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plynulý kalendárny rok začal v nedeľu a v rovnaký deň aj skončil. Nebol to ale
doslova nedeľný rok, rok pracovného pokoja či oddychu. Veľa vecí sa dialo
a my sme sa opäť posunuli v čase...

Rozhodne jednou z najvýznamnejších udalostí tohto roka v globálnom dianí bola
inaugurácia 45. prezidenta Spojených štátov amerických Donalda J. Trumpa dňa 20. januára.
Svet mal veľa očakávaní od nového prezidenta, ktorý kade chodil, tam vzbudzoval
kontroverzie. Krátko po inaugurácii dal stavať múr na južnej hranici s Mexikom. Proti
migrantom z juhu. A zakrátko USA odstúpili od Parížskej klimatickej dohody na ochranu
globálnej klímy.
V Európe sa riešili iné témy. Veľká Británia oficiálne oznámila aktivovanie článku 50
Lisabonskej zmluvy, čím sa spustil proces jej odchodu z Európskej únie. Kráľovstvo tak
vstúpilo do neľahkej fázy rokovaní. Čas ukáže, ako celý bezprecedentný odchod bude vyzerať
a kedy. V tomto roku bola uzavretá obchodná dohoda medzi Európu a Kanadou (CETA),
ktorá má byť vnímaná ako najkomplexnejšia obchodná dohoda, akú kedy EÚ uzavrela a má
slúžiť ako vzor pre obchodné dohody s inými, napríklad s Novým Zélandom či Austráliou.
V politickej rovine predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predstavil niekoľko vízií
možného vývoja EÚ. Zastáva hlbšiu integráciu všetkých krajín (banková únia, obranná únia,
európska prokuratúra, prerozdelenie migrantov, spoločná azylová politika, európsky minister
financií a pod.) a možný vznik Spojených štátov európskych. Či sa takéto vízie stanú
skutočnosťou, ukáže čas. Vo Francúzsku si zvolili za prezidenta mladého bývalého bankára
a ministra Emanuele Macrona. Vzbudilo to senzáciu v krajine. V Nemecku a Malte boli
chválené manželstvá homosexuálnych párov a v Nemecku aj ich právo na adopciu detí. No
a v neposlednom rade bola v Európe zacelená dlho boľavá rana, keď definitívne skončil
existenciu Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu v sídle v Haagu. Poslední
vojnoví zločinci boli definitívne pre genocídu odsúdení.
Priaznivý signál do sveta vyvolala udalosť dňa 7. júla, kedy 122 krajín zo 193 členských
štátov OSN schválilo vôbec prvú globálnu dohodu o zákaze jadrových zbraní.
Na Slovensku sme prežívali koaličnú krízu, keď predseda koaličnej SNS Andrej Danko
vypovedal koaličnú zmluvu pre nezhody vo vláde. Zakrátko však bola kríza zažehnaná.
Veľkou udalosťou ale bolo, že parlament väčšinovo schválil zrušenie amnestií bývalého
premiéra Vladimíra Mečiara (z rokov 1997 a 1998). Následne to potvrdil aj Ústavný súd SR.
Tým sa preukázalo, že vtedajší predseda vlády nezákonne prekročil svoje právomoci. Trestné
stíhanie sa ale nezačalo. Šlo skôr o morálny akt. Tento rok tiež po prvý raz v dejinách
Slovenska boli odsúdení na trest odňatia slobody bývalí ministri za stranu SNS Marián
Janušek a Igor Štefanov za korupciu. Pozitívnou udalosťou bolo zvolenie Slováka po prvý raz
v dejinách za predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Stal sa ním
minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák, ktorý sa zakrátko ujal funkcie.
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OBECNÁ SAMOSPRÁVA A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

A

j v uplynulom kalendárnom roku sa uskutočnili v našej obci viaceré investičné
a rozvojové aktivity vedenia obce.

Dňa 10. januára bola skolaudovaná investičná akcia Rekonštrukcia
chodníka a časti miestnej komunikácie Podhájska ulica – I. etapa. Táto investičná aktivita sa
konala minulý rok. Tento rok nasledovala II. etapa rekonštrukcie. Stavebné povolenie bolo
vydané 5. apríla a s prácami sa začalo dňa 18. júla. Dĺžka chodníka, ktorý bol v tejto etape
rekonštruovaný, predstavovala 565 m. V podstate šlo o úsek od domu s č. 240 až po začiatok
cesty na Dolinu. Opravy chodníka už boli nevyhnutné, nakoľko aj po stavebných aktivitách
v minulých rokoch (napr. nový telefónny kábel) bol stav chodníka havarijný. Dňa 29.
septembra sa rekonštrukcia úspešne skončila a stavba bola skolaudovaná 14. novembra.
Chodník je široký 1,5 m. Niektorí občania tejto ulice postupne vyjadrovali nespokojnosť
s výsledkom rekonštrukcie. Napr. častá námietka bola znižovanie úrovne chodníka pri vjazde
do dvora, čím sa vytvoril taký kopčekovitý alebo ľudovo povedané „hore-dolu“ povrch.
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V dňoch 18.–21. januára sa uskutočnil výrez 23 topoľov v areáli OŠK. Vek stromov bol
viac ako 50 rokov. Boli prírodnými živlami poškodené, miestami prehnité a v budúcnosti
hrozilo ich prípadné zlomenie či zrútenie. Stačila by na to silnejšia búrka. Spílené stromy boli
odvezené na štiepkovanie. Pred vypílením sa ešte muselo demontovať zábradlie a reflektory
zo stožiarov, pričom jeden zo stožiarov bol pri pílení strhnutý. Po vypílení bol trávnik na
ihrisku niekoľkokrát ručne pohrabaný a vzniknuté preliačiny opravené. Aj keď odstránenie
starých topoľov bolo nevyhnutné a roky typické chumáče na jar v tejto lokalite obce zmiznú,
priestranstvo sa javí bez tých stromov prázdnejšie. Oko si musí na to zvyknúť. Starosta obce
ale plánuje vysadiť iné stromy namiesto odstránených topoľov. A topole to nebudú.
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V dňoch 3.– 7. apríla bolo v areáli OŠK vybudované nové detské ihrisko. Realizáciu
uhradila zo svojho rozpočtu obec. Súčasťou ihriska je 7 hracích prvkov: preliezka, kolotoč,
športová zostava s lezeckou stenou, domček so šmýkačkou, preklápacia hojdačka,
dvojmiestna reťazová hojdačka a motorka na pružine. Pribudli tiež dve lavičky, odpadkový
kôš a informačná tabuľa. Už pár dní po inštalovaní si ho naši malí Dolnokrupania mohli
vyskúšať. Detské ihrisko je monitorované kamerovým systémom.
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Od 6. do 10. apríla zrealizovala firma CS, s. r. o. Trnava opravu miestnych komunikácií
na Námestí sv. Vendelína a časti Ulice Horný Chríb až k začiatku cesty smerujúcej
k bytovkám na Ulici Andreja Kubinu. Keďže tento úsek cesty bol po rokoch v zlom
technickom stave, projekt zahŕňal odstránenie asfaltového povrchu a ďalších podkladov,
zemné práce, nástrek spojovacím asfaltom a vyasfaltovanie povrchu dvoma vrstvami, vrátene
premiestnenia sutiny. Výsledkom je nový asfaltový povrch na ploche 3 268 m2 v dĺžke cca
600 m.

Oprava cesty

Dňa 18. apríla sa začala rekonštrukcia chodníka a spevnenej plochy od predajne COOP
Jednota po Krupský potok. Práce sa vykonávali tak, aby nebolo narušené plynulé zásobovanie
predajne a občania tu mohli nerušene nakupovať. V rámci rekonštrukcie bolo vybudovaných
8 parkovacích miest, renovovali sa priľahlé spevnené plochy a tiež bola položená na časti

Rekonštrukcia chodníka

plochy zámková dlažba. Neobišiel sa ani chodník v tejto časti obce, ktorý bol tiež
zrekonštruovaný – až po Krupský potok. Investičná aktivita bola ukončená 15. júna. COOP
Jednota, s. d. Trnava prispela sumou 10 000 €. Kolaudácia prebehla 27. júla.
V dňoch 19. až 26. septembra sa konala ďalšia investičná aktivita, pri ktorej došlo k
rekonštrukcii vozovky na Ulici Dolný Chríb po Ulicu Márie Henriety Chotekovej. Pred
samotným asfaltovaním bolo potrebné vyrovnať splaškové a kanalizačné poklopy a vpuste na
dažďovú kanalizáciu. Dokončenie rekonštrukcie tejto časti miestnej komunikácie sa plánuje
na budúci rok. Zaujímavosťou prác na križovatke ulíc Dolný Chríb a Školská bolo, že viaceré
časti pozemku pod cestou sú ešte stále evidované na rodiny bývalej židovskej komunity
z obdobia pred II. svetovou vojnou, ktorá mala v týchto miestach kedysi svoj cintorín. Tento
fakt práce komplikoval. Ani sa už nedajú dopátrať prípadní dediči na majetkové
vysporiadanie tých pozemkov.

Rekonštrukcia vozovky

Začiatkom októbra bola vykonaná náhradná výsadba za vyrezané topole v areáli OŠK a
pri letnej pivárni. Vysadilo sa 50 ks javorov. Aj touto aktivitou sa obec snaží udržiavať zeleň
v chotári. Dúfajme, že javorom sa bude dariť a neskončia ako smutná lipka, vysadená pri 900.
výročí obce v roku 2013 a o pár mesiacov neznámymi páchateľmi zlomená.

Nové stromy

Dňa 4. novembra sa konali Voľby do orgánov samosprávnych krajov (župné voľby).
Prvýkrát to boli jednokolové voľby, v ktorých o víťazovi rozhodol najväčší počet hlasov. Mali
sme možnosť zvoliť si županov a vedenie týchto krajov. Výsledky volieb v našej obci boli
nasledovné (zdroj Štatistický úrad SR):
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Počet zapísaných oprávnených voličov v našej obci – 1911 voličov.
Slovensko
Účasť
Odovzdané
platné hlasy

29,95 %
1 347 550

Trnavský
samosprávny
kraj
24,74 %
117 252

Dolná Krupá
Volebný obvod
č. 7
20,25 %
387

Za župana Trnavského samosprávneho kraja bol zvolený Trnavčan Mgr. Jozef
Viskupič. Od roku 2010 pôsobil ako poslanec NR SR za stranu Sloboda a solidarita. Od roku
2012 je členom hnutia OĽANO (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti; hnutie Trnavčana
Igora Matoviča s ktorým je aj príbuzný) a pokračoval ako poslanec NR SR. Po úspešnej voľbe
za trnavského župana sa vzdal poslaneckého mandátu v NR SR. Do úradu župana nastúpil 4.
decembra 2017.
V decembri bola skolaudovaná budova nového bytového domu, postaveného za
budovou horného pavilónu školy (pri telocvični). Bol to významný moment, pretože stavba
bytovky trvala niekoľko rokov (od roku 2010). Istý čas bola aj prerušená – počas
hospodárskej dlhovej krízy. Nový bytový dom ponúka moderné bývanie pre občanov.
Trojposchodová budova rozdelená na 2 funkčné celky sa vypína v tejto lokalite obce. Na
prízemí sa nachádzajú 2 vchody a 2 schodiská rozdeľujú budovu na spomínané 2 časti. Prví
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záujemcovia o byty prichádzali už koncom roka. V ponuke sú dvoj a trojizbové byty
s balkónom. Spolu 21 bytových jednotiek. Tak isto 29 parkovacích miest. V prízemnej časti
budovy sa nachádzajú aj priestory na prípadné obchodíky. Ceny bytov sa líšili od ich veľkosti
a umiestnenia v budove. Čím väčší byt a vyššie poschodie, tým cena rástla. Dvojizbový byt sa
pohyboval od 55 294,20€ po 66 772,20€. Trojizbový od 79 126,80€ po 87 138,60€. K bytom
si mohli záujemcovia zakúpiť aj pivničné kobky v sume od 1560,90€ po 2164,80€. Holobyt
obsahoval – protipožiarne vstupné dvere, WC, vaňu, batérie : vaňová, umývadlová,
kuchynská (tieto zariaďovacie predmety spolu v hodnote 500€), prípravu na elektrický
sporák. Obec nerealizovala stavbu bytového domu. Súkromnému investorovi – firme Vypra
spol. s.r.o so sídlom na Suchovskej ulici v Trnave – obec predala spomínaný pozemok za
školou. Následne Vypra realizovala stavbu vo vlastnej réžii.
V roku 2017 sa uskutočnili aj nasledovné aktivity vedenia obce:
















11. januára bola vyrezaná tuja oproti cukrárni, čím sa sprehľadnila zákruta.
16. a 17. januára pracovníci firmy Hermet s. r. o. Senica podrvili na štiepku
konáre a drevo zo skládky na Parkovej ulici – spolu 108 ton. Napriek tomu, že
pracovníci OcÚ skládku niekoľkokrát triedili, nečistoty spôsobovali poruchy
drviaceho mechanizmu.
v januári obec ďalej komunikovala so spoločnosťou Slovak Telekom k
územnému konaniu na dobudovanie optickej siete.
6.– 8. februára bol vyvezený odpad z divokej skládky na Parkovej ulici, spolu
173 ton zmiešaného a 47 ton stavebného odpadu na riadenú skládku FCC
Trnava, s.r.o.. Stavebný odpad vytriedili pracovníci OcÚ.
február – marec vykonali sa revízie elektrických zariadení a bleskozvodov na
obecných budovách. Zistené nedostatky sa odstránili v apríli.
apríl – dôkladné strojové čistenie a zametanie miestnych komunikácií.
apríl – v rámci jarného upratovania sa v obci rozmiestnilo 11 veľkoobjemových
kontajnerov, naplnené boli ihneď po vyhlásení.
máj – náš spoluobčan Rastislav Líška bol vymenovaný za dobrovoľného strážcu
verejného poriadku na základe schválenia poslancami OZ.
13. júna projektant urobil obhliadku strechy požiarnej zbrojnice, doporučil
urobiť nový krov, výmenu krytiny a zateplenie stropu. V auguste bol zaslaný
ministerstvu vnútra projekt Modernizácia hasičskej zbrojnice spolu so žiadosťou
o dotáciu 30 000€.
3.–4. júla boli v prístavbe budovy bývalého kina (dnes priestory DOSKA
Marion) osadené nové plastové okná a jedny nové plastové dvere.
29. júla sa na Parkovej ulici nainštalovali dva spomaľovače – retardéry.
31. júla bol v rámci Malokarpatského združenia vypracovaný projekt na
kompostéry a zaslaná žiadosť o dotáciu z eurofondov pre našu obec v sume 61
495,20 €, z toho 3075,20 € predstavuje spolufinancovanie obcou (412 ks
kompostérov s objemom 1 m3).
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6. septembra sa uskutočnila výmena kotlov v budove bývalého kina (dnes
DOSKA Marion), pretože pôvodné revízny technik ďalej neodporučil
prevádzkovať. V novembri bolo zrekonštruované WC v prístavbe (za javiskom).
V novembri bolo z jednotlivých častí obce vyvezených 8 veľkoobjemových
kontajnerov.
podľa aktuálnych údajov, ktoré poskytla spol. Tavos, a. s. bolo v obci Dolná
Krupá pripojených na verejnú kanalizáciu 562 rodinných domov. Pripojených
nie je približne 100 domácností.

Na obecnom úrade došlo v tomto roku aj k personálnym zmenám. Od 1. novembra
nastúpila na miesto vedúcej referátu vnútornej správy, ekonomiky, personalistiky a miezd
Mgr. Marcela Branišová, pôvodom z Horných Orešian. Vystriedala tak Ing. Bronislavu
Hubačovú, ktorá pôsobila na tejto pozícii pár rokov.
Obec hospodárila tento rok nasledovne:
Celkové príjmy obce predstavovali sumu 1 375 720,80€. Z toho čisto obecné príjmy
boli 1 358 606,75€ a príjmy ZŠ s MŠ boli 17 114,05€.

Nová
zamestnankyňa OcÚ

Hospodárenie obce

Výdavky obce predstavovali celkovo sumu 1 285 584,00€. Z toho čisto výdavky na
chod obce predstavovali sumu 675 736,99€. Výdavky na školu boli 609 847,01€.
Rezervný fond obce predstavovala ku koncu roka suma 86 171,80€.
Obec aj tento rok hospodárila s prebytkom v sume 86 171,80€ a v investičných
aktivitách sa preinvestovalo okolo 340 000€. Obec nečerpala a nesplácala žiaden úver.
V tomto roku obec finančne podporila nasledovné organizácie – Obecný športový klub
Dolná Krupá – futbalový oddiel 9568€, OZ Korompa – Ľudová umelecká škola Johany
Slobodovej 3774€, OZ Korompa – publikácia (výdavky na vydanie knihy o M. H.
Chotekovej) 3000€, OZ Korompa – Karpatskí valaškári 1500€, Dobrovoľný hasičský zbor
Dolná Krupá 1500€, NABOSO, o.z. Trnava Nikola Novotová 1000€ (festival Apropo), OZ
Korompa – Krupanskí črpáci 800€, OZ Korompa – divadelný súbor MARION 600€, PZ Tri
háje Krupá 500€, OZ Korompa Dogs 500€, Obecný športový klub D. Krupá – šachový oddiel
432€, Slov. zväz chovateľov pošt. holubov – ZO D. Krupá 300€, Slov. červený kríž – miestny
spolok D. Krupá 120€, Slov. zväz protifaš. bojovníkov – ZO D. Krupá 120€. Pre miestny klub
dôchodcov, ktorý nemá právnu subjektivitu – 500€ a pre ženskú spevácku skupinu
Dolnokrupanka (tiež bez právnej subjektivity) 700€. V tomto roku boli podporené finančným
darom aj dve organizácie mimo Dolnej Krupej – Zariadenie pre seniorov Križovany nad
Dudváhom a Trnavská arcidiecézna charita. Obe dostali rovnako 20€.
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HOSPODÁRSTVO A EKONIMICKÉ POMERY OBČANOV

ž

ivot v našej obci charakterizovať po ekonomickej stránke nie je veľmi náročné.
To, že sa ekonomike z celoštátneho hľadiska darí a že Slovenská republika je
súčasťou jedného z najvyspelejších ekonomických priestorov – Európskej únie, sa
pochopiteľne odráža aj v živote bežných ľudí. Otázka, či by sme sa mali ekonomicky lepšie
mimo EÚ je asi ťažko zodpovedateľná.
Životná úroveň Dolnokrupanov je pomerne vysoká. Možno povedať, že ekonomicky sa
nám darí. Samozrejme nie všetkým rovnako, čo je ovplyvnené aj šikovnosťou jednotlivca.
Avšak zo všeobecného hľadiska možno konštatovať, že sa máme dobre. Občania si dovolia
viac míňať. Veľa peňazí sa utráca napr. na rekreáciu, zábavu, oddych, kultúru. Občania môžu
cestovať a dovoliť si aj drahšie pobyty doma i v zahraničí. Nejeden Dolnokrupan trávi
dovolenku v Turecku, Grécku, Španielsku, Taliansku či v Dubaji alebo niekde v Thajsku.
Radi navštevujeme exotiku. Veľmi obľúbené je Chorvátsko. Chodíme aj do wellness salónov,
športujeme. Ak sa rozhodneme pre rekreáciu na Slovensku, musí to byť kvalitný hotel od 3
hviezdičiek vyššie. Radi si priplatíme, pokiaľ splní naše očakávania. Nie sme už takí lacní
turisti – štýl chata, paštéty a sáčkové polievky. A ak máme nejakú chatu, tak to nie je žiadna
lacnota. Obľúbený trend dneška je zdravá strava plná zeleniny, ovocia, kvalitného mäsa, ak sa
dá nemastná. Mnohé zdravé produkty chodíme kupovať do zahraničia – najbližšie do
Rakúska. Takmer v každej širšej rodine sa niekto venuje bio eko kulinárstvu alebo raw strave.
Skoro každý chce vyzerať dobre, byť zdravý, chudý, silný, krásny. A vyšportovaný. Bolo by
zaujímavé zistiť, koľkí Dolnokrupania majú permanentku do fitness centra. A ako často
chodia cvičiť. Možno by nás prekvapilo pomerne vysoké číslo. A kto nechodí do fitka, tak
cvičí doma napr. s vlastnou váhou. Dnes nie je šport len o krupanských futbalistoch alebo
zopár bežcoch. Dnes je to životný štýl širokého spektra občanov našej obce.
S kvalitou života súvisí aj trend obliekania. Kto bude raz sledovať v budúcnosti naše
fotky, myslím, že si povie, ako sme sa pekne obliekali. A farebne. Nie sú obľúbené tmavé
farby oblečenia. Ani u žien, ani u mužov. Šedá je preč, farby sú in. Peknému modernému
oblečeniu hovoríme, že je trendy. A naozaj, naprieč vekovými kategóriami sa Dolnokrupania
trendy obliekajú. Vedel by si niekto v minulosti predstaviť muža v červenej bunde? Alebo
ženu vo výraznej žltej? Žiaden problém. Na dnešnej dobe je práve toto fajn, že sa ľudia
obliekajú do farieb. Áno, vždy zostane v móde čierna. Ale dnes je viac farebnosti. Značky,
ktoré nosíme, sú rôzne – napr.: H&M, RESERVED, F&F, Bershka, Calvin Klein, Tommy
Hilfiger, Zara, Peek&Cloppenburg, OZETA, CCC, Adidas, Nike... Väčšinou zahraničné.
Obúvame sa do kvalitných topánok. Musia byť pohodlné, moderné a pokiaľ sa dá – šité.
Žiadne lepenky. Dnešné značky, ktoré nosíme sú napr.: CCC, Baťa, Humanic, Adidas, Nike,
Deichmann, Tommy Hilfiger... Nakúpiť oblečenie zväčša v čínskom obchode, na nejakej
burze vonku či usporiadať cestu autobusom do Poľska (Novy Targ, Jablonka) je už minulosť.
Najmä tie organizované výlety do Poľska na nákupy. Aj do našej obce chodia Vietnamci
predávať. V stánkoch pred obecným úradom nakupujú predovšetkým seniori. Jednoducho
povedané – ľudia si majú dnes z čoho vyberať. A nie je nič výnimočné, že mnohé veci si
kúpime na 1-2 sezóny. Bundu či kabát na 5 či 10 rokov si kúpi málokto. A čo je najlepšie,
nemusíme chodiť na nákupy ani do žiadneho kamenného obchodu. Mnohé veci – najmä
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oblečenie, obuv, nábytok, elektronika, knihy – sa dajú kúpiť online cez internet. Jednoducho
zakúpime z pohodlia obývačky a do pár dní nám tovar dovezie napr. kuriér rovno pred dom.
Je zaujímavé sledovať, ako pred domom niekomu zatrúbi kuriér a odovzdá tovar. Vie to polka
ulice. Keďže žijeme v globalizovanom svete, svoje tovary môžeme jednoducho kúpiť aj
z druhého konca zemegule. Nič výnimočné. Napr.: z Číny, Veľkej Británie, Nemecka, USA...
Väčšina občanov pracuje mimo Dolnej Krupej. Najmä v Trnave, avšak mnohí denne
dochádzajú za prácou aj do Bratislavy či Nitry. Nie ako niekedy autobusmi naplnenými
ľuďmi do popuku, neklimatizovanými s rizikom prípadných porúch dopravného prostriedku.
Dolnokrupania sa dnes do práce dopravujú prevažne súkromnými či služobnými autami.
Mnohí majú úplne nové a drahé autá. Nie je nič výnimočné, že pred domami parkujú aj 2-3.
Takmer každý člen rodiny má svoje. Najčastejšími značkami sú Škody (Octavia, Fabia,
Rapid...), následne Peugeot, Volkswagen (obľúbený je Golf, Passat, Polo), KIA, Citroën,
Ford. Viacerí si môžu dovoliť aj drahšie modely – BMW, Mercedes alebo v niekoľkých málo
rodinách aj Land Rover. Ak sa vrátim myšlienkami k autobusom, tak treba povedať, že dnes
sú moderné, pohodlné, klimatizované – ale poloprázdne. Avšak ísť autobusom do Trnavy má
svoje čaro a plusy.

Doprava a
naše autá

Bývanie v Dolnej Krupej má veľmi veľa výhod. Od ekonomických, cez blízkosť
k Trnave či diaľnici až po kultúrne a rekreačné. Počet obyvateľov rastie. Rastie aj počet
„Nekrupanov“, čo sa do našej obce prisťahovali. Stavajú sa aj pekné domy. Staré domy sa
prerábajú na modernejšie. Fasády sú tiež farebné – od žltých, hnedých, zelených. Avšak
v posledných 2-3 rokoch idú do popredia domy so sivými či bielymi fasádami. A čiernymi
škridlicami. Takto sú architektonicky riešené predovšetkým novostavby. Bungalowy. Interiér
domov je minimalistický. Menej nábytku, nie napratané izby. Nábytok ale musí byť moderný
a funkčný. Veľa kusov nábytku má retro nádych. Opäť je moderná biela farba interiéru, ďalej
bodové svetlá a väčšie okná kvôli dostatku denného svetla. Obľúbené sú prízemné terasy, nie
balkóny na poschodí. Nie je nič ojedinelé, keď sa na streche objavia solárne panely na výrobu
ekologickej energie. Zelenej energie. Mnohé domy sú tepelne izolované s peknými
záhradkami a exteriérovými bazénmi. Uprednostňujeme trávniky pred roľou či viničom.
Záhradné domčeky a altánky pred niekdajšími chlievmi, stodolami a kurínmi. Málokto už
chová ošípané. Viem len o pár 2-3 rodinách. A aj tí chovajú len obročne. Záhradky
s úžitkovými plodinami miznú alebo sa zmenšujú. Je ale dosť spoluobčanov, čo záhradku ešte
majú. Pestujú v nej tradičné plodiny – zemiaky, mrkvu, zeler, uhorky, tekvice...alebo aj kvety.
Ruže bývali v Dolnej Krupej obľúbené. Ale vytrácajú sa spred domov. Aj z Hlavnej ulice, kde
takmer každý mal v predzahrádke ružový záhon. Inými slovami poľnohospodársky charakter
obyvateľov dedín nateraz ustupuje. A je to charakteristické aj pre Dolnú Krupú.

Bývanie v
obci

Dolnokrupania nachádzajú svoje uplatnenie v rôznych sférach hospodárstva alebo v
podnikaní. Všetko závisí od ich kvalifikácie a vzdelania. Tak ako to bolo vždy. Nášho občana
resp. občianku možno nájsť na postoch štátnej správy, v súkromných podnikoch, v oblasti
zdravotníctva, školstva, priemyslu, finančníctva... Niektorí dosahujú vedúce pozície. Máme aj
šikovných manuálne pracujúcich občanov, predovšetkým v trnavskej automobilke PSAPeugeot a iných podnikoch v okolí Trnavy či aj v bratislavskom Volkswagene. Občania
nachádzajú uplatnenie aj v rodnej obci, pretože aj u nás sú viaceré pracovné príležitosti
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v poľnohospodárstve či službách. Miera nezamestnanosti je nízka. Rodín v sociálnej núdzi je
pomerne málo. Prevažuje stredná vrstva, celkom dobre zabezpečená s dobrými príjmami.
Máme aj niekoľko solventných rodín s vyššími príjmami. Väčšinou ide o podnikateľov –
napr. manželia Kudláčoví (Apimed), rodina Jána Reisingera (Termomont), rodina Pavla
Nádaského (Termomont), rodina Jozefa Bachratého (podnikanie v oblasti zdravotníctva), Ing.
Jozef Vadovič (predseda PD Krupá), JUDr. Peter Juhás (exekútor), Peter Polák (potraviny)
a ešte niekoľkí iní. Nemožno nespomenúť, že Dolnokrupan hľadá svoje uplatnenie aj
v zahraničí. Vo viacerých rodinách niektorý z členov pracuje v zahraničí, najmä v Rakúsku,
Nemecku, Českej republike či Veľkej Británii. Sú aj dnes takí, ktorých práca zaviedla do
USA.
V neposlednom rade treba spomenúť, že dôležitým faktorom blahobytu je tiež
technologická vyspelosť súčasnej doby. V každej domácnosti je počítač – väčšinou notebook.
Alebo tablet. Takmer každý má smartfón t.j. mobilný telefón s inteligentným dotykovým
displejom. Tlačítkové telefóny má už málokto. A málokto dnes hovorí o značkách telefónov
spred 10-20 rokmi – Nokia, Motorola, Siemens... To sú už múzejné artefakty. Aj klasické
pevné linky pomaly už. Dnes máme teda moderné smartfóny prevažne od americkej
spoločnosti Apple (nakúsnuté jabĺčko) takzvané iPhony. Sú drahšie. Po nich nasledujú
SAMSUNG, Huawei, LG, HTC... Smartfón je naším každodenným spoločníkom. Denne aj
stovkykrát ho berieme do ruky. Netelefonujeme až tak často. Skôr využívame sociálne siete
ako Facebook alebo Instagram. Chatujeme s rodinnými príslušníkmi alebo známymi či
kamarátmi – a to cez Messenger, WhatsApp, Viber. Už ani veľmi SMS neposielame. Všetko
nahradili tieto šikovné aplikácie. No a v neposlednom rade na sociálnych sieťach lajkujeme
rôzne príspevky, komentujeme ich, nahrávame krátke videá a zdieľame na týchto sociálnych
sieťach. Nahrávame tzv. „môj deň“ - krátky post video či fotka na Messenger či Instagram,
ktorý po 24 hodinách zmizne. Vidíme ale, koľko ľudí si ho v danej sociálnej sieti pozrelo.
Sme vo svete, kde sa vďaka týmto technickým vymoženostiam informácie šíria bleskurýchle
po celej zemeguli. Svoje smartfóny máme radi. Či si to chceme uvedomiť alebo nie... Sú
naším virtuálnym okienkom do celého sveta. A aj do vesmíru, ak nejaká vesmírna agentúra
napr. NASA zverejní fotky či video z obežnej dráhy. Toto všetko sa týka všetkých z nás. Veď
aj o Dolnej Krupej sa dá veľa zistiť z internetu. A veľmi obľúbený je medzi nami
facebookový Krupanský spolek gazdovský. Online fórum (skupina) na sociálnej sieti
Facebook.
O tom, že sa máme ekonomicko-sociálne dobre asi niet pochýb. Len všetko má aj svoju
odvrátenú stránku. Viac plytváme, viac produkujeme odpadkov. Aj keď sa v našej obci
separuje už niekoľko rokov, stane sa, že niekto vyhodí aj elektroniku do lesa. Alebo jedlo do
koša. Plast len tak na krajnicu cesty medzi obcou a Trnavou. Blahobyt prináša viac odpadkov.
Veľa chceme všetci zarábať peňazí. Každý chce byť bohatý, mať sa lepšie ako sused. Veľmi
sa zháňame za peniazmi. Občas až príliš veľa času trávime v práci, hoci by sme nemuseli.
Mať sa stáva asi dôležitejšie ako byť. Dobroprajné klábosenie na ulici s náhodným
spoluobčanom je dnes výnimočné. Pomaly ale isto sa navzájom začíname nepoznať.
Uzatvárame sa do svojej klietky. Viac sme anonymní pre druhých. Virtuálny svet sa nám
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stáva asi bližším ako svet reálny. Na ulici sa pomaly prestávame rozprávať, ale komentovať si
príspevky na Facebooku si okomentujeme...
Ilustratívny prehľad vybraných cien potravín v našej obci v roku 2017 (zdroj: letáky,
odhad):
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Ilustratívny prehľad cien pohonných hmôt a energií v roku 2017 (zdroj:Štatistický úrad
SR; Eurostat):
Látka
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V tomto roku nastala výrazná zmena vo vedení PD Krupá. Dlhoročný predseda
predstavenstva Ing Jozef Vadovič, ktorý postupne medzi členmi družstva získal značný
majetkový podiel, so súhlasom členskej schôdze a predstavenstva predal väčšinový podiel
poľnohospodárskym subjektom Agropodnik s.r.o a Agrováh s.r.o. K zmene došlo v máji
2017. Novým predsedom PD Krupá sa stal Ing. Emil Macho a výkonným riaditeľom náš
spoluobčan Ing. Daniel Nádaský, ktorý niekoľko rokov pôsobil vo vedení PD Špačince.
Bývalý predseda Ing. Vadovič, ktorý odišiel do dôchodku, pôsobil viac ako 20 rokov vo
vedení PD. Pevnou a prísnou rukou manažoval podnik. Hoci družstvá v 90. rokoch po páde
socializmu postupne upadali až väčšina zanikla, dolnokrupanské vykazovalo solídne
ekonomické výsledky a pretrvalo dodnes. Okrem toho boli zmodernizované hospodárske
i kancelárske priestory, zakúpená moderná technika vrátane firemných áut a rozšírený napr.
vinohrad o novú vinicu. V neposlednom rade treba spomenúť, že spolupracoval aj s obcou,
pokiaľ šlo napr. o zimné odhŕňanie snehu prípadne sponzorstvom obecných podujatí. Členmi
predstavenstva v posledných rokoch boli – Rozália Gažovičová (podpredseda PD), Ing.
Tomáš Šoka, Milan Konečný, Helena Hulíková, Milan Garažia, Alžbeta Fíbová, Jozef
Bohunický. Kontrolnú komisiu v posledných rokoch tvorili – Roland Keleši, Jozef Garažia,
Peter Dekan. PD Krupá zamestnáva okolo 50 ľudí, majoritne našich spoluobčanov.
PD Krupá vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi 29.12.1972 zlúčením JRD Dolná
Krupá a JRD Horná Krupá, kedy bolo zvolené nové predstavenstvo a stanovy. Rada ONV v
Trnave uznesením č.3 zo dňa 12.1.1973 schválila vznik družstva podľa Zák.č.49/59 Zb. Deň,
ku ktorému bolo družstvo zapísané do podnikového registra je 15.2.1973 (§ 1 Zák. č.72/70
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Zb.). Stanovy PD Krupá sa menili aj v rokoch 1991, 1993, 1994, 1995, 1996 a 2002.
Poľnohospodárske družstvo v Dolnej Krupej je zamerané na podnikanie v poľnohospodárskej
výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohosp. výrobkov na účely ďalšieho spracovania
a vykonáva tiež nepoľnohosp. činnosť. Družstvo má 3 strediská – stredisko Dolná Krupá je
najrozsiahlejšie a sústreďuje celý úsek technických služieb, sklady obilia a priemyselných
hnojív, sklady krmovín a materiálu pre investičnú výstavbu. Zo živočíšnej výroby sem patria
objekty na chov hovädzieho dobytka. Nachádza sa v centre obce za ihriskom a obecným
úradom v lokalite historicky zvanej „Sedelec“, kde mali v minulosti pozemky majetnejší
roľníci a rozprestierali sa tu vinice. V 50. rokoch 20. storočia pri vzniku družstevníctva boli
im pozemky zabrané resp. museli nátlakom vstúpiť do družstva, čo odpovedalo vtedajšej
politickej atmosfére. Dnešné generácie hodnotia umiestnenie družstva sem, do centra obce,
ako nešťastné riešenie, ktoré aj v okolitých obciach je bezprecedentné. Druhé stredisko v obci
je vinice (Horný Chríb), ktoré má vybudované objekty na výrobu vína. Skladuje sa tu aj
potrebná technika. Do septembra sa tu nachádzali aj sady jabloní. V minulosti boli tiež
čerešne, višne a marhule. Po prevode PD na nového majiteľa došlo v septembri k likvidácii
ovocného sadu jabloní. Celkovo bolo vyťatých 18 ha ovocných stromov. Vznikla tak roľa
resp. poľnohospodárska pôda na výsadbu jačmeňa, kukurice či pšenice a pod. U bývalých
zamestnancov vinohradu vyvolal tento krok poľutovanie. Desaťročia niekoľko generácií
udržiavali ovocný sad, ktorého počiatok v tejto lokalite siaha až ku grófovi Rudolfovi
Chotekovi, zanietenému ovocinárovi. Žiaľ, táto tradícia bola výrubom prerušená. Je otázne, či
aj vinohrad v budúcnosti nebude zrušený. Pestovanie vínnej révy je náročné a nie vždy
rentabilné. Tretie stredisko sa nachádza v Hornej Krupej, zamerané na odchov vysokotelných
jalovíc a uskladnenie objemových krmovín. PD Krupá v centre obce na Nám. Ludwiga van
Beethovena vlastní aj historickú budovu bývalej pošty, kde sa v minulosti prevádzkovalo
mäsiarstvo a obchod potravín. V podzemí sa nachádza vzácna historická pivnica
s vysokoobjemnými sudmi na víno. V novšej prístavbe vzadu budovy vinohradníci zväčša
najčastejšie prešovali obraté hrozno. Vzdialenosť najďalej položených pozemkov PD je 12
km severným smerom, 6 km južným smerom a 5 km západným a východným smerom.
PD Krupá obhospodaruje (stav k roku 2015 na základe Výročnej správy, ktorý je
podobný súčasnému) 2281,54 ha poľnohosp. pôdy, z čoho je 2201,66 ha ornej pôdy. Štruktúra
osevu a dosiahnuté výnosy (ilustratívny prehľad za rok 2015):
Plodina
Pšenica ozimná
Jačmeň jarný
Kukurica na zrno
Kukurica na siláž
Lucerka
Slnečnica
Repka ozimná
Cukrová repa

Výmera
557
226
411
163
226
155
310
94

ha úroda v t
7,83
5,42
2,81
29,70
53,04
2,59
2,65
65,60

Živočíšna výroba je orientovaná na produkciu mlieka a chov jatočných býkov. Dodávka
mlieka v roku 2015 dosiahla 3 165 864 litrov.
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Ekonomický prehľad hospodárenia PD Krupá v posledných rokoch (zdroj Finstat):
Rok
2017

Zisk
- 519 476€

Tržby
2 565 707€

Celkové výnosy
3,7 mil €

2016

- 281 603€

2 685 143€

3,8 mil €

2015

- 166 755€

2 629 609€

3,9 mil €

2014

- 55 293€

2 521 406€

4,0 mil €

2013

- 40 700€

2 650 813€

3,7 mil €

Daň
z príjmu 7 675€
splatná daň 2 880€
z príjmu -43 461€
splatná daň 2 882€
z príjmu -19 086€
splatná daň 2 882€
z príjmu 7 469€
splatná daň 2 883€
z príjmu -3 272€
splatná daň 12€

Nový majiteľ PD Krupá zaviedol pre zamestnancov hneď niekoľko zmien. Všetci
zamestnanci majú povinnosť po príchode na pracovisko sa „pípnuť“ t.j. priložiť
zamestnaneckú kartu na terminál pri vchode, ktorý im zaznamená presný čas príchodu.
Rovnako tak aj čas odchodu. Dovtedy si zamestnanci písali papierový výkaz dochádzky. Do
motorových vozidiel vrátane traktorov a inej techniky boli namontované zariadenia, ktoré
sledujú spotrebu nafty. Tak isto boli namontované GPS zariadenia, ktoré sledujú pohyb
strojov. Od vedúcich pracovníkov sa začalo vyžadovať, aby do práce prichádzali skôr, pretože
sa zúčastňujú pravidelných ranných porád, na ktorých sa rieši stratégia resp. rozdelenie práce
a očakávania na daný deň. Podobne aj medzi poslednými pracovisko opúšťajú. Nový výkonný
riaditeľ PD Ing. Daniel Nádaský má iný manažérsky štýl. Aktívne sa zapája do pracovného
života zamestnancov, sám sa ujíma niektorých nemanažérskych prác, snaží sa byť
prirodzeným lídrom, ísť príkladom. Počas dňa navštevuje pracoviská a informuje sa detailne
o stave práce a postupe. Táto proaktivita a iný duch riadenia sa mu ale, žiaľ, nešťastne
premietli v podobe úrazu v septembri.
Firma Apimed manželov Kudláčových je momentálne jeden z najvýznamnejších
podnikateľských subjektov v obci. Čo sa týka prestíže a reprezentácie obce firme patrí
rozhodne prvenstvo. Dňa 2. marca bola otvorená maloobchodná predajňa v priestoroch
medovinárstva, v ktorej si môžu občania i návštevníci zakúpiť produkty spoločnosti Apimed.
V predajni najčastejšie vídať našu spoluobčianku Adrianu Ondrejkovú rod. Bohunickú. Firma
prevádzkuje tiež webovú stránku, na ktorej si môžu zákazníci zakúpiť tovar aj online
z pohodlia domova. V tomto roku v areáli Apimedu, do ktorého už patrí aj bývalý liehovar
vrátane budov a pozemku, pokračovali stavebné práce. Manželia Kudláčoví chcú celý
rozšírený areál prebudovať, nepotrebné výrobné budovy zbúrať a vybudovať penzión,
reštauráciu, reprezentatívne priestory na prehliadky a prezentáciu podniku a v neposlednom
rade obnoviť rozárium Márie Henriety Chotekovej. Ku dňu 23. marca bol zbúraný
podlhovastý dom (kancelárska budova) na Hlavnej ulici. Tým vynikla niekoľko rokov
rozostavaná tehlová budova za ňou, ktorá sa má dostavať. Stavať ju začala ešte okolo roku
2000 vtedajšia firma Slovdrink s.r.o – posledný prevádzkovateľ liehovaru. A v septembri boli
zbúrané sklady a menšie výrobné haly. Aj tento rok získala firma viacero prestížnych ocenení
– USA v Colorade (2 zlaté medaily), Veľká Británia (Great Taste Awards – zlaté hviezdy –

Nové pomery na PD
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medový aperitív Ambrozia a bariková medovina), či v Českej republike (ocenenie obal roku
2017 pre aperitív Ambrozia). Apimed zaznamenal aj viacero výnimočných návštev, z ktorých
za zmienku isto stojí návšteva z Taiwanu pod vedením obchodníka Larryho L. R. Tsenga dňa
27. apríla. Tento rok priniesol firme aj sklamanie, nakoľko neboli včas doručené súťažné
vzorky na prestížnu súťaž Apimondia 2017 do Istanbulu. Podľa vyjadrenia manželov
Kudláčových pochybilo ústredie Slovenského zväzu včelárov v Bratislave, ktoré malo tak ako
každoročne zabezpečiť doručenie všetkých vzoriek slovenských včelárov včas. Z toho dôvodu
nebola zásielka colne vybavená tureckými colníkmi a tak tohtoročná Apimondia bola
ochudobnená o produkty väčšiny slovenských včelárov, ktorí získavali mnohé ocenenia pre
Slovensko.
Dňa 23. septembra manželia Ing. Daniel Chynoranský a Mgr. Eva Chynoranská rod.
Poláková, naši spoluobčania, otvorili v našej obci prvý wellness v budove prevádzky Marrone
7 divov a zároveň tu zriadili po rozšírení budovy agropenzión s atraktívnym ubytovaním.
Okrem pizzerie a iných jedál si môžu návštevníci vychutnať aj dlhší pobyt v obci. Wellness,
historicky prvý v Dolnej Krupej, zahŕňa fínsku saunu a vírivku v peknej relaxačnej miestnosti
so sviečkami, príjemnou hudbou i občerstvením pre návštevníkov. Vstupné na 2 hodiny
s plným servisom je 20€. Krátko po otvorení tohto wellnessu niekoľkí spoluobčania službu
využili. Tak isto aj prví návštevníci z okolia. Keďže prevádzka Marrone 7 divov je pomerne
vyhľadávaná na rodinné oslavy nielen našimi občanmi, ale aj z blízkeho či vzdialenejšieho
okolia, majitelia Chynoranskí rozšírili budovu a zriadili v nej okrem penziónu tiež sálu pre asi
50 hostí. Prostredie penziónu je pekné, dvoru dominuje mohutný gaštan, rôzne dreviny
a kvety, terasa situovaná do ulice a v zadnej časti pribudla drevená koliba. Príjemnú
atmosféru dotvára najmä na jar a v lete štebotanie rôznych vtákov – napr. anduliek vo veľkej
klieke pri kolibe. Prevádza má aj vlastné parkovisko pri budove.
Z prevádzok pôsobiacich v obci je vhodné spomenúť, že potraviny Petra Poláka – Fresh
– zmenili názov na Môj obchod. A pohostinstvo v centre obce má od tohto roku nového
majiteľa – nášho spoluobčana Petra Sládečka, ktorý krátko po kúpení objektu začal s jeho
výraznou rekonštrukciou. Plánuje tu nielen poskytovať pohostinské služby v modernom
atraktívnom priestore, ale prípadne aj rozšíriť sortiment služieb o jedlo či usporadúvať
rodinné oslavy. Peter skúsenosti má, pretože prevádzkoval roky bar, medzi občanmi zvaný
„dolný bar“ v priestoroch budovy COOP Jednota – na poschodí. A je vyučený v tejto brandži.
Dolný bar zanikol následne, pretože pohostinstvo v centre obce je strategicky výhodnejšie.
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ňa 6. januára starosta obce Ing. Teofil Mihalovič a poslanci obecného
zastupiteľstva pripravili pre občanov novoročný guláš s kultúrnym
programom, v ktorom vystúpili: FS Krupanskí črpáci, ženská spevácka
skupina Dolnokrupanka, DH Karpatská kapela a FS Karpatskí valaškári. Okrem pravého
poľovníckeho gulášu, ktorý zabezpečil poslanec Mgr. Juraj Anetta, sa podával čaj, varené

Novoročný
poľovnícky
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víno a medovina. Podujatie sa tešilo záujmu občanov. Odhadom prišlo asi 250 – 300
Dolnokrupanov. Sympatické bolo, že práve poslanci obsluhovali svojich spoluobčanov.
Dňa 12. februára v našej obci vznikla Ľudovo-umelecká škola hudby a tanca Johanny
Slobodovej. Táto škola sídli na Hornej ulici v malebnom historickom domčeku obrastenom
paviničom s jedným okienkom do ulice. Mal by to byť rodný dom Johanny Slobodovej
a domček aj susedí s novým domom Ing. Jozefa Slobodu. Školu založil práve Ing. Jozef
Sloboda, ktorý sa dlhé roky venuje umeniu v našej obci, najmä ľudovému folklóru. Táto
„školička“, ako on sám vraví, bola založená ako neziskový projekt Folklórneho súboru
Karpatskí valaškári a občianskeho združenia Korompa s aktívnou podporou obce. Cieľom
školy je viesť deti k folklóru a udržiavaniu tradícií minulých generácií. Vyučuje sa hra na
hudobné nástroje, ktoré sú typické pre folklór – husle, viola, kontrabas, cimbal, akordeón.
Nechýba tiež výučba folklórneho tanca. Ako pedagógovia deti vyučujú: DisArt Tomáš
Polakovič (sláčikové nástroje), ľudový umelec Ondrej Dubovský (akordeón), náš rodák
ľudový umelec Ivan Herák (cimbal) a tanec pedagogička Lea Matalíková. Hudobný odbor
absolvovalo v tomto školskom roku 19 žiakov a tanečný odbor ukončilo 21 žiakov. Ľudovoumelecká škola hudby a tanca Johanny Slobodovej sa stala neoddeliteľnou súčasťou obce.
Deti a pedagógovia spestrujú kultúrne dianie v obci a v tomto roku mali aj prvé vystúpenia
mimo Dolnej Krupej. Deti sú učenlivé, zaujímajú sa o umenie a tak isto aj ich rodičia ich
v tom podporujú. Prínos Ing. Jozefa Slobodu a Karpatských valaškárov vo výchove novej
umeleckej generácie isto kladne zhodnotia aj budúci Dolnokrupania. My súčasníci im v tom
veľmi držíme palce a tešíme sa z každého milého vystúpenia našich malých muzikantov.
Folklórny súbor Krupanskí črpáci v spolupráci s obecným úradom zorganizoval 25.
februára fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy. V programe vystúpili aj Karpatskí
valaškári a ženská spevácka skupina Krupianka z Hornej Krupej. Ako býva zvykom,
nechýbalo ani tento rok veselé pochovávanie basy so sprievodom v maskách. Podujatie sa
opäť tešilo záujmu občanov a zúčastnili sa ho aj miestny správca farnosti Vdp. František
Bačík i bývalý dolnokrupanský farár, teraz v Dechticiach Vdp. Miroslav Kováč.
V obradnej sieni obecného úradu sa 25. marca o 15.00 uskutočnila slávnosť uvítania do
života detí narodených v roku 2016 – 9 chlapov a 9 dievčat. Slávnosti sa zúčastnilo 16 z nich.
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Dňa 2. apríla sa v kultúrnom stredisku uskutočnilo zdobenie veľkonočných vajíčok.
Podujatie, ktoré sa konalo po prvýkrát minulý rok, sa aj tento rok stretlo s veľkým úspechom.
Organizátorkou bola naša spoluobčianka Mgr. Sidónia Adamovičová spolu s niekoľkými
učiteľkami miestnej ZŠ. Deti a ich rodičia si prišli na svoje a mnohé vyzdobené kraslice či
abstraktné vajíčka vyzdobili aj interiér školy. Aj vďaka takémuto podujatiu sa tradícia
zdobenia kraslíc v našej obci aj naďalej udržiava.

Zdobenie
veľkonočných vajíčok

Divadelná ochotnícka skupina krupanských amatérov Marion nacvičila tento rok ďalšie
divadelné predstavenie veselohru Ošklbaný páv. Premiéra sa konala v priestoroch bývalého
kina 22. apríla o 18:00 hod. Komédiu v troch dejstvách od nemeckej autorky Inge Ristokovej
uviedli naši ochotníci aj v nedeľu 23. apríla o 16:00 hod a ďalšie reprízy odohrali aj
v Dechticiach, Veľkom Orvišti, Častej a 13. mája opäť v našej obci. Posolstvo hry bolo, že
láska dokáže človeka osloviť v každom veku a aj vtedy, keď si niekto myslí, že už je na ocot
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a žije ako starý mládenec. Inscenáciu režíroval obecný poslanec a dlhoročný dolnokrupanský
ochotník Stanislav Lehota. Ďalej účinkovali Mgr. Martina Slabá, PaedDr. Miroslava
Šalgovičová, Anna Slabá, ja Mgr. Juraj Drozda, MUDr. Vladimír Drozda, Štefan Ištvanec
ml., Miroslava Skýpalová, Martin Dekan a najstaršia ochotníčka Anna Kumančíková. Kulisy
vytvoril Teofil Skýpala a neoddeliteľnou súčasťou kolektívu bola aj tento rok šepkárka
Rozália Lehotová. Predstavenia prilákali desiatky, ba dokonca stovky divákov. Podľa
predaných lístkov to bolo 453 divákov všetkých vekových kategórií. Spokojnosť a aplaus boli
veľké.
Tradičné podujatie ku Dňu matiek sa konalo v nedeľu 14. mája. Po ročnej prestávke
zapríčinenej rekonštrukciou priestorov sa účinkujúci opäť stretli v sále kultúrneho strediska.
Desiatky účinkujúcich z radov detí materskej školy a prvého stupňa základnej školy pripravili
pod vedením svojich učiteliek pestrý program plný spevu, básní, hudby a tanca. Vystúpili aj
tri miestne kultúrne súbory. Asi tri stovky divákov odmeňovali deti častým potleskom.

Deň matiek

Približne 300 detí využilo v sobotu 3. júna možnosť prejsť si cestu rozprávkovým
parkom. Na 12 stanovištiach ich čakali rozprávkové bytosti s rôznymi úlohami. Po
absolvovaní trasy ich čakali kráľovná (PaedDr. Miroslava Šalgovičová) s kráľom (Mgr.
Stanislav Petráš) a boli pasovaní za rytierov. Na podujatí, ktoré po druhýkrát pripravili
dobrovoľníci a poslanci obecného zastupiteľstva, nechýbali ani ďalšie atrakcie: nafukovacia
šmykľavka, jazdenie na poníkoch, tvorivé dielne či maľovanie na tvár. Atraktívne podujatie
by sa nemohlo uskutočniť bez finančnej podpory obecného úradu a sponzorských darov.
Hlavnú zásluhu na zorganizovaní podujatia mala Mgr. Sidónia Adamovičová s kolektívom
dobrovoľníkov.

Cesta
rozprávkovým parkom

Bohatý sprievodný program, desiatky účinkujúcich, vyše 2500 návštevníkov, no najmä
ruže všetkých farieb, veľkostí a vôní charakterizovali prvý júnový víkend 3. a 4. júna. Kaštieľ
– tradičné miesto konania Slávnosti ruží bol svedkom jubilejného 10. ročníka. Vystavovali sa
ruže nielen od nás, ale aj z Čiech a Nemecka. Vyše dve tisícky hlasov rozhodlo aj o poradí v
súťaži ruža roka. Na tomto ročníku uspeli nádherné veľkokveté ruže rôznych farieb.
Výsledky: 1. Perfume Delight (vystavovateľ Stanislav Petráš st. Dolná Krupá, 55 hlasov), 2.
Chrysler Imperial (vystavovateľ Botanická záhrada UK Bratislava, 39 h.) 3. Rémy Martin
(vystavovateľ Botanická záhrada UK Bratislava, 32 h.). Dvojdňový kultúrny program bol
plný hudobných vystúpení, umelecko-dramatických pásem a nechýbala ani ochutnávka
medoviny v priestoroch firmy Apimed. Počas celého podujatia si mohli návštevníci pozrieť
dobovo oblečených remeselníkov, ktorí vyrábali rôzne umelecké alebo úžitkové predmety –
drotári, rezbári, medovnikári a košikári. Svoje umelecké diela počas Slávnosti ruží
vystavovala v priestoroch kaštieľa aj ZUŠ M. Schneidera-Trnavského. V sobotu od 19:00 do
22:00 sa konala ľudová veselica v podaní Karpatských valaškárov pri grotte s možnosťou
ochutnávky vín. Nechýbal ani tradičný duchovný program – či už pietna modlitbová
spomienka v Mauzóleu Chotekovcov alebo nedeľná sv. omša o 10:30 vo farskom kostole za
zosnulé grófske rodiny Brunsvikovcov a Chotekovcov, ktorú slúžil miestny správca farnosti
Vdp. František Bačík. Celé podujatie – 10. ročník Slávnosti ruží – výrazným podielom
zorganizovala kultúrno-propagačná manažérka kaštieľa Mgr. Alena Krátka z Hornej Krupej.
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V nedeľu 2. júla sa v kaštieli uskutočnilo záverečné vystúpenie žiakov hudobného
odboru a starších žiačok tanečného odboru Ľudovo-umeleckej školy Johany Slobodovej v
Dolnej Krupej. Škola sa teší podpore občanov a záujmu obce.

Koncoročné
vystúpenie

Dňa 28. októbra uviedla spevácka skupina Krupanskí črpáci pri slávnostnej akadémii
v kultúrnom stredisku svoje dve CD. Jedno s ľudovými pesničkami s názvom „Naša obec
Krupá zvaná“ a druhé s tradičnými vianočnými koledami s názvom „Vianoce s Črpákmi“.
Slávnostný program bol obohatený o vystúpenia viacerých súborov, s ktorými črpáci
spolupracujú. Za našu obec to boli aj Karpatskí valaškári či ženská spevácka skupina
Dolnokrupanka. Všetci umelci i hojný počet návštevníkov podujatia priali Krupanským
črpákom veľa tvorivého elánu do ďalších rokov, členom súboru veľa zdravia a hodne
úspešných vystúpení do budúcnosti. Všetky vinše vychádzali z úprimného srdca a boli
sprevádzané uznaním, pretože črpáci už roky spestrujú kultúrne dianie v obci i mimo nej. CD
boli uvedené symbolickým posypaním bielych lupeňov ruží. Vianočné posypali Vdp.
František Bačík a Vdp. Miroslav Kováč a ľudové starosta obce Ing. Teofil Mihalovič
a predseda OZ Korompa náš rodák Ing. Vladimír Gronský. Pre všetkých hostí slávnostnej
akadémie bolo pripravené pohostenie a pri hudbe aj tancovačka. Členmi súboru Krupanskí
črpáci sú – František Jozef Sekera (harmonikár), Augustín Šalgovič, Jaroslav Novota, Ing.
Pavol Škoda, Miroslav Gažo, Ján Fančovič, Matúš Gádoši, Pavol Mihalovič, Roman Hanzel,
Ladislav Lelovský, Marián Hulík, Janka Šalgovičová, PaedDr. Miroslava Šalgovičová,
Rozália Čižinská, Miroslava Blahová, Mária Gažicová, Štefánia Malecová, Anna Horváthová,
Anna Žáková, Zdeno Novanský.
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Ku koncu roka sa uskutočnili nasledovné kultúrne podujatia:






23. septembra – divadelné predstavenie o živote M. H. Chotekovej v kaštieli vo
freskovej sále. Umelcami z Trnavy a Bratislavy boli odohrané 2 predstavenia.
V nedeľu 3. decembra sa v kultúrnom stredisku konalo tradičné predvianočné
posedenie s programom pre dôchodcov. Vystúpili deti zo ZŠ s MŠ a miestne
folklórne súbory.
V sobotu 9. decembra sa uskutočnila súťaž vo varení mikulášskej kapustnice so
sprievodným programom pre deti, medzi ktoré zavítal aj sv. Mikuláš.
Dňa 17. decembra sa v priestoroch kaštieľa uskutočnili Vianočné trhy, ktoré
pripravili žiaci a pedagógovia ZŠ v spolupráci s kaštieľom. Varila sa aj tradičná
vianočná kapustnica.
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plynulý rok priniesol rôzne športové udalosti, vďaka ktorým mohli byť občania
súčasťou športového diania.
Futbalová sezóna 2016/2017 priniesla nasledovné výsledky: A-mužstvo

Futbalová
sezóna

sa v rámci VI. ligy umiestnilo na 7. priečke so ziskom 52 bodov. Z 30 odohraných zápasov
naši vyhrali 16, remizovali 4 a prehrali 10. Víťazom ligy sa stal OŠK Zavar s 62 bodmi, druhí
skončili futbalisti TJ Siladice a na treťom mieste FK Bestrent Horná Krupá. Dorastencom sa
v uplynulej sezóne darilo. V celkovom hodnotení v VI. lige obsadili peknú druhú priečku s 38
bodmi. Z 18 zápasov zvíťazili v 12, remizovali 2 a prehrali 4. Prvé miesto patrilo ŠK Slávia
Zeleneč s 44 bodmi. Nevydarenú sezónu mali naši žiaci. Obsadili predposlednú 13. priečku
s 10 bodmi. Víťazom sa stal ŠK Cífer 1929 so 73 bodmi. Našim najmenším futbalistom sa
v sezóne darilo. Prípravka, ktorá hrá pod Hornou Krupou, obsadila pekné tretie miesto s 46
bodmi. Z 22 zápasov zvíťazili v 14, remizovali 4 a rovnako prehrali 4. Víťazom sa stali
prípravkári z Jaslovských Bohuníc – ŠK Blava 1928.
Dňa 27. februára prestúpila Adela Baránková do ženského tímu Spartaka Trnava. Naša
spoluobčianka patrí k tým dievčatám, ktoré rady hrajú futbal a rozhodne nepovažujú tento
šport za mužskú doménu.

Adela
Baránková

V marci nechýbalo veľa a v našom A-mužstve by si zahral prvýkrát v histórii
zahraničný hráč. S mužstvom trénoval krátko 24-ročný obranca Američan Shane Rocco.
Prešiel treťou španielskou ligou a pred príchodom na Slovensko pôsobil v nižších
holandských ligách. Pochádza z Newport Beach v Kalifornii v USA. K spojeniu s Dolnou
Krupou pomohli moderné technológie. "Po odchode Miroslava Jarábka do Červeníka sme
hľadali posilu na stopérsky post. Skúsili sme aj novú službu pre hráčov na internete Be-pro a
prihlásil sa Shane. Žije momentálne v Bratislave a hľadal si klub," potvrdil funkcionár
futbalového oddielu Mgr. Denis Kabát. Hoci sa so Shane Roccom dobre trénovalo, napokon
po ňom siahla Rača, ktorá mu ponúkla vyššiu súťaž i zaujímavejšie podmienky. Rocco to má
oveľa bližšie, vlastne v rámci mesta, keďže býva v Bratislave.

Američan
Shane Rocco

Náš spoluobčan Mário Bachratý si zahral v tíme s futbalovými legendami Skuhravým či
Mistrom. Bývalý stredopoliar trnavského Spartaka M. Bachratý výrazným spôsobom podporil
vznik turnaja Návrat k československej lige, ktorý sa v sobotu 8. apríla hral v Mestskej
športovej hale v Trnave. Dostal príležitosť futbalovo si zaspomínať na predošlú generáciu
hráčov, z ktorých niektorí akoby zostali v zabudnutí a podľa neho treba si ich aj takouto
formou pripomenúť.
Dňa 10. júna sa konalo 3. kolo medzinárodných cyklistických pretekov Okolo
Slovenska. V rámci tejto etapy prechádzal pelotón desiatok cyklistov aj našou obcou. Po
Hlavnej ulici smerom na Trnavu prešli v čase 17:20 – 17:50 hod. Bol to predposledný úsek
celej etapy, pretože po našej obci nasledoval už len cieľ v Trnave pred hlavnou budovou pošty
na Trojičnom námestí. Uháňajúcich cyklistov po Hlavnej ulici povzbudzovalo niekoľko
desiatok našich spoluobčanov. Celá táto etapa mala dĺžku 221 km a začala v Nitre.
V sobotu 22. júla sa konalo v areáli OŠK tradičné letné podujatie Memoriál Libora
Jarábka. Memoriál napísal tento rok už svoju štvrtú kapitolu. Priateľsky si zmerali sily 4
mužstvá – Dolná Krupá, Libík team, Špačince a Prostřední Lhota z Českej republiky. V tíme
Libík team hral aj známy bývalý spartakovec Miroslav Karhan. Víťazom memoriálu sa stali
Špačince, ktoré vo finále porazili Dolnú Krupú 3:0. Libík team podľahol v boji o tretie miesto
českému celku Prostřední Lhota 3:6. Prestávku medzi zápasmi vyplnil zápas prípravkárov
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Memoriál
L.Jarábka

a prípravkárov Suchej nad Parnou. Domáci najmenší mali potom veľký zážitok, keď im
Miroslav Karhan odovzdával medaile za tretie miesto, ktoré obsadili v minulej sezóne v
súťaži Oblastného futbalového zväzu Trnava. Na svoje si na memoriáli prišli nielen futbaloví
nadšenci, zabezpečené bolo chutné občerstvenie, organizátori pripravili zoskok parašutistov
priamo na hraciu plochu a losovala sa aj tombola. Zaujímavosťou šťasteny bolo, že hlavnú
cenu v podobe televízora vyhral starosta Špačiniec PhDr. Július Zemko. Podujatie prilákalo aj
tento rok desiatky spoluobčanov i návštevníkov z okolia.
Dňa 25. augusta sa v letnej pivárni Svijany uskutočnilo vyhodnotenie Krupanskej
interligy. Pôvodne malo byť vyhodnotenie 19. augusta, ale pre nepriaznivé daždivé počasie
bolo podujatie preložené o týždeň neskôr. Prvé kolo interligy začalo už v piatok 16. júna.
Celkovo sa do turnaja zapojilo 7 mužstiev – Hokejisti, Colo colo, Crazy wolf, Pekelníci, FC
Liverpool, Rotor Volgograd a Argentína. Vyhodnotenia sa zúčastnili desiatky spoluobčanov.
Bolo pripravené občerstvenie, zábavné súťaže, hudba a diskotéka. Podujatie moderoval
Rudolf Garažia a v organizácii sa výrazne spolupodieľal poslanec OZ Mgr. Marek Dekan.
V sobotu 16. septembra sa konal 3. ročník bežeckého podujatia Krupanská 10-ka.
Bežalo sa v 8 kategóriách, v rámci ktorých bola aj kategória „Dolnokrupanci“ a deti. Celková
dĺžka trate bola 10 500m. Okruh tvoril areál OŠK, Nám. L. van Beethovena, Hlavná ulica,
kaštieľsky park, poľné cestičky popri hornom háji (Rubanica), popri vinohradu, Horný Chríb,
Dolný Chríb, Ul. J. Dopjeru, cesta za ňou ako je „Zelenica“, Dolina, Podhájska ul., Hoštáky
a naspäť cez Hlavnú ulicu do areálu OŠK. Štartovné bolo 4€. Dospelí vyštartovali o 15:00
hod. Deti o 14:00 hod. V kategórii muži do 39 rokov našu obec reprezentovali Matej
Bohunický a Drahomír Horváth. V kategórii muži nad 40 rokov sme mali zastúpenie vďaka
Augustínovi Škodovi a medzi mužmi nad 50 rokov sme fandili Jánovi Bohunickému.
V kategórii ženy nad 35 rokov reprezentovala Dolnú Krupú Zdena Hettešová. Týmto štyrom
Dolnokrupanom patrí náš obdiv a vďaka aj za pekné umiestnenie a hlavne za reprezentáciu
obce. Celkovo sa Krupanskej 10-ky zúčastnilo 34 registrovaných bežcov a bežkýň z bližšieho
i vzdialenejšieho okolia. Vo voľných kategóriách Dolnokrupanci a deti ich bolo viac.
Podujatie zorganizoval OŠK v spolupráci s obecným úradom.
V sobotu 28. októbra sa v areáli kaštieľskeho parku konalo 5. kolo Slovenského pohára
v cyklokrose. Historickou skutočnosťou bolo, že v areáli kaštieľa sa prvý raz jazdilo o body
druhej kategórie (C2) z programu Medzinárodnej cyklistickej únie. Regionálne médiá
priniesli aj takúto správu : Dolná Krupá zažila v sobotu 28. októbra medzinárodné
cyklokrosové preteky UCI kategórie C2, vôbec najväčší sviatok v doterajšej histórii telesnej
kultúry v tejto obci Trnavského okresu (Trnavský hlas). Podujatie organizovali Cyklistický
klub Zeleneč (odtiaľ nás rodák Róbert Bachratý), obec Dolná Krupá (okrem starostu najmä
poslanec Mgr. Marek Dekan) a Slovenské hudobné múzeum (správca kaštieľa Ing. Michal
Žák). Celkovo sa súťaže zúčastnilo 222 pretekárov z viacerých krajín – Slovensko, Česko,
Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko a Belgicko. Víťazom kategórie men elite sa stal
cyklista Martin Haring (SK), kategórie women elite Janka Keseg Števková (SK) a kategórie
men junior Balázs Vas (H). Podujatie bolo zorganizované na vysokej úrovni. Treba povedať,
že prilákalo stovky návštevníkov vrátane divákov z našej obce a okolia. Amatérski cyklisti
i deti mali možnosť vyskúšať si jazdy aj vo svojich kategóriách. V každom, kto sa prišiel na

Vyhodnotenie
interligy

Krupanská
10-ka

Výnimočný
cyklokros

toto podujatie pozrieť, rezonoval športový duch a pocit hrdosti. Pretože Krupá bola v tento
deň centrom diania cyklistiky. Len to počasie mohlo byť lepšie... Náš rodák Štefan Škoda,
aktuálne bývajúci v obci Kováľov, dal aj fotku z podujatia na Facebook relácie Počasie TV
Markíza. A jeho fotka s komentárom bola použitá práve vo večernom vysielaní Počasia na
Markíze.
Ostatné udalosti zo života OŠK:











3. ročník turnaja v ping pongu v kultúrnom stredisku 10. marca.
futbalisti sa aktívne zúčastnili programu pri príležitosti MDD – cesta
rozprávkovým parkom dňa 3. júna.
nové dresy s logom Šport baru.
facebooková stránka OŠK dosiahla 17. mája 505 sledovateľov.
nové lopty na tréningy.
dňa 6. septembra sa staronovým trénerom A-mužstva stal Andrej Císar.
október – naši najmenší futbalisti z prípravky zimovali na prvom mieste.
november – Marek Vavro (tréner ObFZ Trnava) vyzdvihol brankára Dominika
Levárskeho, ktorý veľmi podržal mužstvo a patril k veľkej opore Výberu ObFZ
Trnava na turnaji odohranom 28. novembra v MŠH v Trnave.
Vianočný turnaj členov a priateľov OŠK dňa 16. decembra.

Ostatné
športové
udalosti

FARNOSŤ A FARSKÝ ŽIVOT

V

celej katolíckej cirkvi a rovnako tak aj v našej farnosti najviac rezonovala téma
100. výročia od zjavení Panny Márie v portugalskej Fatime. Azda
najpozoruhodnejšie zjavenie v novodobých dejinách púta aj dnes v roku 2017
pozornosť ľudí. V našej farnosti bola počas celého roka v kostole pri ambone vystavená socha
Panny Márie Fatimskej. Popri tejto téme sa v druhej polovici cirkevného roka obrátila
pozornosť na nového slovenského blahoslaveného saleziána Titusa Zemana, ktorý bol
blahorečený 30. septembra v Bratislave. Titus Zeman bol počas bývalého režimu
prenasledovaný pre vieru, mučený a väznený.
Významná investičná udalosť prebiehala v dňoch od 13.–17. marca, kedy bola
opravovaná strecha fary. Bola vymenená celá krytina. Práce vykonala firma nášho
spoluobčana Františka Škorvagu – Strechy FS. Náklady predstavovali 22 292€, avšak Vdp.
František Bačík vybavil dotáciu na rekonštrukciu z ministerstva financií vo výške 8000€,
takže reálne náklady boli 14 292€. Nová strecha dominuje budove fary a hneď upriamila
pozornosť domácich i návštevníkov obce. Je pekná hnedá a mierne sa leskne svitom slnka.
Dňa 13. decembra sa opravovali zvony. Dlhší čas nezvonil stredný zvon, len malý
a veľký. V rámci prác boli vymenené srdcia zvonov, remene i mechanizmus vyzváňania tak,
že po skončení zvonenia zvony nedozváňajú istý čas zotrvačnosťou, ale do pár sekúnd

Dianie
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nastane ticho. Práce vykonala renomovaná firma z Poľska, ktorá opravuje zvony na mnohých
kostoloch v arcidiecéze i na Slovensku. Avízo na ňu dostal správca farnosti od kolegov
kňazov.
Zo života farnosti vrátane filiálky Hornej Krupej ponúkajú farské matriky nasledovné
údaje:
POKRSTENÍ
Deti 25
Chlapcov 11
Dievčat 14

Dospelí 0

ZOMRELÍ
Spolu farníkov
Žien
Mužov
Nezaopatrení

Farské
matriky

37
20
17
18

Najmladšia bola zosnulá etnologička Mgr. Zuzana Fíbová, ktorá zomrela náhle a
nečakane vo veku 28 rokov (+09.12.2017). Najstaršia bola zosnulá Emília Plančíková rod.
Bystrianská, ktorá zomrela vo veku 91 rokov (+23.12.2017).
Na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára 2017 bola tradične pri sv. omšiach požehnaná
trojkráľová svätená voda, krieda a tymian. Najmä o svätenú vodu bol značný záujem medzi
veriacimi – tak ako každoročne. V dňoch 1.–5. januára si mohli veriaci v sakristii nahlásiť
požehnanie domu. Vdp. Bačík potom navštevoval nahlásené domácnosti 6. a 7. januára.
O túto tradíciu mali mnohí záujem tak z Dolnej i Hornej Krupej. Na dvere sa píše
20C+M+B17 (Christus Mansionem Benedicat). Návšteva pána farára v týchto domácnostiach
bola spojená aj s príjemným posedením, obohacujúcim rozhovorom a rodinnou atmosférou.
Od 18.– 25. januára prebiehal v celej cirkvi tradičný týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov. Modlilo sa denne pred sv. omšou aj v našej farnosti a pán farár vyzval veriacich,
aby pripojili aj osobnú modlitbu či obety k zjednoteniu všetkých kresťanov. Tento rok
uplynulo 500. výročie od reformácie Martina Luthera.
Dňa 3. februára na sviatok sv. Blažeja sa udeľovalo tradičné svätoblažejské požehnanie
hrdla. Bolo udeľované počas omše individuálne každému záujemcovi s charakteristickou
dvoj-sviečkou.

Novoročné
aktivity

Zjednotenie
kresťanov

Sv. Blažej

Dňa 16. apríla na Veľkonočnú nedeľu sa konalo pri rannej sv. omši o 7:30 tradičné
požehnanie veľkonočných pokrmov.

Pokrmy

Dňa 21. mája sa konala slávnosť 1. svätého prijímania. Eucharistiu prijalo prvýkrát 25
detí z Dolnej i Hornej Krupej. O slávnostnú výzdobu farského kostola sa postarala Mgr.
Martina Slabá spolu s rodičmi prvoprijímajúcich.

I. sv.
prijímanie

V piatok 4. augusta vystúpili so svojimi piesňami vo farskom kostole deti z detských
domovov – projekt Úsmev ako dar. V spolupráci s krízovým centrom Josephinum a VŠ sv.
Alžbety sa konal v týchto dňoch spevácky detský tábor. Deti z Josephina i deti v rámci tohto
tábora prežili spoločne zaujímavé letné dni v Josephine.

Úsmev ako
dar

Farský úrad dal pre veriacich do pozornosti, že v sobotu 19. augusta v rámci projektu
Noc hradov a zrúcanín dobrovoľníci Katarínky otvorili ruiny kláštora a kostola pre verejnosť.
Do 18:30 bolo možné vyjsť na novootvorenú vežu; 18:45 nasledovala sv. omša; 20:00
hudobný koncert a od 21:00 nočné sprevádzanie Katarínkou.

Kataínka

V rámci jesenných kántrových dní od 22. septembra sa konalo Poďakovanie Pánu Bohu
za úrodu. Aj tento rok bol pekne vyzdobený kostol z plodov zeme.

Poďakovanie
za úrodu

V stredu 1.novembra sa konala tradičná Dušičková pobožnosť na cintoríne. V Dolnej
Krupej o 15:30, v Hornej Krupej o 14:30.

Dušičky

Dňa 30. novembra – tak ako každý rok sa konala slávnostná omša pri príležitosti sviatku
patróna kostola sv. Ondreja Apoštola. Sv. omša o 18:00 bola tento rok obetovaná za všetkých
zosnulých farníkov. A tak, ako každý rok i tento horeli sviece na bočnom oltári svätého
Ondreja. Je to vlastne jediný deň v roku, kedy aj tu počas omše horia.

Patrocínium

Dňa 3. decembra začal nový liturgický rok prvou adventnou nedeľou. Je tradíciou, že sa
pred obidvoma omšami svätia adventné vence, ktoré si veriaci z domu so sebou prinesú. Aj
tento rok pod hlavným oltárom nanosili farníci na posvätenie hneď niekoľko kusov.
Tohoročný advent bol veľmi krátky. Trval len 3 týždne a vlastne 4. adventná nedeľa pripadla
na 24. decembra. Teda dopoludnia bol ešte advent a k večeru sa už slávila vianočná večera
a o polnoci polnočná vianočná omša.

Advent

Od 15.–23. decembra sa po domoch modlil veriaci deviatnik Prístrešia Panny Márie.
Vopred nahlásené rodiny sa schádzali vo svojich domovoch na krátkej bohoslužbe za účasti
Vdp. Bačíka.
30. decembra sa vo farskom kostole konala tradičná Jasličková pobožnosť, ktorú
pripravili učiteľky a žiaci ZŠ. Na pobožnosť prišli v hojnom počte rodičia, príbuzní i ostatní
veriaci.

Deviatnik
prístrešia

Jasličková

K pravidelným aktivitám správcu farnosti patrili tiež utorkové biblické hodiny a každý
týždeň vo štvrtok poklona k Sviatosti oltárnej s eucharistickým požehnaním. Špeciálnu
možnosť mali dospelí, ktorí prejavili záujem o sviatosti. Boli pánom farárom pripravovaní.

Biblické
hodiny

Dňa 23. júna navštívila našu obec po niekoľkých rokoch od preloženia do Prievidze
rádová sestra Xavéria Mikulová, FDC (rodným menom Anna), ktorá bola poslednou
predstavenou miestneho kláštora marianok a v našej obci pôsobila niekoľko rokov. Obec
navštívila aj s ďalšou spolusestrou. Cesty ju do Dolnej Krupej zaviedli pri príležitosti
významného 90. ročného jubilea vzniku samostatnej slovenskej provincie tohto rádu
v Trnave, kde sa konali v ich sídle na Halenárskej ulici aj oslavy. Pričinením grófky Márie
Henriety Chotekovej v roku 1927 prišli aj do našej obce. Kláštor marianok – Kongregácie
dcér Božskej lásky (FDC) bol zrušený v roku 2009 (ak nerátame jeho zrušenie v 1950).
Budova Josephina rádu patrí naďalej. Pred nedávnom odpredali obci aj pozemky bývalého
kláštora, ktoré mali na Lenderke na ihrisku pozdĺž Školskej ulice k potoku. Stretnutie farníkov
so sestrou Xavériou a jej spolusestrou bolo srdečné, ale krátke. Sestričky sa zúčastnili omše
vo farskom kostole, popozerali si zrenovovaný kostol, chvíľu sa rozprávali s Vdp. Bačíkom

Návšteva
sestry
Xavérie

o aktuálnom živote vo farnosti a tiež sa päťdesiatpäť ročná sestra Xavéria rozprávala
s prítomnými farníkmi. Dobre si všetkých pamätala. A zaujímala sa aj o ich deti, ktoré svojho
času učila náboženstvo a pripravovala na 1. sv. prijímanie.
V piatok 17. marca zomrel v nemocnici v Topoľčanoch salezián kňaz Július Obonya
SDB. Svoj život zavŕšil vo veku 70 rokov. Don Obonya sa narodil 31. augusta 1946
v Kolíňanoch, kde ho aj pochovali. Pôsobil na viacerých miestach v rámci saleziánskeho rádu
i v diecéze. Bol vyštudovaný pedagóg. Počas pôsobenia Vdp. Františka Očenáša v našej obci
ho veľakrát zastupoval najmä v letných mesiacoch alebo pri inej neprítomnosti. Obidvaja boli
veľkí kamaráti s podobným štýlom pastorácie. Dolnokrupanskí farníci si Vdp. Obonyu
pamätajú ako korpulentného a energického kňaza, ktorý vedel byť veľakrát láskavý občas aj
prísny. Naposledy bol v Dolnej Krupej v lete roku 2009 krátko pred odchodom Vdp. Očenáša.
Odvtedy farnosť nenavštívil. Udržiaval len písomný listový kontakt s niekoľkými veriacimi.
Ako pamiatka na jeho spolupôsobenie vo farnosti zostala socha sv. Jozefa, ktorá sa nachádza
vedľa bočného oltára Preblahoslavenej Panny Márie. Bola inštalovaná jeho zásluhou – aby
veriaci muži hľadali vzor vo sv. Jozefovi. Vďaka inšpirácii Vdp. Obonyu ju spolu s ním Vdp.
František Očenáš posvätil a sem umiestnil 19. marca v roku 2003 alebo 2004.
Niektoré zbierky (spolu Dolná i Horná Krupá):







Na Dobrú novinu 365 € (koledovanie na Vianoce)
Na 1. pôstnu nedeľu na charitu 1100 €
Na Boží hrob 590 € (Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme)
Na seminár 860 € (Nedeľa dobrého Pastiera)
Na katolícke masmédiá 810 €
Na misie 1100 € (októbrová misijná nedeľa)

Úmrtie
Júliusa
Obonyu,
SDB(19462017)

Zbierky
farnosti

ŠKOLA
Základná škola

V

ýrazná zmena nastala vo vedení školy. Dňa 7. júna bola Radou školy na post
riaditeľky zvolená PaedDr. Ivana Ladvenicová, triedna učiteľka 2. ročníka,
ktorá pochádza z neďalekej Dobrej Vody. Funkcie sa ujala od 1. augusta 2017
t.j. v školskom roku 2017/2018. Mgr. Valjentová rod. Bohunická (dcéra niekdajšieho
kronikára Augustína Bohunického) skončila po piatich rokoch na tomto poste, mimochodom
ako prvá Dolnokrupanka. Ako riaditeľka posunula školu veľmi dopredu, čo sa týka hmotného
zabezpečenia, získavaním financií aj mimo obecného rozpočtu. Jej zásluhou boli vykonané
viaceré rekonštrukcie a príkladné zveľaďovanie školského majetku. Žiaci dosahovali dobré
výsledky a v mnohom reprezentovali školu v okolí. Voľba riaditeľa ZŠ s MŠ bola napätá a po
obci sa šírili viaceré verzie všelijakých svedectiev proti nej či za ňu. Výsledok voľby obec
rešpektovala a starosta vymenoval PaedDr. Ladvenicovú do funkcie riaditeľky. Zaujímavé je,

Nová
riaditeľka
školy

že ďalšie pôsobisko našla Mgr. Mária Valjentová na ZŠ na Dobrej Vode, kde sa stala
riaditeľkou. A Dobrovodčanka PaedDr Ivana Ladvenicová zase riaditeľkou v Dolnej Krupej.
V školskom roku 2016/2017 navštevovalo našu školu 173 žiakov v 9 triedach. Každý
ročník mal po jednu triedu:
Ročník
Počet
žiakov

I.
20

II.
14

III.
27

IV.
21

V.
23

VI.
20

VII.
17

VIII.
18

IX.
13

Na škole pôsobili pedagógovia – Mgr. Mária Valjentová (riaditeľka), Mgr. Marta
Káčerová (zástupkyňa ZŠ), PhDr. Monika Korchová (zástupkyňa MŠ), Mgr. Jana Branišová,
Mgr. Miloš Čajkovič, Mgr. Alena Gajarová, Mgr. Miroslav Holický, PaedDr. Ivana
Ladvenicová, Mgr. Erik Lang, Mgr. Martina Slabá, Mgr. Monika Slabá, Mgr. Stanislava
Sládeková, Mgr. Zuzana Supeková, PaedDr. Miroslava Šalgovičová. Ako vychovávateľky
v školskom klube detí pôsobili – Erika Lehocká a Lýdia Bušková. Náboženstvo vyučoval
správca farnosti Vdp. Mgr. František Bačík.
Žiaci IX. a V. ročníka sa zúčastnili povinného celoslovenského vedomostného merania
Monitor a T5 (v slovenskom jazyku a literatúre; a v matematike). Výsledky boli v porovnaní s
celým Slovenskom nasledovné:
Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Monitor SJL
Monitor MAT

13
13

66,8
62,3

T5 SJL
T5 MAT

22
22

62,6
59,21

Triedy

Učitelia

Testovanie
deviatakov
a piatakov

Celoslovenský
priemer
61,2
56,4
63,1
62,3

Deviataci po skončení nastúpili na ďalšie stredoškolské vzdelávanie. Pokračovali v
týchto študijných odboroch:
Počet končiacich žiakov IX. ročníka..................................13
Počet prijatých na gymnáziá............................................4
Počet prijatých na biligválne školy..................................0
Počet prijatých na stredné školy (SŠ, SPŠ, OA, SZŠ...)...5
Počet prijatých na 4-ročné študijné odbory SOŠ..............2
Počet prijatých na 3-ročné študijné odbory SOŠ..............2
Do pracovného procesu....................................................0

Uplatnenie
končiacich
žiakov

Z prvého stupňa sa uchádzali 4 žiaci o prijatie na osemročné gymnázium. Všetci boli
prijatí.
Do prvého ročníka bolo k 30.06. 2017 zapísaných 25 predškolákov. V školskom roku
2016/2017 mladší žiaci dosahovali priemerne najlepší prospech z anglického jazyka,
matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Starší žiaci zase z informatiky a fyziky. Obe
skupiny žiakov mali takmer zhodný čistý priemer 1 z telesnej výchovy a výtvarnej výchovy.
Najviac vymeškaných ospravedlnených hodín mali deviataci (2135) a ôsmaci (2086),
najmenej prváci (1060) a šiestaci (1091).

V čom sú
lepší

V uplynulom školskom roku naši žiaci dosahovali pekné výsledky aj v reprezentovaní
školy i obce v rôznych vedomostných či športových súťažiach.
Najväčšej matematickej súťaže na svete – Matematický klokan – sa zúčastnili žiaci 1. a
2. stupňa Hanka Jarábková (2. roč.), Kevin Gažo, Amália Solíková, Mariana Belková (3.
roč.), Pavol Bíly, Oliver Gažo (4. roč.), Melánia Čonková ( 5. roč.), Jakub Polák ( 7. roč.),
Šimon Ištvanec, Mário Zelenka, Marek Gažo, Barbora Mikušiaková, Margaréta Horváthová,
Patrik Kucman (8. roč.). V matematickej súťaži Pytagoriáda školu reprezentovali Matej
Porubský (4. roč.), Ivan Brestovanský ( 5. roč.), Matúš Ilavský ( 6. roč.), Jakub Polák ( 7.
roč.), Mário Zelenka (8.roč). Biologickej olympiády sa zúčastnili dve žiačky – Barbora
Gažová a Kristína Danielová. Barbora sa umiestnila na 1. mieste a Kristína na 2. mieste. Obe
postúpili do krajského kola. Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnila Barbora Gažová (8.
roč.) a postúpila do okresného kola. Deti reprezentovali obec aj vo vedomostnej súťaži „Daj si
čas“, kde naši žiaci zvíťazili. RTVS túto časť relácie odvysielala 10. júna 2017 na televíznych
obrazovkách.
Obecného športového podujatia Krupanská 10-ka sa zúčastnilo 32 žiakov. Prvé miesto
obsadili vo svojich kategóriách žiaci Melánia Noskovičová (1.roč. ), Stanislav Kubovčík ( 1.
roč.) a Samuel Garažia ( 9. roč. ). Ďalšieho športového podujatia, ktoré sa konalo v obci – v
areáli kaštieľa – Slovenský pohár v cyklokrose, sa zúčastnili žiaci Tomáš Slabý, Patrik
Dritomský, Mário Zelenka, Matúš Hetteš a Marek Galgóci. Tomá Slabý skončil na 1 mieste
vo svojej kategórii. 2. miesto vo svojej kategórii obsadil Patrik Dritomský a 3. miesto Matúš
Hetteš. Futbalového turnaja starších žiakov Jednota Cup, ktorý sa odohral na miestnom
ihrisku, sa zúčastnili viacerí naši žiaci. Samuel Garažia sa stal najlepším strelcom turnaja. Na
tanečnej súťaži Dance Freestyle v Kalokagatii v Trnave školu reprezentovali Johana
Adámková, Margaréta Horváthová, Barbora Mikušiaková a Simona Olšovská. Obsadili 1.
miesto. Na turnaji v stolnom tenise školu reprezentovali žiaci 2. stupňa Adrián Ryška, Jakub
Polák, Tomáš Slabý a Michal Škoda a žiak 1. stupňa Pavol Bíly. Skončili na peknom 2.
mieste v základnej skupine. Na Dňoch športu sa naši žiaci zapojili do 3 disciplín –
žonglovanie s loptou, skoky cez švihadlo, penaltový kráľ. V žonglovaní s loptou sa najviac
darilo Karolíne Baránkovej, v skákaní cez švihadlo Johanke Adámkovej a Barbore
Mikušiakovej. Turnaja základných škôl v šachu sa zúčastnili Adrián Ryška a Mário Zelenka.
Žiaci sa zúčastnili tiež viacerých výchovných koncertov, karnevalu, lyžiarskeho
výcviku, plaveckého výcviku, reprezentovali školu na rôznych obecných podujatiach a taktiež
vycestovali spoznávať Slovensko na niekoľkých exkurziách.

Šikovní žiaci
vo vedomostiach

Šikovní žiaci
v športe

Základná škola s materskou školou v Dolnej Krupej zaznamenala v uplynulom
školskom roku nasledovné investičné aktivity:









vymaľovaná žiacka knižnica, jazyková učebňa, chodba a zborovňa v pavilóne B,
učiteľské kabinety v pavilóne A a kotolňa.
namontované moderné interaktívne tabule v triedach (ročníky I., IV., V., VI.,
IX.), ďalej do učebne IKT a tiež žiackej knižnice.
nové magneticko-keramické tabule (všetky kmeňové učebne, učebňa angličtiny
i obe učebne školského klubu).
nové osvetlenie vo viacerých miestnostiach, ktoré neslúžia na vyučovanie.
výmena PVC vo viacerých učebniach a iných priestoroch.
zmodernizovaná IKT učebňa zakúpením notebookov a inej výpočtovej techniky.
pred pavilónom A osadená nová dlažba so stojanmi na bicykle a na budove
skladu nová fasáda.
zakúpený parný čistič a nová kosačka na kosenie trávy v areáli školy.

Sponzori v uplynulom školskom roku boli – APIMED – manželia Kudláčoví (včelie
produkty a darčekové balenia pre hostí resp. návštevníkov školy), JUDr. Jozef Žák (rôzne
darčekové predmety pre žiakov, úžitkové predmety, voľný vstup do ZOO, vianočné
stromčeky...), Peter Polák – potraviny Môj obchod DOLNÁ KRUPÁ (cukrovinky a pod.),
Jozef Sýkora – SVH DOLNÁ KRUPÁ (osvetlenie, elektrotechnika), KH Technik – Emil
Holeš (darčeky a sladkosti na zápis do I. ročníka), Ján Slezák, Ing.. Ina Obertová (vecné dary
a tričká pre žiakov), Vydavateľstvo Taktik, Mgr. Nora Poláková - Lekáreň DOLNÁ KRUPÁ,
Ing. Miroslav Bohunický, Mondelez Slovakia Holding a.s., Vladimír Kubovčík, Ing. Andrej
Adamovič.

Investičné
aktivity

Sponzori
školy

V dňoch 5. mája, 9. mája a 23. mája prebiehala v škole inšpekčná kontrola. Predmetom
boli sťažnosti o neriešení šikanovania medzi žiakmi 2. stupňa riaditeľkou školy. Šetrením
Štátna školská inšpekcia nezistila porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
Sťažnosť teda vyhodnotila ako neopodstatnenú.

Inšpekcia

Školský rok 2016/2017 sa stal minulosťou nasledovne – dňa 30. júna sa v areáli
základnej školy s materskou školou uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka.
Slávnosť otvorila zástupkyňa riaditeľky Mgr. Káčerová. Po štátnej hymne sa prítomným
prihovorila riaditeľka školy Mgr. Valjentová. Po príhovore sa rozlúčila s odchádzajúcimi
učiteľmi. Nasledoval príhovor starostu obce Ing. Mihaloviča, ktorý o. i. ocenil dobrú
spoluprácu medzi školou a obcou ako zriaďovateľom. Na záver odovzdal odchádzajúcej
riaditeľke Ďakovný list starostu obce, ktorým jej poďakoval za 20 rokov pedagogickej práce v
Dolnej Krupej a za prínos k rozvoju a zveľadeniu školy vo funkcii riaditeľky v rokoch 2012–
2017. V ďalšej časti slávnosti boli na návrh triednych učiteliek a učiteľov ocenení žiaci s
výborným prospechom a tí, ktorí vzorne reprezentovali školu i svoju obec na vedomostných a
športových súťažiach. S pedagógmi a mladšími žiakmi sa piesňou rozlúčili žiaci IX. ročníka.
Súčasťou programu boli vystúpenia recitátoriek a tanečníc. Bývalá riaditeľka Mgr. Mária
Valjentová tak ukončila dlhoročné pôsobenie pedagogičky v našej obci.

Ako skončil
školský rok

Materská škola
Život v MŠ prebiehal podobne ako minulý rok, čo sa týka vyučovania či personálneho
obsadenia. Zaujímavosťou ale je, že rastie počet detí a záujem rodičov zapísať deti do
miestnej škôlky. Nedá sa vyhovieť zvýšenému dopytu, kvôli obmedzenej kapacite. Preto sa
stáva, že naši občania musia dávať svoje deti do materských škôl aj v okolí, najmä v Trnave.
Veľmi veľa sa preto medzi rodičmi diskutovalo o riešení tohto stavu. Medzi návrhmi bolo aj
rozširovanie budovy MŠ. Alebo prípadné otvorenie triedy v budove niektorého z pavilónov
ZŠ. Táto diskusia bola veľmi živá, pretože aj rodičia, aj obec mala v záujme riešenie situácie
v prospech našich najmenších občanov aj ich rodičov. Vyhovieť požiadavke rozšíriť budovu
nie je jednoduché, ale táto alternatíva sa javí aj naďalej ako najlepšia. V tomto roku sa však
vec zatiaľ nepohla. Projekt na rozšírenie budovy MŠ už vypracovaný bol.

POČASIE

P

rvý deň v roku zaznamenal mrazivé hodnoty teplomera, ktorý ukazoval cez deň
-8°C a v noci -12°C. Počas celého dňa sa udržala krásna hrubá vrstva inovate,
ktorá vytvárala dojem, akoby v minulom dni snežilo. Vyzeralo to naozaj pekne,
ba malebne. K večeru aj mierne snežilo. Od 5. januára – teda pred Troma kráľmi – zasiahol
strednú i východnú Európu prílev studeného arktického vzduchu, čo sa prejavilo v mrazivých
teplotách. Zaujímavý úkaz nastal 11. januára, kedy zamrzli Plitvické jazerá v Chorvátsku,
snežilo v Dubrovniku a aj v Aténach napadlo viac snehu ako v Bratislave. Dňa 12. januára
v našej obci husto snežilo a napadlo 7 cm čerstvého snehu, veľmi sa šmýkalo a v tento deň
napadlo najviac snehu v zime 2016/2017. V ďalšej časti mesiaca mrazy pretrvali. Napr. dňa
20. januára bolo cez deň -6°C a v noci -14°C a ku koncu mesiaca teplomer ukazoval dňa 30.
januára cez deň -7°C a v noci -11°C. Sneženie patrilo aj poslednému dňu mesiaca, kedy asi
hodinu tak husto prehusto snežilo, ako sme už dlho nevideli. A veľkosť vločiek bola
výnimočná.
Mesiac január nás prekvapil aj iným úkazom či skôr nepríjemnosťou. Začala sa šíriť
vtáčia chrípka A(H5N8). Tento typ chrípky sa rozšíril z Ázie cez Nemecko takmer do celej
Európy. Prenos nákazy na človeka našťastie nehrozil. Dňa 17. januára bolo potvrdené tretie
ohnisko tejto nákazy na Slovensku (dovtedy domáci chov v Bratislave a v obci Chmeľov pri
Prešove) u zvierat v domácom chove v neďalekej Hornej Krupej u občana Daniela Dvoráka.
Majiteľovi uhynuli 2 sliepky liliputky a ďalšie 2 kusy hydiny. Zvieratá boli počas dňa voľne
pustené, cez noc boli vždy zatvorené v kuríne. Keďže testy potvrdili vtáčiu chrípku, celý chov
bol preventívne usmrtený t.j. 35 kusov hydiny. Reportáž z Hornej Krupej odvysielala aj
RTVS. Následne boli zavedené veterinárne opatrenia a monitoring v pásme 10 km od
ohniska. Vrátane našej obce. Všeobecne sa apelovalo na chovateľov najmä, aby nevypúšťali
voľne svoje úžitkové zvieratá a úhyny bezodkladne nahlasovali príslušným veterinárnym
úradom. V našej obci nebol zaznamenaný prípad vtáčej chrípky. Mohlo sa ale stať, že niektorí
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jednotlivci nenahlásili úhyny podľa pokynov. Treba povedať, že v nasledujúcich týždňoch sa
situácia stabilizovala a opatrenia sa uvoľnili.
Ku koncu januára sa začala šíriť aj sezónna chrípka. Už tradične toto akútne respiračné
ochorenie zasiahlo mnohých občanov, najmä deti. Čakárne našich lekárov MUDr. Jána
Lančariča a MUDr. Milana Bílika sa postupne zapĺňali. V dôsledku šírenia chrípky sa od 30.
januára v materskej škole niekoľko dní neučilo a v ZŠ sa učilo len do 12:00 hod. Vo februári
ale vedenie školy pristúpilo tiež k chrípkovým prázdninám.

Sezónna
chrípka

Mesiac február mal charakter premenlivého počasia – v prvej polovici skôr zimného,
v druhej polovici sa už otepľovalo. Na Valentína dňa 14. februára teplomer ukazoval cez deň
+1°C, v noci -5°C. Na druhý deň sa ale situácia značne zmenila, kedy sme namerali +12°C.
Dňa 24. februára fúkal silný nárazový vietor a pre celé okolie Trnavy platil 1. stupeň výstrahy
pred silným vetrom.

Február

Marec sa vyznačoval optimálnym počasím na tento mesiac. Nastali aj zrážky. Pekné
slnečné počasie sme zaznamenali od 10. do 17. marca. Daždivo bolo v sobotu 18. marca. Dňa
20. marca ukazoval teplomer 16°C cez deň a v noci +5°C. V stredu 29. marca bolo 23°C.

Marec

Apríl začal teplým počasím. V druhý deň mesiaca bolo 25°C a dalo sa hovoriť o letnom
počasí. V noci bolo 11°C. Veľká noc bola premenlivá. Na Zelený štvrtok 13. apríla bolo
polooblačno, popoludní dážď a k večeru oblačno. Cez deň teplomer ukazoval 15°C, v noci
+2°C. Veľký piatok bol podobný – polooblačno, miestami svietilo aj slnko, bez dažďa.
Teploty cez deň 17°C, v noci 3°C. Biela sobota a Veľkonočná nedeľa mali podobný ráz.
Veľkonočný pondelok 17. apríla vystriedal azda všetky typy počasia – v jeden jediný deň
bolo aj zamračené, aj slnečno, aj spŕchlo. Len sneh chýbal. Skutočne typicky aprílové počasie.
Cez deň bolo príjemných 18°C. Na druhý deň sa ale citeľne ochladilo a zafúkal zo
severovýchodu studený vietor. Cez deň ortuť teplomera ukazovala 7°C, v noci +2°C a bol aj
prízemný mráz. Takéto chladné a aj sychravé počasie sa udržalo až do 27. apríla.
Prvý máj patril tradičným prvomájovým opekačkám – na stanovištiach – križovatka
Novej a Krátkej ulice (pri dome Michala Bohunického), bytovky na Ulici Andreja Kubinu, na
priestranstve pod orechom pred domom rodiny Polakovičovej a Magulovej na Ulici Jána
Dopjeru a samozrejme v Pivárni Svijany na Lenderke. Avšak radosť z príchodu tohto mesiaca
poznamenal mráz a chladné počasie v prvých dňoch. V noci z 10. na 11. mája sme namerali
-1°C a ráno 11. mája vodiči áut zoškrabávali škrabkami námrazu. Teplota cez deň 13°C.
V ďalších dňoch polooblačné počasie a pretrvávali prízemné mrazy. Záhradkárom pomrzli
paradajky, paprika a aj zemiaky, ktoré už mnohí vysadili. V dňoch zmrznutých svätých fúkal
aj chladný vietor. V ďalšej časti mesiaca sa oteplilo a posledný deň 31. máj zaznamenal prvý
tropický deň tohto roku, keď sa teplota vyšplhala na 31°C, bolo krásne slnečno a v noci
príjemne 18°C.
Začiatok júna mal príjemný jarný charakter. Od 20. júna nastali tropické letné horúčavy
s teplotami nad 30°C. Dňa 22. júna bolo 34°C a v noci neklesla teplota pod 20°C. Bolo
pomerne dusno. Koncom mesiaca 28. júna teplomer ukazoval tropickú hodnotu 35°C a v noci
22°C. Bolo sucho.
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Júl priniesol v prvé dni citeľné ochladenie a zamračenie. V pondelok 3. júla bolo cez
deň 23°C, zamračilo sa a fúkal čerstvý chladnejší vietor. V týchto dňoch pršalo málo. Žatva
začala 5. júla, kedy bolo 30°C. V nedeľu 9. júla po jednom blesku a dvoch hromoch sa
o 16:15 hod. spustila veľká prietrž mračien. Veľmi husto pršalo a prírode sa tak dostalo
dostatočnej vlahy. K večeru po búrke nastalo veľké dusno. V ďalších dňoch už nepršalo.
Nastali tropické teploty. Búrka prišla opäť 12. deň mesiaca večer po 20:00. Výdatne pršalo asi
20 min a tiež sa blýskalo a hrmelo. Potom prestala a opäť, už druhá v ten deň, prišla po 22:00.
Jej intenzita a charakter bol obdobný s výdatným dažďom. Inak cez deň teplota dosahovala
31°C. Od 13. do 16. júla sa ochladilo s teplotami cez deň okolo 22°C. Bývalo často
zamračené. Od 17. júla prišla opäť vlna tropických horúčav. Dňa 20. júla bolo 35°C
a o polnoci ešte 25°C. O dva dni nastala malá búrka a pršalo asi hodinu. Od 25. júla sa opäť
na niekoľko dní citeľne ochladilo. Pomerne často pršalo.
V prvých augustových dňoch teplomer ukazoval hodnoty nad 30°C a najteplejší deň
roka nastal 3. augusta, kedy bolo cez deň 37°C a v noci 24°C. Platili aj výstrahy III. stupňa
pred horúčavami. Dňa 10. augusta pred polnocou sa obcou prehnala silná búrka s veternou
smršťou. Vietor dosahoval rýchlosť 104 km/h , silno sa blýskalo, hrmelo a pršalo. Prírodný
úkaz trval našťastie len asi 20 min a nespôsobil žiadne vážne škody. Toto bola najsilnejšia
búrka celého leta. Od 19. augusta sa ochladilo a pršalo. Ráno 22. augusta to vyzeralo akoby
bol september – bolo 13°C a lastovičky sa zoskupili a vysedávali v kŕdľoch na elektrických
kábloch. Ku koncu mesiaca sa vrátili tropické teploty. Posledný deň sme namerali 32°C
a 15°C v noci.
Začiatok septembra a s ním aj hody mali nasledovný charakter. V piatok 1. septembra
bolo 28°C a po 15:00 sa veľmi zamračilo, zostalo na pocit chladno. V hodovú sobotu teplota
dosahovala 23°C, bolo polooblačno a neskôr sa zamračilo. Hodová nedeľa mala naozaj
jesenný charekter s 21°C, bola zamračená a po 17:00 pršalo. Kolotoče skončili pomerne
rýchlo, je pravda, že jazdy sú drahé a záujem o ne medzi občanmi stagnuje.
Dňa 6. septembra bolo príjemných 24°C, v noci 12°C a v noci aj pršalo. Pekné počasie
vydržalo do 11. septembra, nastali sychravé a chladnejšie dni. Dňa 14. septembra sa krátko
pred 18:00 strhol silný nárazový vietor o rýchlosti 30 m/s. V ovzduší poletoval prach, malé
kúsky konárikov a listy. Okolo 18:30 vypadla v obci elektrina. Tento takmer orkán ustal
okolo 22:00 hod. Vôbec nepršalo. Vietor si vyžiadal určité škody. Avšak stalo sa nešťastie.
Na druhý deň v piatok 15. septembra sa na poľnohospodárskom družstve pracovalo. Nový
riaditeľ náš spoluobčan Ing. Daniel Nádaský, ktorý je známy svojím tímovým líderstvom
liezol hneď ráno spolu s Romanom Bohunickým na strechu jednej sýpky preveriť prípadné
škody po vetre. Na veľké nešťastie sa pošmykol a spadol. Chýbalo málo a pád mohol byť
smrteľný. Rýchlo privolaná sanitka riaditeľa PD previezla do nemocnice v Trnave a potom do
Bratislavy. Pádom si Ing. Nádaský zlomil niekoľko stavcov. Možno hovoriť o malom
zázraku, nakoľko nezostal ochrnutý alebo sa nestalo ešte horšie... Zranenia si vyžiadali
následnú operáciu a dlhé liečenie. Treba povedať, že celé PD, všetci Dolnokrupania i
Hornokrupania veľmi mysleli na riaditeľa a všetci dúfali v jeho skoré uzdravenie. V dňoch
16. a 17. septembra veľmi výdatne pršalo celodenne. Napadlo 33 mm zrážok. Podobne tak aj
v ďalších dňoch. V dôsledku sychravého počasia a pocitovo chladnejšej teploty začalo
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vykurovacie obdobie asi o 2-3 týždne skôr než štandardne. V závere mesiaca dažde ustali
a 30. september bol slnečný s teplotou 20°C.
Prvý októbrový deň vyzeral ako z rozprávky vhodný na maľovanie nejakej jesennej
scenérie v našom kaštieľskom parku. Celý deň bol slnečný, jasný s príjemnou teplotou 18°C.
Mnoho občanov využilo túto príležitosť a vydali sa na nedeľné potulky obcou alebo kráčali
cestičkami anglického parku. V ďalších dňoch bolo podobne. Nastalo babie leto. Dňa 12.
októbra preletel popri Zemi asteroid 2012-TC4 vo vzdialenosti 44000 km od Zeme. Najbližšie
bol k Zemi o 8:00 ráno. Veľmi krásny slnečný deň bol aj 15. októbra s teplotou 22°C a v noci
s 12°C. V dňoch 16. a 17. nastali ráno husté hmly. Potom sa cez deň vyčasilo a bolo jasno
a slnečne. Dňa 21. októbra sa počasie pokazilo a mierne pršalo. Cez deň teplomer ukazoval
11°C. Teploty postupne začali klesať na nastali upršané dni. Dňa 29. októbra fúkal veľmi
silný arktický nárazový vietor, ktorý dopomohol k opadaniu zvyšných listov na stromoch.
Inak počas fúkania vetra lietala po Podháji detská trampolína, čo niekomu z dvora vietor
ukradol. Aj na streche starej pošty na Námestí L. van Beethovena boli miestami pokrútené
plechy. Cez deň sme namerali 10°C, v noci 4°C.

Október

Dušičky sa tento rok niesli v znamení výnimočne pekného počasia. Ale sa ochladilo. 1.
novembra bolo slnečne s teplotou cez deň 8°C, v noci 3°C. Dňa 2. novembra sa oteplilo na
12°C, ale fúkal vietor. Martin 11. novembra na bielom koni neprišiel – cez deň bolo slnečne s
+9°C, popoludní sa zamračilo a večer okolo 21:00 pršalo, nočná teplota mala hodnotu +5°C.
Prvýkrát mrzlo 14. novembra, kedy nočná teplota dosiahla -1°C. Dňa 16. novembra sme sa
prebudili do krásnej bielej rannej inovate, pretože bolo -2°C. Katarína bola na blate s 8°C
a večer pršalo. Prvý jemný sneh zimy 2017/2018 napadol v noci z 28. na 29. novembra.
Napadlo do 2 cm snehu, avšak cez deň sa všetok roztopil. Snežilo aj 29. novembra a potom
pomerne husto v noci na 30. novembra. Snežilo takmer celú noc a v ten deň sa všetci
Krupania prebudili do snehovej nádielky cca 15 cm snehu. Snežilo aj počas dňa, ale padal
mokrý sneh a potom večer sa topil. Niekoľko áut pri Potôčkoch a Rybníčkoch zostalo
v priekopách, čo ich museli vyťahovať. V noci na 1. decembra mrzlo s teplotou -7°C.

November

Prvý decembrový deň bola poľadovica. Veľmi sa šmýkalo a na ceste bolo doslova sklo.
Už nesnežilo a teplota cez deň oscilovala na úrovni 0°C. Bol jasný deň. Podobné počasie mali
aj ďalšie dni. Mrzlo. Opäť snežilo 4. decembra. Na Mikuláša sa sneh roztopil a cez deň
bolo+5°C. Nastalo oteplenie. Dňa 11. decembra teplomer ukazoval +12°C. Bolo teplo ako vo
februári. Opäť sa ochladilo od 18. decembra. Dňa 21. decembra snežilo. Na druhý deň sa
väčšina novej nádielky roztopila. Vianoce boli na blate. Na Štedrý deň svietilo krásne slnko,
nebol žiaden sneh, len blato a vzduch sa ohrial cez deň na +9°C, v noci nemrzlo s +5°C. Prvý
sviatok vianočný 25. decembra bolo obdobne slnečno s teplotou +8°C cez deň, +2°C v noci.
Na Štefana sa mierne ochladilo, bolo zamračené, ale bez dažďa i snehu s teplotami +6°C
a v noci +1°C. Ďalšie dni sa niesli v podobnom ráze počasia avšak pribudol dážď. Opäť mrzlo
v piatok 29. decembra, kedy sa ja ochladilo – cez deň bolo +4°C, v noci -3°C. Posledný deň
roka Silvester začal hustou rannou hmlou a miernou poľadovicou, pokračoval sychravým
a daždivým počasím. Hmla ustúpila až na poludnie. Avšak po 15:00 nastala veľmi hustá hmla
opäť – hustejšia ako ráno. Cez deň bolo +5°C, v noci +1°C. Počas celého dňa podchvíľou
vybuchovali petardy a polnoc so striedaním kalendárnych rokov patrila ohňostroju.
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akmer počas celého roka sa v obci riešila problematika vypaľovania pozemkov
a spaľovania suchého biologického odpadu na dvoroch niektorých občanov.
V minulosti bežná prax, keď poľnohospodár na konci „humna“ zapálil oheň
a nahádzal naň všetku uschnutú burinu, haluzovinu a listy je v súčasnosti predmetom
občianskej nespokojnosti. Niekoľkokrát do roka sa v rôznych častiach obce šíril dym
z pozemkov viacerých občanov. Viackrát sa v obecnom rozhlase vyhlasovalo, že zakladanie
takéhoto ohňa a de facto vydymovanie okolia je neprípustné. Žiaľ, nestretlo sa to u všetkých
s pochopením.

Dymenie pri
vypaľovaní

Dňa 7. januára na skládke odpadu pri Voľnom museli zasahovať hasiči, pretože niekto
zapálil navezený odpad a nezodpovedným konaním ohrozil i susediace včelstvo Ing. Petra
Kudláča. Aj 22. apríla zasahovali naši dobrovoľní hasiči v tejto lokalite, kedy opäť niekto
úmyselne založil požiar drevenej hmoty a haluzoviny. Horelo tiež v júni a ešte niekoľkokrát
do roka v rovnakej lokalite. Často diskutované riešenie neblahého stavu – namontovanie
fotopascí a monitorovacích kamier na Voľnom sa do konca roka nerealizovalo.

Požiare

V piatok 23. júna obletela obec veľmi radostná správa o plánovanej rekonštrukcii
kaštieľa. Bola to jedna z najkrajších správ v poslednom období zo života tejto národnej
kultúrnej pamiatky. Smutný kaštieľ s bohatou históriou a jedinečnou dušou genius loci sa
dočká znovuoživenia. Podľa slov správcu Ing. Michala Žáka, po dvojročnej snahe
zamestnancov SNM Hudobného múzea došlo práve v tento deň k schváleniu projektovej
dokumentácie na avizovanú rekonštrukciu. Veľkolepý projekt v hodnote okolo 2 000 000€
bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom slovenskorakúskeho projektu. Mal by zahrňovať celkovú opravu fasády, ktorá bude mať bledšiu farbu
a pôvodný architektonický charakter, sondážny výskum stavby, výmenu elektrorozvodov
a čiastočné renovácie v interiéri – napr. odkrytie pôvodnej farby bočných reprezentačných
salónov, ktoré sú dnes natreté nabielo, avšak ich výzdoba bola v minulosti farebná
a s dekoratívnymi maľbami. Po obci sa vravelo, že keď sa rekonštrukcia v najbližších
mesiacoch zrealizuje, bude to veľkolepá udalosť, pretože približne v rovnakom období
plánujú manželia Kudláčoví v susednom areáli Apimedu otvoriť dostavanú reprezentatívnu
budovu a obnovené rozárium. Ku koncu roka ešte renovácia nezačala.
Dňa 8. septembra zorganizoval Mgr. Stanislav Petráš brigádu na Mauzóleu
Chotekovcov. Práce predstavovali dokončenie opravy poškodenej strechy v bočnej časti
budovy, odkiaľ neznámi páchatelia ukradli časť plechu. Do mauzólea, ktoré bolo pred
nedávnom zvnútra vymaľované, zatekalo. Tiež sa organizovala zbierka na celkovú opravu
strechy. Stanislavovi Petrášovi pri brigáde pomáhal správca kaštieľa Ing. Michal Žák.
Odborné ošetrenie strechy bolo vykonané na to privolanými remeselníkmi už 25. augusta.
Dňa 12. júla po úspešnom štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave slávnostne promovala v aule UK naša spoluobčianka medička Michaela
Hanzlová, ktorej bol udelený titul MUDr. MUDr. Michaela Hanzlová tak patrí k úzkemu
kruhu lekárov, ktorí pochádzajú z radov Dolnokrupanov. Odbor, v ktorom následne plánuje
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atestovať, si zvolila pediatriu. V povolaní lekárky pôsobí vo Fakultnej nemocnici v Trnave na
Klinike pediatrie. Prácu s deťmi považuje za jedinečnú, pretože detský pacient, hoci je
náročný na liečbu, je úprimný, veselý a hravý, čo novej lekárke imponuje. Zmysel pre
zdravotníctvo mala MUDr. Hanzlová takpovediac odmalička, nakoľko jej mama Miroslava
Hanzlová rod. Žáková dlhé roky pracuje ako sestrička na novorodeneckom oddelení
v trnavskej nemocnici a nejdenej Dolnokrupanke pomohla pri pôrode či v starostlivosti
o novonarodeného človiečika.
V utorok 19. septembra krátko po 17:00 došlo k autonehode na ceste do Dolnej Krupej
kúsok za Farárskym. Automobil, ktorý šoféroval neznámy vodič, dostal sa mokrej zablatenej
vozovke šmyk, niekoľkokrát sa prevrátil a skončil v neďalekej priekope. Hneď zakrátko prišli
hasiči, policajti a sanitka. Vodič našťastie utrpel len ľahšie zranenia a bol prevezený do
nemocnice v Trnave.
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Autonehoda

Kuriózna udalosť sa stala na druhý deň 20. septembra. Farmárskej rodine
Ažaltovičových bytom na Hlavnej ulici oproti kaštieľu, ktorí sa do našej obce pred pár rokmi
prisťahovali z Dobrej Vody, utiekol cap. Behal takmer po celej dedine skoro celý deň. Videli
ho na Hlavnej ulici, na ihrisku OŠK i na Chríbe. Tak pekne sa promenádoval po obci. Aj
vďaka Facebooku sa podarilo capa rýchlo identifikovať a majiteľ ho následne odviedol
domov.

Stratený cap
nájdený

Dňa 16. októbra bola spílená a odstránená približne 60 ročná vŕba v areáli kaštieľa pri
potoku vstrede trávnatej časti parku. Bola to tá, čo sa vypínala bližšie k Beethovenovmu
domčeku. Vŕba bola už z vnútra prehnitá a zväčša odumrelá. Potvrdila to aj obhliadka
arboristu. Strom predstavoval i bezpečnostný problém pre návštevníkov. Z historického
hľadiska architektúry parku sem pôvodne nepatrila. Bola naozaj ozrutná a ako deti sme sa
hinčovali na jej previsnutých konároch najmä počas Dychfestu. Priestranstvo ostalo po
odstránení vŕby opticky väčšie. V tejto časti parku ešte zostali 2 takéto stromy.

Výrub vŕby v
parku

Dňa 21. októbra sa konala dobrovoľná brigáda v kaštieli. Čistilo sa najmä priestranstvo
parkoviska v areáli kaštieľa pri Školskej ulici a chystal sa okruh na blížiaci sa cyklokros.
Brigádu zorganizoval správca kaštieľa Ing Michal Žák, zúčastnili sa ďalej Martin Dekan,
Mgr. Alena Krátka, Patrik Dritomský, Mário Kollár, Radovan Bohunický, Daniel Garažia,
Tomáš Černek, Tomáš Slabý, Mgr. Nikola Novotová a Alex Skýpala.
Dňa 9. decembra sa vo freskovej sále v kaštieli konalo cvičenie jogy, ktoré
zorganizovala lektorka jogy Lucia Burešová. Hlavným hosťom bol známy slovenský učiteľ
jogy Fredy Ayisi. Fredy sa síce narodil v Bratislave a tam vyrastal, avšak jeho otec je
pôvodom z africkej Ghany. Meditatívneho cvičenia tela i duše sa zúčastnilo 40 ľudí, zväčša
mimo Dolnej Krupej.
Ku koncu roka sme sa potešili správe, že naša rodáčka Mgr. Nikola Novotová so
spolupracovníkmi v rámci jej občianskeho združenia Naboso plánuje budúci rok zorganizovať
v obci rodinný festival Apropo. Mal by to byť festival v kaštieľskom parku, ktorý bude niesť
prvky rozprávky a fantázie. Takýto typ rodinných festivalov sa na Slovensku organizuje už
niekoľko rokov v rôznych mestách a krajoch. Dolnokrupanský by mal byť originálny. Má
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priniesť niečo nové. Mgr. Nikola Novotová má skúsenosti s prevádzkou detského centra
a súkromnej materskej školy v Trnave a tiež skúsenosti s organizovaním táborov pre deti.
Vedenie obce privítalo takúto iniciatívu a podporilo projekt sumou 1000€. Občania sa
rovnako potešili takejto novinke, pretože festivaly do parku patria. V minulosti to bol
Dychfest. Doba sa zmenila a dychovky by mal v roku 2018 nahradiť rodinný fantazijný
festival Apropo.

Celkový počet obyvateľov 2242

Narodení 21
Samuel Adamovič, Zara Anettová, Lea Dekanová, Adam Dritomský, Lucia Fábianová,
Matúš Gažica, Ľuboš Keleši, Tomáš Korch, Tomáš Kubovič, Zuzana Leváková, Barbora
Miháliková, Michal Nádaský, Marco Novák, Natasha Obšivanová, Nina Obšivanová, Simona
Obšivanová, Matúš Sládeček, Mia Šimková, Juraj Školník, Alica Špaleková, Lilien Žáková

Zomrelí 31
Peter Hujsi, Milan Horváth, Pavlína Heráková, Mária Dekanová, Jaroslav Hlavatovič,
Anastázia Olivová, Emília Chynoranská, Bohumil Gažo, Edita Guzmická, Katarína
Krištofíková, Veronika Križanová, Štefan Šalgovič, Miroslav Hlavatovič, Ľudmila
Brestovanská, Anna Štibrányová, Ján Magula, Juliana Bohunická, Alfréd Sloboda, Anna
Popovičová, Emil Magula, Dušan Škoda, Anna Sersenová, Eva Rábeková, Stanislav Baránek,
Martin Zábojník, Jaroslav Čižmár, Eduard Skýpala, Zuzana Fíbová, Alžbeta Hornáčková,
Milan Jančovič, Emília Plančíková

Prihlásení na trvalý pobyt 43
Odhlásení z trvalého pobytu 51
Počet uzavretých manželstiev 18 (10 cirkevných, 8 občianskych)

Tento kronikársky záznam bol schválený poslancami Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Krupej dňa 21. decembra 2020. Pripomienky boli riadne zapracované.

