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Se vzrůstající dopravou je důležité řešit bezpečnost chodců  
i v naší obci. 

To je také důvod, proč byl vybudován tento chodník. 
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Milí spoluobčané, 

 

úvodem bych chtěl jménem svým i jménem celého nového 

zastupitelstva poděkovat vám, voličům, za důvěru, kterou jste 

nám poskytli. Budeme se snažit stále pracovat na zvelebení naší 

obce, aby z ní bylo i nadále dobré místo k životu. 

V tomto vydání Střípků se zaměřím na plánované, i dokončené 

investice a další akce. 

V letošním roce se povedla dokončit celá řada projektů. Jednalo 

se zejména o chodník, který navazuje na stávající chodník u 

Kuberů a pokračuje okolo Ročků. Také byl položen nový 

asfaltový koberec na návsi, kde bude ještě doplněno vodorovné 

dopravní značení. V rámci této akce byly opraveny i chodníky 

v parku, kde je také asfaltový povrch. Vybudována byla 

odpočinková místa na hřišti a na silnici na Lysou v obecním lese. 

V neposlední řadě byla opravena další část hřbitovní zdi. Všechny 

tyto projekty byly dotačně podpořeny.  Na jaře letošního roku byl 

také upraven rybník „Česalák“ a pokračovaly práce na výminku. 

Podařilo se nám získat dotaci na pořízení dopravního vozidla pro 

SDH. Jedná se o vozidlo Mercedes Sprinter a dotace pokryje 

téměř 90%. Vozidlo disponuje pohonem 4x4, nezávislým 

topením, předním navijákem a další výbavou. V současné době 

provádějí místní hasiči úpravu garáže ve zbrojnici, aby bylo 

možno zde vozidlo parkovat. Z této dotace byl také pořízen 

velkoprostorový stan, motorová pila, kladkostroje, elektrocentrála 

a další vybavení. Z Nadace Agrofert byla pořízena ještě další 

motorová pila STIHL, lopatka, neprořezné oblečení a další 

vybavení pro likvidaci kalamitních stavů. 

Největší plánovanou investicí na rok 2019 bude stavba nové 

budovy mateřské školy po zbouraném statku naproti kulturnímu 

domu. Podali jsme dvě žádosti o dotaci, z nichž, jak doufáme, 

bude alespoň jedna úspěšná. V listopadu bychom rádi zrealizovali 

výběr zhotovitele, aby se mohlo co nejdříve začít stavět. Pokud 

půjde vše podle plánu, v září by mohlo být hotovo. Původní 

budova mateřské školy bude přestavěna na dva startovací byty. 
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Přes zimu snad již konečně proběhne rekonstrukce sauny, na 

kterou na jaře naváže i rekonstrukce fasády a oken budovy. Za 

zdržením u této akce může současný stavební boom, kdy je 

problém na takovouto akci sehnat firmu.  

Pokud stihne projekční firma dodat včas projekt, tak budeme 

podávat žádost o dotaci na cyklostezku ke hřbitovu.  V přípravě 

jsou také projekty na další vrty a vodojem, které by se měly 

realizovat v příštím roce. Rok 2019 a 2020 budou zřejmě 

poslední, kdy lze dosáhnout na evropské dotace a proto je potřeba 

největší investice provést v těchto letech. 

 

 
 

 

PLÁNOVANÉ AKCE DO KONCE ROKU 

 

Výročí založení republiky 

V tomto roce si připomínáme 100 let od založení naší republiky. I 

v naší obci bychom chtěli toto výročí důstojně oslavit. V rámci 

nadačního grantu oslav jsme obdrželi jednu lípu, kterou budeme 

sázet v neděli 28. října ve 14. hodin v parku u požární nádrže. 

V rámci této akce bude na návsi před kulturním domem 

předvedena výše zmíněná hasičská technika, která byla pořízena 
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v rámci dotací. Zveme všechny občany. Současně bude 

v kulturním domě otevřena výstava kronik a v zasedací místnosti 

bude možno si prohlédnout obraz „Horní Krupá“ od malíře 

Otakara Štáfla z roku 1931, který byl nedávno zakoupen. 

 

Setkání seniorů 

Dobrovolný svazek obcí Krupsko pořádá 3. listopadu v kulturním 

domě v Horní Krupé tradiční setkání seniorů z obcí svazku.  

 

Rozsvěcení vánočního stromu 

Rád bych vás také pozval na již tradiční rozsvěcení vánočního 

stromu, které proběhne první adventní neděli 2. prosince od 

17:00. Kulturní program a občerstvení od svazu žen nebude 

chybět. 

V této souvislosti musím konstatovat, že se možná jedná o 

poslední rozsvěcení stávajícího ozdobeného smrku, jelikož 

v důsledku letošního počasí začal prosychat a ani naše neustálé 

zalévání nedává jistotu, že vydrží i nadále. Pokud by uschnul, tak 

samozřejmě přeneseme osvětlení na jiný strom v parku. 

 

Pozemkové úpravy a obnova katastrálního operátu 

V tomto týdnu by měli všichni vlastníci nemovitostí obdržet 

z Pozemkového úřadu svoje vstupní nároky. Pokud objevíte 

nějaký nesoulad, obraťte se na Pozemkový úřad.  

Dále budou na obecním úřadě od 1. do 15. listopadu k nahlédnutí 

kompletní vstupní nároky. Také budou na obecním úřadě dne 14. 

listopadu od 8:30 do 16:30 hodin a 15. listopadu od 8:30 do 16:00 

hodin přítomni pracovníci Pozemkového úřadu, kteří budou řešit 

s vlastníky případné nesrovnalosti, nebo dotazy. 

 

Les 

Tak jako všude jinde, i obecní lesy postihla kůrovcová kalamita. 

Nejhůře je postižen les na Údolí, který bude během listopadu ze 

značné části vykácen. V obecním lese u Lysé bude probíhat 

v zimních měsících probírka a prořezávka. Proto bych rád 

informoval občany, že bude možné zde získat palivové dříví. 
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Taktéž uvítáme zájemce o brigádu na likvidaci větví a zbytků po 

těžbě. 

 

Odpady 

Chtěl bych poděkovat poctivým občanům, kteří třídí a vyhazují 

odpady na sběrném dvoře do určených kontejnerů. Bohužel stále 

se objevují titíž občané, kteří odkládají na sběrný dvůr věci, které 

tam nepatří, jako například sklo na zem, nebo chladiče z vozidel 

do kontejneru na vysloužilá elektrozařízení! Směrnice GDPR mi 

bohužel neumožní zde uvést jména těchto osob, ačkoliv je 

z kamerového systému znám. Musím tedy tyto osoby alespoň 

touto formou upozornit, že z jejich jednání, které je protiprávní, 

vyplývá, že neumějí zřejmě číst. Proto jim jejich neoprávněně 

vyhozené odpady budu vracet.  

Dále musím připomenout, že se blíží doba, kdy směsný 

komunální odpad (SKO) bude rapidně zdražovat a poplatky se 

budou odvíjet od množství vyhozeného odpadu, nikoliv paušálně 

jako nyní.  Je to v důsledku přetlaku plastových odpadů, které 

dříve putovaly převážně do Číny, jež dovoz letos téměř zakázala, 

a také díky plánovanému omezení a zákazu skládkování. Proto 

bych na vás chtěl apelovat, abyste třídili odpady, protože jednak 

to má smysl a jednak snížíte množství SKO. 

 

Parcely 

V tomto měsíci jsme prodali poslední parcelu na Kamenné. Proto 

v současné době obec nemá žádné volné parcely. Připravujeme 

další, které budou k dispozici v roce 2020. 

Václav Lacina, starosta 
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Střípky z ekocentra Chaloupky 

 

Letošní podzim nás „obdaroval“ štědrými dávkami slunce a proto 

i programy pro školy a školky, které u nás od začátku školního 

roku proběhly, byly ve znamení rozesmátých tváří dětí a milých 

úsměvů jejich učitelů. Nabídku vzdělávacích programů jsme letos 

rozšířili o nové programy - pro MŠ „Kam zmizel salát?“ a „My se 

zimy nebojíme“, pro školy přibyl program „Kde je kompost, tam 

to žije“. Ohlédneme-li se jen krátce za letními prázdninami, máme 

za sebou nabité čtyři běhy táborů, během nichž jsme vyrazili 

vstříc modravým dálkám na kocábce Kroupa, která dočasně 

zakotvila na zahradě našeho ekocentra. Ohlasy od dětí i rodičů 

nás ujistily o tom, že naše tábory jsou rok od roku lepší a 

propracovanější…  

 

 
 

Komunitní centrum Krupská škola, což je projekt podpořený 

z evropského sociálního fondu (operační program Zaměstnanost) 

a MAS Královská stezka, se nám pěkně rozjelo a ožilo programy 

pro děti i celé rodiny. Pod jeho záštitou proběhl 5. srpna „Běh pro 

radost“. Navzdory velmi teplému počasí se na start postavilo 72 

běžců všech věkových kategorií, aby společnými silami uběhli na 
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300 kilometrů. Radost tím udělali jak sobě, tak Lidunce, jíž byl 

výtěžek závodu věnován. Každý čtvrtek se v Krupské škole 

schází na 23 dětí se zájmem o výtvarně-dramatický kroužek. Od 

15:00 do 16:00 hodin je kroužek otevřen mladším dětem (od 4 – 7 

let), od 16:20 do 17:50 hodin se tu pak schází starší děti (od 7 - 11 

let). „Mladší děti čeká tento rok výroba loutek spojená s 

nacvičováním představení. Se staršími dětmi se hlouběji 

zabýváme výtvarnými technikami, tento rok se budeme věnovat 

animaci. Novou techniku si nejdřív vyzkoušíme a na konci roku 

bychom chtěli udělat krátké promítání,“ přibližuje činnost obou 

kroužků jejich vedoucí Zuzana Titzová. „Pokud by měly zájem 

přidat se další děti, ještě pár se jich do kroužku vejde“, dodává. 

Každý pátek se u Krupské školy schází okolo dvaceti pěti dětí 

z kroužku Slunečnice, aby pod vedením Davida Šorma a Hanky 

Bednářové poznávali okolní přírodu. Od začátku roku si děti (i 

s několika rodiči) udělali pěkný výlet na kolech na zříceninu 

hradu Ronovec, proběhla soutěžní drakiáda nad Horní Krupou, 

moštování jablek ze sadu u krupské školy (případně vlastních), 

zahradničení… 
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Na děti v nejbližší době čeká hledání zajímavých kamenů a dvě 

adventní dílny. Ta první - spojená s výrobou věnců a dalších 

vánočních dekorací - je plánovaná na 30. 11. 2018; druhá 

proběhne 7. 12.2018. Ta bude poněkud netradiční, spojená s 

posezením s Leonardem Tecou z Angoly. Na programu bude 

povídání o angolských vánocích s doprovodným programem pro 

děti. Obě dílny jsou již tradičně otevřeny i pro širokou veřejnost, 

speciálně povídání s Leonardem, a to nejen kvůli jeho milé 

češtině, bude jistě velkým zážitkem. A nakonec, sedm členů 

začínajícího divadelního spolku začalo nacvičovat komedii Raye 

Cooneye 1 + 1 = 3 (Jeden a jedna jsou tři), jejíž premiéra by měla 

proběhnout v krupském kulturním domě v březnu 2019. Fotky ze 

všech akcí, jakož i pozvánky na akce, najdete na vývěsce u 

obecního úřadu, kterou pravidelně aktualizujeme, nebo na 

stránkách www.facebook.com/krupskaskola. 

A co nás čeká na Chaloupkách v nejbližším období? Kromě výše 

zmíněných adventních dílen to bude „Výlet zimní přírodou“, tedy 

komentovaná vycházka do zimní přírody, plánovaná na 27. 1. 

2019. Od 4. - 7. 3. 2019 se bude již počtvrté konat příměstský 

tábor pro děti od 7 – 13 let, letos s názvem „Expedice na severní 

točnu“, jehož hlavní náplní budou aktivity v zimní přírodě. 15. 3. 
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2019 proběhne večerní vycházka nazvaná „Soví houkání“, 

později velikonoční dílna a Den Země, který bychom i tentokrát 

chtěli pojmout více jako oslavu než jako „pouhý“ úklid blízkého 

okolí. Bližší informace o všech našich aktivitách najdete na 

stránkách www.chaloupky.cz. Budeme se těšit na setkání s vámi! 

 

Za ekocentrum Chaloupky 

Lenka Šuveríková  

 

 

 
 

 

Běh pro radost 

Tak se jmenovala akce, která byla věnována Lidunce. 

Jitka Doležalová mi přišla oznámit, co se chystá. Opravdu mě to 

dojalo. Lidunce bude v říjnu 23 let a už to není dítě, ale vlastně 

ani né dospělák. Nic ji poslední dobou nezaujme než tablet – ona 

říká „áped“. Mluvit se už lépe nepodaří, rozumíme si jen my 

doma. Sama vlastně nezvládá absolutně nic, ani pohyb mimo 

zahrádku bez doprovodu. Na rtech se jí zračí stálý úsměv a miluje 

všechny lidi a je kontaktní. Vůbec ji nerozhodí, že ten druhý třeba 

o tu její pozornost nestojí (to je někdy síla). 

Jak dorůstají krupští občánci, je pro ně nepochopitelná zvláštní 

„slečna“, která stále opakuje stejná slova třeba x krát za sebou. 

V den „H“ se s námi vůbec nechtěla vypravit. Musím ale říct, že 

si to odpoledne parádně užila a já také. Nechtěla se ani vracet 

domů. 

Moc všem účastníkům děkujeme, že tolik lidiček přišlo kvůli 

Lidunce a věnovali svůj čas a finance a běh neb chůzi. 

Bylo to milé. 

Lidunka s mamkou 

 

http://www.chaloupky.cz/
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♣  ♣  ♣ ♣  ♣ 
Společenská kronika 

za období od posledního vydání Krupských střípků 
Významná jubilea: 
Jan Jindra, 80 let 
Anna Vágnerová, 75 let 
Marie Votavová, 75 let 
Jana Kuberová, 70 let 
Ludmila Pelikánová, 80 let 
Václav Novák, 75 let 
Václav Šrámek, 87 let 
Alžběta Šorfová, 80 let 
Marta Jindrová, 75 let 
Marie Beranová, 80 let 
Božena Čápová, 90 let 

Přejeme pokojné dny. 
 

Narodily se tyto děti: 
Rozálie Hejná, Horní Krupá 
Pavel Popek, Horní Krupá 
Anna Časarová, Horní Krupá 
Filip Hospodka, Horní Krupá 

Blahopřejeme a radujeme se z Vašeho dítěte 
 

Vzali se: 
Dorota Vašíčková a Jan Špalek 
Žaneta Jindrová a Jaroslav Benda 
Kristýna Beranová a Matyáš Urban 

Přejeme mnoho porozumění 
 
Zemřeli: 
Božena Kroupová, Horní Krupá 
Karel Blažek, Horní Krupá 

Vzpomínáme spolu s Vámi 
♣  ♣  ♣  ♣  ♣ 
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Ztráty a nálezy 
- Po mysliveckých hodech zůstala v kulturním domě mikina  
- V obci byla nalezena šála 
- Již delší dobu máme na úřadě francouzskou hůl – byla 
nalezena u hřiště 
- Také batůžek se slovníkem esperanta nalezený u cyklostezky 
Všechny nalezené věci se nacházejí v kanceláři OÚ.  
Majitelé, vyzvedněte si je. 
 
 
První zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce se uskuteční 
v úterý 30. října 2018 v 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu. 
 
 
Kominíci přijedou do naší obce 5. listopadu a zdrží se několik 
dnů, než provedou objednané revize a čištění. 
Pokud máte ještě zájem o revizi nebo čištění komína ve své 
domácnosti, přihlaste se na obecním úřadě. 
 
 
 
Kvalita vody v obecním vodovodu v Horní Krupé 
Poslední odběr vzorků byl proveden 8. října 2018. Z výsledků 
šetření vyplývá, že obsah dusičnanů v síti byl 44 mg/l. 
Protokoly z rozborů jsou uveřejněny na www.hornikrupa.cz , 
v záložce Obecní úřad / vodovod. 
 
 
10. listopadu se v kulturním domě v Horní Krupé uskuteční 
Hubertská zábava. 
 
 
 
 

http://www.hornikrupa.cz/
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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 2018 
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