LÉTO
Potkat tě léto plné květů,
uprostřed louky senem vonící.
V polích s klasy zlátnoucími
v keřích, kde líbezný zpěv ptačí zní.
Potkat tě léto uprostřed cesty,
vyšlapané našimi předky.

KRUPSKÉ STŘÍPKY
_________________________________________
Obecní úřad Horní Krupá
2 / 2006

Jak dávného přítele tě léto
mohu vítat.
Radostně objímat, smát se a zpívat.
Co krásy jsi nám BOŽE létem dal,
STVOŘITELE světa každý chval.
Marie Konfrštová
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Děkujeme všem za příspěvky do časopisu.
Časopis Obce Horní Krupá. Vydává Obecní úřad Horní Krupá.
Písemné příspěvky posílejte na OÚ Horní Krupá, 580 01 nebo e-mailem
ou.hornikrupa@tiscali.cz. Telefonické dotazy a připomínky na tel. čísle
569 43 61 45, 725 10 11 63.
Obrázek na titulní stránce nakreslil Petr Bárta.
Distribuováno zdarma do všech schránek. Pokud jste časopis nedostali,
přihlaste se na OÚ, kde je k dispozici.
Červen 2006

Vážení spoluobčané.
Nyní na začátku léta máme důvod k oslavě. Naše obec získala pěkné
umístění v soutěži Vesnice roku 2006. V konkurenci čtyřiceti přihlášených
obcí kraje Vysočina jsme obdrželi Modrou stuhu.
Co jsme tím vlastně získali? Možná posun někam dále, uznání jiných obcí
a v neposlední řadě i finanční prostředky. Jsem moc rád, že je v naší obci
spousta obětavých lidí, kteří věnují svůj volný čas nejen sobě, ale i
druhým lidem. Velmi si toho vážím. Děkuji Vám.
Hugo Pelikán, starosta

Milí přátelé!
Chtěla bych vás znovu pozvat k návštěvě naší krupské knihovny.
Je totiž nově upravená. Díky grantovému programu z Fondu Vysočiny „Líbí
se nám v knihovně“ jsme dostali finanční příspěvek 45,5 tisíc korun k
jejímu rozšíření – mohli jsme tak pořídit police, nové mobilní regály, které
se dají na výpůjční dobu převést do „zasedačky“. Děti si tu rády pohrají
v novém dětském koutku. Dospělí si zase mohou chvilku v klidu sednout,
prohlížet si knížky a časopisy a nabídnout si čaj. Knihy máme pěkné,
různých žánrů, ať již naše nebo půjčované z Havlíčkova Brodu.
Hlavně mládež vítá využití internetu, které je v současné době zdarma.
Teď o letních prázdninách bychom chtěli uskutečnit hezkou akci pro děti
(název zatím držíme v tajnosti, ale už chystejte baterku a spacáček).
Takže krásné léto a někdy se stavte!
Ludmila Cicková
Rod Čelanských z Horní Krupé - pokračování z minulého čísla
Ludvík Vítězslav Čelanský, nar. 17.7. 1870 ve Vídni. Byl velice
hudebně nadaný, již jako devítiletý hrál na varhany a jako čtrnáctiletý hrál
na všechny nástroje svého otce. V letech 1882-86 studoval na gymnasiu
v Německém Brodě, později na učitelském ústavu v Kutné Hoře, který
absolvoval s vyznamenáním. Ve školním roce 1892-93 učiteloval na škole
v Dolní Krupé, kde ho ještě r.1893 zastihl obrovský požár v obci. Ale tento
rok se i velice důkladně připravoval ke hře na housle, klavír a harmonium u
německobrodského ředitele kůru Karla Ungera. Hned na to byl přijat do
vyššího ročníku pražské konzervatoře, byl zároveň posluchačem dramatické
školy Národního divadla. V r. 1895 se stal prvním kapelníkem divadla
v Plzni, v r. 1899 kapelníkem v Národním divadle v Praze, v r. 1898
kapelníkem Národního divadla chorvatského v Záhřebu, r. 1900
zakladatelem a ředitelem nové polské opery ve Lvově, v r. 1901 dirigentem
a předsedou České filharmonie. Roku 1902 organizoval a byl ředitelem
Lvovské filharmonie, se kterou prodělal turné po celém Rusku a pobřežních
městech Německa. Potom byl dirigentem operní stagiony italské v Rusku,
ředitelem opery v Kyjevě, r. 1904 ředitelem Varšavské filharmonie, 1907
šéfem opery vinohradské v Praze, 1909 šéfem komické opery v Paříži, kde
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Fotografie bude možné uvidět také na webových stránkách
Církve bratrské: www.cb.cz/horni.krupa/
Krásné léto nejen při fotografování, dobré nápady a ostrý obraz
přejí spolupořadatelé této soutěže Církev bratrská + Obecní
úřad Horní Krupá.
Bližší informace: Marek Calta, Horní Krupá 76, tel.: 603 307 208
(Mimo 1.7.-9.7.2006 dovolená)
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Přejeme všem našim čtenářům příjemné letní dny.
redakce
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Také rád fotíš?
Poděl se o své nejlepší fotky s ostatními.
Na letošní prázdniny vyhlašujeme fotosoutěž na tato témata:
1) Můj pohled na Krupou
2) Moje dovolená/prázdniny
3) Rodina
4) Příroda
5) Světlo a stín
6) Makrofoto
Zúčastnit se může každý!
Věk ani technika nerozhoduje! (digitál i klasická fotka)
Své nejlepší fotky předej
• buď v digitální formě na CD
nebo
• u klasických fotoaparátů na papíře s min. rozměrem
9x13cm
do 15.9.2006 na OÚ v Horní Krupé.
Každý snímek musí obsahovat:
• Jméno autora
• Téma
• Název snímku
U každého tématu můžeš předložit pouze jeden snímek, tj.
maximálně 6 fotek na autora!
Vyhodnocení soutěže proběhne některou říjnovou neděli v KD v
Horní Krupé. Termín bude včas oznámen. Hodnocení se mohou
zúčastnit nejen autoři, ale i ostatní příznivci
fotografie. Snímky budou anonymně promítány a hodnotit je
budou všichni přítomní.
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byl jmenován důstojníkem francouzské akademie. V Paříži založil svůj
symfonický orchestr Franc – Čelanský. Roku 1913 byl opět ředitelem
opery na Vinohradech, r. 1916 organizoval operu v Plzni a v r. 1918-20 byl
šéfdirigent České filharmonie. Dále byl též činným skladatelem.
Zemřel r. 1931 a je pohřben v rodinném hrobě na Vinohradském hřbitově.
Karel Kubera st.

Vážení spoluobčané,
chtěla bych vás v krátkosti seznámit s keramickým kroužkem, který v naší
obci funguje již od roku 2000.
Keramický kroužek byl zřízen Církví bratrskou ve spolupráci s obcí
Horní Krupá. Keramická dílna se nachází v suterénu sboru Církve bratrské
v Horní Krupé.
Kroužek v tomto roce navštěvuje 20 dětí ve věku 5 – 14 let. Děti mladší 6
let přicházejí v doprovodu maminek. Scházíme se jednou týdně vždy ve
čtvrtek od 15:30 do 17:00 hodin. Za jedno pololetí děti platí 250 korun na
materiál.
Keramický kroužek je otevřen i dospělým. Během zimního období
probíhají jednou za měsíc vždy v úterý od 18:30 do 20:00 hodin setkání
pro dospělé. V současné době je navštěvuje přibližně 6 – 8 žen a 1 muž. Za
jedno setkání vybíráme 20,- Kč. V tomto pololetí se poslední setkání
konalo 11. dubna.
Během roku pořádáme ještě další akce:
- Soutěž v keramické tvorbě pro děti, které kroužek navštěvují
(jednou ročně na konci školního roku).
- Exkurze do keramické dílny. Účastníci mohou vidět ukázku práce
- zkušených hrnčířů a mají možnost nákupu jejich výrobků. Je
připraven i další doprovodný zábavný program. V roce 2004 jsme
- navštívili moderní tropický skleník Fata Morgana v botanické
zahradě v Praze. Účast na exkurzi je věkově neomezená.
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Letní setkání s keramikou se konalo se v létě 2005 u koupaliště
s Lochneskou. V zemní peci jsme vypalovali výrobky z hlíny,
opékali jsme buřty a děti zažily spoustu legrace při velkém
množství pro ně připravených her.
Chci povzbudit vás všechny, kdo máte chuť si práci s keramickou hlínou
vyzkoušet, abyste přišli mezi nás. Rádi vás uvidíme a naučíme vás všechno,
co sami umíme.
Přeji vám všem krásné léto!
Bóďa Bártová.

Jak se vám v Krupé líbí?
Jak se vám zde v Krupé líbí, pane faráři? Tuto otázku slýchávám stále
nejčastěji, přestože s manželkou mezi vámi žijeme už dva roky. A protože
nemám co skrývat, odpovídám popravdě, že líbí. Vysočina mne, ač
vyrostlého v Praze, vždy přitahovala. Větrný a zasněný kraj Jana Zrzavého i
Bohuslava Reynka a stejně tak trochu kraj pitoreskních hostinských
postaviček v čele s Jaroslavem Haškem. Sice i do Vysočiny, do srdce Čech,
se postupně vsakuje způsob života a ideály, které se rodí mezi panely,
v ruchu aut, blikajících světel a v nekonečných prostorách obchodních
center, ale tomu asi nelze zabránit.
A co mám na Krupé nejraději? Těžko říci, vedle přírody, ve které
nacházím vždy „od všeho trochu“, mám rád místní obyvatele, kteří zde
společně vytvářejí prostor, ve kterém mohu, ač přistěhovalý z města,
plnohodnotně (a v jistém smyslu lépe) žít. Potkávám se zde zejména s těmi,
které zajímá obecné dění a jsou ochotni se na něm aktivně podílet. Zde jsem
si uvědomil, že člověk se ani tak nepozná podle toho, jak má pěkně
vypíglovanou“ zahrádku, nebo namydlené auto, ale jestli se aktivně zajímá
o to, co se děje za jeho plotem. Odborně se tomu říká rozvinutá občanská
společnost, ale já bych raději zůstal u toho „dění za plotem“. Pravda, sice
krásné a hluboké zvyky jako masopustní průvod či stavění májky zde zatím
nepotkávám, ale na tom možná tolik nezáleží. Záleží na tom, najít ve

Milé děti,
těšíme se opět na setkání na konci prázdnin v pohádkovém lese.
Termín bude zveřejněn na plakátech.
Nyní vám ale přejeme krásné letní dny.
Za ČSŽ Hana Jelínková

Zasedání zastupitelstva obce Horní Krupá
29. srpna 2006 v 19 hodin
26. září 2006 v 19 hodin

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2006 v naší obci
Celkový počet voličů v obci
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů
ODS
ČSSD
KDU -ČSL
KSČM
Strana zelených
Ostatní

104 hlasů
84 hlasů
58 hlasů
22 hlasů
5 hlasů
9 hlasů

353
283 tj. 80,2 %
282
36,9 %
29,8 %
20,6 %
7,8 %
1,8 %
3,1 %
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Společenská kronika

Narodily se:
5.4. Matyáš Jindra, rodičům Pavlovi a Markétě
5.5. Aneta Jirsová, rodičům Petrovi a Lence
Máme radost z Vašich dětí.
Významná jubilea
3.4. Marie Beranová z HK 70 let
15.6. Miroslav Polívka z HK 75 let
Přejeme pokojné dny.

☼

☼

☼

Internet – přípojka ADSL
Český telecom by měl zřídit koncem srpna 2006 internetové
přípojky ADSL také v naší obci. Paušál od 399,- Kč + DPH/ měsíc,
připojení bez omezení. Do konce června probíhá výhodná akce.
Informace na tel. čísle 800 123 456.

společných věcech obce své místo a tam se přidat k ostatním. Děti-občánci
nás to už několik let učí.
„Městská naplavenina“ v těchto končinách hledá právě lidskou
soudržnost a zájem o sebe navzájem. A když je ještě k tomu farář, ptá se po
žité víře, kterou žili generace po staletí a byla pro ně inspirující a
posilující. Už od středověku se víra někdy přirovnává k zahradě.
Samozřejmě nejde jen o květiny, které jsou více pro oko, ale jde hlavně o
to, co se pak objeví na stole. Z čeho člověk žije a z čeho může nabídnout i
druhým. To všechno jistě vyžaduje i svou péči stejně jako zahrada, to je
jasné. Můj praděd uhnětený velkoměstem se také stal venkovským
evangelickým farářem a řekl bych, že stejně jako já našel, co hledal.
Možná se také shledal s tuhými zimami, které v člověku dávají pokoru
vůči sobě a svým schopnostem, dávají odvahu s věcmi bojovat a hlavně
vděčnost, že tu mohu být a přijímat pomoc od druhých. Odvaha, pokora a
vděčnost, to jsou asi ty hlavní hodnoty, které jsou zde přítomné a na
kterých se rád podílím. Proto zde žiji rád. A co Vy, milí sousedé, jak se žije
v Krupé Vám?
David Šorm
Prvosjezd aneb velké dobrodružství na malé vsi
Od pradávna se na světě rodí průkopníci a dobrodruzi všeho druhu. Kde
by bylo lidstvo bez Kolumba, Amundsena, Hillaryho a jim podobných? A
tak i my, civilizací rozmazlení středoevropané z Horní Krupé, sníme o
prvovýstupech na rozeklané vrcholy velehor, o ponorech do hlubin oceánů
či na dna dosud neprobádaných jeskyní, o přeletech moří a kontinentů na
vlastních křídlech či o prvosjezdech divokých, peřejnatých a přehradami

nespoutaných toků. O tom posledně jmenovaném sní každý vodák, a
to zvláště na jaře, když taje sníh a povodňová služba ČHMÚ
vyhlašuje 1., 2. či 3. stupeň povodňové aktivity. Pravda, do Himalájí
je to trochu daleko, ale přece jen...
Je apríl 2006. Již pár dnů tají mohutné zásoby sněhu na horách a do
podhůří se valí spousty vody. Z potůčků se stávají veletoky a při pohledu
na potok tekoucí od Olešné podél silnice do Horní Krupé se vodákovi tají
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dech. Koryto potoka se rozšíří, voda zhnědne a začne hučet, pobřežní
vegetace se najednou ocitá uprostřed dravého proudu. Je čas vyrazit.
Ve 14.00 nastávají hektické přípravy. Z půdy snášíme kajak, pádlo,
neopren a helmu. Kajak naložíme na střechu auta a vyrážíme asi 800m za
ves do místa zvaného Hluboký potok.
Je 15.00. Hlavní Šéf naší vodácké tlupy usedne do lodi, zapne si helmu,
dlaněmi pevně uchopí pádlo a po zasněženém břehu se elegantně spustí do
běsnícího živlu. Proud schlamstne jezdce jak malinu a tomu už zbývá jen
obratně manévrovat podél vrb a olší a snažit se vší silou brzdit, aby se
nerozplácl na první a jediné překážce. Tou je nízký mostek u č.p. 1. Já se
snažím o fotodokumentaci a po vzoru profesionálních paparazziů uháním
po břehu a mačkám spoušť. U mostku se již srocují diváci. Nevěřícně kroutí
hlavami, bodře se usmívají, ale zatím si nikdo na čelo neťuká. Kdo ví, třeba
před sebou taky vidí nezkrotnou Amazonku uprostřed deštných pralesů...
(No, asi ne, já vím...) Po překonání překážky Šéf opět usedá do lodi, chopí
se pádla a za malou chviličku bezpečně zakotví na hladině Horního rybníka
ve společnosti několika kachen.
Je 15.05 a naše vodní dobrodružství končí. Hurá zpátky do civilizace. Už
mě trochu zebou ruce.
Za vodácký oddíl TJ Danuše Caltová

Milí rodiče a děti,
ke Dni dětí jsme vám dali do užívání první objekty na návsi pro vaše
hry. Rádi bychom toto zařízení dále rozšiřovali. Ale každá taková věc
vyžaduje řád a pořádek, proto zde vydáváme :
Prov ozní řád
pro „ N á v e s
d ě t í „ (část návesního areálu, kde jsou umístěna
zařízení pro hry dětí) – dále jen zařízení.
Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku a bezpečnosti návštěvníků
zařízení a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.

lidé vyrovnali se životem, který vždycky není lehký. Obdivuji na nich
s jakou láskou přijali sami sebe, svoje blízké i s postižením, s problémy,
s nemocí, se závislostí atd. Vyrovnali se s tím, protože poznali, že je Pán
Bůh s láskou přijímá v takové situaci, ve které jsou a má pro každého svůj
úkol a poslání.
Některá témata jsou vyučující, ale vždycky vychází z praktického života a
z toho, co nás Bůh učí – např. partnerské vztahy, výchova v pubertě, život
s dítětem s postižením, jak sloužit lidem na okraji společnosti apod.
V rámci některých setkání se učíme drobným rukodělným pracím, jejichž
výsledky zdobí naše domácnosti nebo mohou být malý dárkem (malování
květináčů ubrouskovou technikou, výroba adventních věnců, malování
svíček, slaměné ozdoby, aranžování ze suchých plodů a květů, …).
Raduji se z toho, že se můžeme společně scházet a obohacovat a je
nám spolu dobře i když každý chodíme do jiného kostela.
Přála bych všem, aby se našeho setkávání zúčastňovali a věřím, že si každý
může něco pro svůj život odnést.
Ludmila Provazníková

Prázdninová
Dvě čáry z oceli
barvy stříbrošedé,
kéž by tak věděly,
kam je dálka vede!
Dvě čáry z oceli
duní a předou,
tuláci veselí
do světa jedou
a snů a touhy náklad těžký
vezou nekonečné rovnoběžky.
J.B.
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místě současného čp. 14 stavět kovárnu. Byla dokončena v roce 1926 a
zároveň s ní byla vybudována prodloužená střecha pro byt, který měl být
postaven v budoucnu. Zatím bydleli v domku naproti. Když pan Šula
z Dolní Krupé prodával svůj majetek, Hejných k pozemkům které měli,
ještě koupili 1,5 ha a o práci nebylo nouze ani v hospodaření ani v řemesle.
V té době pomáhal v kovárně tovaryš i učedník. Část pro bydlení byla
stavěna později, Hejných se do ní přestěhovali v roce 1940, a v r. 1947 byl
domeček od naproti s původním čp. 14 rozbourán.
Co všechno se v kovárně dělalo?
Veškeré zemědělské náčiní: pluhy (ruchadla, dvojáky, sakováky, harky),
brány, plečky, rádla i veškeré ruční nářadí, jako sekery, motyky, krompáče.
Nářadí se po používání ostřilo, po větším opotřebení se znova navářelo.
Samozřejmě ve výhni a na kovadlině. Na pluhy se ostřily náklady a všechna
ostatní ostří na nářadí včetně ručního. Autogen na nářadí byl až v půli
třicátých let. Elektrická svářečka v půli čtyřicátých let.
Kování koní byla náročná práce – vykovat podkovy, nastrouhat
kopyta, navařit hmatce (grif), napasovat na kopyta a přibít.
Překovávalo se za šest až osm týdnů. Na konci čtyřicátých let bylo v Horní
Krupé s osadami na osmdesát párů koni.
Pan Alois Hejný, kterého známe, se narodil v panské kovárně a když
dorostl, tak se u svého otce také vyučil kovářem. Řemeslo provozoval až
do založení družstva, zhruba do roku 1953.

AGLOW
je společenství, které připravují křesťanské ženy, ale zúčastnit se
může kdokoli.
Aglow - znamená vroucí, hořící. Tato setkávání probíhají v naší obci už
víc než 6 let. Vzešla z iniciativy Jany Horákové, za což jsem velice vděčná.
Ráda se zúčastňuji každého setkání, které bývá s různými hosty někdy i ze
zahraničí jedenkrát za měsíc.
Každý víme, že život není jenom o radostech, ale také o bolestech,
nemocech a zklamání. Mnoho věcí si můžeme přečíst, ale to se nevyrovná
mluvenému slovu a osobnímu setkání. Je krásné a milé slyšet, jak se různí
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1. Využívání i vstup na zařízení je výhradně na vlastní nebezpečí
2. Vstup na zařízení je povolen dětem do 15 let.
3. Dětem mladším 6 let je vstup povolen pouze v doprovodu rodičů,
nebo jiné osoby starší 18 let.
4. Vstup na zařízení je zakázán osobám starším 15 let.
5. Do prostoru zařízení je zákaz vstupu všem osobám, které jsou opilé
nebo podnapilé.
6. Zakazuje se kouření a vstup s otevřeným ohněm i jakými-koli
předměty, které by ohrožovaly zdraví návštěvníků
7. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, které je majetkem obce a
udržovat je v čistotě.
8. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrozil zdraví své a
ostatních návštěvníků.
9. Vodění psů nebo pouštění jiných zvířat do prostoru zařízení je
zakázáno.
Za škody – poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo
nedodržováním provozního řádu, nenese obec žádnou odpovědnost.
Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují
návštěvníky, či na případné závady, mohou návštěvníci upozornit
Obecní úřad v Horní Krupé.
Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky hřiště a
nabývá platnost dnem vyhlášení. Schválilo jej na svém zasedání
Zastupitelstvo obce.
Jistě ho pomůžete dodržovat. Svými náměty či pomocí přispějete
k záměru dalšího rozšiřování.
Uvítali bychom i založení jakéhosi klubu příznivců tohoto
zařízení – prostě očekáváme vaše ohlasy, aby „ Náves dětí
„ skutečně žila.

Vážení čtenáři.
V krátkosti bych vám chtěl představit Zemědělskou společnost Horní
Krupá, a.s. , která sídlí přímo v Horní Krupé. Akciová společnost
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hospodaří na 1936 ha zemědělské půdy : z toto 1559 ha orné půdy a
377 ha luk. V katastru Horní Krupá je 391,29 ha rolí a 104,22 ha luk.
Zaměstnáváme 77 pracovníků z toho v živočišné výrobě 27, rostlinné
výrobě 30 a na ostatních provozech 20. V sezoně nám pomáhají důchodci a
brigádníci z řad studentů.
Pěstujeme hlavně řepku na výměře 240 ha s průměrným výnosem 3,1
t/ha, brambory 120 ha s výnosem 28 t/ha a sladovnický ječmen na výměře
220 ha s výnosem 5t/ha. Na ostatních plochách krmné plodiny pro
živočišnou výrobu.
Živočišnou výrobu tvoří základní stádo s 414 ks dojnic s průměrnou
užitkovostí 6 000 l/rok, 180 jatečných býků, 220 jalovic a 300 ks telat. Dále
v živočišné výrobě se zabýváme chovem prasat:
178 ks prasnic
s průměrem 19 ks selat na jednu prasnici, 250 ks předvýkrm a 850 ks prasat
ve výkrmu.
Velkým úspěchem pro naší akciovou společnost bylo v roce 2005
schválení projektu „Farma Knyk pro chov prasnic a selat“ z Operačního
programu, který bude částečně financován z prostředků Evropské unie. Od
tohoto provozu si slibujeme zlepšení zdravotního stavu prasnic a tím i
následné zvýšení počtu odchovaných selat na prasnici a zvýšení přírůstku
po odstavu. V obci Zbožice máme šlechtitelský chov, který je chovnou
stanicí kanečků plemena „České výrazně masné“ a otcovské plemeno „Bílé
otcovské“. Tento chov se řadí mezi nejlepší v ČR.
Do budoucna projekčně připravujeme stavbu jímky a silážního žlabu
v obci Horní Krupá. Tento projekt chceme přihlásit do Operačního
programu. V rostlinné výrobě plánujeme pořídit šesti metrovou secí
kombinaci a nový traktor, který nahradí zastaralou techniku z 80. let, která
nám ušetří náklady na spotřebu nafty a zlepší pracovní podmínky našich
zaměstnanců.
Náš podnik je ze 70 % zaměřen na živočišnou výrobu. Chtěli bychom
do ní nadále investovat, ale překážkou jsou některá omezení: např. kvóta na
mléko (stanovené množství mléka, které můžeme odevzdat, při překročení
se výrazně snižuje sazba za mléko) a nitrátová směrnice vyhlášená pro
Českou republiku (omezení hnojení – určené množství dusíku na hektar).
Schválení projektu Operačního programu pro náš podnik znamená, že
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nesmíme dále navyšovat stavy prasnic i když na to máme dostatek prostoru
a krmných plodin.
Akciová společnost má sídlo v kulturním domě a spolupráce
s Obecním úřadem v Horní Krupé, ale i v ostatních obcích, kde
hospodaříme, je velice dobrá. Vždyť všichni jsme na jedné lodi a staráme
se o rozvoj venkova na Vysočině.
Za představenstvo ZS Horní Krupá, a.s. Novák Jiří

Historie kováren v Horní Krupé – vzpomínání pana Hejného.
Kdo by to byl řekl, že svého času byly v Horní Krupé tři kovárny.
Začněme, ale od počátku. Otec pana Aloise Hejného, také Alois se narodil
jako první syn svým rodičům v roce 1892 v domku čp. 14, který ovšem
stál na místě dnešního čp. 134 (Vašíčkovi). Měl ještě dva mladší bratry.
V panské kovárně (kovárna u Pilského rybníka, majetek Šuly z Dolní
Krupé) se vyučil kovářem a šel „do světa“ na zkušenou. Po vojně, která se
mu válkou protáhla na pět let, musel zůstat doma, protože jeho bratři
během I. sv. války zemřeli (jeden ve válce a druhý doma). Nejprve chodil
asi rok po sedlácích a po nějakém čase mu vzkázal mistr z panské
kovárny, aby za ním přišel s tím, že v kovárně končí a jestli nechce na jeho
místě začít. Ač neměl žádné peníze, práci vzal, kovárnu si pronajal od
majitele Šuly, vyřídil si živnost a začal sám kovářské řemeslo.
V té době (1919) byly v Horní Krupé dvě kovárny. Jedna obecní, v čp. 50
(Medovi), byla spojena s obecní pastouškou (v místě, kde je dnes
transformátor). V té pracoval kovář Kohout.
Druhá kovárna byla v čp. 22 (domek po paní Lacinové). Ta patřila kováři
Mrázkovi, pracoval v ní až do roku 1945.
Když Alois Hejný pracoval v panské kovárně, ráno odešel - večer se
vracel, začal uvažovat o stavbě kovárny v Horní Krupé. Když se oženil,
bydlel v panské kovárně.
Vyřídit povolení na stavbu v Horní Krupé nebylo vstřícně přijato ze strany
konkurence. Především pan Kohout, který měl kovárnu blízko měl obavy,
aby nepřišel o práci. Okresní rada stavbu povolila a pan Hejný začal na
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