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Vizualizace podoby nové budovy Mateřské školy

Milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás přivítal u prvních letošních Střípků.
Nejprve bych Vás rád seznámil s připravovanými akcemi a
projekty.
Největší akcí letos bude bezesporu stavba nové budovy mateřské
školy. Vyroste na místě zbouraného statku U Jindrových“ naproti
kulturnímu domu. V těchto dnech se již práce rozbíhají a první
předpokládané datum dokončení je únor 2020. Dojde také
k navýšení počtu dětí, které mohou do školky docházet, a přibude
navíc jedna učitelka na plný úvazek. Vizualizaci nové budovy
máte možnost vidět na úvodní stránce Krupských střípků.
Na stavbu se nám podařilo získat 90 % dotaci z celkové částky 13
milionů korun. Budova bude vzdušná, velmi dobře prosvětlená a
přizpůsobená moderním způsobům výuky. Následně budeme
vybavovat také hřiště na zahradě a v příštím roce chystáme u
kulturního domu nový přechod pro chodce, aby děti mohly
bezpečněji přecházet přes silnici.
Původní budova školky bude rekonstruována na byty s finanční
podporou dotací.
V letošním létě dojde také k realizaci posilovacího 100 metrů
hlubokého vrtu nedaleko stávajícího vodojemu, který by měl být
podpořen 85 % dotací. V dalším roce budeme budovat vrt a
vodojem také na Zálesí.
Další akcí, která se rozeběhne na podzim, bude rekonstrukce
sauny. Zde stále čekáme na vyhodnocení žádostí o dotaci.
Podávali jsme dvě a doufáme, že minimálně jedna bude úspěšná.
V případě sauny se bude jednat o kompletní rekonstrukci pláště,
sítí, podlah, bazénku, vytápění apod. V návaznosti na opravené
cesty v parku se připravuje také žádost o dotaci na revitalizaci
zeleně a přibude také altánek naproti sauně.
Další drobnou stavbou – z hlediska nákladů, nikoliv významu bude krytá zastávky u staré budovy školky v rámci nového
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chodníku. V deštivém počasí se děti, čekající na autobus, budou
mít konečně kam schovat.
Na podzimní až zimní měsíce chystáme úpravu pódia v kulturním
domě, vyasfaltování některých cest a opravy cest celkově.

Šetření s vodou
Na všechny občany využívající obecní vodovod se tímto obracím
s žádostí o rozumné využívání vody. Zatím nemusíme zakazovat
napouštění bazénů a zalévání, ale hospodařte s vodou rozumně,
protože úbytek podzemních vod je značný a našemu kraji se
nevyhnul. Letošní léto bude opět zřejmě sušší než to loňské a
proto je třeba používat vodu s rozmyslem.
Žádám také všechny majitele bazénů nad 3 m3, aby na Obecní
úřad nahlásili napouštění bazénu, pokud tak již neučinili. Je to
z důvodu zajištění dostatečného množství vody ve vodojemu.
Pokud se napouští velký bazén, tak dochází ke kolísání hladiny a
varovným hlášením, která mohou jindy znamenat únik vody
například z prasklého potrubí. Děkuji za dodržování. Také Vás
prosím o občasnou kontrolu Vašeho vodoměru. Již se stalo, že
vodovod byl prasklý za vodoměrem, voda podmáčela dům a my
jsme marně hledali únik na obecním potrubí.
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Pozemkové úpravy
U pozemkových úprav došlo vlivem zdlouhavého vyjadřování
dotčených úřadů k prodlení. Snad se již letos v létě rozeběhnou
jednání s jednotlivými majiteli pozemků o směnách, úpravách
apod. V souvislosti s tímto plánujeme rozsáhlé výsadby podél
cest, remízků apod. Právě nyní připravujeme ve spolupráci
s Českobratrskou církví evangelickou výsadby u cest, které jsou
dostatečně široké, aby zde bylo možno výsadby provést. Proto se
také obracím na Vás, pokud máte nevyužitý pozemek, který byste
chtěli osázet stromořadím, obraťte se prosím na Obecní úřad,
který může zajistit dotaci na tyto stromy, včetně výsadby.
Zkrášlíme a zlepšíme tímto naše životní prostředí.
Odpady
Tak jako v minulém čísle, i nyní musím opět konstatovat, že si
někteří občané neváží možností likvidace odpadů. Jde zejména o
sběrný dvůr. Ačkoliv jsou u každého kontejneru nápisy, co do něj
patří, připadá mi, že řada občanů nerozumí textu. Protože jinak si
nedovedu vysvětlit, proč jsou v kontejneru na vysloužilá
elektrozařízení palubní desky z automobilů, staré vypínače,
polystyren apod. To samé se týká objemného odpadu, kde jsou
k nalezení asfaltové krytiny, sklo apod. Třídění a dodatečné
náklady s těmito odpady zatěžují jak pracovníky obce, tak obecní
rozpočet. Stává se dokonce, že náš sběrný dvůr využívají cizí
občané, pro které není sběrný dvůr určen. V těchto případech
postupuji v součinnosti s Policií ČR.
Existuje pouze málo obcí naší velikosti, které mají tak dobře
připravený sběr druhotných odpadů. Pokud bude i nadále
docházet ke zneužívání, budeme muset sběrný dvůr zpřístupnit
pouze na určité hodiny a kontrolovat odpady, které zde budou
odevzdávány. Snad to nebude zapotřebí. Všem poctivým
občanům děkuji.
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Hospodářka obce
Dlouholetá hospodářka Obce paní Jana Horáková, odešla na
počátku roku do důchodu. Na její pozici nastoupila Radka
Kruntorádová. Janě Horákové děkuji jménem celého
zastupitelstva za její dlouholetou výbornou práci pro naší vesnici
a Radce Kruntorádové přeji hodně zdaru a síly v její náročné
práci.
Všem přeji pohodové léto.
Václav Lacina, starosta

Jarní střípky z ekocentra Chaloupky
Ani jsme se nenadály, a jaro je opět v plném proudu. Máme
velkou radost, že už zase učíme venku; pozorujeme živočichy na
zahradě a v obou jezírcích, lovíme v potoce a chodíme pozorovat
luční „krásky“.

5

Letošní velkou událostí pro naši zahradu je získání tzv. Velké
plakety, což znamená, že jsme se stali ukázkovou přírodní
zahradou. 8. 6. 2019 se připojíme ke dnům otevřených zahrad,
čímž to vás srdečně zveme k návštěvě mezi 9:00 – 15:00 hodinou.
Součástí bude nejen komentovaná prohlídka, ale i kvíz a malé
občerstvení. Možná jste si už všimli, že v dolní části naší zahrady
přibyla nová vrbová stavba a suchá zídka. Vrbový altán poskytne
už toto léto stín dětem na táborech a suchá zídka zpevní svah
zahrady a zároveň poskytne útočiště užitečnému hmyzu. Na
podzim zde ještě vysadíme keře lákající motýly, čímž zde
dotvoříme tzv. hmyzí koutek. V nejbližších dnech naši zahradu
čeká budování nového kamenného chodníčku, který propojí
budovu školy s dolní brankou. Naši zahradu budujeme tak, aby
v ní bylo dobře jak živočichům, tak lidem.
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V létě nás čekají čtyři termíny letních táborů pro děti od 7 – 13 let
a pro (pra)rodiče s dětmi. Starší děti budou řešit rozmanité kauzy
pod hlavičkou detektivní kanceláře Krupská škola, ty menší se
pokusí rozklíčovat zápletku se zlodějem z naší zahrady. Všechny
děti stráví většinu času v okolí Krupské školy pozorováním a
zkoumáním (leckdy) tajemných stop, tvořením a hrami v přírodě.
Jsme rádi, že radost z objevování přírody není ani v dnešní
„elektronické“ době přežitkem, soudě podle stále rostoucího
zájmu o naše tábory.

Po prázdninách se rozloučíme s naší kolegyní (a zároveň spoluvedoucí kroužku Slunečnice) Hankou, která se už těší na novou,
radostnou, životní etapu. Výběr nového lektora proběhne
v červnu, pozice je nabízena i s možností bydlení v Krupské
škole.
Více informací najdete na www.chaloupky.cz/volna-mista-1.
Za ekocentrum Chaloupky
Lenka Šuveríková
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Komunitní centrum podporuje aktivity v obci
Komunitní centrum Krupská škola, které v Horní Krupé funguje
od začátku roku 2018, žije programy pro děti i celé rodiny.
V lednu jsme v hojném počtu vyrazili na komentovanou
vycházku zimní přírodou. Na začátku března proběhl příměstský
tábor „S kompasem za nosem“, po němž nám u školy „zůstal“
rozcestník odkazující na zajímavá místa v okolí včetně jejich
vzdálenosti uvedené v minutách.

Ve spolupráci se SEM Slunečnice proběhl v poslední dubnový
pátek Den Země, který se moc povedl. Po úvodním úklidu a
výsadbě nových keřů a stromků na návsi jsme si společně užili
táborák a následné loutkové divadlo s názvem Honza a drak. O
týden dříve si ještě děti spolu s několika dospělými vyrobily
pěknou jarní dekoraci – barevného ptáčka z filcu - v rámci
velikonoční dílny.
Členové divadelního klubu STROP, kteří zkouší v Krupské škole,
mají za sebou premiéru a první reprízu hry podle předlohy Raye
Cooneyho 1+1=3. Premiéra představení v Horní Krupé měla
velký úspěch. Publikum se bavilo a výkony mladých herců byly
znamenité.
Zuzka Titzová připravuje i letos výstavu prací dětí z výtvarnědramatického kroužku. Vernisáž, jejíž součástí bude promítání
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animací, které děti vytvořily v letošním roce, případně divadlo
s vlastnoručně vyrobenými loutkami, proběhne koncem června
v „Učitelské světnici“ Krupské školy. Výstava bude ke zhlédnutí
do poloviny července po předchozí domluvě s Davidem Šormem.
Pod záštitou komunitního centra proběhne 18. 8. 2019 další „Běh
pro radost“. Tentokrát uděláme radost Kubovi Caltovi. Věříme, že
navzdory leckdy poměrně teplému počasí se opět sejdeme v
hojném počtu. Běh je určen pro děti i dospělé; každý běží takovou
vzdálenost, jaká mu vyhovuje, svým tempem a samozřejmě pro
radost.
Komunitní centrum je projekt podpořený z evropského sociálního
fondu (operační program Zaměstnanost) a MAS Královská
stezka. Fotky z akcí, jakož i pozvánky na akce, najdete na
vývěsce u obecního úřadu nebo na stránkách
www.fb.com/krupskaskola.
Lenka Šuveríková, Jitka Doležalová

Nová vycházková stezka a snižování dopadů sucha
Chtěli bychom vás pozvat ke spolupráci na tvorbě nové
vycházkové stezky. Tentokrát povede podél cesty k Lysnímu
mlýnu. Vymýšlíme ji s dětmi z přírodovědného kroužku
Slunečnice a tvořit se bude ve spolupráci s naší obcí. Rádi
bychom zde dosadili ovocné i dlouhověké stromy, vyrobili
lavičku, informační tabuli a třeba i nějakou aktivitu pro děti.
Zatím s dětmi přemýšlíme a hledáme. Stromy bychom rádi sázeli
v první polovině října letošního roku. A rádi v tom budeme
pokračovat dál na dalších místech.
Podle hydrologů bylo posledních 5 let suchých. A ač máme
deštivý a chladnější květen, v přírodě stále sucho trvá. Krajina
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i u nás začíná být vyprahlá, bez života a v budoucnosti bude ještě
hůře. Srážky budou mít stále více extrémnější podobu (sucha,
přívalové srážky, silnější větry). Tak, jak byly předchozí
generace nastaveny na „odvodňování“ krajiny, my budeme muset
naopak dělat vše pro to, abychom „zavodňovali“. Nemá cenu si
stěžovat, nadávat na ty „nahoře“. Nejhorší by bylo nedělat nic,
sedět a čekat. Nakonec i sám současný premiér říká, že obce
nemají v boji se suchem čekat na „stát“, ale mají samy dělat
maximum.
Protože většina pozemků v našem katastru je v rukou drobných
vlastníků, chtěli bychom i díky této akci všechny vyzvat k tomu,
abychom všichni přemýšleli, jak vodu v naší krajině moudře
zadržovat: vysazovat stromy, aleje, větrolamy, smíšené lesy,
nenechat odtékat dešťovou vodu z pozemků a střech, neplýtvat
pitnou vodou, tvořit malé mokřady, remízky, opět „rozvlnit“
(revitalizovat) potoky, zajímat se o rozdělení velkých celků
zemědělské půdy. Pouze zvýšení počtu rybníků a přehrad
nepomůže a hlubší vrty nejsou řešením.
Stromy zadrží vodu, sníží teplotu vzduchu, tvoří stín, zpomalí
vítr, jsou úkrytem i potravou pro mnoho živočichů. Mokřady
fungují jako houba, která v suchých obdobích zásobuje vodní
toky. Kolem vody je vždy živo. Přirozená koryta potoků
zpomalují vodu, čistí ji, zadrží ji v krajině. Je třeba se na naši
krajinu začít dívat jinak. Nevěnovat se jen svým zahrádkám, ale
minimálně celé naše okolí vnímat jako jednu společnou velikou
zahradu. Jako farář věřím, že tu jsme také proto, abychom byli
dobrými správci a „pastýři Božího stvoření“. Není to jistě to
nejzásadnější, ale jde hodně o to, v jakém prostředí budeme žít
my a naše děti. Aby se tu pořád dobře žilo. Aby život kolem nás
(i v nás) nebyl ve stresu a „na hraně“.
Na takové úpravy v krajině bývají někdy dotace, ale leccos
zvládneme vlastníma rukama. Třeba stačí vzít s dětmi konvičku
do ruky a jít zalít nedávno zasazené stromky (Na kamenné jsem
několik suchých potkal a přitom tam žije tolik rodin). Kdo byste
se chtěli do takového procesu zapojit, na nic nečekejte. Můžete to
dělat sami od sebe, ale také kontaktovat zastupitele, starostu i mne
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osobně. Dotace na přírodní prvky v krajině a výsadby mohou být i
pro soukromé vlastníky a většinou pokryjí náklady. Obec chce
pomoci, ale někdy není snadné s tolika lidmi komunikovat. Za
otevřenost budeme rádi. Společnými silami můžeme udělat
hodně. Těšme se tedy nejen na novou stezku. Třeba vás napadne,
kde a jak můžeme pokračovat. Vždyť kolem vody byl a vždy
bude život.
David Šorm
Jelení studánka
Vážení „Krupáci“, předpokládám, že snad každý starousedlík a
snad i většina nově příchozích, zná historicky i přírodně
zajímavou lokalitu v tzv. Kráteckých lesích u Horní Krupé známé
jako „Jelení studánka“.

Jelení studánka je místo opředené silným příběhem. V době po
bitvě na Bílé hoře se zde až do náboženské tolerance, tzn. 160 let,
scházeli tajně evangeličtí křesťané k bohoslužbám. Toto místo se
stalo místem pro modlitbu, rozjímání a setkávání těch, kteří byli
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pro své vyznání vytlačeni z veřejného života do ilegality. Svým
způsobem se s odstupem času stalo i symbolem rozdělení tehdejší
společnosti. Původní Jelení studánka byla časem zapomenuta a
teprve v sedmdesátých letech několik milovníků přírody (na
chvíli obnovený skautský oddíl) obnovilo studánku, která však
byla od té původní vzdálena asi 50 metrů. Teprve o více než 30
let později obnovil se souhlasem majitele původní Jelení studánku
pan Miloslav Blažek. Od té doby jsou v Kráteckých lesích
studánky dvě.
V minulém roce byl, ve spolupráci místního faráře sboru
Českobratrské církve evangelické, Davida Šorma a majitele
pozemků pana Jana Votavy, zpracován projekt na obnovu obou
studánek a na vytvoření odpočinkového místa. Záměrem projektu
je vytvoření místa pro posezení, odpočinek a rozjímání. Finance
byly získány díky Místní akční skupině Královská stezka. Přáním
investora je, aby se místo, které bylo až dosud symbolem
rozdělení, (netolerance, skrývání i pronásledování), stalo místem
vedoucím k vzájemnému porozumění a setkávání člověka
s člověkem a snad i člověka se Stvořitelem. Různé příběhy dvou
studánek nám připomínají životní osudy jednotlivců nebo i
lidských společenství či národů a voda, pramenící na různých
místech, která se slévá po několika metrech v jednom potůčku, je
symbolem sjednocení. V okolní přírodě pak můžeme sledovat
rozmanitost života, přemýšlet nad významem a vzájemným
vlivem a symbiózou jednotlivých rostlinných a živočišných
druhů. V rozmanitosti a vzájemném propojení pak můžeme
pozorovat geniální řád přírody a v harmonii s tímto řádem nalézat
i budoucnost a stabilitu lidského společenství.
Při příležitosti dokončení projektu bychom na sobotu 22.6.2019
chtěli pozvat občany ke slavnostnímu otevření upraveného
prostoru u Jelení studánky.
Na programu bude krátká
ekumenická bohoslužba smíření, vystoupení pěveckého sboru a
trubačů na lesní roh. Podrobnosti ještě včas upřesníme.
Na setkání u studánky se těší organizátoři
David Šorm a Jan Votava
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Myslivecký spolek Krupá
Vážení spoluobčané, jménem mysliveckého spolku Krupá se
obracím na případné dobrovolníky s žádostí o pomoc při záchraně
srnčat před senosečí. Při sklizni pícnin zahyne v naší honitbě
každý rok několik desítek mláďat a členové sdružení v minulých
letech vyzkoušeli různé způsoby jejich ochrany. Jako nejúčinnější
se ukázalo procházení porostů a vyhledávání mláďat těsně před
sklizní. Tento způsob je však velmi náročný na počet
dobrovolníků a samotní členové mysliveckého spolku nejsou
schopni vše zvládnout. Proto se obracíme na případné
dobrovolníky, kteří jsou ochotni věnovat část svého času
zdravotní procházce a úniku před počítači, tablety a telefony a při
tom všem zachránit několika mláďat, aby se přihlásili u
mysliveckého hospodáře Tomáše Votavy na tel. čísle 723830439.
Stále více si uvědomujeme, jak intenzivní zemědělská výroba
ovlivňuje život drobných živočichů, hmyzu, ptáků i zvěře
v přírodě. Proto se členové mysliveckého spolku rozhodli zapojit
do projektu ,,Vraťme život do krajiny´´. V rámci tohoto projektu
chceme s využitím finanční podpory a vlastní práce přispět k
ozeleňování
místní
krajiny
plodonosnými
dřevinami,
vybudováním napajedel v místech, kde je voda ukryta
v melioračních trubkách a chceme také zřizovat pro zvěř potravní
či nektarodárné biopásy. Toto vše však můžeme realizovat pouze
se souhlasem vlastníka pozemku a proto se obracíme na všechny
majitele pozemků, ať už jsou to meze, nevyužívané mokřiny,
nepřístupné louky ale i méně úrodná nebo navyužívaná orná půda
(např.podél lesa), aby nás, v případě ochoty tyto pozemky
pronajmout či poskytnout k využití, kontaktovali. Jsme
přesvědčeni, že úbytek hmyzu, zpěvného ptactva a dalších
drobných živočichů dokážeme s podporou vlastníků pozemků
zastavit a přispět tak ke zlepšení životního prostředí nejen pro
veškeré v přírodě žijící živočichy, ale i pro nás a naše děti. Také
v tomto případě se obracejte na výše uvedeného mysliveckého
hospodáře.
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Děkujeme předem všem dobrovolníkům i vlastníkům pozemků za
spolupráci.
Za myslivecký spolek Krupá
Tomáš Votava, myslivecký hospodář
Ing Josef Fárka, předseda MS Krupá

Svoz popelnic v roce 2019
Pravidelně vždy v sudý pátek v těchto termínech:
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

11.01.
08.02.
08.03.
05.04.
03.05.
14.06.
12.07.
09.08.
06.09.
04.10.
01.11.
13.12.

25.01.
22.02.
22.03.
19.04.
17.05.
28.06.
26.07.
23.08.
20.09.
18.10.
15.11.
27.12.
14

31.05.

29.11.

♣ ♣ ♣♣ ♣
Společenská kronika
za období od posledního vydání Krupských střípků

Narodily se tyto děti:
Mikuláš Fořt
Veronika Machková
Eliška Hospodková
Nela Vondráčková
Antonín Lacina
Dominik Němec
Sebastian Červencl
Mikuláš Staněk
Karolína Žaludová
Anežka Pešková

Blahopřejeme a radujeme se z Vašeho dítěte

Zemřeli:
Václav Kolařík, Horní Krupá
Josef Wágner, Lysá

Vzpomínáme spolu s Vámi

♣ ♣ ♣ ♣ ♣
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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.
Distribuováno zdarma do všech schránek. Pokud jste časopis
nedostali, přihlaste se na OÚ, kde je k dispozici.
Květen 2019
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