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Slovo úvodem
Rok 2019 se přehoupl do své druhé poloviny a u vás doma můžete pročítat, co nového, ale i tradičního se událo
v naší obci. Hlavním tématem pro všechny z nás je jistě výstavba kanalizace a obecní čistírny odpadních vod.
Některým mohly práce v ulicích způsobit nepříjemnosti, avšak je dobré myslet na budoucnost, která všem občanům
přinese větší komfort a pozitivně ovlivní přírodu kolem nás. Léto je v plném proudu a věřím, že každý načerpá
dobrou náladu a sílu z pěkného počasí na podzimní akce, které chystá spolek zahrádkářů, hasičů i další spolky a
aktivní osoby v naší obci.

Výsledky ankety
V únoru 2019 proběhla v obci anketa, která
zjišťovala preference našich spoluobčanů týkajících se
se kulturních, společenských a sportovních akcí.
Šetření se zúčastnilo 61 respondentů, z toho bylo 34
žen a 27 mužů.

Obr. 1 Věkové zastoupení respondentů

Věkové zastoupení respondentů je patrné z obr. 1.
Na hlavní anketní otázku týkající se konkrétních
aktivit v obci se nejvíce občanů vyslovilo pro konání
výstav, tématických vycházek po okolí a veřejné čtení,
na „druhém“ a „třetím“ místě se umístila návštěva
divadla pro dospělé a děti. Tyto odpovědi jsou
znázorněny v grafu č.2.
V kategorii jiné akce se občané vyslovili kladně
k pořádání sportovních akcí, event. k vybudování
sportoviště (skateparku), a také ke znovuotevření
pohostinství Na Cikánce.
Na poslední otázku týkající se aktivního zapojení
do uvedených občanských aktivit v obci odpovědělo
66 % dotázaných, že se nechce aktivně zapojit.
30 % respondentů by rádo pomohlo s organizací
různých akcí.
Všem, kteří se zapojili do naší ankety, velice
děkuji. Vašeho názoru si velice cením a udělám vše, co
je
v mých
silách,
aby
bylo
více
rozličných akcí pro všechny občany Krupé.

Obr. 2 Zájem o jednotlivé aktivity v obci

Pavlína Hurdová, pavlina.hurdova@seznam.cz
předsedkyně komise pro mládež a kulturu
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Zásahy a další akce našich hasičů

SDH Krupá
Čistecký uzel
V sobotu 9. 2. se 11 mladých hasičů z Krupé
zúčastnilo soutěže Čistecký uzel. Ve velmi silné
konkurencí 170 dětí se všechna tři družstva našich
hasičů umístila na 4. místě.

Naši mladí hasiči na Čisteckém uzlu

14. 2.

Únik plynu, poškození plynovodu při
výkopových pracích během výstavby
kanalizace v Krupé

18. 2.

Technická pomoc – auto na železničním
přejezdu v Krupé na silnici I/6

4. 3.

Požár chmelinky v Chrášťanech

17. 4.

Stavění pódia v Rakovníku u Šalandy

1. 5.

Prvomájová jízda Tatrou 148 CAS 32
z Hředel přes Krupou do Mutějovic

11. 5.

Lhota pod Džbánem – námětové cvičení

12. 5.

Sběr železa po obci

10. 6.

Zásah při pádu stromu na silnici I/6 mezi
křižovatkou na Nesuchyni a Hořesedly

Hasičský ples
Tradiční zimní událostí v obci je hasičský ples, který
se tentokrát konal v sobou 9. března. K poslechu i tanci
hrál Robert Beckl a skvěle zpívaly Radka Becklová,
Jana Škrlantová a Simona Blechová. Během večera
zazněly jak klasické, tak i nové česky i anglicky
zpívané písně. Před půlnocí byl vyhlášen vítěz hlavní
ceny v tombole, který si „odnesl“ divočáka.

Zbečenské útoky pro mladé hasiče
Pro mladé hasiče z Rakovnicka, Berounska a
Kladenska se již tradičně v kempu Riviera ve Zbečně
konala v sobotu 27. dubna soutěž v požárních útocích
Memoriál Josefa Cýruse. Naši mladí hasiči v silné
konkurenci dalších 9 smíšených týmů neobsadili
medailové příčky, ale přesto bojovali statečně.

Medaile v Klání o krakovecký meč
V sobotu 8. června se tým složený ze členů SDH
Krupá zúčastnil 15. ročníku napínavého soutěžního
klání družstev obcí a mikroregionů Rakovnicka v
netradičních disciplínách. Tento rok se „bojovalo“
v Kolešovicích. Tým z Krupé se umístil na krásném 3.
místě. Gratulujeme.

Kde se ještě soutěžilo
Hasiči se účastní i nestandardních soutěží, kde jde
spíše o zábavu a trávení společného času.
18. 5. Pivní běh atletů v Přílepech – 1. místo
1. 6. Běh přátel piva ve Václavech – 1. místo

Hašení chmelinky v Chrášťanech dne 4. 3.
Fotografie: Lukáš Kapalín

Zima v Krupé
Kurz péče o ovocné stromy
Po dvě sobotní dopoledne v únoru se pod vedením
pana Václava Zemana sešlo několik zvídavých
zahrádkářů a pěstitelů ovoce na kurzu řezu ovocných
stromů. Na prvním setkání se zúčastnění dozvěděli, jak
pečovat o mladé a středně staré ovocné stromy. Při
názorných ukázkách se mohli seznámit se základními
typy řezů stromů. Při druhém setkání se pěstitelé
dozvěděli zajímavost i rady týkající se péče o starší
vzrostlé stromy.
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Sokol Krupá
Po kroučovské naučné stezce
V sobotu 2. března jsme se přesvědčili, že i blízko
domova lze zažít příjemné překvapení. Ing. Václav
Somol, člen místního Sokola, nás v okolí Kroučové
provedl naučnou stezkou a seznámil nás se zdejší
flórou, faunou, geologickou situací (včetně bývalých
uhelných dolů) i historií obce. Ačkoliv počasí nebylo
zrovna přívětivé, dá se hovořit o velmi pěkně
stráveném odpoledni. Doufám, že tato akce nebyla
poslední, a už se těším na další.
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Největším rašeliništěm na Křivoklátsku – Přírodní
rezervací Prameny Klíčavy provedl naši skupinku 13
turistů Ing. Václav Somol, díky němuž jsme se
dozvěděli spoustu informací o flóře, vyskytující se v této
oblasti. Viděli jsme jednu ze zdejších masožravek –
bublinatku jižní, bohatě kvetoucí prstnatec májový,
vrbu rozmarýnolistou, jirnici modrou, rozsáhlé plochy
již odkvetlé bledule jarní a celou řadu ostřic.
Od pramenů Klíčavy jsme se vydali Dlouhou mílí k
Merklovu prameni. V příkopu u cesty jsme měli
možnost pokochat se kvetoucím hadím mordem a
devětsilem bílým, což je podhorská nebo horská
rostlina, a je tedy prý v našich podmínkách zvláštností.
Pramen objevil v roce 1808 lesník Jiljí Merkl a 50
let po jeho objevu zde kníže Fürstenberg založil
nejmenší lázně v republice. Panoval tu čilý výletnický
ruch a za výlety, odpočinkem a také společenským
životem sem jezdili lidé z celé republiky. Provoz
ukončila až 2. světová válka.
Voda ve studánce má výraznou železitou příchuť a
barví tak koryto do rezava. Roste zde křídlatka
japonská a v bučinách hojná mařinka vonná.

Putování kroučovskou naučnou stezkou pod taktovkou V. Somola
Text a fotografie: Helena Borská

Komentovaná vycházka k Pramenům
Klíčavy a lázním Merkovka
Předposlední květnovou neděli zorganizoval TJ
Sokol Krupá komentovanou vycházku Přírodní
rezervací Prameny Klíčavy a k bývalým lesním lázním
Merkovka.

Po osvěžení u pramene jsme se vydali podél zbytků
zdi obory, postavené v 18 stol. knížetem Karlem
Egonem I. z Fürstenbergu, do Lužné – nádraží. Zeď
kolem obory ve své době měřila bezmála 20 km a byla
vysoká asi 2 metry a oddělovala od sebe fürstenberské
(křivoklátské) a martinické (smečenské) panství tak,
aby měla zvěř ztížený přístup do polí ve smečenském
panství, kde se často stávala kořistí pytláků.
Vycházku jsme zakončili pozdním obědem v
legendární luženské restauraci Lebeda, kde proběhlo
rozloučení s účastníky a příslib dalšího pěkného výletu.
Přidejte se do facebookové skupiny Krupská náves,
ať vám neunikne příští vycházka, která se chystá na
podzim.
Text: HaP
Fotografie rostlin: Ing. V. Somol

Jaro v Krupé
Ukliďme Krupou
V sobotu 30. března se sešlo kolem 40 dobrovolníků,
kteří pod záštitou celorepublikové akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko vysbírali nepořádek v katastru obce
Krupá.

Vzácná flóra v okolí Pramenů Klíčavy

Od 13. hodiny se dobrovolní sběrači odpadu
vydávali na určenou trasu s pytlem na odpadky.
Někteří se uličkami vydali směrem na Hředle nebo
Mutějovice, jiní šli polními cestami nebo ulicí ke škole,
další skupina zamířila k nádraží a také ke hřbitovu.
Nejvíce odpadu bylo nalezeno podél silnice na
Mutějovice. Cesta na Hředle a kolem nádraží byla také
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„dobře zásobena“ především odhozenými PET lahvemi,
plechovkami od energy drinků a igelitovými sáčky.
Některý odpad pro jeho velikost (např. kusy nábytku)
nemohl být ani odnesen. Při čištění vodních ploch byly
odstraněny dvě uhynulé ryby a několik kusů plastu,
k dalším se nebylo možné dostat suchou nohou.
Lokalita s černými skládkami na soukromých
pozemcích majitelů bývalé sušárny chmele a budovy
bývalého vepřína, kde byly vidět vršící se pneumatiky
a jiný odpad, by si také zasloužila „jarní očistnou kúru“.
Přímo v obci jsou největším problémem cigaretové
nedopalky. Jsou velkou zátěží pro půdu a vodu, neboť
se rozkládají zhruba 15 let. Ve filtrech a následně v
půdě a vodě zůstávají látky jako kyanovodík, amoniak
nebo
arsen,
olovo
a
jiné
těžké
kovy, které hubí živé organismy a snižují kvalitu vody.
Škoda, že již týden po úklidu byly „vajglů“ zase plné
krajnice silnic a chodníky. Největší nános paradoxně
bývá u zastávek autobusu, kde jsou koše na dosah
ruky, a navíc je zde kouření zakázáno!
Celkem bylo nasbíráno zhruba 46 pytlů odpadu.
Část byla vytříděna na plasty, sklo, papír a kov.
Všechny děti, které se aktivně zapojily do sběru,
obdržely diplom a sladkou pozornost.
K organizaci úklidu přispěl i Sbor dobrovolných
hasičů. Společně s úklidem proběhlo i pokácení devíti
stromů na jižní hranici katastru, kde již od ranních
hodin vypomáhali členové SDH Krupá, pan starosta
Pavel Ledvinka a Václav Somol. Stromy se kácely z
důvodu napadení lýkožroutem smrkovým.
Všem, kteří pomohli s úklidem a komu není vzhled
Krupé lhostejný, velice děkujeme.

AuraCup
První sobotu v dubnu a v sobotu 22. června se
konaly na ranči Aura závody, na kterých bylo k vidění
kolem 50 jízd. První soutěž začala v 9 hodin.
V dopoledních hodinách se představili nejmenší jezdci
v jízdě zručnosti, kde děti na koni překonávaly
překážky a plnily úkoly. Poté jely drezuru na ponících
nebo na velkých koních. Je to základní jezdecká
disciplína, kde je kladen důraz na soulad mezi koněm
a jezdcem. Od 14 hodin začala poslední část závodů,
parkurové skákání. Diváci mohli vidět jednoduché
skoky přes křížky do 70 cm, ale i těžší skoky přes
překážky do 100 cm. Kteří závodníci se stanou
absolutními vítězi série závodů AuraCupu, můžete
vidět na ranči 7.září.

Dětský karneval
V neděli 14. dubna na sále pohostinství Na Cikánce
proběhl dětský karneval. V letošním roce čekaly na děti
soutěže a hry s vesmírnou tématikou. Mezi
jednotlivými úkoly se většina malých účastníků
vyřádila při tancování. V jedné disciplíně se zapojily i
některé maminky a děti je mohly pomalovat dle vlastní
fantazie. V závěru každý, kdo přišel v karnevalovém
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kostýmu, obdržel balíček sladkostí od pořadatelů SDH
Krupá.

Karnevalové dovádění s kosmickou tématikou

Motokrosová dráha otevřena pro veřejnost
O sváteční neděli 21. dubna pořádal Motoklub
Krupá z.s. setkání příznivců motokrosu a motorismu
na dráze V Bystřinkách. Zájemci, kteří vlastní
motocykl nebo motorové čtyřkolky, se mohli projet po
místní motokrosové dráze. Nejmladším jezdcům bylo
11 let, avšak na dráze se pohybovali s jistotou a
elegancí. Obdiv patří i zkušeným jezdcům, kteří si jízdu
patřičně užívali.

Čarodějnice pod taktovkou SDH Krupá
Pozdní úterní odpoledne 30. dubna bylo ve znamení
lidového zvyku pálení čarodějnic neboli filipojakubské
noci, který je spjat s pálením ohňů, které očišťují od
zlých sil. Akce se uskutečnila na fotbalovém hřišti za
hudebního podkresu R. Beckla. Členové SDH Krupá
během odpoledních hodin nachystali hranici i s
„čarodějnicí“ tak, aby kolem 18 hodiny mohla
vzplanout a zahájit celou slavnost. V příjemné
„sousedské“ atmosféře si návštěvníci mohli opéct
špekáčky, promluvit s přáteli a rodinou, zahrát fotbal
a strávit příjemný večer u plápolajícího ohně.

Májové slavnosti
Májová pouť
I tento rok zavítala do Krupé pouť. V týdnu od 1. do
5. května se převážně děti mohly pobavit na střelnici,
houpačkách, kolotoči, skákacím hradě nebo se projet ve
vláčku.

Průvod obcí zakončený staročeskou
besedou
Májové oslavy v naší obci proběhly již tradičně
první květnovou sobotu. V páteční podvečer byl pomocí
jeřábu umístěn „král“ vedle pohostinství Na Cikánce.
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Od sobotního rána vrcholily přípravy na průvod po
obci a večerní zábavu. Tento rok panovalo velmi
chladné počasí, které vygradovalo dešťovosněhovou
přeháňkou v čase zahájení průvodu. Stateční
májovníci se přesto nenechali odradit, a i přes nepřízeň
počasí a komplikaci s hudebním doprovodem, který jel
místo na koňském povozu v dodávce, celý průvod
dokončili. Po 17. hodině pak mladí zatančili
staročeskou besedu.
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MÁJOVÝ KONCERT
18.května jste měli možnost v Krupé zastihnout
operní zpěvačku sopranistku Michaelu Katrákovou.
Usměvavá Michaela Katráková za doprovodu
klavíristky Heleny Kolihové nechala kostelem rozeznít
árie z oper klasiků, jako je Mozart, Händl, Chopin a
další. Z mladších autorů jsme slyšeli úryvek z opery
Porgy a Bess od G.Gerschwina Krásně se vyjímala
skladba Ave Maria. V závěru zazněla nejznámější árie
z opery Rusalka. Úžasné, jak jediný hlas dokáže bez
jakéhokoli mikrofonu a zvučení zaplnit celý prostor
kostela!
Michaela Katráková sklidila velký potlesk i ovace
vestoje. Působila velmi přirozeně, během zpěvu
procházela mezi lavicemi, čímž se sympaticky přiblížila
divákům.

Májovníci před zahájením slavnostního průvodu po obci.
V pozadí jsou vidět nástěnky s fotografiemi z výstavy.

Májová veselice
Ve 20 hodin byla na sále pohostinství Na Cikánce
zahájena májová taneční zábava. O hudební doprovod
a dobrou náladu se postarala skupina Traxas. Ve 23
hodin proběhl prodej lístků do tomboly která lákala
rozmanitými cenami. Celá veselice byla zakončena
v neděli ráno kolem 3 hodiny.

Výstava fotografií
Tento rok byla otevřena i vzpomínková výstava
fotografií mapující historii májových oslav v Krupé.
Fotografie na výstavu zapůjčilo 18 místních občanů,
rodáků a pamětníků. Akci organizoval nově vzniklý
Spolek pro Krupou. Na deseti velkoformátových
nástěnkách bylo k vidění více než 100 fotografií.
Atmosféru dokreslovaly i zapůjčené kroje od H.
Mrázkové a Souboru lidových písní a tanců Čtyřlístek,
z.s..

MÁJOVÁ MŠE
Dne 5.května se konala mše svatá k příležitosti
svátku sv. Gotharda, patrona kostela v Krupé. Mši
sloužil pan vikář Vojtěch Novák z rakovnické farnosti,
pod jejíž správu kostel patří. Přítomných 20
návštěvníků (nebo posluchačů?) seznámil během
bohoslužby s osobností a myšlenkami sv. Gotharda. Sv.
Gothard z Hildesheimu žil v letech 960-1038.
Svatořečen byl již roku 1131. Pověst praví, že kostel je
zasvěcen sv. Gothardu na památku jeho pobytu v
Krupé během cesty z Bavorska do Prahy za sv.
Vojtěchem. Zpěv a hudba manželů Blanky a Aleše
Noskových doprovázející mši umocnila duchovní
atmosféru celého setkání.

M. Katráková okouzlila publikum v kostele sv. Gotharda

Komu se atmosféra koncertu líbila, nebo by ji chtěl
teprve zažít, může se těšit 19. října na zpěv
mezzosopranistky Edity Adlerové. Velký dík patří
pořadatelům manželům Drahoňovským za možnost
zažít v Krupé špičkový kulturní zážitek.

Co se děje v MŠ Krupá
Dětský den
O slunné neděli 7. června se na hřišti u místní
mateřské školy uskutečnil dětský den. Pro děti byly
připraveny tradiční soutěže. Na osmi stanovištích si
malí čiperové mohli zaskákat v pytli, chodit na
chůdách, složit velké puzzle anebo si vyzkoušet bollo
ball (házení míčků spojených provázkem na rám
s příčkami). Po získání samolepek za splněné hry
čekala na každého z účastníků sladká pozornost a další
drobné ceny. K vidění, vyzkoušení a zakoupení byly
anglicky psané knížky pro děti všech věkových
kategorií.

Rekonstrukce
V pátek 14. června se děti mohly naposledy setkat
se svými učitelkami v mateřské škole, než jim začaly
prázdniny. Tento školní rok byl o kousek kratší, aby
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mohla co nejdříve začít rekonstrukce toalet a
umývárny, které čeká nová podoba. Bude zhotovena
nová elektroinstalace, sníženy stropy, rozvedeno
potrubí na topení, vodu a odpady. Následně proběhne
obložení zdí a bude instalována sanitární keramika.
Předpokládaná výše nákladů na rekonstrukci je
odhadována na 200 000 - 250 000 Kč a nezahrnuje
obklady a sanitu, které MŠ získala sponzorským
darem.

Zprávy z obecního úřadu
Výstavba ČOV
Během výstavby kanalizace a na některých místech
i nových vodovodních přípojek došlo k menším
problémům. U domu čp. 23 bylo přerušeno plynové
potrubí (závada byla do dvou hodin odstraněna). U
rybníka došlo ke stržení zeminy. Zde celou situaci
ztěžovala i hloubka výkopu, která v těchto místech
činila až 5,6 m.
V květnu byla zahájena výstavba kanalizace v dolní
části obce (od „karlovarky“ k nádraží) a také od
pomníku J. Husa směrem k „Šustně“. Na přelomu
května a června bylo zahájeno asfaltování v ulicích,
kde již bylo položeno potrubí a zhotoveny domovní
přípojky.
V červnu bude položeno kanalizační potrubí vedoucí
pod „karlovarkou“ od prodejny střešních krytin
směrem k samoobsluze. 10. června začala výstavba
kanalizace od domu čp. 96 směrem k samoobsluze a
také před obecním úřadem. Od poloviny července
budou pokračovat poslední výkopové práce, a to od
hasičské zbrojnice směrem na Mutějovice a ve Školní
ulici. Souběžně se také pracuje na výstavbě čistírny
odpadních vod, aktuálně je vybudována základová
deska. Od května je také čerpána dotace a nadále se
jedná o uvolňování finančních prostředků ze SFŽP a
také z úvěru od České spořitelny.

Dopravní komplikace
Dopravní komplikace jsou v obci jednak spojeny
s výstavbou obecní ČOV, jednak s výstavbou nového
úseku silnice I/6 a zpevněním stávající vozovky. Ve
druhé polovině června byl před motorestem Farma
umístěn semafor a nyní je kyvadlově řízena doprava
kvůli výstavbě přemostění. Od cca 2. poloviny července
do začátku září je plánováno lokální zúžení a omezení
rychlosti ve stoupání mezi Krušovicemi a Řevničovem,
z důvodu převedení silnice I/6 na „bypass“ a následné
napojení na doprovodnou komunikaci.
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Klub Na Cikánce
Od poloviny června je v provozu Klub Na Cikánce,
který je určen místním občanům k setkávání a
pořádání kulturních akcí. Klub je pravidelně otevřen
vždy v pátek a sobotu od 17 hodin do ukončení akce a
po domluvě i v jiných dnech. K dispozici je ping pong,
stolní fotbálek, šipky, jukebox a společenské hry.
K posezení si můžete dát něco menšího na zub a
k osvěžení se točí pivo Bakalář 11° (po domluvě lze
objednat i jiné pivo).

Další informace
Dne 6. června proběhl kontrolní den stavby D6
v Krupé na sále pohostinství Na Cikánce. Přítomni byli
starostové obcí dotčených stavbou jednotlivých úseků
dálnice, také ředitel ŘSD ČR, Správy Karlovy Vary Bc.
Lukáš Hnízdil a další zástupci ŘSD ČR a zástupci
z Karlovarského, Ústeckého a Středočeského kraje.
Na konci srpna budou instalovány dva nové sloupy
veřejného osvětlení u místního hřbitova. První bude
umístěn u vstupní brány a druhý u schodiště před
vstupem do kostela sv. Gotharda.
Nové sběrné kontejnery na tuky a oleje budou
v brzké době rozmístěny po obci.
Budou sloužit
k odkládání
použitých
tuků
z kuchyně.
Proč
shromažďovat tuky a oleje? Pokud by se dostaly do
kanalizace, měly by neblahý vliv na správné fungování
budoucí obecní ČOV.
V listopadu se chystá první etapa „elektro akce“.
V plánu jsou výkopové práce od „Šustny“ k pomníku J.
Husa, při kterých bude uloženo vedení nízkého napětí,
rozhlasu a veřejného osvětlení do země.
V příštím roce se uvažuje o výsadbě aleje podél polní
cesty vedoucí od křížku do lesíku k vysílači.
Iniciátorem akce je pan Václav Zeman. V kooperaci s
obecním úřadem a zastupiteli J. Mrázkem a V.
Somolem bude pomáhat se zpracováním projektu a
podáním žádosti k získání potřebných finančních
prostředků na realizaci z dostupných grantů. V
současnosti nejsou ještě stanoveny konkrétních
dřeviny vhodné k výsadbě (zmiňovány byly ořešáky,
švestky blíže k obci a ve druhé části javory), jejich
umístění, ani finanční náročnost celé akce. Vše ještě
bude předmětem diskuze. Další informace přineseme v
příštím zpravodaji.
Na obecním úřadě je možné prohlédnout si a
objednat letecký snímek obce nebo kostela sv.
Gotharda ve formátu A3 za 200 Kč.

Od 8. července do 28. září by měla být opravována
vozovka I/6 u železničního přejezdu mezi Krupou ke
křižovatce na Nesuchyni, kde bude doprava řízena
kyvadlově pomocí semaforu.
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Naši spoluobčané
Přivítejme nové občánky
28. dubna proběhlo na obecním úřadě slavnostní
přivítání nových občánků. Čtyři holčičky a dva chlapci
byli uvítáni starostou Pavlem Ledvinkou.
Občánci narození v roce 2018
Daniel Hauner
Karolína Posejpalová
Rozálie Pešková
Občánci narození v roce 2019
Tomáš Joza
Natálie Novotná
Sofie Kapalínová

Rodinám
soustrast.
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pozůstalých

vyjadřujeme

upřímnou

Josef Homolka
Tento článek je věnován vzpomínce na významnou
osobnost, která je neodmyslitelně spjata s naší obcí a
dne 24. května nás navždy opustila.
Josef Homolka se narodil 5. května 1927
v Suchomastech na Berounsku. Jeho otec byl pekař, a
tak dětství strávil v pekárně, kde musel vypomáhat.
Na přání rodiny se vyučil též pekařem. Až poté mohl
studovat gymnázium v Hořovicích a následně
pedagogiku v Praze.
Jeho prvním kantorským místem na našem
okrese byla škola v Lišanech, poté učil v Lužné a od
školního roku 1955/56 v Panoším Újezdě. Zde se oženil
a narodila se mu první dcera Helena.

Významná jubilea
V tomto roce oslavilo nebo oslaví 21 občanů obce
významné životní jubileum. Všem přejeme hodně
zdraví a spokojený život.
Volrábová Jarmila

Trnka Jan

Somolová Marie

Landa Pavel

Pšeničková Anna

Řezníček Jiří

Hříchová Marie

Strnad Jaroslav

Golhová Hana

Procházka Vlastimil

Procyková Jana

Veselský Pavel

Pavlíková Libuše

Ton Miroslav

Sobotková Libuše

Bouška Petr

Roku 1961 se nastěhoval i s rodinou do školního
bytu v Krupé a začal učit na zdejší základní škole. Na
svou dobu měl k žákům velmi srdečný a pozitivní
přístup. Jeho žáci vzpomínají na humor, laskavost,
otevřenost i schopnost v poklidu řešit problémy. I ve
volném čase se věnoval práci s dětmi, a to jako vedoucí
na pionýrských táborech.

Břindová Božena
Nosková Hedviga
Círová Jana
Novotná Irena
Tonová Stanislava

Vzpomínáme
Během zimního a jarního období nás opustili:
Zdeněk Fencl (81 let)
Alena Mlčochová (77 let)
Miroslav Ach (92 let)
Mgr. Marie Schönbachová (86 let)
Marie Procházková (92 let)
Marie Vítková (72 let)
Josef Homolka (92 let)
Ludvík Ryvola (89 let)

Žáci Josefa Homolky (fotografie ze 60. let)

Pan "řídící" Homolka vytvářel metodické
materiály pro potřeby základního školství. Doplňkové
četby sám ilustroval a zde zřejmě najdeme počátky jeho
malířské tvorby. Možnosti učit na větších školách byly
tehdy podmíněny členstvím v KSČ, které odmítal, a tak
zůstal učit v Krupé až do roku 1979, kdy byla zdejší
základní škola uzavřena. Poté pracoval jako pedagog a
zástupce ředitele v ZŠ Mutějovice.
Další oblastí, kde pan Homolka nechal
nezapomenutelnou stopu, je místní kronika. Po smrti
kronikáře pana Hladkého kroniku převzal a velmi
pečlivě psal až do roku 2012. Věřím, že každý, kdo do
kronik nahlédne, ocení krásné kresby a ručně psané
texty.
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Pan Homolka byl též dlouhodobým tajemníkem
obecního úřadu v Krupé a členem sociální komise.
Potkat jste ho mohli i jako knihovníka v obecní
knihovně.
Jeho velkou zálibou bylo malování, v němž byl
samoukem. Často maloval krajinu, kterou viděl kolem
sebe, např. z okna domu. Inspiraci čerpal i z pohlednic.
Své obrazy často daroval někomu pro potěšení. Malbě
se věnoval i ve velmi pokročilém věku.
Pan Josef Homolka ztělesňoval dřívější
přirozenou autoritu venkovského učitele. Byl jako
kantor velmi vážený a měl důvěru mnoha lidí. Tento
velice pozitivní člověk miloval společnost a nikdy
nežehral nad událostmi života. Děkujeme za vše, co pro
Krupou vykonal.

Ukázka výtvarného nadání pana Homolky
Text: Eva Endlová a Helena Ondomiši
Fotografie: Pavlína Hurdová, Martin Pinka, Michaela Ryvolová

Co nás čeká v druhé polovině roku 2019

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

13. 7. Pohár starosty SDH Velká Chmelištná - mladí hasiči od 9 hodin, dospělí v odpoledních
hodinách v Čisté, SDH Krupá
20. 7. Herní večer, čas bude upřesněn, Klub Na Cikánce, Spolek pro Krupou
Víkendové soustředění pro mladé hasiče na Tyršově koupališti,
termín bude upřesněn, SDH Krupá
3.8. Netradiční soutěž a noční útoky v Krupé, od 10 hodin, místo konání bude upřesněno,
SDH Krupá
31. 8. Senecký „Mladý železný hasič“, SDH Krupá
1. 9. Rozloučení s prázdninami, v parku u mistní samoobsluhy, čas bude upřesněn, SDH
Krupá
7. 9. AuraCup – ukázky jezdeckého sportu, závěrečné klání, AuraRanch
21. 9. Ukliďme katastr obce Krupá, Spolek pro Krupou
21. 9. Železný hasič v Kounově pro mladé hasiče, čas bude upřesněn, SDH Krupá
19.10. Mezzosopranistka Edita Adlerová v kostele sv. Gotharda, manželé Drahoňovští
Výstava spolku zahrádkářů, termín bude upřesněn, Český zahrádkářský svaz Krupá a
Spolek pro Krupou
26. 10. Posvícenecká zábava, od 20 hodin na sále pohostinství Na Cikánce, Obec Krupá
Dušičková mše, termín bude upřesněn
Zájezd na divadelní představení, termín bude upřesněn, Spolek pro Krupou
Slavnostní rozvícení vánočního stromu V Krupé, termín bude upřesněn, SDH Krupá
Adventní koncert, Hradní duo, termín bude upřesněn, manželé Drahoňovští
Silvestrovské zvonění v kostele sv. Gotharda, manželé Drahoňovští

Upřesnění a změny můžete sledovat na webových stránkách obce v sekci kultura a spolky nebo ve facebookové skupině Krupská náves.

Kdo se podílel na vydání zpravodaje
Text: Pavlína Hurdová, Eva Endlová, Hana Prokopová, Helena Borská
Fotografie: Pavlína Hurdová, Helena Borská, Václav Somol, Radek Drahoňovský, Lukáš Kapalín
Informace z obce: Pavel Ledvinka, Michaela Ryvolová

Korektura: Marcela Mrzenová

Krupský zpravodaj vydává na své náklady Obec Krupá. Počet výtisků 240 ks, v elektronické podobě na
stránkách www.obec-krupa.cz. Adresa pro zasílání příspěvků pavlina.hurdova@seznam.cz. Obec Krupá si
vyhrazuje právo na úpravu zaslaného textu. Registrováno Ministerstvem kultury pod ev. č. MK ČR E 23587.
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