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Slovo úvodem
Jako by to bylo právě včera, co jste mohli poprvé nahlédnout „pod pokličku“ Krupského zpravodaje, a přesto
v rukou držíte již třetí vydání. S rokem 2020 jistě přijde mnoho nových výzev, zážitků a jsem přesvědčena, že i
pozitivních změn jak v soukromém, tak i v obecním životě. Věřím, že převážná většina obyvatel Krupé ocení účastí
či vlídným slovem snahu místních spoluobčanů zlepšit společenské, kulturní i sportovní vyžití v obci. Stále je co
vylepšovat, kam se posouvat, ale ne všemu a všem lze vyhovět. Zkusme být jeden k druhému i ke svému okolí více
tolerantní, avšak ne lhostejní.
Novinky, týkající se kultury, spolkové činnosti a dění v obci, můžete sledovat na webových stránkách obce
(https://www.obec-krupa.cz/)
a
také
na
facebookové
skupině
Krupská
náves
(https://www.facebook.com/groups/167650114188731/). Těším se na vaše ohlasy, připomínky i případnou podporu.
Pavlína Hurdová, pavlina.hurdova@seznam.cz
předsedkyně komise pro mládež a kulturu

Prázdninové dny v Krupé
Malí i velcí hráči karetních a deskových
her poprvé v Krupé
V sobotu 20. července se v místní sokolovně od 16
hodin konal první sraz hráčů a „hráčat“ karetních a
deskových her. Na návštěvníky čekalo několik desítek
převážně deskových her. Mezi nimi byly jak klasické
tituly (Dostihy a sázky, šachy), tak i nové, méně
známé, avšak zajímavé „deskovky“ (Psí život, Kočičí
klub, Krycí jména, Superfarmář). Pro zájemce bylo
přichystáno i mnoho karetních her od klasického prší
a žolíků až po zcela nové, např. Timeline.

SDH Senec – Lubná (4.místo) a SDH Petrovice
(5.místo). Soutěžilo se ve štafetě, v klasickém
požárním útoku, v obráceném požárním útoku a v
pivní štafetě. Každá disciplína byla měřena
časoměřiči, jednotlivé časy se sečetly a tým s
nejnižším časem se stal týmem vítězným.
Ve 22:00 hodin téhož dne ve spolupráci s SDH
Velká Chmelištná byl uspořádán 1. ročník soutěže v
nočním útočení, které se zúčastnila pouze družstva
mužů (u některých doplněn stav o ženy), a to SDH
Krupá (1. místo), SDH Rynholec (2. místo), SDH Senec
– Lubná (3.místo), SDH Velká Chmelištná (4.místo),
SDH Janov (5.místo). Soutěžilo se pouze v klasickém
požárním útoku a v obráceném požárním útoku.
Lukáš Kapalín

SDH Krupá
Netradiční soutěž a noční útoky pod
taktovkou SDH Krupá
První srpnovou sobotu se u nás v obci konal již 11.
ročník netradiční hasičské soutěže. SDH Krupá byla
zastoupena jedním družstvem žen, jedním týmem
mužů (obě družstva na 1. místě) a dvěma družstvy dětí
(1. a 2. místo), dále zde byla přítomna družstva SDH
Velká Chmelištná (2.místo), SDH Krušovice (3.místo),

Členové SDH Krupá při netradiční hasičské soutěži v Krupé
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Železný hasič v Senci
31. srpna se konaly závody pro mladé hasiče
v Senci. Závodů se zúčastnilo více než 130 dětí a z toho
13 reprezentantů SDH Krupá pod vedením Zdeňka
Haunera. Radek Miksa obsadil 1.místo v kategorii
starších chlapců. V kategorii přípravka se na 1. místě
umístil Samuel Hauner a na 2. místě Martina
Hurdová. V kategorii mladších dívek se na krásné
druhé příčce umístila Nikola Miksová. Své síly
poměřili s ostatními i další mladí hasiči z Krupé, mezi
něž patřili Elizabeth Kapalínová, Vanessa a Emma
Hromkovy, Adam Bilík, Josef a Jakub Bauerovi,
Jakub Jánský, Tadeáš Zelenka, Dalibor a Libor
Novotní.
Lukáš Kapalín
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Závěr soutěžního dne patřil „skokanům“.
S osmibodovým náskokem na soupeře se na 1. místě
umístila K. Poštová, následována M. Holanovou (2.
místo) a B. Čermákovou (3. místo).

SDH Krupá
Pohár starosty SDH Čistá
V sobotu 14. září se družstvo mužů a družstvo
smíšené (4 ženy a 2 muži) reprezentující SDH Krupá
zúčastnilo soutěže Pohár starosty SDH Čistá.
Z celkového počtu osmi družstev se naši zástupci
umístili na krásném prvním a druhém místě v
požárním útoku a ve štafetě. Krupští také vyhráli
putovní pohár, který převzalo o dvě vteřiny rychlejší
družstvo v požárním útoku, a to družstvo smíšené,
před družstvem mužů. Všem vítězům gratulujeme.

Konec prázdnin

Úspěch mladých hasičů v Kounově

1. září v parku u místní samoobsluhy proběhlo
Rozloučení s prázdninami. Pro děti bylo připraveno
mnoho soutěží, např. házení šipek na balonky,
zatloukání hřebíků, střelba ze vzduchovky, házení
míčků na cíl, skákání v pytli, stavění věže z pivních
přepravek, jízda na koních ve spolupráci s
hipocentrem Robin. Bohužel akci nepřálo počasí, a tak
nedošlo k závodům kol, koloběžek a odrážedel.

21. září se naši hasiči vydali na soutěž Železný
hasič do Kounova. Krupské hasiče reprezentovalo
deset mladých hasičů. V konkurenci 125 soutěžících
se pětkrát postavili na stupně vítězů. V kategorii
přípravka obsadil 1. místo Samuel Hauner a 2. místo
Martina Hurdová. V kategorii mladší chlapci 1.místo
Josef Bauer, v kategorii mladší dívky 1.místo Nikola
Miksová a v kategorii starší chlapci 2.místo Radek
Miksa. Dále se za SDH Krupá zúčastnili Vanessa a
Emma Hromková, Jakub Jánský, Jakub Bauer a
Tadeáš Zelenka. Za skvělé sportovní výkony nejen
našich dětí patří všem velké díky.

Lukáš Kapalín

Podzim v Krupé

Lukáš Kapalín

Závěrečné klání jezdců v Aura Cupu
První zářijovou sobotu proběhl na ranči Aura
poslední ze série tří závodů ve skocích, zručnosti a
drezuře koní Aura Cup 2019. Od brzkého rána se malí
i větší závodníci připravovali na svůj „velký“ den. V 9
hodin odstartovali nejmladší z účastníků soutěž
v kategorii zručnosti. Na 1. místě se umístila M.
Procházková, na 2. místě A. Typoltová a 3. místo
obsadila K. Vicjanová.

Vítězové Aura Cupu 2019 v
kategorii zručnost

Následovala
druhá
soutěžní
disciplína
v drezuře koní, kde se
oceňovalo
ve
dvou
kategoriích, kterými byly
naděje drezury, kde 1. místo
obsadila N. Skryjová, 2.
místo L. Netíková a 3. místo
M. Mauerová, a drezura, ve
které
s přehledem
a
náskokem více než 12 bodů
zvítězil L. Procházka, 2.
místo získala J. Mauerová a
3. místo T. Kopalová.

Družstvo mladých hasičů SDH Krupá s vedoucím Z. Haunerem po
úspěšných závodech v Kounově

Příznivci motokrosu a motorismu opět
v Krupé
Poslední slunnou zářijovou sobotu se na
motokrosové trati v Bystřinkách sešli příznivci
terénních motorových vozidel. Na dráze mohli
návštěvníci zhlédnout přehlídku jízd motocyklů,
čtyřkolek i traktorů. Jezdci s vlastním strojem
uzpůsobeným pro jízdu v terénu si mohli celou trať
vyzkoušet na „vlastní pěst“. Na bezpečnost jezdců
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dohlížel a celou akci organizoval Motoklub Krupá, z.s.
s krupským sborem dobrovolných hasičů. Celá akce se
velmi vydařila a další je plánována na jaro 2020.

Listopadové zvonění k výročí sametové
revoluce

Edita Adlerová v kostele sv. Gotharda

Přesně v 17 hodin a 11 minut se 17. listopadu
symbolicky rozezněly oba krupské zvony ve věži
kostela sv. Gotharda. V rámci výzvy Paměti národa
jejich zvonění připomnělo listopadové události roku
1989 - 30 let od pádu komunistického režimu. Paměť
národa je veřejně přístupná internetová pamětnická
databáze, která čítá přes 4 tisíce příběhů účastníků
dějinných momentů 20. století.

Již podruhé zavítala 19. října do krupského kostela
významná česká mezzosopranistka Edita Adlerová s
klavírním doprovodem Vlaďky Křenkové. Pro
posluchače
připravila
interpretace
známých
muzikálových a filmových písní. Nechyběly ani árie
z oper slavných hudebních skladatelů, např. W. A.
Mozart – Voi che sapete (árie Cherubína z opery
Figarova svatba) nebo G. Bizet – Habanera (árie
Carmen z opery Carmen)). V závěru byli přítomní
posluchači vyzvání paní Adlerovou k pěveckému
doprovodu písně Hallelujah od L. Cohena.

Druhý herní den v Krupé
V místní sokolovně se v sobotu 9. listopadu sešli již
podruhé příznivci karetních a deskových her.
V průběhu odpoledne a večera se na akci vystřídalo
kolem šesti desítek hráčů. Spolku pro Krupou se
podařilo zapůjčit mnoho pěkných her od vydavatelů
Albi (Karak, Gobbit), Piatnik (Speed cups, Tik tak
bum Family), Mindok (Rivalové, Krabčáci) a Dino
(Farao, Dračí palác). Více než padesát herních a
karetních titulů zaručovalo dobrou zábavu na celé
odpoledne. Většinu z těchto „deskovek“ je možné si
prohlédnout na https://www.pujcim.to/profil/spolekpro-krupou-krupa.

Edita Adlerová a Vlaďka Křenková v kostele sv. Gotharda

Okolím hradu Týřov s
oddílem TJ Sokol Krupá

turistickým

Říjnový slunečný výšlap turistického oddílu TJ
Sokol Krupá se nesl v duchu překračování limitů a
brodů. Od skryjského mostu jsme se vydali opičí
stezkou podél Berounky s malým zastavením v
místech, kde žil "Fialový poustevník" Oty Pavla –
Václav Matoušek. Odsud byl už jen skok k týřovskému
vodopádu a pak už jsme se kochali nádhernými
výhledy na Týřově. Údolím potoka, který bylo nutno
několikrát překonat, jsme se dostali až k místu, jehož
místní název "cukrárna" pochází z doby, kdy se tu
získával cukr z javorů. Po obsáhlém výkladu našeho
průvodce Václava Somola jsme se vydali zpět do
Skryjí, kde jsme navštívili muzeum, hledali trilobity
na skryjské stráni a pozdním obědem v hospodě U
Trilobita naše putování zakončili. Z plánovaných osmi
kilometrů se nakonec vyklubalo příjemných dvanáct.
Děkujeme všem turistům, a pokud se chcete také
zúčastnit některého z našich dalších výšlapů, sledujte
webové stránky TJ Sokol Krupá www.sokol‐
krupa.wz.cz

První z hráčů, kteří dorazili na 2. herní odpoledne v Krupé

Se Spolkem pro Krupou do divadla
Předposlední listopadovou sobotu se více než
dvacet místních občanů vypravilo na návštěvu
hlavního města, kde v podvečer zhlédli v divadle
Studio DVA znamenité a vtipné představení Saxana.
Pro malé i velké diváky bylo výborně herecky
obsazené představení (V. Příhodová, J. Kraus, I.
Chýlková a další) s vtipnými hláškami dokreslené
skvělou hudbou a choreografií velkým zážitkem.

Posvícení v Krupé

Hana Prokopová

Poslední říjnový víkend přálo počasí, a tak si mohli
místní i ostatní návštěvníci příjemně užít všechny
akce konané v rámci krupského posvícení.
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Výstava Českého zahrádkářského
svazu Krupá, MŠ Krupá a Spolku
pro Krupou
Český zahrádkářský svaz Krupá se prezentoval
výstavou ovoce a zeleniny. K vidění byly vlastní
výpěstky různých odrůd paprik, mrkve, rajčat,
okurek. u brambor dokonce až 6 různých odrůd.
Pokochat jste se mohli pohledem na krásnou cibuli,
česnek, kukuřici, krmnou a červenou řepu a další
plodiny, vše z vlastních zahrad místních zahrádkářek
paní L. Mikešové a B. Mackové. Ze zpracovaných
plodin se vystavovaly ovocné marmelády, povidla i
alkoholické nápoje. Součástí byla ochutnávka
pečených dobrot, např. levandulových sušenek nebo
posvícenských koláčků.

LEDEN 2020

Spolek pro Krupou přichystal další lahůdky
k ochutnání: tymiánový quiche s cibulí na víně a
medu, dýňovou pizzu s nivou, pomazánku z červené
řepy nebo celeru či makovec. Ti nejodvážnější okusili
i jednu z nejpálivějších odrůd papriček na světě
Trinidad butch taylor.

Historická vozidla a stroje pod širým
nebem
O posvícenskou sobotu bylo v Krupé rušno. V okolí
hasičské zbrojnice byla Sborem dobrovolných hasičů
Krupá ve spolupráci s Motoklubem Krupá, z.s. a Auto
Place International, a.s. zorganizována výstava
historických vozidel. Celkem bylo vystaveno přes 35
značek vozidel z éry Československa, z Anglie,
Německa a Ameriky, jako např. Škoda, Tatra,
Mercedes, Jaguar, Rolls-Royce, Saab, Trabant, VAZ,
GAZ, Volha a další. Nejzajímavější a nejstarší byla
předválečná Tatra 57 z roku 1938. Dále bylo
vystaveno kolem 15 motocyklů, převážně značek
Jawa, MZ, ale také Ducati, nebo krásný stroj značky
Norton. Nechyběly ani traktory, a to Zetor 2011 a
Zetor 25. Dále byla k vidění požární přenosná
stříkačka PS 2/3 z roku 1963, PS3 z roku 1967, PS8 z
roku 1959 nebo hasičská Tatra 148.

Vystavené plodiny a pochutiny Českého zahrádkářského svazu
v Krupé

V sobotu v rámci zahrádkářské výstavy probíhala i
výstava výtvarných prací dětí z MŠ Krupá a tvořivá
dílnička se zahradnickou tématikou. Děti mohly
razítky z brambor potisknout papírové tašky.
Vyplňovaly kvíz, ke kterému potřebovaly znalosti
z krátkých informačních článků o ovoci a zelenině
umístěných v sále výstavy nebo tvořily náhrdelníky s
přívěsky ve tvaru jablka a hrušky.

Historická vozidla v okolí hasičské zbrojnice

Komu při prohlídce historických skvostů vyhládlo,
mohl se občerstvit a posedět přímo před hasičskou
zbrojnicí, kde bylo možné ochutnat grilované vepřové
maso. Celou výstavu doprovázela reprodukovaná
hudba, kterou měl na starosti Robert Beckl.
Lukáš Kapalín

Prezentace Ředitelství silnic a dálnic

Výtvarné práce dětí z MŠ Krupá a tvořivá dílnička pro děti

Před sokolovnou probíhala prezentace Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) týkající se stavby dálnice D6,
konkrétně úseku Přeložka Krupá. Na obrazovkách
bylo možné zhlédnout animaci a vizualizaci dálnice.
Nejvýraznějším prvkem bude cca 800 m dlouhá
estakáda, což je typ mostu, komunikační těleso nesené
sloupy. Estakády se staví tam, kde by vzhledem k
profilu terénu bylo nemožné nebo příliš nákladné
zbudovat pozemní komunikaci. Dotazy obyvatel
směřovaly hlavně ke konkrétnímu umístění stavby a
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k obavám z navýšení hluku vzhledem k očekávanému
zvýšení provozu. Podle ŘSD hluk z dopravy výrazně
sníží betonová protihluková stěna (dle informačního
letáku v délce 120 m). Nepodařilo se nám však zjistit,
v kterých místech přesně bude. Jako bonus
k prezentaci hradilo ŘSD dětem po dobu víkendu
vstupné na tradiční posvícenské atrakce (pouťový
kolotoč a skákací hrad).

Posvícenská zábava
V sobotu 26. 10. se na sále pohostinství Na Cikánce
konala již tradiční posvícenská zábava, tentokráte za
doprovodu bigbítové kapely KIKS.
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mateřské školy. Mladí hasiči si pod vedením Zdeňka
Haunera pro tento rok připravili krátké úryvky
převážně z vánočních pohádek. V prvních čtyřech
krátkých epizodkách předvedly děti vybrané části
pohádky Mrazík. Následovala vtipná scénka z již
tradiční vánoční reklamy na českou perlivou
limonádu. Vystoupení zakončil příjezd Popelky,
kterou následoval princ se ztraceným střevíčkem v
ruce. Vše šťastně skončilo a Popelka i s princem za
zvuků známé písně Karla Gotta nasedli na koně a
odjeli do dáli.
Milé setkání místních v čase adventu zakončilo
rozsvícení vánočního stromu.

Zpestřením celé zábavy byla dvě velmi veselá a
vtipná vystoupení kounovských Hašlerek

Předvánoční
Gotharda

Pěkná hodinka

Tradiční součástí krupského adventu se stal
vánoční koncert Hradního dua. 7. prosince kapela v
čele s Milanem Zimmermannem zaplnila kostel sv.
Gotharda. Hradní duo interpretovalo svým typickým
folkrockovým stylem klasické lidové koledy (Štědrý
večer nastal, Pásli ovce Valaši, Já bych rád k Betlému
a mnoho dalších). Zazněly i autorské vánoční písně M.
Zimmermanna (Anděl; Co se stalo, povím vám;
Pošťácká koleda). Vánoční atmosféru umocňovaly
svíčky v lucernách podél kostelních lavic či adventní
věnec zavěšený ze stropu. Pro návštěvníky byl
připraven oblíbený svařák, perníčky a čaj. Poděkování
patří manželům Drahoňovským a všem, kteří se
podíleli na organizaci koncertu.

Posvícenské slavnosti v Krupé zakončila v pondělí
pěkná hodinka na přísálí místní sokolovny.
K posezení u zlatavého moku zahrál na „heligonku“
(tahací harmoniku doplněnou o zesílenou basovou
část) a na pilu Milan Polášek. Připraveny byly i sladké
a slané pochoutky, u kterých početné osazenstvo
vydrželo až do pozdních nočních hodin.

koncert

v kostele

sv.

Interiéry kostela sv. Gotharda jste mohli v prosinci
navštívit ještě jednou, a to poslední den v roce.
Setkání občanů s přáním všeho nejlepšího do nového
roku se stalo již tradicí silvestrovského zvonění.

Vánoční jarmark a vepřové hody
Vlevo: David a Jan Trnkovi; vpravo: Milan Polášek při hře na pilu

Vánoční čas
Rozsvícení vánočního stromu
V podvečer 6. prosince se před druhou adventní
nedělí se konalo slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, který věnovali manželé Ryskovi. Tradičně se
akce uskutečnila pod taktovkou Sboru dobrovolných
hasičů Krupá. Pro návštěvníky byly členy SDH Krupá
upečeny a nazdobeny sladké perníčky, k zahřátí se
podával vánoční „svařák“ a další nápoje. K zakoupení
byly i výrobky dětí a paní učitelek z místní mateřské
školy.
Po vánočním projevu starosty Bc. Pavla Ledvinky
následovalo hudebně-recitační vystoupení dětí místní

Stříbrnou neděli krupský klub Na Cikánce
rozvoněly klasické zabijačkové hody. Příchod sváteční
atmosféry nadcházejících dní dotvořil i první ročník
Vánočního jarmarku. V přísálí místní sokolovny
odkud se linula vůně purpury a zněly koledy, si mohli
návštěvníci zakoupit originální vánoční svícny,
skřítky, cukroví, přání a drobnosti pod stromeček
(keramiku, mýdla, textilní a háčkované výrobky a jiné
maličkosti). Ve dvoře zase voněl „svařák“, jitrnice,
tlačenka, „smažák“, ovar a další zabijačkové lahůdky.
Děkujeme všem, kteří přišli pobýt.
Hana Prokopová

Ping-pongový turnaj oddílu
tenisu TJ Sokol Krupá

stolního

V sobotu 14. prosince uspořádal TJ Sokol Krupá na
sále místní sokolovny Předvánoční turnaj ve stolním
tenise pro mládež a dospělé. Turnaje pro mladší a
starší mládež se zúčastnilo celkem osm dětí, z toho dvě
dívky, které si vedly v chlapecké konkurenci skvěle.
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Všichni hráči obdrželi medaile, diplomy a věcné ceny,
darované členy a přáteli TJ Sokol Krupá.
Ve třech skupinách
turnaje pro dospělé
svedlo lítý boj na třech
stolech
celkem
18
hráčů různých herních
úrovní. Úrovně byly
vyrovnány hendikepy
tak, aby šanci na
umístění měli všichni.
Ve všech soubojích bylo zřejmé, že žádný z účastníků
nebral hru na lehkou váhu a všichni bojovali s
maximálním nasazením. Celý turnaj probíhal v
pohodové přátelské atmosféře a v duchu fair play.
První místo v kategorii dospělých získal Zdeněk
Macek ml., na druhém místě se umístil Jindřich
Mrázek st. a třetí příčku obsadil Pavel Veselský.
Gratulujeme vítězům. Jsme rádi, že si všichni
zúčastnění turnaj užili a těšíme se na další ročníky.
Informace o pravidelných trénincích v ping‐pongu
najdete na webových stránkách TJ Sokol Krupá
www.sokol‐krupa.wz.cz.

Zápasy v turnaji ve stolním tenise se odehrály v místní sokolovně
Hana Prokopová

Silvestr v klubu Na Cikánce
Poslední den roku je vždy ve znamení bujarých
oslav a nejinak tomu bylo i v Krupé. V klubu Na
Cikánce se poslední prosincový den sešlo kolem tří
desítek místních spoluobčanů, aby společně oslavili
příchod nového roku. Hrály se šipky, povídalo se a celý
večer se všichni dobře bavili. Po slavnostním přípitku
na Nový rok byl venku ke zhlédnutí ohňostroj.

LEDEN 2020

králové“ rozradostnila mnoho místních občanů přímo
v jejich domovech. Již potřetí bylo možné v naší obci
podpořit jubilejní 20. ročník Tříkrálové sbírky, kterou
organizuje Charita Česká republika. Letos pomohou
vybrané finanční příspěvky při rekonstrukci
azylového domu pro matky s dětmi v Kralupech nad
Vltavou, další část bude využita pro sociální bydlení a
pomoc v nouzi potřebným a desetina sbírky poputuje
na podporu zdravotní péče v Ugandě. V rámci
letošního ročníku bylo v Krupé vybráno 4 093 Kč a
celkem 54 529 Kč za Farnost Rakovník, pod kterou
spadá i naše obec.

Lednový
"novoroční
bahníme se k Pravdě…

výšlap"

aneb

Trochu jsme doufali, že lednové sobotní ráno bude
mrazivější, neb trasa čtvrtého sobotního výšlapu byla
naplánovaná polními cestami. Popravdě nás
překvapilo, že i přes zamlžené počasí se k sokolovně
dostavil takový počet turistů.
Vyrážíme pár minut po desáté bahnitou zkratkou
přes Bystřinky do Hředel s první zastávkou u
hředelského hřbitova, kde se Václav Somol rozpovídá
o již zaniklých cihelnách. Věděli jste, že v Krupé byla
také cihelna, kterou provozoval mistr cihlář Větrovec?
Cihly z této cihelny jsou dnes již unikátem (ukazuje
nám Václav fotografii cihly ze své sbírky). Jsou
značené jednoduchým V a některé dvojitým W, z čehož
se dá prý usuzovat, že zanikla někdy po první světové
válce. Šváchova cihelna, jejíž komín se zachoval až do
sedmdesátých let a mnozí jej ještě pamatují, stála přes
silnici. Ve Hředlích pak byly cihelny tři. Ze Hředel
pokračujeme kolem rybníčku cestou pod lesem
směrem na Mutějovice se zastávkami u zbytků šachet
Perun II a III až k rozcestí ke hradu Džbán. Návštěvu
Džbánu si necháme na jindy, protože podle čerstvých
zpráv již na Pravdu dorazil zásobovací zajišťovací
oddíl z Klubu Na Cikánce a tlačí nás čas.
Známou cestou kolem mutějovického nádraží
dojdeme na rozcestí. Silnice se tu větví ke Lhotě pod
Džbánem a k mutějovickému nádraží. Lesní cestou a
následně kolem trati přicházíme do Domoušic. Za
Domoušicemi projdeme „polňačkou“, pak pod mostem
k parkovišti pod hradem, odkud nás čeká poslední

Rok 2020
Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna bylo možné mezi 9 až 13 hodinou
spatřit skupinu tří králů. Zpěvem písně „My tři

Koláž fotografií z turistické vycházky na hrad Pravda
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menší výstup, po kterém se vítáme s motorizovanými
účastníky, zajišťovacím týmem a zástupcem
cyklistické sekce oddílu.
Příjemný čtrnáctikilometrový pochod zakončujeme
opékáním špekáčků, přípitkem a přáním, aby se
lednový „novoroční“ výstup na Pravdu stal tradicí.
Plánovaný zpáteční pochod jsme odpískali vzhledem k
počasí a vděčně naskákali do aut našich přátel.
Děkujeme všem za účast a doufáme, že se řady
příznivců našich komentovaných vycházek budou
rozrůstat, protože i za humny můžeme najít spoustu
zajímavých míst, která stojí za to navštívit…
Hana Prokopová

Co se děje v MŠ Krupá
Zažili jsme …
Během letních měsíců probíhala dlouho očekávaná
rekonstrukce toalet a umývárny. Po skončení letních
prázdnin začal 9. září nový školní rok. Přivítali jsme
nové kamarády a těšili se na zážitky a dobrodružství,
které společně zažijeme. Aby si děti začátek pořádně
užily, navštívilo nás loutkové divadlo „Úsměv“, které
přivezlo pohádky plné písniček.
Celý říjen se stal pro nás ve školce měsícem vaření
a pečení. Proběhlo naše oblíbené „Štrůdlování“,
„Dýňování“ a také „Týden zdraví“, kde se učíme, co je
zdravé jídlo a jak si takové pochoutky připravit.
Završením celého měsíce vaření byla výstava
výtvarných prací dětí z MŠ na akci Českého
zahrádkářského svazu Krupá a Spolku pro Krupou.
Listopadem nás provázely pohádky a na návštěvu za
námi přiletěl drak Franklin. Děti zavedl do
pohádkového světa a učil je spolupráci, toleranci a
rozdílům mezi dobrem a zlem. Také začala již tradiční
plavecká škola v Tuchlovicích.

LEDEN 2020

místního obecního úřadu. Celý předvánoční čas nás
provázela Andělka, každý den přinesla dětem úkol
spojený s adventem, seznamovala je s tradicemi a
pomáhala nám objevit smysl Vánoc.
Poslední týden před Štědrým dnem nás v MŠ
navštívil Ježíšek, a kromě nových hraček nám přinesl
také Vánoční pohádku od divadla Úsměv. Ve čtvrtek
19. prosince děti připravily pro své blízké vánoční
besídku s posezením.

Na co se těšíme …
Únor: Karneval v MŠ, řemeslný týden
Březen: Divadelní představení Jaro s čápem, pejskem
a kočičkou
Duben: Velikonoční dílničky pro rodiče s dětmi,
čarodějnice, zapojení do projektu Ukliďme Česko
Květen: Projektový týden Indiáni
Červen: Slavnostní rozloučení s předškoláky
A mnoho dalších aktivit, divadel a výletů, které
zařazujeme v průběhu školního roku do programu MŠ
dle aktuální nabídky.
Lenka Drahoňovská

Petice v obci
V prosinci 2019 vznikla petice s názvem Petice
proti současnému způsobu využívání pozemku p.č.
1281/9 k.ú. Krupá a připravované výstavbě. Petice
upozorňuje na problematiku chystané výstavby
montované haly pro opravu nákladních vozidel v těsné
blízkosti místní mateřské školy. Petici podepsalo 118
občanů.

Zprávy z obecního úřadu
Výstavba obecní kanalizace a ČOV

Vytvořené Andělky od dětí z MŠ Krupá

Předvánoční období bylo zahájeno Vánočním
jarmarkem s výrobky dětí i paní učitelek a naše malé
čtenáře navštívil se svým autorským čtením a hudbou
Milan Zimmermann. V pátek 6. prosince děti
vystoupily při rozsvěcení vánočního stromu u

I v zimním období, které je teplotně nadprůměrné,
stále pokračují stavební práce na obecní čistírně
odpadních vod. Během ledna, nejpozději v únoru, bude
celá stavba „pod střechou“. K zastřešení bude použita
klasická červená pálená taška. Poté bude zahájena
instalace potřebných čistírenských technologií.
Uvedení do zkušebního provozu bude realizováno
podle aktuálních možností a dokončení celé stavby je
plánováno v termínu duben až srpen tohoto roku.
V dubnu a květnu by měla být opravena druhá část
komunikace, která je ve správě Krajské správy a
údržby silnic Středočeského kraje. Jde o hlavní silnici
protínající obec od plynové čerpací stanice, kde je
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umístěna cedule Krupá, až k výjezdu na Mutějovice a
od památníku J. Husa přes „karlovarku“ kolem
nádraží na konec obce.
Do konce srpna 2019 bude firmou ZEPRIS, s.r.o.
upraven do původního stavu obecní pozemek č.
1305/3, který se nachází ve Školní ulici a při výstavbě
kanalizace a obecní ČOV sloužil k uskladnění
stavebního materiálu a strojů.

LEDEN 2020

Naši spoluobčané
Přivítejme nové občánky
23. listopadu proběhlo na obecním úřadě
slavnostní přivítání nových občánků. Tři holčičky a tři
chlapci byli uvítáni starostou Pavlem Ledvinkou.

Pošta na OÚ
Nově je od 8. ledna 2020 otevřena Pošta Partner
v prostoru OÚ Krupá. Jednota, spotřební družstvo
v Rakovníku ukončilo spolupráci s Českou poštou po
sérii jednání, která proběhla v první polovině roku
2019, a byla neúspěšná. Jedním z hlavních důvodů
ukončení smluvního vztahu byly dlouhodobě
nerentabilní hospodářské výsledky celého projektu
v neprospěch Jednoty (ztráta za rok 2018 se
pohybovala v řádech statisíců). Další překážkou
v pokračování na projektu ze strany spotřebního
družstva bylo provozní hledisko, kdy dle smluvních
podmínek je povinnost provozovatele pobočky Pošta
Partner zajistit nepřetržitý provoz (uzavření pobočky
z důvodu nemoci, dovolené je nutné ohlásit několik
týdnů předem). V případě nedodržení této podmínky
hrozí finanční sankce.
V prosinci roku 2019 proběhly na OÚ drobné
stavební úpravy prostor nové pobočky Pošty Partner a
školení zaměstnanců. Pošta má otevřeno v pondělí a
ve středu od 13 do 16 hodin a v úterý, ve čtvrtek a v
pátek od 8 do 11 hodin.

Občánci narození v roce 2019
Zdeněk a Jiří Drobných
Anna Nosková
Šarlota Frolíková
Adéla Neubauerová
Vojtěch Mařík

Významná jubilea
V tomto roce oslavilo nebo oslaví 24 občanů obce
významné životní jubileum. Všem přejeme hodně
zdraví a spokojený život.

Laxová Marie

Sirový Václav

Novotná Anežka

Dekoj Jaroslav

Gellrichová Marie

Süssmilich Rudolf

Rekonstrukce vedení nízkého napětí,
veřejného osvětlení a rozhlasu

Kotíková Hana

Pinkava Karel

Horňanová Eva

Volráb Jiří

Koncem roku 2019 proběhla první etapa výstavby
pěti nových sloupů veřejného osvětlení v horní části
obce. Současně bylo do země položeno vedení nízkého
napětí. V novém roce bude akce pokračovat v úseku od
Šustny směrem k domu č.p. 72. Zastupitelstvo obce
vybralo k realizaci firmu Kabelspoj, s.r.o.. Na jaře
(duben) bude instalován nový obecní rozhlas. Akci
bude realizovat firma ELSVO MOST, s.r.o., která byla
zastupitelstvem obce vybrána ze tří cenových nabídek.

Volštátová Hana

Dlouhý Jiří

Volrábová Světluše

Sládek Josef

Vlčková Eva

Hauner Zdeněk

Svobodová Marie

Nosek Miroslav
Koutecký Miroslav
Kapoun Karel

Archeologický průzkum v blízkosti
kostela sv. Gotharda

Svoboda Václav

V souvislosti s plánovanou výstavbou navazujícího
úseku dálnice D6 v celkové délce 6,5 km bude od konce
ledna 2020 zahájen záchranný archeologický
průzkum lokality v blízkosti kostela sv. Gotharda.
V místě bude provedeno geodetické zaměření, odkryv
a preparace nálezových situací a dále zpracování,
konzervace a laboratorní zpracování nálezů
s následným vytvořením odborné analýzy/posudku.
Práce bude provádět společnost ZIP, o.p.s. a celková
výše nákladů byla stanovena na 1 698 440 Kč (bez
DPH).

Ryvola Václav

Zeman Václav
Koudele Jiří

Vzpomínáme
Ludvík Ryvola (nedožitých 90 let)
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Co nás čeká v první polovině roku 2020
ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

8. 2. Čistecký uzel - soutěž pro mladé hasiče, místo konání Čistá, SDH Krupá
29. 2. Herní odpoledne a večer v Krupé, od 14 hodin v sokolovně Krupá, Spolek
pro Krupou
Hasičský ples, termín konání bude upřesněn, SDH Krupá
MDŽ a program pro ženy, termín konání bude upřesněn, v sokolovně Krupá,
manželé Trnkovi
28. 3. Posezení s hudbou pro podporu výstavby obecní zvoničky, od 14 hodin na
sále sokolovny Krupá hraje a zpívá Marie Krobová, organizuje Jan Hetto
4. 4. Ukliďme Česko, ukliďme katastr obce Krupá, čas bude upřesněn, Spolek
pro Krupou
Ukázka jezdeckého sportu, termín konání bude upřesněn, AuraRanch
18. 4. Dětský karneval (DJ Veselá HUBA), od 14 hodin v sokolovně Krupá, OÚ
Krupá a SDH Krupá
25. 4. Soutěž dětí v požárním útoku, místo konání Zbečno, SDH Krupá
Sběr železného odpadu v obci, termín bude upřesněn, SDH Krupá
1. 5. Prvomájová jízda veteránů Hředle – Krupá – Mutějovice, SDH Krupá
2. 5. Staročeské máje, průvod po obci zakončený staročeskou besedou, D. Trnka
2. 5. Májová zábava, od 20 hodin na sále pohostinství Na Cikánce, D. Trnka
Setkání příznivců motocrossu a motorismu v Krupé, termín konání bude
upřesněn, Motoklub Krupá, z.s.
1. 6. Klání o krakovecký meč, místo konání Jesenice, SDH Krupá
1. 6. Běh přátel piva, místo konání Václavy, SDH Krupá
Ukázka jezdeckého sportu, termín konání bude upřesněn, AuraRanch

Upřesnění a změny můžete sledovat na webových stránkách obce v sekci kultura a hasiči a také na facebookové stránce
Krupská náves.

Obnovení zvoničky v obci
Autorem a iniciátorem celého projektu je pan Jan Hetto.
Dlouhá léta rád cestuje po naší vlasti a pozoruje kapličky a
zvoničky, které jsou ozdobou malých vesnic i návsí těch
větších. Když objevil zachovalý zvon z bývalé krupské
zvoničky, rozhodl se vrátit ho na výsluní a pustil se do realizace
obnovení zvoničky v obci.
K čemu zvoničky sloužily? Pokud se podíváme do
středověké historie, dala ke vzniku obecních zvoniček popud
Marie Terezie a její ohňový patent z roku 1751, který mimo
jiné nařizoval vartýři zvonit, pokud vidí požár. Patent byl
později ještě zpřísněn Josefem II., který zjistil, že vrchnost k
jeho realizaci přistupovala velmi liknavě, což bylo důvodem,
proč zvoničky mívají velmi variabilní výstavbu a rozměry. I
dnes můžeme po celé republice nalézt velmi jednoduché
„stavby“ (zvonek je zavěšen v koruně stromu), ale i objekty
mnohem důmyslnější (architektonicky a slohově propracované
drobné zastřešené stavby, která umožňovaly zvoníkovi lépe
čelit nepřízni počasí při zvonění).

Pan Jan Hetto s 3D modelem
plánované zvoničky

Jak by měla nová krupská zvonička vypadat? Výška celé
stavby i s křížkem je plánována na 4 m, podstavu tvoří pravidelný šestiúhelník se 120 cm
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vzdáleností vnitřních protilehlých stran. Střecha bude dřevěná a oplechována mědí. Uvnitř
výklenku bude umístěn kříž a celý prostor bude uzavřen ozdobnou mříží.
Kde by mohla nová zvonička mít své místo? V současné době není možné zvoničku umístit ani
na jedno ze dvou míst, kde kdysi stávala. Kolem roku 1920 byla obecní zvonička ve dvoře dnešní
budovy místní sokolovny a klubu Na Cikánce. Později byla přesunuta nedaleko původního
stanoviště. Při výstavbě nové požární zbrojnice a klubovny pro dobrovolné hasiče musela i tato
stavba při tzv. „akci Z“ na přelomu 60. a 70. let ustoupit nové době a již nebyla obnovena. Pro
umístění objektu je v současné chvíli vytipovaná lokalita v blízkosti stávající klubovny SDH Krupá
a domu č.p. 40, jak je patrno i z fotografie. Jsou podniknuty příslušné zákonné kroky, aby stavba
na tomto obecním pozemku mohla být umístěna.
Pokud je vám celý projekt se stavbou zvoničky sympatický, můžete projekt podpořit finančním
příspěvkem na Posezení s hudbou, které se koná 28. března, kde zazpívá a zahraje Marie Krobová
od 14 hodin v klubu Na Cikánce, nebo „přidat ruku k dílu“ při výstavbě. Dále bychom vás touto
cestou rádi požádali o pomoc s hledáním dobových fotgrafií či dalších informací z historie bývalých
obecních zvoniček v Krupé. Předat je můžete osobně panu Janu Hettovi nebo paní Pavlíně Hurdové.
Poslouží k mapování historie této stavby v naší obci.

Vlevo: částečně očištěný původní zvon z krupské zvoničky; uprostřed: zrestaurovaný kříž, který bude umístěn uvnitř
zvoničky proti vchodu; vpravo: vyobrazení umístění zvoničky na mapě
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