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Interiér nové budovy mateřské školy

Milí spoluobčané,
V ruce držíte první letošní Střípky a v první řadě bych Vám chtěl
popřát pevné zdraví v této nelehké době. Naší obci se naštěstí
pandemie Covid 19 zatím vyhýbá a proto můžeme fungovat
víceméně normálně.
Investice v naší obci se ale nezastavily a proto Vás již brzy
budeme moci přivítat na dni otevřených dveří v nové budově
Mateřské školy, ale také v nově zrekonstruované sauně. Mateřská
škola i sauna budou v době vydání těchto Střípků již kompletně
dokončeny. Sauna dostane ještě novou fasádu, ale až v letních
měsících.
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DOTACE
V rámci výstavby nové budovy Mateřské školy jsme obdrželi i
dotaci na prvky do zahrady, kde je výše investice 320 tisíc korun
a dotace pokryje 70% nákladů. V areálu nové MŠ a ve středu
obce byly také vysázeny stromy z programu MŽP, kde dostaneme
100% dotaci. V letních měsících budeme také přesunovat
zahradní hračky na novou zahradu, aby byla kompletně vybavená
pro nový školní rok. Pro školní zahradu slíbila sponzorský dar i
společnosti Metropolitní.
V sauně čerpáme dotaci z Programu MMR, ale také z Kraje
Vysočina. Rekonstrukce přinese mimo jiné značnou úsporu
nákladů na energie a zvýšený komfort prostředí. Bude možné si
také saunu pronajmout pro menší oslavu, nebo jinou akci
v kterémkoliv ročním období, protože je zde namontováno nové
topení, včetně kotle a krbových kamen s výměníkem.
Provozní doba, možnosti saunování a ceník budou zveřejněny
v příštích dnech.
V tuto dobu měl být v provozu nový vrt na vodu. Vlivem
špatných geologických podmínek se bohužel vrt nepovedl a tak
ho musela provádějící firma zlikvidovat. Během letních měsíců
budeme v rámci získané dotace realizovat nový vrt v jiné lokalitě.
Během května a června bude projektant obcházet zaregistrované
občany, kteří se připojili do programu decentralizovaného čištění
odpadních vod. Půjde o vypracování studie proveditelnosti, která
nám ukáže náklady, možnosti a technické provedení všech ČOV.
Na základě této studie budeme žádat o dotaci. Není jisté, že bude
možné všechny žádosti pokrýt v první vlně, protože se přihlásilo
cca 90 % domů, ale určitě budeme pokračovat v dalších fázích.
VODOVOD
Jak je uvedeno výše, v letních měsících by měl být realizován
nový vrt pro zajištění dostatku pitné vody. Zatím není nutno
vyhlašovat zákazy napouštění bazénů a zalévání, což se ale může
změnit. Současné deštivější jaro nemůže doplnit několikaletý
deficit vody zejména ve spodních vrstvách. Proto na Vás apeluji,
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abyste vodou neplýtvali, jelikož i v našich obecních vrtech lze
pozorovat pokles hladiny.
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří reagovali na výzvu a
nahlásili dopředu na obecní úřad napouštění bazénu z obecního
vodovodu. Bohužel na tuto prosbu vyhlášenou e-mailem a
rozhlasem, odpovědělo jen několik majitelů bazénů, ačkoliv
obecní vodovod používá na napouštění mnohem více osob.
Docházelo tak ke kolísání hladiny ve vodojemu. Proto zavedeme
od příštího roku povinné hlášení napouštění bazénů a pořadník.
Takto se postupuje již v celé řadě jiných obcí a chtěl bych
zdůraznit, že prioritou je zajištění pitné vody. Zalévání a
napouštění bazénů je věcí podružnou.
ODPADY
Situace s tříděním odpadů na sběrném dvoře se snad i díky mému
apelu zlepšila a pořádek je nyní trochu větší. Stále se ale někteří
občané snaží zlikvidovat svoje odpady nepřípustnými způsoby.
Znovu opakuji, že sběrný dvůr slouží k likvidaci odpadů
z domácností fyzických osob, nikoliv pro likvidaci odpadů
vzniklých podnikatelskou činností. Živnostníci a právnické osoby
musí mít s obcí uzavřenu smlouvu o likvidaci odpadů a poté
mohou svůj odpad na sběrném dvoře uložit také. Sběrný dvůr je
stále sledován kamerovým systémem a není problém ze záznamů
zjistit totožnost těch, kteří nařízení porušují.
Stejná pravidla jako pro sběrný dvůr platí i u svozu nebezpečných
odpadů. Odevzdávat zde lze pouze odpady v množství úměrnému
jedné osobě, nebo domácnosti. A ačkoliv na to stále
upozorňujeme, tak nelze odevzdávat asfaltové lepenky, azbest,
eternitové šablony apod. Tento odpad je nutno odvážet do
Technických služeb Havlíčkův Brod.
Rád bych ještě připomenul odkládání rozložitelného odpadu na
kompost „U Kozákových“. Prosím všechny občany, aby trávu,
listí a piliny odkládali ze strany ode vsi a větve, klest a dřevo ze
strany od lesa – směrem od Olešné. Tráva se poté odváží na
kompostování, a pokud jsou v ní příměsi větví, tak ji nelze použít.
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VEM-DEJ
U VEM-DEJ se zase situace rapidně zhoršila. Skupina občanů
tento výměnný bazar postupně devastuje, kouří v něm, dělá
nepořádek a ryje hloupé nápisy do omítky zdí. Proto musíme
(doufám, že dočasně) zasáhnout a upravit otevírací hodiny.
VEM - DEJ bude otevřen v pondělí a ve středu od 8-17 hodin,
v úterý, čtvrtek a pátek od 8-12 hodin. O víkendech bude
zamčeno. Po dohodě s pracovníky obce je možné pro uložení věcí
odemknout i v jiné termíny. Tato situace nás netěší, ale není jiná
možnost.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY, DIGITALIZACE
V srpnu letošního roku očekáváme vydání druhého rozhodnutí o
Pozemkových úpravách. Po nabytí právní moci již dojde
k překlopení do nového stavu. Bude nutno také připravit nové
nájemní a pachtovní smlouvy z důvodu nového očíslování a
výměry pozemků.
Digitalizace intravilánu obce bude dokončena zřejmě až na
podzim letošního roku. Zde dojde také k určité změně výměr
některých pozemků a poté bude nutno podat nová daňová přiznání
u daně z nemovitosti. Na některé dotazy ohledně prodeje
obecních pozemků uvádím, že do doby platnosti pozemkových
úprav a digitalizace nebude Obec prodávat žádné pozemky,
protože by došlo ke změně výměry pozemků a koeficientů.
PLÁNOVANÉ INVESTICE
V letošním roce již kromě realizovaných a výše uvedených akcí
neplánujeme žádné větší investice. Je to i z důvodu čekání na
dotace, které se vyplácejí všechny ex-post. Budeme realizovat
pouze opravy chodníků, silnic a zřejmě dojde i budování
infrastruktury pro dvě parcely za novou budovou MŠ. Vše záleží
na tom, kdy obdržíme přislíbené dotace, ale také na vývoji
daňových příjmů obce, abychom měli stále dostatek financí. Již
teď je zřejmé, že vlivem stávající situace budou propady příjmů
obce značné.
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V příštím roce připravujeme stavbu cyklostezky na hřbitov,
nových chodníků a také přechod pro chodce u nové budovy MŠ.
Budeme připravovat také další vrt s vodojemem pro Zálesí a
Údolí a další nutné akce.
PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bych chtěl poděkovat členům i nečlenům SDH
Horní Krupá, kteří se obětavě postarali o likvidaci požárů
obecních pasek, které vznikly po pálení klestí. Ulité a ohrabané
hromady popela po velkém větru opět vzplanuly a díky jejich
prvnímu zásahu nedošlo k zasažení vzrostlého lesa. Jen pro
informaci – v daném dni došlo k okrese Havlíčkův Brod k třiceti
obdobným požárům lesa. Proto se jenom potvrzuje nutnost mít a
udržovat Sbor SDH v naší obci.
Dále bych rád poděkoval těm ženám, které zdarma a nezištně šily
roušky a poskytly je všem občanům naší obce, pro které byl
problém si roušky obstarat.
Lacina Václav, starosta

Výstavy ve skříni
Pokud neradi procházíte delšími výstavami a občas procházíte
budovou našeho Obecního úřadu, můžete se od léta na minutku
zastavit u staré školní skříně, ve které budou postupně umístěny
krátké výstavy na různá témata. Stará školní skříň pochází z
evangelického sboru v Horních Vilémovicích, odkud nám ji
darovali. V současné době ji o volných chvílích s truhlářem
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upravujeme, aby mohla lépe sloužit svému budoucímu účelu.
První chystaná malá výstavka bude na téma „Mír“ vzhledem k
letošnímu 350. výročí úmrtí biskupa Jednoty bratrské Jana Amose
Komenského. Od konce května bude na toto téma v Galerii
stodola u Krupské školy výstavka „JAK chtěl změnit svět“.
Komenský si jako každý člověk přál žít v lepším světě. Cestu k
němu viděl v lepším vzdělání a citlivé výchově dětí. Následovat
bude výstavka, která bude obsahovat staré fotografie naší obce.
Pokud nějaké staré zajímavé fotografie, na kterých jsou budovy i
lidé, vlastníte a chtěli byste je ukázat druhým, ofotím je a
vyrobím pro výstavu zvětšeninu. Skříň také nabízíme k prezentaci
výrobků dětí jak z mateřské školy, tak keramického i výtvarného
kroužku. Pokud vás napadají témata na další výstavky, ozvěte se
mi. Obecnímu úřadu děkuji za finanční přispění.
David Šorm

Samé švestky?
Na den se zajímavým datem 1. 11. 2019 jsme se s dětmi
přírodovědného kroužku Slunečnice a dalšími ochotnými
dobrovolníky sešli, abychom vysadili v okolí naší obce další
stromy. Tentokrát chceme zpříjemnit a „osladit“ cestu od staré
mateřské školy k Lyseckému mlýnu. S přispěním Sdružení
krajina a přepravní společnosti GLS jsme vysadili dohromady asi
30 stromků: švestek, třešní a vlašských ořechů. Dvě ochotné
maminky stromky na jaře ostříhaly a obecní úřad v suchých
týdnech stromky zalil. Nyní je třeba na stromky dávat pozor,
tvarovat jejich korunu, příležitostně je zalévat a především se těšit
za pár let na první plody. Na stezce bude umístěna lavička k
odpočinku. Zdaleka to však nemusí být poslední stromořadí, které
bude naší obci „přemosťovat“ s volnou krajinou. Na svých
procházkách můžete přemýšlet, kam umisťovat další stromy do
krajiny. Co strom, to zadržená voda, vytvořený stín, zpomalení
větru, dobré plody, útočiště pro hmyz a ptáky. Dejte vědět, kde
můžeme pokračovat.
David Šorm
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Jarní střípky z ekocentra Chaloupky
Asi se všichni shodneme, že letošní jaro se odvíjí v úplně jiném
duchu, než jsme si představovali. Kdybychom ovšem odhlédly od
nesnází, které nám nastalá situace přináší především po
ekonomické stránce, našly bychom i mnoho pozitiv. Tak
především jsme se pustily do zevrubných prací ve škole i na
zahradě. Začaly jsme důkladnou péčí o zahradu – ve spolupráci
s vlastními muži jsme postavily nový tříkomorový kompost a
vyvýšený záhon. Sice nás mrzí, že jsme musely obětovat
workshop, který jsme měly pro tuto příležitost připravený, ale vše
je hotovo, a to je důvod k radosti. Naši zahradu jsme obohatily o
motýlí keře a dvě mandloně. Od poloviny května práce pokračují
vnitřním malováním školy a renovací podlahy. Milou novinkou
letošního jara je zbrusu nová svahová skluzavka, kterou už
otestovaly první děti z vlastních řad. Skluzavka funguje skvěle,
takže už se těšíme, až k nám opět začnou jezdit školy a školky a
děti si ji budou moci samy otestovat. Na její pořízení nám přispěla
společnost MONETA Money bank částkou 45 000 Kč.
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Věříme, že situace se již bude vyvíjet příznivě, proto bychom
chtěly ujistit všechny, kdo mají děti přihlášené na naše letní
tábory, že s nimi počítáme! Zároveň zbývají ještě poslední volná
místa na některé běhy, přihlásit se můžete na
www.chaloupky.cz/tabory.
Na podzim se připojíme k ostatním chaloupeckým střediskům
v rámci Chaloupeckého podzimu. Akce v Krupé se uskuteční
v sobotu 3. 10. 2020 pod názvem Barvy podzimu. Jak název
napovídá, bude hodně pestrá a na své si přijdou děti i dospělí. Jak
Chaloupecký podzim funguje? Už nyní můžete přispět jakoukoli
částkou, přičemž za každých 100 Kč od nás získáte jako
poděkování volný vstup pro jednu dospělou osobu na jednu akci.
Poskytnete nám tak finanční prostředky, díky nimž budeme moci
programy připravit, a zároveň nám pomůžete překlenout toto
nelehké období.

Více informací najdete na www.chaloupky.cz/barvy-podzimu2020.
Pokud s námi chcete zůstat v kontaktu, zapamatujte si stránku
www.fb.com/krupskaskola. Na osobní setkání s vámi se těšíme
více než kdy jindy! 
Za ekocentrum Chaloupky Lenka Šuveríková a Iva Kopecká
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Dětský karneval
K únoru v naší obci neodmyslitelně patří dětský karneval.
Nejinak tomu bylo i na začátku letošního roku. 29. 2. Svaz žen
připravil pro nejmenší obyvatele nejen z Horní Krupé zábavné
odpoledne.

Přípravy začaly o den dříve, kdy jsme vyzdobily sál obrázky
domácích zvířat, protože téma letošního karnevalu bylo „U nás na
farmě“. K výzdobě se připojili i děti, které navštěvují výtvarný
kroužek v Krupské škole. Jejich kresby tak ozdobily nejenom sál
kulturního domu, ale i sousední výčep a předsálí. Nově opravené
pódium dekorovalo několik balíků slámy s papírovými kytkami.
V sobotu ve dvě hodiny vše začalo. Pro malé i velké návštěvníky
jsme připravily občerstvení, protože při soutěžení a tanci všem
vyhládne. Nejenom členky Svazu žen napekly cukroví, ale
k dostání byl i tradiční a oblíbený párek v rohlíku. Dospěláci se
mohli osvěžit ve výčepu. Protože poslední dobou náš karneval
navštěvuje více menších dětí, přizpůsobily jsme tomu i soutěže.
Nejprve děti pomáhaly farmářce Jance a její neteři z města
převozit balíčky slámy, pak hledaly ztracená jablíčka pro koníky,
oblékly strašáky do zelí a nakonec jezdily s pomyslným traktorem
jízdu zručnosti. Po každé soutěži na děti čekala spousta odměn.
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Ten kdo nesoutěžil, si ale jistě odnesl alespoň nějaké dárky
z tomboly.
Na co se ale naše děti nejvíc těší, jsou balónky. Ty jsou vždy
připraveny v plachtě u stropu v sále kulturního domu a čeká se na
smluvený signál.
Farmářka se dětí zeptala, co je úplně
nejdůležitější, aby se nám na farmě dařilo a aby vše rostlo.
Samozřejmě déšť. Společně s dětmi jsme tedy zazpívali Prší,
prší… a balónky se spustily z nebe jako dešťové kapky. O tom,
že děti mají neskutečnou fantazii a jsou vynalézavé vůbec nikdo
nepochybuje. Dokázaly nám to i v závěru karnevalu, kdy potají
začaly rozebírat skutečné balíky slámy z pódia a později už
neřešily, jestli po sobě hází konfety nebo slámu. Závěrečný úklid
sálu proto stál za to. Ale co bychom pro naše děti neudělaly….
Tímto bychom rády poděkovaly všem sponzorům, díky kterým
jsme mohly zakoupit krásné věci do tomboly, všem ženám
z Krupé za vynikající cukroví a všem ostatním, kteří se ve svém
volném čase podíleli na přípravě tohoto veselého odpoledne.

Svaz žen také každoročně v červnu ve spolupráci s Mysliveckým
spolkem Krupá a dobrovolnými hasiči Horní Krupá připravuje i
Dětský den plný soutěží a zábavy. Letos bohužel tato akce kvůli
vládním opatřením neproběhne. Přesto doufáme, že to dětem
budeme moci vynahradit aspoň koncem léta. Určitě Vás budeme
včas informovat.
Za ČSŽ Horní Krupá Klára Lacinová
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Pozvánky na dny otevřených dveří v Horní Krupé
Nová mateřská škola, sauna
Obec Horní Krupá Vás srdečně zve na

Den otevřených dveří
V neděli 31. května 2020 od 14,00 do 17,00 hod
K vidění bude nová budova mateřské školy, zrekonstruovaná
sauna a na parkovišti před budovou MŠ nově pořízená obecní
technika.
Případné návštěvníky prosíme o dodržování rozestupů a důsledné
zakrytí úst šátky nebo rouškami.
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Nová posklizňová linka

Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s. vás srdečně zve na

Den otevřených dveří
u příležitosti otevření nové posklizňové linky, který se bude konat

v úterý 30. června 2020 od 10:00 do 17:00 hodin
v Horní Krupé.
Budete mít možnost prohlédnout si nové výrobní prostory
posklizňové linky, sila, sušárny obilí, nová porodna pro krávy.
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Svoz popelnic v roce 2020
Pravidelně vždy v sudý pátek v těchto termínech:
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

10.01.
07.02.
06.03.
03.04.
01.05.
12.06.
10.07.
07.08.
04.09.
02.10.
13.11.
11.12.

24.01.
21.02.
20.03.
17.04.
15.05.
26.06.
24.07.
21.08.
18.09.
16.10.
27.11.
25.12.
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29.05.

30.10.

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

Narodily se tyto děti:
Jan Fiala, Horní Krupá
Nela Čertnerová, Zálesí
Adam Málek, Údolí
Magda Báťová, Horní Krupá
Eliška Votavová, Údolí
Karla Lukášová, Zálesí
Sára Petrová, Údolí

Blahopřejeme a radujeme se z Vašeho dítěte

Zemřeli:
Ivan Blažek, Horní Krupá
Zdeňka Pelikánová, Zálesí
Božena Čápová, 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 2020
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