ROK 2018

R

ok 2018 začal v pondelok a aj skončil v pondelok. Podobne ako roky 1848,
1918, 1968, 1989, 1998 – aj tento osmičkový rok sa zapísal ako míľnik, ktorý
otočil kormidlo smerovania najmä v našom štáte. Z akejkoľvek krízy môže
vzklíčiť šanca zmeniť veci k lepšiemu.
Najzávažnejšiu udalosť v našom štáte predstavovala vražda investigatívneho mladého
novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenice archeologičky Martiny
Kušnírovej vo Veľkej Mači v okrese Galanta dňa 21. februára. Mŕtve telá snúbencov boli
nájdené až pár dní po zločine. Na verejnosť sa táto smutná správa dostala 26. februára. Bol to
šok. Celá spoločnosť ostala ohromená brutalitou skutku, ktorý pripomínal mafiánske praktiky
z filmov alebo z 90. rokov minulého storočia na Slovensku. Okamžite obletela správa celý
svet. Všetky renomované svetové médiá oznámili v tie dni túto smutnú novinu zo Slovenska.
Žiaľ, Slovensko sa dostalo do povedomia sveta čiernymi písmenami. Bol uverejnený
posledný nedokončený článok Jána Kuciaka, ktorý poukazoval na veľké korupčné kauzy
a zneužívanie moci niektorými politikmi, podnikateľmi a ľuďmi na najvyšších miestach
v štátnej exekutíve. Tento novinár v posledných rokoch odkrýval podozrenia z páchania
vážnej ekonomickej a inej trestnej činnosti. Veľmi sa skloňovala talianska mafia, avšak ďalšie
podozrenia viedli až na úrad vlády, ministerstvá a do parlamentu. Objavili sa myšlienky, že
Slovenská republika je akoby unesený štát, akoby v samých základoch našej štátnosti
driemalo zlo, akoby úzky okruh oligarchov ovládalo všetky kľúčové posty v štáte, vďaka
čomu mohli beztrestne hrubo prekračovať zákon.
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Verejnosť bola týmito vážnymi podozreniami pohoršená. Ešte viac z hroznej vraždy
nevinných ľudí. Dňa 9. marca sa uskutočnili najväčšie protivládne protesty od Nežnej
revolúcie 1989. V hlavnom meste sa zhromaždilo až 40-tisíc ľudí, paralelne prebiehali
protesty aj v iných slovenských mestách, ako aj inde vo svete. Protestovalo sa proti strane
SMER-SD a vôbec vládnej garnitúre, proti najvplyvnejším politikom – premiérovi Robertovi
Ficovi a ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi, proti predsedovi parlamentu Andrejovi
Dankovi, policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi a vôbec proti nedemokratickým
praktikám, korupcii, beztrestnosti oligarchov. Ľudia na ulici žiadali vypátranie a potrestanie
vrahov, predčasné voľby a novú vládu. Protesty boli nazvané Za slušné Slovensko. Na týchto
zhromaždeniach sa zúčastnili aj Dolnokrupania. Cestovali do Bratislavy autami alebo vlakom.
Protestov bolo niekoľko piatkov po sebe. S časom ich intenzita klesala.
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Dňa 12. marca Robert Kaliňák pod tlakom verejnosti odstúpil z postu ministra vnútra, o
tri dni neskôr skončil aj premiér Robert Fico. Prezident Andrej Kiska vymenoval novú vládu
na čele s Petrom Pellegrinim, ministrom vnútra sa stal Tomáš Drucker. Ten v kresle dlho
nezostal, pretože sa mu nepodarilo odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Drucker
odišiel po necelom mesiaci, nahradila ho Denisa Saková. Policajný prezident bol odvolaný 30.
mája, za nového bol vymenovaný Milan Lučanský. De facto došlo k rekonštrukcii vlády, pri
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ktorej aj naďalej zostala vládna strana SMER-SD s SNS a Most-Híd. Verejnosť túto
rekonštrukciu vlády vnímala so sklamaním.
V lete sa podarilo zadržať prvých podozrivých zo spáchania vraždy – Alena Zsuzsová,
Zoltán Andruskó, Tomáš Szabó a Miroslav Marček. Zadržaný bol aj kontroverzný slovenský
podnikateľ Marián Kočner, ktorý si mal údajne vraždu novinára objednať. Veci rýchlo
smerovali k súdnemu procesu. Vyšetrovanie však začalo ukazovať – čo postupne preniklo na
verejnosť – že títo podozriví sú len špičkou ľadovca veľmi rozvetvenej špirály akoby
chobotnice organizovanej zločineckej skupiny, prepojenej rôznymi inými kauzami, do
ktorých mali byť zapojení najvyšší štátni činitelia a vplyvní úradníci na najvyšších postoch
v štáte.
Spoločnosť na Slovensku ostala po týchto udalostiach hlboko traumatizovaná. Denne
občania sledovali správy. Takmer denne boli uverejňované v médiách rôzne ďalšie kauzy,
obvinenia, zatýkania, razie... Človek mal pocit, akoby sa Slovensko ocitlo vo veľmi dobre
napísanom gangsterskom filme. Pomaly začali byť ľudia zneistení – či je vôbec možné, aby sa
také veci diali na tak malom Slovensku v srdci Európy, ktoré je integrovaným členom EÚ,
NATO, ktoré sa hrdí svojou slobodou, zmyslom pre demokraciu, sociálnymi istotami
a nevídaným ekonomickým rastom za posledné roky. Takmer všetci túžili po pravde a po
objasnení.
Rok 2018 sme azda plánovali viac oslavovať, pretože príležitosťou boli významné
výročia. Pravda, pripomenuli sa, oslávili sa, avšak visel nad nimi tieň vraždy a vyššie
spomenutých káuz. V dňoch 20.–21. augusta sme si pripomenuli 50. výročie invázie vojsk
Varšavskej zmluvy do Československa a následnú okupáciu štátu až do roku 1991. Spomínalo
sa na Alexandra Dubčeka a všetkých strojcov pražskej jari. Dňa 30. októbra sme prežili
jednorazový štátny sviatok, schválený len na tento deň a v tento rok. Oslavy sa konali najmä
v Martine, kde sme si pripomenuli 100. výročie prijatie historického dokumentu – Martinskej
deklarácie, ktorou sa slovenskí politici a osobnosti na vtedajšom Hornom Uhorsku prihlásili
v mene slovenského národa k vyhlásenej Československej republike dňa 28. októbra 1918,
k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Skloňovali sa mená ako Milan Rastislav Štefánik,
Vavro Šrobár či Tomáš Garrigue Masaryk. V neposlednom rade sme venovali spomienku na
obete I. svetovej vojny, pretože 11. novembra uplynulo 100 rokov od jej ukončenia. A viaceré
osobnosti na Slovensku zvýrazňovali aj 20. výročie od pádu postkomunistického
autoritatívneho vládnutia Vladimíra Mečiara, ktorého štýl politiky a vôbec vtedajšej strany
HZDS dostal našu krajinu do politickej izolácie.
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Bolo aj veľa pozitívnych udalostí v našom štáte, ale ani sme ich veľmi azda nevnímali.
Vo svete sa udialo nasledovné – v EU vstúpilo do platnosti Všeobecné nariadenie o
ochrane osobných údajov (GDPR), XXIII. zimné olympijské hry v juhokórejskom meste
Pchjongčchang, Vladimir Putin bol v prvom kole volieb zvolený ruským prezidentom na
ďalších 6 rokov, zástupcovia 44 štátov Africkej únie podpísali v rwandskej Kigali dohodu o
zóne voľného obchodu (CFTA), v Saudskej Arábii získali ženy právo šoférovať, stanica
newyorského metra Cortlandt Street bola po 17 rokoch od útokoch z 11. septembra 2001
znovu otvorená, svätorečenie pápeža Pavla VI., ktorý ukončil II. vatikánsky koncil.
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OBECNÁ SAMOSPRÁVA A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

V

uplynulom kalendárnom roku sa uskutočnilo niekoľko investičných aktivít
vedenia obce. Úradujúci starosta Ing. Teofil Mihalovič absolvoval posledný
rok svojho funkčného obdobia. Niektoré aktivity mali charakter dokončovania.
Keďže sa blížili komunálne voľby, priestor sa takpovediac pripravoval novému starostovi
a jeho vízii rozvoja obce. Na začiatku roka ešte nebolo úplne isté, kto sa rozhodne
kandidovať.
Dňa 20. marca bola na ministerstvo financií zaslaná žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na zberný dvor v sume 175 232,53 €. Výška spolufinancovania obcou
v žiadosti predstavovala 8 761,63 €. Otázka zberného dvoru je medzi občanmi už niekoľko
rokov veľmi diskutovanou témou, vyzerá to tak, že v najbližšom období sa tento projekt
podarí zrealizovať. Zberný dvor by mal byť umiestnený na lokalite Voľné na Parkovej ulici.
V mesiacoch jún a júl boli realizované dve investičné akcie: oprava miestnej
komunikácie na Ul. Školská a výstavba dažďovej kanalizácie z ulíc Horná a Krátka. Miestna
komunikácia na Školskej ulici sa opravovala od 28. júna do 3. júla. Celková dĺžka
predstavovala 388 m. Vyfrézovaný asfalt sa použil na časť nespevnenej cesty pri
poľnohospodárskom družstve. Dažďová kanalizácia bola vybudovaná v areáli Apimedu v
celkovej dĺžke 165,5 m, s výstupným otvorom celkom 173 m. Stavba, ktorá bola realizovaná
od 5. júna, sa odovzdala do správy obce 23. júla. Pri väčších dažďoch sa stávalo, že voda
a blato tiekli z týchto lokalít smerom k Hlavnej ulici. A aj samotný odtok dažďovej vody na
križovatke Hlavnej ulice s Hornou bol už po rokoch značne zanesený a neodvádzal tým
pádom vodu dostatočne.
Dňa 27. augusta sa začalo s rekonštrukciou strechy hasičskej zbrojnice, ktorá sa
nachádza v areáli poľnohospodárskeho družstva. V septembri a októbri sa realizovali práce a
23. októbra bola stavba skolaudovaná. Stavba sa realizovala z dotácie Ministerstva vnútra SR
vo výške 30 000 €. V posledných rokoch zaznamenala táto budova viacero rekonštrukcií.
Oprava strechy patrila k finálnym. Na prácach sa podieľali aj naši dobrovoľní hasiči.

Zberný dvor

Oprava
miestnych
komunikácií

Hasičská
zbrojnica

Ostatné aktivity v spolupráci s obecným úradom:







6. januára sa uskutočnilo posedenie s občanmi pri novoročnom poľovníckom
guláši.
vo februári bol distribuovaný obecný občasník Krupanský spravodaj s nákladom
600 kusov.
21. – 26. marca boli pri autobusovej zastávke Horný mlyn umiestnené 3
kontajnery na haluzovinu a drevnú hmotu s objemom 40 m3. Celkovo bolo
vyvezených cca 12 ton.
11. apríla sa konalo čistenie chotára obce pod vedením členov PZ Tri háje
a dobrovoľníkov.
18. apríla sa uskutočnilo orezanie líp v areáli školy a zaistenie pukliny v kmeni
jednej z troch líp lanom.
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máj – udelený nenávratný finančný príspevok na kompostéry z Malokarpatského
združenia obcí, pre Dolnú Krupú 58 420 €, čo predstavuje 412 kompostérov pre
občanov, ktoré budú distribuované v najbližšom období po uskutočnenom
výberovom konaní na dodávateľa kompostérov.
14. mája boli na Dome smútku nainštalované rolety, keďže počas pohrebov
v letných mesiacoch je v budove veľmi dusno, podľa viacerých občanov –
neznesiteľne.
6. júla boli opravené výtlky na miestnych komunikáciách.
11. septembra Vodohospodársky podnik Šaľa vyčistil potok pri moste na Nám.
Sv. Vendelína, čo bola podmienka na vyčistenie priestoru pod mostom.

Azda najvýznamnejšia udalosť tohto roka bola v našej obci voľba starostu a poslancov
do OZ. Posledné tri volebné obdobia (2006 – 2018) zastával túto funkciu Ing. Teofil
Mihalovič. Jeho pôsobenie ako starostu obce zanechalo výraznú stopu v rozvoji Dolnej
Krupej. Viaceré projekty, ktoré sa niekoľko rokov pred jeho úradovaním nedarilo realizovať,
sa nakoniec aj vďaka nemu podarilo úspešne dokončiť. Iné zase, úplne nové, prispeli
k skrášleniu a zveľadeniu našej obce. Ing. Mihalovič aj vďaka svojim kontaktom
a skúsenostiam v samospráve dokázal za tie roky zabezpečiť státisíce eur z eurofondov, ktoré
sa investovali do obecných budov, športovísk, verejných priestranstiev, propagácie obce a
kultúry. To, že občania boli s jeho starostovaním spokojní, svedčí aj fakt, že svoju funkciu
obhájil bez prerušenia 3-krát, hoci vtedajší vyzývatelia boli silné osobnosti Dolnej Krupej.
Myslím, že je vhodné na tomto mieste Ing. Teofilovi Mihalovičovi poďakovať za to, čo
všetko pre našu obec a jej občanov vykonal.
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 10. novembra. Boli to voľby, ktoré v sebe
niesli akúsi pečať zmeny. Rozhodne ich možno v celoslovenskom meradle chápať ako
prelomové. Udalosti na Slovensku v tomto roku akoby postavili občanov pred križovatku.
Rozhodovalo sa akoby o kredibilite vládnej strany SMER-SD a vôbec celej vlády po jej
reorganizácii v dôsledku demonštrácií a tlaku verejnosti. Politológovia si tiež všimli dôležitý
fakt. Bývalí veľmi aktívni politici tejto strany resp. koaličných vládnych strán SMER-SD,
SNS, Most-Híd sa v roku 2018 k týmto svojim stranám už nepriznávali. Veľkým trendom sa
v tohoročných voľbách stal status „nezávislý kandidát“. Nezávislí kandidáti sa stali hitom a de
facto víťazmi týchto volieb. Predstavovali najsilnejšiu politickú silu, istý precedens
v politickej mape Slovenska. Takéto niečo tu ešte nebolo.
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Za starostu obce kandidovali – Mgr. Marek Dekan, pedagogický pracovník (nezáv.),
Mgr. Marek Horváth, obchodný manažér (nezáv.), Peter Sládeček, policajt (nezáv.), Bc. Janka
Štefunková, viazaná finančná agentka (nezáv.), JUDr. Jozef Žák, vedúci pracovník (SMERSD).

Kandidáti na
starostu

Všetci kandidáti predkladali rôzne volebné materiály, najmä letáky, kde sa prihovárali
občanom a približovali v nich svoje zaujímavé plány na rozvoj obce. Najinovatívnejší z nich
bol Mgr. Marek Horváth. Ako prvý kandidát v dejinách sa občanom prihováral formou
krátkych videí na sociálnej sieti Facebook. Tieto videá, zväčša odohrávajúce sa v areáli
kaštieľa, videli tisícky ľudí, isto nielen Dolnokrupanov. Zároveň bol prvý kandidát, ktorý už
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začiatkom leta začal s volebnou kampaňou. Bol prvým vyzývateľom. Kandidát Mgr. Marek
Dekan spolu so svojim tímom ašpirujúcich poslancov vsadili na moderný pekne graficky
upravený leták s rôznymi dobrovoľníckymi, ekologickými a kultúrno-renovačnými témami,
ktorý distribuovali do domácností už na hody 1. a 2. septembra. Priamo ich podporil
populárny primátor Trnavy JUDr. Peter Bročka LL.M a Mgr. Tibor Pekarčík, ktorí pred pár
rokmi začali s dobrovoľnými brigádami v Trnave – a zožali tým v krajskom meste úspech.
Tím Mgr. Mareka Dekana svoj volebný leták nielenže distribuoval občanom do schránok, ale
uverejnil aj na Facebooku. Tiež pripravili pár dní pred voľbami krátke propagačné video na
Facebooku, v ktorom vyzývali občanov, aby prišli voliť. Aby rozhodli o zmene v obci. Tak je
– prvýkrát v našich obecných dejinách bol práve Facebook tým občianskym fórom, kde sa
lámal chlieb. Guláše, tancovačky a „kortešačky“ v kulturáku by boli dnes akémukoľvek
kandidátovi asi viac na škodu. Treba ísť s dobou. Asi najkonzervatívnejší volební kandidáti
boli z KDH, ktorí ašpirovali v týchto voľbách len na poslancov – zvolili pekne upravený leták
distribuovaný do každej domácnosti.
Za poslancov do OZ Dolnej Krupej kandidovali: Mgr. Juraj Anetta (nezáv.), Peter
Belko (nezáv.), Ing. Vladimír Blaho (SMER-SD), Roman Bohunický (nezáv.), Ing. Tomáš
Bohunický (OĽaNO, SAS, Spolu), Ing. Peter Brestovanský (KDH), Mgr. Dagmar Čegiňová
(nezáv.), Naďa Čižinská (SMER-SD), Mgr. Marek Dekan (nezáv.), Bc. Martin Dekan
(OĽaNO, SAS, Spolu), Milan Dekan (SMER-SD), ja Mgr. Juraj Drozda (KDH), Mgr. Marek
Horváth (nezáv.), Štefan Ištvanec (SMER-SD), PhDr. Monika Korchová (nezáv.), Erika
Lehocká (SMER-SD), Mgr. Radovan Lehocký (SMER-SD), Stanislav Lehota (KDH), Michal
Magula (OĽaNO, SAS, Spolu), Ing. Teofil Mihalovič (KDH), Ing. Andrea Myjavcová
(nezáv.), Mgr. Nikola Novotová (nezáv.), Mgr. Stanislav Petráš (KDH), Alojz Poláček
(nezáv.), Daniel Sucháň (nezáv.), Mgr. Bc. Ľudmila Valentovičová (nezáv.), JUDr. Jozef Žák
(SMER-SD), Ing. Michal Žák (nezáv.).
Výsledky volieb boli v Dolnej Krupej nasledovné (Štatistický úrad SR):
Počet zapísaných oprávnených voličov 1921, počet vydaných obálok 1164, počet
platných hlasov za starostu obce 1150, počet platných hlasov za poslancov 1153, volebná
účasť 60,59%.
Za starostu obce zvolený Mgr. Marek Dekan (nezáv.) s počtom 487 hl. (42,35%).

Kandidáti na
poslancov
OZ

Výsledky
volieb

Starosta
Marek Dekan

Ostatní kandidáti získali – Mgr. Marek Horváth (nezáv.) 394 hl. (34,26%), Bc. Janka
Štefunková (nezáv.) 180 hl. (15,65%), JUDr. Jozef Žák (SMER-SD) 65 hl. (5,65%), Peter
Sládeček (nezáv.) 24 hl. (2,09%).
Za poslancov Obecného zastupiteľstva v Dolnej Krupej boli zvolení – Mgr. Marek
Dekan (nezáv.) 595 hl., Ing. Michal Žák (nezáv.) 583 hl., PhDr. Monika Korchová (nezáv.)
559 hl., Mgr. Marek Horváth (nezáv.) 482 hl., Daniel Sucháň (nezáv.) 476 hl., Mgr. Stanislav
Petráš (KDH) 462 hl., Mgr. Juraj Anetta (nezáv.) 422 hl., ja Mgr. Juraj Drozda (KDH) 403 hl,
Mgr. Nikola Novotová (nezáv.) 361 hl. Nakoľko Mgr. Marek Dekan bol zvolený za starostu
obce, jeho miesto poslanca zaujíma spravidla kandidát s najvyšším počtom hlasov mimo
riadne zvolených poslancov – v tomto prípade to bol Ing. Teofil Mihalovič (KDH).
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Výsledná bilancia voľby v našej obci (mimo náhradníka): 77,78 % nezávislí kandidáti,
22,22% KDH.
Predsedníčka volebnej komisie Ing. Mária Vadovičová výsledky vyhlásila na pravé
poludnie v obecnom rozhlase na druhý deň dňa 11. novembra 2018. Zároveň v mene občanov
zablahoželala zvolenému kandidátovi na starostu obce a zvoleným poslancom OZ. Zakrátko
boli výsledky zverejnené aj na webe obce www.dolankrupa.com.
Novozvolený starosta obce 34 ročný Mgr. Marek Dekan sa s novozvoleným OZ ujal
funkcie na prvom zasadnutí OZ dňa 17. decembra v zasadačke obecného úradu. Za zástupcu
starostu obce bol ustanovený 28 ročný Ing. Michal Žák, správca kaštieľa.
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Volebný program zvoleného starostu obce na roky 2018 – 2022 možno charakterizovať
nasledovne:













Zberný dvor – lokalita Voľné – buď financované zo zdrojov EÚ alebo
z rozpočtu obce.
Bývanie – výstavba nájomných bytov resp. rekonštrukcia nevyužívaných
obecných budov na nájomné byty, domová výstavba (projekt Záhrady, Dolina).
Škola – rozšírenie kapacity MŠ prístavbou resp. v priestoroch pavilónov ZŠ,
renovácia pergoly, nové parkovisko alebo parkovací pás pri škole.
Sociálno-opatrovateľské služby – domáca opatrovateľská služba pre seniorov,
denný stacionár pre seniorov, ich stravovanie donáškou zo ZŠ.
Oddychové zóny – ich vybudovanie na Školskej a Parkovej ulici, kultúrnospoločenské centrum za OcÚ, revitalizácia Nám. sv. Vendelína.
Športoviská a detské ihriská – ich budovanie po obci a rovnomerné
rozmiestnenie, revitalizácia športovísk ZŠ s MŠ, modernizácia areálu OŠK,
tenisové kurty, asfaltové ihrisko (v zime klzisko), workout ihrisko, cvičisko pre
psov, cyklotrasa, posilňovňa, rekonštrukcia tribúny v areáli OŠK.
Modernizácia obce – optická sieť po celej obci, rekonštrukcia kultúrneho
strediska, infotabule pre turistov v obci (slávni rodáci, pamiatky, fauna a flóra),
osadenie lavičiek po obci, kúpa mechanizácie na údržbu obce, ktorá by sa
požičiavala aj občanom, výsadba zelene po obci, výsadba ružovej škôlky.
Založenie obecnej firmy – flexibilita, služby pre občanov a šetrenie finančných
zdrojov obce – zameriavala by sa na stavebnú činnosť, rekonštruovanie a údržba
obecných budov, realizácia sociálneho programu obce (zamestnanosť občanov),
zlacnenie a skvalitnenie obecných služieb pre občanov, pomoc pri organizovaní
kultúrneho a spoločenského života obce.
Kultúrno-spoločenský život v obci – vytvorenie celoročného plánu kult.-spoloč.
akcií, finančná podpora obecných spolkov v závislosti od ich aktivity, podpora
existujúcich podujatí (Lestival, Súťaž vo varení gulášu, Obecná zabíjačka...),
vytvorenie nových podujatí (Kino pod hviezdami, Nedeľné posedene na Grotte,
Slávnosti medu, Dožinky, Čitáreň v prírode...), vybudovanie amfiteátra
s pódiom pri OcÚ.
Zdroj: volebný prospekt distribuovaný občanom.
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Krátko po voľbách bola uvedená do prevádzky z iniciatívy novozvolenej poslankyne Obecná
Mgr. Nikoly Novotovej stránka o obci na sociálnej sieti Facebook (stránka založená 11. facebooková
novembra 2018). Naša obec tak vstúpila do sveta sociálnych sietí. Podobne ako aj iné obce, stránka
i Dolná Krupá chce byť bližšie občanom aj takouto formou komunikácie. Sociálne siete sú
dnes univerzálnym fórom, kde sa ľudia stretávajú vo virtuálnom svete. Rýchlosť, akou sa tu
zdieľajú informácie je naozaj obdivuhodná. Občania tak majú aj tu poruke rôzne užitočné
príspevky, ktoré môžu „lajkovať“, „šérovať“ či komentovať. Prvý príspevok bol uverejnený
12. decembra v nasledovnom znení: „Vitajte na našej oficiálnej FB stránke, kde sa Vám
pokúsime predstaviť našu obec a priblížiť život v obci. Dolná Krupá leží 10 km od krajského
mesta Trnava a z hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy netrvá cesta diaľnicou
dlhšie ako hodinu. V súčasnosti má asi 2260 obyvateľov, a tak sa zaraďuje k najväčším
obciam trnavského regiónu. Miestna história je nerozlučne spätá aj s dvoma výnimočnými
tradíciami, vďaka ktorým sa meno našej obce šíri ďaleko za hranicami trnavského regiónu
i Slovenska. Sú nimi beethovenovská a ružiarska tradícia, aj preto budeme o Dolnej Krupej
hovoriť ako o dedine hudby a ruží. Okrem toho môžete spoznať aj ďalšie pamätihodnosti,
našich 7 divov. Starosta obce – Mgr. Marek Dekan.“ Ďalšie príspevky do konca roka
priblížili erb obce, ktorý je aj titulnou fotkou stránky a kultúrne podujatia, ktoré sa do konca
roka uskutočnili.
Na obecnom úrade došlo v decembri ešte k inej zmene. Nečakane a prekvapujúco
oznámila svoj odchod dlhoročná ekonómka, sestra bývalého starostu, naša spoluobčianka Ing. Prekvapivý
Katarína Kozáková. O jej zámere ukončiť pôsobenie na obecnom úrade nevedel nikto, vrátane odchod
ekonómky
nového starostu. O to viac zostali prítomní na OZ konanom 17. decembra prekvapení, keď
ekonómka oznámila tento fakt. Podľa jej slov odchod zvažovala už dlhšie, vhodný čas nastal
teraz. Jej ukončenie pracovného pomeru predstavovalo veľkú stratu pre chod obce. Bola
skúsenou odborníčkou v tejto agende, akú dnes nájsť ťažko. Starosta obce Mgr. Marek Dekan
tak musel neplánovane hľadať novú ekonómku, aby zabezpečil riadne fungovanie úradu. Ing.
Kozáková sa zamestnala na Daňovom úrade v Trnave.
Obec hospodárila tento rok nasledovne:
Celkové príjmy obce predstavovali sumu 1 559 889,25€. Z toho čisto obecné príjmy
boli 1 471 586,58€ a príjmy ZŠ s MŠ boli 88 302,67€.
Výdavky obce predstavovali celkovo sumu 1 325 321,54€. Z toho čisto výdavky na
chod obce predstavovali sumu 667 385,54€. Výdavky na školu boli 657 936,00€.
Rezervný fond obce predstavovala ku koncu roka suma 230 481,71€.
Obec aj tento rok hospodárila s prebytkom v sume 230 482€. Obec nečerpala a
nesplácala žiaden úver.

Pre našu obec bol uplynulý rok výnimočný aj z iného hľadiska. Dolná Krupá sa v lete
dostala do povedomia celého Slovenska i zahraničia. V tomto pohnutom roku vnútropolitickej
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krízy vlády SR a strany SMER-SD rozvírili hladinu celoslovenskej verejnej mienky správy
novinárov. Tí začali od 30. júna vo veľkom publikovať články o údajnom budovaní základne
motorkárskeho gangu Noční vlci (Ночные Волки – Nočnyje Volki), ktorí sú údajne prepojení
na ruského prezidenta Vladimíra Putina. Táto organizácia vo viacerých európskych krajinách
neúspešne plánovala vybudovať takúto pobočku. Ich aktivity sú vnímané ako veľmi
rozporuplné. Noční vlci si mali údajne otvoriť v budove bývalej inseminačnej stanice na
Rybníčkoch svoju slovenskú pobočku. Od roku 2016 objekt inseminačnej stanice na
Rybníčkoch vlastní podnikateľ Jozef Hambálek (firma HANGAR 58 s.r.o), ktorý je zároveň
aj veliteľ DHZ Pole a podľa médií známy bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Objekt
prešiel rekonštrukciou. Šedá farba budovy sa zmenila na vojenskú maskáčovú. Múry areálu z
niekoľkých strán chráni ostnatý drôt a nad vchodmi boli umiestnené bezpečnostné kamery.
Rekonštrukcia prebehla aj v interiéri. Malo tu byť umiestnené múzeum vojenskej techniky.
Jeho otvorenie sa plánovalo v septembri tohto roku za účasti širokej verejnosti. Naša obec sa
objavovala v týchto letných dňoch takmer denne v televíznych novinách, televízne štáby
viacerých slovenských a českých televízií (RTVS, TA3, MARKÍZA, JOJ, MTT, ČT24)
natáčali svoje reportáže z Rybníčkov a aj priamo našej obce. Dolná Krupá sa objavila tiež na
titulkách printových médií, na titulkách webových portálov týchto médií, o našej obci písali
susedné krajiny – Česko, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko, ďalej Nemecko a niektoré
iné krajiny vo svete. V priebehu pár hodín každý na Slovensku vedel, kde leží Dolná Krupá.
Aj politici zaujímali rôzne stanoviská k tejto kauze. V diskusných reláciách sa objavovali
názory politikov a vládnych predstaviteľov o tom, čo sa deje v našej obci resp. na
Rybníčkoch. Niektorí vnímali celú kauzu ako nafúknutú novinármi v atmosfére krízy od
vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice (skôr politici SMER-SD, SNS), iní poukazovali na
otázniky okolo Nočných vlkov (opozičné strany SAS, OĽaNO). Stanovisko k areálu na
Rybníčkoch zaujalo aj vedenie obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 8. augusta
2018, čo sa dá prečítať v zápisnici z 24. rokovania OZ. V tento deň starosta obce Ing. Teofil
Mihalovič za účasti poslancov a médií navštívil areál na Rybníčkoch. Občianski aktivisti
Michal Magula, Ing. Tomáš Bohunický, Mgr. Matej Karásek, PhD a Bc. Martin Dekan
pripravili krátko pred augustovým zasadnutím OZ dokument pod názvom Výzva obyvateľov
obce Dolná Krupá proti pôsobeniu gangu Nočných vlkov v katastri obce. Text začína
slovami: „My dolupodpísaní obyvatelia obce Dolná Krupá vyjadrujeme hlboké znepokojenie
nad skutočnosťou, že bola v objekte, ktorý spadá do katastrálneho územia našej obce,
založená európska základňa motorkárskeho gangu Noční vlci. (...)“ V texte poukazujú na
rôzne rozporuplné aktivity týchto motorkárov a chcú dosiahnuť ukončenie ich pôsobenia
v obci. Dokument podpísalo presne 217 spoluobčanov. Avšak väčšina Dolnokrupanov si
myslela, že tu m byť naozaj pekné múzeum vojenskej techniky a takéto využitie areálu by
privítali. Medializované správy občanov napĺňali rozpakmi. Podobnú výzvu k ukončeniu
pôsobenia Nočných vlkov v Dolnej Krupej pripravili ešte koncom júla aj osobnosti
spoločenského a kultúrneho života. Verejnosti ju predložil literárny vedec prof. Peter Zajac,
bývalý poslanec NR SR. Osobnosti ju smerovali k najvyšším ústavným činiteľom. Ich výzva
začína slovami : "V čase 50. výročia augustovej okupácie Československa vojskami
Varšavskej zmluvy sa aktivizuje v rámci ruskej hybridnej vojny proti EÚ, NATO a Slovensku
aj ruský motorkársky gang Noční vlci, ktorý je od roku 2014 na sankčnom zozname Spojených
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štátov..." Pod vyhlásenie sa podpísali desiatky známych osobností, medzi nimi aj (zdroj
SITA):
Peter Zajac, Grigorij Mesežnikov (slovenský politológ a politický analytik ruského
pôvodu), Juraj Mesík (analytik a ekologický aktivista), Jaroslav Naď (poslanec NR SR,
protikorupčný aktivista), Juraj Smatana (občiansky aktivita proti korupcii OĽaNO), Fedor Gál
(politik, politológ, sociológ a prognostik), Zuzana Čaputová (právnička, protikorupčná
aktivistka, členka strany Progresívne Slovensko) , Ondrej Dostál (politik, sociológ, novinár),
Juraj Droba (predseda Bratislavského samosprávneho kraja, politik, obchodník, bývalý
poslanec NR SR), Martin Klus (poslanec NR SR, politik, politológ) alebo Ladislav Snopko
(archeológ, bývalý minister kultúry).
V médiách na Slovensku i v zahraničí sa o téme Nočných vlkov v Dolnej Krupej
objavili tieto reportáže:


















30. jún: V Dolnej Krupej otvorili európsku filiálku Nočných vlkov (n@palete)
9. júl: Ruskí Noční vlci majú základňu na Slovensku. Cítime sa tu ako doma, žijú
tu skutoční slovanskí bratia, tvrdia. (Parlamentné listy)
19. júl: Polícia preverila vojenskú techniku Nočných vlkov. Vraj nič nespáchali
(Aktuality.sk)
19. júl: V Dolnej Krupej mali mať strelnicu ruskí Noční Vlci, polícia to poprela
(SME)
19. júl: Sídlo Nočných vlkov v Dolnej Krupej je bezpečnostným rizikom (Pravda)
20. júl: Putinovi Noční vlci si vybudovali centrálu pri Jaslovských Bohuniciach:
Čo sa deje za múrmi a ostnatým drôtom?! (Nový čas)
20. júl: Exkluzívne: Štáb TV JOJ sa dostal na základňu Nočných vlkov na
Slovensku (TV JOJ)
22. júl: Noční vlci dostali na Slovensku k dispozici tanky.(ČT24)
24. júl: Boli proti komunistom, teraz šíria propagandu z Kremľa: Kto sú Noční
vlci z východu? (TV Markíza)
25. júl: Majiteľ slovenského sídla Nočných vlkov má problémy s úradmi (RTVS)
26. júl: Navštívili sme Nočných vlkov: Ako to tam vyzerá, a čo o Vlkoch hovoria
slovenskí Pekelní Anjeli? (Plus 7 dní)
27. júl: Russische "Nachtwölfe" betreiben Stützpunkt in der Slowakei. (Der
Standard, DE)
29. júl: New Zealand photojournalist Amos Chapple removed from Putin's
Slovak 'Night Wolves' base. (New Zealand Media and Entertainment, NZ)
30. júl: Russlands Nachtwölfe expandieren nach Europa. (Neue Züricher
Zeitung, CH)
31. júl: Slovakia alarmed by pro-Putin Night Wolves bikers' base (BBC, UK)
1. august: Slovakia worried by local links to sanctions-hit Russian bikers.
(Reuters, UK)
2. august: Putin-linked bikers who helped Russia annex Crimea set up...
(Whasington Post, USA)
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4. august: Russian bikers ride into trouble over Slovakia base (Financial times,
UK)
3. august: Biker gang and Crimea visit put focus on Slovakia’s ties to Russia.
(The Irish times, IE)
4. august: "Putins Biker" spalten die Slowakei (Kleine Zeitung, A)
6. august: Putins Rocker drängen in die EU: Nachtwölfe sind Gefahr. (Bild, DE)
20. august: Europa-Zentrale der Nachtwölfe spaltet Slowakei (Süddeutsche
Zeitung, DE)
10. september: Why Slovakia worries about the Night Wolves (Kyiv Post –
Ukraine global voice, UA)
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ňa 8. januára bola odvysielaná v Rozhlase a televízii Slovenska na Rádiu Črpáci
Regina reportáž o miestnej FS Krupanskí črpáci. Poslucháčom súbor v Rádiu
predstavili umelecký vedúci František Jozef Sekera a manželia Augustín Regina
a Janka Šalgovičoví. Pútavú reportáž o súbore, ľudových zvykoch z Dolnej Krupej
a plánovaných vystúpeniach dopĺňali úryvky vianočných piesní z ich nedávno vydaného CD.
V sobotu 10. februára sa v Kultúrnom stredisku konal prvý ročník podujatia Dedinská
zabíjačka (pôvod. názov Taká normálna dzedzinská zabíjačka domácich svín), ktorú Dedinská
zabíjačka
organizoval v spolupráci s obecným úradom náš spoluobčan Daniel Sucháň. Spolu
s Martinom Garažiom, Jurajom Lelovským a niekoľkými ďalšími dobrovoľníkmi
a v spolupráci s poslancom OZ Mgr. Marekom Dekanom. Pripravili pre občanov rôzne
zabíjačkové dobroty, o ktoré bol naozaj nesmierny záujem. Občania mali možnosť vopred si
objednať tieto zabíjačkové pokrmy. Rozdeľovalo sa podľa objednávok a na gramáž. Pre tých,
ktorí si vopred neobjednali, boli pripravené obedové zabíjačkové taniere s pripravenými
porciami zabíjačkových dobrôt. Podávali sa – zabíjačkový tanier (3€ ks), jaternice (4€ kg),
zabíjačková kaša (4€ kg), tlačenka (6€ kg), škvarky (4€ 0,5kg), brzica (3,5€ kg), krkovička
(3,5€ kg), stehno (3,5€ kg), slanina (5€ kg), pliecko (4€ kg), masť (4€ l), kapustnica (2€
porcia, 5€ l), domáce klobásy s divinou (6€ kg). Výrobky pochádzali spolu zo 6 kusov
ošípaných čo predstavovalo 1040kg. Počas podujatia vystúpili popoludní aj Karpatskí
valaškári s tematickým pásmom Zabíjačka. Pre všetkých návštevníkov sa podávali aj rôzne
nápoje – pivo, víno, pálenka či nealko malinovky. Už na poludnie boli takmer všetky výrobky
rozpredané. O podujatie prejavilo záujem veľké množstvo občanov, o čom svedčila aj hojná
účasť. Tradičná fašiangová aktivita – zabíjačka – sa v našich krupanských domácnostiach už
takmer nekoná. Doba sa zmenila, zabíjačkové produkty sa dajú kúpiť v supermarketoch
a vôbec, dnes v našej obci ošípané nechová už takmer nikto. Je ale dobré, že občas sa takéto
podujatie zorganizuje a pripomenie sa tak mladším, čím žili naši starí a prastarí rodičia.

Dňa 24. februára vyšiel pod hlavičkou TASR článok Sedem divov obce Dolná Krupá je
lákadlom pre návštevníkov, v ktorom reportážnym spôsobom predstavuje našu obec a jej
zaujímavosti širokej verejnosti starosta Ing. Teofil Mihalovič a jeho zástupca Mgr. Stanislav
Petráš. Nosnou témou, ako už z názvu vyplýva, bolo sedem divov obce, ale tiež ostatné
zaujímavosti, ružiarska tradícia a rozvoj obce za posledné roky vrátane úspešného čerpania
eurofondov.
V nedeľu 8. apríla naši ochotníci z DOSKA Marion uviedli premiéru hry čiernej
komédie od britského autora Raya Cooneyho s názvom Prievan v apartmáne 648. Hra bola o
ministrovi vlády, ktorý nájde v apartmáne mŕtvolu. Musí veľmi klamať a vymýšľať rôzne
výhovorky, aby sa to nedostalo na verejnosť. Šok nastane, keď mŕtvola ožije. Minister je v
úzkych, obáva sa konca svojej kariéry až nakoniec vysvitne, že sa dostal do pasce. Mŕtvola je
vlastne detektív…Táto hra predstavovala dosiaľ najúspešnejšiu inscenáciu našich ochotníkov.
Ich výkony boli fenomenálne, čo dosvedčili vypredané predstavenia v našej obci a dlho
trvajúce standing ovation. Ani sami členovia DOSKA Marion netušili, keď na jeseň roku
2017 začali hru nacvičovať, ako presne jej príbeh zapadne do smutného politického diania
v našom štáte po vražde novinára a jeho snúbenice. Možno povedať, že aj vďaka tejto hre sa
v našej obci akoby reflektovali tie smutné udalosti. Divadelníci vtedy tiež ani náznakom
netušili, že spomedzi nich o pár mesiacov nečakane odíde najtalentovanejší divadelník, sám
režisér. O ochotnícky súbor v Dolnej Krupej sa od tejto inscenácie začali zaujímať aj
predstavitelia Trnavského samosprávneho kraja. DOSKA Marion sa v deň pred oficiálnou
premiérou zúčastnila súťaže Malá scénická žatva v Senici, kde obsadila pekné 3. miesto.
Ďalšie predstavenia sa ešte stihli odohrať v Častej a Dechticiach. Prievan v apartmáne 648
odohrali ochotnícki herci – režisér Stanislav Lehota, Miroslava Skýpalová, Mgr. Martina
Slabá, Mgr. Juraj Drozda, MUDr. Vladimír Drozda, Bc. Martin Dekan, Ľudmila Poláková,
Peter Polák (Justínov syn) a Silvia Guzmická, ďalej šepkárka Rozália Lehotová a kulisár
Teofil Skýpala. Sponzorom súboru bol Peter Polák – majiteľ miestneho obchodu.
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Veľmi významné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v tomto roku v našej obci, ktoré Lestival
zároveň prekonalo všetky očakávania a prekročilo hranice obce, ba aj trnavského regiónu, sa
uskutočnilo v sobotu 19. mája v areáli kaštieľa. Toto podujatie, pôvodne plánované ako
rodinný festival Apropó, sa zapísalo do dejín príznačným a jedinečným názvom Lestival.
Organizátorkou podujatia bola naša spoluobčianka Mgr. Nikola Novotová. Odmalička veľmi
inklinuje k umeniu, aktuálne pôsobí ako riaditeľka súkromnej materskej školy v Trnave
a založila OZ Naboso. V spoluorganizovaní sa angažovali – Ing. Michal Žák, Michaela
Gregušová, Júlia Grajciarová, Bc. Martin Dekan, Martina Hrušovská, Jana Pekárková, Erika
Priebeh
Konečná, PaedDr. Miroslava Šalgovičová a Ing. Jozef Sloboda. V prípade nečakaných situácií Lestivalu
boli pripravení pomôcť aj naši dobrovoľní hasiči s veliteľom Tomášom Baránkom. Bolo
neskutočne povzbudivé, že po zašlej sláve niekdajšieho Dychfestu, sa opäť v Dolnej Krupej
v areáli kaštieľa zorganizoval nový typ festivalu a tak určité hľadanie a tápanie po Dychfeste
zaplnil Lestival. O to viac tento fakt tešil všetkých Dolnokrupanov, že organizátorkou bola
naša spoluobčianka. Podujatie začalo o 10:00 hod zoskokom parašutistov z para-odboru
Trnava na priestranstvo pred kaštieľom. Návštevníci mali možnosť zúčastniť sa kultúrnych
podujatí na viacerých stanoviskách v areáli kaštieľskeho parku – pódium Rybník, pódium

Grotta, pódium Les (za obeliskom). Na týchto pódiách vystúpili rôzni umelci, ktorí sú známi
na celom Slovensku – Marián Labuda ml, Braňo Jobus, Jano Svetlan Majerčík, operný spevák
SND Daniel Čapkovič, Ignasio, harfistka Mária Kmeťková, ďalej detskí kamaráti známi aj
z televízie Ceruzko a Farbička, skupiny Paper Moon Trio, Vrbovskí víťazi, Fragile, Hudba
z Marsu... Celý festival sa niesol v rozprávkovom duchu na motív Dobšinského rozprávok.
Preto bolo možné v areáli parku stretnúť rozprávkové bytosti ako Janko Hraško, trojica Dlhý,
Široký a Bystrozraký, Kovovlada, veľkého draka v Grotte, alebo aj tancujúce víly štyroch
prírodných živlov či jednorožca na bicykli. Pozornosť pútal aj tajomný ostrov Muchotrávkovo
na Lujzinom ostrove. Najmenších návštevníkov potešili inštalácie v areáli z rozprávok Tri
holúbky, 12 mesiačikov, Ako išlo vajce na vandrovku, Soľ nad zlato a iné. Na pódiu pri
Grotte mali priestor prezentovať svoje kultúrne pásma aj kultúrne súbory z našej obce.
Samozrejme nechýbali rôzne workshopy, skákacie atrakcie pre deti, miešané limonády,
stánky. Dospelí si zasa prišli na svoje ochutnávkou vín v Grotte či stánkami na pivo, kofolu
a cigánsku pečienku. Občerstvenie bolo zabezpečené, hoci sa stáli dlhšie rady a neskôr sa
zásoby minuli rýchlo, tak sa muselo narýchlo dokupovať v Trnave. Bolo to preto, lebo
návštevnosť predčila aj tie najoptimistickejšie očakávania. Rátalo sa s asi 2000 návštevníkmi,
skutočnosť vyzerala inak – Lestival navštívilo vyše 5000 ľudí. Obec bola preplnená autami,
hmýriacimi sa rodinkami, detským smiechom, dobrou náladou, hudbou a spokojnými
rodičmi. Rodiny pricestovali nielen z obce a trnavského regiónu, ale aj z Bratislavy, Malaciek,
Martina, Kremnice, dokonca i z Ružomberka. Podujatie trvalo do 22:00. K organizácii
Lestivalu treba povedať ešte niekoľko zaujímavostí – deti dostali pri vstupe papierový
náramok s telefónnym číslom na jedného z rodičov, ak by sa náhodou v parku stratili, pri
vstupe mali rodičia možnosť ponatierať svoje deti prírodným levanduľovým olejom, ktorý
pôsobil ako prírodný repelent, pri Sekvoji prebiehal dišput na rôzne témy ako vzdelávanie,
bylinky, prírodné zubné pasty či voňavé oleje, krokomer nameral čarovným bytostiam 10 987
krokov, ľudia odpadky na zem nehádzali – organizátori zabezpečili vysoký ekologický
štandard – návštevníci Lestivalu si mohli za 2€ požičať šikovný lestivalový pohár s úchytom
na opasok a čapovať si vodu, kofolu či pivo celý deň. Ak ho vrátili, dostali 2€ naspäť.
Lestival bol naozaj úspešný, dopadol vynikajúco, čo potvrdili spokojní návštevníci – malí
i veľkí – a prepáčili mierne „trable“ s občerstvením. U väčšiny Krupanov ostal po Lestivale
pocit hrdosti ešte niekoľko dní, lebo o tomto festivale sa hovorilo naprieč Slovenskom.
Organizátorka Mgr. Nikola Novotová zhodnotila pre denník SME podujatie takto: „Veľmi sa
tešíme, že ľudia majú o svet fantázie taký záujem. Keď niekoľko mesiacov tvoríte podujatie,
dúfate, že príde 1000-2000 ľudí, a zrazu uvidíte neskutočne dlhý rad na lístky, to sa nedá
opísať. Zanechalo to vo mne veľmi silný pocit, že to malo zmyslel. Ešte doteraz mám pred
očami tie krásne úsmevy rodičov a detí, ktoré pre mňa znamenajú najviac. Chceli sme otvoriť
u ľudí na jeden deň fantáziu a myslíme, že sa to podarilo. Všetci prišli na Lestival zvedaví,
usmiati, a aj napriek tomu, že sme museli kvôli obrovskej účasti improvizovať s jedlom,
ďakujeme za trpezlivosť. Sľubujeme, že budúci rok budeme v gastro zóne stopercentne
pripravení, prinesieme ešte viac stanovísk, fantázie, rozprávkových postavičiek a kreatívneho
šantenia sa.“
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Cez víkend 2. a 3. júna sa konala tradičná Slávnosť ruží, tento rok to bol už 11. ročník
Slávnosť ruží
tohto podujatia pod taktovkou Mgr. Aleny Krátkej. Výstavu ruží v priestoroch kaštieľa

obdivovali desiatky návštevníkov. Sprevádzal ich bohatý kultúrny program, na ktorom
vystúpili umelci Kristína Hulinová, Ľubomír Zelenák, Adam Faun Magula, šesťročný
talentovaný klavirista Viktor Radošovský, chrámový spevokol Kachras a miestna DH
Karpatská kapela. Pre deti pripravila naša spoluobčianka Mgr. Sidónia Adamovičová
v spolupráci s pedagógmi na ZŠ a MŠ a poslancami OZ podujatie Cesta rozprávkovým
parkom. Ani tento rok nechýbala pietna spomienka s modlitbami v Mauzóleu Chotekovcov
s možnosťou celodennej návštevy hrobky Ružovej grófky a nedeľná zádušná omša za grófov
spojená s procesiou pri sviatku Božieho Tela. Návštevníci mohli hlasovať za najkrajšiu ružu.
Víťazom sa stala Red intuition (Delbard, Francúzsko 1999) od vystavovateľa nášho
spoluobčana Stanislava Petráša. Druhé miesto obsadila ruža Gräfin Diana (Kordes, Nemecko
2012) od vystavovateľky Mgr. Aleny Krátkej. Tretie miesto patrilo ruži Nostalgie (Tantau,
Nemecko 1995) od vystavovateľky našej spoluobčanky Jany Gažovej. Výnimočnými na
slávnosti toho roku boli 2 udalosti. V sobotu 2. júna bola uvedená kniha obecného historika
a poslanca OZ Mgr. Stanislava Petráša s názvom Ružová grófka a jej svet. Na vydaní
publikácie sa podieľalo aj OZ Korompa v spolupráci s obecným úradom a občanmi.
Publikácia predstavuje jedinečné dielo o živote Márie Henriety Chotekovej, jej sociálnych,
filantropických a ružiarskych aktivitách. Podáva nové fakty z jej života – dosiaľ neznáme
a nepublikované, podobne aj fotografie a v neposlednom rade značná časť publikácie
reflektuje bohatú ružiarsku tradíciu v Dolnej Krupej založenú M.H.Chotekovou. Kniha našla
veľký ohlas u občanov. Na uvedení knihy sa okrem desiatok občanov, spolupracovníkov
autora a starostu obce zúčastnili aj dve sestry marianky z Kongregácie Dcér Božskej lásky –
sr. M. Daniela Bezdedová a sr. M. Stanislava Košťálová. Druhú významnú udalosť podujatia
predstavovalo vysadenie ruže Comtesse Maria Henrietta v areáli kaštieľskeho parku od
šľachtiteľa a pestovateľa ruží Szilvesztra Gyȍrgiho, ktorý osobne ružu vysadil. Tento
exemplár bol vyšľachtený v roku 2006 na počesť M.H.Chotekovej. Sprievodným podujatím
celej slávnosti bol aj tento rok deň otvorených dverí v medovinárstve Apimed s možnosťou
ochutnávky medoviny. Medovinárstvo Apimed tento rok oslávilo 20 rokov od založenia.
Ochutnávku medoviny si nenechalo ujsť značné množstvo občanov i návštevníkov Slávnosti
ruží. O kultúrny program v Apimede sa postarali Karpatskí valaškári.
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V prvej polovici tohto roka bola na internetovej sociálnej sieti Facebook uvedená do
Facebooková
prevádzky skupina Korompa, ktorú už 2. decembra 2017 založil Mgr. Stanislav Petráš. Prvé skupina
príspevky sa začali objavovať od začiatku roku 2018. V úvodnom popise tejto skupiny sa Korompa
píše: „Pre všetkých Krupanov, svetákov, prišelcov a rodákov, ale aj priaznivcov a priateľov
Dolnej Krupej, ktorých potešia spomienky na dávnu aj tú nedávnu minulosť. Pre tých, ktorí sa
aspoň trochu zaujímajú o históriu dediny, v ktorej žili a umierali ich rodičia, starí rodičia
a celé predošlé generácie. Máme veľa dôvodov byť na našu dedinu hrdí. V tejto skupine sa
budeme snažiť podporovať a rozvíjať zdravý lokálpatriotizmus a zverejňovaním fotografií
a dokumentov mapujúcich všedný i sviatočný život v našej dedine – Dolnej Krupej –
prispievať k šíreniu jej dobrého mena. Táto stránka ponúka široké možnosti zviditeľnenia.
V minulosti sa diskutovalo v krčmách či hostincoch, divadlách a kaviarňach, neskôr
v rôznych debatných krúžkoch, organizáciách, stranách a združeniach, ktoré informovali
printovými médiami – novinami, obežníkmi, časopismi či „listami“, neskôr v rádiách a
televízii. Dnes sa tieto fóra vedú v mnohom online na internete, najmä na Facebooku. Je to

príležitosť súčasnosti. Skupina zaznamenala už krátko po prvých príspevkoch veľký ohlas
u občanov. Postupne aj oni spontánne uverejňovali a naďalej uverejňujú rôzne príspevky,
najmä fotografie svojich predkov a takto sa veľmi pekne dá dopátrať aj k vzdialeným
príbuzným, k životu našich predkov, ich obliekaniu, spoločenským podujatiam alebo
rodinnému životu. Naozaj, daná skupina splnila a plní svoj účel. Už v septembri mala
facebooková skupina Korompa 500 členov a do konca roka jej počet stále narastal.
V dňoch 28.–30. septembra sa hudobníci z DH Dolnokrupanka a DH Karpatská kapela
zúčastnili podujatia Púte spevákov a hudobníkov v rakúskom Mariazelli (Sänger- und
Musikantenwallfahrt). Motto tejto púte bolo :Nebojte sa! (Fürchtet euch nicht!) Trojdňový
program sprevádzali duchovné pobožnosti a hudobné vystúpenia viacerých telies z Rakúska,
Nemecka a našu krajinu reprezentovali Dolnokrupanka s Karpatskou kapelou pod umeleckým
vedením kapelníka Dolnokrupanky Milana Ištvanca. Vyvrcholením podujatia bola sobotná
tanečná zábava vo veľkej farskej sále kláštora benediktínov s desiatkami, azda tromi stovkami
divákov a nedeľná slávnostná omša celebrovaná v bazilike arciopátom zo St. Peter/Salzburg,
Dr. Korbinianom Birnbacherom OSB a pátrom Mag. Aloisom Mühlbachlerom OSB, farárom
z Steinerkirchen/Traun und Fischlham. Najsrdečnejšie privítanie sa dostalo práve nám
Slovákom. Aj tento rok najobľúbenejšou piesňou, ktorú naši muzikanti v Mariazelli hrali
niekoľkokrát dookola bola okrem Božej rodičky skladba V záhradôčke pod okienkom
s jedinečnou medzihrou. Výnimočnosťou tohoročnej púte bolo, že dlhoroční organizátori
Hans Martschin (predseda Spolku priateľov a podporovateľov Mariazellskej púte) a Hermann
Härtel (podpredseda tohto spolku) odovzdali budúce organizovanie podujatia nasledovníkom
Andreasovi Schweigerovi (Hansovmu vnukovi) a Vinzenzovi Härtelovi (Hermannovmu
synovi). Vydarené podujatie sprevádzalo jasné, slnečné a teplé počasie. Pri odchode autobusu
s Krupanmi a ich rodinnými príslušníkmi padli aj slzy dojatia a vďačnosti. Lúčilo sa dlho
vyhrávaním a nakoniec po vyštartovaní autobusu intenzívnym mávaním Mariazellčanov.
Na 100. výročie vzniku prvej ČSR dňa 28. októbra zorganizovalo OZ Korompa
v spolupráci s vedením obce pietnu spomienku pri Pomníku padlým na Nám. L. van
Beethovena a následnú Výstavu pri príležitosti 100. výročia narodenia Matúša Jarábka,
maliara starej Krupej, zorganizovanej za výdatnej pomoci syna Ľubomíra a širšej rodiny, ktorí
dodnes vlastnia jeho obrazy. Matúš Jarábek (1918-1989) bol rodákom z našej obce a výstava
bola pripravená pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Pietnej spomienky pri pomníku sa
okrem členov OZ Korompa zúčastnili aj naši dobrovoľní hasiči, dychová hudba
Dolnokrupanka, starosta obce Ing. Teofil Mihalovič s niektorými poslancami OZ a niekoľko
desiatok spoluobčanov. Výstava pritiahla väčšie publikum. Veľmi pekné maľby Matúša
Jarábka boli od 28. októbra. do 23. novembra vystavené v obradnej sieni OcÚ. Na omši v ten
deň spomenul historický význam vzniku ČSR v kázni aj vdp. František Bačík.
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Ostatné kultúrne podujatia v uplynulom roku:




6. január – Novoročná kapustnica organizovaná starostom obce v Kultúrnom
stredisku.
11. február – karneval detí ZŠ a MŠ v Kultúrnom stredisku.
17. marec – uvítanie detí do života narodených v roku 2017.
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13. máj – kultúrny program žiakov ZŠ a MŠ a kultúrnych spolkov v obci pri
príležitosti Dňa matiek.
23. november – Ružiarska spoločnosť M.H.CH si pripomenula 155 výročie
narodenia Ružovej grófky pietnou spomienkou v Mauzóleu. Prvé obecné
podujatie za účasti novozvoleného starostu obce Mgr. Mareka Dekana.
1. december – Vianočné trhy v Kultúrnom stredisku – zorganizovali deti ZŠ
a MŠ so svojimi pedagógmi, podávala sa aj vianočná kapustnica.
8. december – Vianočná kapustnica a Mikuláš pre všetky deti v Kultúrnom
stredisku. V súťaži vo varení kapustnice sa zúčastnilo 9 tímov. Vyhral tím
"Hornokrupanskí hasiči". Pozrieť Mikuláša prišlo približne 80 detí. Aj sa s ním
odfotili, pre deti boli pripravené tvorivé dielne pod vedením riaditeľky školy
PaedDr. Ivany Ladvenicovej a zástupkyne pre MŠ PhDr. Moniky Korchovej.
9. december – vianočný koncert žiakov ZUŠ J. Slobodovej v kaštieli.
15. december – vianočné posedenie s dôchodcami v Kultúrnom stredisku so
začiatkom od 15:00. Príhovory predniesli starosta obce Mgr. Marek Dekan
a vdp. Mgr. František Bačík. Prítomných seniorov obsluhovali poslanci OZ.
Vystúpili súbory z obce.
31. december – silvestrovská párty v pizzerii 7 divov Marrone.

ŠPORT

V

našej obci je šport neoddeliteľnou súčasťou spoločenského diania. Hneď na
začiatku kalendárneho roka sme mali možnosť blahoželať dolnokrupanským
dorastencom k peknému víťazstvu.

Dňa 20. januára sa v Mestskej športovej hale v Trnave pokračovalo v halovom turnaji
dorastencov. Podujatie zorganizoval Oblastný futbalový zväz Trnava. Táto mládežnícka
kategória mala na turnaji svoju premiéru a hneď sa tešila veľkému záujmu. Sily si meralo
spolu 8 mužstiev, ktoré boli rozdelené do 2 súťažiacich skupín. V rámci prvej skupiny
zvíťazili naši dorastenci s celkovým skóre 7 bodov. Náš hráč Oliver Michálek bol zároveň
vyhlásený za najlepšieho strelca skupiny. Naši dorastenci zdolali mužstvá z Bučian, Dolného
Lopašova a Červeníka. Celý tím tvorili – tréner: Miroslav Garažia, vedúci mužstva: Jozef
Ambrozai, hráči: Oliver Michálek, Timotej Hrčka, Samuel Hetteš, Samuel Garažia, Adrián
Ryška, Tomáš Slabý, Samuel Sládeček, Patrik Kucman, Marek Gažo. V druhej skupine
zvíťazil Cífer.
Vo našom futbalovom klube nastali vo februári viaceré zmeny. Týkali sa
funkcionárskych postov, trénera i hráčskeho kádra. Doterajší výkonný manažér klubu Mgr.
Denis Kabát na volebnej konferencii Oblastného futbalového zväzu Trnava uspel s
kandidatúrou na šéfa revíznej komisie zväzu kvôli čomu bolo nutné vzdať sa postu vo
futbalovom klube OŠK. Denis Kabát funkcionársky viedol náš klub šesť rokov. Novým
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funkcionárom namiesto Denisa sa stal Miroslav Garažia. Z pôvodného výboru klubu zostal v Členovia
novom výbore len Mgr. Marek Horváth. Prezident OŠK Stanislav Bachratý sa tiež vzdal výboru
funkcie. Po ňom sa jej následne ujal nakoniec Miroslav Garažia. Do výboru pribudli Ing.
Daniel Nádaský, ktorý sa stal vedúcim A mužstva, Daniel Suchán, Rastislav Bachratý a Mgr.
Marek Dekan. Rastislav a Marek sa následne ujali trénovania žiakov. Jeden z prvých krokov
novozvoleného výboru bolo riešenie trénerskej otázky A mužstva. Pri A mužstve skončil
tréner Andrej Císar. Na tento post sa vrátil ako hrajúci tréner Miroslav Hrubý. Avšak po
nezdaroch prípravu na zimnú sezónu A mužstvo absolvovalo pod vedením nového trénera, Noví tréneri
ktorým sa stal Peter Fíba. Realizačný tím A-čka bol doplnený o Petra Žáka a Juraja
Lelovského. Po historicky úspešnej sezóne prípravky, o čom píšeme nižšie detailnejšie, sa
v auguste novými trénermi stali Ing. Miloš Sekera spolu s Mgr. Marekom Horváthom.
Trénersky bol nápomocný i Daniel Horváth. Dorastnecov trénoval aj naďalej Miroslav
Garažia.
Dňa 17. februára sa v Mestskej športovej hale v Trenčíne konal turnaj O pohár predsedu
ZsFZ, tentokrát oblastných výberov staršieho dorastu. Na turnaji sa stretlo osem výberov, a to
ObFZ z Trenčína, Trnavy, Nitry, Prievidze, Dunajskej Stredy, Levíc, Nových Zámkov a
Senice. Suverénnym víťazom turnaja sa stal Výber ObFZ Nitra, výber z Trnavy obsadil piate
miesto. Z našej obce členmi mužstva trnavského výberu boli Timotej Hrčka, Samuel Hetteš a
Richard Peško.
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Dňa 12. marca Výkonný výbor SFZ v Bratislave schválil príspevok 248 uchádzačom
v rámci Projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. V rámci II. Dotácia SFZ
etapy SFZ prerozdelil finančné príspevky v celkovej výške 3 304 000€. Úspešní žiadatelia
obdržali finančný príspevok vo výške od 10 do 50 tisíc €. Dňa 16. mája bola na Slovenský
futbalový zväz zaslaná podpísaná zmluva o spolupráci a financovaní rekonštrukcie kabín
OŠK Dolná Krupá v hodnote 15 000€. V mesiacoch august a september bola zrealizovaná
samotná rekonštrukcia a modernizácia elektrickej siete objektu OŠK.
Náš hráč Nikolas Hrčka sa dostal do nominácie výberu ObFZ na medzinárodný turnaj
Krupania
do Brna. Mladíci ročníka narodenia 2004 sa predstavili na medzinárodnom turnaji Oblastných
reprezentujú
futbalových zväzov v Brne, ktorý sa odohral vo štvrtok 26. apríla za účasti ObFZ Bratislava, Slovensko
ObFZ Trnava, OFS Znojmo a organizátora MěFS Brno. Tím viedol tréner Jozef Kováč za
pomoci Mgr. Denisa Kabáta v pozícii vedúceho mužstva.
Historicky výnimočnú sezónu mali za sebou naši najmenší futbalisti z prípravky pod
trénerskou taktovkou Romana Bohunického. Počas celej sezóny chlapci hrali výborne s
vyrovnanými výkonmi a dosahovali úspechy z dobrej trénerovej práce. Hoci posledný zápas
sezóny dňa 16. júna proti Modranke neskončil pre našich najmenších futbalistov víťazne,
v celkovom vyhodnotení sa naši prípravkári umiestnili na prvom mieste tabuľky so ziskom 44
bodov. V sezóne odohrali 18 zápasov s 9 mužstvami, z ktorých vyhrali 14, remizovali v 2
a prehrali 2. Druhé miesto obsadili Športové kluby Blava 1928 z Jaslovských Bohuníc a tretie
TJ Družstevník Zvončín. Náš víťazný tím tvorili – Roman Bohunický (tréner), František
Olšovský (tréner brankárov), Zdenko Boledovič (vedúci mužstva), Ivan Brestovanský, Adam
Bohunický, Dominik Gažo, Dominik Levársky, Tomáš Debnár, Pavol Bílý, Adrián
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Bohunický, Lukáš Vojtech, Samuel Boledovič, Lukáš Morvay, Dávid Olšovský, Stanislav
Kľačo. Tréner Roman Bohunický po úspešnej sezóne skončil na poste trénera, ako sám
povedal, po 4 rokoch sa treba opäť viac venovať svojej rodine, a stal sa členom výkonného
výboru OŠK. Hlavným trénerom sa v lete stal Ing. Miloš Sekera, ku ktorému sa neskôr pridali
Daniel Horváth a Mgr. Marek Horváth zastáva funkciu v realizačnom tíme. Prípravku tvorilo
v tomto roku viac ako 26 hráčov.
V uplynulej futbalovej sezóne zaznamenali naši futbalisti z ostatných mužstiev
nasledovné výsledky:






A mužstvo – VI. liga – umiestnenie v tabuľke na 12. mieste. Z 30 zápasov 9
skončilo víťazne, 5 remízou, 16 prehrou. Celkové skóre 57:79 s 32 bodmi.
Víťazom ligy sa stal FK Bestrent Horná Krupá so 74 bodmi a skóre 88:14.
Druhú priečku obsadil TJ Družstevník Zvončín a tretiu FK Voderady. V lige
hralo spolu 16 mužstiev.
Dorast – VI. liga – umiestnenie v tabuľke na 7. mieste. Z 20 zápasov 8 skončilo
víťazne, 2 remízou, 10 prehrou. Celkové skóre 51:55 s 26 bodmi. Víťazom ligy
sa stal FK AŠK Slávia Trnava s 52 bodmi a skóre 115:21. Druhú priečku obsadil
ŠK Cífer 1929 a tretiu OŠK Zavar. V lige hralo 11 mužstiev.
Žiaci – IV. liga – umiestnenie v tabuľke na, žiaľ, poslednom 14. mieste. Z 26
zápasov 1 skončil víťazne, 1 remízou a 24 prehrou. Celkové skóre 18:276 s 4
bodmi. Víťazom ligy sa stal FO ŠK Modranka s 69 bodmi a skóre 142:13.
Druhú priečku obsadil OFK Bučany a tretiu TJ Slavoj Boleráz.

Dňa 5. augusta odštartovalo nové podujatie Bestrent Cup OBFZ Trnava 2018/19.
Nastúpilo spolu 58 mužstiev. Žiaľ, naše A-mužstvo skončilo hneď v 1.kole, v ktorom
podľahlo D. Dubovému 2:3. Do štvrťfinále, ktoré sa bude hrať 1. mája 2019 postúpili
Smolenice, Zavar, Siladice, Dubovany, Biely Kostol, Pavlice, Borovce a Sokolovce.
V sobotu 15. septembra sa v areáli OŠK uskutočnil 4. ročník bežeckých pretekov
Krupanská desiatka. Pretekalo sa v 4 mužských, 2 ženských kategóriách a jednej detskej
kategórii. Trať mala dĺžku 10 500 m. Bežalo na nej spolu 27 bežcov. Najlepší čas 35:46 min
zabehol atlét Marek Hladík (BK HNTN Bratislava) a stal sa víťazom preteku. Zároveň
pokoril dovtedajší traťový rekord Krupanskej desiatky. Zo žien obhájila prvenstvo Dagmar
Vargová z AK Bojničky (45:56 min). Z našich spoluobčanov bežali – Drahomír Horváth (z
Dolnokrupanov najlepší, čas 45:17 min), Ľuboš Fíba, Ing. Tomáš Bohunický, Bc. Martin
Dekan, Marián Hulík, Zdena Hettešová (najlepšia Dolnokrupanka, čas 59:17 min) a Ing.
Veronika Kubovičová. Víťazov dekoroval starosta obce Ing. Teofil Mihalovič, za asistencie
riaditeľa preteku Mgr. Mareka Dekana.
Čo sa vôbec atletiky týka, v behu našu obec počas celého roka reprezentoval na
viacerých pretekoch náš spoluobčan Drahomír Horváth. Aj počas tohto roka bol veľmi
aktívnym bežcom, ktorého bolo možné aj s niektorými ďalšími Dolnokrupanmi pravidelne
vídavať trénovať po chotári obce. Z podujatí, ktorých sa Drahoš zúčastnil, nemožno
opomenúť – v októbri Majcichovský maratón, z ktorého priniesol bronzovú medailu. Obec na
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tomto behu reprezentoval aj Ľuboš Fíba. Ďalej preteky Kľačianska desiatka, kde bežali aj Bc.
Martin Dekan a Ľuboš Fíba a napokon Zimný beh zdravia v Trnave.
Dňa 13. októbra výbor OŠK predstavil pre fanúšikov nášho futbalu prvú edíciu Šál OŠK pre
,,krupanského,, šálu. Šál na krku odrážal príslušnosť ku klubu a vernosť nie len vtedy, keď to fanúšikov
ide, ale hlavne vtedy, keď to nejde. Šále boli k dispozícii od 2. novembra za cenu 12€ na
podporu klubu. Šál bol dizajnovo ušitý v šedej farbe, dominoval text OŠK Dolná Krupá a erb
OŠK. Fanúšikovia i ostatní občania ocenili vydarený dizajn. Aj takýmto spôsobom budú naši
fanúšikovia viac viditeľní na zápasoch.
Ostatné podujatia OŠK Dolná Krupá v tomto roku:





24. marca Turnaj v stolnom tenise.
21. júla Memoriál Libora Jarábka.
júl – prvý ročník Volejbalového turnaja pri pivárni Svijany – organizátori Mgr.
Marek Dekan a Daniel Sucháň.
15. decembra Vianočný turnaj členov a priateľov OŠK Dolná Krupá, odohraný
na multifunkčnom ihrisku. Hrali mužstvá – Dorast, Hokejisti, FC Vyskoč, The
best, A tím, Bílí Andelé.

Ostatné
športové
podujatia

Počas roka boli realizované viaceré brigády ako napr.: veľké jarné upratovanie okolia Brigády
ihriska i budovy, natieral sa plot, ihrisko bolo 2x valcované, „šestnástky“ boli vymenené
kobercovým trávnikom, boli vysadené tuje pri multifunkčnom ihrisku, nafarbila sa tribúna a
lavičky na nej. Hlavnou rekonštrukciou bola kompletná výmena elektroinštalácie v celej
budove. Financie boli zabezpečené z eurofondov a rozpočtu obce.

FARNOSŤ A FARSKÝ ŽIVOT

U

plynulý kalendárny i liturgický rok priniesol v živote našej farnosti aj
výnimočné udalosti, žiaľ, nechýbali ani také, ktoré všetkých farníkov bolestne
zasiahli a spôsobili zármutok.

Dolnokrupanská farnosť je spoločenstvo veriacich, ktorí sa snažia prežívať svoj
každodenný život v duchu viery a podľa evanjelia. O pravidelnosti bohoslužieb a iných
farských duchovných podujatí, ktoré sa niesli vo veľmi obdobnom rytme ako minulý rok,
a preto ho netreba na tomto mieste detailne rozvádzať, mali veriaci možnosť sa informovať
nielen na výveske pred kostolom či účasťou na omši, kde vdp. František Bačík najmä
Facebooková
v nedeľu informoval v tradičných farských oznamoch, ale aj prostredníctvom farskej stránka
facebookovej stránky. Online, rýchlo a účinne sa odovzdávajú informácie aj veriacim. Stránka farnosti
sa volá Farnosť Dolná Krupá. Titulnú obrazovku tvorí budova fary a profilovú fotku budova
priečelia kostola. Táto stránka, hoci založená už od roku 2011 – prvý príspevok 24. októbra
2011 s info o koncerte Jiřího Zmožeka s názvom Velký příběh lásky, konanom 13. novembra
2011 – nahradila zaniknutú webovú stránku farnosti www.fara.dolnakrupa.com, ktorá

ukončila svoju existenciu v roku 2016 a spravovala ju naša spoluobčianka Mgr. Eva
Chynoranská. Farníci si zvykli na online informovanie a preto im táto stránka chýbala.
Nakrátko sa farské oznamy zverejňovali na webovej stránke obce, ale od začiatku tohto roka
sa facebooková stránka Farnosť Dolná Krupá stala nástupníckym informačným fórom
farnosti. Pôvodne slúžila len ako príležitostná stránka na zverejňovanie pozvánok na koncerty
v kostole či fotiek z Poďakovania za úrodu a pod. Takto sa môžu farníci i nefarníci rýchlo
informovať o bohoslužbách a farských oznamoch. Aj túto facebookovú stránku spravuje Mgr.
Eva Chynoranská, ktorej vdp. František Bačík vždy v nedeľu navečer pošle farské oznamy na
aktuálny týždeň a pani Chynoranská ich zverejní.
Omše a bohoslužby sa slúžili takmer s každodennou pravidelnosťou. Ak omša slúžená
nebola, veriacich vdp. František Bačík informoval dostatočne vopred. Bolo to z dôvodu
dovolenky v lete a v januári v trvaní len zopár dni – asi tak 3–4 dni maximálne. Veriacich
v kostole z roka na rok ubúda. Pokles je pozvoľný, pomalý, ale badateľný. Tak tomu bolo aj
tento rok. Väčšinou staršia generácia vymiera. Skutočne, majoritu veriacich na omšiach tvoria
dôchodci, trocha ľudí v strednom veku, veľmi málo mladých rodín, ešte menej mladých a detí
len toľko, koľko ide na 1. sv. prijímanie. Akonáhle slávnosť skončí, ešte zopár dní sa deti
s rodičmi ukážu, potom už len niektorí a do roka a do dňa skoro nikto. Je otvorenou otázkou,
dokedy bude Dolná Krupá s filiálkou Hornou Krupou jurisdikčne samostatná farnosť
s kňazom. Dá sa predpokladať, že v budúcnosti zrejme pripadne ako filiálka asi Trnave alebo
väčšej okolitej obci.
Významná udalosť v živote našej farnosti i celej cirkvi pripadla na 21. mája, kedy sa po
prvýkrát v histórii slávil sviatok Panny Márie Matky cirkvi. Nový sviatok zaviedol pápež
František a od tohto roku sa bude sláviť každoročne záväzne pre celú rímsko-katolícku cirkev
v pondelok po sviatku Zoslania Ducha Svätého, čo v tento rok pripadlo na 21. mája. Doteraz
sa tento deň volal Svätodušný pondelok. O úcte Panny Márie ako matky cirkvi vo svojich
dielach písali už sv. Augustín aj sv. Lev Veľký, čo pápež František zdôraznil. Aj II.
vatikánsky koncil prisúdil Márii takýto titul.
Dňa 4. marca sa v našej farnosti konala každoročná výročná eucharistická celodenná
poklona. Výnimočnosť tohto dňa podčiarklo vyjadrenie pána farára k vražde Jána Kuciaka
a Martiny Kušnírovej v zmysle stanoviska bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava
Zvolenského. Vdp. František Bačík ďalej vyslovil, že tento skutok je proti Božím
prikázaniam, najmä proti prikázaniu lásky k blížnemu a aj proti slobode a dôstojnosti človeka.
Nad vraždou dvoch mladých ľudí vyjadril hlbokú ľútosť a zhrozenie nad touto tragédiou.
Vyzval veriacich na modlitby za zosnulých snúbencov, ich rodiny a osobitne za celú našu
vlasť. Vyjadril vieru, že zločinci budú vypátraní a spravodlivo potrestaní. Kresťan nemôže
byť ľahostajný k dianiu okolo seba.
Dňa 19. novembra zomrel jeden z najaktívnejších farníkov, ktorý vykonával i službu
lektora pri bohoslužbách a rôznym spôsobom bol oporou farského života – Stanislav Lehota
(1962-2018). Na inom mieste tohto záznamu je venovaná spomienka na tohto výnimočného
človeka. Jeho odchod predstavoval veľkú a bolestnú stratu pre celú dolnokrupanskú farnosť.
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V sobotu 1. decembra zomrel v 81. roku života a 58. roku kňazstva vdp. František
Očenáš. V Dolnej Krupej pôsobil ako správca farnosti v rokoch 2001 až 2009. V posledných
rokoch žil v kláštore verbistov na Kalvárii v Nitre. Pohrebné obrady a zádušnú sv. omšu za
zosnulého slúžili trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a emeritný bratislavsko–trnavský
arcibiskup Mons. Ján Sokol dňa 5. decembra o 10:30 hod. v kostole sv. Pia X. v Kuzmiciach
(farnosť Jacovce) v okrese Topoľčany. Zosnulý vdp. Očenáš bol pochovaný na tamojšom
cintoríne v Kuzmicicach. Veriaci v našej farnosti prijali oznámenie o jeho úmrtí s tichou
spomienkou a modlitbou. Na pohrebe sa okrem súčasného správcu farnosti vdp. Františka
Bačíka zúčastnili farníci Dominik Bohunický, Ján Kubovič s manželkou Ing. Danielou
Kubovičovou, Anton Brestovanský, Matilda Škodová, Katarína Bohunická a rodinné známe
zosnulého Mária Žáková s dcérou Martou Žákovou. Naposledy našu obec navštívil v roku
2015. Za zosnulého bola zádušná omša vo farskom kostole v Dolnej Krupej slúžená dňa 15.
decembra.
Ako dolnokrupanský farár zrenovoval celú budovu fary okrem strechy do podoby
moderného reprezentačného interiéru, z dvoch miestností spravil priestrannú miestnosť
farského centra, vymenil okná na fare i kostole (kostolné ex post po jeho odchode), osadil na
objednávku tepané mreže na okná fary, vymenil ozvučenie kostola, dal opraviť zvony na
automatické vyzváňanie, obnovil vyzváňanie na Anjel Pána na poludnie o 12:00 a ráno o 6:00
hod, osadil veľké presklené dvere v predsieni kostola, zaviedol biele rovnošaty pre
prvoprijímajúce deti, aby všetky boli oblečené rovnako bez rozdielu, zorganizoval jednu
birmovku dňa 30. júna 2007, ktorú vyslúžil vojenský ordinár biskup Mons. František Rábek,
spolupodieľal sa na organizovaní púte farníkov do Mariazellu v máji 2004, kde putoval
s nimi, zaviedol každomesačnú omšu pre jubilantov, ktorí v danom mesiaci mali narodeniny,
meniny, výročie krstu či sobáša – táto omša bola slúžená za tých, ktorí sa vopred nahlásili
a boli prítomní na omši, ďalej každomesačnú omšu za tých zosnulých, ktorých príbuzní sú
prítomní na danej zádušnej omši – mohli prítomní veriaci pred omšou menovite nahlásiť.
V oboch prípadoch omší bol menoslov prečítaný pri prosbách. Tieto omše boli slúžené so
súhlasom arcibiskupa. Často po omši cez týždeň organizoval rôzne prednášky či skôr kázne
o viere, mravoch alebo zo života cirkvi či svätých. Používal diapozitívy snímané cez
dataprojektor alebo magnetofónové pásky. Navštevoval na prvé piatky chorých, spovedával
ich a vysluhoval sviatosti. Zakúpil niekoľko nových ornátov, bohoslužobných predmetov,
omšových a liturgických kníh. Knihy miloval, jeho súkromná knižnica obsahovala stovky
kníh, ktoré rád požičiaval záujemcom. Pri jeho odchode v roku 2009 nákladné auto sa muselo
otočiť asi 3 krát, aby ich všetky odviezlo. Po jeho smrti boli knihy vdp. Očenáša odovzdané
do arcibiskupskej knižnice v Trnave. Tituly mali rôznu tematiku – najmä životopisy svätých,
teologické spisy, mravouka, diela pápežov, biskupov a pod. Vdp. František Očenáš
vysluhoval sviatosti a slúžil omše veľmi pedantne podľa predpisov. Raz na jednej omši cez
týždeň, asi v roku 2004 to bolo, pri príprave obetných darov si všimol, že malá muška utonula
v pripravenom omšovom víne v ampulke a tam plávala. Krútiac hlavou, ako sa to mohlo stať,
ostal meravý pri oltári s tým, že potrebuje nové víno. Čo náhoda nechcela, v sakristii
náhradného nebolo, fľaška ostala prázdna. Tak musela kostolníčka utekať na faru. Ani tam
nevedeli nájsť víno. V tejto stresujúcej atmosfére nakoniec predstavená sestra Xavéria poslala
maličkú asi 70 ročnú spolusestru Angeliku do kláštora po ich omšové víno. Sestrička doslova
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vzala nohy na plecia. V kostole vládlo hrobové ticho. Sestrička prišla, samozrejme to trvalo,
jej vek ju ospravedlnil. Udychčaná ale šťastná pokorne položila ampulku s vínom na oltár,
uklonila sa a sadla si na svoje miesto k spolusestrám. V tú chvíľu bola hrdinkou dňa. V omši
sa pokračovalo. Celé toto intermezzo trvalo asi 20-30 min. Vdp. František Očenáš sa veľmi
snažil obnoviť pôvodný slovenský katolicizmus spred komunistického prevratu. Tento jeho
ideál ale ostal nenaplnený. Akosi sa nedokázal úplne prispôsobiť novým pomerom na prelome
tisícročí. Veľa vecí myslel dobre a v mnohom, čo sa viery a mravouky týkalo, mal pravdu –
formalizmus u veriacich bez hlbšieho prežívania viery, nevzdelávanie sa dospelých
v náboženstve, komplikované pomery v rodinách, sviatočné kresťanstvo len občas,
materializmus. Zrušil pohrebné sprievody, ktoré viedli od mauzólea po cintorín, zrušil aj
procesie na Božie telo, pretože vykazovali malú účasť a niektorí veriaci sa cez procesiu
rozprávali. Považoval to za nedôstojné. V Hornej Krupej procesie nezrušil. Veriacich vo
filiálke považoval k svojmu srdcu bližších. Vdp. Očenáš sa snažil veľmi prehovoriť do duše
veriacich, čo sa prejavilo v pomerne dlhých kázňach. Snažil sa byť akoby vodcom veriacich
vo svojej farnosti. Kritiku či návrhy na zlepšenie skôr nestrpel. Do dialógu sa veľmi nepúšťal.
Dostal sa do niekoľkých konfliktov, o ktorých nie je vhodné rozprávať. Žiaľ – a to sa musí
povedať – pre staršieho človeka dolnokrupanského farára niektorí občania pripravovali rôzne
úklady – vyzváňali v noci na telefón, búchali na okná a bránu fary, vykrikovali pri oknách
fary alebo šírili po obci anonymy, anonymy sa písali aj na arcibiskupský úrad, niektorí ho
nepekne osočovali. Trápilo ho to, avšak vo svojich zásadách a mravnom presvedčení nehodlal
poľaviť. Niekoľkokrát žiadal arcibiskupa Jána Sokola o preloženie. Ten mu nevyhovel a vo
všetkom ho vždy podržal. Podporoval jeho činnosť. Až vtedajší nový trnavský arcibiskup
Mons. Róbert Bezák v roku 2009 uvoľnil vdp. Františka Očenáša z postu správcu farnosti
v Dolnej Krupej.
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Ďalšie udalosti vo farnosti:











Spoločná spoveď farníkov k Veľkej noci sa konala 23. marca – spovedali viacerí
kňazi v Dolnej i Hornej Krupej. Spoločná vianočná spoveď farníkov 21. Ostatné
udalosti vo
decembra od 15:30.
farnosti
6. mája slávnosť 1. sv. prijímania.
5. júla oslavy 400. výročia založenia kláštora v neďalekej Katarínke. Na púti sa
zúčastnilo i zopár farníkov z našej obce.
25.–28. september – prihlasovanie tých, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania –
od 8. ročníka ZŠ a vyššie vrátane dospelých. Nakoniec boli birmovanci
rozdelení do 4 skupín. Stretnutia sa konali na fare v týchto skupinkách.
14. október poďakovanie Pánu Bohu za úrodu s výzdobou presbytéria kostola.
11. novembra vdp. František Bačík po omši poďakoval v mene farnosti
končiacemu starostovi Ing. Teofilovi Mihalovičovi za pôsobenie v obecnej
samospráve, zároveň zagratuloval novozvolenému starostovi Mgr. Marekovi
Dekanovi i poslancom OZ, poprial veľa úspechov a vyjadril záujem
v pokračovaní dobrej spolupráce medzi obcou a farnosťou.
15. decembra sa osádzali vianočné stromčeky v interiéri kostola, 3 ks jedlí
daroval Miroslav Ryšavý z Hlavnej ulice, osádzali Ondrej Bohunický, ktorý






zabezpečil nákladné auto avia, ďalej Anton Brestovanský, Vladimír Drozda, Ján
Kubovič, Dominik Bohunický a Jozef Sýkora.
16. decembra sa konal v kostole adventný koncert Viva la cantata, ktorý spolu
s farským úradom a obcou organizovali Trnavský samosprávny kraj a Trnavské
osvetové stredisko. Vystúpili Spevácky súbor Gaudete zo Serede, Miešaný
spevácky zbor Lajosa Bárdosa z Veľkého Medera, Robotnícky spevokol Bradlan
Trnava, Cantica nova Trnava, žiaci z Ľudovo-umeleckej školy Johany
Slobodovej z Dolnej Krupej. Zazneli slovenské, latinské, anglické a maďarské
adventné i vianočné piesne. Podujatie pritiahlo pomerne veľké množstvo
poslucháčov.
Štedrá večera dňa 24. decembra ako každoročne začala zvonením na kostolnej
veži o 17:30.
Slávnostnú sv. omšu na Narodenie Pána 25. decembra doprevádzali Krupanskí
črpáci.

Niektoré zbierky (spolu Dolná i Horná Krupá):








Zbierky

Na Dobrú novinu 625 € (koledovanie na Vianoce)
Na prenasledovaných kresťanov 1110 €
Na Boží hrob 590 € (Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme)
Na seminár 1010 € (Nedeľa dobrého Pastiera)
Na katolícke masmédiá 810 €
Halier sv. Petra (Dobročinné diela sv. Otca) 710 €
Na misie 1230 € (októbrová misijná nedeľa)

ŠKOLA

š

kolský rok 2017/2018 bol prvým vo funkcii novej riaditeľky PaedDr. Ivany
Ladvenicovej, ktorá sa po zvolení na tento post ujala funkcie 1. augusta 2017. V
školskom roku 2017/2018 navštevovalo našu školu 173 žiakov v 10 triedach.
Každý ročník mal po jednu triedu, v prvom ročníku boli otvorené dve triedy:
Ročník

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Počet
žiakov

20

14

27

21

23

20

17

18

13

Na škole pôsobili pedagógovia – PaedDr. Ivana Ladvenicová (riaditeľka), Mgr. Beata
Nováková (zástupkyňa ZŠ), PhDr. Monika Korchová (zástupkyňa MŠ), Mgr. Zuzana
Bohunická, Mgr. Jana Branišová, Mgr. Miloš Čajkovič, Mgr. Miroslav Holický, Mgr.

Triedy

Pedagógovia

Michaela Choreňová, Mgr. Jana Lehotová, Mgr. Dagmar Onderová, 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. Pedagogický
zbor v MŠ tvorili Iveta Bábyová, Terézia Kadlečíková, Beata Štrbová, Lucia Biháriová a Mgr.
Simona Bachratá. Ako nepedagogickí pracovníci na škole pôsobili v tomto roku Mária
Ištvancová (ekonómka), Peter Belko (školník), Miroslava Bachratá (školník pre MŠ), Anna
Magulová (vedúca jedálne), Vladimíra Sklenárová (hlavná kuchárka), Viera Sládečková
(kuchárka), Marta Lehotová (kuchárka), Stanislava Chynoranská (upratovačka), Iveta
Cesneková (upratovačka).

Nepedagogickí
zamestnanci

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 deviatakov a piatakov celým Slovenskom nasledovné:
Názov

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Monitor SJL
Monitor MAT

17
17

69,9
60,9

T5 SJL
T5 MAT

18
18

65,7
69,3

Celoslovenský
priemer
63
55,9

Monitor

62,8
64,7

V uplynulom školskom roku prospeli všetci žiaci zo všetkých tried.
Deviataci po skončení nastúpili na ďalšie stredoškolské vzdelávanie. Pokračovali v
týchto študijných odboroch:

Uplatnenie
deviatakov

Počet končiacich žiakov IX. ročníka........................................17
Počet prijatých na gymnáziá.......................................................3
Počet prijatých na biligválne školy.............................................0
Počet prijatých na stredné školy (SŠ, SPŠ, OA, SZŠ...)............10
Počet prijatých na 4-ročné študijné odbory SOŠ.........................2
Počet prijatých na 3-ročné študijné odbory SOŠ.........................2
Do pracovného procesu................................................................0

Do prvého ročníka bolo k 30.06. 2018 zapísaných 21 predškolákov.

Zápis

Investičná aktivita, ktorá sa v tomto školskom roku uskutočnila, bolo modernizovanie Investičné
učebne anglického jazyka a prvú triedu zakúpením dvoch interaktívnych tabúľ, 2 notebookov, aktivity
kobercov do oboch oddelení ŠKD. Ďalej bola uskutočnená výmena PVC v 8. a 9. triede.
Žiaci mali možnosť zúčastniť sa rôznych športových, vzdelávacích, kultúrnovýchovných či zábavných podujatí, ktoré boli takmer rovnaké ako minulý školský rok, preto
na tomto mieste ich netreba detailne rozvíjať. Medzi najšikovnejších žiakov v týchto
aktivitách patrili:




Šport – Ema Piaček, Alex Horváth, Nela Mária Slabá, Šimon Brestovanský,
Melána Noskovičová, Stanislav Kubovčík, Kristína Mackovčínová, Martina
Adamovičová, Barbora Mikušiaková, Samuel Hetteš, Adrián Ryška, Margaréta
Horváthová, Marek Gažo, Miroslav Obšivan, Matúš Hetteš, Samuel Horváth,
Pavil Bíly, Michal Škoda, Jakub Polák, Lenka Vojtechová, Jakub Páleník, Patrik
Hamár, Adam Zvrteľ, Adrián Ryška, Patrik Kucman, Marek Galgóci, Lukáš
Morvay, Dominik Gažo, Tomáš Debnár, Adam Bohunický, Tamara Krkošová,
Samuel Boledovič, Ivan Brestovanský, Dominik Levársky, Lukáš Vojtech, Matúš
Ilavský, Viktor Bohunický.
Vedomostné podujatia a umelecké súťaže – Nina Pekarovičová, Ema Drieniková,
Amália Solíková, Eliška Ladvenicová, Sebastián Lasser, Laura Linhová, Adam
Bohunický, Veronika Balážová, Kristína Danielová, Ema Antal, Daniela
Palkovičová, Ema Žáková, Tomáš Špita, Matej Porubský, Ivan Brestovanský,
Jakub Polák, Matúš Ilavský.

Šikovní žiaci
v športe

Šikovní žiaci
vo vedomostiach

POČASIE

N

ový rok sme privítali ohňostrojmi a očakávaním, čo nám prinesie rok 2018.
Ohňostroje si zabezpečili občania individuálne, obec takéto podujatie
neorganizovala. Každoročne je zaujímavé sledovať na polnočnej oblohe toto
divadlo svetla, ktoré bolo aj tento rok nádherné, hoci celá obec sa v týchto okamihoch ocitla
vo veľmi hustej hmle, čo komplikovalo pohľad na ohňostroje.
Prvý deň roku pripadol na pondelok. Deň bol sychravý s teplotami +5°C cez deň a -1°C
v noci. K večeru sa spustila opäť veľmi hustá hmla. Viditeľnosť bola len na pár metrov.
V ďalších januárových dňoch sa oteplilo a pršalo. Na Troch kráľov teplomer ukazoval +7°C,
v noci +5°C. Bolo polooblačno. Hoci v našej obci to na začiatku januára vyzeralo na príchod
jari, na druhom konci zemegule – v New Yorku zápasili s extrémnym mrazom a storočným
snežením. A čo bolo ešte podivnejšie, v dôsledku teplého počasia v chotári našej obce začali
kvitnúť prvé jarné kvietky – snežienky či sirôtky. Aj na Prekážke zakvitli snežienky. Zima sa
k nám opäť vrátila od 12. januára. Ochladilo sa a mrzlo. Od 13. januára každý deň viac či
menej snežilo. Nočné teploty oscilovali okolo -3°C, denné okolo -1°C. Veľmi krásne sneženie
s veľkými vločkami sme si mohli vychutnať 20. januára. Napadlo do 5 cm čerstvého snehu na

Január

Snežienky
a sirôtky

Sneženie

ten, ktorý sa ešte udržal z minulých dní. Obdobné počasie so snežením vydržalo ešte do 22.
januára. Avšak v pondelok 29. nastal nezvyčajný úkaz. Možno povedať, že sme mali prvý
jarný deň. Teplomer ukazoval cez deň +14°C, čo všetkých prekvapilo. V noci teplota dosiahla
úroveň +8°C. Samozrejme všetok sneh sa roztopil.
Chladné zimné počasie sa vrátilo vo februári. Nastali mrazy a v niektorých dňoch aj
snežilo. Výrazné sneženie sme zaznamenali 7. februára. Deň bol chladný s teplotou +1°C,
v noci -3°C. Aj sa šmýkalo, čo komplikovalo dopravu. Podobne bolo aj 14. februára na
Popolcovú stredu. V ten deň doobeda husto snežilo, popoludní ale pršalo. K výraznému
ochladeniu došlo od 25. februára. Udreli štipľavé celodenné mrazy. Nesnežilo. Dňa 26.
teplomer ukazoval napríklad cez deň -6°C, v noci -14°C. Na druhý deň bolo -4°C, v noci 11°C. Posledný deň mesiaca sme zaznamenali dennú teplotu -5°C, nočnú -13°C.
Marec začal chladným počasím. V druhý deň mesiaca padal mrznúci dážď a veľmi sa
šmýkalo. V tretí deň mesiaca bolo -3°C, v noci -7°C. Mrazy pretrvali až do 7. marca, kedy sa
začalo citeľne otepľovať. Prvý výraznejšie teplejší deň bol pondelok 12. marec, kedy
teplomer ukazoval +15°C, v noci +6°C. Avšak popoludní pršalo. No zima ešte nepovedala
posledné slovo. Od 17. marca sa opäť ochladilo a mrzlo. Dňa 21. bolo cez deň slnečno
s teplotou +5°C, v noci -4°C. Na konci mesiaca sme slávili Veľkú noc. Teploty na Veľký
piatok a Bielu sobotu dosahovali úroveň do +10°C. Pocitovo bolo pomerne chladno, ale
nepršalo.
Prvý deň mesiaca apríl pripadol na Veľkonočnú nedeľu. Teploty sa vyšplhali na 13°C,
v noci 5°C. Na Veľkonočný pondelok bolo ešte o stupeň teplejšie. Jar definitívne prišla 3.
apríla, kedy sme mohli prežiť krásny slnečný deň s teplotou 20°C. V deviaty deň mesiaca
bolo dokonca 24°C, v noci 10°C. Výnimočný úkaz nastal v noci z nedele 15. na pondelok 16.
apríla – v nočnom daždi sa vyskytol piesok zo Sahary. A preto po uschnutí kvapiek sa najmä
na autách vynímala vrstvička saharského piesku, ktorý sa aj do našej obce dostal vďaka
hlbokej tlakovej níži so severnej Afriky cez Taliansko. Druhá polovica mesiaca výnimočne
teplá a suchá. Viac ako 8 dní bola denná teplota nad 25°C. Nenastali žiadne výdatnejšie dažde
a ani počasie nebolo typicky aprílovo „bláznivé“. Práve naopak. Stabilne teplo a sucho. Ľudia
sa odeli do letného outfitu. Repka olejná plne zakvitla už okolo 20. apríla a tak okolité polia
v katastri obce sa zafarbili do krásnej žltej farby. Tento úkaz je ale skôr typický pre máj.
Priemerná teplota tohto mesiaca bola v okolí Trnavy o 4,6°C vyššia ako je pre apríl
charakteristické. Najkritickejšie sucho okrem okresu Trnava nastalo v okresoch Hlohovec,
Piešťany, Nové Mesto nad Váhom a Galanta, kde poľnohospodári nakoniec vyrátali stratu
výnosov o 10%. Asi nemusíme detailne spomínať, že aj napr. dolnokrupanskí záhradkári
museli v tieto dni poriadne zalievať svoje sadenice, aby neuschli.
Prvé dni mája vykazovali počasie ako koniec apríla. Výnimočne teplo a sucho. Dňa 6.
mája sme namerali už letných 28°C, v noci 13°C. Na štátny sviatok 8. mája teplomer
ukazoval 24°C. Najviac však potešila podvečerná búrka s hustým dažďom, ktorá sa spustila
po 17:00 hod. Trvala približne hodinu a pol. Išlo vlastne o prvú jarnú búrku a vôbec o prvý
dážď po niekoľkých týždňoch. Podobná búrka s výdatným dažďom nastala aj dňa 11. mája

Nezvyčajne
teplý deň

Február

Marec

Veľká noc

Apríl

Sucho

Máj

podvečer. Trvala asi dve hodiny. V ďalších dňoch už nepršalo, bolo slnečno s letnými
teplotami a opäť sucho.
Začiatok júna sa niesol v znamení teplého letného počasia. V druhý deň mesiaca sme
namerali 28°C, v noci 16°C. Výdatná popoludňajšia búrka nastala 6. júna po 15:00. Od
desiateho dňa nastali prvé letné horúčavy. 11. júna teplomer ukazoval 30°C. V prvý letný deň
21. júna bolo 32°C a večer po 22:00 prišla krátka, ale intenzívna búrka s trvaním asi 20 min.
Od 22. júna nastalo citeľné ochladenie s príležitostnými dažďovými prehánkami. Denné
teploty oscilovali okolo 20°C, nočné okolo 10°C.
Júl začal chladne. Prvý deň mesiaca bolo 20°C, v noci 8°C. Vyzeralo to akoby mala
prísť už jeseň. Vôbec väčšina mesiaca vykazovala premenlivé počasie. Teploty vystúpili
výnimočne do 30°C. Tropická noc nebola ani jedna. V dňoch 7., 17., a 20. výdatnejšie pršalo
takmer celodenne. Dňa 27. júla sme mali možnosť pozorovať výnimočný astronomický úkaz
– najdlhšie zatmenie Mesiaca v tomto storočí. Celý úkaz trval približne 1 hod 43 min so
začiatkom večer o 20:30 hod. Mesačný kotúč nebol ale čierny. Bol krvavo oranžový, skôr
dočervena, pretože na tento deň pripadla zároveň veľká opozícia Marsu so Slnkom. Mars sa
ocitol v čase zatmenia blízko Mesiaca – asi na úroveň 6° južne. Nádherný úkaz pozorovateľný
voľným okom na krupanskej oblohe bolo vidno okrem niektorých častí Európy aj v Afrike, na
Blízkom Východe, v Indii a Austrálii. Najbližšie takto intenzívne zatmenie Mesiaca bude
pozorovateľné v stredu 9. júna 2123, v intenzite kratšie uvidíme v rokoch 2036 a 2054. Od 28.
júla nastali letné horúčavy s teplotami nad 30°C cez deň. Dňa 29. júla sme zaznamenali prvú
tropickú noc a 30. júla bolo cez deň 33°C, v noci 21°C. Počas týchto dní svietilo krásne slnko,
obloha bola jasná.
August bol tropický. Dňa 9. augusta sme zaznamenali najteplejší deň roka s teplotou
34°C, v noci s 22°C. Deň bol slnečný a horúci. Na druhý deň malo počasie rovnaký ráz.
Večer sa spustila letná búrka. Tropický ráz týchto dní sa prerušil 25. deň mesiaca, kedy
nastalo citeľné ochladenie s dažďom a dennou teplotou 22°C, v noci 12°C. Ešte chladnejšie
bolo v nedeľu 26. augusta s dennou teplotou 18°C a dopoludňajším dažďom. Posledný
augustový deň husto pršalo.
Hodová sobota, ktorá pripadla na 1. septembra, bola veľmi škaredá. Počas celého dňa
pršalo a čo bolo najzaujímavejšie, za jediný deň sa strhli až 3 búrky. Už v prvých hodinách
dňa okolo 2:30 nastala prvá z nich so silným hromobitím. Denné búrky boli okrem hromov aj
s bleskami. Teplomer ukazoval 22°C, v noci 16°C. V dôsledku týchto intenzívnych prietrží
viacerým občanom na uliciach M. H. Chotekovej, Trnavská cesta a Jána Dopjeru zalialo
pivnice blato. Vrstva blata a štrku sa ocitla aj na cestných komunikáciách týchto ulíc, čo
komplikovalo dopravu. Bez váhania zasahovali naši dobrovoľní hasiči, ktorí spomínaným
občanom pomáhali odpratávať blato z pivníc či dvorov a rovnako aj z cestných komunikácií.
Ich nasadenie vysoko hodnotili všetci občania obce. Našťastie statika postihnutých rodinných
domov nebola narušená. V noci na druhý deň bola búrka tiež. Hodová nedeľa sa síce niesla
v mierne krajšom počasí, čím sa myslí, že celý deň nepršalo a bolo mierne teplejšie, avšak po
21:00 opäť vypukla búrka so silným lejakom, bleskami a hromami. Tento víkend možno
označiť za výnimočne búrkový. Až nezvyčajne. V pondelok 3. septembra bolo dopoludnia
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Zatmenie
Mesiaca
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Intenzívne
dažde cez
hody

Nasadenie
hasičov

Búrky

polooblačno, svietilo i slnko, takže vyzeralo to tak, že búrky pominuli. Teplomer ukazoval
24°C. Popoludní sa ale veľmi zatiahlo a k večeru nastala ďalšia intenzívna búrka. Trvala asi
30 min. Tentokrát zatopilo niektorým obyvateľom bahno pivnice a záhrady na Dolnom
Chríbe. Aj tu pomáhali naši hasiči odpratávať bahno. Dokonca na poliach v katastri obce sa
vytvorili akoby jazerá, ktoré sme mohli vidieť ešte asi týždeň. Hladina Krupského potoka síce
značne stúpla, ale na šťastie sa potok nevylial do záhrad a chotára obce. Hoci sa v Dolnej
Krupej postupne situácia stabilizovala, ťažké chvíle zažili Hornokrupania dňa 4. septembra.
Intenzívna popoludňajšia búrka zasiahla Hornú Krupú a rovnako aj okolité obce ako napr.
Jaslovské Bohunice, Radošovce, Kátlovce. Najhoršie v tomto dopadla práve susedná Horná
Krupá. Obrovské množstvá blata a vody sa valili z okolitých polí cez záhrady a rodinné domy
na hlavnú ulicu odkiaľ prúdom dolu na juh smerom k Dolnej Krupej stekala táto masa
k rybníkom. Hrozne vyzerajúce zábery zachytili na svojich mobiloch viacerí Hornokrupania
a zverejnili ich na sociálnych sieťach. Samotné zábery mrazili. Obec i hornokrupanskí hasiči
v spolupráci s dolnokrupanskými sa zomkli a po poklese prúdu vody spoločne odpratávali
bahno. Našťastie úkaz si nevyžiadal výrazné materiálne a iné škody. Hydrometeorologická
stanica v Jaslovských Bohuniciach v tento deň namerala 150 mm dažďových zrážok a tým bol
prekonaný rekord z roku 1998, kedy hodnota úhrnu zrážok predstavovala 146,3 mm. Len na
vysvetlenie – spomínaných 150 mm vlastne znamená, že na 1 m2 napadlo 150 litrov vody.

Záplavy
v Hornej
Krupej

Zásah
hasičov

V nasledujúcich septembrových dňoch prevládalo pomerne ustálené počasie bez búrok.
Na štátny sviatok 15. septembra bolo krásne slnečno s príjemnými teplotami 24°C cez deň,
11°C v noci. Hovorí sa – všetko zlé je na niečo dobré. A potvrdili to aj predošlé dažde,
pretože v druhej polovici septembra si prišli na svoje všetci hubári. Tohoročná sezóna na
západnom Slovensku i v katastri našej obce bola výnimočne nadpriemerná. Horný háj i Dolný Výnimočná
háj sa hemžil Krupanmi, ktorí naplnili svoje koše až po okraj. V našich hájoch môžeme hubárska
najčastejšie nájsť bedľu vysokú, masliak obyčajný, hríb dubový a obľúbený je aj vatovec sezóna
obrovský. Naozaj toho roku ich bolo hodne. Samozrejme naďabíme aj na muchotrávky a iné
jedovaté huby, ktoré však vieme, že nezbierame a nekonzumujeme. Našťastie už dlhé roky
nedošlo k otráveniu hubami v našej obci. Samozrejme, krupanskí hubári často chodia aj za
hríbami na Záhorie a na iné lokality v bližšom či vzdialenejšom okolí od Dolnej Krupej.
Posledný výrazne teplý letný deň bol 21. september, kedy sa teplota vyšplhala na 29°C.
V ďalších dňoch už teploty klesali na jesenné dvadsiatky a 26. septembra sa objavila ráno
i prvá námraza.
Október začal chladnejším, ale zato príjemným jesenným počasím. Tie prvé dni, hoci
typicky jesenné, priniesli krásne slnečné počasie s jasnou modrou oblohou. Bolo naozaj čo
Október
vychutnávať. Babie leto zavítalo do našej obce. Každoročne sa tieto okamihy dajú najviac
užiť v našom kaštieľskom parku. Anglický park sa asi najvýraznejšie vypína práve na jeseň.
Sfarbené listy stromov, ticho parku a v pozadí akoby hudba Beethovena. Nečudo, že
návštevníkov býva cez víkendy v parku mnoho. Z celého okolia. Hoci bolo v tých dňoch
vonku krásne s dennými teplotami okolo 22°C, nočnými okolo 13°C, na druhej strane opäť
nastalo sucho. Všimli sme si aj iný, smutnejší úkaz. Orechy v chotári obce a aj u niektorých
Hynúce
občanov v ich záhradách, dostali chorobu. Plody ostali zakrpatené, sčerneté, nejedlé. orechy
Najsmutnejšie dopadli orechy, ktoré lemujú cestu medzi našou obcou a Trnavou. Okrem

nevydarenej úrody z nich asi 10 kusov stromov – tridsať či päťdesiat až šesťdesiat ročných –
úplne uschlo. Smutný pohľad na túto cestu. Ak to bude takto ďalej pokračovať, orechy stadiaľ
postupne zmiznú všetky. A v dôsledku toho sa z roka na rok orie na úsekoch bez orechov
bližšie k ceste tak, že jarky tam zanikajú a pomaly je pole od krajnice cesty oddelené tenkým
pásom niekoľkých desiatok centimetrov. Potešujúci skutok vykonal riaditeľ Výsadba
poľnohospodárskeho družstva Ing. Daniel Nádaský. Zakúpil v polovici októbra 5 kusov gaštanov
stromov gaštanu jedlého, ktoré sa vysadili v areáli vinohradu. Ak sa stromy ujmú a ukáže sa
efekt, plánuje sa výsadba aj ďalších v tejto lokalite obce. Toto by potešilo väčšinu občanov,
pretože roky známa lokalita jedlých gaštanov v našej obci – v Rúbanici kúsok od plotu
ohraničujúceho súčasný areál kaštieľskeho parku, zaznamenala v posledných rokoch úbytok
týchto stromov najmä v dôsledku ich úhynu.
Teplé počasie s príjemnými nadpriemernými teplotami pretrvávalo až do konca októbra.
Babie leto
Bývalo prevažne jasno, slnečno a sucho. Na jednorazový štátny sviatok 30. októbra bolo
19°C, slnečno, ale veterno, v noci 8°C. V posledný deň teplomer ukazoval 20°C, v noci 14°C.
V dôsledku teplého októbra v obci kvitol napríklad orgován a v obci Veselé pri Piešťanoch
prebiehal zber jahôd. Druhý raz v tomto roku.
November v prvých dňoch vôbec nevykazoval „dušičkové“ sychravé počasie. 1.
novembra bolo 18°C, popoludní veterno, v noci 12°C. Podobné počasie prevládalo aj na November
dušičky, kedy sme namerali dokonca 20°C. V ďalších dňoch bolo podobne teplo s dennými
hodnotami medzi 15°C až 19°C. Ochladenie nastalo až od 10. dňa mesiaca, kedy sa denná
teplota vyšplhala na +12°C, nočná na +8°C. Prvý mráz prišiel v noci zo 16. na 17. novembra
– ráno sme namerali -2°C, inak cez deň teplota dosahovala hodnotu +7°C. Prvé jemné Prvé
sneženie nastalo dopoludnia 27. novembra. Jemný sneh sa ale dlho neudržal. Od tohto dňa sneženie
viac mrzlo a 30. novembra sme mali už celodenný mráz, denná teplota -1°C, nočná -5°C.
December snáď ani lepšie začať nemohol. Hneď v prvý deň napadlo asi 1,5 cm snehu,
takže celá Dolná Krupá sa ocitla pod bielou perinou. Tenkou, ale potešila. Sneh sa udržal
počas celého dňa, kedy teplomer ukazoval -2°C, v noci -4°C. Tretieho decembra pršal
mrznúci dážď. Vrstva snehu sa tiež topila, takže nastala poľadovica. Veľmi sa šmýkalo asi do
9:00 hod. dopoludnia, následne bolo počas celého dňa sychravo. Takýto ráz počasia prevládal
aj v ďalších dňoch. Dňa 5. decembra večer po 18:30 hod došlo k dopravnej nehode na
esíčkovej zákrute na Potôčkoch. Dve autá skončili v priekope, pričom jedno bolo prevrátené.
Autá ostali veľmi poškodené, priam zdemolované. Našťastie nehoda nebola smrteľná, ale
vodiči utrpeli viaceré zranenia. Na mieste zasahovali i hasiči, policajti a záchranka. Výrazné
takmer celodenné sneženie prišlo 15. decembra. Napadlo asi 5 cm čerstvého snehu. Vznikla
tak krásna predvianočná atmosféra, ktorú ale narušil odmäk vo večerných hodinách. Dokonca
sa vytvorila poľadovica. O tri dni nastala večer veľmi hustá hmla s mizernou viditeľnosťou.
Cez deň boli +2°C, v noci -5°C. Opäť snežilo 20. decembra. Avšak o tri dni nastalo citeľné
oteplenie, ktoré roztopilo všetok sneh. Teplomer ukazoval +12°C, v noci +4°C. Vianoce boli
toho roku na blate. Na upršaný sychravý Štedrý deň sme zaznamenali +9°C, v noci +3°C, na
Prvý sviatok vianočný bolo cez deň +6°C, v noci +3°Ca na Štefana tiež podobne ako
v predošlý deň. Nesnežilo ani nemrzlo. Takýto ráz počasia zostal až do konca kalendárneho
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roka. Silvester priniesol slnečný jasný deň s teplotou +6°C a striedanie rokov sa dialo
s nočnou teplotou -3°C.

OBČANIA

D

obrovoľný hasičský zbor v Dolnej Krupej zaznamenal na začiatku roku
výraznú zmenu na poste veliteľa našich hasičov. Po odchode do dôchodku
dlhoročného veliteľa Klementa Baránka v roku 2017, ktorý zároveň pôsobil aj
niekoľko volebných období ako poslanec obecného zastupiteľstva, ho na poste veliteľa
vystriedal náš spoluobčan Tomáš Baránek, jeho syn. Tomáš sa od detstva venuje
dobrovoľnému hasičstvu a tak pokračuje v chvályhodných šľapajách svojich predkov.
Odchádzajúci veliteľ DHZ Klement Baránek pôsobil v miestnom hasičskom zbore od roku
1975. Za veliteľa bol zvolený v roku 1998. Veľmi aktívne sa venoval výchove novej
generácie mladých hasičov a hasičiek, s ktorými dosahoval rôzne úspechy v súťažiach. Za
svoju činnosť bol vyznamenaný rôznymi diplomami, vyznamenaniami, ďakovnými listami,
povýšením do funkcie mladší inšpektor, bola mu udelená medaila za vernosť a príkladnú
prácu, ocenenie za celoživotnú prácu, medaila za výcvik. Prijatia u významných osobností sú
spomínané v predošlých kronikárskych záznamoch 2015 a 2009. V DHZ prevzal v tomto roku
funkciu tajomníka, odovzdáva skúsenosti mladším hasičom i hasičkám a tiež pomáha
udržiavať hasičskú techniku.
Dianie v obci prináša niekedy aj bolestné udalosti. Takúto predstavovalo nečakané
úmrtie výnimočného človeka Stanislava Lehotu (1962–2018). Jeho odchod vnímala bolestne
celá obec. Stanislav Lehota sa od mladosti nagažoval v dianí Dolnej Krupej. Pôsobil
v mládežníckych organizáciách, bol členom miestnej dychovej hudby Dolnokrupanka, kde
hrával na base. Ako zanietený divadelník pôsobil roky vo viacerých formáciách
dolnokrupanských ochotníkov, ktorých v posledných rokoch viedol vo funkcii režiséra.
Záležalo mu úprimne na rozvoji obce. Od roku 1998 až do smrti bol nepretržite poslancom
obecného zastupiteľstva. Občanov sa snažil motivovať, aby sa aktívne zúčastňovali diania
v obci. V tomto dával veľmi dobrý príklad ostatným. V roku 2004 prevzal po oslovení vdp.
Františka Očenáša úlohu kostolníka a lektora. Málokto vedel tak pôsobivo a dôstojne
predniesť liturgické čítanie ako on. Vyplývalo to z jeho hlbokej viery. Svoje povinnosti si vo
farnosti plnil príkladne. I ostatným kňazom spolu s manželkou bol veľkou oporou – aj čo sa
týka drobných prác na kostole či fare. Rovnako pomáhal v podobných prácach v miestnom
kláštore až do jeho zrušenia. Nemožno opomenúť jeho veľkú lásku k manželke Rozálii
a deťom Martinovi a Magdaléne. Prvotné bolesti chrbtice koncom leta sa neskôr ukázali ako
vážnejšie ochorenie, než sa pôvodne myslelo. Stanislav Lehota zomrel v trnavskej nemocnici
dňa 19. novembra. V posledných dňoch, keď bol ešte pri plnom vedomí, ho navštevovali
okrem jeho rodiny a príbuzných i divadelníci a najmä vdp. František Bačík, vdp. Miroslav
Kováč a z Prievidze ho navštívila aj sestra Xavéria Mikulová FDC, niekdajšia predstavená
kláštora. Pozdravy a úprimné prianie uzdravenia odkazovali mnohí občania. Pohreb sa konal
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22. novembra. Nedajú sa nájsť vhodné slová, aký smutný to pohreb bol. V ten deň smútila za
ním azda celá Krupá. Zádušnú omšu slúžili spolu vdp. Bačík i vdp Kováč, ktorí pod chvíľou
pri omšových textoch stratili hlas a podobne tak aj sestra Xavéria, ktorá čítala čítanie. Ľudí
prišlo na pohreb veľmi veľa. Za obec predniesol smútočnú reč končiaci starosta Ing. Teofil
Mihalovič, zúčastnil sa i novozvolený starosta Mgr. Marek Dekan, za ochotníkov som
predniesol rozlúčkovú reč ja Mgr. Juraj Drozda a v mene dychovky, ktorá hrala na pohrebe,
Milan Ištvanec. Stanislav Lehota bol pochovaný na novom cintoríne. Patrí mu vďaka za
všetko, čo pre Dolnú Krupú vykonal. Nech odpočíva v pokoji.
Ostatné aktivity občanov:









28. apríla sa konala ďalšia brigáda v kaštieli, ktorú zorganizoval správca Ing.
Michal Žák.
máj – členovia Klubu dôchodcov zorganizovali brigádu v sade ruží pred
obecným úradom.
13. máj – osádzanie náučnej tabule pri mauzóleu – Mgr. Stanislav Petráš, Ing.
Peter Brestovanský, Mgr. Juraj Drozda – výrobu zabezpečilo OZ Korompa,
tabula bola vyrobená v Malženicicach, podobná bola osadené aj v kaštieľskom
parku medzi budovou kaštieľa a Beethovenovým domčekom.
4. júna TASR uverejnila oficiálnu informáciu o veľkej renovácii exteriéru i
interiéru kaštieľa, malo sa začať na jeseň a ukončená mala byť do jesene 2020.
Projekt bude uskutočnený v spolupráci s Rakúskom a nová fasáda kaštieľa by
mala byť belšia ako ju poznáme dnes. Žiaľ, s rekonštrukciou sa v tomto roku
nezačalo. Situácia v obstarávaní sa skomplikovala.
v auguste OZ Korompa sa spolupodieľalo na opravení poškodenej strechy
mauzólea.
v areáli Apimedu pokračoval stavebný ruch pri vzniku rozária. Ďalšie budovy sa
majú zbúrať.

V júli sa do povedomia občanov dostala správa od vedenia PD Krupá. Budova starej
pošty v centre obce bola daná do predaja. Družstvo tento objekt už ďalej nepotrebuje.
V minulosti tu bolo družstevné mäsiarstvo, kde pracovali manželia Kamil a Anna Žákoví
a družstevný obchod pod vedením sestry vtedajšieho predsedu PD Štefánie Vadovičovej.
V zadnej prístavbe sa nachádzajú priestory, kde družstevníci prešovali hrozno z miestneho
vinohradu. Stará pošta predstavuje cennú dobovú architektonickú historickú budovu. Veľmi
vzácne sú vínne pivnice, o ktorých sa hovorí, že pamätajú oveľa staršie grófske časy, dokonca
sa predpokladá, že jedna z legendárnych podzemných chodieb mohla viesť popri alebo
dokonca priamo cez túto pivnicu. Do konca roka budova nebola ešte predaná.
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Celkový počet obyvateľov 2287

Narodení 26
Dominika Beneková, Karolína Beneková, Oskar Dusík, Martin Galgóci, Klára
Halánová, Jakub Honíšek, Emília Horváthová, Amélia Chrvalová, Filip Jarábek, Marko
Košťál, Michal Kubovič, Paulína Levárska, Markus Madej, Tomáš Mancuška, Adam
Mihalovič, Mia Michalcová, Richard Michálek, Teo Mitúch, Elizabeta Rapantová, Šarlota
Repová, Jerguš Sloboda, Eliška Ševečková, Hana Štibraná, Matej Šurina, Eliška Teplanská,
Zina Zaťková

Zomrelí 18
Štefan Vittek, Angela Žáková, František Stareček, Ján Galgóci, Jozefína Bohunická,
Štefan Anetta, Rozália Poláková, Ján Sklenár, Ján Johanes, Anton Kubovič, Anna Vitteková,
Mária Kubeková, Mária Školníková, Anna Lehotová, Stanislav Lehota, Jozef Bachratý, Silvia
Galádová (niekdajšia učiteľka na ZŠ), Jozef Šimončič

Prihlásení na trvalý pobyt 75
Odhlásení z trvalého pobytu 29
Počet uzavretých manželstiev 18 (cirkevných 11, občianskych 7)

Tento kronikársky záznam bol schválený poslancami Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Krupej dňa 27. septembra 2021. Pripomienky boli riadne zapracované.

