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Milí spoluobčané, 
 

před sebou máte podzimní vydání Krupských střípků, ve kterých 

Vás opět informujeme o uplynulých i nadcházejících akcích, 

plánovaných projektech a dalších záležitostech týkající se naší 

obce. 

 

NOVÁ BUDOVA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Na nové budově Mateřské školy se pilně pracuje a termín 

dokončení (březen 2020) zatím stále platí. V současné době uvnitř 

pracují technické profese a ještě letos se bude realizovat i fasáda, 

parkoviště a komunikace. 

Zároveň se stavbou připravuji také podklady pro žádost o dotaci 

na vybavení zahrady, do které přesuneme nejen stávající hračky 

ze staré školky, ale pořídíme i řadu nových hracích i výukových 

prvků. 

 

REVITALIZACE PARKU 

V současné době máme připraven projekt na revitalizaci parku, 

který musí být ještě schválen Agenturou ochrany přírody a 

zastupitelstvem obce. Poté počítám s podáním žádosti  o dotaci a 

s následnou realizací. Nevyhneme se kácení přestárlých a 

nevyhovujících dřevin, ale výsadba nových stromů  bude velmi 

bohatá. Zároveň s výsadbami přibude také mobiliář. 

S tímto souvisí také výběr nového vánočního stromu. Bude jím 

lípa u pamětního kamene na návsi. Zdá se mi v této době 

nerozumné zdobit jiný jehličnan, který může potkat stejný osud 

jako dřívější smrk pichlavý. Pro zajímavost uvádím, že o vánoční 

strom přišli také v Knyku. 

Tímto bych Vás rád pozval na slavnostní rozsvícení nového 

vánočního stromu, které proběhne v neděli 1. prosince                 

od 17:00 hod. Na programu budou opět vystoupení dětí mateřské 

školy, koledy, cukroví, punč a další. 
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REKONSTRUKCE SAUNY 

 Po delší době se již podařilo sehnat realizační firmu, která 

provede rekonstrukci sauny. Nastoupí začátkem listopadu a s tím 

souvisí i přerušení provozu přes zimu. Odměnou bude příjemný, 

moderní prostor, který bude splňovat hygienické standardy pro 

saunování a nabídne možnost dalšího využití ostatních prostor pro 

všechny občany.  

 

 
 

 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Pozemkové úpravy vstoupily v těchto týdnech do další fáze. 

Podepsány jsou již všechny nároky a soupisy od všech občanů. 

Ti, kteří nedorazili na schůzku s projektantem, ač byli pozváni, 

souhlasili podle předpisů automaticky. 

Nyní bude následovat správní rozhodnutí, kterým již nová úprava 

vstoupí v platnost. Pokud se proti ní nikdo neodvolá, tak 
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pravomocným rozhodnutím dojde k překlopení všech pozemků 

do nového stavu. Přibude řada nových obecních komunikací, u 

nichž si dovolím jen jednu poznámku. Řada z nich bude 

v katastru pouze z toho důvodu, aby byly teoreticky zpřístupněny 

všechny pozemky v katastru. Neznamená to, že po nich bude 

možné jezdit. Některé z nich (převážně cesty v jednolitých 

pronajatých honech) budou nadále pronajaty pro zemědělské 

účely. Provoz na nich lze umožnit pouze z toho důvodu, pokud by 

vlastník chtěl například na proužku uprostřed lánu hospodařit. 

K tomu by ale prakticky nemělo docházet. U jiných cest je          

v  plánu, otevřít je pro průjezd, ale samozřejmě až po nutných 

terénních a stavebních úpravách, které budou záviset na dotacích 

od Státního pozemkového úřadu. 

 

VODOVOD 

Ještě v letošním roce očekáváme realizaci vrtu nedaleko 

stávajícího vodojemu o hloubce 100 m, který by měl zaručit lepší 

kvalitu vody. V příštím roce k němu přibude další vrt 

s vodojemem na Zálesí. Na oba budeme čerpat dotaci 85% z 

vynaložených prostředků. Na první z vrtů jsme dotaci již získali. 

 

KANALIZACE 

Stále více a více se blížíme okamžiku, kdy bude nutné v naší obci 

vybudovat kanalizaci a čističku odpadních vod (ČOV). Drtivá 

většina větších měst a obcí je již odkanalizována, nebo u nich 

práce probíhají. V současné době se příslušné úřady zaměřují i na 

obce naší velikosti a tlačí je do tohoto řešení. Prvními kroky jsou 

zákazy budování domovních ČOV při výstavbě nových rodinných 

domů, vypouštění přečištěných vod z domovních ČOV a možnost 

stavět pouze bezodtokové jímky. V dalších krocích to bude 

v souvislosti s účinností nového vodního zákona možnost kontrol 

a dokládání rozborů z domovních ČOV, nebo dokládání potvrzení 

o pravidelném vyvážení domovních jímek. S tím jsou a budou 

spojeny rostoucí náklady pro všechny občany, kteří budou poté 

požadovat po vedení obce, aby s tím něco udělalo.  
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Takto drahá akce se dá uskutečnit pouze za pomocí dotací. Nyní 

je možnost dosáhnout na dotaci cca 70 % vynaložených 

prostředků. Přesto to pro nás znamená, vzít si úvěr ve výši          

cca 20 milionů korun. Čím déle budeme realizaci odkládat, tím 

nižší bude dotace a tím vyšší bude tlak úřadů a řešení kanalizace 

v  obci. Samozřejmě je také třeba říci, že stoupnou náklady na 

vodu o stočné, které bude ve výši přibližně 30,- Kč/ m
3
. 

Rozhodování o tomto problému není jednoduché, ale cesta je do 

budoucna pouze jedna – a to centrální ČOV a kanalizace.  

 

ODPADY 

Přiblížil se okamžik, kdy bude nutné otevírat sběrný dvůr pouze 

v určité hodiny. Moje apelování na Vás občany nezabralo 

(předem se omlouvám těm slušným, kteří dobře třídili) a na 

sběrném dvoře se stále hromadí odpady, které tam nepatří, 

případně jsou špatně roztříděné, nebo jsou to odpady nebezpečné 

apod. To spolu nese zvýšené náklady na dotřiďování a likvidaci 

těchto odpadů. Dočasný výpadek kamerového systému mi 

nedovolí bohužel zjistit například pachatele, který neumí číst a do 

sběrného dvora narovnal ke zdi řadu rámů z oken. Pokud se 

situace nezlepší do konce roku, budeme nuceni zavést od Nového 

roku nový režim. Stále však doufáme, že to nebude zapotřebí.        

Zároveň musím upozornit (tak jako již minule), že sběrný dvůr a 

také kontejnerová hnízda na tříděný odpad po vsi mohou využívat 

pouze občané Horní Krupé se zaplaceným poplatkem. Fyzické 

osoby podnikající a právnické osoby mohou takto likvidovat 

odpady ze svých podnikatelských činností pouze na základě 

uzavřené smlouvy s Obcí.  

Na závěr si neodpustím připomínku. Nevím o jiné další obci naší 

velikosti, která by občanům nabídla takové možnosti týkající se 

likvidace odpadů, jako Horní Krupá. Prosím, nezneužívejte toho. 
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KULTURNÍ DŮM 

V současné době je v kulturním domě, v sauně, hasičárně a také 

přilehlém okolí nainstalováno bezplatné wi-fi připojení, na které 

jsme dostali grant od Evropské komise ve výši 380 000,- Kč,- 

Kompletně zasíťován je i park a náves. Wi-fi síť bude mít 

omezení na dobu strávenou na internetu. Název je WIFI4EU. 

V zimních měsících proběhne také oprava pódia v sále kulturního 

domu, která bude spočívat v nové nášlapné vrstvě a dojde i 

k malému rozšíření do prostoru. 

                                               

                                                   Václav Lacina, starosta 

 

 

 

 

 
 

 

 

Novinky ze Zemědělské společnosti 

 
V roce 2019 jsme pěstovali obiloviny na 498 ha půdy, krmné 

plodiny na 377 ha, řepku na 248 ha a brambory na 106 ha. 

Chováme 1010 ks skotu, 2219 ks prasat a 16 ks ovcí.        

Obiloviny: pšenice ozimá, ječmen ozimý, triticale, ječmen jarní. 

Část produkce byla seta ve vysokém stupni množení a byla 

prodávána jako osivo, ostatní obilí bude použito pro krmné účely 

pro skot a prasata. Krmné plodiny: kukuřice, směsi obilovin, jetel 

a trávy na orné půdě. Tyto plodiny slouží k zajištění krmné 
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základny pro chov skotu. Na honu na Jitří jsme měli jílek na 

semeno. Velká pozornost je věnována protierozním opatřením na 

orné půdě, aby se co nejvíce vody udrželo v krajině a nedocházelo 

k erozi půdy. Brambory sázíme cca na 100 ha. Brambory 

průmyslové na polovině plochy, brambory sadbové na čtvrtině 

plochy a na zbytku plochy brambory k výrobě lupínků. 

Průmyslové brambory máme zajištěny dlouhodobými smlouvami 

na odběr brambor v podzimních měsících přímo z pole do 

škrobáren v Pelhřimově a Horažďovic.  

 

 
   

Na mléčné farmě v Horní Krupé máme ustájeno 493 ks dojných 

krav. Mléko dodáváme do mlékárny Pragolaktos Praha v 

množství 4,5 milionu litrů mléka za rok v 1. třídě kvality za 8,90 

Kč za litr mléka. Příjmy z prodeje mléka tvoří téměř polovinu z 

tržeb podniku. Prasnic chováme průměrně 150 kusů, od kterých 

odchováme průměrně 25 kusů selat.  Prasata se prodávají 

v průměrné váze 110 kg na regionální jatka do Českého Dvora, 

Perknova a Oudoleně. Výkupní cena vepřového masa v letošním 

roce je 36 Kč/kg. Tato cena je dlouhodobě nerentabilní.  
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 V roce 2018 jsme dokončili stavbu Stáje v areálu Mléčné farmy 

v Horní Krupé s polním hnojištěm v severní části areálu. Jedná se 

o porodnu pro 130 dojnic vybavenou porodními boxy, malou 

dojírnou na mlezivové mléko a výběhy pro dojnice. V letošním 

roce začala u sila Horní Krupá  výstavba nové posklizňové linky 

na obilí. Součástí linky bude horkovzdušná sesypná sušárna na 

LPG, čistička, 3 ks ocelových montovaných sil, nový příjmový 

koš. Důvodem investice je získání nových skladovacích kapacit a 

zvýšení kvality uskladněných potravinářských surovin. Stavba má 

být dokončena do červnu roku 2020. 

V  oblasti investic dochází pravidelně k obnově mechanizace 

zaměřené na úpravu píce pro dojnice, šetrnější ochrana rostlin, 

úspora pohonných hmot.  

 

                                                                           Jiří Novák – ředitel 

 

 

 
 

 

Střípky z komunitního centra Krupská škola 
Naše komunitní centrum má před sebou poslední měsíce, kdy je 

podpořeno z evropského sociálního fondu (operační program 

Zaměstnanost) a MAS Královská stezka. Bát se ale nemusíte, 

centrum bude fungovat i nadále. Pod jeho záštitou proběhl v 

neděli 18. srpna již druhý „Běh pro radost“. Přibližně sto dvacet 

běžců na 4,5 km a 8 km okruzích společně uběhlo 607 kilometrů, 

což je dvakrát více než loni! Kubovi Caltovi, jemuž byl výtěžek 

běhu určen, pro radost „vyběhali“ krásných 12 710 Kč. 
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Od začátku října se v Krupské škole opět začaly scházet dvě 

skupinky dětí se zájmem o výtvarně-dramatický kroužek. Každé 

pondělí od 15:00 – 16:00 je kroužek otevřen mladším dětem       

(3 – 7 let), od 16:20 – 17:50 se tu pak schází starší děti (7 - 11 

let). Obě skupiny letos čeká tvoření na téma „Cesta kolem světa“. 

A jak slibuje vedoucí Zuzka Titzová, bude to hodně pestré.  

V pátek se u Krupské školy schází kolem pětadvaceti dětí 

z kroužku Slunečnice, aby pod vedením Davida Šorma, a nově 

Kateřiny Trachtulcové, poznávaly okolní přírodu. První 

společnou akcí v tomto školním roce byla drakiáda na louce Na 

Dlouhých nad Horní Krupou. K dobré pohodě přispělo opékání 

buřtů, ovocný svařák, nechyběla soutěž o nej draka v několika 

kategoriích a výtvarná dílna pro děti s podzimní tématikou.  

A nezahálí ani divadelní klub STROP. Po derniéře hry 1+1=3 se 

mladí divadelníci rozhodli zacílit na mladší publikum, a proto 

chystají pohádku. Můžete se těšit, že to nebude pohádka ledajaká, 

ale sehraná podle vlastního scénáře. Premiéra je plánovaná 

na únor příštího roku.  

Fotky ze všech akcí a pozvánky najdete na 

www.facebook.com/krupskaskola. 

                                                                             Lenka Šuveríková 

 

http://www.facebook.com/krupskaskola
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Běh pro radost  
V neděli 18. srpna jsme se již druhým rokem sešli, abychom si 

udělali radost. Prvním milým překvapením byla účast více než 

stovky odhodlaných běžců. Všichni si mohli vybrat, zda se vydají 

po již loni otestované trase, která byla 4.6 kilometrů dlouhá a 

nebo si zvolí 8,6 kilometrů dlouhý okruh, na kterém mohli 

obdivovat nový altán u Jelení studánky.  

Druhým překvapením bylo, že Kuba, kterému jsme chtěli udělat 

radost, nás podporoval svou přítomností po celé odpoledne. 

Potěšilo nás, že jsme ho tak mohli lépe poznat. 

A největším překvapením bylo, že jsme společně uběhli 607 km a 

mnozí překonali i sami sebe.  

Domů jsme odcházeli plni hezkých dojmů a dobré nálady. Hlavou 

nám šla jedna důležitá otázka: "Komu bychom mohli udělat 

radost příští rok?" Budeme rádi, pokud nám pomůžete s odpovědí. 

Pište, prosím, na katerina.t@email.cz.  

Všem moc díky.     

                                                                                      organizátoři 

 

 

A  jak vypadal Běh pro radost očima Kuby? Možná takhle, 

kdo ví... 

 

 Jednu horkou letní neděli na konci prázdnin mě naši vzali na 

horní konec vesnice- do Chaloupek. Přišlo tam hodně lidí, které 

jsem většinou aspoň trochu znal. Na svoje trika si dali různá čísla 

a házeli do takové krabice barevné papírky.  Takový vysoký pán 

(David Šorm) pak něco říkal- lidské řeči moc nerozumím- ale prý 

tam jsou všichni kvůli mně? Pecka! Nakonec všichni někam vyšli 

nebo vyběhli. Já horka nemám rád, a tak mě taťka vzal na skútra a 

přitom jejich běhu jsme jeli proti nim a plácli jsme si na pozdrav. 

Všichni měli červený tváře a vypadali vyčerpaně- fakt se jim 

divím v takovým vedru se takhle někde honit! 

Já jsem si pak radši zalez s bublifukem do stínu a foukal jsem si 

bubliny. Do toho tam krásně voněly smažené lívance, které tam  

mailto:katerina.t@email.cz
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po běhu všichni baštili. Bylo to fajn. Jen jsem si říkal, proč to 

ostatní neudělají radši jako já a takhle se namáhají v tom horku, 

ale oni to prý všechno dělali mně pro radost. To jako fakt? Jste 

borci! Díky moc! 

                                                                                                           

                                               Váš Kuba 

P.S. Mamka to napsala tak nějak za mě, komunikuji jen obrázky a 

tohle bych dohromady sám nedal.              

 

Moc si vážíme vašeho času a financí, které jste Kubíkovi 

věnovali. Děkujeme 

                                                                                                                                                               

                                                                       Marek a Věra Caltovi 
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Ekocentrum Chaloupky oslavilo 10 let své existence 

 

 
 

 
Letošní školní rok jsme zahájili poněkud netradičně. Druhou 

zářijovou neděli jsme se sešli, abychom spolu s našimi příznivci 

oslavili 10 let existence Chaloupek v Horní Krupé. Z podnětu 

místního evangelického faráře Davida Šorma tu na podzim 2009 

vzniklo ekocentrum, jehož vedení se ujala Iva Kopecká. Hned od 

začátku tu probíhaly akce pro veřejnost, především pro rodiny 

s dětmi, z nichž mnohé připravujeme dodnes. Mezi oblíbené patří 

drakiáda, adventní dílny, komentovaná vycházka zimní přírodou a 

za sovím houkáním, velikonoční dílna, den Země, botanický 

výlet... První výukové programy proběhly na jaře 2010 ještě 

mimo areál Krupské školy. Od podzimu 2010, po dokončení 

rekonstrukce hlavní učebny, začala pravidelná výuka 

ekologických vzdělávacích programů. Při pěkném počasí byly 

děti venku na stezce Za humny; přírodní (ani jinou) zahradu jsme 

tehdy ještě neměli. Ta byla budovaná postupně a v roce 2013 byla 
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slavnostně certifikovaná jako přírodní zahrada. Když jsme 

v neděli 8. 9. zavzpomínali, jaký kus cesty jsme ušli od těchto 

"bojových" počátků, byli jsme si jisti, že máme co slavit. Vážíme 

si zázemí, jaké tu máme a děkujeme všem, kdo byli a jsou s námi! 

Začátek školního roku je opět nabitý. Nabídku vzdělávacích 

programů pro školy jsme i letos rozšířili o nové programy pro oba 

stupně ZŠ – „Kůrovec za to nemůže“ a „Včelí království“. 

Vzhledem k několika novým programům, které jsme představili 

loni, je už opravdu z čeho vybírat. 

Ohlédneme-li se krátce za letními prázdninami, máme za sebou 

čtyři tábory, během kterých probíhalo u Krupské školy detektivní 

pátraní. Zatímco děti do 7 let spolu s (pra)rodiči řešily kauzu se 

zlodějem z naší zahrady, starší detektivové už dostali na starost 

kauz hned osm. Poté, co malí detektivové postupně prověřili 

všechny podezřelé, až zůstal jeden jediný, starší se museli pustit 

do leckdy nelehkého pátrání v okolním terénu. Kromě toho si 

vyzkoušeli sečení louky kosou, kácení suchého stromu, řezání 

dříví, podívali se zblízka do včelího úlu a večer si prohlédli a 

poslechli netopýry u místního rybníka. Ohlasy od dětí i rodičů nás 

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

moc těší. 

Bližší informace o našich aktivitách najdete na stránkách 

www.chaloupky.cz a www.fb.com/ chaloupky. Budeme se těšit 

na setkání s vámi! 

 

                                                               Za ekocentrum Chaloupky 

                                                               Lenka Šuveríková  

 

 

 
 

 

http://www.chaloupky.cz/
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Prosba kronikářky 

 

Vážení spoluobčané, pokud jste organizovali nějakou akci nebo 

víte o události, která by mohla být zapsána do obecní kroniky, 

prosím, informujte mě. Uvítám i fotografie, které se vztahují k 

současnému dění v obci a okolí, svatební oznámení a parte. Vše 

můžete odevzdat do poštovní schránky na obecním úřadě nebo 

přímo mně. 

Děkuji za spolupráci. 

Danuše Caltová, HK 4 

caltova@gch.cz  

 

 

 

Nadcházející akce: 

 

16. listopadu 2019                       Hubertská zábava 

1. prosince 2019 od 17:00            rozsvěcení vánočního stromu 

30. ledna 2020 od18:00               veřejná schůze 

8. února 2020                               hasičský ples – hrají Starý Klády 

 

 

 

Kominík přijede do naší obce 4. listopadu a zdrží se několik dnů, 

než provede objednané revize a čištění. Pokud máte zájem o 

revizi nebo čištění komína ve své domácnosti, přihlaste se na 

obecním úřadě. 
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♣  ♣  ♣ ♣  ♣ 

 
Společenská kronika 

za období od posledního vydání Krupských střípků 
 

 
Narodily se tyto děti: 
 
Samuel Calta 
 
Matyáš Zeman 
 
Adam Beran 
 
 
 

Blahopřejeme a radujeme se z Vašeho dítěte 
 

 
 
 
Zemřeli: 
 
Jan Blažek, Údolí 
 

 
 

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. 
Říjen 2019 

mailto:obec@hornikrupa.cz

