ROK 2016

M

áme za sebou rok 2016, ktorého udalosti pre budúce generácie zachytávajú
nasledovné stránky. Tento kalendárny rok by bolo možné pomenovať ako
rok príchodov a odchodov – aspoň podľa svetového diania či udalostí
v Slovenskej republike. V našej obci nebolo takýchto zmien veľa, avšak niektoré novinky sa
zapísali do obecných dejín pod týmto pomenovaním. Aktivitami vedenia obce,
dobrovoľníkmi a proaktívnymi občanmi sa Dolná Krupá i v roku 2016 posúvala dopredu – či
už investične, kultúrne alebo spoločensky.
Čo sa dialo vo svete a v Európe? Priblížme si aspoň niektoré významné okamihy.
Európska migračná kríza pokračovala aj v tomto roku. Veľmi veľa sa hovorilo o príleve
utečencov z islamských krajín Blízkeho Východu a Afriky do Európy. Podľa Štatistického
úradu Európskej únie so sídlom v Luxemburgu (EUROSTAT) žiadalo v tomto roku o azyl
1.260.908 utečencov. V porovnaní s predošlým rokom došlo k určitému poklesu. Najviac
utečencov chcelo začať nový život pochopiteľne v ekonomicky najrozvinutejších krajinách
EÚ. O Slovenskú republiku prejavilo záujem 145 migrantov. V porovnaní s vyššie
menovanými krajinami je to zanedbateľný počet.
Migračná kríza bola vďačnou témou politikov, ktorí prichádzali s mnohými návrhmi
riešenia krízy či poukazovaním na zlyhanie EÚ v riešení prerozdeľovania migrantov. Sme
svedkami toho, že v Európe rastie extrémizmus, populizmus a radikalizmus. Britský premiér
David Cameron nespokojným Britom sľúbil, že po víťazstve jeho Konzervatívnej strany
zorganizuje referendum o zotrvaní Veľkej Británie v EÚ. 23. júna občania Spojeného
kráľovstva rozhodli o vystúpení z Európskej únie.
V USA došlo 8. novembra k víťazstvu v prezidentských voľbách veľmi kontroverzného
biznismana, miliardára so „štipľavým“ slovníkom a nekonvenčnými politickými názormi, 70ročného republikána Donalda J. Trumpa. Ten má nahradiť prvého černošského prezidenta
USA Baracka H. Obamu, ktorý sa ujal úradu v roku 2009. Zvolenie Donalda Trumpa bolo
veľkým prekvapením pre celý svet.
Významná udalosť roku 2016 bolo stretnutie najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi
a ruskej pravoslávnej cirkvi od veľkej schizmy z roku 1054 – pápeža Františka a patriarchu
moskovského a celej Rusi Kirilla. Duchovní podpísali ekumenickú deklaráciu. Jedná sa
o historický moment, pretože ešte pred niekoľkými desiatkami rokov sa obe cirkvi navzájom
neuznávali resp. chápali ako exkomunikované. Dnes na začiatku 21. storočia v duchu
ekumenizmu a zmien v katolíckej cirkvi počas II. vatikánskeho koncilu dospeli k dialógu.
Zo svetových udalostí ešte spomeňme:
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Do periodickej tabuľky pribudli štyri nové chemické prvky objavené vedcami z
Japonska, Ruska a USA. Ide o vysoko rádioaktívne prvky, ktoré doplnili siedmy rad tabuľky ununtrium (Uut), ununpentium (Uup), ununseptium (Uus) a ununoctium (Uuo).
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Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne oznámila prepuknutie vírusu zika, ktorý
spôsobuje vážne poruchy plodu v maternici, vrátane zakrpatenia mozgu.

Vírus zika

Ruská geografická spoločnosť oznámila, že dvaja jej výskumníci dosiahli najhlbší
ponor pod ľadom, aký bol kedy zaznamenaný. Ponorenie do hĺbky 102 metrov absolvovali
výskumníci v Bielom mori, výbežku Barentsovho mora. Potápači strávili 80 minút vo vode s
priemernou teplotou -1,5°C.
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Vo svete žije v súčasnosti viac obéznych dospelých ľudí ako s podváhou. Ukázala to
štúdia zverejnená v odbornom časopise The Lancet, ktorá porovnávala index telesnej
hmotnosti (BMI) u takmer 20 miliónov dospelých mužov a žien zo 186 krajín sveta v období
rokov 1975-2014. Autormi štúdie sú vedci z Imperial College London.

Obezita vo
svete

5.-21. augusta sa v brazílskom meste Rio de Janeiro konali Letné olympijské hry 2016.

Olympiáda
2016

Dianie na Slovensku poznamenali tieto udalosti:
Dňa 5. marca sa konali parlamentné voľby. V predvolebnej kampani veľmi rezonovala
téma migrantov, hrozba islamizácie a kritika na adresu EÚ. Výsledky odzrkadlili
celoeurópsky trend nárastu radikalizmu. Do minulosti odišla SDKÚ-DS, niekdajšia
najvýznamnejšia strana slovenskej pravice a do parlamentu sa po prvýkrát v histórii
neprebojovalo KDH. Naopak, uspeli extrémisti z ĽSNS (zvaní kotlebovci, sympatizanti
režimu Jozefa Tisa a Slovenského štátu počas II. svetovej vojny), ale aj nové hnutie
kontroverzného podnikateľa Borisla Kollára Sme rodina. Staronovým premiérom sa 23.
marca stal šéf SMER-SD Robert Fico. Vznikla koalícia Smer, SNS, Most a #Sieť.
Od 1. júla Slovenská republika vôbec po prvý raz predsedala Rade EÚ. Polročné
predsedníctvo sme prevzali po Holandsku. Počas predsedníctva sa konalo viacero
významných podujatí, konferencií a ekonomických fór. Všetko vyvrcholilo 16. septembra
2016 na summite 27 čelných predstaviteľov členských štátov EÚ v Bratislave. Do nášho
hlavného mesta prišli napr. Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Angela Merkelová, Francois
Hollande, Theresa May a iní.
Dňa 5. októbra zomrel vo veku 86 rokov prvý slovenský porevolučný prezident Michal
Kováč (1993-1998). Dostalo sa mu pocty v podobe štátneho pohrebu, na ktorom sa zúčastnili
najvyšší ústavní činitelia, bývalí premiéri, predsedovia parlamentov aj štátnici zo zahraničia.
Prezident Andrej Kiska počas zádušnej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave vyzval
kompetentných na zrušenie Mečiarových amnestií, ktoré sa vzťahovali na únos syna Michala
Kováča do zahraničia. Zosnulý prezident bol pochovaný na Ondrejskom cintoríne
v Bratislave. Michal Kováč (1930-2016) 14. novembra 1994 ako prezident SR navštívil
Dolnú Krupú.
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Na letnej olympiáde v Riu de Janeiro mali Slováci úspešné zastúpenie. Zlato vybojoval Úspechy
chodec Matej Tóth. Na pláži Pontal triumfoval v čase 3:40:58 h a pre Slovensko tak Slovákov na
vybojoval prvú olympijskú atletickú medailu v ére samostatnosti. Zo zlata sa tešili aj bratranci olympiáde
Škantárovci, ktorí prvenstvo vypádlovali v dvojkajaku bez trestných sekúnd. Striebro
vybojoval aj kanoista vo vodnom slalome Matej Beňuš.
Slovenský cyklista Peter Sagan obhájil v októbri v Katare titul majstra sveta. Sagan bol
Peter Sagan
súčasťou silnej 25-člennej skupiny, ktorá sa vyprofilovala pri presune pelotónu z púštnej časti majster sveta
pretekov do Dauhy. V najlepšej skupine nechýbal ani ďalší slovenský reprezentant Michael
Kolář, ktorý napokon obsadil 19. priečku s odstupom 13 sekúnd.
Dominika

Tenistka Dominika Cibulková na záverečnom turnaji WTA vo finále zvíťazila za 77
Cibulková
minút 6:3, 6:4 nad nemeckou jednotkou svetového rebríčka Angelique Kerberovou. majsterka
Cibulková sa stala majsterkou sveta za rok 2016.
sveta
Slovenské a české bábkarstvo zapísali do zoznamu kultúrneho dedičstva ľudstva Bábkarstvo v
UNESCO. Tradícia bábkarstva je v oboch krajinách stále silná, a to vďaka odovzdávaniu UNESCO
tohto umenia, zručností, skúseností, ale i samotných bábok či dekorácií z generácie na
generáciu.

OBECNÁ SAMOSPRÁVA A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

V

sobotu 2. januára sa na pozvanie starostu obce Ing. Teofila Mihaloviča a Posedenie pri
guláši
poslancov obecného zastupiteľstva uskutočnilo pre občanov posedenie pri
s občanmi
guláši. Prvá spoločenská akcia v roku 2016 sa stretla s veľkým záujmom.
Možnosť posedieť si v spoločnosti známych a ochutnať pri tom dobrý poľovnícky guláš,
ktorý pripravili členovia PZ Tri háje Krupá, využilo množstvo obyvateľov obce. Akciu
spestrili domáce súbory, a keďže tentoraz sa hralo a spievalo pod javiskom, vystúpenia
vyzneli bezprostrednejšie a neformálnejšie. K dobrej novoročnej nálade prispelo aj varené
víno a medovina, ktorú ku gulášu ponúkali poslanci OZ. Vydarená akcia nadviazala nielen na
posledné silvestrovské stretnutie, ale aj na program „Spevom a tancom do nového roka“,
ktorý sa v obci organizoval v 90. rokoch. Opäť sa potvrdilo, že podobné podujatia si vždy
nájdu svojich priaznivcov. Na záver starosta poďakoval účinkujúcim a poprial všetkým
všetko najlepšie v roku 2016: „Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k uskutočneniu
"Novoročného stretnutia pri poľovníckom
guláši" – hlavne poslancom obecného
zastupiteľstva,
sponzorom: Poľovníckemu združeniu Tri háje, firme APIMED,
Poľnohospodárskemu družstvu Krupá v Dolnej Krupej, všetkým účinkujúcim: ženskej
speváckej skupine Dolnokrupanka, Krupanským črpákom, Karpatským valaškárom a
Karpatskej kapele.“
Pamäťové inštitúcie (archívy, múzeá, knižnice...) sprístupňujú čoraz viac svojich Novinka na
obecnom
zbierok v zdigitalizovanej podobe. Preto v januári na oficiálnej webovej stránke obce webe

http://obec.dolnakrupa.com/ pribudol výber starých máp (kataster, vojenské mapovania), na
ktorých je zobrazená aj Dolná Krupá. Občania privítali takéto historické vyobrazenia máp
obce so záujmom a veľmi pozitívnym ohlasom.
Dňa 5. marca sa konali voľby do NR SR. V našej obci malo právo voliť 1893 občanov. Voľby do
Voľby sa zúčastnilo celkom 1222 občanov. Osobne v 2 okrskoch hlasovalo spolu 1217 NR SR
občanov a 5 občanov z našej obce hlasovalo formou zaslania návratnej obálky z cudziny. v našej obci
Platných hlasov bolo odovzdaných 1198, neplatných 24 hlasov. V porovnaní s celým
Slovenskom boli výsledky volieb nasledovné (Zdroj Štatistický úrad SR):
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Strany KSS, SZS, KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO, TIP, ODVAHA,
SKOK!, DS – Ľudo Kaník, ŠANCA, SDKÚ-DS, PD, MKDA-MKDSZ, SMS, VZDOR,
SMK-MKP dostali menej ako 1% hlasov.
Vládnu koalíciu zostavili strany SMER-SD, SNS, MOST-HÍD a #SIEŤ. Predsedom
vlády sa stal opäť Robert Fico – už 3.-krát. Vstup pravicových strán #SIEŤ a MOST-HÍD do
vlády so SMERom-SD pobúrilo mnohých pravicových voličov a vnímali to ako zradu ich
hlasov, pretože nie tak dávno sa ich lídri Radoslav Procházka (neúspešný kandidát na
prezidenta SR v roku 2014) a Béla Bugár vyjadrovali, že so SMER-om nepôjdu do spoločnej
koalície. Ako sa opäť ukázalo, zákulisné rokovania bývajú iné ako sľuby pred voľbami.
Strana #SIEŤ zakrátko po voľbách zanikla a aj MOST-HÍD-u klesla popularita. Predsedom
parlamentu sa stal Andrej Danko (SNS).
Ružiarstvo má v našej obci veľmi hlboké korene. Tradícia pestovania ruží a odkaz Ružiarstvo
ružovej grófky Márie Hneriety Chotekovej sú stále živé. Obci záleží na zachovaní tohto
výnimočného dedičstva. Dňa 7. marca pracovníci OcÚ osadili 18 kusov opôr na popínavé
ruže na priestranstve ružovej záhrady pred obecným úradom. Táto záhrada bola založená
v roku 1996, kedy sa tu v novembri vysadilo približne 250 nových ruží.

Od 5. do 15. apríla
sa v rámci jarného upratovania realizoval vývoz 17 Jarné
veľkoobjemových kontajnerov, 10 z obce, 5 z priestoru za mauzóleom a dva z nich naplnili upratovanie
chotára
členovia Poľovníckeho združenia Tri háje počas čistenia chotára.
Uvítanie do

V obradnej sieni obecného úradu sa 23. apríla uskutočnila slávnosť uvítania do života života
detí narodených v roku 2015. Do štatistiky narodených pribudli v uplynulom roku 10 chlapci
a 4 dievčatá. Slávnosti sa zúčastnilo desať z nich.
Dňa 3. mája začala rekonštrukcia budovy Kultúrneho strediska, ktoré sa nachádza v
susedstve budovy obecného úradu. Stavebné práce realizovala firma Hílek, spol. s r. o.
Senica. Rekonštrukcia zahŕňala tepelnú izoláciu a hydroizoláciu strechy, výmenu okien a
dverí, opravu a renováciu fasády – bielu farbu nahradila modro-šedá. Boli osadené nové
klampiarske výrobky, hromozvod, mreže v suteréne, zábradlie na schodoch od kuchyne,
položená dlažba na schodoch pri východe z kuchyne. Rekonštrukcia v hodnote 142 176,91€
bola ukončená v trojtýždňovom predstihu 6. júla a skolaudovaná dňa 8. augusta. Budova
Kultúrneho strediska bola dokončená v roku 1967 ako družstevný dom. V rokoch 1987-1990
došlo k jej rozšíreniu o nový vestibul s barom, miestnosti za javiskom, kuchyňu a vyvýšenú
časť sály. Objekt nebol po zmene politického režimu v roku 1989 majetkovoprávne
vysporiadaný a budova prešla do vlastníctva obce až v roku 2015. Z tohto dôvodu nemohla
byť dovtedy takto komplexne rekonštruovaná. Robili sa v nej len čiastkové úpravy. Do blízkej
budúcnosti sa počíta aj s rekonštrukciou interiéru Kultúrneho strediska.

Rekonštrukcia
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Zástupca starostu obce a poslanec OZ Mgr. Stanislav Petráš už od minulého roku Necitlivý
poukázal na výrub drevín v lese za areálom kaštieľa – lokalita, ktorá pôvodne patrila výrub v obci
k historickému parku. 3. júna sa malo uskutočniť pracovné stretnutie s Ing. Matysom –
vedúcim výrobno-technického úseku Štátne lesy OZ Smolenice vo veci vyriešenia situácie po
výrube v lesoparku. Ing. Matys sa na stretnutie nedostavil. Mgr. Petráš Štátnym lesom písal
list už v roku 2015. Štátne lesy SR zaslali 2 stanoviská. V stanovisku, ktoré došlo obci
7.1.2016 Lesy SR OZ Smolenice navrhli na posúdenie stavu lesa po vykonaní lesopestebných
činností na mieste ťažby stretnutie. V stanovisku, ktoré prišlo obci 18.1.2016, Lesy SR, š.p.,
Banská Bystrica, konštatujú, že neporušili žiadne právne predpisy pri vykonávaní ťažby a
pokiaľ budú dotknuté porasty zaradené do hospodárskych lesov, budú vykonávať aj obnovu
porastov. Zároveň oznamujú, že obec môže požiadať o vyhlásenie daných porastov za lesy
osobitného určenia v zmysle zákona o lesoch č.326/2005 Z. z. formou návrhu, v ktorom bude
aj dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv v
dôsledku osobitného režimu hospodárenia... Občania, ktorí pri prechádzkach navštevujú túto
lokalitu, vnímajú situáciu inak. Naozaj je vidno, že tam „záhadne“ miznú zdravé stromy...
Dňa 3. augusta sa začalo s rekonštrukciou chodníka, rigolu a časti miestnej komunikácie
na Podhájskej ulici. Táto ulica je druhá najdlhšia po Hlavnej ulici a okrem toho tu za posledné
Rekonštrukroky prebieha výstavba rodinných domov (od roku 2005 na ľavej strane smerom na Dolné cia chodníka
Dubové pribudlo 14 domov). Rekonštrukcia komunikácie už bola nutná, keďže zostali stopy na Podháji
po plynofikácii a budovaní kanalizácie v minulosti. Verejné obstarávanie na rekonštrukciu
Podhájskej ulice trvalo od apríla do mája a celkovo prejavilo o ňu záujem 11 firiem. Nakoniec
bola vybraná ponuka s najnižšou cenou 95 889,22€ s DPH, ktorú predložila firma EKOP, s. r.

o. Kátlovce. Komunikácia na ulici je dlhá celkom 1,33km a vzhľadom na túto dĺžku bol
projekt rozdelený na 2 etapy. V prvej etape bol rekonštruovaný úsek o dĺžke 565m so
začiatkom od starého cintorína. Táto časť rekonštrukcie bola ukončená 23. novembra. Druhá
etapa bude pokračovať v roku 2017.
Dňa 7. septembra sa uskutočnila výmena kotlov v kotolni Kultúrneho strediska. Výmena
Revízny technik konštatoval fakt, že stav kotlov v budove nie je uspokojivý a nemožno ich už kotlov
opraviť. Na základe jeho stanoviska pristúpila obec k ich výmene. Nové kotly sú
kondenzačné.
Jeseň tohto roka bola spojená aj so značnou diskusiou ohľadom výstavby rodinných
Výstavba
domov na Potôčkoch. Investorom výstavby je developerská firma Potôčky s. r. o., Cukrová 6
domov na
Bratislava a žiadosti o kúpu pozemkov resp. rodinných domov vybavuje predovšetkým Potôčkoch
realitná kancelária Casmar so sídlom v Trnave Dolnopotočná ulica 7. Treba ale povedať, že
realizácia tohto stavebného projektu je spojená s naším spoluobčanom – obyvateľom
Potôčkov – JUDr. Petrom Juhásom, ktorý v tejto veci aj s obcou komunikuje. V septembri na
žiadosť Dr. Juhása obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu územného plánu so zámerom
vystavať ďalších 24 nových rodinných domov v lokalite Potôčky II. a III. Ako to už býva pri
takýchto projektoch, podmienky sa môžu meniť. Dr. Juhás v novembri žiadal o ďalšiu zmenu
územného plánu, pretože zámer investora sa zmenil na výstavbu ďalších 130 nových domov.
Investor by tiež napr. postavil na Potôčkoch materskú škôlku. Takáto výstavba by zabrala
takmer 13ha veľmi úrodnej pôdy. Aj na zastupiteľstvách, aj medzi občanmi sa mnoho
diskutovalo, či je nárast výstavby na Potôčkoch pozitívny. Naši občania veľmi neprejavili
záujem o výstavbu domov v tejto časti obce, veď v tomto období len 2 tu plánujú stavať. Teda
väčšina budú prisťahovaní a aj to je otázne, či požiadajú o trvalý pobyt v našej obci. A budú
mať títo „Potôčkári“ väzby k Dolnej Krupej alebo skôr k Trnave? No a prípadné náklady na
údržbu lokality s cca 200 -300 domami bude hradiť obec. Developer už nie. Aj takto nejako
sa zamýšľali starosta obce a poslanci OZ nad schválením alebo zamietnutím požiadavky Dr.
Juhása. Napr. v decembri tlmočil pripravenosť investora poskytnúť obci aj finančný dar
100.000€ v prípade schválenia zmeny územného plánu t.j. rozšírenia výstavby na Potôčkov.
Dňa 15. decembra poslanci OZ ako volení zástupcovia občanov väčšinovo neschválili zámer
investora, ktorého zastupoval Dr. Juhás, o zmene územného plánu na lokalite Potôčky. Teda
masívna výstavba povolená nebola, avšak poslanci i starosta zostali priaznivo naklonení
postupnej výstavbe na Potôčkoch so zreteľom aj na záujmy obce i občanov (starousadlíkov)
Dolnej Krupej.
Dňa 15. decembra rokovalo obecné zastupiteľstvo o kultúrnom projekte nášho Projekt ZUŠ
spoluobčana Ing. Jozefa Slobodu, ktorý plánuje začiatkom budúceho roka založiť v obci Johanny
Ľudovo-umeleckú školu hudby Johanny Slobodovej. Založením takejto školy by rodičom Slobodovej
odpadla povinnosť voziť deti do Trnavy, čo je často aj príčinou ukončenia prípravy. Učitelia
by prichádzali do obce. V tejto umeleckej škole by sa deti učili hrať na folklórnych
hudobných nástrojoch a zároveň by sa tak vychovávala nová generácia s citom pre kultúru.
Cieľom je práca s deťmi a mládežou, vďaka čomu by sa udržiavala a obnovila sláčiková
tradícia v obci. Umeleckú školu bude zastrešovať OZ KOROMPA. Starosta obce i poslanci sa
zhodli na jej podporení s tým, že učitelia nebudú zamestnancami OcÚ na dohodu a finančná

podpora sa bude odvíjať od počtu záujemcov vo výške 200 € na žiaka. Možno povedať, že
tento dátum 15. december 2016 sa zapíše do kultúrnych dejín obce, pretože takýto typ
folklórnej ľudovo-umeleckej školy v Dolnej Krupej v minulosti nebol. Avšak tradícia
umelecky vzdelávať deti je v obci zakorenená. Naposledy v roku 2001 stál vtedajší starosta
Mgr. Jaroslav Hulík, kapelník miestnej dychovky Ján Ištvanec a kapelník DH Tatrachemka (z
Trnavy, dnes náš spoluobčan) František Fekete pri zrode detskej dychovej hudby.
Ostatné aktivity obecného úradu v roku 2016 :









Ostatné
aktivity OcÚ

22. februára upravený priestor pri autobusovej zastávke Horný mlyn,
4. apríla sa uskutočnil zber prepáleného jedlého oleja,
15. apríla po urgencii zabezpečila Správa ciest TTSK orezanie kríkov a náletovej
zelene pri ceste pred vjazdom do obce,
20. júna zakúpená traktorová kosačka na kosenie futbalového ihriska a bubnová
kosačka na kosenie trávnatých plôch v obci,
August – vyšiel Krupanský spravodaj – aktivity 2015 a 2016 – náklad 600 ks,
26. a 27. októbra vyrezané tri stromy pri „Stočku“ a šesť topoľov pri letnej
pivárni,
Od 7. do 9. novembra bolo v obci rozmiestnených 8 veľkoobjemových
kontajnerov,
5-8. decembra vyhotovený obklad a nainštalovaný nábytok v kancelárii č. 3 na
obecnom úrade.

Obec hospodárila tento rok nasledovne:
Hospodáre-

Celkové príjmy obce predstavovali sumu 1 325 990,65€. Z toho čisto obecné príjmy nie obce
boli 1 308 017,68€ a príjmy ZŠ s MŠ boli 17 972,97€.
Výdavky obce predstavovali celkovo sumu 1 168 587,48€. Z toho čisto výdavky na
chod obce predstavovali sumu 622 056,65€. Výdavky na školu boli 546 530,83€.
Rezervný fond obce tvorilo 139 208,62€.
V tomto roku finančne podporila obec nasledovné organizácie – Obecný športový klub
Obec
Dolná Krupá 13 353€, Dobrovoľný hasičský zbor Dolná Krupá 4500€, OZ KOROMPA podporila
(Karpatskí valaškári) 2844€, OZ KOROMPA (Krupanskí črpáci) 1500€, PZ Tri háje Krupá
500€, OZ Korompa Dogs 500€, Obecný športový klub D. Krupá – šachový oddiel 432€
(reálne vyčerpaných 359,74€), Slov. zväz chovateľov pošt. holubov-ZO D. Krupá 200€, Slov.
červený kríž – miestny spolok D. Krupá 70€, Slov. zväz protifaš. bojovníkov-ZO D. Krupá
70€, Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom 20€. Pre miestny klub dôchodcov,
ktorý nemá právnu subjektivitu bola z rozpočtu obce uhradená doprava autobusom na zájazd
do Bratislavy - 250,00 € a uhradené služby sprievodcu – prehliadka Košíc 84,- €. Pre ženskú
spevácku skupinu bolo zakúpené oblečenie na vystupovanie v sume 1000,- €.

HOSPODÁRSTVO

V

našej obci je niekoľko podnikateľských subjektov, ktoré vykonávajú rôznu
podnikateľskú činnosť a zamestnávajú niekoľko desiatok občanov.













Poľnohospodárstvo – Poľnohospodárske družstvo Krupá v Dolnej Krupej
(predseda Ing. Jozef Vadovič), TRNAGRO s.r.o (Peter Paul Maas a Frank Maas
z Belgicka; rastlinná výroba), SHR Ing. Oľga Sersenová (rastlinná výroba –
pestovanie pšenice, jačmeňa a kukurice), SEMAT a.s. Trnava (Jens Peter
Gadensgaard z Dánska a riaditeľ Ing. Miroslav Hríbik; rastlinná výroba),
TAPOS s.r.o (Jens Peter Gadensgaard z Dánska, rastlinná výroba).
Nepoľnohospodárska výroba – APIMED s.r.o (Ing. Peter Kudláč;
medovinárstvo, výroba medoviny a včelích produktov), DKT s.r.o (Vladimír
Kubovčík, Ing. Jozef Vadovič; spracovanie plechu a výroba súčiastok pre
automobilový priemysel),
Reštauračné služby – Reštaurácia 7 divov Marrone (Mgr. Eva Chynoranská;
pizzeria, reštaurácia), Cukráreň (Milan Kovačovič; aj predaj zmrzliny v lete
a koláčov aj k hodom či svadbám).
Kvetinárstvo a pohrebné služby – Mária Kotásková.
Maloobchodná sieť – Potraviny FRESH (Peter Polák), COOP Jednota (pobočka
Jednoty Trnava), Mäsovýroba Gašparík.
Lekáreň – Mgr. Nora Poláková.
Finančné služby – Poštová banka – v rámci pošty.
A rôzne iné služby v oblastiach opravy a montáže, autodopravy a pod. Tieto
služby zabezpečujú drobní podnikatelia alebo živnostníci.

Ilustratívny prehľad vybraných cien potravín v našej obci v roku 2016 (zdroj: priamo
u predajcov, prípadne letáky a za SR zo Štatistického úradu SR):
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olklórny súbor Krupanskí črpáci v spolupráci s obecným úradom zorganizovali Fašiangová
6. februára fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy. Program v zábava
kultúrnom stredisku zahŕňal vystúpenia folklórnych súborov a speváckych
skupín Blavanka z Jaslovských Bohuníc, Krupianka z Hornej Krupej, Petrané z Plaveckého
Petra, Dolnokrupanka z Dolnej Krupej, Seniorka z Brestovian a hostiteľského súboru
Krupanskí črpáci. Vrcholom vydareného večera bolo pochovávanie basy s tradičným
sprievodom v maskách. Krupanskí črpáci zábavou uzavreli obdobie fašiangov, ktoré sa začína
na Troch kráľov a končí Popolcovou stredou. Vďaka nim sa tieto zvyky v našej obci
udržiavajú a na pochovávanie basy sa každoročne teší mnoho priaznivcov ľudových zvykov.
V tomto roku Krupanskí črpáci reprezentovali našu obec na rôznych podujatiach v okolí
napr.: Brestovany (28. mája), Dožinky vo Voderadoch (26. august), 15. výročie FS Blavanka
(22. október Jaslovské Bohunice) a samozrejme pri značnom množstve začepčení neviest
(Trnava, Pusté Úľany, Hlohovec, Jaslovské Bohunice, Trenčín, Dolná Streda, Borinka..).
Dňa 21. februára sa uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti 70. výročia od úmrtia
grófky Márie Henriety Chotekovej. O 10:30 sa konala zádušná omša vo farskom kostole,
ktorú slúžil Vdp. Mgr. František Bačík a po nej o 12:00 nasledovala pietna spomienka
a modlitby v mauzóleu. Podujatie pokračovalo popoludní v kaštieli, kde sa vo freskovej sále
konal komorný koncert členov Trnavského komorného orchestra – účinkovali umelci Alžbeta
Ševečková, Zuzana Bilaničová, Andrea Bendová, Eduard Vaněk a Marián Štúň. O 16:30
nasledovalo posedenie členov Ružiarskej spoločnosti M. H. Chotekovej, členskou schôdzou
a naplánovaním činnosti na rok 2016. Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej bola
založená z podnetu kultúrno-propagačnej manažérky kaštieľa Mgr. Aleny Krátkej dňa 30.
novembra 2010, teda pred šiestimi rokmi. V tento deň sa vtedy v kaštieli konala aj
zakladajúca členská schôdza – členmi prípravného výboru boli Mgr. Alena Krátka (zvolená za
predsedníčku), Jana Huttanová (zvolená za podpredsedníčku) a Mgr. Stanislav Petráš
(zvolený za člena výboru a kontrolóra), členmi novovzniknutej spoločnosti sa stali (vtedy
prítomní) Patrícia Káčerová, Marta Černoková, Jozefína Sládečková, Cecília Galgóciová,
Božena Dekanová, Viera Anettová, Eva Chynoranská, Táňa Slobodová, František Magula
a kastelán kaštieľa Branislav Čavara. Cieľom ružiarskej spoločnosti je i naďalej udržiavať
a prehlbovať ružiarsku tradíciu v našej obci v duchu veľkého diela grófky M. H. Chotekovej.
Zakladajúca schôdza stanovila ročný členský príspevok 7€. Možno povedať, že za tie roky
členovia spoločnosti ukotvili hlbšie ružiarsku tradíciu v obci a rovnako sa aj starajú o mnohé
záhony ruží či už v kaštieli alebo pri obecnom úrade a mauzóleu. Možno sa jedného dňa
podarí aspoň čiastočne obnoviť veľkolepé rozárium aké založila „Ružová grófka“ – Mária
Henrieta Choteková. K roku 2016 sú členmi spoločnosti Mgr. Alena Krátka (predsedníčka),
Mgr. Jana Huttanová (podpredsedníčka), Marta Černoková, Jozefína Sládečková, Cecília
Galgóciová, Mgr. Branislav Čavara (kastelán), Mgr. Stanislav Petráš, Mgr. Eva Chynoranská,
Ing. Daniel Chynoranský, Mgr. Nora Poláková, Viera Anettová, Darina Letovancová,
Katarína Letovancová, Ing. Alena Pivolusková, doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD., Mgr.
Zdenka Masárová, PhDr. Terézia Dudášová, Ľubica Lančaričová, Božena Dekanová, Lýdia
Baránková, Barbora Bohunická, Mgr. Rastislav Filo, MUDr. Katarína Banská, Stanislav
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Petráš st., Mgr. Alena Pavlovičová, Jana Gažová. Čestné členky – Monika Gažová a Patrícia
Káčerová.
Dňa 13. marca sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo zdobenie veľkonočných vajíčok, Zdobenie
ktoré iniciovala Mgr. Sidónia Adamovičová za aktívnej účasti poslankyne OZ a zástupkyne veľkonočZŠ pre MŠ PhDr. Moniky Korchovej. Okrem ukážok rôznych techník zdobenia, ktoré ných vajíčok
predviedli hostia z iných obcí regiónu, ale aj domáci samoukovia, mohli návštevníci vidieť aj
prípravu veľkonočných ozdôb a dekorácií. Priučiť sa mohli i deti zo základnej školy, ktoré sa
do akcie v hojnom počte zapojili a zhotovili vlastné kraslice. Spolu s učiteľkami pripravili
výstavku vlastných ozdôb a výrobkov s veľkonočnými motívmi. Pre menšie deti boli
pripravené jednoduchšie činnosti, všetky v znamení blížiacej sa jari a veľkonočných sviatkov.
Početní návštevníci mohli hotové kraslice nielen obdivovať, ale za prijateľné ceny si ich aj
odniesť domov. Svoje výtvory predviedli: Mária a Ján Krutí z Horných Orešian, Danka
Horváthová z Jaslovských Bohuníc, Mária Rošková z Dolného Dubového, Janka Mračková z
Topoľčian, Evka Adamová pôvodom z Handlovej a domáci účastníci: Mgr. Martina Slabá,
Mgr. Erika Lehocká, Adrián Blaho, Šimon a Adriana Ištvancoví, Mária Vravúšková, Janka
Galgóciová a chlapi, ktorí plietli korbáče: Jozef Vittek, Ján Slezák a Mgr. Radovan Lehocký.
Všetkým tvorcom a tým, ktorí sa na podujatí podieľali, patrí naše poďakovanie: v prvom rade
iniciátorke podujatia Mgr. Sidónii Adamovičovej.
V nedeľu 24. apríla o 16:00 uviedla miestna Divadelná ochotnícka skupina krupanských
amatérov (DOSKA) Marion v premiére svoju ďalšiu divadelnú hru – komédiu Silvestrovská
noc. Hra pochádza z pera dvojice ruských autorov – scenárista Emil Braginskij a režisér
Eldar Rjazanov. Hru napísali v roku 1969 a v tej dobe zožala v Sovietskom zväze veľký
úspech. Možno povedať, že aj po niekoľkých desaťročiach nestratila zápletka svoju
humornosť a iskru. Hra sa odohráva v Leningrade (Sankt Petersburg). Celá humorná zápletka
je o tom, ako lekár Jevgenij Michajlovič Lukašin hodlá stráviť silvester so svojou priateľkou
Galjou v Moskve a chce ju požiadať o ruku. Avšak aj za pomoci alkoholu a svojich
kamarátov sa zrazu ocitne v Leningrade v inom byte u inej ženy. A tým začína zábavná spleť
humorných situácií. V minulosti sa Silvestrovská noc v našej obci už hrala, avšak tento rok
mala, pochopiteľne, iné obsadenie a v zmenenej dobe aj iný umelecký tón. Hru režíroval
najskúsenejší dlhoročný ochotník Stanislav Lehota, ďalej účinkovali Mgr. Martina Slabá,
PaedDr. Miroslava Šalgovičová, Miroslava Skýpalová, Miroslav Galgóci, Anna Slabá, Štefan
Ištvanec, ja Mgr. Juraj Drozda. Ako noví herci sa pridali v tomto roku (a hrali tiež) Martin
Dekan, Ing. Michal Žák, Veronika Brestovanská a Ester Kekeláková. Hra by sa nezaobišla
bez šepkárky Rozálie (Ruženky) Lehotovej a kulisára Teofila Skýpalu. Manažérkou súboru je
matrikárka Adriana Ištvancová. Predstavenie sa odohralo aj v predpremiére v piatok 22. apríla
o 19:30 a potom opäť dňa 8. mája popoludní. Komédia Silvestrovská noc mala v našej obci
veľký úspech. Pri predstaveniach bolo hľadisko zaplnené do posledného miesta a dokonca,
ako po minulé roky, aj tento sa nie všetci pomestili. Diváci skvelé výkony našich ochotníkov
odmenili dlhotrvajúcim potleskom. Silvestrovskú noc odohrala DOSKA Marion ďalej v Gáni,
Častej a v Hornom Dubovom. Nový ochotník Ing. Michal Žák nafotil aj veľmi pekné fotky na
pamiatku. V neposlednom rade treba spomenúť, že často navštevovali skúšky ochotníkov
dekan Vdp. Mgr. František Bačík a Vdp. Mgr. Miroslav Kováč, pôsobiaci aktuálne v Gáni.
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V dňoch 4.-5. júna sa v kaštieli konal 9. ročník podujatia Slávnosť ruží. Tento ročník sa IX. ročník
nieslo v znamení 70. výročia úmrtia Márie Henriety Chotekovej – pestovateľky ruží a Slávnosti
zakladateľky prvého rozária na Slovensku. Výstava ruží spojená s bohatým sprievodným ruží v kaštieli
hudobno-umeleckým programom a súbežnými podujatiami prilákali do obce neobvykle veľa
návštevníkov, ktorí mali čo obdivovať – oveľa viac ako po minulé roky. Najväčšiu pozornosť
pútali ukážky dobového šľachtického stolovania z 18. storočia s nádhernými ružovými
aranžmánmi. Na počesť ružovej grófky pripravilo medovinárstvo Apimed ochutnávku novej
medoviny z lupeňov ruže – Ružová grófka Mária Henrieta a zároveň mohli návštevníci
Slávnosti ruží navštíviť aj medovinárstvo Apimed, prehliadnuť si priestory podniku
a ochutnať 8 druhov medoviny. Tradičnou súčasťou bola súťaž o ružu roka. Návštevníci
mohli hlasovať spomedzi vystavených ruží. Túto príležitosť počas dvoch dní využilo vyše
1000 hlasujúcich. Ružou roka s stala Chartreuse de Parme (Väznica parmská) - vystavovateľ
Stanislav Petráš st. z D. Krupej, 2. miesto obsadila McCartney Rose - vystavovateľ Botanická
záhrada Bratislava, 3. miesto Schwarze Madonna – vystavovateľ Stanislav Petráš st., D.
Krupá. V rámci dvojdňového programu bolo otvorené aj rodinné Mauzóleum Chotekovcov,
kde sa uskutočnilo literárno-hudobné pásmo „Otče náš“ venované pamiatke M. H. Chotekovej
a jej otcovi Rudolfovi Chotekovi, ktoré stvárnilo epizódy z ich životov. Pásmo uviedli
nezisková organizácia Čakanka z Nitry a ZUŠ J. Rosinského Nitra. Tiež v mauzóleu zazneli
sakrálne piesne v podaní farského spevokolu Smolenice a počas obidvoch dní tu bola výstava
o živote M. H. Chotekovej – Známa neznáma. Návštevníkom boli sprístupnené aj Pamätník L.
van Beethovena (Beethovenov domček) s výkladom o histórii kaštieľa a jeho majiteľov
a samozrejme aj farský kostol. V nedeľu o 10:30 bola vo farskom kostole sv. Ondreja slúžená
správcom farnosti Vdp. Mgr. Františkom Bačíkom slávnostná omša za zosnulé rodiny
Chotekovcov a Brunsvikovcov. Na nádvorí kaštieľa v nedeľu hrala aj miestna DH Karpatská
kapela. Celé podujatie vyvrcholilo o polnoci zo soboty na nedeľu, keď v kaštieli zaznela
Sonáta mesačného svitu v podaní Jaroslava Konečného.
V rámci Slávnosti ruží pripravila FS Karpatskí valaškári pod vedením Ing. Jozefa Valaškársky
Slobodu Valaškársky večerný festival ľudovej hudby a spevu. Sprievodné podujatie večerný
festival
k slávnosti začalo o 17:00 v kaštieľskom parku pri umelej jaskyni Grotta. V polhodinových
umeleckých pásmach vystúpili súbory ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, FS Záruby
zo Smoleníc, skupina Čerešienky zo Smoleníc, domáca FS Karpatskí valaškári, Fidlicanti
z Horných Orešian a Umelecký folklórny súbor Trnafčan. Od 20:00 až do polnoci pripravili
valaškári ľudovú veselicu pri Grotte. Podujatie malo značný úspech a návštevnosť.
Dobrovoľníci na čele s Mgr. Sidóniou Adamovičovou za pomoci poslancov obecného
zastupiteľstva Mgr. Stanislava Petráša, Mgr. Mareka Horvátha a Mgr. Juraja Anettu
zorganizovali v rámci Slávnosti ruží v sobotu 4. júna v kaštieľskom parku pre deti popoludnie
s bohatým programom a mnohými atrakciami. Prvý ročník podujatia s názvom Cesta
rozprávkovým parkom prilákala vyše 200 menších i väčších ratolestí. Na 12 stanovištiach
(hasiči, Maťko a Kubko, Červená čiapočka, Ježibaba, poľovníci, rytier Aruš, Mach
a Šebestová, Shrek, Popoluška, Ferdo mravec, šmolkovia, a vodník) s rozprávkovými
bytosťami deti plnili úlohy. Po splnení ich v cieli kráľ s kráľovnou pasovali za rytierov a
každý bol za svoj výkon odmenený. Najväčší nápor zažívala nafukovacia maxi šmykľavka,

Cesta
rozprávkovým parkom
pre deti

okrem toho sa deti tešili zo živých zvierat - ovečiek, bernardína a najmä poníkov, na ktorých
sa mohli aj povoziť. Nechýbalo maľovanie na tvár a tvorivé dielne.
Občianske združenie Korompa v spolupráci obecným úradom, farským úradom a
vedením školy v Dolnej Krupej pripravilo pre žiakov 2. stupňa prehliadku múzea a
pamätihodností v jeho okolí. Prehliadka sa konala 24. júna – takmer na deň presne po 41
rokoch od sprístupnenia obecného múzea (25. jún 1975). Žiaci mali možnosť prezrieť si
expozície ľudového bývania a odievania, spoznať zaujímavé fakty z histórie dediny a
zaujímavosti o už zabudnutých exponátoch – dokladoch každodennej činnosti a práce
tunajších roľníkov. Dozvedeli sa o živote svojich predkov, ale aj o siedmich divoch obce, z
ktorých dva (kostol a mauzóleum) aj navštívili. Vo farskom kostole si okrem interiéru prezreli
aj hrobku pod oratóriom a kostolnú vežu. Po vyšliapaní 53 schodov sa ocitli na najvyššom
prístupnom mieste so zvonmi a s výhľadom do širokého okolia. Poslednou zastávkou bolo
mauzóleum, kde mohli pobudnúť aj v podzemí a na vlastné oči uvidieť hrob ružovej grófky.

Prehliadka
múzea,
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pre žiakov

Dňa 24. septembra sa v našej obci v areáli pivárne Svijany (bývalé Kajlo) uskutočnil 1. ročník
prvý ročník podujatia Krupanská vareška. Vo varení gulášu súťažilo spolu 10 tímov – OŠK Krupanskej
Dolná Krupá, Klub dôchodcov, Poľovnícke združenie Tri háje, ženský spevácky súbor varešky
Dolnokrupanka, DHZ Dolná Krupá, DHZ Horná Krupá, FS Krupanskí črpáci, Klub
holubárov, Hokejbalisti a FS Karpatskí valaškári. Spolu okolo 50 účinkujúcich. Návštevníci
podujatia mohli hlasovať lístkami a určiť tak víťaza Krupanskej varešky. Celkovo bolo 372
hlasujúcich. Víťazom sa stal tím PZ Tri háje so 70 hlasmi. Druhé miesto obsadili DHZ Dolná
Krupá so 66 hlasmi a tretia priečka patrila Holubárom s 48 hlasmi. O varenie gulášu bol
značný záujem zo strany občanov, o čom svedčila aj slušná účasť Dolokrupanov všetkých
vekových kategórií. Aj keď bolo treba vybrať víťaza, treba obrazne povedať, že víťazmi boli
všetky tímy a zaslúžili si pochvalu, pretože pripravili skutočne chutné guláše. Podujatie trvalo
až do neskorých večerných hodín a navečer sa v dobrej nálade konali 2 súťažné disciplíny –
v ťahaní vína heverom, v ktorej zvíťazil Alexander Kubovič a súťaž v pití piva na rýchlosť,
ktorej šampiónom bol Mgr. Jozef Ištvanec (st.). Organizátorom prvého ročníka Krupanskej
varešky bol poslanec OZ Mgr. Marek Dekan v spolupráci s Danielom Sucháňom. Súťaž
moderoval Rudolf Garažia a veľmi vydarené fotky zhotovil Ing. Michal Žák.
Dňa 19. novembra organizovala FS Karpatskí valaškári v spolupráci s obecným úradom Valaškársky
3. ročník Katarínskeho plesu (prvý ročník v roku 2014) v priestoroch kultúrneho strediska. katarínsky
Ples začal o 20:00 vo veľmi pekne vyzdobenej sále. Do tanca hrala skupina "Exil“ a do spevu ples
zahrala ľudová hudba „Picúchovci“. Organizátori pripravili pre plesajúcich zaujímavý
program s prvkami ľudovej kultúry, bohatú tombolu, večeru a chutné občerstvenie. O ples bol
naozaj veľký záujem a zúčastnilo sa ho veľa občanov z našej obce, ale aj mnoho cezpoľných.
Zábava bola naozaj veľkolepá. Tancovalo sa takmer do rána. Podujatia sa zúčastnil aj starosta
obce Ing. Teofil Mihalovič s manželkou Helenou a väčšina poslancov OZ s manželkami. Na
chvíľu prišiel pozrieť aj správca farnosti dekan Vdp. Mgr. František Bačík. Zaujímavý bol
jeden z darčekov tomboly – náš rodák a niekdajší poslanec OZ, podnikateľ Ing. Vladimír
Gronský daroval pozemok v chotári obce. Karpatskí valaškári opäť dokázali, že zmysel pre
zábavu im koluje doslova v žilách. A tak to má byť. V tomto roku absolvovali Karpatskí
valaškári rôzne koncerty, na ktorých pekne reprezentovali aj našu obec, napr.: Starosvetská

fašangová zábava (6. február Smolenice), Fašiangová veselica a pochovávanie basy v Hornej
Krupej (9. február), Jarný vrbovský jarmok (16. apríl Vrbové), Slovanské dni v pezinskom
Zámockom parku (29. apríl Pezinok), 53. ročník – Medzinárodný folklórny festival Myjava
(18. jún), Župný festival v Krakovanoch (24. jún), Orešanský rínek (24. september Horné
Orešany), Základná škola na Nám. slovenského učeného tovarišstva (20. december Trnava)
a iné.
27. novembra sa uskutočnilo vo freskovej sále kaštieľa adventné predstavenie Mesačné
svetlo lásky, ktoré predviedla divadelná skupina ORLUS z neďalekého Zavara. Dej hry
zapadal do kaštieľa a jeho dejín, z ktorých čerpal námet. Podujatie zorganizovala kultúrnopropagačná manažérka kaštieľa Mgr. Alena Krátka. Ďalšie predstavenia sa uskutočnili aj
v nasledovné adventné víkendy. Zúčastnilo sa ich niekoľko desiatok spoluobčanov
i návštevníkov z okolia.

Advent v
kaštieli

V nedeľu 4. decembra sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo tradičné predvianočné
posedenie s programom pre dôchodcov. Našim najstarším spoluobčanom sa prihovoril
starosta obce a zaželal im pokojné vianočné sviatky. Vystúpili žiaci ZŠ a miestne kultúrne
súbory Karpatskí valaškári, Krupanskí črpáci, ženská spevácka skupina Dolnokrupanka a DH
Karpatská kapela. Okrem vianočných kolied zazneli aj veselé ľudové pesničky. Podujatie sa
aj tento rok tešilo značnému záujmu našich seniorov.

Vianočné
posedenie
pre
dôchodcov

Dňa 17. decembra sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo podujatie Súťaž vo varení
predvianočnej kapustnice. Kapustnica sa začala variť od 11:00 a občania mali možnosť
ochutnať vianočný pokrm od 14:00. V rámci podujatia hrala aj cimbalová hudba Picúchovci
a pre deti boli pripravené tvorivé dielne – zdobenie medovníkov, farbenie vianočných ozdôb,
výroba vianočných pozdravov a pod. Podujatia sa zúčastnili desiatky občanov.

Súťaž vo
varení
kapustnice

ŠPORT

V

živote našej obce mal šport svoje miesto aj v uplynulom roku. Medzi občanmi
je predovšetkým záujem o futbal, alebo dobrovoľné hasičstvo, stolný tenis,
hokejbal a rôzne individuálne športy. V poslednom období vidno viacero
spoluobčanov behať po našom chotári alebo bicyklovať. Niektorí vycestujú aj do Trnavy
zahrať si tenis prípadne do posilňovne. Šport je trendom tejto doby a má čoraz viac
priaznivcov.
Dňa 16. januára sa naši futbalisti z A-mužstva zúčastnili Memoriálu futbalových
rozhodcov Petra Kubinu a Mariána Šmidoviča v Mestskej športovej hale v Trnave. Vo
futbalových zápasoch sa stretli mužstvá Dolná Krupá, FO Veľké Lovce, A.S.A team, Boleráz,
Dechtice, Stará Turá. Naši futbalisti obsadili pekné druhé miesto. Tréner František Hadviger
si vybral v tento mesiac po odchode Andreja Kvetana nového asistenta – bývalého hráča

Memoriál
futbalových
rozhodcov

mužstva Adriána Bachratého. S trénerom sú dlhoroční úprimní kamaráti a majú spoločný cieľ
– dosiahnuť čo najlepšie výsledky v sezóne.
V dňoch 23. a 24. januára sa v Mestskej športovej hale v Trnave konal turnaj Mládežnícky
Mládežnícky halový futbal Trnava. Naši žiaci pod taktovkou Miroslava Garažiu obsadili turnaj
pekné druhé miesto.
V športovom živote našej obce sa etabloval v poslednom období aj hokejbalový tím Hokejbal
v zložení Mgr. Denis Kabát, Ing. Tomáš Nádaský, Ľuboš Sládeček, Štefan Manca, Daniel
Sucháň, Martin Garažia, Igor Olexa, Marek Tužinský, Ľuboš Fíba, Juraj Boledovič a Ing.
Lukáš Boledovič. Dňa 13. februára dosiahli naši hokejbalisti pekné víťazstvo v Špačinskej
hokejbalovej lige. Získali prvé miesto a titul.
Dňa 11. marca sa v zasadačke obecného úradu o 18:00 hod. uskutočnila verejná Výročná
Výročná schôdza OŠK. Na schôdzi sa delegáti venovali situácii v klube, činnosti za uplynulý schôdza OŠK
rok 2015, hospodáreniu za rok 2015 a plánu činnosti na tento rok.
Dňa 12. marca sa konal druhý ročník Pinpongového turnaja v priestoroch kultúrneho Pinpongový
strediska. Organizátorom bol Ing. Michal Žák a aj tento rok sa podujatia zúčastnilo niekoľko turnaj
desiatok spoluobčanov. Akcia bola vydarená a mala značný záujem u Dolnokrupanov.
Dňa 30. apríla skončil po 3 rokoch na pozícii hospodára OŠK Stanislav Bachratý ml.
Novým hospodárom sa od 1.mája stal Peter Fíba.

Nový
hospodár
Peter Fíba

Dňa 16. júla sa na našom ihrisku uskutočnil 3. ročník Memoriálu Libora Jarábka. Na
podujatí sa predstavili futbalové tímy OŠK Dolná Krupá, ŠK Igram, TJ Družstevník Špačince Memoriál
a TJ Regent Prostřední Lhota (CZ). Naši zvíťazili. Tak isto si zahrali priateľský exhibičný Libora
Jarábka
zápas „starí páni“ Spartaka Trnava proti našim „starým pánom“. Bývalí aktívni futbalisti
v zrelom veku predviedli pekný zápas. Okrem spomienky na Libora Jarábka bol zápas
spojený aj s inou udalosťou – s okrúhlou 40-kou trénera Františka Hadvigera a Mária
Bachratého (asistenta trénera), ktorí sa poznajú už dlhé roky. Obaja si v zápase „starých
pánov“ zahrali, pochopiteľne, tentoraz proti sebe. Starí páni Spartaka zvíťazili 4:1. Večer sa
uskutočnila diskotéka pre futbalistov a všetkých fanúšikov.
V auguste došlo k trénerskej zmene „A“ mužstva. Františka Hadvigera vo funkcii Nový tréner
kormidelníka tímu nahradil Miroslav Hrubý. Ten v klube doposiaľ pôsobil ako hráč. „Po Miroslav
vzájomnej dohode sme sa dohodli na ukončení spolupráce, v mene klubu Františkovi Hrubý
Hadvigerovi ďakujeme za viac ako ročnú prácu a prajeme mu, aby sa mu v ďalšej kariére
darilo. Oslovili sme viacero trénerov, kabína sa ale postavila za Mira Hrubého, čo sa ukazuje
ako dobrá voľba. Veríme, že to mužstvu pod jeho vedením pôjde naďalej tak ako proti
Majcichovu,“ povedal predseda futbalového klubu Mgr. Denis Kabát. Miroslav Hrubý vedie
mužov prvýkrát, trénerské skúsenosti doteraz získaval pri prípravke v Hrnčiarovciach nad
Parnou. Výbor OŠK Dolná Krupá tvoria – Mgr. Marek Horváth (poslanec OZ), Mgr. Denis
Kabát, Peter Fíba, Stanislav Bachratý st. a nový tréner Miroslav Hrubý.
Dňa 17. septembra sa uskutočnil 2. ročník bežeckého podujatia Krupanská desiatka, Krupanská
ktoré bolo zorganizované najmä vďaka poslancovi OZ Mgr. Marekovi Dekanovi a nášmu desiatka

spoluobčanovi Mgr. Jurajovi Droběnovi. Bežalo sa v areáli OŠK, po chotári obce a v areáli
kaštieľskeho parku. Podujatia sa zúčastnilo spolu 97 bežcov vrátane detí. Mužov bolo 39, žien
5 a žiakov 53. Kategórie – deti (800 m – 600 m – 400 m – 200 m), muži do 39 rokov, muži
40-49 rokov, muži 50-59 rokov, muži nad 60 rokov, ženy do 34 rokov, ženy nad 35 rokov
a Dolnokrupania. Celková dĺžka trate bola 10,5 km a štartovné 4€ (len pre dospelých). Deti
začali pretekať o 13:00, dospelí o 15:00. Účastníci sa mohli zaregistrovať aj online cez
internet. Víťazom v kategórii muži do 39 rokov sa stal Trnavčan Michal Puškár s časom
00:36:32, v kategórii muži nad 40 rokov dominoval Rastislav Dobšovič z Dolných Orešian
s časom 00:43:18, najlepším z mužov nad 50 rokov bol Miroslav Ďuračka z Bratislavy, ktorý
zdolal trať za 00:43:34 a víťazom v kategórii muži nad 60 rokov bol zaslúžene Marian
Chribik zo Senca s časom 00:48:45. V kategórii ženy do 34 rokov zvíťazila Michala
Martišová z Jablonice s časom 00:56:17 a medzi ženami nad 35 rokov dominovala
Novozámčanka Valéria Kliská s výsledkom 00:52:22. Z Dolnokrupanov boli najlepšími
bežcami Augustín Škoda 00:49:34, Jozef Rendek 00:59:38 a Zdena Hettešová 00:58:35. Našu
obec reprezentovali aj ďalší spoluobčania – Mário Brehovský, Oliver Anetta, Michal Levák a
Tomáš Bohunický. Najlepší vo svojich kategóriách medzi deťmi boli Samuel Garažia,
Barbora Mikušiaková, Nicolas Hrčka (Trnava), Martina Adamovičová, Pavol Bílý, Kristína
Mackovčínová, Stanislav Kubovčík, Melánia Noskovičová, Lukáš Gažo a Nina Antal.
Preteky boli naozaj kvalitne zorganizované, čo potvrdili samotní účastníci ale aj početní
diváci. Jedine počasie si vybralo nevhodný deň – bolo zamračené a ku koncu preteku
popoludní zapršalo. Zaujímavosťou bolo, že najstarším účastníkom Krupanskej desiatky bol
81-ročný Dezider Ferenczy z Tatrana Turany.
Pre náš obecný futbal bola veľmi vydarená jesenná čas sezóny 2016/2017, kedy naši
futbalisti z A-mužstva viedli tabuľku. V Trnavskom hlase sa v októbri písalo: „Dolnú Krupú
pobláznil futbal. OŠK v nedeľu vyhral na pôde dovtedajšieho lídra šiestej ligy z Cífera 2:0 a
po dlhých rokoch sa dostalo na čelo tabuľky. V obci razom vypukla veľká eufória.
Dolnokrupčania aktuálne vedú tabuľku o bod pred Cíferom a Majcichovom, o dva pred
Hornou Krupou a Voderadmi. Naposledy podobnú situáciu evidujú kluboví kronikári Dolnej
Krupej ešte z jesene 2006, keď mančaft trénoval Ján Belko. "Užívame si ten pocit a všetci
veríme, že si ho budeme môcť vychutnávať čo najdlhšie," vraví hrajúci tréner Dolnej Krupej
Miroslav Hrubý. "Prvé miesto nás teší veľmi, ešte viac však situácie v mužstve, ktoré šliape a
vidno, že futbal chlapcov baví. Tvoria výbornú partiu a správna chémia sa prenáša výborne
aj smerom k fanúšikom a od nich ku klubu. Pre mňa je to veľké zadosťučinenie, že po štyroch
rokoch funkcionárskeho úsilia žneme teraz ovocie a radosti prevládajú nad starosťami,"
pridal manažér klubu Denis Kabát. Tento úryvok z článku naozaj ilustruje aj realitu.
11. novembra naši žiaci v rámci ukončenia sezóny navštívili reprezentačný zápas SR –
Litva v Trnave. Pre našich mladých futbalistov to bol naozaj nezabudnuteľný zážitok.
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Dňa 19. novembra Slovenský zväz cyklistiky v spolupráci s našou obcou, SNM
Hudobným múzeom Kaštieľ Dolná Krupá a CK Zeleneč usporiadali 10. kolo Slovenského Slovenský
pohára v cyklokrose, ktoré sa uskutočnilo v areáli kaštieľskeho parku. Spoluorganizátormi pohár v
a autormi trate s dĺžkou okruhu 3,8 km boli poslanec OZ Mgr. Marek Dekan a náš rodák cyklokrose
Róbert Bachratý zo Zelenča (člen PZ Tri háje). Preteky začali o 10:45 hod. Pretekalo sa vo

viacerých kategóriách a celkovo sa zúčastnilo viac ako 300 cyklistov zo Slovenska, Česka a
Poľska. Mužov pretekalo spolu 139, žien 102 a mládež 117. Z našich spoluobčanov pretekali
ako „hobby“ najmä mladší – Tomáš Slabý, Patrik Dritomský, Matúš Hetteš, Mário Zelenka,
Marek Augóci. Z Hornej Krupej to boli Ing. Rastislav Ormandy a Ing. Tomáš Nádaský.
Profesionálneho pretekára z našej obce sme nemali. Cyklokros bol veľmi dobre
zorganizovaný a vyšlo aj počasie, najmä dopoludnia bolo slnečno, popoludní sa zamračilo a
po 15:00 začalo už pršať. Povzbudzovať prišli desiatky občanov a návštevníkov z okolia.
Výsledky celého preteku boli nasledovné:
KATEGÓRIA
Nábor (mladší)

CYKLISTA
Matúš Palaj
(Malinovo)

ČAS
0:02:28

MIESTO
1.

KLUB
-

Nábor (starší)

Tomáš Slabý
(Dolná Krupá)

0:11:43

1.

-

Hobby 15+

Rastislav
Ormandy
(Horná Krupá)

0:21:26

1.

-

Mladší žiaci,
starší žiaci
žiačky a kadetky

Lukáš Kunštár

0:17:47

1

ŽP Šport a.s.

Kadeti, ženy
a juniorky,
masters B

Samuel Hollý

0:34:54

1

CKM Poprad

Masters A,
juniori, muži
ELITE, U23

Martin Haring

0:47:38

1

DUKLA Banská
Bystrica

Mladší žiaci

Matthias
Schwarzbacher

0:19:45

1

ŽP Šport, a.s.

Žiačky a
kadetky

Katarína
Nazarejová

0:21:13

1

CKM Poprad

Masters B

Peter Šichta

0:35:36

1

KPHC
Turčianske
Teplice

Masters A

Robert Glajza

0:54:31

1

CK Banská
Bystrica

Juniori

Jakub
Varhaňovský

0:53:36

1

ŽP Šport, a.s.

Dňa 19. novembra OŠK Dolná Krupá spustil oficiálny Youtube kanál na
www.youtube.sk. Najmä futbalisti plánujú postupne pridávať nielen videá zo zápasov, ale aj
rôzne zo života OŠK. Prvé video, ktoré tu bolo zverejnené, je krátky videozáznam skvelého
gólu Richarda Gaža zo zápasu proti Leopoldovu zo dňa 15. mája 2016. Za takýto gól by sa
nehanbili snáď ani hráči Ligy majstrov UEFA.
Dňa 10. decembra sa uskutočnil 3. ročník Vianočného turnaju členov a priateľov OŠK.
Podujatie sa odohralo na multifunkčnom ihrisku a prilákalo niekoľko desiatok fanúšikov
futbalu. Neodradilo ich ani chladné počasie. Na turnaji súťažilo spolu 6 mužstiev, ktoré si
zvolili rôzne zaujímavé mená – FC Šmýkačka, Ultras Spartak, The Best, Páni Krupani,
Dorastenci a Anži Machačkala. V tomto priateľskom Vianočnom turnaji šlo naozaj skôr
o zábavu, avšak ako to v športe býva, vždy niekto vyhrá. Víťazom sa stal FC Šmýkačka s
hráčmi – Pavol Bohunicky, Richard Gažo, Matúš Bachratý, Marcel Štrbo, Peter Sucháň, Erik
Horváth, František Olšovský, Tomáš Tajcnár a Ing. Matúš Ištvanec; Druhé miesto obsadili
The Best a tretie Anži Machačkala. Ocenení boli aj najlepší hráči za ich individuálne výkony
– najlepší brankár Milan Vravúšek, najlepší hráč Peter Blanárik, najlepší strelec Samuel
Hetteš. Pre hráčov i fanúšikov bolo zabezpečené aj občerstvenie a predvianočná zábava
v Šport bare.
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Vianočný
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Futbalová sezóna 2015/2016
PRÍPRAVKA – hrala pod Hornou Krupou – FK Bestrent Horná Krupá – tréner Roman
Bohunický. Víťazom sezóny sa stal TJ Družstevník Ružindol so skóre 141:19 a 64 bodmi.
Druhá priečka patrila ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice so skóre 139:28 a 53 bodmi. Tretie
miesto si vybojovali hráči z TJ Slavoj Boleráz so skóre 111:33 a 49 bodmi. Naši prípravkári
obsadili 10. miesto so skóre 34:102 a 16 bodmi – z 22 zápasov vyhrali 5, remizovali 1
a prehrali 16. Posledné 12. miesto patrilo TJ Sokol Trstín – ŠK Naháč s 2 bodmi.

Prípravka

ŽIACI – IV. Liga. Tréneri – Andrej Slabý a Adrián Bachratý. Hráči – Adrián Ryška, Žiaci
Tomáš Slabý, Marek Gažo, Patrik Kucman, Mário Zelenka, Marek Čapkovič, Matúš Hetteš,
Patrik Hamar, Karolína Baránková, Samuel Horváth, Nicolas Hrčka, Adrián Bachratý ml.,
Marek Galgóci. Víťazom sezóny sa stala ŠK Slávia Zeleneč so skóre 178:12 – odohraných
spolu 26 zápasov, z toho 25 víťazných, 1 remíza a žiadna prehra. Zeleneč získal v konečnom
hodnotení 76 bodov. Druhú priečku obsadil TJ Slavoj Boleráz so skóre 223:18, bodov mal 70.
Tretie miesto obsadil TJ Vinohradník Suchá nad Parnou – skóre 203:35 a 59 bodov. Naši
žiaci sa umiestnili na 9. mieste so skóre 79:117 – z 26 odohraných zápasov sme 11 vyhrali, 1
remizovali a 14 prehrali. Bodov sme dosiahli 34. Na poslednom 14. mieste skončila TJ Iskra
Horné Orešany s 3 bodmi.
DORAST – VI. Liga. Tréner – Miroslav Garažia, vedúci mužstva – Juraj Glonek. Hráči
– Martin Baštrnák, Matej Glonek, Adam Hanzel, Samuel Hetteš, Oliver Michálek, Tomáš
Michálek, Martin Püšpöky, Alex Skýpala, Matúš Halmeš, Samuel Sládeček, Samuel Čegin,
Timotej Hrčka, Samuel Garažia, Richard Peško. Víťaz sezóny – SFC Kopánka so skóre
120:21 – 22 odohraných zápasov, 20 výhier, žiadna remíza, 2 prehry – spolu získal klub 60
bodov. Druhé miesto patrilo FK Sokol Dolné Orešany so skóre 125:18, 58 bodov. Tretiu
priečku obsadili naši dorastenci so skóre 87:31. Z 22 odohratých zápasov 16 víťazstiev, 1

Dorast

remíza, 5 prehier – spolu sme získali 49 bodov. Na poslednom dvanástom mieste skončil TJ
Elastik Bohdanovce. OFK Majcichov odstúpil.
A MUŽSTVO – VI. liga. Hráči – Peter Sucháň, Ing. Matúš Ištvanec, Pavol Bohunický, „A“ mužstvo
Miroslav Jarábek, Michal Vyskoč, Erik Horváth, Ing. Lukáš Boledovič, Andrej Kvetan,
Matúš Bachratý, Denis Hrčka, Peter Žák, Peter Daniš, Alex Skýpala, Jozef Toráč, Richard
Sekera, Richard Skýpala, Marcel Štrbo, František Olšovský, Milan Vravúšek, Richard Gažo,
Tomáš Bartoš. Mužstvo tento rok viedli – Miroslav Hrubý (tréner), Stanislav Bachratý st.
(prezident klubu), Mgr. Marek Horváth (viceprezident; poslanec OZ), Mgr. Denis Kabát
(manažér), Peter Fíba (člen výboru). Víťazom sezóny sa stal FK Bestrent Horná Krupá so
skóre 95:21 a s 76 bodmi. Z 30 zápasov zvíťazili 24-krát, remizovali 4 razy a prehrali 2 razy.
Druhú priečku obsadil MTK Leopoldov so skóre 74:38 a s 58 bodmi. Tretia priečka patrila
OŠK Zavar so skóre 72:38 a s 57 bodmi. Naše A mužstvo obsadilo 9. miesto. Z 30
odohraných zápasov sme vyhrali 11, remizovali 9 a prehrali 10. Naše skóre bolo 45:43 a spolu
sme získali 42 bodov – rovnaký počet bodov mal 8. v poradí TJ Slovan Veľké Orvište, ale
počtom vyhral o jeden zápas viac ako my. Posledná 16. priečka patrila ŠK Rapid Hrnčiarovce
nad Parnou s 25 bodmi.
Tento rok ukončil aktívnu futbalovú kariéru dlhoročný kapitán a hráč A-mužstva Peter
Fíba. V tíme pôsobil 17 rokov a za ten čas nezmenil pôsobisko ani raz. K ukončeniu aktívnej
hráčskej kariéry ho prinútili zdravotné problémy s kolenom. Napriek tomuto rozhodnutiu
s futbalom skončiť neplánuje. Naďalej zostáva v OŠK a bude pôsobiť vo výbore klubu. Treba
povedať, že Peter bol skutočne skvelý hráč a nejdno víťazstvo bolo vďaka nemu. Aj ako
kapitán zanechal nezmazateľnú stopu na formovaní svojich spoluhráčov.

Peter Fíba
končiaci
kapitán
mužstva

FARNOSŤ A FARSKÝ ŽIVOT

V

našej farnosti v uplynulom roku najviac rezonovala téma Roku Milosrdenstva,
ktorý vyhlásil pápež František v decembri 2015 a trval do 20. novembra 2016.
Pri rôznych príležitostiach – či už pri omšiach, v kázňach alebo iných
bohoslužbách aj dekan Vdp. František Bačík pripomínal farníkom túto tému. Inak možno
konštatovať, že farský život prebiehal tento rok tradične.
Omše sa slúžili cez týždeň celoročne o 18:00, v soboty o 7:30 a v nedele o 7:30 a 10:30. Bohoslužby
Väčšina omší cez týždeň je slúžená za zosnulých, prípadne ako poďakovanie či prosba
o pomoc. V prvé piatky k úcte Božskému Srdcu a v prvé soboty k úcte Nepoškvrneného srdca
Panny Márie. Nedeľná omša o 10:30 je obetovaná za farnosť a farníkov. Návštevnosť omší
bola rovnaká ako po minulé roky. Pred sv. omšou sa veriaci – zväčša ženy – modlia tradične
Aktívni
ruženec. Začína sa asi 40 min pred omšou. Predmodlievajú Jana Gažová, bývalé učiteľky farníci
Mária Škodová rod. Slabá (Ing. Františka Škodu) a Mária Škodová rod. Haberlová (+
hudobníka Matúša Škodu), Terézia Nádaská, Mária Gažicová, Ing. Daniela Kubovičová, Ing.
Mária Vadovičová. V piatky počas veľkého pôstu býva pred omšou pobožnosť krížovej cesty

– modlia sa ju veriaci nakoľko Vdp. Bačík má vtedy omšu v Hornej Krupej. Avšak v pôstne
nedele býva o 14:00 krížová cesta vedená pánom farárom. Zvyčajne pol hodinu pred omšou
Vdp. Bčík spovedá – takmer každý deň cez pracovný týždeň. Pred prvým piatkom navštevuje
a spovedá každomesačne chorých. Ako lektori pri omšiach aj tento rok čítali Stanislav Lehota,
ktorý pomáha aj ako kostolník, učiteľky PaedDr. Miroslava Šalgovičová, Mgr. Martina Slabá,
ďalej Jana Gažová, Miroslav Galgóci, ja Mgr. Juraj Drozda a miništranti. Najčastejšie pri
oltári ako miništrantov možno vídať Lukáša Francistýho, Eduarda Bohunického a niekoľko
chlapcov zväčša tých, čo boli na 1. sv. prijímaní. Kostolníčkami sú Angela Janušová
a Matilda Škodová. Dlhoročným organistom je Jozef Bajaník, ďalej Ľuboš Cesnek a Ing.
Daniela Kubovičová. Neodmysliteľným členom užšieho farského spoločenstva je dôchodca
Dominik Bohunický, ktorého všetci familiárne volajú „Dominko“. Vzorne sa stará o zvony
a hodiny na veži. Na pohreboch spieva niekoľko dôchodkýň pod vedením Anny
Kumančíkovej.
Správcom farnosti Dolnej Krupej s filiálkou Horná Krupá je naďalej Vdp. Mgr.
František Bačík. V našej farnosti pôsobí druhý rok. Medzi veriacimi či už Dolnokrupanmi
alebo Hornokrupanmi je mimoriadne obľúbený. Vzorne slávi omše a ostatné bohoslužby. Má
veľký dar pútavo kázať. Jeho kázne majú veľkú hĺbku a pri ich počúvaní možno v kostole
počuť aj špendlík na zem padnúť. Skutočne veriaci pozorne počúvajú. V obci nemá
nepriateľov a každý si ho váži. Je hlboko zbožný, ľudský, má zmysel pre humor a tak isto je
výborný spevák. Všetky slávnostné omše sú spievané. Vdp. Bačík má aj jeden malý zlozvyk –
je dlhoročný fajčiar. Veľmi sa s cigaretou na verejnosti neukazuje, avšak občas ho s ňou
možno vidieť. Všetci veriaci i nepraktizujúci mu tento malý zlozvyk tolerujeme a považujeme
to za sympatické, ľudské. V tomto roku sa začal viac zapodievať myšlienkou opravy strechy
na fare, ktorú by chcel financovať nie z farských peňazí, ale z dotácií z ministerstva kultúry,
kde má kontakty. Tak isto je jeho veľkým snom zorganizovať vo farnosti ľudové misie. Čas
ukáže, kedy sa to podarí. Rád by pozval redemptoristov a známeho pátra Michala
Zamkovského. Podobne ako jeho predchodcovia aj Vdp. Bačík vyučuje na miestnej ZŠ
náboženstvo. Vdp. František Bačík dňa 16. augusta 2016 v našej farnosti oslávil okrúhle
jubileum 40. narodenín. Pri tejto príležitosti bola odslúžená aj ďakovná omša za účasti jeho
rodičov a súrodencov. Samozrejme farníci mu tiež zablahoželali a odovzdali veľkú kyticu
a rovnako tak aj starosta obce Ing. Teofil Mihalovič.

Správca
farnosti Vdp.
František
Bačík

Životné
jubileum

Zo života farnosti ponúkajú farské matriky nasledovné údaje:
POKRSTENÍ
Deti 24
Chlapcov 15
Dievčat 9

Dospelí 0

ZOMRELÍ
Spolu farníkov
Žien
Mužov
Dolnokrupanov
Hornokrupanov
Nezaopatrení

32
17
15
29
3
11

Údaje
z farských
matrík

Najmladšia zosnulá bola Ľudmila Tajcnárová rod. Koleková, ktorá zomrela po dlhšej
vážnej chorobe vo veku 44 rokov (+22.03.2016). Najstaršia zosnulá bola Filoména Dekanová
rod. Gažová, ktorá zomrela vo veku 93 rokov (+11.10.2016).

Z farských udalostí boli tento rok najvýznamnejšie nasledovné:
Takmer každý utorok po večernej sv. omši sa niekoľko veriacich stretávalo aj tento rok
na biblických hodinách. Cieľom týchto stretnutí bolo meditovať nad sv. Písmom a lepšie
pochopiť Bibliu.
Dňa 1. mája sa uskutočnila slávnosť 1. sv. prijímania. Tento rok prvýkrát prijalo
Eucharistiu 17 detí – z toho 14 chlapcov a 3 dievčatá.

Biblické
hodiny
I. sv.
prijímanie

Vo štvrtok 26. mája na sviatok Kristvoho Tela a Krvi sa v Hornej Krupej konala po Procesia –
omši procesia. V Dolnej Krupej sa konáva procesia tradične na najbližšiu nedeľu, avšak Božie Telo
keďže na túto nedeľu pripadla birmovka, procesia bola až 5. júna. Procesia viedla po časti
Nám. L. van Beethovena a Hlavnej ulici. Končila pri domoch Dominika Bohunického (pri
uličke) a dome Bohumila Škodu (oproti obchodu Petra Poláka). Deti rozsýpali lupene ruží
a hudobne procesiu doprevádzala miestna dychovka. Účasť bola niekoľko desiatok veriacich.
28. mája sa bola v našej farnosti birmovka. Vysluhovateľom bol trnavský arcibiskup
Mons. Ján Orosch za asistencie niekoľkých kňazov z arcibiskupského úradu. Sviatosť
birmovania prijalo spolu 42 zväčša mladých ľudí, mladíkov resp. mužov 16, dievčat resp. žien
26. Medzi birmovancami bolo aj niekoľko starších dospelých. Zaujímavosťou bolo, že v tento
deň mal arcibiskup narodeniny – 63 rokov.
V pondelok 4. júla zasiahla našu farnosť smutná správa. Vo veku 86 rokov zomrel
v Nitre salezián Vdp. František Chudý SDB, ktorý v rokoch 1987-1994 pôsobil ako
dolnokrupanský farár. Vdp. Chudý zanechal nezmazateľnú stopu na rozvoji farnosti či už po
duchovnej alebo materiálnej stránke. Jeho zásluhou prešiel farský i filiálny kostol viacerými
výraznými rekonštrukciami a vďaka nemu sa zachoval ťažko poškodený vzácny obraz
Ukrižovaného Krista na hlavnom oltári, ktorý dal počas svojho pôsobenia odborne
zrekonštruovať. Pre mládež otvoril v Dolnej i Hornej Krupej oratko sv. Jána Bosca. Posledné
roky, keď ešte vládal, pôsobil v Michalovciach, kde sa snažil okrem iného pozdvihnúť
duchovne a morálne tamojšiu rómsku komunitu. Často navštevoval Dolnú Krupú a to nielen
na krátke návštevy, ale aj na niekoľko dní či týždňov najmä v lete. Pamätal si po mene
väčšinu svojich bývalých farníkov, ktorí ho pri jeho návštevách vždy radi privítali. Z nich sa
najčastejšie kontaktoval s rodinou kostolníčky Matildy Škodovej. Hoci mal veľké problémy
s chrbticou a ako rád žartoval, že barla je jeho najlepší kamarát, aj vo vysokom veku si plnil
svoje povinnosti svedomito. Poslednú etapu svojho života prežil v Nitre, kde aj zomrel.
Pohreb sa uskutočnil 6. júla v Bratislave v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov na
Miletičovej ulici a pochovaný bol do saleziánskej hrobky na cintoríne vo Vrakuni. Na
pohrebe sa zúčastnilo aj niekoľko farníkov z Dolnej Krupej a zádušná omša sa slúžila i
v našom farskom kostole.

Birmovka

Úmrtie
Františka
Chudého
(1929-2016)

Po šiestykrát sa v nedeľu 9. októbra v našom farskom kostole konala roľnícka nedeľa s Poďakovanie
poďakovaním Pánu Bohu za úrodu, ktorá bola spojená s vyzdobením kostola plodmi z za úrodu
tohtoročnej úrody. Farský kostol sa tak na niekoľko dní zmenil na malú rajskú záhradu. Aj
tento rok si výstavu nenechalo ujsť mnoho občanov vrátane návštevníkov z okolia.
V aranžmánoch zo semien bolo možné vidieť napr. aj obraz Matky Terezy z Kalkaty, ktorá
bola tento rok dňa 4. septembra svätorečená pápežom Františkom. O aranžovanie sa aj tento
rok postarali najmä Mgr. Martina Slabá a PaedDr. Miroslava Šalgovičová.
Duchovná

V dňoch 9.-16 októbra sa v celom Smolenickom dekanáte konala duchovná obnova obnova
v duchu Roku Milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Aj v našom farskom kostole sv.
Ondreja sa v týchto dňoch v kázňach striedalo niekoľko kňazov z okolia, ktorí reflektovali
tému Božieho Milosrdenstva. Možno povedať, že účasť na omšiach bola počas týchto dní
mierne vyššia. Veriacim bolo možné sa aj vyspovedať.
Po 1. adventnej nedeli dňa 27. novembra sa v soboty konali rorátne sv. omše so Roráty
začiatkom o 6:00. Tieto omše sa slúžili len pri svetle sviečok, ktoré si mali veriaci na omšu
priniesť. Vdp. František Bačík sa v kázňach prihováral veriacim najmä s témou Panny Márie.
Bolo zaujímavé sledovať, ako aj malé deti s rodičmi prichádzali s lampášikmi na tieto omše.
A naozaj bývalo na nich viac ľudí ako zvyčajne v soboty.

V dňoch od 15 – 23. decembra sa približne 20 veriacich modlilo po domoch deviatnik
Deviatnik
Prístrešia Panny Márie. Po niekoľkých rokoch tak dekan Bačík opäť vo farnosti obnovil túto
prístrešia
tradíciu. V minulosti chodili takto po domoch v advente deti z dolnokrupanského oratka pod Panny Márie
vedením sestry Xavérie Anny Mikulovej FDC z (vtedy) miestneho kláštora Josephinum
Kongregácie dcér Božšskej lásky. Tentokrát sa deviatnik modlili dospelí. Každý deň sa
s obrázkom Panny Márie, malého Ježiša a sv. Jozefa veriaci stretali v inom dome a u inej
rodiny – vopred nahlásenej. Okrem modlitieb a adventných spevov sa po pobožnosti chvíľu
porozprávali a ponúkli pripraveným čajom či koláčom.
Vianočný

Na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra 20 min pred farskou sv. omšou o 10:30 koncert
vystúpili v kostole Krupanskí črpáci, ktorí v pásme Vianočné spevy zaspievali tradičné Krupanských
vianočné koledy. Doprevádzali spevom aj slávnostnú omšu. Aj vďaka nim mala omša črpákov
slávnostný ráz a už pred ňou bol zaplnený kostol veriacimi, ktorí si vypočuli ich vystúpenie.
Dňa 25. decembra sa o 15:00 uskutočnila v kostole tradičná Jasličková pobožnosť. Jasličková
Vystúpili deti z miestnej ZŠ pod umeleckým vedením učiteliek PaedDr. Miroslavy pobožnosť
Šalgovičovej a Mgr. Martiny Slabej. Toto vystúpenie detí si nenechali ujsť desiatky občanov
– a to nielen príbuzných detí. Kostol bol zaplnený divákmi.
Niektoré zbierky:






Adventná zbierka na charitu 940€.
Zbierka pri Božom hrobe 600€ (na Baziliku Božieho hrobu v Jeruzaleme)
Na prenasledovaných kresťanov 940€.
Zbierka na seminár 900€ (Nedeľa Dobrého pastiera).
Októbrová zbierka na misie 1180€.

Zbierky

ŠKOLA
Základná škola
Riaditeľkou školy bola aj v školskom roku 2015/2016 naša spoluobčianka Mgr. Mária
Valjentová rod. Bohunická. Zástupkyňami riaditeľky boli Mgr. Marta Káčerová pre ZŠ a
PhDr. Monika Korchová pre MŠ. Na škole pôsobilo spolu 16 kvalifikovaných pedagogických
zamestnancov – z toho 14 učiteľov a 2 vychovávatelia, nepedagogických pracovníkov bolo 5.
V školskom roku 2015/2016 navštevovalo našu ZŠ spolu 165 žiakov, ktorí boli rozdelení do 9
tried. V každom ročníku bola otvorená jedna trieda.
Ročník
Počet
žiakov

I.
15

II.
26

III.
20

IV.
22

V.
18

VI.
17

VII.
18

VIII.
13

Zamestnanci
školy

Triedy

IX.
14

Žiaci ZŠ spoločne vymeškali 16 472 vyučovacích hodín, čo predstavuje na žiaka 99,83 Štatistiky
hodiny. Najpoctivejšie navštevovali vyučovanie žiaci V. ročníka, ktorí vymeškali „len“ 828
vyučovacích hodín. Najmenej sa chcelo chodiť do školy tradične deviatakom, ktorí vymeškali
2253 hodín. Väčšina absencií bola ospravedlnená, avšak v VII. ročníku niektorí žiaci dostali
aj neospravedlnené absencie, spolu 47 hodín. Zo všetkých tried najviac.
Žiaci IX. a V. ročníka sa zúčastnili aj tento rok povinného celoslovenského
vedomostného merania Monitor (v slovenskom jazyku a literatúre; a v matematike). Výsledky
boli v porovnaní s celým Slovenskom nasledovné:
Predmet

Počet žiakov /ročník

Úspešnosť
ZŠ Dolná Krupá

Monitor 9

Úspešnosť
Slovenská
republika
62,6%

Slovenský jazyk a
14 / deviataci
69,1%
literatúra
Matematika
14 / deviataci
54,6%
52,8%
Slovenský jazyk a
18 / piataci
68,83%
66,60%
literatúra
Matematika
18 / piataci
59,21%
62%
Deviataci po skončení nastúpili na ďalšie stredoškolské vzdelávanie. Pokračovať budú
v týchto študijných odboroch:
Gymnázium..................................................................3 žiaci

Absolventi
Uplatnenie
deviatakov

Stredná priemyselná škola – Obchodná akadémia – Stredná zdravotnícka
škola..........................................................................................7 žiakov
4-ročné študijné odbory SOŠ......................................2 žiaci
3-ročné študijné odbory SOŠ......................................2 žiaci
Do pracovného pomeru...................................................0 žiakov

Zápis

Do I. ročníka na budúci školský rok bolo zapísaných 21 predškolákov.
Naši žiaci sa aj v školskom roku 2015/2016 zúčastňovali rôznych vedomostných,
športových a výchovných podujatí. Na mnohých vzorne reprezentovali našu školu i obec.
Biologickej olympiády sa zúčastnili Barbora Mikušiaková a Simona Olšovská. Obe boli
úspešné riešiteľky. Barbora sa umiestnila na 1. mieste a Simona na 2. mieste. Dievčatá
postúpili do krajského kola. Najväčšej matematickej súťaže na svete – Matematický klokan –
sa zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa – Hanka Jarábková, Kevin Gažo, Amália Solíková, Mariana
Belková, Pavol Bíly, Oliver Gažo, Laura Linhová, Melánia Čonková, Jakub Polák, Šimon
Ištvanec, Mário Zelenka, Marek Gažo, Barbora Mikušiaková, Margaréta Horváthová, Patrik
Kucman. Ďalšej matematickej súťaže – Pytagoriáda – sa zúčastnili Matej Porubský, Ivan
Brestovanský, Matúš Ilavský, Jakub Polák, Mário Zelenka. Žiak Samuel Hetteš sa zúčastnil
okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Olympiády v nemeckom jazyku sa zúčastnila
žiačka Veronika Brestovanská a získala pekné 5. miesto. Biblickej olympiády v Smoleniciach
sa zúčastnili Vanda Konečná, Barbora Konečná, Jakub Páleník. Umiestnili sa na 2. mieste.
Žiaci Saskia Bachratá, Adela Baránková, Samuel Garažia a Samuel Hetteš sa zúčastnili
súťaže „ Civilná ochrana“. Súťaž pozostávala zo 4 kôl a vedomostného testu. Zmerali si sily
aj v streľbe zo vzduchovky, orientáciu na mape, testoch a ukážkach prvej pomoci a hasení. Na
21. ročníku medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže – Zelený svet 2016 sa
zúčastnilo 6 žiakov, ktorí namaľovali diela na tému „ Parky a záhrady najlepšie miesta pre
oddych.“ Tomáš Špita –„Stanovačka v parku“, Lea Dominika Ondrejková – „ Vodopád sĺz v
korunách stromov“, Lucia Pilátová – „ Noc v parku“, Vanessa Konečná – „ Jeseň“, Tomáš
Slabý – „Popoludnie v parku“, „ A čas plynie“, „Úsvit nového dňa“, Matej Šesták – „ Most“,
„ Kaštieľ v parku“.

Zápis

Šikovní
žiaci, ktorí
reprezentujú

Umelecká
súťaž

V športových aktivitách vynikali nasledovní žiaci:
Výnimočný úspech dosiahol žiak Samuel Hetteš na súťaži Dni športu. V žonglovaní
s loptou sa umiestnil na vynikajúcom 2. mieste a postúpil tak do celoslovenského kola, kde
obsadil tiež 2. miesto v disciplíne Abeceda futbalistu. Malokarpatských športových hier
v Ružindole sa z celej školy zúčastnilo 42 žiakov. Spolu vybojovali 7 zlatých, 3 strieborné a 3
bronzové medaily. Najlepší boli – Samuel Garažia (1. miesto beh 50m; 1. miesto beh 340m),
Barbora Mikušiaková (1. miesto beh 50m; 1. miesto skok do diaľky), Adela Baránková (1.
miesto beh 340m), Adam Bohunický, Samuel Boledovič, Šimon Konečný a Pavol Bíly (1.
miesto štafeta 4x50m), Barbora Mikušiaková, Nikola Baničová, Simona Olšovská a Adela
Baránková (1. miesto štafeta 4x50m). Do obvodného kola vo futsale v Trnave sa zapojilo
družstvo v zložení Samuel Garažia, Samuel Hetteš, Samuel Horváth, Samuel Sládeček, Patrik
Kucman, Marek Püšpöky, Tomáš Slabý, Denis Šušota, Karolína a Adela Baránkové. 3. a 4.
kolo Okresných majstrovstiev vo volejbale sa uskutočnilo na našej základnej škole. Zúčastnili
sa družstvá z Dolnej Krupej, Bučian a Voderád. Naše družstvo v zložení Samuel Hetteš,
Samuel Garažia, Adrián Ryška, Samuel Sládeček, Samuel Guzmický, Nikolas Oravec a
Marek Püšpöky skončilo na 2. mieste. Žiačky Johana Adámková, Saskia Bachratá, Veronika
Brestovanská, Adela Baránková odohrali 3. a 4. kolo Okresných majstrovstiev vo volejbale vo
Voderadoch. Zúčastnili sa ich družstvá z Dolnej Krupej, Ružindolu a Voderád. Naše dievčatá
skončili na 2. mieste. 29 žiakov sa zúčastnilo športového podujatia Ružindolská olympijská

Žonglér
Samuel

Futbalisti

Preteky

Volejbal

míľa. Naši žiaci vybehali 10 umiestnení v prvej trojke – Lukáš Vojtech, Oliver Roštecký,
Samuel Boledovič, Adam Bohunický, Barbora Mikušiaková, Karolína Baránková, Adam
Zvrteľ, Adela Baránková, Johana Adámková, Samuel Hetteš. Turnaja základných škôl –
Trnavský šachový rebríček – sa zúčastnili Jakub Polák, Adrián Ryška, a Mário Zelenka.
Vo februári 2016 sa 35 žiakov zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v Lopušnej doline, na ktorý
prispelo Ministerstvo školstva SR sumou 5250€. Tak isto finančnú dotáciu z ministerstva
v sume 3300€ dostala naša škola na zorganizovanie pobytu školy v prírode v Gaderskej doline
– Blatnici. Zúčastnilo sa 33 žiakov. Z ostatných výchovno-vzdelávacích aktivít nemožno
zabudnúť na výchovné koncerty – „Filmové piesne, ktoré obleteli svet“, Vianočný koncert
Paulíny Ištvancovej, „Doktor Zdravie“ – spievala opäť Paulína Ištvancová. Ďalej žiaci
navštívili divadelné predstavenia v Trnave, Nitre a Bratislave. Zúčastnili sa exkurzií
v Smolenickom krase, Leviciach, Beckove, Lubine. Zúčastnili sa obecných podujatí Deň
matiek, vystúpili v októbri pre dôchodcov, absolvovali plavecký výcvik, zúčastnili sa
podujatia, ktoré na „Strelnici“ pripravili naši poľovníci, vyzbierali 13 374 kg papiera,
v neposlednom rade škola usporiadala karneval, žiaci navštívili dopravné ihrisko pod.

Lyžiarsky
výcvik

Výchovné
koncerty

Iné aktivity

Naša škola sa zapojila v šk. roku 2015/2016 do týchto projektov – Európsky program Aktivity
podpory spotreby ovocia a zeleniny, Školský mliečny program - mlieko pre školy v EÚ, školy
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Komplexný poradenský systém
prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, DIGI škola,
Projekt podpory profesijnej orientácie žiakov základnej školy, Projekt DUD – digitálne učivo
na dosah.
Základná škola s materskou školou v Dolnej Krupej sa neustále modernizuje a naozaj
takpovediac „drží krok“ nielen s aktuálnymi vzdelávacími metódami, ale vedenie školy spolu
s obcou a aj pričinením sponzorov modernizuje a skvalitňuje infraštruktúru školy. Tento
školský rok sa uskutočnili nasledovné investičné aktivity:












Investičné
ukončená revitalizácia všetkých kmeňových tried.
nové sokle v 3 triedach a posledné 3 triedy na II. stupni boli v rámci revitalizácie aktivity
vymaľované.
vymaľovaná telocvičňa, kabinet telesnej výchovy a šatne.
vymaľovaná dolná chodba, medziposchodie a poschodie v pavilóne A.
v 3 triedach pavilónu B bola vymenená podlaha.
zmodernizovaný Školský klub detí – nové stoly a stoličky.
výmena rozhlasu v telocvični a triedach na II. stupni.
nákup 2 interaktívnych tabúľ, CD prehrávačov, notebooku, dataprojektorov
a projekčných plátien. Na jednu z nich prispel Obecný úrad Horná Krupá sumou
1000€.
výmena dverí.
nové stojany na bicykle pre žiakov, ktorí dochádzajú do školy na bicykli.

Z havarijného fondu Ministerstva školstva SR získala naša škola dotáciu 10 500€, ktoré Opravy
v telocvični
boli použité na opravy v telocvični.

Mnohé z aktivít by sa nezaobišli bez finančnej podpory sponzorov. Sponzormi školy Sponzori
v tomto roku – boli rovnakí ako minulý rok, k nim sa ako noví sponzori pridali – Obecný úrad školy
Horná Krupá, PhDr. Vladimír Poór, Ing. Ina Obertová, Vydavateľstvo Taktik, Richard
Minárik, Vladimír Kubovčík, ŽOS Trnava.

POČASIE

R

ok 2016 ako celok bol na Slovensku veľmi až mimoriadne teplý. Pozorovali
sme aj viacero prípadov s veľmi vysokými dennými úhrnmi zrážok. Aj napriek
veľmi teplému letu sa vyskytli len dve výraznejšie vlny horúčav, a to v druhej
polovici júna a na začiatku septembra. Avšak ako to vyzeralo v našej obci? Dá sa povedať, že
podobne.
Prvé okamihy nového roku sme privítali tradične polnočným ohňostrojom, aj keď treba
povedať, že tohoročný ohňostroj bol o niečo skromnejší ako po minulé roky alebo aj ten
minuloročný. Asi sa niektorým spoluobčanom nechcelo utrácať peniaze na petardy alebo, čo
je pre našu súčasnosť príznačné, mnohí slávia Silvester mimo obce. Prvý deň roku bol
mrazivý, cez deň dosiahla teplota úroveň -3°C. Čo mnohých potešilo bola skutočnosť, že
v tento deň prvýkrát počas celej zimy 2015-2016 snežilo, aj keď len veľmi mierne. Napadlo
asi 0,5 cm snehu. Na druhý deň bolo -4°C, v noci -8°C a tiež mierne snežilo. Na Troch kráľov
6. januára vyzeral chotár obce ako z rozprávky – vytvorila sa krásna inovať na stromoch,
kríkoch, plotoch a pod. V ďalších dňoch mrazy pokračovali. 21. januára bol najchladnejší deň
tohoročnej zimy, kedy teplota cez deň klesla na úroveň -6°C a v noci na -14°C. V tento
chladný deň aj snežilo. Napadlo asi 5 cm snehu. Veľmi husté sneženie nastalo v noci z 23. na
24. januára. Celá obec sa prebudila do bielej periny. Radosť zo snehovej pokrývky ale
netrvala dlho, pretože popoludní nastal odmäk a pokrývka sa začala pomaly topiť. Inak od 20.
januára zamrzlo jazero v kaštieľskom parku, takže na niekoľko dní sa dalo na ňom
korčuľovať, čo využili niekoľkí naši občania. Mladí si zahrali aj hokej.

Január

Mrazy

Korčuľovanie
v kaštieli

Mesiac február bol veľmi atypický s nezvyčajne teplým počasím. Celkovo charakter
počasia pripomínal apríl s prichádzajúcou jarou, než zimný mesiac. Napr. v druhý týždeň Február
mesiaca dosahovali denné teploty okolo 10°C, nočné okolo 2°C. Veľmi výnimočný bol 22.
február, kedy teplomer ukazoval cez deň 17°C a počas celého dňa bolo slnečno. Dokonca
bolo vidieť aj také úkazy, že niektorí občania nemali na sebe ani aspoň prechodnú bundu.
S mikinou (drigovicou) sa dalo chodiť po vonku. Niektorí aj v tričku.
V marci sa počasie stabilizovalo, miestami nastali i chladnejšie dni avšak ku koncu Marec
mesiaca sa začalo otepľovať. Treba povedať, že v tento mesiac veľmi nepršalo. Na Zelený
štvrtok 24. marca boli namerané hodnoty cez deň 9°C, na Veľký piatok 10°C. Podobne tak
bolo aj v sobotu i na Veľkonočnú nedeľu. Bolo jasno. Na Veľkonočný pondelok 28. marca
ukazoval teplomer 14°C.

Dňa 14. marca odštartovala z Bajkonuru v Kazachstane kozmická sonda projektu Sonda na
ExoMars, na ktorom spolupracovali Európska vesmírna agentúra a ruský Roskosmos. Cieľom Mars
misie sondy bolo doraziť v októbri na Mars a pátrať tam po stopách života.
Apríl mal charakter premenlivého počasia, typického pre tento mesiac. Začiatok Apríl
mesiaca bol pomerne teplý, na priamom slnku pocitovo takmer s letnými teplotami. Napr. 4.
a 5. apríla bolo 24°C a slnečno. Avšak aj sucho. Výdatnejšie zapršalo až 8. apríla. V poslednej
dekáde sa ochladilo a v dňoch 26.-29. apríla nastali aj nočné mrazy. Napr. 26. bolo v noci
-5°C.
Máj mal skôr typický charakter počasia a niekoľkokrát zapršalo. Búrky nastali v prvých Máj
májových dňoch. Na Pankráca, Serváca a Bonifáca bolo pomerne teplo, avšak ochladenie
priniesli títo ľadoví svätí až o pár dní. Koniec mesiaca sa niesol v príjemných jarných
teplotách okolo 20°C.
V máji v našej obci aj horelo – dňa 26. mája večer horelo v lese nad parkom – lokalita Požiar
známa ako Rúbanica a 28. mája horel kvet topoľov pri letnej pivárni (na „Lenderke – bývalé
Kajlo). Oba požiare boli úmyselne založené neznámymi páchateľmi a oba sa podarili našim
dobrovoľným hasičom úspešne a včas uhasiť.
Mesiac jún bol tento rok bohatý na časté búrky. Inak po teplotnej stránke bolo príjemne Jún
teplo s letnými hodnotami. Dňa 14. júna objavili vedci pomocou Keplerovho vesmírneho
teleskopu doteraz najväčšiu planétu mimo našej Slnečnej sústavy, ktorá obieha okolo dvoch
hviezd. Exoplanéta Kepler-1647b je veľká približne ako Jupiter, jedna z jej dvoch materských Nová planéta
hviezd je o niečo väčšia, druhá o niečo menšia ako Slnko.
Začiatok júla sa niesol v znamení teplého letného počasia. Teploty oscilovali okolo
30°C. Po 4. júli sa ale ochladilo. Vlna horúčav nastala opäť v poslednej dekáde mesiaca.

Júl

26. júla švajčiarske experimentálne lietadlo Solar Impulse 2 sa stalo prvým lietadlom Výnimočné
poháňaným výlučne slnečnou energiou, ktoré obletelo zemeguľu.
lietadlo
Ďalšie horúčavy prišli v auguste. Čo bolo ale zaujímavé, 12. augusta bol pomerne August
chladný deň na tento mesiac. Teplota len okolo 20°C. Aj v ďalších dňoch.
16. augusta Čína ako prvá krajina na svete vypustila experimentálnu družicu, ktorá má Čínska
pomocou kvantovej kryptografie zabezpečiť bezpečný prenos dát medzi obežnou dráhou a družica
zemským povrchom.
September začal upršaným počasím, čo sa zmenilo okolo 8. septembra. Veľmi teplo
Letný
bolo 11. septembra, kedy sa ortuť teplomera vyšplhala na 30°C. Počas celého dňa bolo september
i dusno. Ešte teplejšie bolo 12. septembra – v obci bolo nameraných 33°C, čo je na takýto
dátum v našich končinách pomerne veľa. Koniec septembra bol teplý tiež, napr. 29. teplomer
ukazoval 25°C. Zrážok bolo veľmi málo, možno povedať, že koncom mesiaca nastalo sucho.

Dňa 8. septembra americká NASA vypustila sondu OSIRIS-REx, vôbec prvú sondu Prvá sonda
vyslanú k asteroidom, ktorá sa aj vráti na Zem. Sonda priletí v roku 2018 k asteroidu Bennu a k asteroidom
bude vyše roka okolo neho krúžiť a skúmať jeho povrch a zloženie.
Jesenné ochladenie nastalo od 3. októbra – skokovito sa ochladilo, cez deň len okolo Október
10°C a nočné teploty okolo 5°C. V týchto dňoch sa počasie pokazilo – bolo sychravo a pršalo.
V dôsledku takéhoto skokovitého ochladenia narástol počet občanov s respiračnými
ochoreniami – najmä chrípkou, tiež prechladnutím a bolesťami hrdla, čo dokazovali aj plnšie Chrípka
ambulancie miestnych lekárov MUDr. Jána Lančariča a detského lekára MUDr. Milana
Bílika. Dňa 7. októbra nastala prvá tohoročná námraza – ráno teplomer ukazoval 1°C.
V druhej polovici mesiaca sa oteplilo a nastalo babie leto – 16. októbra bolo cez deň 16°C
a 25. októbra bolo 20°C.
Dušičky mali charakter typického jesenného počasia a po nich nastali prvé mrazy. Dňa November
16. novembra napadol prvý sneh tohoročnej zimy 2016/2017 – asi 1 cm. Súvislejšie sneženie
nastalo z 30. novembra na 1. decembra, keď napadlo 5 cm snehu.
29. novembra – družica Trace Gas Orbiter - ďalšia súčasť ExoMarsu, spoločného
projektu Európskej vesmírnej agentúry a ruského Roskosmosu – poslala svoje prvé fotografie Foto z Marsu
Marsu. Tento kozmický projekt zaznamenal však aj neúspech, keď sa jeho sonda Schiaparelli
v októbri pri pristávaní roztrieštila o povrch Marsu.
December

Zimné ochladenie pokračovalo aj v ďalších dňoch decembra – dňa 4. decembra bolo cez
deň -5°C. Od 20. decembra nastali celodenné mrazy a vonku sa v týchto dňoch objavovala
nádherná biela inovať. Nesnežilo. V takejto atmosfére prichádzali pomaly Vianoce. Na Štedrý Vianoce
deň padal mrznúci dážď a na cestách i chodníkoch sa vytvorila doslova vrstva ľadu, nastala
poľadovica. Aj na polnočnú omšu sa ľudia doslova došmýkali do kostola. Na prvý sviatok
vianočný 25. decembra bolo sychravo a podchvíľou počas dňa viackrát zapršalo. Teploty
dosahovali cez deň +7°C, v noci 0°C. Na druhý sviatok vianočný 26. decembra svietilo jasne
Silvester
slnko a teplomer ukazoval 10°C. Ku koncu roka sa ale ochladilo a prišli zimné mrazy.
Posledný deň roka 31. december sa niesol v znamení typického zimného počasia – hoci počas
dňa bolo slnečno, teplomer ukazoval cez deň +1°C. Na prelome rokov ale prituhlo
a silvestrovskú noc sprevádzal mráz s hodnotou -12°C.

OBČANIA

D

ňa 19. marca zorganizovali poľovníci jarný zber odpadu v chotári obce. Zraz Jarný zber
bol o 8:30 pred OcÚ a podujatia sa zúčastnilo 41 ľudí – členovia PZ Tri háje odpadu
a ich sympatizanti. Vyzbierali 2 plné kontajnery. Aj vďaka ich aktivite sa
chotár obce vyčistil od odpadkov. Je však prekvapivé, koľko komunálneho odpadu neskončí
v smetných nádobách, ale v prírode.

Dňa 23. apríla sa uskutočnila ďalšia dobrovoľnícka brigáda v kaštieľskom parku.
Zorganizoval ju náš spoluobčan Ing. Michal Žák. Brigády sa zúčastnilo celkom 47
dobrovoľníkov, väčšinou Dolnokrupanov, vrátane niekoľkých poslancov OZ. Tento rok sa
podarilo opäť stmeliť skvelý kolektív občanov, ktorým leží na srdci zveľadenie parku
a kaštieľa. Brigádnici pod Michalovým vedením osadili 11 nových odpadkových košov,
vyzbierali vyschnutú haluzovinu, očistili Grottu od buriny, vykosili horné jazierko
(korytnačie) od náletových drevín a buriny a v neposlednom rade osadili novú peknú drevenú
náučnú tabuľu neďaleko Beethovenovho domčeka pri chodníku smerom do parku.
Dobrovoľníkom prialo aj počasie a brigády sa zúčastnil nakrátko aj primátor Trnavy JUDr.
Peter Bročka, ktorý je v okolí i na Slovensku známy svojím dobrovoľníctvom. Aj táto brigáda
– podobne ako minuloročná – mala veľmi pozitívny ohlas medzi občanmi. Mestská televízia
Trnava odvysielala tiež reportáž o brigáde. Túto reportáž zdieľali stovky ľudí na sociálnej
sieti Facebook. Treba vysloviť Ing. Michalovi Žákovi uznanie za jej organizáciu, tak isto aj
spoluorganizátorom a všetkým dobrovoľníkom. Žiadnemu Dolnokrupanovi by nemal byť
ľahostajný osud obce a jej najväčšieho skvostu klasicistického kaštieľa a anglického praku.
Kiežby sa raz ten smutný park a pomaly chátrajúci kaštieľ zaskveli v niekdajšej kráse, ktorá
im právom patrí. Aj takéto brigády sú kroky k nej. Menšia brigáda bola zorganizovaná aj 28.
mája, ktorej cieľom bolo kosenie v parku – príprava na Slávnosť ruží a MDD – účasť okolo
15 ľudí.

Dobrovoľná
brigáda
v kaštieľskom parku

Dňa 8. apríla pribudli nové ruže pri mauzóleu Chotekovcov – spolu vyše 60 ruží a tiež
Nové ruže
kovové opory pre popínavé ruže pred obecným úradom. Nové ruže sa vysadili aj v areáli pri mauzóleu
kaštieľskeho parku od R. Geschwinda – Astra Rose (R. Geschwind 1890) a Eugeune E.
Marlitt (R. Geschwind 1900). Postupnými krokmi sa tak zveľaďuje ružiarska tradícia v obci
a možno bude raz obnovené aj rozárium. Tento rok vlastne uplynulo 20 rokov od obnovenia
ružiarskej tradície v obci, keď priatelia z Nemecka priviezli prvé pôvodné ruže z niekdajšieho
rozária M. H. Chotekovej do obce.
Dňa 5. júna pri príležitosti MDD zorganizovali poľovníci na strelnici akciu pre deti.
Chlapci a dievčatá mohli súťažiť v rôznych zaujímavých disciplínach. Každé dieťa dostalo MDD
malú pozornosť za účasť, víťazi aj diplom a pohár. Detí bolo viac ako 50. Zúčastnila sa aj s poľovníkmi
riaditeľka ZŠ Mgr. Mária Valjentová a učiteľky Mgr. Martina Slabá, PaedDr. Miroslava
Šalgovičová a Mgr. Zuzana Supeková. Toto bol druhý ročník. Prvý sa konal 2. júla 2015.
Dňa 2. júla poľovníci zorganizovali pre všetkých občanov priateľské posedenie pri
Poľovnícky
guláši na strelnici (Starých hájoch). Bol to už 2. ročník. Prišli desiatky občanov. Začiatok bol
guláš
o 15:00 hod. Prvý ročník sa konal 20. júna 2015. Od marca 2015 majú poľovníci aj vlastnú
stránku na sociálnej sieti Facebook, kde zverejňujú svoje aktivity a foto.
Dňa 11. júla sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila slávnostná
promócia absolventov Lekárskej fakulty UK. Medzi promovanými bol aj náš spoluobčan
Vladimír Drozda, ktorému bol udelený titul MUDr. MUDr. Vladimír Drozda ukončil štúdium
medicíny s červeným diplomom. Svoje pôsobisko našiel na urologickom oddelení
v Trnavskej nemocnici. Z radov našich občanov máme lekárov aj MUDr. Danielu Fábianovú
rod. Móderovú, ktorá absolvovala LF UK v roku 2011 a tak isto s červeným diplomom

Lekár
MUDr.
Vladimír
Drozda

a aktuálne sa špecializuje v oblasti rádiológie v Trnavskej nemocnici. Prvou lekárkou z našej Lekári obce je rodáčka pediatrička MUDr. Ľubica Durková rod. Škodová, pôsobiaca v Trnave – rodáci
dcéra bývalej dolnokrupanskej učiteľky Márie Škodovej. A hoci nie je našou spoluobčiankou,
ale lekárkou je aj MUDr. Karina Galádová, vnučka bývalého riaditeľa miestnej ZŠ Ondreja
Galáda. Pôsobí ako urologička v nemocnici v bratislavskom Ružinove. Aktuálne medicínu
študuje ďalšia naša spoluobčianka Michaela Hanzlová. Promovať by mala budúci rok.
Sociálne siete dominujú virtuálnemu prostrediu a čoraz viac ľudí patrí k ich užívateľom.
Aj Dolnokrupania využívajú denne najviac Facebook. Dňa 18. júla založil etnológ Mgr. Matej
Karásek PhD. (manžel Mgr.art. Dušany rod. Lehotovej) pôsobiaci na Katedre etnológie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na sociálnej sieti Facebook skupinu s názvom
v bernolákovčine Krupanskí spolek gazdovskí. Cieľom tejto skupiny je aj v trnavskom nárečí
zdieľať skúsenosti z hospodárenia na dedine, ale najmä funguje ako nejaký bazár alebo ako
„susedská burza“, kde si vedia ľudia online vymeniť, požičať alebo predať rôzne úžitkové
predmety. Takouto vzájomnou pomocou sa dá ľahko zohnať takmer hocičo. Matej Karásek
trafil klinec po hlavičke, pretože skupina našla priaznivý ohlas u používateľov Facebooku. Za
dva dni existencie mala už cez 200 členov a ku koncu roka okolo 600. Takto znie popis
skupiny: „Gazdziné a gazdofci krupanskí! Zakladáme tento slávni spolek, abi sme v našej
peknéj a miluvanéj Krupéj nežili len vedla seba, ale aj spolu, abi zme mali chochmes sa nélen
na ulici pozdravit, ale si aj vzájomne pomóct a medzi sebú povimínat vzácne plodi našej
roboti. Ten chová fčélki, ten má peknú jablon, henten chodzí každé ráno s prázdnim autom do
Trnavi do roboti, hentú baví dzeci povaruvat, ten je fachman na eletriku a tamtemu zas koza
zežrala celú hrádku baklažánu a liter mléčka bi s radoscú za dobrí baklažánik zamenil. Každí
tu má svoj velkí talent a v humne, sade lebo dielni venuje sa robote ušlachtilej, s kerú bi
vedzel susedovi pomóct a kúsek sa pričinit k temu, abi bola Krupá ešče lepšé místo pre život.
Táto skupina vznikla preto, aby zme si tu mohli né za penáze, jak v nenažratém velkém svete,
ale za procislužbu či na viménu plodi svojich talentov a roboti vimínat a abi nás tak v našem
malém krupanském svete ešče vácej človečnia a ludská blízkost pri srcci hrála. Lebo jak
hovorí klasik z Novéj ulice: ,,Ked si za poščání samca zajáca nevipítaš penáze, nebudeš mat
penáze, ale budeš mat nového kamaráda!" Nehambite sa teda túto mišlénku šírit a inzeruvat
svoje ponuki i žádosci.“ Medzi prvými prispievateľmi do skupiny okrem Mgr. Mateja
Karáseka PhD. boli Mgr.art. Dušana Karáseková, Silvia Olšovská, Martina Anettová, Michal
Novota a Mgr. Lenka Žáková.

„Krupanskí
spolek
gazdovskí“
na
Facebooku

V lete po diskotéke neznámy páchateľ zlomil lipku, ktorá bola vysadená pred obecným Zničená
úradom v rámci osláv 900. výročia od prvej písomnej zmienky obce. Táto lipka, ktorá mala pamätná
pripomínať toto okrúhle jubileum, vydržala ani nie 3 roky. Žiaľ, aj takéto veci sa dejú medzi lipka
nami...
Firma APIMED Ing. Petra Kudláča a jeho manželky Mgr. Márie Kudláčovej rod. Úspechy
Slobodovej je svetovým unikátom a právom pýchou Dolnej Krupej, okolia Trnavy Apimedu
i Slovenska. Aj tento rok získala ich medovina niekoľko ocenení – napr. na svetovej výstave v
Colorade Mazer Cup International 2016 jednu striebornú (Staroslovanská medovina svetlá) a
jednou bronzovú medailu (Original Slovenská medovina). Na súťaži Danubius Gastro získali
diplom za vianočné darčekové balenie medu a medoviny. Medovina Barrique bola aj tento

rok ocenená ako najlepšia medovina na svete. Na počesť ružovej grófky pripravilo tento rok
Medovinárstvo Apimed úplne novú medovinu z lupeňov ruže – Ružová grófka Mária
Henrieta. Firma manželov Kudláčových plánuje v obci vybudovať v blízkej budúcnosti „Dom Plánovaná
výstavba
medoviny“ na reprezentatívne účely, dokonca aj rozárium, prípadne wellness, ubytovanie, v Apimede
reštauráciu a pod. Postupne odkúpili celý areál bývalého liehovaru (tento rok poslednú časť
podniku) aj s výrobnými budovami vrátane rozostavanej novej budovy, ktorá je tu už
rozostavaná niekoľko rokov. V minulosti v areáli sídlila spoločnosť Slovdrink s.r.o Ing.
Milana Pribelu. Najväčšej výrobnej budove dominuje biely snehový medveď s nápisom
Liehovar a pamätníci dosvedčia, že pred asi 20 rokmi bolo možné vidieť v obchodoch vodku
alebo iný alkohol, kde na etikete fľaše stálo – vyrobené v Dolnej Krupej. Vyzerá to tak, že
časom na budove bude zrejme včela s nápisom Apimed.
Dňa 1. decembra 2016 došlo k zmene správcu Kaštieľa v Dolnej Krupej. Doterajšieho
správcu Mgr. Branislava Čavaru vystriedal náš spoluobčan, iniciátor dobrovoľných brigád
a aktivista 26-ročný Ing. Michal Žák. Michal sa tak stal prvým správcom kaštieľa z radov
Dolnokrupanov. Doteraz túto funkciu zastávali ľudia, ktorí nepochádzali z našich radov
občanov obce. Túto zmenu veľmi pozitívne prijali všetci Dolnokrupania, najmä tí, ktorí sa
viac zaujímajú o dianie v kaštieli. Treba povedať, že Michal sa stal akoby nádejou – aj vďaka
svojim aktivitám – že veci s kaštieľom i parkom sa posunú vpred. Koniec koncov za Ing.
Michalom Žákom možno vidieť aj výsledky, ktoré pri Mgr. Branislavovi Čavarovi veľmi
viditeľné neboli. Už teraz sa po obci pošuškáva, že nový správca má víziu skorého
uskutočnenia rekonštrukcie kaštieľa a postupne aj anglického parku. Týmto plánom sú všetci
Dolno i Hornokrupania priaznivo naklonení a Michalovi prajeme veľa úspechov v práci,
pretože ako sám povedal: „...ak budeš mať nápad na nejakú akciu v našich priestoroch, určite
mi daj vedieť - ten park má veľký potenciál. Budem sa snažiť vám odkrývať tajomstvá nášho
kaštieľa a parku, vylepšovať nastavený štandard nášho parku a prinášať hádam iba dobré
správy. Sľúbiť vám však môžem iba to, že veci už nebudú, tak ako boli!“

Nový
správca
kaštieľa Ing.
Michal Žák

Celkový počet obyvateľov 2288 (muži 1146, ženy 1142)

Narodení 18
Nela Baránková, Patrícia Ficová, Kristián Gažica, Štefan Hudec, Adam Chlapík, Tadeáš
Kováč, Juraj Morvay, Terézia Nemčeková, Matej Polák, Pavol Riha, Gréta Šimeková,
Karolína Školníková, Diana Štibraná, Ján Šulgan, Nella Valášková, Adela Vavrová, Tobias
Vlk, Karolína Vyskočová

Zomrelí 29
Karol Hornáček, Konštantín Drozda, Viera Šišková, Jarmila Kadlečíková, Ján Štibraný,
Ľudmila Tajcnárová, Štefan Bachratý, Mária Kubovičová, Matilda Petrášová (bývalá učiteľka
ZŠ), Agneša Poláková, Alojz Jarábek, Dominik Adamovič, Štefan Manca, Rozália Ryšková,
Štefan Domanička, Jozefína Jankovičová, Oľga Vravúšková, Viera Magulová, Mária
Vitteková, Augustín Stareček, Štefan Macošiar, Žofia Zábojníková, Filoména Dekanová,
Stanislav Križan, Mária Horváthová, Bohumil Petráš, František Dusík, Irena Suchánová,
Štefan Horváth

Prihlásení na trvalý pobyt 42

Odhlásení z trvalého pobytu 33

Počet uzavretých manželstiev 19 ( cirkevných 10, občianskych 9)

Tento kronikársky záznam bol schválený poslancami Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Krupej dňa 9. marca 2020. Pripomienky boli riadne zapracované.

