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Milí spoluobčané, 

 
vítám Vás u prvních letošních Střípků s informacemi z naší obce. 

Letošní rok je v naší obci opět ve znamení budování, a proto Vás 

chci seznámit s probíhajícími i plánovanými akcemi. 

 

Investice 

Již v loňském roce začala výstavba cyklostezky na hřbitov. 

Dokončení je plánováno v letních měsících. Stavba je doplněna o 

veřejné osvětlení a podařilo se nám na projekt získat dotaci 

z programu IROP. 

 
Probíhá také rekonstrukce tenisového kurtu, který bude doplněn o 

osvětlení, přístřešky a tréninkovou zeď. Novinkou bude čipový 

systém pro vstup. Na tuto akci budeme také čerpat dotaci z MMR. 

Dokončena bude rovněž v létě. V rámci této investice bude do 
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parku zároveň instalována nová lampa veřejného osvětlení a nový 

hrací prvek. 

Čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci na opravu komunikace 

„Na stráni“. Zde je v plánu kompletní obnova povrchu novou 

vrstvou živice, včetně opravy chodníků a kanálových vpustí. 

Pokud bychom dotaci nezískali, tak by proběhly pouze dílčí 

opravy. V případě získání dotace by realizace proběhla ještě letos. 

Na dokončení čeká také kompostárna „Za Kozákovými“. Zde za 

přispění dotace z Kraje Vysočina dojde k oplocení, instalaci 

cedulí, kamer a kompletní opravě příjezdové komunikace. 

Čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci na domovní čističky. A 

v přípravě je i posilovací vrt pro Horní Krupou, kde se opět počítá 

s 85% dotací z evropských fondů. 

V zimě bylo provedeno zateplení, snížení stropů a také 

rekonstrukce elektroinstalace v kancelářích obecního úřadu za 

pomoci místních řemeslníků. Od této investice očekáváme snížení 

energetické náročnosti. 

Ve spolupráci s Davidem Šormem a dalšími občany, kterým patří 

velký dík, jsme vysázeli novou část stromořadí za Lysou směrem 

na Jilem. V podobných výsadbách budeme za pomoci dotací i 

nadále pokračovat. 

 

Odpady 

Děkuji Vám, že se snažíte odpovědně třídit. Díky tomu může mít 

naše obec stále jeden z nejnižších poplatků za odpady v širokém 

okolí.  

Musím ale znovu upozornit, že sběrný dvůr je určen pouze pro 

odpady od fyzických osob z katastru Horní Krupé, které platí 

poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, a odpady od 

fyzických osob podnikajících, které mají s obcí uzavřenou 

příslušnou smlouvu. Stejná pravidla budou platit i pro vznikající 

kompostárnu. 

V současné době nemá obec žádný prostor pro uložení stavební 

suti. Tříděnou suť v drobnějších frakcích lze využít na opravy 

polních cest po domluvě se starostou. 
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VEM DEJ 

Ve VEM DEJ se hromadí věci, které do našeho výměnného 

bazaru nepatří. Jedná se hlavně o oblečení a boty. Je zbytečné tam 

tyto věci nechávat, protože většinou končí ušpiněné a rozházené 

po podlaze a tím se stanou nepoužitelné. Vedle kulturního domu 

je kontejner na textil firmy Textil Eco. Zde najde Vaše oblečení a 

boty další využití a může pomoci potřebným.  

 

Ředitelka mateřské školy 

Ředitelka Mateřské školy v Horní Krupé paní Alena Lacinová 

odešla v březnu do důchodu a na její místo nastoupila od dubna 

paní Helena Jehličková. Aleně Lacinové děkuji jménem celého 

zastupitelstva za její dlouholetou výbornou práci. Paní Heleně 

Jehličkové přeji hodně zdaru a síly na její nové pozici. 

 

Přeji Vám příjemné léto. 

                                                                    Václav Lacina, starosta 

 

 

 

Svozy popelnic v roce 2022 

 

Pravidelně každý lichý pátek v těchto termínech: 

 
květen          13.5.           27.5. 
červen          10.6.           24.6. 
červenec        8.7.           22.7. 
srpen              5.8.           19.8. 
září                 2.9.           16.9.           30.9. 
říjen             14.10.        28.10. 
listopad        11.11.        25.11. 
prosinec        9.12.         23.12. 
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DIGITALIZACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytlo školám 

finanční prostředky s cílem vybavit školy pokročilými digitálními 

technologiemi – digitálními učebními pomůckami pro rozvoj 

informatického myšlení a digitálních kompetencí. 

Této možnosti jsme, ve spolupráci se zřizovatelem, využili a do 

školky tak přibyla nová kamarádka včelka – programovatelný 

robot Bee-bot. Bee-bot je robotická hračka, která je zaměřena na 

rozvoj logického myšlení, informatického myšlení, prostorové 

představivosti, plánování, předmatematických dovedností apod. U 

dětí mateřských škol je vhodným nástrojem pro výuku základů 

programování, informatiky a matematiky, své uplatnění však 

najde i v ostatních předmětech. Je vynikající na řešení 

problémových situací. 
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Další novinkou je Albi tužka, tato elektronická tužka nám umožní 

zažít vždy něco nového. 

 

 
 

……a ještě čekáme na digitální mikroskopy, které nám, společně 

s novým notebookem, poskytnou zcela nový pohled na svět 

kolem nás 

                                                      Helena Jehličková, ředitelka MŠ 
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DĚTSKÝ KARNEVAL 

 

Hned, jak se na jaře uvolnila epidemiologická opatření, uspořádal 

12. března Svaz žen v kulturním domě dětský karneval.  

Vzhledem ke krátké době, kterou jsme měly na přípravu, jsme se 

dohodly, že nebudeme mít jedno ústřední téma. Odpadla nám tak 

příprava dekorací a využily jsme bohatých zásob obrázků 

z předchozích let. Co ovšem nesmí chybět nikdy, je obrovské 

množství balonků a konfet. Na nich jsme nešetřily. Mnoho našich 

současných i bývalých členek napeklo cukroví, takže o lahůdky 

nebo klasiku v podobě párku v rohlíku nebyla nouze. Na konci 

karnevalu nám z občerstvení nezbylo vůbec nic….. 

Pro děti jsme připravily čtyři soutěže tak, aby se v nich mohly 

vystřídat všechny věkové kategorie. První soutěží pro školáky 

byla tichá pošta. Děti se postavily do řady a asistenti pošeptali 

první masce číslo, která je zase pošeptala masce vedle sebe. 

Poslední školák v řadě zapisoval čísla se znaménky do bloku. 

Když byla všechna čísla poslaná, sešly se všechny masky 

dohromady a spočítaly celý příklad.   

Další soutěž byla pro ty nejmenší. Nejprve naučily moderátorku 

JÁJÁ jak si správně říct o dobrůtku, že je důležité použít slovíčko 

prosím, a poté ve velkém prádelním koši hledaly kapsičku 

s přesnídávkou. 

Před třetí soutěží se v sále kulturního domu trochu ochladilo. 

Malé i velké děti totiž měly za úkol sestavit z deseti dílů 

sněhuláka. Chvíli poté, co děti dosoutěžily a odnesly si odměny, 

nám dokonce začalo „sněžit“. Od stropu se totiž sesypala nadílka 

balonků. Na tuhle část karnevalu se děti těší snad nejvíc. 

Do poslední soutěže jsme pozvaly úplně všechny děti, které byly 

v sále. Opičí dráha byla snadná a odměna za ni sladká. Z košíku si 

děti vybraly čokoládovou sušenku a z veliké krabice od jedné 

z babiček výborný medový perníček. Malým čarodějkám, 

princeznám, hasičům, doktorům, fotbalistům nebo vílám se tahle 

soutěž líbila tak moc, že opičí dráhou prošli dokonce několikrát. 
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Odměny pro soutěžící, ale i dárky do tomboly se dětem moc 

líbily. Letos se nám totiž podařilo sehnat více sponzorských darů 

a mohly jsme nakoupit krásné hračky a spoustu dobrot. 

Děkujeme všem členkám i nečlenkám Svazu žen za pomoc při 

organizaci a těšíme se na viděnou s dětmi na Dětském dni. Zveme 

Vás 29. května na náves, kde pohádkové postavy připraví několik 

soutěží.  

 

                                                                                 Klára Lacinová 
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NOVÉ STROMOŘADÍ 

V pátek 22.dubna v rámci připomínky významného dne, totiž Dne 

Země, jsme spolu s dětmi vysadili nové stromořadí podél cesty k 

obci Jilem. Na tomto místě jsme vysadili především lípy, ale také 

jeřáby, jírovce, břízy  a javory. Vybírali jsme takové druhy 

stromů, které už v daném místě rostou, ale také kvetou na jaře v 

různém čase, tak aby například včely z nich mohly postupně 

získávat nektar a pil. Zatím je rovinka k Jilmu osázená z 

poloviny, druhá část nás čeká na podzim letošního roku. A po 

tomto místě vymýšlíme další místa, kde by mohly růst i stromy, 

kterých je v našem kraji stále větší nedostatek. Chceme tak 

alespoň částečně vyrovnat ztráty, které jsou pro naší krajinu 

citelné. 

Jsem rád, že na akci přišlo opět dostatek lidí, zvláště dětí, pro 

které je tento druh akce velmi důležitý. Jsou tímto vedeny k tomu, 

aby o krajině, ve které žijí, přemýšleli, aby se v ní učili 

podporovat život a jeho pestrost. Pokud jsou to děti, které dochází 

i na přírodovědný kroužek Slunečnice, tak se také se dozví něco 

málo o tom, jak je třeba se o stromy neustále starat, zalévat, 

prostříhávat a dosazovat. A strom na oplátku vytváří v krajině stín 

proti přehřívání země, pomáhá zadržovat vítr, udržuje vlhkost, 

dává nektar, poskytuje úkryt ptákům a hmyzu, a někdy dává i 

chutné plody. Přestože někdy větve stromů trochu překáží 

provozu a např. zemědělské činnosti, je kolem nich obtížnější 

sekání, jejich přítomnost v krajině je neporovnatelně 

blahodárnější. Važme si jich a podporujme je. 

Zbývá poděkovat současnému zastupitelstvu obce Horní Krupá v 

čele s panem starostou, který pro tyto aktivity má nejen 

pochopení, ale sám se jich také účastní. Děkujeme taktéž 

organizaci Sdružení Krajina z Novoměstska, která výsadbu 

stromů finančně podpořila prostřednictvím příspěvku od 

logistické firmy GLS. Není bez zajímavosti, že jedním z aktivních 

členů Sdružení je Ing. Tomáš Blažek, jehož rodina byla kdysi z 
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politických důvodů vystěhována z nedaleké Olešné. Díky 

současné spolupráci může i nadále podporovat krajinu, se kterou 

je spjatý a má ji rád. V neposlední řadě děkuji všem 

dobrovolníkům a zvláště dětem za jejich neutuchající pomoc při 

této akci, ale i při akcích dalších, o kterých se dočtete opět třeba v 

dalších číslech hornokrupských Střípků. Za odměnu si děti mohly 

projít terénní bojovku k Jelení studáce, kterou jim připravily 

pracovnice Chaloupek, které pracují v naší Krupské škole.  

Přeji Vám krásný jarní čas. 

                                                                                      David Šorm 
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♣  ♣  ♣ ♣  ♣ 

 

Společenská kronika 
za období od posledního vydání Krupských střípků 

 

Narodily se tyto děti: 
 
Anna Teplá, Horní Krupá 
Aneta Hlavinková, Horní Krupá 
Dominik Zeman, Horní Krupá 
Alžběta Votavová, Údolí 
Anežka Staňková, Horní Krupá 
Nathanael Bárta, Zálesí 
Vít Beran, Horní Krupá 
 

Blahopřejeme a radujeme se z Vašeho dítěte 
 
 

Zemřeli: 
 
Milada Blažková, Údolí 
Marie Kudlová, Údolí 
Filip Beran, Horní Krupá 
Božena Vágnerová, Horní Krupá 
Josef Vašíček, 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. 
Květen 2022 
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