ROK 2014

S

trany obecnej kroniky, ktoré teraz otváraš, približujú udalosti roku 2014. Tento
kalendárny rok už patrí minulosti, no jeho dianie bude sprítomňovať nasledovný
kronikársky záznam. Rok 2014 by bolo možné charakterizovať ako rok zmien
a rozhodnutí, z ktorých mnohé ovplyvnia najbližšie obdobie tak v Dolnej Krupej, ako aj
v Európe. Nebol to rok ľahký, ale všetko, čo v budúcnosti môže priniesť úžitok, sa rodí
v námahe... A rok 2014 bol tiež farebný, aspoň čo sa módy týka, pretože mladú európsku
i svetovú generáciu oslovila nová „retro“ vlna – hipster.
Aké udalosti hýbali tento rok svetom, Európou i Slovenskom?
Možno povedať, že začiatok roka 2014 bol preplnený znepokojujúcimi správami
ohľadom politického vývoja na Ukrajine, kde demonštrovali tisícky Ukrajincov najmä
v Kyjeve. Veľká časť obyvateľov tejto bývalej sovietskej krajiny, ktorá je stále silne pod
vplyvom Ruska, vyjadrila svoju požiadavku vstúpiť do Európskej únie. Rusko na čele
s Vladimírom Putinom ale zaujalo rozhodný negatívny postoj, povolalo vojakov a 27.
februára obsadilo Krym, ktorý sa začiatkom marca pripojil k Ruskej federácii. Boje na
Ukrajine, najmä na východe krajiny, pretrvávali a vypukla občianska vojna.
Za posledné roky sa čoraz viac pozornosti venuje islamu. Európa značne upierala tento
rok svoj pohľad na Blízky Východ, kde vznikol tzv. Islamský štát  – اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ اﻟدوﻟ ﺔsamozvaný
celok (kalifát), ktorý si nárokuje teokratickú nadvládu nad všetkými moslimami na svete na
čo využíva aj teroristické metódy. Najväčšie krvavé boje prebiehali a stále prebiehajú v Iraku
a Sýrii a tiež v Palestíne a Jordánsku. USA, EÚ a krajiny OSN bojujú proti islamským
teroristom, no ich boj nemá stále východisko.
Rok 2014 zaznamenal podľa Svetovej zdravotníckej organizácie tiež najväčšiu
epidémiu vírusu ebola od jej objavenia roku 1976. Smrteľná choroba sa šírila najmä
v západnej Afrike – štáty Sierra Leone, Libéria, Guinej, Mali, Senegal a Nigéria. Nakazilo sa
tu spolu niekoľko desiatok tisíc ľudí a zomrelo približne 7000.
V Európe sa v máji konali voľby do Európskeho parlamentu. Veľmi veľa sa hovorilo
o kríze Únie a potreby jej hlbšej reformy, no ešte viac sa diskutovalo o islame v Európe
a o rastúcom počte utečencov z krajín, kde útočí Islamský štát. Vo voľbách získali značný
počet hlasov v mnohých krajinách Únie práve nacionalisti a radikáli – napr. francúzsky
Národný front Marine Le Pen, vo Veľkej Británii zase UKIP politika Nigela P. Farageho
a v Holandsku Strana slobody Geerta Wildersa.
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Značná pozornosť sa venovala aj katolíckej cirkvi a Vatikánu. 27. apríla pápež František Svätorečenie
vyhlásil za svätých dvoch pápežov 20. storočia – Jána XXIII., ktorý zvolal II. vatikánsky storočia
koncil roku 1962 a Jána Pavla II., ktorý výrazne prispel k pádu komunizmu v Európe.
Svätorečenia sa zúčastnil aj emeritný pápež Benedikt XVI.

Na Slovensku sme žili predovšetkým prezidentskými voľbami. Zvíťazil v nich nepolitik
a nezávislý kandidát Andrej Kiska, ktorý si získal sympatie ľudí aj tým, že krátko pracoval na
benzínovej pumpe v USA, po návrate z Ameriky začal úspešne podnikať so splátkovou
firmou Quatro a Triangel a založil charitatívnu organizáciu Dobrý anjel.
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Veľmi veľa a búrlivo sa diskutovalo o extrémizme na Slovensku, keďže od konca roka
2013 je županom v Banskej Bystrici neonacista a pravicový extrémista Marian Kotleba. Je
hrozné, že popularita jeho strany Ľudová strana naše Slovensko stále rastie. Táto strana
vychádza z tradície Hlinkovej ľudáckej strany HSĽS a až príliš nápadne kopíruje nacistickú
NSDAP. Táto strana je hlbokou jazvou demokracie na Slovensku a mali by ju zakázať.
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V našej krajine sa stále mnoho hovorí o politike a žiaľ, veľa bežných oblastí života je až
príliš spolitizovaných. Kto chce spraviť nejakú kariéru v štátnom aparáte, musí nosiť to
správne politické tričko. Dnes je v kurze tričko sociálnej demokracie... Aj tento rok vypukli
viaceré korupčné kauzy a pri jednej z nich okolo Piešťanskej nemocnice prišiel o svoju
funkciu predseda NR SR Pavol Paška.
V neposlednom rade sme si na Slovensku tento rok pripomenuli aj dve významné
jubileá. Jednak 70. výročie od SNP – centrum osláv bola tradične Banská Bystrica a zúčastnili
sa ich najvyšší ústavní činitelia spolu s mnohými zahraničnými hosťami, najmä z Ruska.
A taktiež sme si pripomenuli 10. výročie od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
dňa 1.5.2004. Za týchto desať rokov v zjednotenej Európe sa v našej krajine veľa zmenilo
k lepšiemu.
Posledná veta tohto všeobecného prehľadu nech patrí smutnej spomienke 100. výročia
od vypuknutia I. svetovej vojny, ktorá zničila Európu a bola v istom zmysle slova koncom
vtedajšieho sveta. V našej obci sa, žiaľ, neuskutočnila žiadna pietna spomienka tak aspoň
zopár riadkov do obecnej kroniky... Aj veľa Dolnokrupanov vtedy zbytočne zomrelo a ich
mená sú zapísané na Pomníku padlým vojakom pred budovou bývalej škôlky, dnes budovou
Školiaceho centra bl. Matky Terezy.
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OBECNÁ SAMOSPRÁVA A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

R

ok 2014 bol opäť bohatý na viaceré investičné aktivity, ktoré jednak
modernizovali našu obec resp. jej majetok a jednak prispeli k skvalitneniu
života občanov. V živote to už raz tak býva, že keď sa skončí jedna práca, o
slovo sa hlási hneď ďalšia.
V mesiaci februári sa začala rekonštrukcia administratívnych priestorov OcÚ.
Jedinečnosť tejto aktivity spočíva v tom, že modernizácia kancelárií pracovníčok úradu sa
uskutočnila po niekoľkých rokoch, ak nie vôbec po prvý raz od uvedenia budovy do užívania.
Kancelária, kde pracuje vedúca referátu Ing. Branislava Hubačová, ekonómka Ing. Katarína
Kozáková, referentka a knihovníčka Jarmila Dekanová bola rozšírená vybúraním zadnej
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priečky, miestnosť bola komplet vymaľovaná bielou farbou a vymenila sa aj podlaha, keď
starú gumu nahradila tzv. plávajúca podlaha. Do kancelárie bol zároveň zakúpený nový
nábytok z višňového dreva. Rovnaká rekonštrukcia prebehla aj u referentky v kancelárii
matrikárky Adriany Ištvancovej. Miestnosti, ktoré slúžia primárne na kontakt zamestnancov
OcÚ s občanmi, sú modernejšie, svetlejšie, priestrannejšie a v každom prípade
reprezentatívnejšie. Kancelária starostu obce, s tiež starším zariadením, ostala zatiaľ bezo
zmeny.
Futbal je v našej obci aj naďalej najpopulárnejší šport a zápasy na miestnom ihrisku
v areáli OŠK patria hodne navštevovaným podujatiam. Vedenie obce tento rok pristúpilo
k aktivite, ktorej cieľom bolo skvalitniť tréningy našich futbalistov a zlepšiť tak podmienky
ich prípravy hlavne v jesenných a zimných mesiacoch. Vo februári sa uskutočnilo osadenie 3
nových 12 m stožiarov s osvetlením, ktoré dostatočne a rovnomerne osvetľuje celú hraciu
plochu.
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Od apríla do júla pokračovala ďalšia etapa rekonštrukcie obecných komunikácií.
RekonštrukNajkritickejšie úseky s viacerými výtlkmi sa nachádzali na ulici Podhájska medzi starým
cia na ulici
a novým cintorínom v dĺžke 156 m. Táto časť komunikácie bola skutočne v zlom technickom Podhájska
stave a občania už dávnejšie avizovali podnety na jej rekonštrukciu. Výsledkom je spevnená
vozovka s novým asfaltom. Práce sa dotkli aj priľahlého chodníka vedľa múru starého
cintorína. Náklady na túto rekonštrukciu predstavovali 38 458€.
Ďalšie práce sa konali na komunikácii na ulici Krátka. Cesta bola opäť spevnená,
vyasfaltovaná a pripojená na komunikáciu na ul. Horná. Zrekonštruovaný bol aj priľahlý
chodník. Tu predstavovali náklady sumu 56 097 €. Podobné práce sa uskutočnili aj na ulici
Hoštáky, kde sa opravoval chodník. Náklady sa vyšplhali na 76 959 €. Treba poznamenať, že
opravy chodníkov v našej obci sú skutočne komplikovanou záležitosťou resp. výber lokality,
keďže nie na všetkých úsekoch chodníkov je obec výlučným vlastníkom pozemkov, na
ktorých sú postavené. Takúto lokalitu predstavuje napr. Chríb.
Aktivity na rozvoj obce sa netýkajú len ciest, obecných priestranstiev či budov, ale
vďaka podpore a iniciatíve členov obecnej samosprávy a tiež angažovanosti zástupkyne
riaditeľky pre MŠ PhDr. Moniky Korchovej v júli pokračovala komplexná renovácia detského
ihriska v areáli ZŠ, ktoré slúži predovšetkým našim škôlkarom. Boli osadené ďalšie hracie
prvky pre deti (napr. kolotoč) v celkovej hodnote 5 700 €, taktiež sa uskutočnili terénne
úpravy. Detské ihrisko má slúžiť najmä na rozvíjanie prirodzených i špecifických
pohybových schopností detí a toto dolnokrupanské spomínanú funkciu aj so zábavnou
stránkou plniť bude.
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Uplynulý kalendárny rok bol tiež rokom volebným, kedy občania mali možnosť
vyjadriť svoju politickú vôľu v troch druhoch volieb.
15. marca sa uskutočnilo prvé kolo voľby prezidenta SR. O priazeň voličov sa Voľby
uchádzalo historicky najviac kandidátov – 14 – premiér SR Robert Fico (SMER-SD), prezidenta
filantrop a podnikateľ bez predchádzajúcej politickej angažovanosti Andrej Kiska, ústavný SR
právnik a poslanec Radoslav Procházka (Sieť), bývalý minister a herec Milan Kňažko,

poslanec Gyula Bárdos (SMK), politik a poslanec Pavol Hrušovský (KDH), regionálna
popradská poslankyňa Helena Mezenská, bývalý diplomat a veľvyslanec Ján Jurišta (KSS),
právnik a bývalý predseda KDH Ján Čarnogurský, kardiochirurg Viliam Fischer, podnikateľ
a občiansky aktivista Jozef Behýl, vysokoškolský pedagóg a chemik Milan Melník,
regionálny politik a primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a riaditeľ firmy KEMAX
Stanislav Martinčko. Predvolebná kampaň, ako je už na Slovensku zvykom, bola hlavne pár
týždňov horúca. Rezonovali v nej najmä ekonomické témy z hospodárskych turbulencií
v eurozóne, zníženie nezamestnanosti, väčšia pozornosť na regióny, zlepšenie situácie
v zdravotníctve, súdnictve a školstve, miesto a zviditeľnenie Slovenska v Európe a pod.
Nemožno nespomenúť časté zdôrazňovanie zachovania politického pluralizmu straníckych
politikov pôsobiacich vo vysokých štátnych funkciách, nakoľko samovládnuca strana SMERSD by mohla získať v týchto voľbách posledný vysoký štátny úrad, akým je úrad prezidenta
SR, čo by v konečnom dôsledku znamenalo akýsi čiastočný návrat do pomerov spred roka
1989. Vravelo sa tiež, že voľby budú previerkou popularity premiéra Roberta Fica. V našej
obci boli vytvorené 2 volebné obvody, kde bolo registrovaných 1886 oprávnených voličov.
Voľby sa v prvom kole zúčastnilo 843 občanov, čo percentuálne predstavovalo účasť 44,69%.
V celoslovenskom meradle sa prvého kola voľby prezidenta SR zúčastnilo 43,4% voličov.
Ako prvá k volebnej urne prišla už pár sekúnd po otvorení volebnej miestnosti, teda
krátko po 7:00 paradoxne obyvateľka časti Potôčky spoluobčianka vyše 70-ročná dôchodkyňa
Mária Šaradínová.
Výsledky boli nasledovné:
DOLNÁ KRUPÁ
1. Robert Fico 355 hl. 42,31%
2. Radoslav Procházka 198 hl. 23,59%
3. Andrej Kiska 147 hl. 17,52%
4. Milan Kňažko 76 hl. 9,05%
5. Pavol Hrušovský 37 hl. 4,41%
6. Helena Mezenská 14 hl. 1,66%
7. Jozef Behýl 4 hl. 0,47%
Ján Jurišta 4 hl. 0,47%
8. Viliam Fischer 2 hl. 0,23%
9. Gyula Bárdos 1. hl. 0,11%
Jozef Šimko 1. hl. 0,11%
10. Ján Čarnogurský 0 hl.
Stanislav Martinčko 0 hl.
Milan Melník 0 hl.

SLOVENSKÁ REBUBLIKA
1. Robert Fico 531 919 hl. 28,0 %
2. Andrej Kiska 455 996 hl. 24,0 %
3. Radoslav Procházka 403 548 hl. 21,2 %
4. Milan Kňažko 244 401 hl. 12,9 %
5. Gyula Bárdos 97 035 hl. 5,1 %
6. Pavol Hrušovský 63 298 hl. .3,3 %
7. Helena Mezenská 45 180 hl. 2,4 %
8. Ján Jurišta 12 209 hl. 0,6 %
9. Ján Čarnogurský 12 207 hl. 0,6 %
10. Viliam Fischer 9514 hl. 0,5 %
11. Jozef Behýl 9 126 hl. 0,5 %
12. Milan Melník 7 678 hl. 0,4 %
13. Jozef Šimko 4 674 hl. 0,2 %
14. Stanislav Martinčko 2 547 hl. 0,1 %

Keďže prezidentské voľby nepriniesli jednoznačného víťaza, do druhého kola postúpili
premiér SR Robert Fico (SMER-SD) a Andrej Kiska (nestranník). Druhýkrát slovenskí voliči
vyšli k urnám 29. marca. V Dolnej Krupej sa opäť volilo v dvoch volebných okrskoch. Počet
oprávnených voličov – 1886. Výsledok bol nasledovný:
Účasť Dolná Krupá 985 občanov, 52,22%

Slovensko: 50,48 %

Druhé kolo

DOLNÁ KRUPÁ
1. Robert Fico 537 hl. 55,13%
2. Andrej Kiska 437 hl. 44,86%

SLOVENSKO
1. Andrej Kiska 1 307 065 hl. 59,38 %
2. Robert Fico 893 841 hl. 40,61 %

V poradí druhé voľby sa tento rok uskutočnili 24. mája. Po 5 rokoch si tak aj naši
občania mohli už po 3-krát zvoliť zástupcov do Európskeho parlamentu. Ako po minulé tieto
voľby roku 2004 a 2009, tak aj tohoročné potvrdili znova nezmenený nízky záujem Slovákov
o veci európske. Do 751 členného parlamentu v Štrasburgu/Bruseli si mohli slovenskí občania
zvoliť 13 poslancov. Uchádzačov bolo viac než dosť, keď na malé Slovensko kandidovalo
spolu 333 záujemcov o európsky poslanecký mandát z 29 politických subjektov. Účasť na
Slovensku bola najnižšia z celej EÚ a predbehli nás aj také krajiny ako Rumunsko, Bulharsko
a Chorvátsko, čo sú pomerne nováčikovia v Únii a za pozornosť stojí aj fakt, že v európsky
najskeptickejšom Česku bola účasť vyššia ako u nás. Výsledky v celoslovenskom meradle
zodpovedali približne rovnako výsledkom v Dolnej Krupej. Ak ich zhrnieme, dostaneme
nasledovné údaje:
DOLNÁ KRUPÁ
Účasť 6,99% 132 občanov
1. SMER-SD 26,56% 34 hl.
2. KDH 21,09% 27 hl.
3. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
14,06% 18 hl.
4. SNS 8,59% 11 hl.
5. SDKÚ-DS 6,25% 8 hl.
6. Sloboda a Solidarita 3,90% 5 hl.
NOVA – KDS- OKS 3,90% 5 hl.
7. SĽS 3,12% 4 hl.
Strana TIP 3,12% 4 hl.
8. KSS 2,34% 3 hl.
ĽSNS 2,34% 3 hl.
9. Národ a Spravodlivosť – naša strana
1,56% 2 hl.
Magnificat Slovakia 1,56% 2 hl.
10. MOST – HÍD 0,78% 1 hl.
Kresťanská Slovenská Národná Strana
0,78% 1 hl.
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SLOVENSKO
Účasť 13,05% 560 603 voličov
1.SMER-SD 24,09% 135 089 hl
2. KDH 13,21% 74 108 hl
3. SDKÚ-DS 7,75% 43 467 hl.
4. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
7,46% 41 829 hl.
5. NOVA – KDS – OKS 6,83% 38 316 hl
6. Sloboda a Solidarita 6,66% 37 376 hl
7. SMK 6,53% 36 629 hl.
8. MOST – HÍD 5,83% 32 708 hl.
9. Strana TIP 3,69% 20 730 hl.
10. SNS 3,61% 20 244 hl.

Etc. etc.
Volebný rok 2014 uzavreli 15. novembra voľby do orgánov samosprávy obcí. V nich
majú občania každé 4 roky možnosť rozhodnúť o ďalšom smerovaní miest a obcí. Keďže
kandidátov na post primátorov či starostov a poslancov často poznajú občania osobne, účasť
býva na týchto voľbách vysoká. V Dolnej Krupej kandidovali na úrad starostu obce spolu 4
kandidáti – Milan Dekan, Ing. Teofil Mihalovič, Mgr. Janka Štefunková, JUDr. Jozef Žák.
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Svoj program postavili zväčša na podobných témach, ktoré sa zameriavali na rozvoj obce,
opravy a rekonštrukcie, kultúru či podporu športu.

Voľba dopadla nasledovne:
1. Teofil Mihalovič 725 hl
2. Jozef Žák194 hl.
3. Milan Dekan 92 hl.
4. Janka Štefunková 65 hl.
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Do obecného zastupiteľstva kandidovalo spolu 22 občanov – Mgr. Stanislav Petráš,
PhDr. Monika Korchová, Ing. Marek Totka, Mgr. Marek Horváth, Ing. Teofil Mihalovič,
Stanislav Lehota, Klement Baránek, Mgr. Juraj Anetta, Mgr. Jana Lehotová, Mgr. Marek
Dekan, Ing. Peter Brestovanský, Ing. Jozef Sloboda, Bc. Juraj Drozda, Ondrej Bohunický,
Štefan Ištvanec, Mgr. Simona Bachratá, Mgr. Radovan Lehocký, Paulína Ištvancová, Mgr.
Janka Štefunková, Michal Novota, Milan Garažia, Rastislav Líška.
Poslanci

Za poslancov boli zvolení títo občania: Mgr. Stanislav Petráš 558 hl, PhDr. Monika obecného
Korchová 552 hl., Ing. Marek Totka 520 hl., Mgr. Marek Horváth 471 hl. Ing. Teofil zastupiteľMihalovič 432 hl., Stanislav Lehota 431 hl., Klement Baránek 385 hl. Mgr. Juraj Anetta 374 stva
hl., Mgr. Jana Lehotová 371 hl., za T. Mihaloviča – Mgr. Marek Dekan 355 hl. Novozvolené
obecné zastupiteľstvo zasadalo prvý raz 11. decembra.

KULTÚRA

D

ňa 1. marca 2014 sa konal v kultúrnom stredisku v Dolnej Krupej tradičný
Črpácky ples. Hlavnými organizátormi sú členovia folklórneho súboru
Krupanskí črpáci. Do tanca hrala hudobná skupina Milkiway a nemohla
chýbať bohatá tombola. Tradičné „pochovávanie basy“ bolo tento rok zorganizované ako
samostatné podujatie deň pred popolcovou stredou aj so sprievodom masiek obcou.
Fašiangový sprievod vyvrcholil programom v kultúrnom stredisku za hojnej účasti
návštevníkov.
Dňa 8. marca 2014 odohral divadelný súbor Marion pod umeleckým vedením
Stanislava Lehotu premiéru divadelnej hry Ivana Bukovčana „Hľadanie v oblakoch“.
Veselohra v troch dejstvách bola napísaná v roku 1960, mala detektívnu zápletku a približuje
atmosféru turistov vo Vysokých Tatrách. Je zameraná proti malomeštiackemu spôsobu života,
závisti a podozrievaniu. Od roku 2010 je to v poradí už štvrtá naštudovaná hra našimi
domácimi ochotníkmi. Divadelné predstavenie opäť zaznamenalo úspech, ktorý dosvedčili
vypredané predstavenia. Každoročné vystúpenia našich ochotníkov sú už v obci tradíciou
a ich herecké výkony si chodia pozrieť nielen domáci, ale aj cezpoľní. O uvedenie tejto hry sa
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zaslúžili Stanislav Lehota, Ružena Lehotová, Anna Kumančíková, Anna Slabá, Miroslava
Skýpalová, PaedDr. Miroslava Šalgovičová, Ing. Kamil Žák, Mgr. Martina Slabá, Miroslav
Galgóci, Martina Galgóciová, Štefan Ištvanec, Adriana Ištvancová, Bc. Juraj Drozda a kulisár
Teofil Skýpala. Divadelníkov často na skúškach navštevoval aj miestny správca farnosti Vdp.
Miroslav Kováč.
V nedeľu 11. mája zorganizoval Obecný úrad v spoluprácu so Základnou školou s Deň matiek
materskou školou kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek. Deti z materskej školy a žiaci
prvého stupňa základnej školy nacvičili pod pedagogickým vedením svojich učiteliek bohatý
program. Okrem detí a žiakov účinkovali aj členovia kultúrnych súborov z obce: Karpatská
kapela a folklórny súbor Krupanskí črpáci.
V nedeľu 1. júna sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí uskutočnil v kultúrnom Program
stredisku hudobno-estrádny program „ÚSMEV PRE DETI“. Akciu zabezpečil obecný úrad pre k MDD
všetky deti, ktoré v programe mohli vidieť kúzelníka, spevácku či raperskú show.
Moderátorkou bola Alžbetka Pávová z Perinbabkova a sprevádzali ju veselý Babroško s
kamoškou. Program plný zábavy, dobrej nálady a pesničiek pripravila umelecká agentúra
Musicum Ad Libitum z Prievidze.
V dňoch 7. a 8. júna sa v priestoroch kaštieľa uskutočnil 7. ročník Slávnosti ruží. VII. ročník
Výstavu ruží spojenú s bohatým sprievodným programom zorganizovalo OZ Ružiarska Slávnosti
spoločnosť M. H. Chotekovej. Návštevníci si okrem kaštieľa a parku mohli prezrieť aj ruží
mauzóleum Chotekovcov s výstavou o „ružovej grófke“, farský kostol, ale aj obecné
múzeum. Súčasťou akcie bola tradične aj súťaž o najkrajšiu ružu, o ktorej rozhodli
hlasovaním návštevníci. Zvíťazila 'Rose Gaujard', ktorú na výstavu dodala Botanická záhrada
v Bratislave.
V dňoch 26.-28. septembra sa miestna DH Dolnokrupanka a viacerí členovia DH
Karpatská kapela zúčastnili tradičnej, každé 4 roky sa opakujúcej Púte muzikantov a priateľov
v rakúskom Mariazelli. Už po 10.-krát túto púť organizuje miestny hudobník Hans Martschin
spolu s ďalšími hudobníkmi z Viedne, Grazu i ostatných krajín Rakúska a susedných krajín,
vrátane Slovenska, ktoré zastupujú už niekoľko rokov dychovkári z Dolnej Krupej. Okrem
duchovného programu v bazilike hudobníci vyhrávali po celom mestečku a aj tento rok
pritiahli množstvo milovníkov hudby. Najväčší úspech spomedzi všetkých telies opäť a zas
zožali naši Krupania, ktorí si získali publikum nie len svojou „slovanskou“ hudbou, ale aj
pestrým vekovým zastúpením. Krupanov osobitne pozdravil aj benediktínsky opát Korbinian
Birnbacher OSB, pod ktorého jurisdikciu spadá miestny kláštor benediktínov.
Dňa 25. októbra sa v kultúrnom stredisku uskutočnil krst prvého CD dychovej hudby
Karpatská kapela „V tej našej dedinke“. Moderátorom a krstným otcom bol ľudový rozprávač
Franta Uher z Lanžhota. Karpatská kapela si ako hostí pozvala detskú dychovú hudbu
Hradišťanka a dychovú hudbu Májovanka z Holíča, ktoré sa postarali dobrú hudbu a zábavu.
Piesne z tohto nového CD začali denne zaznievať pri vyhlasovaní miestneho obecného
rozhlasu.
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Dňa 22. novembra sa uskutočnil katarínsky ples novovzniknutého hudobného telesa
v našej obci – Karpatských valaškárov. Na plese sa zúčastnilo pomerne veľké množstvo
občanov i návštevníkov z okolia. Folklórna skupina Karpatskí valaškári vznikla oficiálne 21.
marca 2014, kedy Ing. Jozef Sloboda spolu s niekoľkými ďalšími zakladajúcimi členmi FS
Krupanskí črpáci sa rozhodli pre ďalšiu transformáciu a nezávislé pokračovanie v podobe "FS
Karpatskí valaškári" s doprovodom ľudovej sláčikovej hudby. Toto zoskupenie pod vedením
Ing. Jozefa Slobodu, je po hudobnej stránke doprevádzané mladučkou nezávislou ľudovou
hudbou "Picúchovci" pod vedením Bystríka Slobodu. Valaškári vznikli rodinnom prostredí
(rodiny Slobodová, Brestovanská, Lehotová), ako odkaz na pamiatku muzikanta Jána
Brestovanského „Picúcha“ (+2013) a tiež tety Johany Slobodovej. Folkloristi sa chcú venovať
najmä folklóru okolia Trnavy i celoslovenskému tradičnému folklóru. Členovia súboru sú:
Ing. Jozef Sloboda vedúci, Bc. Marcel Sobota, Mgr. Tatiana Slobodová, Matej Sloboda,
Bystrík Sloboda, Mgr. Jana Lehotová, Mgr.Art. Dušana Lehotová, Mgr. Matej Karásek,
Anton Brestovanský, Pavol Škoda, Peter Kekelák, Jarmila Kekeláková, Estera Kekeláková,
Erik Kekelák, Ing. Peter Kudláč, PharmDr. Peter Sloboda, Mgr. Alenka Krátka, Katarína
Štibraná, Lívia Hesková, Lesana Lehotová, Martina Heldyová, Paulína Ištvancová. Čestní
členovia sú Augustín Brestovanský a Ján Nádaský.
Obecný úrad zorganizoval v nedeľu 7. decembra 2014 v kultúrnom stredisku tradičné
predvianočné posedenie s dôchodcami. V programe vystúpili deti zo základnej školy ,
spevácka skupina Krupanskí črpáci, ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, folklórny súbor
Karpatskí valaškári a DH Karpatská kapela. Bohatý program uviedol starosta obce a spestrilo
ho aj vystúpenie nádejného mladého kúzelníka Adriána Blaha.
Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva po prvýkrát 31. decembra pripravili
silvestrovské posedenie pri kapustnici. Občanom, ktorí sa v záverečný deň roka akcie
zúčastnili, bolo okrem kapustnice ponúknuté aj varené víno a čaj. Neformálne stretnutie
občanov v kultúrnom stredisku spríjemnila hudba. Napriek mrazivému počasiu si túto
príležitosť nenechalo ujsť mnoho Dolnokrupanov.
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H

odne sa športovalo v Dolnej Krupej aj tento rok. A opäť takpovediac „prvú
ligu“ zo športov v obci obsadil futbal.

Pod hlavičkou OŠK vyvíjali svoju činnosť 2 futbalové oddiely – žiaci
a A mužstvo. Výnimočne bolo tento rok dorastenecké mužstvo odhlásené zo súťaže, keďže
počet hráčov značne poklesol. Vedenie OŠK sa veľmi snažilo tento stav zvrátiť a oslovovalo
okolité obce i kluby, kde sa vyskytla podobná situácia – len aby sa podarilo zostaviť
dorastenecké mužstvo v Dolnej Krupej. Avšak bez úspechu.

Činnosť
OŠK

Uplynulá futbalová sezóna bola pre žiacke mužstvo opäť úspešná. Naši žiaci za
posledné obdobie obsadzujú v Oblastných majstrovstvách popredné priečky a aj toto svedčí
o dobrej futbalovej výchove našich chlapcov. OŠK si v tejto veci dáva značne záležať.
V uplynulej sezóne 2013/2014 obsadili žiaci pod vedením Martina Vargu výborné 4. miesto
s celkovým ziskom 55 bodov. Do obecnej kroniky treba poznamenať, že vo futbale a na
tréningoch vídavať aj jedno dievča – mladú futbalistku Karolínu Baránkovú. Aj to ukazuje, že
futbal je hra, ktorá spája a ktorá takpovediac nepozná rozdiely.
'A' mužstvo zaznamenalo rovnako celkom vydarenú sezónu. V najvyššej Oblastnej
súťaži MIRUPO OM obsadili tiež 4. miesto – a to čakal málokto, keďže v predošlých rokoch
sa našim mužom veľmi nedarilo. Mužstvo trénoval v tomto ročníku Andrej Císar, ktorému sa
hneď v prvej sezóne v pôsobení v Dolnej Krupej podarilo tak 'A'-čko vytiahnuť na popredné
priečky. Jesennú časť označili predstavitelia OŠK za doslova euforickú, keďže muži
zaznamenávali potešujúce výsledky. Radosť spôsobilo aj víťazstvo v derby proti štatisticky
i tabuľkovo lepšej Hornej Krupej v pomere 5:0.
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Na jeseň 2014 sa podarilo sformovať dorastencov, ktorí začali trénovať a pripravovať sa
na novú sezónu. No a v neposlednom rade treba spomenúť, že 19. júla sa uskutočnil prvý
ročník memoriálu Libora Jarábka, na ktorého sa spomínalo futbalovo...
V tento rok pokračoval ďalej tiež už 43. ročník Krupanskej interilgy, ktorý sa ale
odohral so zmenou – zápasy sa konali na multifunkčnom ihrisku OŠK (dá sa využiť aj ako
tenisový kurt), keďže piváreň „U Kajla“ nebola v prevádzke a vznikla tiež situácia
nepriaznivá pre zorganizovanie interligy na tomto tradičnom priestranstve. Za celú históriu
interligy od roku 1970 sa tak ihrisko zmenilo v roku 2014 po tretí raz (pamätníci dosvedčia,
že sa hrávalo aj na škvarovom ihrisku "na škole" a samozrejme najviac na ihrisku pred
niekdajšou pivárňou „U Kajla“ na tzv. Lenderke). Na organizácii tohto ročníka sa výrazne
podieľali Marek Dekan a Daniel Sucháň. Zápasov sa zúčastnili opäť v peknom počte desiatky
občanov. No napriek tomu sa zdá, že táto súťaž prežíva akési prechodné obdobie, určitú
krízu... Niekoľko hráčov bolo aj z Trnavy a okolitých obcí. Ročníka 2014 sa zúčastnilo spolu
9 mužstiev – Trnaváci, Colo Colo, Zenit Petrohrad, Hokejisti, Bílí andelé, Pekelníci, FK
Partizán, Galaxy a FC Liverpool.
Vyhodnotenie Krupanskej Interligy 2014 sa uskutočnilo 29. augusta v Kultúrnom dome.
Podľa tabuľky na základe zaznamenaných výkonov sa na 1. mieste umiestnilo mužstvo Colo
Colo, ktoré zo všetkých 8 odohraných zápasov ani raz neprehralo – skóre 76:33 a celkový
počet bodov 24. Druhé miesto obsadilo mužstvo Zenit Petrohrad, ktoré z 8 odohraných
zápasov prehralo len 2 – skóre 59:49 a získalo 20 bodov. Tretiu priečku si právom zaslúžilo
mužstvo Trnaváci, ktorí z rovnakého počtu zápasov ako predošlé mužstvá prehralo tiež len 2,
bodovo získalo rovnako 20 bodov, no skóre malo 83:41. Najlepším hráčom celého turnaja sa
stal Martin Kočiš z mužstva Trnaváci, ktorý strelil spolu 19 gólov. Za ním nasledovali Peter
Blanárik z Colo Colo so 17 gólmi a Rado Pilíšek z mužstva Galaxy s 11 strelenými gólmi.
Ocenenie najlepší brankár interligy získal zaslúžene Adam Vitek zo Zenitu Petrohrad
a titulom najlepší strelec ocenili organizátori Petra Blanárika z Colo Colo. Štatisticky padlo
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počas celej interligy 515 gólov z toho 6 vlastných a 6 kontumačných, rozdalo sa 7 žltých
kariet, červená ani jedna.
Po vyhodnotení interligy sa uskutočnila zábava v Kultúrnom dome, na ktorej hral DJ
Erni a zúčastnili sa jej nielen hráči a organizátori, ale aj mnohí príbuzní, priatelia, fanúšikovia
i široká verejnosť. Tancovalo sa a zabávalo až do ranných hodín.
Neodmysliteľnou súčasťou športového diania v obci je nás Dobrovoľný hasičský zbor
v Dolnej Krupej pod velením Klementa Baránka a s predsedom Jozefom Garažiom. V roku
2014 mal ako minulý rok 44 členov – z nich 2 ženy. Každoročne sa koná na začiatku
kalendárneho roku výročná členská schôdza v priestoroch DHaZ. Najmladší detskí členovia
zboru sa na začiatku roka dôsledne zoznamovali s technikou s pravidlami hasičských súťaží,
čo zúročili na Okresnej súťaži Plameň v Zelenči, kde obsadili pekné 4. miesto. Muži sa
zúčastnili Obvodnej previerky hasičských družstiev tiež v Zelenči, kde sa umiestnili z 35
družstiev na 12. priečke. Dolnokrupanskí dobrovoľní hasiči nechýbali ani na Okresnom
cvičení v Horných Orešanoch, ktoré bolo zamerané na prácu na vodnej hladine a na
zakladanie protipovodňových hrádzí. V Jaslovských Bohuniciach oslávil tamojší DHaZ 90.
výročie vzniku, na ktorom sa zúčastnili aj hasiči z našej obce a DHaZ Dolná Krupá bol
udelený pamätný list za dlhoročnú spoluprácu. Keďže dolnokrupanský DHaZ získal právnu
subjektivitu, mohol požiadať o dotáciu z Ministerstva vnútra SR – bola poskytnutá v sume
2000 € s podmienkou splnenia ešte niekoľkých podmienok. Peniaze sa použili na zakúpenie
plávajúceho čerpadla a 2 zásahových oblekov. V máji hasiči oslávili sviatok sv. Floriána –
patróna hasičov účasťou na omši vo farskom kostole a položením venca k jeho soche pred
kostolom. 23. augusta tiež zorganizovali tradičný Memoriál Stanislava Baránka. V novembri
sa zástupcovia našich hasičov Klement Baránek, Jozef Garažia a Ľubomír Pleško stretli aj
s ostatnými hasičmi Trnavského kraja s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom v aule MTF
STU v Trnave, kde sa prerokúvalo nové plošné rozmiestnenie jednotiek pre celý kraj.
Športové aktivity obci už niekoľko rokov obohacuje aj činnosť Šachového klubu Dolná
Krupá, ktorý je súčasťou OŠK. K roku 2014 hralo aktívne a reprezentovalo našu obec na
súťažiach spolu 8 hráčov – najstarší Jozef Rendek (*1950), ďalej Anton Brestovanský
(*1955), Štefan Petráš (*1959), Ivan Bohunický (*1959), Juraj Petráš (*1962), Ing. Jozef
Sloboda (*1972), Pavol Bohunický (*1985) a Peter Polák (*1987). Šachový klub Dolná
Krupá hrá aktuálne v 4. lige s označením '4. liga A 22'. V sezóne 2013/2014 z celkového
počtu 12 družstiev obsadil ŠK Dolná Krupá 10. miesto so ziskom 11 bodov a so skóre z 11
šachových partií 3 výhry, 2 remízy a 6 prehier. V túto sezónu do vypadnutia nášho klubu do
nižšej ligy delilo 0,5 bodu. Najlepším hráčom nášho klubu v tejto sezóne bol Ivan Bohunický.
Najlepším družstvom ligy bol ŠK Komplet Trnava-Modranka.
Výkony našich šachistov za predošlé roky ilustruje nasledovná tabuľka:
Sezóna
2012/2013
2011/2012
2010/2011

Partie
11
11
10

Výhra
2
4
3

Remíza
5
1
1

Prehra
4
6
6

Body
9
13
10

Umiestnenie
9. miesto
9. miesto
9. miesto
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FARNOSŤ A FARSKÝ ŽIVOT

V

ýrazná zmena nastala v živote farnosti dňa 30. júna, kedy skončilo päťročné
pôsobenie Vdp. Mgr. Miroslava Kováča v Dolnej Krupej (od roku 2009). Túto
správu prijali nielen veriaci ale aj ostatní občania našej obce s pohnutím a
určitým prekvapením, pretože sa neočakávalo, že Vdp. Kováča už preložia. Organizovala sa
aj petícia, ktorú podpísalo cca 1400 občanov, aby M. Kováča ešte ponechali v našej farnosti.
Aj napriek zmiešaným pocitom nakoniec farníci prijali rozhodnutie arcibiskupa Mons. Jána
Oroscha. Vo farskom kostole sa uskutočnila rozlúčková omša za účasti mnohých
Dolnokrupanov i Hornokrupanov, na ktorej vystúpili Krupanskí črpáci, farský sakrálny zbor
Zvony, Paulína Ištvancová, miestna dychovka a zúčastnila sa tiež DOSKA Marion.
Rozlúčkové prejavy s vďakou za pôsobenie tohto kňaza predniesli starosta Ing. Teofil
Mihalovič za obec a manželia Stanislav a Ružena Lehotoví za farnosť. Bolo to dosť emotívne
a padli aj slzy na oboch stranách. Rozlúčky sa zúčastnili aj rodičia Vdp. Kováča Pavol a
Helena, ktorí ho počas pôsobenia v Dolnej Krupej sprevádzali a všestranne mu pomáhali.
Následne sa po omši uskutočnilo posedenie na fare – farníci napiekli rôzne dobroty, podávala
sa malinovka, víno, medovina a hrala dychovka. Vdp. Miroslav Kováč sa vyjadril, hoci on
emócie veľmi nedával najavo nikdy, no tentoraz predsa s pohnutím, že už si na Krupanov
zvykol a ťažko sa mu odchádza a hoci Krupania sú svojskí, predsa sme si prirástli k srdcu.
Mal som veľa ďalších plánov s opravou fasády kostola i strechy a aj na fare – napr. strechu.
Ale vyššie riadenie to všetko zariadilo inak. Tento kňaz bol dosiaľ zo všetkých pôsobísk v
Krupej najdlhšie. Od 1. júla ho arcibiskup ustanovil za farára farnosti Gáň, ktorá leží medzi
Sereďou a Galantou. Nedá mi nespomenúť, že takáto rozlúčka s krupanským farárom sa ešte
nikdy predtým nekonala. Niekoľko málo veriacich sa vyjadrilo, že sa nepatrí organizovať
takéto „rozlúčkové humbuky“. Väčšina mala ale iný názor.
S platnosťou od 1. júla bol do úradu farára v Dolnej Krupej ustanovený piešťanský
dekan Vdp. Mgr. František Bačík, 37. ročný, pôvodom zo Zlatých Moraviec, vysvätený
v januári 2005 arcibiskupom Jánom Sokolom. Pôsobil ako kaplán v Bratislave – Rači
i v Dúbravke, pri Dóme sv. Mikuláša v Trnave, od novembra 2006 v Komárne. Roku 2008
bol ustanovený za farského administrátora v Jaslovských Bohuniciach a od roku 2012 ho
vtedajší trnavský arcibiskup Róbert Bezák vymenoval za dekana do Piešťan, kde pôsobil až
doteraz. Je to vlastne prvýkrát, čo bol na čelo krupanskej farnosti ustanovený dekan, ktorý
však aktívne nevykonáva úrad dekana. Treba tiež povedať, že v celej Trnavskej arcidiecéze
vládne medzi cirkevnou hierarchiou aktuálne akási zvláštna napätá atmosféra, ktorá súvisí
ešte s kauzou okolo odvolania arcibiskupa Bezáka roku 2012. Nový arcibiskup Ján Orosch
tzv. „bezákovcov“ t.j. kňazov, čo spolupracovali s bývalým arcibiskupom, presúva na iné
pôsobiská, v istých prípadoch ďaleko od Trnavy a tých, ktorí dosiahli vyššie cirkevné úrady
(napr. aj dekan Bačík) degraduje na nižšie. „Kauza Bezák“ je veľkou ranou v živote cirkvi
v Trnavskej arcidiecéze i na celom Slovensku a vyvoláva mnoho otáznikov, nikto z kléru sa
nechce k ničomu vyjadriť, sú obavy a vlastne nikto z verejnosti poriadne ani nevie, prečo bol
tento arcibiskup odvolaný.
Dňa 5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa o 11:00 uskutočnilo uvítanie nového
krupanského farára, dekana Mgr. Františka Bačíka. – v mene obce nového správcu farnosti
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privítal starosta obce Ing. Teofil Mihalovič, ktorý vo svojom príhovore priblížil v krátkosti
bohaté dejiny obce i farnosti. Za farníkov sa novému kňazovi prihovorili Mária Gažicová a
Jana Šalgovičová, ktoré okrem iného povedali, že dobrý kňaz je ten, ktorý obetuje na dlani
svoje srdce, na čo dekan reagoval, že sa o to posnaží. Tiež pripomenul, že pred rokom kázal
na slávnostnej omši pri 200. výročí od posvätenia kostola a vtedy mu ani len na um nezišlo, že
takto o rok bude v Krupej farárom. Na uvítacej slávnostnej omši vystúpili Krupanskí črpáci,
sakrálny súbor Zvony a hrala aj miestna dychovka. Popoludní sa konalo malé uvítacie
posedenie na fare, ktorého sa zúčastnilo niekoľko farníkov. Posedenie zabezpečil divadelný
ochotnícky súbor Marion. Tiež treba povedať, že uvítanie nového správcu farnosti do jeho
novej farnosti býva uskutočnené v prítomnosti nejakého dekana alebo predstaviteľa
arcibiskupského úradu. No to sa tentokrát nestalo. V komplikovanej situácii, ktorá panuje, sa
akt uskutočnil na uvítacej omši verejným prečítaním menovacieho dekrétu, čo prečítal dekan
František Bačík.
K nástupu vdp. Františka Bačíka do úradu, ktorého Krupania oslovujú „pán dekan“
a nie „pán farár“ možno ešte doplniť, že jeho začiatky v Dolnej Krupej boli – najmä pre neho
samého – ťažké. Bolo na ňom vidieť, že zápasí so skutočnosťou odznova začínať – pre
tentoraz v Dolnej Krupej. A tiež ho trápili okolnosti jeho menovania a aktuálne pomery
v arcidiecéze. Musel sa však s týmto faktom zmieriť. Dolnokrupania rýchlo zistili, že je to typ
kňaza, ktorý vyniká vzdelaním, osobnou charizmou, prehľadom, je scestovaný a má dar tak
účinne a od srdca k srdcu kázať, že všetci skonštatovali, že jeho je v Dolnej Krupej škoda.
Mnohí krútili hlavou nad tým, čo to robia vysokí cirkevní predstavitelia v Trnave takýmto
kňazom. A tak často bolo z úst ľudí počuť, že Ferka je tu škoda, neni tu ščasný a Mirko též
neni ščasný v Gáni, ten mal ostat v Krupej a Ferko v Píščanoch.“ Veru, lebo ani Vdp. Kováč
nebol v Gáni s ledva 800 obyvateľmi, kde je kostol veľký ako mauzóleum Chotekovcov,
zrovna najspokojnejší. Krupania si pomaly dekana Bačíka začali obľubovať, najmä vďaka
jeho hlbokým a podnetným kázňam a jeho charizme, ktorá podnecuje k väčšej viere. Zrejme
si nový správca farnosti v obci zvykne hoci si ešte stále drží mierny odstup a len postupne
spoznáva svojich veriacich.
Jednou z prvých zmien bolo, že nedeľné farské omše sa presunuli opäť na čas 10:30,
ranná nedeľná omša o 7:30 zostala. Cez týždeň sa omše slúžia v čase o 18:00. Tak isto
prestali dievčatá miništrovávať, pretože dekan sa vyjadril, že voči ich miništrovaniu má isté
výhrady a dievčatá sa pri bohoslužbách môžu angažovať napr. čítaním. A tiež sa asi pol roka
stávalo, že isté angažované farníčky (nebudem radšej menovať) svoje vlastné záujmy
presadzovali tým, že vravievali „dekan tak povedal“. Často však nič také nepovedal a keďže
prvé mesiace spracovával svoje preloženie a farské záležitosti nechal takpovediac plávať,
trocha sa rozmohli abnormality v chode farnosti. Keď sa dekan Bačík po čase zorientoval
a dozvedel sa o nešvároch a hlavne o slovnej formulke „dekan tak povedal“ čo títo aktéri resp.
aktérky hovorievali, rázne zakročil a veľmi im dohovoril. A poriadok nastal opäť.
Zaviedol tiež tzv. „biblické hodiny“ – v utorky po omši sa veriaci schádzavajú na fare,
kde si prečítajú nejaký úryvok z Biblie a rozprávajú sa o ňom, zdieľajú osobné svedectvá
a tiež si pochutnávajú na koláčoch či čaji. Keďže väčšinou ženy chodia na tieto biblické

Nové
pomery

Zmeny
nového
správcu
farnosti

Biblické
hodiny

hodiny, nezaprie sa prirodzená ženská nátura pohostiť. Dekan ale stále pripomína, že koláče
nie sú centrom biblickej hodiny.
Dňa 17. novembra na nedeľnej novénovej omši v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave za
účasti viacerých cirkevných hodnostárov napr. nuncia Maria Giordana, emeritného
arcibiskupa Jána Sokola a nového trnavského arcibiskupa Jána Oroscha získal krupanský
organista Jozef Bajaník ocenenie Ružu sv. Alžbety pri príležitosti, že hrá ako organista v D.
Krupej nepretržite 50 rokov. Na slávnosti okrem rodiny J. Bajaníka – manželky, synov a
príbuzných, boli prítomní aj vdp Bačík, bývalý vdp. Kováč i viacerí krupanskí veriaci. Na
ocenenie odporúčal dolnokrupanského organistu bývalý správca farnosti Vdp. Mgr. Miroslav
Kováč.
30. novembra na sviatok sv. Ondreja Apoštola sa uskutočnila vo farskom kostole
slávnostná posviacka tretieho bočného oltára Sedembolestnej Panny Márie (zvaný aj boží
hrob), ktorú vykonal iniciátor obnovy tohto oltára, bývalý krupanský farár vdp. Mgr. Miroslav
Kováč za asistencie súčasného správcu farnosti dekana vdp. Mgr. Františka Bačíka.
Slávnostného aktu, spojeného so svätou omšou, sa zúčastnili v peknom počte aj krupanskí
veriaci, ktorí vo všeobecnosti uvítali znovupostavenie a obnovenie spomínaného oltára. Oltár
Sedembolestnej Panny Márie sa po prvýkrát spomínal v roku 1912 pod starším názvom Oltár
Matky Božej a inštalovaný bol do kostola niekedy v 90. rokoch 19. storočia. V 60. rokoch 20.
storočia sa jeho zadná stena demontovala a viac nepostavila. Vďaka iniciácii vdp. Kováča sa
od jari (29. apríla) do začiatku júna tohto roku znovu postavila chýbajúca zadná stena a
zreštaurovali sa ostatné časti obetného stola podľa starších historických fotografií. Práce
vykonal Emil Jankovič z Lančára spolu s Michalom Krihom. Pomáhali aj miestni majstri
Eduard Skýpala, Ľudevít Petráš, Miroslav Garažia a Teofil Skýpala, ktorí zabezpečili a
postavili potrebné lešenie.
Vďaka aktivite ešte vtedajšieho dolnokrupanského farára Miroslava Kováča bol tento
rok, krátko pred jeho preložením do Gáne, do heraldického registra Slovenskej republiky
oficiálne zapísaný erb farnosti Dolná Krupá. Jeho opis je – na červenom štíte zlato-strieborný
šikmý heroldský kríž sprevádzaný zvrchu zlato-striebornou sedemcípou hviezdou, dvoma
striebornými ružami sprava i zľava a striebornou ľaliou zospodu. Nad štítom sa vznáša čierny
kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre. Erb veľmi pripomína
erb obce, len ľalie sprava i zľava vystriedali ruže, spodné pole zachovalo ľaliu a vrchné pole
má sedemcípu hviezdu, no a štít nie je modrý, ale, ako sa už spomenulo, červený. Nový erb sa
objavil aj na budove fary a tiež na kostole z vonku a aj z vnútra na presklených dverách.
Vlastný erb dal vdp. Kováč zhotoviť aj pre filiálku Hornú Krupú, čo je však skôr podnet na
diskusiu, pretože nie je zvykom a ani nikdy nebolo, že by filiálka ako právne podriadená
farnosti a teda jej súčasť, disponovala vlastným erbom.
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ŠKOLA
Základná škola

R

iaditeľkou školy je naďalej Mgr. Mária Valjentová. Školský rok 2013/2014
úspešne ukončilo 160 žiakov. Dvaja žiaci neprospeli a dvaja žiaci mali
povolenú opravnú skúšku. Dochádzku vyjadruje číslo 10 415 ospravedlnených
zameškaných hodín, to znamená priemer na žiaka 63,5 hodín. Neospravedlnených hodín bolo
21, priemer na žiaka 0,12.

Deviataci

Školský rok ukončilo 17 deviatakov, ktorí budú pokračovať na stredných školách, ktoré
si vybrali:
Gymnáziá – 2
SŠ (SPŠ, OA, SZŠ...) – 10
4-ročné študijné odbory SOŠ – 4
3-ročné študijné odbory SOŠ – 1

Zápis do 1.ročníka koncom januára 2014 absolvovalo 30 detí. Do 1. ročníka v novom
školskom roku 2014/2015 nastúpi 29 žiakov, to znamená, že po 9 rokoch bude mať škola
opäť 2 paralelné triedy. Do záujmových útvarov, ktorých bolo 10, sa zapojilo 80,84 % žiakov.
ZŠ sa už tradične zapojila do vedomostných súťaží, Pytagoriáda, Olympiáda nemeckého
a anglického jazyka, Matematická a Biblická olympiáda, v ktorej Tomáš Špita obsadil 1.
miesto. V obvodnom kole Pytagoriády – II. stupeň získal Samuel Hetteš 1. miesto a v
okresnom kole Matematickej olympiády ako úspešný riešiteľ 4. miesto.
Naša škola sa zúčastňuje na európskom programe podpory spotreby ovocia a zeleniny v
školách s finančnou podporou európskeho spoločenstva a zapojená bola aj do školského
mliečneho programu – Mlieko pre školy v EÚ, elektronizácia vzdelávacieho systému
regionálneho školstva (ZŠ získala interaktívnu tabulu, 20 tabletov a dataprojektor) a do
komplexného poradenského systému prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických
javov v školskom prostredí. Ešte v decembri 2013 bola daná do užívania vynovená
a modernizovaná učebňa informatiky.
Počas školského roku 2013/2014 pomáhali ZŠ tiež sponzori aj priatelia školy. Už v
minulom školskom roku aj vďaka ich pomoci sa začal skultúrňovať a vylepšovať interiér
školy a práce pokračovali ďalej. Medzi najväčšie a finančne najnáročnejšie bolo vytvorenie
novej modernej učebne IKT a rekonštrukcia dievčenských toaliet v pavilóne „B“ – na nej sa
obec podieľala sumou 8000 €. Podarilo sa vymaľovať chodby v oboch pavilónoch, vo
všetkých triedach a v kabinetoch sa vymenilo osvetlenie, obložili sa steny a vymaľovali šatne
v telocvični, v oboch oddeleniach ŠK družiny bola položená plávajúca podlaha a zakúpil sa
nový nábytok, nové lavice, stoličky a skrine pribudli aj v troch učebniach. Vybavenie jednej
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z učební financovala obec sumou 3000 €. Škola získala tiež 12 000 € z MŠ SR na odstránenie
havarijného stavu elektroinštalácie. Do budúcna bude treba vykonať komplexné
zmodernizovanie interiéru oboch pavilónov, pretože ešte stále je vnútorné zariadenie školy
zastaralé, nemoderné a teda pôvodné zo 70. rokov minulého storočia, kedy sa budova školy
dala do užívania.
Ostatné podujatia ZŠ v šk. roku 2013/2014 – dopravné ihrisko v Trnave, škola
v prírode, futbalový turnaj, stolnotenisový turnaj, výlet na hrad Červený Kameň a do Nitry,
lyžovačka Jasenská Dolina, Hollého pamätník, karneval, Mikuláš v škole, výchovné koncerty,
detský muzikál, MDD v areáli OŠK a pod.

Ostatné
aktivity

Materská škola
Zástupkyňou riaditeľky školy pre materskú školu bola aj tento rok PhDr. Monika
Korchová. Výchovu a vzdelávanie realizovalo v šk. roku 2013/2014 spolu 6 učiteliek v troch
triedach. Z dôvodu zvýšeného počtu 5 - 6 ročných detí, boli zriadené dve triedy detí vo veku
od 4 do 6 rokov a jedna trieda detí vo veku 3 - 4 roky. Na zastupovanie učiteľky Simony
Bachratej bola prijatá Milada Kubíčková. Triedy boli označené názvami:

Triedy a
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- „Žabky“ - trieda 4-6 ročných detí (PhDr. Monika Korchová, Terézia Lehotová),
- „Motýliky“ - trieda 4-6 ročných detí (Anzelma Kankarová, Lucia Bihariová),
- „Lienky“ - trieda 3-4 ročných detí (Iveta Bábyová, Milada Kubíčková).
V druhom polroku školského roku odišla Terézia Lehotová na materskú dovolenku. V
marci 2014 nastúpila Beata Kurincová, ktorá bola prijatá na zastupovanie počas trvania
materskej dovolenky Terézie Kadlečíkovej (Lehotovej).
Materská škola poskytovala celodennú starostlivosť.
Triedu 3-4 ročných detí navštevovalo 23 detí, triedu žabiek 24 detí (3 deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou), a triedu motýlikov taktiež 24 detí. Edukačný proces sa
realizoval vychádzajúc zo Školského vzdelávacieho programu materskej školy Dolná Krupá
„Rastieme zdravo, zvedavo a hravo“. V organizácii dňa sa v materskej škole striedajú
činnosti: hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity, pobyt
vonku, činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, stravovanie, odpočinok).
V šk. roku 2013/2014 sa uskutočnili okrem iných tieto aktivity – Oberačka jabĺk - zber
vitamínov na zimu, Šarkaniáda - prehliadka drakov, šarkanov vlastnej výroby, Cesta za
zdravím - environmentálne aktivity, zber gaštanov a pod., Tvorivá dielňa - prehliadka
tekvicových strašidiel, Kam sa vtáčku kam schováš - výroba kŕmidiel pre vtáky, prikrmovanie
zvierat v lese, Tešenice na Vianoce - spoločné prípravy na sviatky, umocnenie pocitu
spolupatričnosti, Poďme všetci do Betléma - sviatočné posedenie detí, rodičov, zamestnancov
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MŠ, Návšteva ZŠ - odbúravanie negatívnych emócií pred zápisom do ZŠ, Zimná olympiáda súťaživé hry na snehu, Dopravné ihrisko - absolvovanie výučby, získanie vodičského
preukazu cyklistu etc. etc.
Aktivity prebehli v priaznivej atmosfére a svojim rôznorodým zameraním prispeli k
rozvoju osobnosti detí a k skvalitneniu spolupráce s rodinou, ZŠ, OcÚ.
Zápisu do 1. ročníka ZŠ sa v januári 2014 zúčastnilo 30 detí, z toho 28 detí bolo do ZŠ
prijatých, 2 deťom bola odložená povinná školská dochádzka. Zápis do materskej školy na šk.
r. 2014/2015 sa uskutočnil v marci 2014. Na základe písomných žiadosti zákonných
zástupcov a predložených potvrdení o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa bolo prijatých 29 detí.
V júni 2014 bol vykonaný štátny zdravotný dozor zamestnancami Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Zo zistení vyplynuli opatrenia, na základe
ktorých je potrebné zabezpečiť väčší počet umývadiel a WC mís vzhľadom k počtu detí.
Kópia z vyhotovenej zápisnice bola odovzdaná zriaďovateľovi t.j. OcÚ resp. obci.
V šk. r. 2013/2014 boli z finančných prostriedkov vybraných od rodičov detí ako
mesačný poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zakúpené čistiace
prostriedky, kancelárske potreby a materiál potrebný k výchovno-vzdelávacej činnosti, skrine
na chodbu a chodbičku pred umyváreň, poličky a zrkadielka do umyvárne. Materská škola
prispela sumou 500 € na zakúpenie kosačky. V januári 2014 bol zakúpený koberec do triedy
„Žabiek“. Nevyhnutné bolo zakúpenie skartovača. Finančné prostriedky boli tiež investované
do rekonštrukcie detských WC. Uvedené finančné prostriedky boli čerpané na základe
rozpočtu schváleného zriaďovateľom.
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V šk. r. 2013/2014 bol mesačný príspevok zákonných zástupcov ponechaný vo výške
12€.

OBČANIA

V

edenie OŠK pod hlavičkou predsedu futbalového oddielu Denisa Kabáta
pripravilo futbalistom 'A' mužstva jedinečný tréning v telocvični, kde si hráčov
zobrala do parády v obecnej telocvični dvojica Miroslav Michalčík - Tibor
Kružel z trnavského Boxingclubu. Aj tréner Andrej Císar chcel spestriť prípravu takýmito
rôznymi športovými aktivitami. Ako povedal s úsmevom Denis Kabát pre denník „Trnavský
hlas“, ktorý venoval článok dolnokrupanským futbalistom: „...jednotka bola zameraná na
nohy a výbušnosť, hráči si vyskúšali aj boxovanie. Pre našich chalanov to boli galeje, po
zaberačke boli úplne zničení, no takýto tréning by si ešte zopakovali.“
23. januára sa stala po 18:00 dopravná nehoda na ceste do Trnavy na Rybníčkoch pred
tamojším podnikom. Osobný automobil značky Pegueot narazil do zadnej časti autobusu,
ktorý v tomto čase pravidelne premáva z Trnavy do Dolnej Krupej. Vodiča osobného vozidla
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vyslobodili z vraku vozidla zasahujúci hasiči z Trnavy. Nehoda nebola našťastie smrteľná
a vodič automobilu, ktorý ale nebol občanom našej obce, utrpel ľahšie zranenia. Cestujúci
Dolnokrupania v autobuse neutrpeli žiadne zranenia.
5. marca v Bratislave na súťaži Danubius Gastro 2014 zvíťazila medovina Barrique
spoločnosti APIMED Dolná Krupá spomedzi 72 prihlásených exponátov. Pri hodnotení získal
tento nový produkt plný počet bodov. Ďalšie významné ocenenie získala táto medovina
v Českej republike na Zlatej Salime 2014. APIMED bol jedinou slovenskou spoločnosťou,
ktorá získala ocenenie. Medovina „Barrique“ z agátového medu je zlatistej farby s jemnou
vôňou po koňaku prechádzajúcou do vône prezretej žltej hrušky.
Dňa 14. mája navštívil našu obec prezident SR Ivan Gašparovič. Návšteva sa
uskutočnila na pozvanie majiteľa firmy APIMED Ing. Petra Kudláča so sídlom v Dolnej
Krupej. Po uvítaní zástupcami firmy nasledovalo privítanie prezidenta starostom obce a
predsedom Trnavského samosprávneho kraja. V sprievode predsedu TTSK Ing. Tibora
Mikuša a starostu obce Ing. Teofila Mihaloviča si prezident následne s veľkým záujmom
prehliadol výrobné priestory firmy APIMED, ktorými ho sprevádzal Ing. P. Kudláč
s manželkou Máriou. Vysoko hodnotil úspechy firmy, ktorá vznikla v roku 1998 a svojimi
produktmi, najmä kvalitnou medovinou, reprezentuje obec doma aj v zahraničí. Prezident vo
svojom príhovore poďakoval vedeniu firmy a jej zamestnancom za dosiahnuté výsledky a
zaželal veľa úspechov do ďalších rokov.
Ako som už v úvode k roku 2014 napísal, tento rok bol vo všeobecnosti aj rokom
farebným, pretože najmä mladých ľudí, vrátane mladých Dolnokrupanov, oslovila nová vlna
alternatívnej módy „hipster“, ktorá síce vznikla ešte v 20. storočí v USA v prostredí jazzu
a nihilistických myšlienok bohémskeho životného štýlu a neskoršou miernou inšpiráciou na
hippies 60. rokov minulého storočia. Avšak tento rok výrazne vplyvom dynamiky sociálnych
sietí Facebooku, Instagramu, Twitterom a vôbec internetom či televíziou sa začala šíriť ako
vlna a nový životný štýl medzi mladými dvadsiatnikmi, tridsiatnikmi i staršími vekovými
kategóriami, ktoré sa ale cítia mlado. Je to štýl, ktorý vyjadruje slobodu, zdravé rebelantstvo
a mier. Hipster vlastne znamená „ten, kto iným otvára oči; ten, kto vie“. Ako sa ale prejavuje
v móde?
Pravého hipstera či hipsterku možno spoznať na prvý pohľad – je nepriehľadnuteľný(-á)
– oblieka si pestrofarebné flanelové košele často vzorové alebo bodkované, najlepšie staršie
a muži staré saká, ktoré často vytvárajú akoby otrhaný umelecký vzhľad, ďalej rifle alebo
alternatívne k telu priliehavé nohavice rovnako u mužov i žien, prúžkové tričká (akoby
námornícke). Obľúbené sú u mužov tiež traky a motýliky namiesto kravaty. Ženy nosia šaty
v celku, prúžkové alebo bodkové ak nie v celku, tak tiež džínové. Dôraz sa však kladie na
pestrofarebnosť a nekonvenčné vzory. Pravá hipsterka má ústa namaľované veľmi výrazným
červeným rúžom. Obe pohlavia ďalej z módneho hľadiska spája, že nosia výrazne okuliare
s hrubými rámami, často bez dioptrických skiel, teda len s obyčajnými a len ako doplnok.
Hipster muž sa aj inak strihá – vo vlasových zostrihoch sa často objavuje typ "štetec" - ofina a
vyholené časti hlavy "na ježka" najmä v okolí uší a väčšina mužov, ktorí chcú byť praví
hipsteri, sa neholí ale pestuje si husté brady a často majú na hlave klobúk alebo retro čiapku,
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akú nosievali kedysi naši dedkovia. Hipsterka žena okrem vyššie spomenutého nosí skôr
dlhšie vlasy a výrazné slamené klobúky alebo kvety na hlave.
U hipsterov je obľúbený celkovo retro štýl – staré zrenovované bicykle s hrubými
gumami, retro rádiá, gramofónové platne, starožitnosti a okrem iného, ešte ako doplnenie –
zaujímajú sa o prírodu, radi čítajú historické a filozofické diela, upriamujú pozornosť na
kultúru a umenie, ekológiu, mier či alternatívnu politiku a zakladajú rôzne krúžky
a dobrovoľnícke organizácie. Veľmi vzorový príklad hipstera v našom okolí je novozvolený
trnavský primátor JUDr. Peter Bročka, ktorého pre jeho hipsterský štýl pozná celé Slovensko.

POČASIE

T

ohoročné počasie možno označiť za premenlivé a opäť padlo aj niekoľko Začiatok
rekordov. Začiatok roka resp. zima 2013/2014 patrila k najteplejším za celú roka
históriu meraní teplôt na Slovensku. Podľa Slovenského hydrometeorologického
úradu bola táto zima veľmi podobná zime 1997/1998 a 2006/2007 – vyznačovala sa nízkou
hodnotou snehovej pokrývky a extrémne nízkym počtom arktických dní. Napríklad v našej
obci dňa 19. januára 2014 bolo cez deň nameraných +12ºC a vôbec celý január mal charakter
skôr jarného marcového počasia. Dokonca začali klíčiť aj niektoré rastliny na poliach
a v záhradách.
Vôbec prvý sneh zimy 2013/2014 napadol 24. januára, asi 2 cm. K večeru zapršalo
a sneh sa roztopil.

Január

Pršalo aj na prelome januára i februára, ale prišli mrazy a v nedeľu 2. februára nastala
veľká poľadovica až ostalo na ceste i chodníkoch priam sklo. Cestári i vedenie obce muselo
poriadne posypať cestu i chodníky, aby sa niekto nezranil. Našli sa ale aj odvážlivci
a dokonca aj dôchodcovia (!) čo v takejto situácii išli napr. do kostola či obchodu na bicykli.

Február
a poľadovica

Extrémne teplý a suchý bol celý marec, ktorý označili meteorológovia za najteplejší Extrémny
a najsuchší marec za posledných 144 rokov. V našej obci dosahovali teploty často úrovne nad marec
15ºC.
Apríl 2014 priniesol doslova bláznivé počasie, teploty boli príjemné jarné, ale na druhej Silná
strane často pršalo a vznikali aj jarné búrky. Silná prietrž mračien nastala na Bielu sobotu 19. prietrž
apríla, kedy veľmi husto pršalo a boli veľké hromy i blesky. 28. apríla v Dolnej Krupej padal
kamenec, krúpy o veľkosti stredne veľkého hrachu zasypali zem a nakrátko okolie nadobudlo
bielu farbu. Krúpy ošľahali mladú úrodu, ale nespôsobili výrazné škody.
Máj bol príjemný, občas zapršalo. Ale 15. mája, kedy oslavuje meniny Žofia, čo víno Máj
popíja, lebo môžu prísť mrazy (Pankrác, Servác, Bonifác), fúkal silný nárazový vietor a bolo
skutočne chladno – cez deň len 12ºC a v noci nastal prízemný mráz. Pranostika sa v tento rok
naplnila.

Prvé horúčavy nastali dňa 6. júna, kedy teplomer ukazoval 31ºC a takýto stav
s podobnými letnými teplotami pretrval ešte niekoľko nasledovných dní.

Prvé
horúčavy

Oproti minuloročnému letu bolo leto 2014 miernejšie a teploty okolo 35ºC resp. nad
35ºC padli v našej obci len veľmi výnimočne koncom júla a v polovici augusta.
September bol zo začiatku slnečný a pekné počasie sme mali aj na hody. Potom sa
prechodne ochladilo a od 22. septembra niekoľko dní pršalo. Dňa 28. septembra sme nad
dolnokrupanskou oblohou mohli sledovať úplné zatmenie Mesiaca. Výnimočnosť tohto úkazu
spočívala v tom, že počas zatmenia Mesiac zmenil farbu z klasickej svetlej sivej na
červenkastú. Bolo to skutočne fascinujúce nebeské dvivadlo.

Zatmenie
mesiaca
opäť

Teplo bolo aj v októbri a napr. 21. októbra bolo v Dolnej Krupej cez deň 21ºC a bolo
slnečno.
V noci z 21. na 22. októbra sa strhla búrka, fúkal silný nárazový vietor a husto pršalo.
Poryvy vetra doslova rozčesli niekoľko desiatok rokov starú vŕbu pri potoku za autobusovou
zastávkou na Nám. sv. Vendelína. Zničený mohutný strom bol v ďalších dňoch za pomoci
ťažkej techniky rozpílený. Ostal len orezaný kmeň.
V dňoch 28 a 29. októbra prišiel prvý mráz v noci – len mierny s teplotou -2°C

Silný
vietor
a následky

Teplá jeseň

4. novembra bolo atypické počasie na toto ročné obdobie – dosť teplo, 18°C, slnečno,
ale fúkal silný nárazový vietor. A aj 8. novembra bolo podobne, no bez vetra.
Od 30. novembra do 3. decembra výdatne pršalo, nemrzlo.
Na mikulášsky večer 5. decembra boli +4ºC a na sviatok sv. Mikuláša cez deň +7ºC,
stále žiaden sneh.
Predsa sme sa dočkali. Prvýkrát v zime 2014/2015 nasnežilo dňa 10. decembra, ale len
málo a rýchlo sa roztopil.
Vianoce boli na blate a ani len nemrzlo. 22. decembra teplo, bez snehu, žiadna zima,
6°C. 23.12. teplo, 13°C, počasie ako v marci pred Veľkou nocou, slnečno, začali na
všeobecný údiv klíčiť rastliny a niektoré vyháňajú puky – napr. sirôtky, poniklec a iné jarné
kvety...Človek by v tieto dni ani neveril, že sú za dverami Vianoce.

Prvý sneh

Vianoce

Na Štedrý deň 24. decembra bolo cez deň +7°C a slnečno, bez snehu a vonku to
vyzeralo ako na jar, v noci z 23 na 24. boli 4°C
Od 27. decembra sa ochladilo a začalo pravé zimné počasie – mrzlo a teploty klesli na
0°C prípadne -2°C. V noci z 27. na 28. prvýkrát ozajstne a dlho snežilo a 28. decembra sa
napadla asi 7 cm vrstva čerstvého snehu. Citeľne sa ochladilo a denné teploty sa pohybovali
v rozmedzí okolo -2°C až -5°C, nočné aj -10°C. Sneh sa udržal aj v ďalších dňoch (napr.
30.decembra).

Mrazy

V noci z 30. na 31. teda na Silvestra, bolo -13°C, na Silvestra cez deň -4°C, nesnežilo...
Od 3. do 9. januára 2015 viackrát snežilo, teploty cez deň okolo -5°C, ale toto už patrí do
iného kronikárskeho záznamu.
V roku 2014 v Dolnej Krupej opäť horelo. Keď zakvitol topoľ, niekoľko vysokých
mohutných stromov sa nachádza v areáli OŠK, pri bývalom „Kajlovi“, v areáli školy, na
Podháji – a skutočne každoročne v máji poletujú obcou chumáče, najmä v týchto vyššie
vymenovaných lokalitách. Teda koncom mája zahoreli chumáče na lokalite Lenderka pri
bývalej pivárni „Kajlo“. Rýchlo zasiahli miestni hasiči, požiar lokalizovali a uhasili. Nie je
známe, ako oheň vznikol.
16. októbra spolu s trnavskými hasičmi zasahovali vo večerných hodinách okolo 19:30
naši dobrovoľní hasiči spolu s trnavskými a špačinskými pri požiari na lokalite „Farárske“ pri
Trnave, kde horel stoh. Nie je známe, ako stoh vzbĺkol.
Iný zvláštny úkaz sa stal 23. marca, kedy obyvatelia Novej ulice, Hlavnej ulice smerom
od kaštieľa na horný koniec a obyvatelia ulice Krátka započuli vo večerných hodinách výbuch
na ulici Horná, kde býva niekoľko rómskych rodín. Neskôr som sa dozvedel, že do dvoru pri
dome jednej z rómskych rodín neznámy aktér hodil istý druh výbušniny, ktorá našťastie
nespôsobila žiadne škody na zdraví alebo majetku. Aktérovi počinu šlo asi o zastrašenie alebo
o „vybavovanie si účtov“, čo je však absolútne nevhodné takýmto spôsobom.
Na záver tohto kronikárskeho záznamu ešte stojí za zmienku historický astronomický
úkaz, ktorý sa podaril európskym vedcom. Prelom v skúmaní vesmíru predstavovalo pristátie
európskeho vesmírneho modulu Philae zo sondy Rosetta na povrchu kométy 67PČurjumov/Gerasimenko dňa 12. novembra 2014. Ide o prvý umelý objekt, ktorý kedy na
kométe pristál. Cesta k 510 miliónov km vzdialenej kométe trvala 10 rokov.

Celkový počet obyvateľov – 2270
Narodení – 17
Zomretí – 24
Prihlásení na trvalý pobyt – 32
Odhlásení z TP – 23
Počet uzavretých manželstiev – 14 (7 cirkevných, 7 občianskych)
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