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Vážení spoluobčané, 

 
V září se konaly po čtyřech letech opět volby do obecních 

zastupitelstev. Letos v Horní Krupé proběhly poněkud rozpačitě, 

protože složení zastupitelstva bylo rozhodnuté už před samotným 

konáním voleb. Podána byla pouze jediná kandidátní listina, navíc 

za jednu z vládnoucích politických stran, které se v současnosti 

díky různým krizím zrovna netěší velké přízni veřejnosti. Přesto 

však se našlo celých 27 % oprávněných voličů, kteří využili 

svého volebního práva a přišli alespoň křížkem u kandidátů dát 

najevo své osobní preference. V podobných případech bývá účast 

mnohem nižší. Naši občané tak opět potvrdili vysoký zájem o 

dění v obci.  

Jediná kandidátka pro nás všechny byla překvapením, se kterým 

nikdo moc nepočítal. Variant povolebního uspořádání jsme našli 

několik, včetně té, že se vypíšou nové volby. Byla by to tak 

trochu sázka na to, že na podruhé už bude z koho vybírat, což 

taky nemuselo vyjít. Dosavadní starosta a místostarosta by 

pokračovali ve své práci, ale manipulační prostor pro správu obce 

by byl výrazně omezen. Zejména majetkové záležitosti rozhoduje 

zastupitelstvo, ale to by bylo zvoleno nejdříve začátkem roku 

2023. Tímto krokem bychom obci rozhodně neprospěli, rozhodli 

jsme se proto z boje neuprchnout a správu obce převzít se vším, 

co to obnáší. 

Dosud bylo zvykem, že starosta byl pro svou funkci uvolněný. 

My jsme se rozhodli dosavadní práci starosty rozdělit víceméně 

půl napůl mezi starostu a místostarostu, přičemž obě pozice 

budou neuvolněné. Starosta (Jaroslav Čáp) bude zodpovědný za 

administrativní činnosti a jednání s úřady. Místostarosta 

(Miroslav Švec) pak bude mít na starosti správu a údržbu 

majetku, celkově věci „venkovní“. Slibujeme si od toho, že oba 

využijeme lépe svůj osobní potenciál a tím, že na všechny ty 

informace budou dvě hlavy, se snad méně věcí zapomene. Za 

nějaký čas uvidíme, zda tohle řešení bude životaschopné a 

případně ho doladíme. Kontakty na nás oba naleznete na 
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stránkách obce (www.hornikrupa.cz/kontakt) nebo na konci 

tohoto příspěvku.  

Vás, občany, bych chtěl prozatím poprosit o shovívavost. 

Potřebujeme nějaký čas, než se naučíme ve své práci chodit. 

Zároveň Vás chci ale požádat, abyste se ozvali co nejdříve, 

nejlépe na e-mail, kdykoli budete mít dojem, že se některému 

tématu nevěnuje dostatečná pozornost, případně se řeší delší dobu 

bez výsledku. Přátelské připomenutí bývá velmi efektivním 

nástrojem pro nápravu, nebojte se ho proto ve vztahu k obci 

využívat. S tím souvisí i jednání zastupitelstva. Jsou veřejná a 

každý bod jednání může být diskutován nejen zastupiteli, ale i 

osobami, které mají v obci trvalé bydliště nebo nemovitý majetek. 

Využívejte proto svého práva a přijďte vyjádřit svůj názor, 

uznáte-li to za vhodné.  

Bývalým členům zastupitelstva patří dík za práci, kterou pro obec 

odvedli v uplynulém období. Speciálně pak chci poděkovat 

Václavu Lacinovi, který jako starosta vedl obec posledních osm 

let. Pod jeho vedením bylo vybudováno 21 stavebních parcel, 

nová školka, sběrný dvůr, rekonstruována sauna, víceúčelové 

hřiště, vybudována odpočívadla na Trčolci, Lysé a na hřišti, 

cyklostezka ke kostelu a mnoho dalšího. Na drtivou většinu 

investičních akcí sehnal nějakou dotaci, takže obecní rozpočet 

zůstal v přebytku. Jedná se o velmi slušný výkon a navázat 

nebude snadné, laťka je nastavena vysoko.  

 

Domovní čističky odpadních vod 

Velmi diskutovaným tématem je, a ještě nějaký čas bude, způsob 

čištění odpadních vod v obci. Centrální čistička odpadních vod 

(ČOV) je pro naši obec prozatím neufinancovatelná. Nehledě na 

to, že v dotačních podmínkách je povinnost plnit financemi fond 

oprav infrastruktury po dobu udržitelnosti projektu, což by 

v konečném důsledku znamenalo, že cena 1 m
3
 vody by se na 

vodném a stočném vyšplhala ke 200 Kč po dobu následujících 10 

let. Za tu dobu je to na průměrnou domácnost zhruba cena 

staršího auta. V některých okolních obcích se centrální ČOV 

realizovala, ovšem za příznivějších finančních podmínek. Někde 

http://www.hornikrupa.cz/kontakt
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též plánují plnit fond oprav z obecního rozpočtu, ale v tom našem 

by na to už po realizaci projektu nezbylo.  

Ještě před pár lety se domovní čistírny odpadních vod (DČOV) 

jevily jako rozumná alternativa, ovšem jen do té doby, než přišla 

energetická krize a cena elektrické energie spolu s inflací 

vystřelily do závratných výšek. Teď je cena elektrické energie 

sice vládou zastropovaná, ale tento stav nemusí trvat věčně. 

DČOV ke svému provozu potřebuje kolem 500 kW ročně, cena se 

pak odvíjí podle tarifu, který má domácnost sjednaný. V případě 

DČOV bychom neměli povinnost plnit fond obnovy 

infrastruktury, ale i tak bychom se nezbavili nutné údržby, a tedy 

i stočného ve výši nižších desítek korun za 1 m
3
, proto se celá 

záležitost čištění odpadních vod ještě neuzavírá. Budeme hledat 

další cesty, které by byly méně technologicky náročné a zároveň 

schůdnější po finanční stránce. 

 

Sauna 

Na jaře 2022 předešlé zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí sauny 

k nouzovému ubytování ukrajinské rodině, aniž by blíže určilo 

podmínky, za jakých bude ubytování poskytováno. V té době 

sílila uprchlická vlna a bylo zapotřebí jednat rychle. Tehdy ještě 

nikdo nevěděl, zda ruská armáda nepostoupí až k nám a my sami 

nepošleme naše ženy a děti s osobními věcmi v igelitkách dál na 

západ. Později, když se válečná situace na Ukrajině trochu 

stabilizovala, bylo dohodnuto, že ubytování v sauně bude 

poskytováno do konce října, protože objekt není na zimní provoz 

náležitě vybaven. Rodina má nyní ubytování v Boučí a sauna opět 

slouží svému původnímu účelu.  

Velký dík a uznání patří všem, kteří se organizačně, materiálně 

nebo vlastním přičiněním podílejí na pomoci lidem v nouzi. 

 

Kompostárna 

Ještě za působení minulého vedení byla prakticky dokončena 

rekonstrukce prostoru pro odkládání bioodpadu a příjezdové 

komunikace. Projekt byl podpořen krajem Vysočina částkou 

127.000,- Kč z programu Obnova venkova Vysočiny 2022. 
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Rozsvěcení vánočního stromu 
Na první neděli adventní, 27. 11. 2022 se v 16:30 hod bude konat 

rozsvěcení vánočního stromu. Součástí programu bude 

vystoupení dětí z mateřské školy, místního pěveckého sboru a 

krátká promluva zástupců zde působících církví. Kulturní 

program se bude konat v sále, po jeho ukončení proběhne venku 

rozsvěcení vánočního stromu. Ve venkovních prostorách bude 

podáváno malé občerstvení ve formě punče, svařeného vína pro 

dospělé a teplého čaje pro děti. Členky Českého svazu žen 

nabídnou domácí cukroví. Všichni jste srdečně zváni. 

 

Plánované investiční akce 

Prioritou číslo jedna je dořešení kvality pitné vody v obci, kde 

nám v lednu 2023 končí druhá výjimka na zvýšený obsah 

pesticidů. Třetí výjimka se neuděluje. Obsah pesticidů má sice 

klesající tendenci, ale neklesá dost rychle na to, abychom nad tím 

mohli zavřít oči. Za minulého vedení se také pracovalo na 

posílení vodárenské soustavy. Proběhlo časově náročné kolečko 

žádostí o dotace, hydrogeologických průzkumů, projekční 

činnosti a neúspěšných pokusů, na jehož konci je dnes nový vrt 

s vodou, která má sice vysokou vydatnost, nemá zvýšený obsah 

pesticidů a dusičnanů, ale má vyšší obsah železa a manganu. 

Původní dotace na posílení vodárenské soustavy tak byla 

zastavena, protože s vodou o těchto parametrech by nebylo 

dosaženo cíle, pro který byla dotace schválena. Dnes máme na 

stole aktualizovaný projekt na propojení vrtu s vodárnou a na 

úpravnu vody za cca 6 milionů (dvojnásobek původní částky), na 

který se budeme snažit v následujícím roce sehnat dotaci. 

Mezitím budeme muset vyřešit úpravu vody z vlastních 

prostředků. Rozbory vody za poslední rok jsou veřejně k dispozici 

na www.hornikrupa.cz/vodovod/.  

Prioritou číslo dvě je dokončení projektů, na které byly čerpány 

dotace a chybí jim tečka v podobě kolaudace nebo uzavření 

dotačního projektu. Jedná se hlavně o cyklostezku se smíšeným 

provozem, která končí u evangelického kostela a o rekonstrukci 

kompostárny. 

http://www.hornikrupa.cz/vodovod/
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Další akcí je přeložka elektrického vedení kolem rybníka Česalák, 

která je plně v režiji ČEZ distribuce. Na této trase zmizí sloupy 

vedení nízkého napětí (NN), na kterých má obec asi tři lampy 

veřejného osvětlení. Projekt veřejného osvětlení nemůže být 

součástí projektu přeložky, proto ho budeme zadávat sami tak, 

aby se obě stavby realizovaly najednou.  

V průběhu následujícího roku budeme dále pracovat na výše 

zmíněném řešení likvidace odpadních vod. Pravděpodobně 

budeme realizovat projekt digitální technické mapy naší obce 

(bližší informace na https://www.gisonline.cz/). Péči se též 

nevyhnou obecní lesy, pro které máme plán údržby na následující 

2-3 roky.  

Budete-li mít něco na srdci, pište na e-maily, volejte nebo si 

přijďte popovídat, uvidíte-li, že se v kanceláři svítí. Jste srdečně 

vítáni.  

Jaroslav Čáp, starosta@hornikrupa.cz  

Miroslav Švec, místostarosta@hornikrupa.cz  

 

 

 
 

 

 

Běh pro radost 

 
I když je pravda, že v tomto roce nám z různých příčin důvodů k 

radosti trochu ubylo, nenechali jsme se odradit a uspořádali jsme i 

letos, na neděli 21.8. letní běh pro všechny generace a běžce 

všech úrovní. Čekala nás trasa vedoucí od Krupské školy směrem 

k lesu, dále po svážnici a podél Krupského potoka zpět. Někteří 

trasu zaběhli i dvakrát, aby zvýšili společný počet naběhaných 

kilometrů. Sspolečně jsme uběhli přes 600 km. Na rychlosti, s 

jakou museli dobrovolníci smažit lívance, se to následně také 

odrazilo. Těšil nás nejen fakt, že jsme se opět sešli v hojném 

https://www.gisonline.cz/
mailto:starosta@hornikrupa.cz
mailto:místostarosta@hornikrupa.cz
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počtu a strávili jsme společně milé odpoledne, ale především to, 

že jsme prostřednictvím dobrovolné sbírky opět pomohli někomu, 

kdo se ocitl v tísni a za projevenou sounáležitost byl rád. Letos 

jsme sbírkou podpořili rodinu Hvězdových z Údolí. Od Petra 

Hvězdy jsme dostali také milý pozdrav, který rádi předáváme i 

Vám: „Děkujeme! Nejdřív si Adrianka přála koberec se silnicemi, 

aby měli kde prohánět auta a vlaky. A pak jsme vyrazili do Blatné 

na výstavu lega. Dostat je po třech hodinách z hracího prostoru, 

byl nadlidský úkol. Ale slib lega doma pomohl . Ještě jednou 

děkujeme. Adrianka s Jonáškem“ 

Chtěl bych poděkovat za přípravu a neutuchající nadšení 

především rodinám: Trachtulcovým, Doležalovým, Čápovým a 

Hejným. A vyhlížejme opět další běh, je možné, že život přinese 

další důvod nejen proč si udělat malou radost, ale proč také 

podpořit někoho druhého. 

 

                                                                                   David Šorm 
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Rybova mše vánoční 

 
Chtěli bychom Vás pozvat na adventní koncert duchovní hudby. 

O druhé adventní neděli, tj. 11.12. od 15.00 v Kulturním domě v 

Horní Krupé zahraje Rybovu mši vánoční Dechový orchestr 

mladých při ZUŠ v Chotěboři pod vedením pana Aloise Štěrby a 

Milana Moce. Zahraje nám poměrně velké hudební těleso čítající 

asi 40 členů a s nimi přijedou i zpěváci pěveckého sboru. Tzv. 

„Rybovka“ je některými hudebníky někdy přijímána poněkud 

rezervovaně s odůvodněním, že je to spíše lidová skladba nevalné 

hudební hodnoty, která se stala spíše odrhovačkou českého 

vánočního prostoru. Avšak ve chvíli, kdy si člověk připomene 

strastiplný život učitele a kantora Jakuba Jana Ryby (1765-1815), 

možná na ní ocení právě její jednoduchost a posluchačskou 

přístupnost, která si kladla za cíl vyprávět a potěšit vánočním 

příběhem co nejširší okruh lidí, včetně dětí. Budeme rádi, když se 

přijdete zaposlouchat do této hudby v podání souboru mladých 

hudebníků, jehož členy jsou i někteří z naší obce. Více informací 

o autorovi mše vánoční najdete on-line na Wikipedii, nebo na 

webu: http://www.jakubjanryba.cz/. Vstupné bude 150,-- Kč za 

dospělého, děti budou mít vstup zdarma. 

                                                                                   David Šorm 

 

 

 

http://www.jakubjanryba.cz/
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Křížem krážem Zemědělskou společností  

 
V roce 2022 jsme pěstovali obiloviny na 450 ha půdy, krmné 

plodiny na 320 ha, řepku na 206 ha a brambory na 108 ha. Velká 

pozornost je věnována protierozním opatřením na orné půdě, aby 

se co nejvíce vody udrželo v krajině a nedocházelo k erozi půdy. 

Bohužel v současné době se stále více ploch na Vysočině dostává 

do erozních zón, na kterých lze pěstovat pouze obiloviny a řepku.  
Brambory sázíme na cca 100 ha. V r. 2020 byl za pomocí dotace 

pořízem nový bramborový kombajn Grimme SE 150-60 

s násypkou, který umožňuje nakládku přímo do kamionu u pole a 

usnadňuje nám práci s odvozem a skladováním. 

V roce 2020 jsme uvedli do provozu novou posklizňovou linku na 

obilí. Její součástí jsou 3 sila každé o kapacitě 1250 tun obilí, 

horkovzdušná sesypná sušárna na propan butan, čistička a nový 

příjmový koš.  V dnešní době nám umožňuje nové skladovací 

kapacity a zvýšení kvality uskladněných potravinářských surovin. 

Díky této investici došlo k úspoře těžké mechanizace a ušetření 

manuální práce našim zaměstnancům.  
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Na naší mléčné farmě v Horní Krupé máme ustájeno 490 ks 

dojných krav. Mléko se každý den odváží do mlékárny 

Pragolaktos Praha. Ročně dodáme 4,8 milionu litrů mléka 

s průměrem tuku 4%. Celkem chováme 1126 kusů skotu 

s uzavřeným obratem stáda. 

V roce 2022 bylo vedením společnosti rozhodnuto ukončit 

z ekonomických důvodů chov prasat. Hlavním důvodem je nízká 

prodejní cena a špatný technický stav stájí. 

Naše společnost se potýká s odlivem zaměstnanců a z tohoto 

důvodu musíme bohužel využívat agenturních pracovníků. 

Vážíme si práce našich zaměstnanců i sezonních pracovníků, kteří 

zůstali pracovat v zemědělství i přesto, že je to práce často 

namáhavá a časově náročná, společností nedoceněná. Rádi 

přivítáme nové spolupracovníky do našeho týmu. 

 

Jiří Novák – ředitel 

 
    

Novinky ze školky 

 
Po letních prázdninách jsme se všichni těšili do naší školky. 

Mladší děti ve třídě Berušek úspěšně zvládli adaptaci a dokonce 

se, společně s těmi staršími, vypravily do divadla v Havlíčkově 

Brodě, kde je pobavil maxipes Fík. Starší děti čekal nelehký úkol. 

Vybrat jméno pro svoji třídu. Nápadů byla spousta, od Autíček, 

Papírů, Pavlíků až po Motýlky, ale nakonec vyhrály Pastelky. 

Děti z Pastelek vyráží každé pondělí na bruslení do Chotěboře, 

kde pomalu vylepšují svoje bruslařské schopnosti. Společně 

s kamarády a rodiči jsme se vydali na putování za svatým 

Martinem. Posilněni martinskými rohlíčky jsme se vydali na 

cestu. Nebylo to snadné, ale nakonec jsme všechny úkoly, které 

na nás svatý Martin přichystal, zvládli a odměnou nám bylo 

rozsvícení lampičky a pár sladkostí na cestu domů. 
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A co náš čeká do konce roku? Bude toho spousta. Přijede za námi 

divadlo s pohádkou, ještě jednou se vypravíme do divadla 

v Havlíčkově Brodě a také pomůžeme rozsvítit vánoční 

stromeček v naší obci. Kromě toho všeho je každý den plný 

povídání, her, zkoumání a bádání, zpívání a cvičení. Prostě nuda 

do Pastelek a Berušek nesmí         

 

                                             Helena Jehličková, ředitelka MŠ 

 

.  

 

 

♣  ♣  ♣ ♣  ♣ 

 

Společenská kronika 
za období od posledního vydání Krupských střípků 

 

Narodily se tyto děti: 
 
Magdaléna Pešková, Horní Krupá 
Vojtěch Dvořák, Údolí 
Sebastian Znamenský, Horní Krupá 
 

Blahopřejeme a radujeme se z Vašeho dítěte 
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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 2022 
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