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Milí spoluobčané, 
 

vítám Vás u prvních letošních Střípků. Přijměte mojí omluvu, že 

od vydáních předchozího krupského zpravodaje uplynula tak 

dlouhá doba. Během této doby se i naší obci nevyhnula epidemie 

Covidu-19, ale stala se i řada příjemnějších záležitostí, o kterých 

budou následující řádky. 

 

INVESTICE a PRÁCE V OBCI 

Kromě drobných oprav, úprav a nákupů se opět podařilo zajistit 

několik dotací, díky nimž byla a bude vybudována řada projektů. 

V sestupném pořadí podle výše nákladů je to především 

provedení nového vrtu pod sjezdovkou. Tento vrt bude na jaře 

2022 propojen se stávající vodovodní soustavou a zajistí tak obci 

dostatek vody pro další roky. Vydatnost nového vrtu je více než 3 

l/s a oproti stávajícímu vrtu HK1 je více než dvojnásobná.  

Určitě jste také zaznamenali opravu povrchu uličky mezi domy 

čp. 64 a čp. 46.  

Další akce nás čekají v roce 2022, kdy začne výstavba dotačně 

podpořené cyklostezky na hřbitov a také rekonstrukce tenisového 

kurtu vedle sauny. Na obě akce nám byly rovněž přislíbeny 

dotace. Dokončení těchto dvou projektů bude v červnu příštího 

roku. Čekáme také na vyhodnocení naší žádosti o dotaci na 

domovní čistírny odpadních vod. V případě získání dotace by 

instalace jednotlivých čistíren měly proběhnout během příštího 

roku. 

V současné době pracujeme na zasíťování 2 parcel nad novou 

budovou mateřské školy. Nyní je hotova elektřina, voda a 

kanalizace. Na jaře dojde k instalaci plynových přípojek a úpravě 

komunikace. 

V loňském roce i v tom letošním probíhala výsadba stromů ve 

spolupráci s Davidem Šormem a dalšími dobrovolníky, za což jim 

patří veliký dík. Výsadba přináší do naší krajiny pestrou směs 
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ovocných i okrasných dřevin, jež jsou složeny i z krajových a ne 

tak rozšířených odrůd. Snažíme se vybírat druhy tak, aby byly 

atraktivní pro občany. Aby nedocházelo k tomu, že plody budou 

bez užitku hnít na zemi. 

 

 

 
 

BLESKOVÁ POVODEŇ 

Na počátku července zasáhly naší obec vydatné deště, které sebou 

přinesly v cca 20:00 hodin bleskovou povodeň. Došlo k vyplavení 

jednoho domu a vniknutí vody do zahrad a dalších nemovitostí. 

Následky povodně, jejíž rozsah nepamatují ani staří rodáci, se 

podařilo zmírnit díky zásahu místního hasičského sboru, členů 

zastupitelstva a řady dalších občanů. Zásahy, při kterých se 

pytloval písek, vyklízela nemovitost a odstraňovaly překážky u 

jezů, probíhaly až do pozdních nočních hodin. Práce s sebou 

přinesly bohužel i zranění jednoho člena SDH. Tímto bych chtěl 

poděkovat členům SDH, členům zastupitelstva a všem dalším 

občanům, kteří se ihned zapojili do záchranných prací.  
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

O letošních prázdninách došlo k opravě a otevření staré budovy 

Mateřské školy z důvodu velkého množství žádostí rodičů o 

umístění děti. Ačkoliv termín pro zprovoznění staré budovy 

školky byl poměrně šibeniční,  povedlo se všem zúčastněným 

školku opravit, vybavit a připravit na nový školní rok. Rád bych  

poděkoval zaměstnancům mateřské školy za jejich úsilí při 

nákupu a přípravě staré budovy a také při shánění kvalitních 

pedagogických pracovnic. Obě budovy mateřské školy mají nyní 

naplněnou kapacitu a i přes řadu překážek (například v dodacích 

lhůtách výrobců nábytku) se podařilo vše zvládnout.  

 

ODPADY 

Tak jako v každém vydání Střípků i nyní si musím postěžovat na 

nesprávné a v některých případech i zákonu a obecní vyhlášce 

odporující způsoby v likvidaci odpadů. Situace na sběrném dvoře 

je poměrně dobrá, ale o to horší situace panuje na kompostu „Za 

Kozákovými“. Stále zde dochází k odkládání odpadů, které tam 

nepatří – nacházíme palety v trávě a naopak trávu v hromadách 

prken. Občas je tento odpad proložen pneumatikou, stavební sutí 

a dalším nevhodným odpadem. Ne vše lze samozřejmě svést na 

naše občany. Bohužel i obyvatelé okolních vesnic si našli cestu na 

náš obecní kompost a neoprávněně tam odvážejí svoje odpady.  

,Proto dojde do jara 2022 ke změnám. Celý prostor bude 

„zrekultivován“, oplocen a dojde i k instalaci kamer a fotopastí. 

Na novém „kompostu“ bude vyznačeno, které odpady lze a kam 

ukládat. Příjezd bude umožněn pouze po stávající obecní cestě, 

která bude opravena. Do budoucna je v plánu vytvoření tzv. 

„komunitní kompostárny“. Pokud budeme úspěšní v získání 

dotace, tak se uvažuje i instalaci čipového vstupního systému se 

závorou, se kterým počítáme i pro nový tenisový kurt. 

Objemný odpad lze do sběrného dvora ukládat pouze v případě, 

že je v něm umístěn kontejner na tento odpad. V této chvíli již 

kontejner ve sběrném dvoře k dispozici není a nebude ani 

v průběhu zimních měsíců. Umístěn bude opět na jaře. I tak je 
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doba, po kterou lze odkládat objemný odpad, násobně delší, než u 

jiných obcí. 

Opět musím také připomenout, že stavební suť lze ukládat pouze 

po předchozí domluvě se starostou. Čistou suť (rozuměno bez 

příměsí) na drobné kousky lze použít na opravy cest, ale opět po 

předchozí domluvě.  

 

SVOZ POPELNIC  

Svoz popelnic v roce 2022 upřesníme koncem roku na webových 

stránkách obce a rozpis zároveň vyvěsíme na úřední desku obce.  

 

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE 

Z důvodu kapacity a přístupnosti byla úřední deska obce 

z původního místa přesunuta na vývěsky, které jsou umístěny 

v autobusové čekárně na návsi v Horní Krupé. 

 

AKCE V OBCI 

Z důvodu stále nejisté situace ohledně protiepidemických nařízení 

nelze plánovat akce příliš dopředu. Doufám však, že bude možno 

uspořádat tradiční rozsvícení vánočního stromu, které by mělo 

proběhnout první adventní neděli 28. listopadu. Na programu 

bude mimo jiné vystoupení dětí z naší mateřské školy. 

K občerstvení bude připraven punč, svařené víno a vánoční  

cukroví.  

 

Přeji Vám příjemné podzimní dny. 

                                                  Václav Lacina, starosta 
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Dvě inspirativní výročí 

Letošní přelom léta a podzimu nabízí dvě výročí, která jistě 

nenápadně přejdou, ale mohou zanechat trochu inspirace pro dobu 

příští. V září jsme si připomínali 1100 výročí smrti kněžny 

Ludmily, která podle tradic vychovala mladého Václava k tomu, 

aby se stal později, jak tradice praví, moudrým, mírným a 

uvážlivým knížetem. Není patrona České země bez jeho pramáti, 

není lidí uvážlivých a vzdělaných bez jejich babiček a dědečků. 

Dnes mají mladí jistě své neochvějné virtuální vzory (pro které si 

pravda časem přijede třeba policie), na druhou stranu prarodiče by 

se tím neměli nechat odradit, ale mohli by nabízet ze svých 

zkušeností, života, ba jen ze své osobní přítomnosti drobný 

příklad, který se stane třeba zrnkem, ze kterého časem cosi vyklíčí 

(a nebo nevyklíčí, ale jaksi není co ztratit, že?). 

Koncem října (13.10.) si pak připomeneme 240 výročí vyhlášení 

Tolerančního patentu. Tehdy po 160 letech násilné rekatolizace se 

mohli „ti ostatní“ (totiž židé i evangelíci) přihlásit ke své víře. 

Ano, letí to. A čím jsme tomuto datu dále, jako bychom stále 

méně chápali, co znamená druhé tolerovat. Že to neznamená 

mávnout na vším rukou se slovy „ať si každý věří, čemu chce“, 

ale také to neznamená jen něco blahosklonně trpět. Jistě, tehdejší 

osvícenská doba (kterou představoval spíše panovník než jeho lid) 

toleranci, a co z ní plyne, teprve postupně poznávala, ale stalo se a 

lidé se začali toleranci, totiž respektu a dialogu učit. Je až s 

podivem jak tehdy vydobytou osvícenskou racionalitu dnes 

mnohdy vytěsňuje mlhavý „zdravý selský rozum“, který semele a 

hrdě hlásí kdejakou fámu, nepravdu či snad přímo ptákovinu. K 

císaři Josefovi II patří podotknout, že „ty ostatní“ nijak v lásce 

neměl, ale chtěl jim dát práva, „vytáhnout“ je z ilegality a pozvat 

k tomu, aby se společně podíleli na budování společnosti a státu. 

Byla za tím pragmatická úvaha, která však časem nesla i další 

ovoce. Třeba to, že časem skončilo spojenectví „trůnu a oltáře“, 

ačkoliv dnes někteří na trůnech i u oltářů nesní o dávném 

spojenectví. Pro křesťanskou víru byla osvícenská doba důležitou 
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proto, že od té doby se přestala (snad definitivně) stavět do 

opozice vůči rozumu a např. vpustila vědecké metody i do studia 

Bible, Písma, z čehož smíme čerpat a navazovat i dnes. A tak se 

třeba nemusíme nedivit, když archeologové objeví nejspíš 

Šalomounův chrám 8 km za Jeruzalémem anebo že Mojžíšovy 

knihy nenapsal Mojžíš. 

Jistě, může nám být líto, že kvůli osvícenským reformám se třeba 

z krásného Santiniho kláštera v Sedlci u Kutné Hory stala továrna 

na tabák. Josef totiž rušil a prodával část klášterního majetku, ale 

z jeho výnosů vybudoval jednu z nejhustších (v původním smyslu 

slova) síť katolických farností, kterou nám zbytek Evropy mohl 

jen závidět. Nikdo nesměl mít dále do kostela než hodinu chůze. 

Farář měl žít s lidmi, s nimi se radovat i plakat, jim sloužit, jim 

zvěstovat naději a vyprošovat požehnání. Evangelíci Josefa ctili 

snad ze všech habsburských panovníků nejvíc. Ač byli zatím 

spíše jen trpěni, a čas od času na ně ještě někdo házel posměšky i 

s kameny, radovali se z tolerance, ač si třeba pro sebe s lítostí 

říkali: „kdyby se toho byl dožil náš otec Komenský.“ Važme si 

jeden druhého a podporujme se navzájem (aktivně) v konání 

dobrého, ač jiní půjdou třeba trochu jinými cestami, než bychom 

bývali šli sami. Především však nepřestaňme vést dialog, ač to 

vždy ponese riziko, že se trochu třeba „chytneme“. Je to ale pořád 

lepší než se nechytat vůbec a propadnout lhostejnosti. Hledáme 

přeci pravdu. Nebo? 

                                                                David Šorm 
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Kovaná mříž 

Před vchodovými dveřmi evangelického kostela v Horní Krupé je 

vsazená nová kovaná mříž, kterou vyrobil umělecký kovář Martin 

Šteller z Chlístova. Náš sbor tak završil několikaletý rozhovor o 

tom, že i přes odvhlčení obvodových zdí je třeba kostel stále 

větrat. Přestože v něm vcelku není nic vzácného, co by musel 

člověk se strachem zamykat, natož ještě umisťovat před dveře 

mříž, přesto díky ní může být kostel v letním období stále otevřen 

a lidé budou moci do něj častěji nahlédnout. 

Mříž má v horní části zajímavý rostlinný motiv. Představuje jej 

větvičky, lístky a květy Šípkové růže. Ta nejen že připomíná 

přírodu Vysočiny a meze v okolí, kde šípky rostou, ale odkazuje 

na Ježíše Krista. Ve vánoční koledě „Narodil se Kristus Pán“, 

kterou složili husité, zpíváme slova, že „z růže kvítek vykvet nám, 

radujme se.“ Onen kvítek na růži odkazuje na biblický text z 

apokryfní knihy Sírachovec, kde se píše, „že jako růže mohou 

rozkvést ti, kdo se dají vést Boží moudrostí, tedy Duchem 

Božím.“ Stejně tak se připomíná v proroctví Izajášově kvítí, které 

z Hospodinovy vůle rozkvétá i na poušti (tedy Kristus se rodí do 

lidského světa). A někdo si možná také vybaví jiný biblický text, 

totiž píseň, která je uvedená v knize Soudců – „Jak stromy volily 

krále“. Tam jsou ušlechtilé stromy (oliva, fík, vinná réva) 

vyzvány, aby kralovaly nad ostatními. Ony to však ve své pýše 

odmítnou, až výzvu přijme trnitý keř, který však ony pyšné 

vyzve, aby se schovaly v jeho stínu. Najdou v sobě pokoru 

přijmout útočiště od toho, který není dostatečně na výši a přeci 

nepohrdl spravovat zemi? 

Na mříži je také nápadné, že Šípková růže má květy nabarvené. K 

tomuto rozhodnutí nás dovedla připomínka, že německý 

reformátor Martin Luther, který ve svém úsilí navazoval na Jana 

Husa, učinil růži jako svůj osobní znak a pečeť. Zároveň její 

podobě dal výklad: červený střed připomíná srdce, do kterého 

člověk přijímá zvěst o Kristu (Lutherova růže měla skutečně střed 
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ve tvaru srdce a uprostřed byl černý kříž jako nejdůležitější 

symbol, který člověku dává vykoupení z vin). Lidské srdce je 

prodchnuto a obklopeno Duchem Božím (bílé lístky), proto může 

člověk žít pokojně a s radostí z Božího odpuštění, které se nabízí 

zdarma (ne za odpustky). Modré okolí, které má připomínat 

naději v nebeskou radost a zlatý kruh, který je symbolem 

nekonečné radosti, jsme již do kované brány z důvodů 

jednoduchosti nepřenesli. Ale náznak nám stačí. 

Rádi bychom poděkovali nejen panu kováři, drobným dárcům, 

kteří finančně výrobu podpořili, ale děkujeme také obci Horní 

Krupá, která nám na kovanou mříž též významně přispěla. Jsme 

rádi, že v naší obci se objevila další hodnotná výtvarná práce, 

která vydrží a navíc má praktický užitek. 

 
                                                                            David Šorm 
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Podzim v ekocentru Chaloupky   

 
Letošní podzim nám přeje co se počasí i účasti týče. S velkou 

radostí jsme přivítali děti, které k nám letos začaly jezdit od 9. 9. 

2021. Nově jezdíme také my do školek a škol v rámci tzv. 

projektových dnů. Od září nás proto jistí nová kolegyně Kateřina 

Krajíčková ze Skuhrova, čímž jsou v našem ekocentru (po delší 

době) opět čtyři lektorky.  

Největší změnou oproti minulému školnímu roku je, že jsme přišli 

o velkou oporu našeho ekocentra a doslova také o teplo domova. 

Během léta navždy odešla naše milá kolegyně Jana Caltová, která 

nejenže svědomitě pečovala o veškeré naše zázemí, ale byla tou 

první, kdo každý den přišel a rozdělal oheň v krbu. Byla vždy 

ochotná, pracovitá a navzdory svým zdravotním omezením se 

nám vždy snažila vyjít vstříc. Ráda si s námi čas od času poseděla 

a svou veselou povahou dobře zapadla do našeho kolektivu. Její 

odchod byl rychlý a nečekaný a ještě dlouho se s ním budeme 

vyrovnávat.  

 
  

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

pět běhů táborů, během nichž si děti od 7 – 13 let vyzkoušely 

stará řemesla, anebo zavítaly do doby Rudolfa II, kde se staly 

učedníky v jeho alchymistických dílnách. Děti do 7 let spolu s 

(pra)rodiči zavítaly do země kouzelných skřítků, kde se dozvěděly 
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ledacos zajímavého o přírodních živlech, naučily se vykřesat oheň 

a skřítkům pomohly řešit různé patálie.  

 

 
 

Pokud to situace dovolí, rádi bychom uspořádali naše tradiční 

akce: dvě adventní dílny, vycházku zimní přírodou a jarní 

vycházku za sovím houkáním. Aktuální informace o našich 

akcích najdete na stránkách www.chaloupky.cz, 

www.fb.com/chaloupky nebo www.fb.com/krupskaskola.  

 

Závěrem bychom chtěli ženám z obce nebo okolí nabídnout práci 

na částečný úvazek v našem ekocentru. Jednalo by se o práce 

spojené s provozem centra – úklid, péče o zahradu a příležitostné 

vaření. Pro více informací kontaktujte Ivu Kopeckou, tel. 734 

416 343. 

Pevně věříme, že letošní podzim nám přinese nejen pestré barvy a 

zásobu slunečních paprsků, ale i spokojené děti ze školek a škol, 

které přijedou do Horní Krupé na programy o/v přírodě.  

 

                                                               Za ekocentrum Chaloupky 

                                                               Lenka Šuveríková  

 

 

http://www.chaloupky.cz/
http://www.fb.com/chaloupky
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Jak jsme se i my dospěláci těšili na Dětský den 

 
Svaz žen v Horní Krupé byl zvyklý organizovat několikrát do 

roka společenské akce nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Díky 

koronavirové epidemii jsme však měly jakékoli shromažďování 

zakázáno. Opravdu nás mrzelo, že jsme musely oželet oblíbený 

dětský únorový karneval. Když se situace začala zlepšovat a 

menší děti se vrátily do školek a škol, začaly jsme i my uvažovat 

o uspořádání Dětského dne. 

Na první letošní schůzi, která se uskutečnila až v květnu, jsme se 

shodly na datu konání 13.června. Nápadů na jednotlivé disciplíny 

byla spousta. Nakonec jsme jich vybraly sedm. Od lovení míčků 

ve vodě, házení kroužků, skákání podle předkreslených stop, 

jízdy zručnosti, až po skákání v pytlích a opičí dráhu. Střelbu jako 

poslední stanoviště si pro děti připravilo místní Myslivecké 

sdružení, jehož členové je zároveň vyzkoušeli z poznávání stromů 

a lesní zvěře. 
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Pro všechny účastníky byly samozřejmě připraveny balíčky s  

odměnami za perfektní, ale i méně úspěšné absolvování všech 

stanovišť. Novinkou letošního Dětského dne byla možnost 

sestavit si vlastní krasohled. U stolečků s jednotlivými díly této 

zábavné skládačky bylo od začátku programu až do jeho konce 

stále plno. Stejně tak na skákací klouzačce nebo balančním lanu, 

které krupské děti nenechaly odpočinout ani na chvilku. Více než 

120 párů šťastných dětských očí nás utvrzuje v tom, že pořádat ve 

svém volnu podobné akce má smysl i v dnešní zvláštní době. 

Členská základna se nám teď sice trochu zmenšila, proto 

přivítáme jakoukoli pomoc při organizaci, ale chuť připravovat 

zábavná odpoledne nebo výlety nás neopustila. Pevně doufáme, 

že se společně s vámi setkáme také 1. adventní neděli 28. 

listopadu na rozsvícení vánočního stromu, na které připravíme 

něco malého a dobrého na zub a tradiční svařené víno nebo 

ovocný punč. 

 

Zveme Vás mezi nás 
Místní organizace Svazu žen Horní Krupá mezi sebe ráda 

přijme nové členky. Není lepší způsob jak se seznámit se 

svými sousedy a životem v obci, než přijít mezi nás. A třeba 

budete mít chuť se účastnit a třeba nám i trochu pomoci s 

organizací výletů za kulturou či do přírody, karnevalů, 

dětských dnů a dalších zajímavých akcí. Informace v kanceláři 

Obce Horní Krupá. 

 

Kominík 
Kominík přijede do naší obce v týdnu od 1. do 5. listopadu 

2021. 

Pokud máte zájem o revizi nebo čištění komína ve své 

domácnosti, přihlaste se na obecním úřadě do 26. října 2021. 
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SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ 

pro Diakonii Broumov 

Proběhne 18. – 23. 10. 2021 v budově VEM-DEJ. 

Po, St od 7,00 do 16,30 hod 

Út, Čt, Pá od 7,00 do 13,00 hod 

Mimo uvedené hodiny bude budova VEM-DEJ 

uzamčena! 

Co můžete darovat 
Veškeré oděvy 

dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy 

Obuv 

nepoškozená ( zavázaná v igelitové tašce) 

Kabelky, batohy 

pouze nepoškozené a s funkčním zipem 

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky 

čisté i mírně poškozené 

Přikrývky, polštáře a deky 

pouze péřové 

Záclony, závěsy 

nepoškozené 

Látky 

minimálně 1 m čtvereční, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 

látek 

Menší elektrospotřebiče 

mohou být i nefunkční 

Knihy 

ideálně dětské, ale i pro dospělé čtenáře 

Co nemůžeme přijmout 
Znečištěný a vlhký textil 

nelze poskytnout potřebným 

Ledničky, televize, počítače 

Nábytek 

Jízdní kola, kočárky, nádobí, skleničky, porcelán 

transportem se znehodnotí 

Matrace, koberce 

z hygienických důvodů 
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♣  ♣  ♣ ♣  ♣ 

 

Společenská kronika 
za období od posledního vydání Krupských střípků 

 

Narodily se tyto děti: 
 
Anna Čápová, Horní Krupá 
Evelina Kocourová, Horní Krupá 
Nela Hospodková, Horní Krupá 
Lukáš Paznocht, Horní Krupá 
Alena Tomášková, Horní Krupá 
Zoe Bendová, Horní Krupá 
František Šišmiš, Horní Krupá 
Robin Schneider, Horní Krupá 
Marianna Karinas, Horní Krupá 
Kryštof Krédl, Horní Krupá 
Nela Müllerová, Horní Krupá 
 

Blahopřejeme a radujeme se z Vašeho dítěte 
 

Zemřeli: 
 
Václav Vampola, Horní Krupá 
Alena Žáková, Horní Krupá 
Karel Čáp, Horní Krupá 
Jana Caltová, 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. 
Říjen 2021 
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