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Slovo úvodem
Ráda bych přivítala naše občany v novém roce 2019. Ten minulý s osmičkou na konci byl pro mnohé z nás jistě
výjimečný, překvapivý, možná magický a především věřím, že i úspěšný jak v osobní, tak i v pracovní rovině. V
rukou držíte historicky první vydaní Krupského zpravodaje, který se vám vždy s půlročním odstupem pokusí
přinést přehled především o akcích konaných v naší obci, o tom, co se chystá, jaký program mají naši nejmenší
obyvatelé navštěvující Mateřskou školu v Krupé a v neposlední řadě o čem se “mluví” a rozhoduje na obecním
úřadě.
Novinky, týkající se kultury v obci, také můžete sledovat na webových stránkách obce v sekci kultura. Těšíme
se na vaše ohlasy, připomínky nebo případnou podporu.
Pavlína Hurdová, pavlina.hurdova@seznam.cz
předsedkyně komise pro mládež a kulturu

Posvícení v Krupé
Posvícenecká zábava
V pátek 26. 10. byla na sále pohostinství Na
Cikánce Sborem dobrovolných hasičů Krupá
zorganizována posvícenecká zábava. Od 20 hodiny k
poslechu i tanci zahráli manželé Becklovi z Krupé.

Po uvítání organizátorkou Pavlínou Hurdovou se
představily děti z místní mateřské školy pod vedením
paní ředitelky Růženy Horáčkové a paní učitelky
Lenky
Drahoňovské
s
krátkým
hudebním
vystoupením a básní o lípě. Následně zazněly dvě
lidové písně v podání Hany Prachařové a Jany
Řehákové. Poté byl dán prostor návštěvníkům k
podepsání pamětní listiny, která byla následně

Strom svobody
Během sobotního odpoledne 27. 10. se na dětském
hřišti u místní mateřské školy uskutečnilo slavnostní
vysazení lípy k příležitosti 100. výročí založení
Československé republiky. V milé přátelské atmosféře
se sešlo téměř sto lidí, mezi nimiž byli rodáci,
současný a bývalý pan starosta s rodinou, pan Josef
Homolka (poslední ředitel a učitel zdejší základní
školy) a někteří členové zastupitelstva. Účastníky
akce čekal bohatý program s občerstvením a
dílničkami pro děti, které si mohly vyrobit papírového
draka nebo náhrdelník z korálků a těstovin v
národních barvách.

Slavnostní vysazení stromu svobody

uložena ke kořenům lípy. Celá stromová slavnost byla
zakončena českou hymnou. Po ní za zvuků písně
Chválím tě Země má autorů J. Uhlíře a Z. Svěráka
následovalo zasypání kořenů památného stromu.
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Podzim v Krupé
SDH Krupá
Železný hasič
8. září se konaly závody pro mladé hasiče v Senci a
22. září v Kounově. Závodů se zúčastnilo deset
mladých hasičů, kteří Krupské reprezentovali ve
čtyřech věkových kategoriích. Na Seneckém klání
obsadili v kategorii přípravky 2. místo. V Kounově
mezi silnou konkurencí vybojovali v kategorii starších
žáků 3. místo.

organizoval Sbor dobrovolných hasičů Krupá. Vánoční
strom věnoval pan Brenkus. V příjemné předvánoční
atmosféře se sešlo více než sto místních obyvatel, kteří
mohli shlédnout hudební vystoupení dětí z mateřské
školy. Velký úspěch, pak mělo vystoupení mladých
hasičů, kteří si připravili tři scénky na téma:
„Bezpečnost nejen na Vánoce“. Diváci byli seznámeni
vtipnou formou s tím, jak se zachovat, pokud někomu
zaskočí rybí kost v krku, co dělat, když začne hořet
pánvička s tukem na smažení nebo jaké potíže může
způsobit vánoční stromeček. Po vánočním projevu
starosty pana Pavla Ledvinky byl slavnostně
rozsvícen vánoční strom. Na děti pak čekalo
překvapení. Objevil se svatý Mikuláš s andělem a
čertem a každému přinesl malou odměnu.

Předvánoční
Gotharda

Nejmenší z hasičů na Seneckém klání

Netradiční závody v Čisté
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koncert

v kostele

sv.

Druhý adventní víkend v Krupé byl ve znamení
hudby a dobré nálady. V sobotu 8. 12. od 16 hodin se
v kostele sv. Gotharda konal již pátý předvánoční
koncert Hradního dua. Kostel doslova „praskal ve
švech“, k zahřátí se podával vánoční “svařák” a pro
mlsné jazýčky byly připraveny ručně zdobené
perníčky. Hradní duo zahrálo i zazpívalo nejen
tradiční, ale i autorské vánoční koledy. Celé setkání
organizovali manželé Drahoňovští. Na přípravách a
občerstvení se podíleli i další dobrovolníci.

15. září se naši hasiči vydali na netradiční závody
do Čisté u Rakovníka. Krupské hasiče reprezentovalo
jedno mužské družstvo o šesti členech a jedno smíšené
sedmičlenné družstvo. V mužské kategorii obsadili 3.
místo.

Výlov Tyršova koupaliště v Rakovníku
V pátek a sobotu 16. a 17. listopadu byli naši hasiči
pomoci s odčerpáváním vody z Tyršova koupaliště.
Společně s rakovnickými rybáři pomohli dočistit dno
koupaliště. Před nadcházející sezónou, tak mohla být
provedena oprava břehů a hráze.

Dušičková mše
3. listopadu se v kostele sv. Gotharda konala mše
svatá k příležitosti svátku zemřelých. Mši sloužil
rakovnický vikář pan Vojtěch Novák. Manželé Blanka
a Aleš Noskovi ji doprovázeli zpěvem a hudbou. Po mši
farář prováděl výkrop hrobů svěcenou vodou.

Vánoční čas
Rozsvícení vánočního stromu
První adventní víkend, přesněji v sobotu od 17
hodin se na zahradě za obecním úřadem konalo
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Akci

Hradní duo opět v Krupé

Silvestrovské
Gotharda

zvonění

v kostele

sv.

Poslední den loňského roku se v kostele sv.
Gotharda konalo již popáté Silvestrovské zvonění.
V podvečer doznívajícího roku 2018 se sešlo na tři
desítky místních obyvatel, kteří si mohli užít večerní
atmosféru kostela osvětleného svíčkami. Akci již
tradičně připravili manželé Drahoňovští. V úvodu
promluvil pan Radek Drahoňovský o setkání
s kardinálem Dominikem Dukou a možnostech
vyzdobení kostela malbami od Barbory Velebné. Poté
se společně s panem Václavem Somolem stali pro
tento večer zvoníky a nechali rozeznít oba starobylé
zvony. Každý z návštěvníků měl možnost prohlédnout
si ve zvonici unikátní, nádherně zdobené zvony
vyrobené v 16. století.
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Rok 2019
Tříkrálová sbírka
V páteční podvečer 4. ledna se vydaly na pouť dvě
skupinky tří králů, které zpěvem potěšily nejednu
domácnost. Během dalších dní navštívili koledníci
téměř všechny domácnosti v Krupé. Všem, kdo
odměnili zpěv a snahu dětí úsměvem a pozitivní rekcí
velmi děkujeme. Akce pod vedením Blanky Noskové a
dalších dobrovolníků podpořila celostátní Tříkrálovou
sbírku, kterou organizuje Charita Česká republika.
Finanční prostředky, které koledníci vybrali od
místních obyvatel, podpořily poradnu Magdala,
věnující se obětem násilí, dále posloužily jako
materiální pomoc nejchudším lidem v pražské diecézi
a v neposlední řadě přispěly na vybudování centra
sociálních služeb Farní charity Vlašim. Desetina
sbírky byla určena na pomoc do zahraničí. V rámci
této sbírky bylo v Krupé vybráno 8 072 Kč a na celém
Rakovnicku 54 817 Kč.

Jedna ze skupinek Tří králů

Co se děje v MŠ Krupá
Zažili jsme …
V říjnu jsme na školní zahradě poznali dravce z
našich “luhů a hájů”. Vyzkoušeli jsme si přípravu
celozrnného jablečného závinu. 18. října se v MŠ
uskutečnilo divadelní představení s názvem “O
prasátku Harpl”. Poslední pátek v tomto měsíci jsme
si užili dlabání dýňových strašáků a halloweenské
dovádění v maskách. V sobotu 27. října “osm
statečných” vystoupilo na akci Strom svobody.
V listopadu nás navštívil pan Jiří Bílý se svým
hudebním pořadem a ti starší z nás začali každou
středu jezdit na plavání do plaveckého bazénu
Tuchlovicích.
V sobotu 1. prosince většina z nás vystoupila na
slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Ve čtvrtek
6. prosince jsme připravili pro rodiče a další příbuzné
vánoční “čertovskou” besídku spojenou s tvořením pro
všechny přítomné. V polovině měsíce do naší školky
zavítal “Ježíšek” a donesl nám nové hračky. Ve druhé
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polovině měsíce jsme se věnovali poznávání vánočních
tradic, vyrábění ozdob na stromeček, pečení cukroví a
pouštění lodiček. 15. ledna k nám zavítala organizace
Penthea zabývající se ochranou dravců. Přivezla s
sebou 12 nádherných sov a my jsme měli možnost
seznámit se s jejich způsobem života i s problémy,
které jim přináší současný styl polního hospodářství.

Hudební pořad s panem J. Bílým v MŠ

Na co se těšíme …
19. února se vypravíme do divadla v Rakovníku na
představení Vodník Česílko. V únoru nás také čeká
Masopustní karneval. Během tohoto měsíce proběhne
výměna oken na WC. V březnu bude v naší školkové
třídě kino s naučným filmem. Na naší malé zahrádce
si založíme záhon, kde si vypěstujeme zeleninu a
jahody k mlsání. V dubnu si připomeneme Velikonoce
a přiletí k nám čarodějnice. 16. května k nám zavítá
pan fotograf a 30. května pojedeme na výlet. Pokud
bude příznivé počasí budeme vynášet Moranu, také
podpoříme svátek planety Země v akci “Ukliďme
Česko” a vydáme se po stopách Indiánů.

Zprávy z obecního úřadu
Výstavba obecní kanalizace a ČOV
V říjnu minulého roku začala firma ZEPRIS s.r.o.
s výstavbou kanalizace v naší obci. Předpokládané
dokončení stavby je plánováno na srpen roku 2020.
Cena celého projektu je 67 000 000 Kč, z toho 55 mil.
činí dotace z fondu životního prostředí a zbývající
částku obec pokryla úvěrem od České spořitelny.
Do konce dubna tohoto roku proběhnou výkopové
práce a položení kanalizačních stok v postranních
ulicích po celé obci. Od května začnou stavební práce
na hlavní silnici směrem od “Šustny” k nádraží.
Nejkomplikovanějšími úseky této fáze výstavby je
vybudování přípojky k domu č.p. 198 a tak napojení
domů u silnice I/6 ležící vlevo ve směru na Prahu a
umístění kanalizačního potrubí pod silnici I/6.
Obecní čistírna odpadních vod bude vystavěna v
místě současné požární nádrže poblíž železničního
mostu.
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Co nás čeká v novém roce
ÚNOR

Čistecký uzel - soutěž pro mladé hasiče, datum bude upřesněno, SDH Krupá

BŘEZEN

9. 3. Hasičský ples, od 20 hodin na sále pohostinství Na Cikánce, SDH Krupá

DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

14. 4. Dětský karneval, od 14 hodin na sále pohostinství Na Cikánce, SDH Krupá
Ukázka jezdeckého sportu, datum bude upřesněno, AuraRanch
30. 4. Pálení čarodějnic, odpoledne na fotbalovém hřišti, SDH Krupá
4. 5. Staročeské máje, průvod po obci zakončený staročeskou besedou, A. Sattlerová, L. Miksa
4. 5. Májová zábava, od 20 hodin na sále pohostinství Na Cikánce, A. Sattlerová, L. Miksa
18. 5. Sopranistka Michaela Katráková v kostele sv. Gotharda, manželé Drahoňovští
Ukázka jezdeckého sportu, datum bude upřesněno, AuraRanch
Upřesnění a změny můžete sledovat na webových stránkách obce v sekci kultura a hasiči.

Dotazník
Rádi bychom vás, čtenáře Krupského zpravodaje, poprosili o vyplnění krátkého dotazníku.
Věřím, že získané informace poslouží k pestřejšímu kulturnímu životu v obci.
Kdy a kde dotazník odevzdat?
Kdy: od 1. 2 do 28. 2 2019
Kde: tištěný odevzdejte do sběrného boxu umístěného buď na obecním úřadě, nebo v místní samoobsluze
elektronický bude redakcí automaticky zpracován a vyhodnocen
odkaz k vyplnění přes internet naleznete na stránkách obecního úřadu v sekci kultura
nebo zde:
https://www.survio.com/survey/d/C3O9P8G8L1G8B3A5O, lze využít i QR kód (viz výše)
Všem, kteří nám pomohou se získáním informací, velice děkujeme.
redakce

Kdo se podílel na vydání zpravodaje
Redakce: Pavlína Hurdová, Eva Endlová
Autoři textů: Pavlína Hurdová, Eva Endlová
Fotografie: Pavlína Hurdová, Eva Endlová, Radek Drahoňovský
Korektura: Marcela Mrzenová
Tisk: Obecní úřad Krupá
Velice děkuji panu starostovi Pavlu Ledvinkovi za vstřícný postoj a pomoc při realizaci vydání Krupského
zpravodaje, panu Zdeňku Haunerovi za informace o dění v SDH Krupá i všem ostatním, kteří svou aktivitou
přispěli ke vzniku těchto řádek.
Pavlína Hurdová
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