
  K R U P S K É     S T Ř Í P K Y 
____________________________________ 

Obecní úřad Horní Krupá 
2 / 2020 

 
 

 

 
 

Naučná tabule na zahradě mateřské školy 
 

 



2 

Milí spoluobčané, 
 

Vítám Vás u letošních podzimních Krupských střípků, které 

vydáváme v nelehké atmosféře koronavirové epidemie, která 

zasáhla i naší ves. 

Nechci Vás ale zatěžovat tímto tématem více než je nutné, 

protože jsem přesvědčen, že nejlepší prevencí je netrápit se 

přílišným stresem. Nemám ale pouze dobré zprávy, nicméně těch 

špatných je jen málo. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Mnozí z Vás navštívili naší novou budovu Mateřské školy v den 

otevřených dveří. Její otevření se bohužel odehrálo ve skromném 

duchu, protože nebylo možné uspořádat větší akci. Nicméně nová 

budova se těší velkému zájmu okolních obcí a také lokálních 

médií.  

Nových hracích prvků se dočkala i zahrada u Mateřské školy, kde 

jsme čerpali dotaci z Národního programu životního prostředí. 

Hrací prvky byly vybírány tak, aby v dětech probouzeli zvídavost 

a naučily se i něco nového. V tomto vydání Krupských střípků 

naleznete i článek od ředitelky Mateřské školy o stěhování do 

nových prostor. 

 

SAUNA 

Dokončena je již také rekonstrukce sauny, jež byla završena 

instalací chodníku z boku a zadní strany budovy. Během 

podzimních měsíců bude ještě dovybaven interiér, aby bylo 

možno prostor využívat i pro společenské akce. 

 

 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Pozemkové úpravy jsou již platné a jsou také viditelné v nahlížení 

do katastru nemovitostí. Od této chvíle je nutné si zkontrolovat 

svoje vlastnictví, protože řada pozemků změnila svoje majitele.  

Díky dokončeným pozemkovým úpravám jsme se opět posunuli o 

kus dál mezi ostatními obcemi a dík za to patří i Vám, občanům. 
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Připomínám, že je nutno pro všechny tyto změny podat nové 

daňové přiznání do konce ledna 2021, jelikož došlo ke změnám 

ve výměře a číslování parcel.  

S pozemkovými úpravami souvisí i digitalizace intravilánu obce, 

která se posunula v souvislosti s prodloužením termínu 

pozemkových úprav.   

Mapy a zákresy týkající se digitalizace budou vystaveny 

v kulturním domě zřejmě počátkem ledna 2021. Předpokládané 

nabytí platnosti těchto změn bude k datu 29. ledna 2021, kdy 

bude opět patrno v katastru nemovitostí.  

 

PLÁNOVANÉ DOTACE PRO ROK 2021 

V zimních, nebo jarních měsících se bude budovat nový vrt 

s přípojkou pro obecní vodojem. Náklady budou cca 3 miliony 

korun a měly by být pokryty z 80% z dotace. Následně budeme 

přidávat další vrty, tak jak jsem psal již dříve. 

Neusnula ani příprava plánovaných instalací domovních čistíren 

odpadních vod. V těchto dnech začnou pracovníci projekční firmy 

opět obcházet domy a jejich vlastníky, kteří se do akce přihlásili. 

Za zpožděním stálo omezení spojené s probíhající epidemií. 

V lednu by měla být vypsaná dotace na cyklostezky, do které 

bych rád naši obec přihlásil s projektem cyklostezky na hřbitov. 

Vlivem snížení státních příspěvků na chod obce se nebudeme 

pouštět do jiných nákladných projektů, vyjma snad přípravy 

zasíťování dvou parcel nad novou budovou Mateřské školy. 

Forma a čas příjmu nabídek od zájemců bude včas zveřejněna. Do 

doby zasíťování parcel a vybudování komunikace je prodávat 

nebudeme.  

 

 

KŮROVCOVÁ KALAMITA 

 

Snad každého vlastníka lesů v našem okolí zasáhla také kalamita 

lýkožrouta smrkového, který decimuje nejen obecní lesy. Daří se 

nám ovšem dřevo těžit, prodat a většinu území jsme stihli i osázet 
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novými stromky. Letos bylo nasázeno více než 11 000 kusů 

smrků, které na jaře doplní buky, jedle a modříny.  

S těžbou souvisí i zvýšený pohyb nákladní techniky na obecních 

cestách a stížnosti na jejich provoz. Je třeba zdůraznit, že každý 

uživatel obecních cest si musí počínat tak, aby neničil povrch 

cesty a nezhoršoval jejich sjízdnost. Samozřejmě, za stávající 

situace toto není možné zcela dodržet. Nelze však tolerovat ničení 

značek, krajnic, znečišťování povrchu a další nešvary, které jsou 

s odvozem z lesů spojeny. Nejsem detektiv, abych každé takovéto 

porušení pravidel vyšetřoval, a nemám v úmyslu ani instalovat 

všude kamery a fotopasti, abych mohl prokazovat viníkům jejich 

vinu. Firmy, které těží v našem katastru stabilně, pravidla 

dodržují. Problémy jsou ovšem s jednorázovými odvozci, kteří po 

sobě ponechávají pouze spoušť. Na takové jsem nucen volat 

Policii ČR, protože se zde jedná o poškozování obecního majetku. 

Tímto žádám například vlastníka lesa, který nechal nakládat svoje 

dřevo na parkovišti u koupaliště, aby odklidil veškeré zbytky kůry 

a uvedl místo do původního stavu.  

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

V rámci odpadů dojde letos k instalaci QR kódů na veškeré 

popelnice v obci. Technické služby Havlíčkův Brod chtějí 

mapovat množství odpadů v jednotlivých obcích, aby mohly 

podle toho optimalizovat svozové trasy. V tuto chvíli se tedy 

nejedná o zjišťování množství odpadů u jednotlivých občanů. 

Data o množství odpadů v jednotlivých popelnicích nejsou 

svázána s majiteli.  

Do budoucna se ovšem s platbami podle množství odpadů dá 

počítat. Není ale vyřešeno, jestli se bude platba odvíjet podle 

objemu, nebo hmotnosti. Určitě ale budou vzrůstat poplatky za 

uložení na skládky, které budeme i my muset promítnout do 

plateb za odpady. A aby bylo placení spravedlivé, tak měření 

množství vyhozeného odpadu je jedinou možnou variantou.  

Dále se musím zmínit o kompostu „Za Kozákovými“. Po vyřešení 

pozemkových úprav plánuji u kompostu provést jeho oplocení, 
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monitorování a cedule, které snad již každému, kdo to ještě 

nepochopil, napoví, že větve a dřevěný odpad se ukládají ze zadní 

části směrem od Tančíku a rostlinné zbytky a tráva ze směru ode 

vsi. Neustále se objevuje tráva uprostřed větví a větve uprostřed 

hromad trávy. Tím dochází opět k zatěžování pracovníků obce, 

kteří musí vše vytřídit.  

Od 1. prosince jsme nuceni částečně uzavřít sběrný dvůr. 

Z důvodu nedodržování pravidel ze strany občanů a 

odkládání odpadů od lidí mimo obec není již v našich silách 

udržovat na sběrném dvoře pořádek. 

Nově tedy bude sběrný dvůr otevřen po dohodě s pracovníky 

obce a po vyzvednutí klíčů.  

Bez omezení bude také otevřeno každou neděli od 8:00 do 

9:00.  

 

KULTURNÍ AKCE 

 

Co se týká kulturních akcí, tak ty jsou plně podřízeny aktuálním 

protiepidemickým nařízením ze strany státu. Byli jsme nuceni 

zrušit letošní sraz seniorů pořádaný v rámci Dobrovolného svazku 

obcí Krupsko. Ze stejného důvodu neproběhne ani tradiční 

rozsvěcení vánočního stromu. Budeme doufat, že situace příští 

rok bude pro nás všechny příznivější. 

 

Václav Lacina, starosta 
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Stěhování Mateřské školy 

 
Na začátku nového školního roku v září jsme se přestěhovali do 

nové budovy Mateřské školy, kde jsme očekávali děti a nové 

starosti, které nám s jejich vyšším počtem přibudou. 

Konec prázdnin byl ve znamení stěhování, kde se celý kolektiv 

pracovníků školky spolu s pracovníky Obecního úřadu zapojil do 

přesouvání velkého množství věcí. Ani jsme netušili, že stará 

budova obsahuje tolik hraček, knížek, učebních pomůcek, nádobí, 

šanonů a dalších věcí, které bylo nutno přestěhovat.  

 

 
 

Všechny nás zasáhla určitá nostalgie při opouštění a posledním 

zamykání staré budovy, ve které jsme byli desítky let. Mateřská 

škola, tak jako jí známe, fungovala ve staré budově od roku 1957. 

Již dříve zde byl útulek pro děti družstevníků. Za dob existence 

došlo k různým opravám, vylepšením a přístavbě. Bohužel staré 

kamenné zdi dostaly poslední ránu při havárii potrubí téměř 

přesně na den před třemi lety, kdy v herně bylo 10 cm vody.         
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I přes rychlý zásah a důsledné vysoušení a opravy jsou následky 

havárie dodnes patrné na vlhkosti ve zdech. 

Naštěstí vzaly za své původní plány na rekonstrukci staré budovy 

a stavbu dalšího patra. Později se uvolnilo místo po statku naproti 

kulturnímu domu a tak bylo možno, i s přispěním dotace, postavit 

školku zcela novou podle nových parametrů. V nové školce, 

kterou si děti ihned zamilovaly, je patrný obrovský rozdíl nejen 

v prostoru a přirozeném osvětlení, ale také v možnostech 

uskladnění hraček, pomůcek a lepším standardu kuchyně, 

umývárky a podobně. Přibyly i nové hrací prvky na zahradu, které 

doplnily prvky přestěhované z původní zahrady. Jediné, co nám 

schází, jsou vzrostlé stromy, jež byly na zahradě u staré budovy. 

Musíme počkat, až vyrostou stromy nově vysazené. 

 Celkově byly na budovu školky a zahrady použity tři různé 

dotační tituly, které doplnil dar od společnosti Metropolitní s.r.o., 

za nějž byly nakoupeny další hračky pro děti na zahradu i do 

herny, jako je dětský gauč, odrážedla apod.  

Výstavbou nové budovy vykročila naše Mateřská škola do další 

etapy své existence a jsem přesvědčena, že nová školka bude 

sloužit řadě dalších generací tak, jako školka původní. 

 

Alena Lacinová, ředitelka MŠ 
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Podzim v ekocentru Chaloupky  

 
Letošní podzim byl už s předstihem sázkou do loterie. Budeme 

učit? Za jakých podmínek? A jak dlouho? Nakonec se nám 

podařilo stihnout pěknou řádku programů a navíc – i díky přízni 

počasí – všechny proběhly venku, jak se na správné ekocentrum 

sluší a patří. Od září nás také jistí nová kolegyně, Mgr. Blanka 

Tlustá, která do Krupé přesídlila z Prahy, ačkoliv původem je 

z moravského konce Vysočiny. A co nás čeká v příštích týdnech? 

Provedeme revize stávajících programů pro školy a školky, 

zazimování zahrady a nejspíš se pustíme do tvorby programu na 

zimní a letní tábory.  

Začátkem října jsme si užili Barvy podzimu – akci pro celou 

rodinu, která byla pestrá nejen zářivými barvami, ale i 

připraveným programem. Přítomní mohli využít jednu z tvůrčích 

dílen, vyrazit na quest na stezku Za Humny a také se poprvé 

oficiálně sklouznout po nové svahové skluzavce, na jejíž pořízení 

přispěla společnost MONETA Money Bank. Vrcholem dne byla 

bubenická dílna, do které byli vtaženi jak přítomní s rytmem 

v krvi, tak i ti, pro které to byla první zkušenost v životě. 

Vzhledem ke krásnému počasí a až rodinné atmosféře jsme si akci 

opravdu užili.  

Ohlédneme-li se ještě o něco dále, za letními prázdninami, máme 

za sebou nabité čtyři běhy táborů, během nichž se děti od 7 – 13 

let přenesly do pravěku, zatímco děti do 7 let spolu s 

(pra)rodiči procestovaly celý svět. V pravěku si děti vyrobily 

vlastní pazourkový nůž, oštěp, ulovily mamuta, „uhnětly“ sošku 

Venuše nebo vyzdobily jeskyni pravěkými malbami. Malé děti se 

podívaly do světa - kdo kde žije a co tam dělají tamější děti. 

Zároveň jsme společně zapátrali, co je největším pokladem na 

světě, což jsme nakonec našli u jezera „Loch Ness“. Kdo je 

zvědavý, ať se podívá na náš facebookový profil 

www.fb.com/krupskaskola. I když nás letos trochu prověřilo 

počasí, myslím, že všechny tábory si užily jak děti, tak jejich 

vedoucí.  

http://www.fb.com/krupskaskola
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Stejně jako všichni kolem s napětím očekáváme vývoj budoucích 

událostí a věříme, že se situace začne v nadcházejících týdnech 

stabilizovat. Aktualizované informace o našich programech 

najdete na stránkách  

www.chaloupky.cz a www.fb.com/chaloupky. 

  

Za ekocentrum Chaloupky 

 

Lenka Šuveríková  

 

 

 

 

 

 
Cesta k Jelení studánce 

 

 

 

 

http://www.chaloupky.cz/
http://www.fb.com/chaloupky
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Podzimní úvaha 

 
Jsme uprostřed podzimu, v čase úklidu zahrad, příprav na zimu a 

také se vzpomínkami na ty, kteří nás již v životě předešli. 

Chodíváme upravovat hroby, zapalovat svíce a připomínáme si s 

vděčností, co dobrého jsme dostali a na co můžeme díky Bohu v 

životě, který nám byl svěřen, navazovat. Jen je ten letošní 

dušičkový čas spojen s nejistotou, kdy se nárůst nákazy nemoci 

zastaví a jaké následky z toho ještě budou. Začíná nás napadat, 

jak se vůbec budeme letos připravovat na Advent a Vánoce? 

Vzpomínám na vyprávění své babičky, jejíž maminka zažila (jako 

nejstarší ze čtyř dětí) První světovou válku. Dobu, kdy muži 

umírali po tisících v zákopech, potraviny byly na přídělové lístky 

(ovšem často je nebylo za co vyměnit) a lidé umírali po tisících na 

tzv. Španělskou (ale ve skutečnosti opět čínskou) chřipku. Jak to 

všechno zvládli? Semkli se. Podepírali se. Neutápěli se ve 

zbytečných sporech. Byli k sobě víc velkorysí. Neztráceli ani 

minutu čas. Svýma rukama a úsilím se snažili všechno potřebné 

zajistit, zašít, uplést, vypěstovat, sehnat. A především důvěřovali 

Pánu Bohu, že je těmi těžkými dobami provede. A provedl. Sice 

Vánoce byly bez dárků, ale i v dobách míru to byly spíše 

ponožky, ořechy a jablko. Svátky dovedli prožít pokojně a 

radostně. Možná, že letos budeme moci méně dárky shánět, 

nakupovat, užívat si adventních trhů a dalších obvyklých  

zvyklostí. Možná si uvědomíme, že tato krize se některých rodin 

dotkla mnohem více než nás samých a udělá nám radost, že 

můžeme pomoci. Možná ale také zjistíme, že toto všechno jsou 

stejně jen kulisy, které mohou, ale nutně nemusí, tvořit JEN 

pozadí velké, dobré a radostné zprávě, díky které víme, že nejsme 

nikdy na nic sami. Ale o tom více opravdu až v Adventu. 

Jsem vděčný za své předky a za všechny, kteří svým životním 

příkladem dodnes ukazují cestu. Cítím, jak pomyslně jdou v 

životě i se mnou. 

David Šorm 
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Má rodná vesnička 
 

Kolem zeleného údolí 

vloženy do krásné vysočiny, 

chaloupky k sobě se tulí, 

tam je místo mé domoviny. 

 

Na tom širém světě jediná, 

ač jako jedna nejmenší, 

přec je tu vesnička má rodná, 

mému srdci nejmilejší. 

 

Kde má ústa prvá slova vyslovila, 

nožky prvé krůčky vykročily, 

z Pochvald do školy cestička vedla, 

z té mé romantické domoviny. 

 

Jsi docela zapadlá, 

jen ta hezká malá kaplička 

tichounce na pozdrav volá, 

tady je naše vesnička milá. 

 

 

 

(úryvek z básně) 

 

                                                     

Autorem básně je pan Josef Kudla z Údolí.  
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Koženáč není kožený, ale sladký (a dlouho vydrží) 

V pátek 20.11. vás srdečně zveme na výsadbu nového stromořadí 

v okolí naší obce. Stromy budeme vysazovat v průběhu dne asi v 

první polovině cesty do Kráteckých lesů. Jak budeme sázet? Pište 

mi SMS či mail a rezervujte si cca půl hodiny od 9 h do 16.30., 

aby se lidé nepotkávali, když nesmí. Každý si zasadí strom, který 

si vybere a na opěrný kolík bude připevněna informace o odrůdě a 

o tom, kdo strom vysadil. Nezapomeňte si vzít s sebou roušku. 

 

Vybrali jsme staré (krajové) ovocné odrůdy stromů, které z naší 

krajiny žel postupně mizí. Jsou to zpravidla ty stromy, které 

rostou podél polních cest, silnic a na okrajích mezí. Stromy to 

byly zpravidla vysokokmenné, aby se dalo podjet i s naloženým 

žebřiňákem. Stromy poskytovaly lidem stín a také ovoce (i 

zvířatům), kterým se mohli při práci na polích občerstvit. I my 

jsme vybrali takové odrůdy, aby bylo možné v průběhu roku co 

nejčastěji nalézt něco k ochutnání: jabloně, hrušně, třešně, višně, 

ořechy, jeřáby. U cesty časem přibude informační i hrací panel 

pro všechny generace, na kterém si budeme moci zkusit přestavit, 
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jak by mohla také vypadat naše krajina. Příspěvek na panel jsme 

„vyběhali“ díky dárcům při letošním letním Běhu pro radost. Pro 

ty z vás, které myšlenka výsadby starých krajových odrůd zaujala, 

doporučujeme kontaktovat pana Stanislava Bočka v Olešnici na 

Moravě, který tyto odrůdy pěstuje a také prodává. Jako odborník 

umí dobře poradit. Informace naleznete na webu: 

www.vysokokmeny.cz 

Chtěli bychom poděkovat za spolupráci našemu Obecnímu úřadu 

a především Nadaci Partnerství, které výsadbu finančně podpořilo 

z programu Sázíme budoucnost: www.sazimebudoucnost.cz  

kontakt: 739 244 611, d.j.sorm@volny.cz  

David Šorm 

 

 

 
Plánovaná výsadba stromů  
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Svoz popelnic v roce 2021 
 

Pravidelně vždy v sudý pátek v těchto termínech 

 

Leden                  8.1.           22.1. 

Únor                    5.2.           19.2. 

Březen                 5.3.           19.3. 

Duben                 2.4.           16.4.            30.4. 

Květen              14.5.           28.5. 

Červen              11.6.           25.6. 

Červenec            9.7.            23.7. 

Srpen                  6.8.            20.8. 

Září                     3.9.           17.9.      

Říjen                   1.10.         15.10.          29.10. 

Listopad            12.11.         26.11. 

Prosinec            10.12.         24.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 
Narodily se tyto děti: 
 
Anna Žigmundová, Horní Krupá 
Noemi Farková, Horní Krupá 
Štěpán Hospodka, Horní Krupá 
Annie Hemmerová, Zálesí 
 

Blahopřejeme a radujeme se z Vašeho dítěte 
 
 
 
 

Zemřeli: 
 
Jarmila Caltová, Horní Krupá 
Miluše Beranová, Horní Krupá 

 
 
 
 

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. 
Listopad 2020 
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