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alendárny rok 2015 pomaly prekročil prah minulosti. Udalosti, ktoré nám
priniesol, zachytáva nasledovný záznam do Obecnej kroniky Dolnej Krupej.
Ak by sme chceli vymyslieť výstižné jednoslovné pomenovanie pre rok 2015,
asi by jeho priebeh najlepšie vystihovalo pomenovanie rok noviniek. Najmä v našej obci,
v ktorej vznikli vďaka dobrovoľníkom a pro-obecne aktívnym občanom rôzne nové občianske
iniciatívy a podujatia.
Aké udalosti hýbali svetom, Európou a Slovenskom? Priblížme si aspoň niektoré.
Najvážnejšou témou, ktorá zapĺňala väčšinu správ tohto roku, bola tzv. utečenecká kríza Európska
(európska migračná kríza). V tomto roku utieklo do Európy viac ako 1 000000 migrantov, čo migračná
predstavuje 3-5 násobný nárast s predošlými rokmi. Absolútna väčšina utečencov pochádza kríza
z moslimských krajín sužovaných občianskou vojnou a teroristami (Islamský štát) – Sýria,
Afganistan, Irak či zo subsaharskej Afriky a minimum utečencov pochádza z Balkánu. Ich
trasy vedú buď cez tzv. balkánsku cestu (cez Grécko, Balkánsky polostrov, Maďarsko,
Rakúsko do západnej Európy) alebo cez tzv. taliansku cestu. Absolútna väčšina predstavuje
tzv. ekonomických migrantov t.j. ani veľmi neutekajú kvôli záchrane života, ale skôr za
lepším životom a lepším zárobkom. Je zaujímavé, že všetci mieria do Nemecka, Francúzska,
Belgicka, Švédska, Rakúska etc. teda do vyspelých a bohatých štátov Európskej únie. Mnohí
zahynuli v Stredozemnom mori, objavovali sa v médiách fotky mŕtvych utečencov vrátane
detí, ich utrpenie a skutočné žalostné položenie. Je fakt, že sa nájdu aj tí, čo utekajú kvôli
záchrane života, ale tých je menej. Európa na takýto nábor pripravená nebola. Vznikol tak
veľký ekonomický a humanitárny problém čo s utečencami. Lídri EÚ (Angela Merkelová,
Jean-Claude Juncker a.i.) preto prišli s návrhom zavedenia tzv. povinných kvót. Podľa istého
kľúča mali byť utečenci direktívne prerozdelení medzi členské krajiny EÚ, čo rezolútne
odmietlo Slovensko, Česko, Maďarsko (v lete vybudovalo ostnatý plot na južných hraniciach
proti utečencom), Poľsko, Rakúsko. Problém s utečencami naštrbil vnútornú jednotu EÚ
a dôveru medzi členskými krajinami (Schengen – mnohé členské štáty začali zatvárať hranice
a obnovili kontroly na hraniciach, vo Veľkej Británii mocnejú nacionalisti a ich plán odchodu
z EÚ má čoraz viac sympatizantov), západné členské štáty začali mať s utečencami problémy
a je isté, že tento príval bude ešte pokračovať, zmení zásadne Európu a bude mať rázny vplyv
na budúcnosť.
Francúzskom a jeho hlavným mestom Parížom otriasli v januári teroristické útoky, keď Teroristické
na redakciu časopisu Charlie Hebdo zaútočili dvaja maskovaní a ťažko ozbrojení teroristi útoky vo
z prostredia islamského fundamentalizmu (Al-Káida) a kruto zabili 12 ľudí. Tento útok Francúzsku
vyvolal zdesenie v celej Európe i vo svete. Pár dní po útoku sa konal v Paríži spomienkový
pochod na pamiatku obetí a za slobodu tlače a demokraciu, ktorého sa zúčastnilo 1,5 milióna
ľudí vrátane vrcholových európskych i svetových politikov. Ďalšia vlna teroristických útokov
pokračovala v Paríži v novembri, keď viacerí teroristi v rôznych štvrtiach mesta zabili spolu

129 ľudí. Hrozné je, že teroristi prišli v rámci migračnej krízy tento rok do Francúzska
a úrady im schválili azyl.
Konflikt na Ukrajine pokračoval aj tento rok a mier či urovnanie sporu medzi Ukrajinou
a Ruskom je v nedohľadne. Vypuknutá občianska vojna na východe krajiny destabilizuje celý
región a je záťažou pre Ukrajinu. V Minsku (Bielorusko) bola podpísaná v poradí II. dohoda
o zmiernení konfliktu. Vojna na Ukrajine má veľký dopad aj na Slovensko – dodávky plynu
z Ruska smerujú práve cez Ukrajinu.
Rusko sa vojensky zapojilo tiež do konflikt v Sýrii, keď na strane prezidenta Bašara
Asada bojovalo proti opozícii voči nemu. Rusko sa tým postavilo za tohto politika, ktorý
spôsobil občiansku vojnu v krajine a posilnilo si tiež vplyv v Sýrii.
Aj keď je Európska únia zmietaná utečeneckou krízou, vízia zjednotenej Európy so
silným trhom, ekonomikou a spoločnou menou je naďalej silná. V tento rok sa 19. členom
eurozóny stala pobaltská Litva. Zároveň sa v tomto roku začala emitovať nová 20€ bankovka
s vynoveným dizajnom a lepšími ochrannými prvkami.
Veľké výročie oslavovalo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, keď
sa kráľovná Alžbeta II (nar. r. 1926). stala oficiálne najdlhšie vládnucim monarchom
v britských dejinách. V krajine a pridružených štátoch v rámci Commonwealth vládne
nepretržite od 6. februára 1952 (korunovaná 2. júna 1953). Svojou dlhou vládou prekonala aj
rekord svojej pra-prababky Viktórie, ktorá dosiaľ vládla najdlhšie – a to v rokoch 1837-1901.
V neposlednom rade je dobré poznamenať, že v roku 2015 sme si pripomenuli smutné
70. výročie od skončenia dosiaľ najväčšieho vojnového konfliktu v dejinách – II. svetovej
vojny, ktorá si vyžiadala celkom viac ako 60 miliónov obetí, extrémne materiálne škody,
zničené celé mestá a zanechala hlboké jazvy v národoch sveta. Nemožno zabudnúť na obete
koncetračných táborov a holokaust. Koniec koncov aj niekoľko židov z Dolnej Krupej
zahynulo v takýchto táboroch smrti. Paradoxom je, že tento rok vypršali Hitlerovej knihe
Mein Kampf autorské práva a v mnohých európskych krajinách sa stala znovuvydávanou
a vyhľadávanou knihou.

Na Slovensku sme žili najmä utečeneckou krízou. Vedúci predstavitelia štátu –
predovšetkým predseda vlády Robert Fico a vládnuca strana SMER-SD sa rezolútne postavili
proti migračným kvótam. Poukazovali na to, že väčšina migrantov chce aj tak odísť na západ
a že pre Slovensko by migranti predstavovali veľkú ekonomickú záťaž. Jediné, čo vláda
pripustila, je prijať niekoľko kresťanských migrantov zo Sýrie, ale nie moslimov.
V júni navštívil prezidenta Andreja Kisku následník britského trónu princ Charles.
Slovensko sa tento rok tešilo aj zo športových úspechov. Žilinský rodák a veľmi
úspešný cyklistický pretekár (Tour de France) 25-ročný fenomenálny Peter Sagan získal na
MS v Richmonde (USA) titul majstra sveta v cestnej cyklistike. Takýto úspech sa Slovákovi
ešte nikdy nepodaril. Slováci sú na Petra hrdí a je veľkou značkou pre náš malý národ.
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OBECNÁ SAMOSPRÁVA A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

T

éma ekológie a ochrany životného prostredia je veľmi aktuálnou a často
diskutovanou témou začiatku 21. storočia. Stretávame sa s ňou v médiách, ale aj
v každodennom živote. O to viac je ekológia azda blízka nám Dolnokrupanom,
keď naša obec je obklopená hájmi, zeleňou, úrodnou pôdou a podobne. S ochranou životného
prostredia súvisí aj separovanie odpadu, ktoré úspešne funguje v našej obci už niekoľko
rokov. Dňa 21. januára bolo pre občanov zabezpečených 124 plastových nádob žltej farby na
separovaný odpad určených na plast, kovové obaly, viacvrstvové kovové materiály,
tetrapaky. Objem jednej nádoby je 240l. Tieto nádoby si mohli občania vyzdvihnúť na
obecnom úrade. Záujem o ne bol skutočne veľký a minuli sa za pár dní. Určite sú
efektívnejšie a praktickejšie ako plastové vrecia. Už pri najbližšom pravidelnom utorkovom
zbere odpadu pred mnohými domami okrem tradičných popolníc stáli aj spomínané nové žlté
nádoby na odpad.
22. januára bolo po dohode s predsedom PD Ing. Jozefom Vadovičom okolie betónovej
plochy na „Voľnom“ zrovnané a vyčistené. PD tiež dalo súhlas na skladovanie haluzoviny,
ktorá sa bude drviť a odvážať. Už v minulosti sa diskutovalo, že by bolo vhodné zriadiť
v týchto priestoroch zberný dvor, pretože PD objekt dlhodobo aktívne nevyužíva. V minulosti
– ešte asi 13 rokov dozadu bol na Voľnom prevádzkovaný kravín. Do priestoru „Voľné“
začali ale zakrátko niektorí občania voziť aj iný odpad, ktorý tam nepatrí. Zamestnanci obce s
pracovníkmi na aktivačných prácach museli ručne vytriediť tento odpad. Nie všetci
Dolnokrupania zmýšľajú ekologicky. Obec deklarovala, že pokiaľ sem budú občania vyvážať
nevhodný odpad, s vyššie uvedenou aktivitou sa bude musieť skončiť.
5. februára boli obci dodané 3 veľkoobjemové zelené kontajnery na sklo. Dodávka sa
uskutočnila v rámci projektu Združenia pre hospodárenie s odpadom v Malokarpatskom
partnerstve.
7. februára sa v našej krajine uskutočnilo referendum o rodine, ktoré podľa vzoru
Chorvátska iniciovala občianska iniciatíva Aliancia za rodinu. Hlavným ťažiskom celého
referenda bola ochrana tradičnej rodiny ako manželského zväzku muža a ženy a odmietnutie
zväzkov osôb rovnakého pohlavia. Referendum takéhoto obsahu vyvolalo kontroverzné
reakcie. K referendovým otázkam sa občania našej obce v porovnaní so zvyškom Slovenska
vyjadrili nasledovne:
Dolná Krupá - počet oprávnených občanov zapísaných v zozname na hlasovanie 1 888,
počet odovzdaných hlasovacích lístkov 403, z toho 402 platných, 1 neplatný.
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ÚČASŤ
Dolná Krupá

21,34% Slovenská republika

21,41%

1. Otázka
"Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?"
Dolná Krupá
Slovenská republika
Áno
93,53% (385 hl.) Áno
94,49%
Nie
3,97% (16 hl.) Nie
4,13%
Neplatné hlasy
0,49% (2 hl.) Neplatné hlasy
1,36%
2. Otázka
"Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?"
Dolná Krupá
Slovenská republika
Áno
93,05% (375hl.) Áno
92,43%
Nie
6,20% (25hl.) Nie
5,54%
Neplatné hlasy
0,74% (3hl.) Neplatné hlasy
2,01%
3. Otázka
"Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?"
Dolná Krupá
Slovenská republika
Áno
92,80% (374hl) Áno
90,31%
Nie
5,45% (22hl.) Nie
7,34%
Neplatné hlasy
1,73% (7hl.) Neplatné hlasy
2,33%

Dňa 14. marca sa v obradnej sieni Obecného úradu uskutočnila tradičná slávnosť
Uvítania do života. Pozvanie starostu obce prijali rodičia detí narodených v roku 2014. V
uplynulom roku pribudlo 17 najmenších obyvateľov (9 dievčat a 8 chlapcov). Uvítania do
života sa zúčastnilo 13 z nich. V roku 2014 sa narodili títo naši najmenší spoluobčiankovia –
Daniel Droběna, Liana Dolinajová, Zuzana Jarábková, Vanesa Galgóciová, Tobias Kováč,
Peter Sloboda, Agáta Sekerová, Olívia Kadlečíková, Hana Hudecová, Lucia Nováková,
Daniel Valášek, Vanessa Hrebíčková, Matúš Garažia, Jakub Novota, Sebastián Garažia,
Patrícia Križanová, Adam Kubovič.
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30. marca obec zaviedla zber použitého jedného oleja. Občania dostali 130 ks 10l Separovanie
bandasiek. Ohlasy boli veľmi pozitívne, pretože väčšina vylievala olej buď do drezu resp. do kuchynského oleja
kanalizácie alebo na svoje kompostoviská či niektorí aj do jarkov.
Na májovom obecnom zastupiteľstve poslanec Mgr. Juraj Anetta prišiel s návrhom
posunúť vyhlasovanie oznamov miestneho obecného rozhlasu z 15:45 na aspoň 17:00, Nový čas
pretože mnohí pracujúci občania chodia neskôr z práce a nestíhajú si vypočuť oznamy vyhlasovav tomto čase. Poslanci s návrhom súhlasili, a tak od 9. mája 2015 sa vyhlasovalo o 17.00 hod. nia oznamov

resp. krátko pred 17:00. Občania si na zmenu spočiatku nevedeli zvyknúť a mali dojem, že na
OcÚ zabúdajú vyhlasovať popoludní o 4, postupne sa však novinke prispôsobili.
Vyhlasovanie oznamov o 17:00 sa ale nedodržiavalo. Hlavne úradníčky vyjadrovali
nespokojnosť, že musia byť dlhšie v práci. Na novembrovom zastupiteľstve sa rozhodlo
o návrate k pôvodnému času 15:45, a tak od 23. novembra sa vyhlasuje po starom. Novinka
mala krátke trvanie.
Dňa 7. mája si starosta obce a poslanci OZ v rámci 3. riadneho zasadnutia OZ
pripomenuli okrúhle 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe položením venca
k Pomníku padlým pred niekdajšou budovou materskej školy, dnes budovou Vzdelávacieho
a rozvojového strediska bl. Matky Terezy Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave. Na obete vojny sa v našej obci nezabúda a spomienka na ne je stále
živá.
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RekonštrukV období od 20. júla do 20. augusta sa uskutočnila rekonštrukcia detských toaliet v cia v MŠ

materskej škole (na základe podmienok stanovených Regionálnym úradom hygieny), práce
vykonala firma Stavak. Náklady predstavovali sumu 17 932€.
Od 1. novembra 2016 by mali obecné úrady elektronicky komunikovať s občanmi aj s
úradmi verejnej správy. DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska) Elektronická
administratíje záujmové združenie právnických osôb založené Ministerstvom financií SR a Združením
va OcÚ
miest a obcí Slovenska (ZMOS). Národný projekt „Dátové centrum obcí a miest“ má prispieť
k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na miestnej
a regionálnej úrovni. Cieľom je znížiť administratívnu záťaž občanov. V rámci projektu
DEUS poskytlo Ministerstvo financií SR nášmu obecnému úradu 5 počítačov s vybavením. V
rámci implementácie projektu bude DEUS obci poskytovať komunikačné, informačné a
elektronické služby.
V rámci projektu pripravenosti Slovenska v boji so živelnými pohromami dňa 22.
októbra podpredseda vlády SR a zároveň minister vnútra SR Róbert Kaliňák, odovzdal
hasičom v našej obci nové (ojazdené) auto IVECO DAILY. Členovia miestneho
dobrovoľného hasičského zboru a početne zastúpení občania na čele so starostom obce okrem
ministra privítali aj niekoľko poslancov NR SR, prezidenta Hasičského a záchranného zboru
SR generála Alexandra Nejedlého spolu ďalšími predstaviteľmi HaZZ a Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR. Program začal o 17. hodine príchodom ministra vnútra Róberta
Kaliňáka, ktorý nové vozidlo osobne šoféroval. Na úvod minister prijal hlásenie od veliteľa
nastúpenej jednotky DHZ p. Klementa Baránka. Nasledoval príhovor starostu obce Ing.
Teofila Mihaloviča, ktorý odovzdal slovo ministrovi. Ten následne odovzdal kľúče od nového
automobilu veliteľovi našich dobrovoľných hasičov. Nasledovalo symbolické pokrstenie
nového automobilu šampanským, spoločné fotografovanie, predstavenie vybavenia auta a
premiérová jazda obcou. Program spestrili piesne v podaní speváckej skupiny Krupanskí
črpáci. Podpísala sa zmluva o výpožičke a preberací protokol, na základe ktorých bude
vozidlo v našej obci do 30.9.2020. Na návštevu ministra vnútra reagovali aj protestne niektorí
naši mladí spoluobčania Mgr. Matej Karásek PhD., Michal Magula, Oliver Anetta a iní, ktorí
ironicky rozprestreli transparent červenej farby s komunistickým heslom, text príznačný pre

Návšteva
ministra
vnútra R.
Kaliňáka
a nové
hasičské
vozidlo

Protest
mladých k
návšteve

minulý režim neslobody a vlády jednej nedemokratickej komunistickej strany. Medzi
riadkami každý vyčíta toto gesto našich mladých spoluobčanov – strana SMER-SD, ktorej
členovia sú (ak nie väčšina) bývalí komunisti, silní ľavičiari a socialisti, táto strana vládne na
Slovensku aktuálne sama, výrazne sa nedištancovala od praktík komunistov, orientuje sa na
Rusko a mnohí jej vyčítajú silný populizmus, korupciu, rozhadzovanie štátnych peňazí
a škandály.
Dňa 20. novembra navštívili vynovenú požiarnu zbrojnicu starosta obce Ing. Teofil Vynovená
Mihalovič spolu s poslancami OZ. Prezreli si nielen zrekonštruované a rozšírené priestory požiarna
hasičského zboru, ale aj nové (ojazdené) vozidlo IVECO DAILY, ktoré v zbrojnici garážujú zbrojnica
od októbra t. r. a Sprevádzal ich veliteľ DHZ a zároveň poslanec Klement Baránek. Rok 2015
bol pre našich dobrovoľných hasičov veľmi úspešný čo sa týka vybavenia hasičského zboru
technikou a jeho zázemia. Hasičská zbrojnica slúžiaca svojmu účelu od roku 1968 – po
renovácii fasády a výmene brán (2012) – prešla zásadnou rekonštrukciou interiéru. Na úpravy
a vybavenie zbrojnice (vodoinštalácia a elektroinštalácia, oprava podlahy, nákup nábytku a
ďalšieho potrebného vybavenia) obec schválila dotáciu 8 000 €. Priestory sa zmenili na
nepoznanie. Po dlhom čase sú opäť dôstojným miestom stretávania našich dobrovoľných
hasičov. V tomto istom roku pribudla aj nová výzbroj a výstroj.
Dňa 20. novembra na rokovaní obecného zastupiteľstva otvoril poslanec Mgr. Stanislav
Petráš problém ťažby dreva v lesoparku nad terajším kaštieľskym parkom, kde štátny podnik
Lesy SR vyrúbal množstvo storočných a starších stromov. Takého zdevastovanie územia
považoval za neprípustné a požiadal, aby obec žiadala vysvetlenie. Pripomenul, že išlo o
pokračovanie ťažby, ktorú tu Lesy SR začali už v roku 2007, no tentoraz v oveľa väčšom
rozsahu, keď zmizli takmer všetky staré stromy v časti lesoparku nad sekvojovcom a v
bývalej gaštanici. Obecný úrad zaslal dňa 7. decembra Lesom SR, š. p. list, v ktorom
upozornil na rozsah a spôsob ťažby dreva v susedstve národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa s
areálom parku. V liste vedenie obce zdôraznilo pobúrenie občanov nad takýmto konaním
štátneho podniku, poukázalo na fakt, že areál bol v minulosti súčasťou panskej záhrady
prislúchajúcej ku kaštieľu, nachádzajú sa tu mnohé vzácne a staré zdravé dreviny a z nich
niektoré dokonca zákonom chránené(!). Obec v liste žiadala o stanovisko Lesov SR, š.p.
Stanovisko do konca roku 2015 neobdržala. Naozaj je šokujúci takýto postup štátnej inštitúcie
Lesov SR, ktorej úlohou je chrániť prírodu a nie ju devastovať. Natíska sa otázka, komu
spomínaný výrub vyhovuje a kto z neho profituje?!
15. decembra bol spustený vynovený oficiálny informačný portál obce
www.dolnakrupa.com resp. http://obec.dolnakrupa.com/ s novou štruktúrou v responzívnom
dizajne. Okrem novej grafiky a prehľadnejšieho vyhľadávania informácií priniesla táto
stránka aj možnosť pohodlného prehliadania z mobilných telefónov (smartfónov). Už
v minulosti sa na obecných zastupiteľstvách viackrát diskutovalo o potrebe nového
modernejšieho a hlavne prehľadnejšieho dizajnu stránky. Naša obec vstúpila do virtuálneho
sveta 22. marca 2006 a odvtedy sa webová stránka výrazne nezmenila. Dominoval jej hlavne
kaštieľ a ruže a tak sa niektorí jej virtuálni návštevníci domnievali, že sa jedná o stránku
kaštieľa. Vynovený web obce splnil očakávania, hoci trochu trvalo, kým si občania na grafiku
zvykli. Aj poslanci hodne pripomienkovali prvotnú grafiku, ktorá sa potom upravila.

Devastovanie
prírody
v chotári
obce zo
strany Lesov
SR š.p.

Nová
oficiálna
webová
stránka obce

Návštevníka upúta úvodná fotka chotára obce v jarnom období so zeleňou a žlto zakvitnutou
repkou olejnou pohľadu z kopca na Hornom Chríbe. Veľmi prehľadne sú na uvítacej stránke
kontaktné informácie, krátky príhovor starostu Ing. Teofila Mihaloviča, linky na pridané
dokumenty, štatistiky návštevnosti webstránky a aj predpoveď počasia. Vo vrchnej časti sa
nachádzajú klikateľné záložky s názvami: Domov – návrat na domovskú stránku, Aktuality –
údaje o udalostiach v obci, oznamy obce, kalendár akcií, Návštevník – súhrnné informácie
k témam obec v číslach, insígnie obce, mapy a plány, história obce, osobnosti a rodáci, 7
divov Dolnej Krupej, monografia obce, obecná kronika, obec v médiách. Ďalej nasleduje
záložka Občan – informácie pre občanov obce – o starostovi, obecnom úrade, zastupiteľstve,
záznamy z rokovaní OZ, tlač a periodiká vydávané obcou, výstavba, telefónny zoznam, online
cintorín, civilná ochrana
a pod; Infraštruktúra – informácie o službách, školstve,
zdravotníctve, farnosti, matrike, projektoch a pod. Nechýba záložka Voľný čas –
o organizáciách a združeniach v obci a Galéria – fotogaléria a videogaléria. Grafický motív
webstránky sa nesie vo farbách obce – najmä modrej, sivej (striebornej) a žltej (zlatej).
Dolnokrupania prijali novú grafiku pozitívne a veľmi ocenili možnosť jednoducho prehliadať
stránku zo svojich smartfónov. Stránka ma aj anglickú jazykovú verziu.
Dňa 9. decembra zabezpečil obecný úrad pre spoluobčanov bezplatné vyšetrenie očí. Na Vyšetrenie
očí
vyšetrenie prišlo niekoľko desiatok občanov.
21. decembra bolo obci doručené Oznámenie o začatí stavebného konania v našej obci
v lokalite Potôčky. V tejto časti našej obce má vzniknúť obytná zóna nových domov –
postavených bude v lokalite Potôčky II. 82 a v lokalite Potôčky III. 21 samostatne stojacich
domov s malou záhradkou. Projekt vrátane inžinierskych sietí zabezpečí developér. Predaj
pozemkov má realizovať trnavská Realitná kancelária Casmar s.r.o. a má byť začatý v roku
2016. Projektantmi v tejto fáze projektu sú Marián Nomilner a Ing. Ján Šprinka obaja
z Trnavy. Je ale známe, že za celou realizáciou stojí a dozerá na ňu tunajší spoluobčan JUDr.
Peter Juhás. Treba povedať, že obec už pred 9 rokmi navrhovala na Potôčkoch realizovať
podobnú výstavbu rodinných domov a roku 2007 bola vypracovaná aj projektová štúdia
s plánovanými 50 novými domami pre občanov. Žiaľ, vtedy sa návrh nestretol s pozitívnymi
ohlasmi.

Prvé kroky
k výstavbe
domov na
Potôčkoch
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olná Krupá je už niekoľko sezón aj dedinou ochotníckeho divadla. Tento rok si
DOSKA Marion nacvičila a divákom predviedla ďalšiu úspešnú a zábavnú hru
– veselohru v 3 dejstvách Košieľka od známeho autora Otta Zelenku, českého
spisovateľa, dramatika a scenáristu úspešných seriálov (napr. Cirkus Humberto, L. F. Věk,
Sňatky z rozumu…). Hra Košieľka sa už v Dolnej Krupej v minulosti hrala avšak kolektív bol
teraz iný. Premiéra sa uskutočnila 18. apríla o 18:00 a 19. apríla o 16:00 v priestoroch
bývalého kina. Vstupné bolo pre dospelých 3€, pre deti 1€. Obe predstavenia sa už vopred
rýchlo vypredali – v sobotu 18. prišlo okolo 150 a v nedeľu 19. celkom 180 divákov – našich

DOSKA
Marion
a nová
veselohra
Košieľka

občanov, ale aj mnohých návštevníkov z okolia. Dokonca v nedeľu sa muselo asi 30 ľudí
vrátiť domov, čo už nebolo miesta v sále. Aj tento rok naši ochotníci predviedli vynikajúce
herecké výkony a nejeden divák konštatoval, že aj v Národnom divadle, aj v Trnave sa dá
veľmi pobaviť a nasmiať, ale to, čo predvádzajú Dolnokrupania je excelentné a plné humoru.
Hercov publikum odmenilo dlhotrvajúcim potleskom a standing-ovation. Ochotníci
nacvičovali hru Košieľka v priestoroch bývalého kina (starý kultúrny dom) od jesene 2014
a aj skúšky, väčšinou v utorky a štvrtky od 18:30 sa vyznačovali humorom a dobrou náladou.
Umeleckým vedúcim a režisérom bol opäť veľmi skúsený ochotník a zároveň poslanec OZ
Stanislav Lehota, ďalej účinkovali ochotníci Anna Slabá, Miroslava Skýpalová, Mgr. Martina
Slabá, PaedDr. Miroslava Šalgovičová, Miroslav Galgóci, Ing. Kamil Žák, Bc. Juraj Drozda a
Štefan Ištvanec. Úlohu šepkárky vynikajúco zvládla Ružena Lehotová, o kulisy a zvuk sa
postaral Teofil Skýpala a manažérkou a pokladníčkou bola matrikárka Adriana Ištvancová.
Ďalšie predstavenia odohrali ochotníci v Dolnej Krupej aj v nasledujúcich mesiacoch, najmä
na jeseň a aj mimo obce – v Gáni, kam ich pozval bývalý dolnokrupanský farár Vdp.
Miroslav Kováč a ďalej v Špačinciach či Častej.
V nedeľu 10. mája 2015 zorganizoval obecný úrad v spoluprácu so Základnou školou s Deň matiek
materskou školou v Dolnej Krupej kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek. Deti z
materskej školy a žiaci I. stupňa základnej školy nacvičili pod pedagogickým vedením svojich
učiteliek bohatý program. Okrem detí a žiakov účinkovali aj členovia kultúrnych súborov z
obce: ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, folklórny súbor Krupanskí črpáci a Karpatská
kapela. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí v programe účinkovali a podieľali sa jeho príprave a
organizácii.
Obecný úrad pripravil pri príležitosti Medzinárodného dňa detí vystúpenie Stražanovho Deň detí s
bábkového divadla. S predstavením Gašparko a drak sa 31. mája bábkari predstavili v sále divadlom
kultúrneho strediska. V hre sa rozprávalo o tom, ako Gašparko s princom idú oslobodiť
princeznú od draka. Počas hry Gašparko komunikoval s deťmi a zapájal ich do deja. Deti
privítali toto predstavenie s veľkým nadšením a aj rodičia vyjadrili spokojnosť, že sa niečo
takéto pre ne zorganizovalo.
Dňa 16. mája sa SNM – Hudobné múzeum – Kaštieľ Dolná Krupá zapojil už Noc múzeí a
niekoľkýkrát do podujatia Noc múzeí a galérií. Záujemcovia mohli až do večerných hodín galérií v
navštíviť náš kaštieľ a zaujímavé expozície, ktoré si múzeum pripravilo. Od 14:00 až do kaštieli
20:00 boli verejnosti sprístupnené expozície napr. Karol Elbert – Skromný lyrik swingu,
Trinásta Henrietina komnata – predstavené originálne kresby zachované z pôvodneho majetku
Brunsvikovcov, Pamätník Ludwiga van Beethovena – stála expozícia s názvom Život na
zámku Brunsvikovci a Chotekovci v Dolnej Krupej a expozíciu Pamätná izba Albrechtovcov
– stála expozícia rodiny hudobného skladateľa, dirigenta a pedagóga Alexandra Albrechta
(1885 – 1958) a jeho syna hudobného teoretika, pedagóga, violistu, estetika a milovníka
umenia Jána Albrechta (1919 – 1996). Podujatia sa zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí. Za
jeho propagáciu a lektorský výklad sa pričinila dlhoročná kastelánka kaštieľa Mgr. Alena
Krátka.

V dňoch 6. a 7. júna 2015 sa v našej obci uskutočnil 8. ročník Slávnosti ruží. Podujatie VIII. ročník
bolo zorganizované Ružiarskou spoločnosťou M. H. Chotekovej s partnermi v kaštieli a v Slávnosti
rodinnom mauzóleu Chotekovcov. Dvojdňový festival hudby a ruží zahŕňal okrem výstavy ruží
ruží aj bohatý sprievodný program. Stovky návštevníkov si mohli prezrieť aj obecné múzeum,
farský kostol a kryptu Brunsvikovcov. Vo vynovenom interiéri Mauzólea Chotekovcov sa
uskutočnila aj pietna spomienka na grófske rodiny, najmä na slávnu Máriu Henrietu
Chotekovú. Miestny kňaz Vdp. František Bačík predniesol modlitbu a kastelánka Mgr. Alena
Krátka odetá v dobových tmavočervených šatách predniesla krátke zamyslenie. V nedeľu sa
vo farskom kostole sv. Ondreja odslúžila aj zádušná omša za grófske rodiny a po omši bola
procesia pri príležitosti Sviatku Božieho Tela za hudobného doprevádzania miestnej
dychovky Dolnokrupanky. Deti rozsýpali lupene ruží a kvetov po obci a vytvorili tak doslova
lupeňový koberec. Bolo to naozaj pekné a rozsypané lupene na Hlavnej ulici a Námestí
Ludwiga van Beethovena (od uličky pri dvojdome Dominka Bohunického a rodiny Kataríny
Bohunickej až po obchod Petra Poláka) veľmi upútali návštevníkov slávnosti. V kultúrnom
programe počas Slávnosti ruží vystúpili žiaci umeleckých škôl z Nitry a z Bratislavy a súbory
z Malženíc, Košolnej, Dolných Orešian a miestne sakrálne zoskupenie Krupanské zvony a
Karpatskí valaškári. Ruže vystavovali Botanická záhrada v Bratislave, Slovenská národná
ružiarska spoločnosť, Arborétum Mlyňany, Arborétum Borová Hora a miestni pestovatelia.
Najkrajšou ružou sa stala ruža Henri Matisse , ktorú dodala Anna Oravcová z Dolnej Krupej.
Reportáž zo Slávnosti ruží odvysielala Mestská televízia Trnava, ktorej poskytol starosta obce
rozhovor. Po obidva dni prišlo na Slávnosť ruží niekoľko stoviek návštevníkov, či už
domácich, cezpoľných alebo zo vzdialenejšieho okolia.
Víkend 22. a 23. augusta sa niesol v znamení 23. ročníka festivalu dychových hudieb
DYCHFEST 2015 a zároveň 30. ročníka Slávností dychových hudieb a mažoretiek Slovenska
so zahraničnou účasťou. Dva galaprogramy sa uskutočnili v areáli kaštieľa a okrem štyroch
súborov z našej obce – ženský spevácky súbor Dolnokrupanka, Karpatskí valaškári,
Krupanskí črpáci a miestnej dychovej kapely Karpatská kapela – účinkovalo ďalších 10
súborov – Detský dychový orchester ZUŠ Brezno, Mládežnícky orchester z tvorivých dielní
ZDHS a dychové hudby zo všetkých kútov Slovenska - Festivalový orchester Bratislava,
Križovianka, Lutilka, Májovanka, Nováčanka, Vištučanka., vrátane Hudby Ministerstva
vnútra SR. Okrem slávnostného sprievodu obcou program spestrili vystúpenia bratislavských
mažoretiek A&M a mažoretiek ISIS. Súčasťou bola aj nedeľňajšia svätá omša priamo v areáli
kaštieľa, ktorú celebroval dekan Vdp. František Bačík. Počas nej ako hudobný sprievod
účinkovala aj miestna dychová hudba Dolnokrupanka. Zahraničným hosťom bola dychová
hudba Túfaranka zo Šakvic (ČR), ktorej vystúpenie predstavovalo zlatý klinec bohatého
dvojdňového programu. Pre deti usporiadatelia pripravili rôzne tvorivé dielne, maľovanie na
tvár či detský skákací hrad. Podujatie moderoval Ľuboš Kovačech. Vydarilo sa aj počasie –
bolo slnečno a teplo. Treba ale konštatovať, že dychfest má už svoju slávu dávno za sebou
a aj snaha oživiť tento druh festivalu neprináša očakávaný efekt. Účasť na Dychfeste 2015
bola veľmi slabá – v sobotu asi 100 ľudí, v nedeľu do 250 – 300 ľudí. Záujem o dychové
hudby klesá a dychfest sa stáva spomienkou na niekdajšiu obľubu dychoviek. Ktovie, či
Dychfest 2015 nebol labuťou piesňou tohto festivalu v našej obci.

Dychfest
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29. novembra sa v budove bývalého kina konalo divadelné predstavenie Radošincov, Divadelné
ktorí vystúpili s hrou Stanislava Štepku Súpis dravcov. Radošincov do obce pozvali ochotníci predstavenie
DOSKA Marion spolu s bývalým dolnokrupanským farárom Vdp. Miroslavom Kováčom. Radošincov
Hru uviedli o 15:00 a vstupné bolo 5€. To, že prišli Radošinci do Dolnej Krupej nebola úplná
náhoda, pretože niektorí z nich si pozreli v apríli hru dolnokrupanských ochotníkov.
Predstavenie sa tešilo záujmu občanov. Po ňom sa uskutočnilo priateľské stretnutie s našimi
ochotníkmi, kde si v pizzerii Marrone manželov Evy a Daniela Chynoranských vymenili
v diskusii svoje skúsenosti, rady a Radošinci deklarovali spoluprácu s DOSKA Marion.
V nedeľu 6. decembra zorganizoval obecný úrad v kultúrnom stredisku predvianočné
Predvianočné
posedenie s dôchodcami. Tradičnú akciu uviedol starosta obce, nasledoval kultúrny program, posedenie
v ktorom vystúpili deti z materskej školy, ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, folklórny s dôchodcami
súbor Karpatskí valaškári, folklórny súbor Krupanskí črpáci a DH Karpatská kapela. Ako
každý rok, tak aj tento sa podujatie tešilo veľkému záujmu našich najstarších spoluobčanov.

ŠPORT

D

ňa 7. marca sa uskutočnil I. ročník stolnotenisového Pinpongového turnaja
v kultúrnom stredisku. Podujatie bolo zorganizované v spolupráci s obcou,
I. ročník
ktorá poskytla priestory a podporila športovú akciu aj finančne. Značnú
pinpongového
zásluhu na zorganizovaní mal dobrovoľník a náš spoluobčan Ing. Michal Žák s viacerými turnaja
spoluobčanmi. Podujatie sa tešilo veľkému záujmu zo strany občanov. Zahrali si žiaci
základnej školy a potom dospelí rôznych vekových kategórií – od mladších až po seniorov.
Štartovné bolo 5€ a pre športovcov – hráčov ako aj divákov bolo zabezpečené občerstvenie.
Mnohí spoluobčania vyjadrili názor, že takéto športové podujatia by sa mali v obci
usporadúvať častejšie.
19. apríla popoludní sa uskutočnilo na domácom trávniku OŠK v našej obci derby D.
Krupá verzus H. Krupá. Tento futbalový zápas si nenechalo ujsť niekoľko desiatok našich
občanov ale aj Hornokrupanov. Hráčom i divákom prialo aj príjemné počasie. Aj napriek
statočnému výkonu našich futbalistov, zápas neskončil ich výhrou, ale víťazstvom
Hornokrupanov v pomere 0:4. Kapitán víťazného klubu Tomáš Pobjecký mohol po
záverečnom hvizde rozhodcu o stretnutí povedať: "Výsledok je síce jednoznačný, nebol to
však jednoduchý zápas. Krupanské El Clásico je vždy náročné. Zvládli sme to však na
výbornú a v druhom polčase sme hru už len kontrolovali a v pohode dohrali. Výsledok hovorí
za všetko," Kapitán Pobjecký ale nezabudol poznamenať, že: „...minulý rok dostala v derby
nakladačku 0:5 pre zmenu Horná Krupá.“ Rovnaké odvetné derby sa konalo aj 8. novembra
a Horná Krupá v ňom zase zvíťazila 3:0.

Futbalové
derby D.
Krupá vs. H.
Krupá

Výrazná zmena v živote OŠK nastala v júni, kedy na trénerskej stoličke A mužstva Zmeny
skončil Andrej Císar, ktorý si v júni prevzal diplom a licenciu UEFA C. Mužstvo trénoval 2 v OŠK roky. V sezóne 2013/2014 obsadili naši futbalisti z Á-čka v Oblastných majstrovstvách v VI. nový tréner
František
Hadviger

lige 4. miesto, v sezóne 2014/2015 14. miesto. Novým trénerom sa stal František Hadviger „A“ mužstvo
bývalý 4-násobný reprezentant Slovenska a tiež bývalý hráč klubu Spartak Trnava. Takýto
skúsený tréner našich dolnokrupanských futbalistov ešte netrénoval a ktovie, či v budúcnosti
aj trénovať ešte bude. František Hadviger bol futbalista celoslovenského formátu, a preto sa
právom kladú na neho značné očakávania. Je veľkou posilou. Sezóna 2014/2015 skončila pre
naše „A“ mužstvo nasledovne – 14. miesto, 28 odohraných zápasov z toho 5 víťazstiev, 5
remíz a 18 prehier, celkové skóre 39:70 so ziskom 20 bodov. Vo výslednej tabuľke sme sa
umiestnili na predposlednom mieste pred Hrnčiarovcami nad Parnou. Celkovo súťažilo 15
mužstiev. Víťazom tohoročnej sezóny sa stal OFK Drhaovce s 63 bodmi. Zloženie „A“
mužstva bolo tento rok nasledovné – hráči – Miroslav Jarábek, Michal Vyskoč, Andrej
Kvetan, Matúš Ištvanec, Peter Sucháň, Miroslav Hrubý, Tomáš Michálek, Richard Skýpala,
Richard Sekera, Peter Fíba, Radovan Bohunický, Lukáš Boledovič, Pavol Bohunický, Mário
Kissimonyi, Matúš Bachratý, Marcel Štrbo, Richard Gažo, Michal Jakab, František Olšovský,
Milan Vravúšek. Tréner – František Hadviger, prezident klubu Stanislav Bachratý st.,
viceprezident poslanec OZ Mgr. Marek Horváth, manažér Mgr. Denis Kabát, vicemanažér
Peter Žák.
Dorastneci v sezóne 2014/2015 obsadili v Oblastných majsrovstvách „A“ dorast Dorastenci
vynikajúce 3. miesto so skóre 26 odohraných zápasov – z nich 20 víťazstiev, žiadna remíza
a len 6 prehier. Získali v tabuľke 60 bodov a celkové skóre bolo 87:39. Prvé miesto v tabuľke
obsadil FC Spartak Trnava B, striebornú priečku FK Sokol Dolné Orešany. Súťažilo spolu 14
dorasteneckých mužstiev. Zloženie mužstva dorastencov – hráči – Martin Baštrnák, Matej
Glonek, Adam Hanzel, Marko Vanek, Denis Hrčka, Samuel Hetteš, Richard Peško, Matúš
Halmeš, Alex Skýpala, Martin Püšpöky, Samuel Čegin, Oliver Michálek, Timotej Hrčka,
Samuel Garažia, Jakub Gáblovský. Tréner – Peter Císar, vicemanažér Dominik Vyskoč.
Mužstvo žiakov – hráči – Patrik Kucman, Tomáš Slabý, Adrián Ryška, Samuel Žiaci
Sládeček, Samuel Hetteš, Samuel Garažia, Adam Zvrteľ, Patrik Hamar, Nikolas Hrčka,
Samuel Horváth, Tomáš Obšivan, Marek Gažo, Matúš Hetteš a dievčatá Karolína Baránková
a Adel Baránková. Tréner – Miroslav Garažia.
Dňa 18. júla sa na miestnom futbalovom trávniku OŠK Dolná Krupá uskutočnil II. II. roč.
Memoriálu
ročník Memoriálu Libora Jarábka (L. Jarábek bol dlhoročný vedúci mužstva, kustód, masér Libora Jarábka
etc.). Zakladateľom a iniciátorom tohto futbalového podujatia je Mgr. Denis Kabát, ktorý je
v súčasnosti jedným z čelných predstaviteľov OŠK Dolná Krupá. Minulý rok sa memoriál
vydaril a futbalisti spolu s Denisom chceli v tejto akcii pokračovať aj v tomto roku. Pozvanie
organizátorov prijali 3 mužstvá – jedno slovenské a dve zahraničné – OŠK Smolenice,
REGENT Prosřední Lhota (CZ) a SV Altenbach (A). Z víťazstva sa tešili hráči z OŠK
Smolenice, ktorí vo finále porazili na penalty náš domáci tím. Bronzovú priečku obsadil
REGENT Prosřední Lhota. Meno víťazného tímu bolo vyryté na Putovný pohár memoriálu.
Večer sa všetci hráči spolu s fanúšikmi stretli na oslave resp. zábave v Šport bare. Podujatie
sa aj tento rok tešilo záujmu zo strany športových priaznivcov. Vstupné bolo 1€ a reportáž
o memoriáli odvysielala aj Mestská televízia Trnava.

V soboru 19. septembra 2015 o 15:00 h na ihrisku OŠK odštartoval 1. ročník
cezpoľného behu Krupanská desiatka. Organizátormi akcie bol OŠK a Obecný úrad v Dolnej
Krupej. Zásluhu na obnovení tradície vytrvalostných pretekov v našej obci majú najmä
poslanec OZ Mgr. Marek Dekan a Juraj Droběna, vďaka ktorých nadšeniu sa na štart pretekov
mohlo v premiére postaviť 44 bežcov. Trať okrem miestnych komunikácií viedla aj terénom
po lesných a poľných cestách. Potešujúcim faktom je, že behu sa zúčastnilo aj niekoľko
domácich bežcov, medzi nimi aj dve ženy Veronika Baráková a Slavomíra Droběnová.
Absolútnymi víťazmi sa stali: 1. Michal Puškár (AŠK Slávia Trnava, 36:50 min), 2. Lukáš
Záhorec (Bernohy Trnava, 36:52) a 3. Ľubomír Hrčka (39:11). Z domácich pretekárov
dosiahol najlepší čas Patrik Klimo (45:26 min). V rámci pretekov štartovali aj deti materskej a
základnej školy.

I. ročník
cezpoľného
behu
Krupanská 10ka

Slovenský zväz cyklistiky, CK Zeleneč, obec Dolná Krupá a HM Kaštieľ Dolná Krupá
pripravili 14. novembra v areáli kaštieľa a parku 9. kolo Slovenského pohára v cyklokrose. Cyklokros
v areáli
Riaditeľom pretekov bol náš rodák Róbert Bachratý (Zeleneč) a autorom trate v miestom
kaštieľa
parku náš spoluobčan Martin Dekan. Preteky odštartovali o 10.15 kategórie pre deti a
nadšencov cyklistiky Nábor a Hobby, na ktorých sa zúčastnilo aj niekoľko cyklistov z našej
obce. O body do Slovenského pohára v cyklokrose v deviatich kategóriách súťažilo takmer
150 pretekárov. V hlavnej kategórii Muži Elite zvíťazil Martin Haring z CK Banská Bystrica.
Okruhy v parku zvládol za 47 minút a 21 sekúnd. Trať pretekov sa kľukatila na lúkach a
pahorkoch parku približne v dĺžke troch kilometrov. Viedla od horného mostu nad jazerom
popri kaštieli, cez dolný most (popri vodopáde) do parku, kde míňala všetky jeho
pamätihodnosti, ktoré tvorili netradičnú kulisu cyklistických pretekov. Príjemnú teplotu
slnečného jesenného dňa kazil iba čoraz silnejúci vietor. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 150
cyklistov. Pretekári ďalej pokračovali na druhý deň 15. novembra na desiatom kole v Trnave.
Iné podujatia, ktoré organizoval OŠK Dolná Krupá resp. na organizácii ktorých sa
Ostatné
podieľal sú napr. hodová zábava- v piatok 4. septembra to bola Oldies party (hudbu mixoval podujatia OŠK
DJ Ernie), na druhý deň v sobotu Disco party (DJ Gremi) a v nedeľu živá hudba pri
kolotočoch v pivárni (bývalé „Kajlo“) – hrali hudobné telesá Návrat a Slniečko. 13. novembra
sa na istých častiach ihriska kládol nový trávový koberec. Naši futbalisti nielen športovali, ale
patrične aj relaxovali či už v saune, pri masáži a pod. 22. novembra navštívili známe vinárstvo
Terra Parna manželov Zvolenských v Suchej nad Parnou, kde symbolicky ukončili jeseň
2015. Dňa 15. decembra ukončili sezónu žiaci v Šport bare a pomaškrtili si aj na poriadnej
torte s farbami a ilustráciou OŠK. V decembri bol tiež v tomto bare (pod tribúnou)
zorganizovaný Mikulášsky večer. Dňa 19. decembra sa odohral na multifunkčnom ihrisku II.
ročník Vianočného futbalového turnaju členov a priateľov OŠK.
26. decembra sa na našom multifunkčnom ihrisku odohrali 2 zápasy ôsmeho kola
Špačinskej hokejbalovej ligy – predstavilo sa aj naše mužstvo Huróni. Predpoludním o 11:00
hrali HC Raketa - NY Rangers, popoludní o 12:30 Huróni - HC Irons. Naše mužstvo zvíťazilo
8:1. V mužstve Huróni hrali – Juraj Boledovič, Ing. Tomáš Nádaský, Štefan Manca, Ing.
Lukáš Boledovič, Daniel Sucháň, Jaroslav Garažia, Mgr. Marek Dekan, Martin Sochor, Mgr.
Denis Kabát, Marek Tužinský, Milan Vravúšek, Martin Garažia, Igor Olexa, Ľuboš Fíba,
Lukáš Bohunický a Daniel Nádaský. Tradičná Krupanská interliga zorganizovaná nebola.

Hokejbal na
multifunkčnom ihrisku
OŠK

FARNOSŤ A FARSKÝ ŽIVOT

F

arský a náboženský život v našej obci prebiehal tento rok vo svojom tradičnom
rytme. Napriek zdanlivo bežnému priebehu, rok 2015 priniesol aj pre našu
farnosť niekoľko výnimočných okamihov a udalostí.

Treba povedať, že viackrát aj správca farnosti Vdp. Mgr. František Bačík, dával do
pozornosti 50. výročie ukončenia II. vatikánskeho koncilu. Toto jubileum si pripomínala celá Rok
katolícka cirkev a pri mnohých príležitostiach aj veriaci. Viackrát sa biskupi a kňazi vo milosrdenstva
svojich kázňach vracali k tejto téme. Zároveň vyhlásil pápež František jubilejný Rok
Milosrdenstva, ktorý má trvať od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016. V Ríme
v Bazilike sv. Petra otvoril pri slávnostnej omši jubilejnú bránu. Veriaci majú počas tohto
roku možnosť obnoviť svoj náboženský život a prehĺbiť vieru a tak isto pápež rozšíril dočasne
pre vybraných kňazov právomoc rozhrešiť aj tie najťažšie hriechy, čo inak môže len pápež.
Tiež pri príležitosti Roku Milosrdenstva vydal encykliku Misericordiae vultus, ktorá vzbudila
v celom svete značnú pozornosť. Dá sa povedať, že tieto 2 mimoriadne náboženské udalosti
boli piliermi duchovného života aj v našej farnosti a hovorilo sa o nich.
Čo sa týka náboženského života, v návštevnosti bohoslužieb, v udeľovaní a prijímaní
sviatostí a v živote viery sa Dolnokrupania správame rovnako, ako po minulé roky.
Dolnokrupania sú klasickí, bežní veriaci – o nič horší či lepší než z okolitých farností. Omše
cez týždeň o 18:00 navštevuje asi 50 veriacich, zväčša žien. Omše v nedeľu o 7:30 a 10:30
navštevuje spolu cca 400 ľudí. Najmenej ľudí chodí do kostola v sobotu, omša je ráno o 7:30
a účasť asi 30 ľudí.

Bohoslužby

Novinku, ktorú tento rok Vdp. Bačík v obci zaviedol, sú adventné rorátne sv. omše –
ľudovo zvané roráty. Tento starobylý zvyk bol v našej obci jeho zásluhou obnovený. V soboty
počas adventu sa omša slúži ešte pred východom slnka za úplnej tmy v čase o 6:00. V celom
kostole nesvieti žiadne svetlo – len svetlo sviec a lampášov, ktoré si veriaci so sebou prinesú
(niektorí klasické s voskovými horiacimi sviečkami, iní moderné s elektrickými nehoriacimi
sviečkami na baterky). Je to symbolika na biblický príbeh vyrozprávaný v podobenstve
o desiatich pannách v Matúšovom evanjeliu a s tradíciou úcty k Panne Márii, ktorá očakávala
narodenie Spasiteľa. Roráty sme poznali z rozprávania našich starých rodičov a teraz možno
túto atmosféru zažiť v našej farnosti opäť. Sobotné rorátne omše sú farníkmi veľmi
navštevované a dokonca prichádzajú s lampášikmi aj malé deti s rodičmi. Po omši býva
krátke stretnutie na fare pri adventnom čaji a koláčiku – malé adventné raňajky.

Roráty

Pán farár František Bačík pokračoval aj v tento rok v biblických hodinách. Záujem o ne
zo strany veriacich je. V utorky sa stretávajú veriaci po omši na fare a diskutujú o Biblii resp.
meditujú nad biblickými textami.
Prvý rok pôsobenia Vdp. Františka Bačíka v Dolnej Krupej možno hodnotiť kladne. Za
ten čas sa zžil so svojimi vriacimi, našli s ním spoločnú reč a aj on s nimi. Možno povedať, že
ľudia si ho obľúbili. Je otvorený aj voči neveriacim. Veriaci – farníci ho pozývajú radi na
návštevy. Dá sa s ním dobre diskutovať a rozprávať na rôzne témy. Je učený, rád cestuje
a radšej sa stretáva s ľuďmi vzdelanejšími alebo v živote úspešnejšími. Niežeby sa nevedel

Biblické
hodiny

Prvý rok
Vdp.
Františka
Bačíka

porozprávať s obyčajnými jednoduchými ľuďmi, ale pozornému oku neunikne, že s nimi
akosi spoločné témy hľadá ťažšie. Koniec koncov aj okruh jeho priateľov kňazov alebo laikov
je zo skupiny úspešných vzdelaných ľudí. V každom prípade mu ale leží dobro farnosti na
srdci a aj jeho veriaci. Ku každému je priateľský a jednou z jeho veľkých ambícií je morálne
i duchovne vyššie pozdvihnúť Dolnú Krupú. Renovačné aktivity na kostole ustali
a nepokračuje sa v nich.

Čo sa týka bilancie o stave farnosti, matriky ponúkajú nasledovné údaje:

POKRSTENÍ
Detí 25
Dievčat 16
Chlapcov 9

Dospelí 0

ZOMRELÍ
Spolu farníkov
Žien
Mužov
Dolnokrupanov
Hornokrupanov
Nezaopatrení

26
13
13
21
5
6

Údaje
z farských
matrík

Najmladší zomrelí sú Mária Galgóciová rod. Ištvancová vo veku 40 rokov (+3. mája
2015) a Roman Dekan 41 ročný (+29. novembra 2015). Najstarší zomrelí boli – Michal Hulík
vo veku 89 rokov (+14. júla 2015) a Pavlína Svetlovská 89 rokov (+14. augusta 2015). Čo sa
týka zosnulých, na začiatku roka sa stala nezvyčajná udalosť, keď 11. januára zomrel vo veku
79 rokov Jozef Žák (č. domu 86) a na druhý deň 12. januára náhle zomrela takmer suseda
Pavlína Petrášová rod. Sládečková vo veku 64 rokov (č. domu 84). Dolnokrupania si túto
náhodu všimli a konštatovali, že aj takéto udalosti prináša život i smrť.
Pri príležitosti pohrebu Jozefa Žáka dňa 13. januára navštívil našu obec bývalý
dolnokrupanský farár Vdp. František Očenáš, ktorý vo farnosti pôsobil v rokoch 2001-2009.
Je rodinným priateľom Žákových s ktorými ako s jedinými zostal v kontakte a práve zosnulý
Jozef Žák často vypomáhal na fare pri drobných opravách. Vdp. Očenáš slúžil spolu
s miestnym farárom Vdp. dekanom Mgr. Františkom Bačíkom pohrebnú omšu i obrady na
starom cintoríne. Vdp. František Očenáš pôsobil unavene, má viaceré zdravotné problémy
a celkovo ostarel. Už si ani nepamätal, kde sa nachádza cintorín. Aktuálne žije v kláštore
verbistov – misionárov zo Spoločnosti Božieho Slova na Kalvárii v Nitre.
Dňa 3. mája sa konala slávnosť I. sv. prijímania, ku ktorému pristúpilo spolu 21 detí –
žiakov III. ročníka ZŠ.
Dňa 14. júna po omši usporiadal Vdp. František Bačík stretnutie veriacich s Vdp.
Máriom Bosým, ktorý s ďalšími dvoma spolupracovníkmi prezentoval dolnokrupanským
veriacim slovenské misie v južnej Indii, ktoré má pod patronátom Dr. Vladimír Krčméry a VŠ
sv. Alžbety v Bratislave. Stretnutia sa so záujmom zúčastnilo niekoľko desiatok veriacich.

Návšteva
Vdp.
Františka
Očenáša

I. sv.
prijímanie

Misie v
Indii

Od októbra roku 2011 sa v našom farskom kostole pravidelne koná Poďakovanie Pánu
PoďakovaBohu za úrodu. Počas jesenných dní od nedele 11. októbra sa z interiéru kostola stala opäť nie za úrodu
veľká záhrada zaplnená plodmi, ktoré priniesla tohtoročná úroda. Viacerí veriaci i ostatní
spoluobčania sa zapojili do prípravy vďakyvzdania – priniesli úrodu, plody, zaváraniny alebo
kvety či zeleň. Najväčšia zásluha a poďakovanie za aranžovanie patrí PaedDr. Miroslave
Šalgovičovej, Mgr. Martine Slabej, Ing. Monike Štibranej, Petronele Kolarovičovej a iným.
Hlavné tohoročné motívy boli sv. František z Asissi a pápež František a jeho výrok:
„Prebuďte svet!“. Dni vďakyvzdania opäť pritiahli mnohých návštevníkov i z okolia. Pekné
aranžmány a sypané obrazy z obilia mohli návštevníci kostola obdivovať asi 2 týždne.
V piatok 27. novembra som mal v kostole po omši ako obecný kronikár, historik
a životopisec krátku prednášku k životu a dielu Andreja Kubinu (1845 – 1900), keďže jeho
život bol témou mojej diplomovej práce. Osobitne som sa v tejto jednoduchej a krátkej
prednáške či skôr medailónu venoval jeho pôsobeniu v Dolnej Krupej v rokoch 1881 – 1892.
Deň 27. november nebol náhodný, pretože 27. novembra 1845 sa Andrej Kubina narodil a tak
tento rok uplynulo 170 rokov od jeho narodenia a 115 rokov od jeho smrti (+1900). Tento
kňaz, národovec, spisovateľ, vydavateľ a neskôr jezuita veľa spravil pre našu farnosť, obec
i pre trnavský región. Stopa jeho pôsobenia je ešte stále badateľná v Dolnej Krupej. A preto
som bol rád, že ma Vdp. František Bačík oslovil, aby som pripravil medailón o ňom. A ešte
radšej som bol, že prišiel pekný počet ľudí vypočuť si prednášku o A. Kubinovi v mojom
podaní. Mala veľmi priaznivý ohlas a poslucháči i vdp. Bačík mi deklarovali, že sa tešia na
niečo podobné do budúcnosti.

Spomienka
na Andreja
Kubinu
(1845-1900)

Vo farskom kostole sv. Ondreja dňa 25. decembra o 15.00 h vystúpili deti zo ZŠ s MŠ,
Jasličková
s ktorými pani učiteľky pripravili jasličkovú pobožnosť. Postavy Panny Márie, sv. Jozefa,
pobožnosť
troch kráľov, pastierov a anjelov účinkovali v pásme plnom veršov a vianočných kolied,
ktorými obohatili sviatočný čas. Ich výkon ocenili potleskom nielen rodičia, ale všetci
prítomní. Na záver účinkujúcim deťom a osobitne pani učiteľkám Mgr. Martine Slabej a Mgr.
Erike Lehockej poďakoval správca farnosti dekan Mgr. František Bačík.
Vo Fakultnej nemocnici v Nitre v sobotu večer 16. mája zomrel po krátkodobom
akútnom zhoršení zdravotného stavu emeritný biskup Mons. Dominik Tóth. Bývalý
bratislavsko-trnavský pomocný biskup a generálny vikár zomrel vo veku 89 rokov života, 65
rokov kňazstva a 25 rokov biskupskej služby. Viackrát pri rôznych cirkevných príležitostiach
navštívil aj našu obec.

Úmrtie
biskupa
Dominika
Tótha

ŠKOLA
Základná škola

R

iaditeľkou v školskom roku 2014/2015 bola Mgr. Mária Valjentová. Školský Štatistiky
rok úspešne ukončilo 168 žiakov, neprospel jeden žiak avšak mal povolenú
opravnú skúšku. Žiaci spolu vymeškali 12 856 ospravedlnených hodín, čo
predstavuje na žiaka 76,52 hodiny. Najmenej vymeškali žiaci 1.B. triedy – 604, najviac
tradične deviataci 2253 hodín. Neospravedlnená hodina nebola ani jedna, čo je vlastne
chvályhodné. Naši školáci navštevovali spolu 10 tried – I.A. 13 žiakov, I.B. 14 ž, II. 20 ž, III.
22 ž, IV. 18 ž, V. 17 ž, VI. 18 ž, VII. 15 ž, VIII. 14 ž, IX. 17 ž.
Na škole pôsobilo v šk. roku 2014/2015 spolu 15 učiteľov, 2 vychovávatelia a 10
nepedagogických zamestnancov. Všetci vyučujúci viedli žiakov k zodpovednému prístupu
k povinnostiam a k aktívnemu prístupu k úlohám. Vo výučbe sa využívajú moderné a
efektívne vyučovacie metódy a formy – napr. sa zavádzali alternatívne metódy výučby Digitalizácia
formou e-learningu. Zakúpila sa webová stránka EDUPAGE PRO a získal sa tiež prístupu
vyučujúcich do Digitálnej knižnice. Žiaci mali možnosť pracovať v 11 krúžkoch, z ktorých
boli 3 so športovým zameraním. Škola sa zapájala do projektov spolufinancovaných z
európskych fondov a bola zabezpečená kvalifikovaná výučba cudzích jazykov - ANJ a NEJ
na 1. a aj na 2. stupni.
Od januára do apríla sa uskutočňovali voľby zástupcov do novej Rady školy. Do 13.
Nová Rada
mája 2015 mala Rada nasledovné zloženie – predsedníčka Mgr. Zuzana Supeková (učiteľka), školy
členovia Anzelma Kankarová (za pedagog. zamestnancov), Anna Magulová (za nepedag.
zamestnancov), Lucia Pilátová, Mgr. Simona Bachratá, Ľubica Balážová, Mgr. Natália
Brestovanská (zástupcovia rodičov), Mgr. Stanislav Petráš, Mgr. Marek Horváth, Mgr. Jana
Lehotová, Ing. Marek Totka (zástupcovia zriaďovateľa – poslanci OZ).
Od 14. mája 2015, kedy sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady školy vrátane voľby
predsedu a podpredsedu, začala vykonávať činnosť novozvolená Rada v zložení – predseda
Mgr. Zuzana Supeková (učiteľka), podpredseda Mgr. Stanislav Petráš (zástupca starostu,
poslanec OZ), členovia Anzelma Kankarová (za pedagog. zamestnancov), Mária Ištvancová
(zapisovateľka; za nepedag. zamestnancov), Lucia Pilátová, Peter Belko, Ľubica Balážová,
Mgr. Natália Brestovanská (zástupcovia rodičov), Mgr. Juraj Anetta, Mgr. Marek Horváth,
Ing. Marek Totka (za zriaďovateľa školy – poslanci OZ). Aj tohoročná voľba sa neobišla bez
rôznych emócií, ktoré túto voľbu sprevádzajú už od nepamäti a o ktorých radšej písať
nebudem.
Školský rok 2014/2015 ukončilo spolu 17 deviatakov, ktorí pokračovali ďalej na
stredných odborných školách. Na gymnázium sa nehlásil tento rok ani jeden deviatak.
Deviataci
Počet prijatých na gymnáziá: 0
Počet prijatých na biligválne školy: 1
Počet prijatých na stredné školy (SŠ, SPŠ, OA, SZŠ...): 7

Počet prijatých na 4-ročné študijné odbory SOŠ: 4
Počet prijatých na 3-ročné študijné odbory SOŠ: 5
Do pracovného procesu: 0
Dňa 15. apríla 2015 sa naši deviataci zúčastnili celoslovenského testovania deviatakov
Monitor9. Výsledky boli nasledovné:
Názov

Počet žiakovÚspešnosť v %

Úspešnosť v rámci
Slovenska v %

Monitor SJL 17

60,05

62,58

Monitor MAT17

49,41

52,68

Dňa 16. septembra 2014 sa uskutočnila inšpekčná kontrola v škole, ktorá preverovala Inšpekcia
sťažnosť. Záver inšpekcie bol nasledovný – Štátna školská inšpekcia prešetrením sťažnosti
nezistila porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. Sťažnosť je neopodstatnená.
Zápisu do 1. Ročníka dňa 9. februára 2015 sa zúčastnilo 15 detí.

Zápis do I.
ročníka

Naši žiaci sa v tomto školskom roku zúčastňovali mnohých vzdelávacích, športových,
výchovných a iných podujatí. Nakoľko školský rok prebieha vlastne počas dvoch
kalendárnych rokov, spomeniem aj niektoré z roku 2014. Do obecnej kroniky je smerodajný
dátum ukončenia školského roku.
Školský rok začal 3. septembra 2014. Dňa 24. septembra mohli deti všetkých tried Jeseň 2014
prvého stupňa v rámci Dňa mlieka na školách ochutnať rôzne mliečne výrobky. Podobné
podujatie pre žiakov prvého stupňa sa konalo aj 21. októbra v rámci Dňa jablka. 23. októbra
sa na celej škole konalo Účelové cvičenie a didaktické hry (v minulosti známe ako branné
cvičenie). Na konci mesiaca – presne 28. októbra sa všetci žiaci zúčastnili výchovného
koncertu Paulíny Ištvancovej proti drogám (v telocvični). V rámci športových aktivít sa
v októbri v Kalokagatii v Trnave niektorí žiaci zúčastnili súťaže „Podmorský svet“, kde sa Šikovní žiaci
ôsmačka Lucia Pilátová umiestnila na peknom 3. mieste. Chlapci Richard Peško, Samuel
Hetteš a Samuel Garažia sa zase zúčastnili Školských majstrovstiev okresu v cezpoľnom behu
a ich skupinka obsadila 4. miesto. Dňa 20. novembra sa žiačka 2. ročníka Dominika
Kubelková a žiačka 4. ročníka Ema Antal zúčastnili v Kalokagatii v Trnave súťaže Šaliansky
Maťko. Dňa 21. novembra navštívili deviataci kaštieľ a zúčastnili sa besedy so slovenskými
historikmi, ktorá sa tu konala. V rámci európskeho projektu Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v
Trnave si prezreli výstavu v kaštieli na tému: „ Časy nedávno minulé.“ V mesiaci november
sa žiaci 6., 7. a 8. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku v kine
Hviezda v Trnave. V decembri žiaci 4. ročníka absolvovali plavecký výcvik v mestskej
plavárni Zátvor v Trnave, štvrtáci navštívili hvezdáreň v Hlohovci a pred Vianocami dňa 18. Hvezdáreň
decembra 2014 sa všetci školáci v telocvični zúčastnili vianočného koncertu „Hudobné

Vianoce“ spoluobčianky Paulíny Ištvancovej. Výnimočný výlet v predvianočnom období Exkurzia do
absolvovali žiaci 8. a 9. roč. – zúčastnili sa exkurzie do Viedne. Navštívili prírodovedecké Viedne
múzeum, pozreli si historické pamiatky a vianočné trhy.
Dňa 6. januára 2015 vystúpili žiaci 2., 3., a 4. ročníka v kostole v Hornej Krupej v rámci
jasličkovej pobožnosti. V januári sa tiež uskutočnilo aj okresné kolo olympiády, na ktorom sa
zúčastnila Barbora Mikušiaková zo 6. roč. v anglickom jazyku a Simona Galgóciová z 9. roč.
v nemeckom jazyku a obsadila výborné 3. miesto. V tomto mesiaci prebehla aj matematická
Pytagoriáda a traja naši žiaci Jakub Polák, 5. roč., Mário Zelenka, 6. roč. a Samuel Hetteš,
8.roč., sa zúčastnili obvodného kola v Trnave. Dňa 30. januára sa žiaci prvého stupňa a piataci
zabavili na karnevale v školskej telocvični. Vo februári sa uskutočnilo školské kolo tradičnej
recitačnej súťaže Hollého pamätník a v tento mesiac žiaci Jakub Páleník, Barbora Gažová a
Vanda Konečná sa zúčastnili Biblickej olympiády, kde obsadili pod vedením Mgr. Veroniky
Šulkovej 2. miesto. V dňoch od 1.-7. marca absolvovalo 7 žiakov lyžiarsky výcvik v Tatrách
s učiteľom telesnej výchovy Mgr. Jaroslavom Hulíkom. Dňa 23.marca sa konala matematická
súťaž Klokanko, na ktorej sa zúčastnilo 10 žiakov a žiačka Romana Galgóciová bola
najúspešnejším riešiteľom. Obvodného kola Hollého pamätníka v Trnave sa zúčastnili Ema
Antal, 4.roč., Veronika Brestovanská, 8.roč. a Simona Galgóciová, 9. roč. Dňa 9. apríla –
žiačky Lucia Pilátová, 8.roč.a Emma Čarnogurská, 7. roč. sa zúčastnili okresného kola
biologickej olympiády, kategórie E – zoológia, pričom Emma Čarnogurská sa umiestnila na 1.
mieste a Lucia Pilátová na 2. mieste. Žiaci 5., 6. a 7. roč. sa v máji zúčastnili dejepisnej
exkurzie v Papierničke a na Bradle. 15 žiakov sa zúčastnilo Jarného krosu v Špačinciah.
Richard Peško získal 1. miesto, Samuel Hetteš 3. miesto a Barbora Mikušiaková 3. miesto.
Dňa 1. júna – Olympijská míľa v Ružindole, 8 žiakov, Samuel Garažia – 1. miesto, Adela
Baránková – 1. miesto, Richard Peško – 2. miesto, Samuel Hetteš – 3. miesto a Nikola
Baničová – 3. miesto. V júni žiaci 5.roč. absolvovali zážitkové vyučovanie po
pamätihodnostich našej obce. Žiaci 7., 8. a 9. roč. boli na literárno-dejepisnej exkurzii v
Naháči, Hlbokom a Borskom Mikuláši. Výlet do Rakúska absolvovali žiaci 6. Roč. Žiaci 8. a
9. roč. navštívili historické pamiatky v Trnave a zahrali si bowling. V rámci vyučovania
geografie žiaci 9. Roč. navštívili Kaštieľ v Dolnej Krupej a Pamätný dom L. V. Beethovena.
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V škole sa uskutočnili aj mnohé iné podujatia, ktoré sa už do obecnej kroniky
nezmestia, ale jednotne svedčia o bohatom školskom živote našich žiakov.
V šk. roku 2014/2015 škola zabezpečila nasledovné materiálno-technické zabezpečenie.
Renovačné
Budova školy bola obnovená jednak z finančných zdrojov obce, no hlavne z vlastných
aktivity na
finančných zdrojov a prostredníctvom sponzorov. Podarilo obložiť sokle v dvoch triedach, budove školy
vymaľovať sokle a radiátory v pavilóne B, vymenili sa lavice a stoličky vo všetkých triedach
na 1. stupni a v dvoch triedach na 2.stupni,boli namontované žalúzie na 1. stupni v 6 triedach,
komplexnou revitalizáciou prešla 1.A trieda, rozšírila sa nábytková zostava o úložné poličky v
2. oddelení školskej družiny (klubu). Boli vymaľované 4 triedy na 1. stupni a jedna trieda na
2. stupni. V pavilóne A sa vymenil kotol a zmodernizovali dievčenské toalety. Na Techniku ,
ako nový vyučovací predmet, bola novozriadená odborná učebňa, ktorá bola kompletne
vybavená podľa predpisov ministerstva školstva, nakúpením náradia a pracovných stolov.
Policami, ktoré boli svojpomocne zhotovené, sa dovybavovali ďalšie triedy. Do piatich tried

boli zakúpené keramické tabule. Vzhľadom na to, že veľa detí dochádza na vyučovanie na
bicykli, dali sa vyrobiť nové stojany na bicykle.
Za najväčšiu rekonštrukciu, ktorá bola uskutočnená v šk. roku. 2014/2015 je kompletná Rekonštrukrekonštrukcia elektroinštalácie v telocvični, vybrúsenie, nalakovanie a nafarbenie parkiet. cia
Revitalizácia telocvične bola financovaná zo sponzorských zdrojov a z dotácie, v celkovej v telocvični
sume cca 4000€ sponzorsky a 10500€ zo štátnej dotácie.
Ďalej bola kompletne zrekonštruovaná kancelária ekonómky pani Márie Ištvancovej, Nová
vybavená novým nábytkom a vymaľovaná.
kancelária
Na týchto prácach sa podieľal aj Obecný úrad – zaplatením revízie a na odstránenie
zistených závad, financoval výmenu kotla v pavilóne A a prispel na nábytok do tried a na
rekonštrukciu dievčenských toaliet v pavilóne A.

ekonómky

Mnohé z vyššie uvedených prác by sa nepodarilo uskutočniť bez pomoci rodičov
žiakov, priateľov školy a sponzorov: APIMED – manželia Kudláčoví, Štefan Jarábek, JUDr.
Sponzori
Jozef Žák, Peter Belko, Peter Polák - potraviny Fresh DOLNÁ KRUPÁ Swedwood - školy
drevársky podnik Trnava, Jozef Sýkora - SVH DOLNÁ KRUPÁ, Mgr. Nora Poláková Lekáreň DOLNÁ KRUPÁ, KH Technik - Boris Bohunický, František Šimončič, Ján Slezák,
Marek Vojtech, Ing. Miroslav Bohunický, kvetinárstvo - Mária Kotásková, Peter Šušota.
Škola v Dolnej Krupej pomáha aj žiakom v hmotnej núdzi a dochádzajúcim - boli im Pomoc
zakúpené učebné pomôcky, zaplatená strava v školskej jedálni. Boli to 2 žiaci zo zariadenia v hmotnej
"Centrum pre týrané ženy" (bývalý kláštor Josephinum). Dochádzajúcim žiakom z Hornej núdzi
Krupej bolo uhradené cestovné v skutočnej výške denného cestovného lístka a skutočnej
dochádzky do školy - 10 žiakov.

Materská škola
Školský rok 2014/2015
Personálne obsadenie: PhDr. Monika Korchová, zástupkyňa riad. pre MŠ.
Učiteľky Soňa Geričová, Beáta Kurincová, Anzelma Kankarová, Lucia Bihariová, Iveta
Bábyová.
V roku 2015 sa neuskutočnil zápis do MŠ, z dôvodu zníženia kapacity materskej školy R. 2015 bez
zápisu
na základe rozhodnutia RúVZ v Trnave.
Zamestnanci RúVZ premerali priestory materskej školy a odporučili na počet 60 detí,
dobudovať umyváreň s výbavou 6 wc a 5 umývadiel pre deti.
Rekonštrukcia

MŠ.

Rekonštrukcia sa uskutočnila v mesiacoch júl, august 2015 počas prerušenej prevádzky a finančný
grant

V novembri 2015 sa deti prezentovali tanečným vystúpením pod vedením PhDr.
Moniky Korchovej a od Nádácie Jána Korca a VÚJE Trnava získali finančný dar v hodnote
1000 eur, peniaze boli investované na skvalitnenie interiéru MŠ.

POČASIE

P

očasie roku 2015 prinieslo niekoľko extrémov a meteorológovia dali tomuto
roku prívlastok najteplejší rok v dejinách klimatológie. Z globálneho hľadiska sa
Zem naďalej otepľuje a dôsledky sú už teraz citeľné aj v Dolnej Krupej.

V prvý deň roku 2015 dosiahla teplota úroveň -1°C cez deň, -3°C v noci, nesnežilo.
Január
Avšak v ďalšie dni sa oteplilo a tak začiatok januára bol pomerne teplý, nemal charakter
typicky zimného počasia a teploty sa počas viacerých dní vyšplhali na +10°C. Príroda na to
patrične reagovala a v chotári obce začala vyháňať puky napr. lieska a aj niektoré iné stromy.
V druhej polovici mesiaca sa ale ochladilo a zima sa vrátila. Dňa 27. klesli teploty na -5°C
cez deň a v noci na -10°C. V tento deň aj snežilo a napadlo 10 cm čerstvého snehu. V piatok Silné sneženie
30. januára našu obec zasiahlo silné sneženie. Snehové zrážky padali takmer celý deň,
miestami také veľké ako 2€ minca a Dolná Krupá sa doslova ocitla pod bielou perinou ako z
rozprávky. Snehu napadlo až po kolená a kopy z odhrnutého snehu sa pri mnohých domoch
vŕšili až do výšky cca 2m. Pred rodinným domom Ľudovíta Bielika na Novej ulici vyrástol aj
veľký 3 metrový snehuliak, ktorý sa stal malou a neprehliadnuteľnou atrakciou.
Február mal typické počasie. Väčšina snehu sa roztopila k 23. februáru. V tento mesiac
Február
udrela s väčšou intenzitou epidémia chrípky než po minulé roky. Ochoreli mnohí občania
rôznych vekových kategórií, spolu asi 30% občanov obce, mnohí iní vykazovali príznaky
chrípky alebo boli prechladnutí. Takmer v každom dome sa našiel niekto, kto sa liečil na
Epidémia
chrípku. V dôsledku epidémie sa zaplnili ambulancie MUDr. Jána Lančariča i pediatra MUDr. chrípky
Milana Bílika. Dokonca ZŠ aj MŠ vyhlásili koncom mesiaca niekoľkodňové chrípkové
prázdniny. Paradoxom bolo, že keď sa už zdalo, že v druhej polovici mesiaca epidémia
poľavuje, ku koncu februára a na začiatku marca udrela v druhej vlne opäť a často sa stávalo,
že tí, čo boli v prvej vlne chorí, ochoreli opäť. Epidémia skončila v druhej tretine mesiaca
marec a našťastie nespôsobila vážnejšie zdravotné komplikácie.
Marec

Marec v našej obci toho roku výraznejšie neprekvapil. Teploty boli bežné pre tento
mesiac, objavili sa ešte snehové zrážky dňa 3. marca a výdatnejšie ešte v utorok 31. marca,
kedy napadli asi 2cm snehu. V tento deň krátko pred 10:00 predpoludním začalo husto a
Sneženie a
dlhšie snežiť (padal mokrý sneh), čo trvalo približne hodinu a pol. V tento istý deň sa krátko búrka
pred 17:00 popoludní strhla prvá jarná („aprílová“) búrka s hustým dažďom, krúpami,
hromami a bleskami. Sneh sa ešte popoludní udržal, ale k večeru pri hustom daždi v búrke sa
zväčša roztopil. Búrka trvala asi 15 minút. Celý deň bolo inak zamračené a prevládalo
chladnejšie počasie s teplotami v rozmedzí 4 až 3°C V týchto dňoch už kvitli jarné kvety a
stromy vyháňali mladé listy. V strede mesiaca nastalo viacero teplých dní, pocitovo jarných.

Dňa 20. marca sme mali možnosť v doobedňajších hodinách sledovať na našej oblohe
Čiastočné
čiastočné zatmenie Slnka. V čase od 09h:38m do 11h:59m bola časť Slnka prekrytá zatmenie
Mesiacom a vrchol úkazu nastal o 10h:47m. Keďže úkaz nastal v hornej časti Slnka, na Slnka
oblohe to vyzeralo, akoby sa Slnko usmievalo. Rozsah zatmenia dosiahol hodnotu 61,8%.
Bolo nielenže viditeľné voľným okom na oblohe, (ktoré bolo nutné pri pozeraní chrániť
tmavými sklíčkami napr. zváračskými), ale celkovo vonku ostalo trocha šero, kým zatmenie
nepominulo. Ďalšie takéto nebeské divadlo budeme môcť sledovať najbližšie roku 2021, 2022
a 2026.
Apríl bol toho roku veľmi premenlivý a na zrážky podpriemerný. Mesiac začal pomerne
chladným počasím a v noci viackrát mrzlo. Veľká noc bola chladná – na Veľkonočnú nedeľu
5. apríla dosiahla denná teplota maximum +8°C, bolo pomerne slnečno a krátko po 18:00
začal poletovať sneh. Riedke veľkonočné sneženie trvalo krátko – asi 10 min. Nočná teplota
+1°C. Čo bolo ale nezvyčajné, pri splne Mesiaca vyžaroval Mesiac veľmi jasné svetlo tak, že
bolo vidno aj v noci. Dlho nebol takýto silný spln pozorovaný nad našou dolnokrupanskou
oblohou. Naozaj veľmi nezvyčajné. Na Veľkonočný pondelok 6. apríla sa ochladilo a teploty
mierne klesli. Popoludní sa zamračilo a krátko opäť k večeru snežilo. Prvý teplejší deň bol 11.
apríl – krásny slnečný deň s teplotami 21°C cez deň, v noci 8°C. Avšak v ďalšie dni sa
ochladilo. Jar prišla až v druhej polovici apríla a teplejších dní bolo viac ako chladnejších.
Výnimočný bol 16. apríl, kedy de facto nastal prvý letný deň – v našej obci vystúpila denná
teplota na 26°C a aj v iných lokalitách na celom Slovensku vystúpili teploty nad 25°C. Tento
jedinečný teplotný úkaz spôsobilo prúdenie teplého tropického vzduchu (do celej Európy) z
juhu z oblasti Stredomoria a najmä severnej Afriky. Ku koncu mesiaca oscilovali denné
teploty nad +15°C.
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Mesiac máj priniesol niekoľko výnimočných teplých dní a viacero zrážok. Dňa 5. mája
dosiahla teplota takmer letných 28°C v noci 14°C. Na druhý deň bolo ešte o stupeň teplejšie.
Po 6. máji sa na niekoľko dní ochladilo a nastali zrážky. Daždivo bolo aj 21. a 22. mája a
teploty po oba dni dosahovali úroveň 22°C v noci 12°C. Vlahy bolo dostatok a polia sa
zazelenali.
Jún nám pripravil tento rok niekoľko extrémov. Hlavne začiatok mesiaca mal charakter Jún
typického letného počasia a bolo naozaj pomerne teplo a sucho. Maximá padli cez víkend 13.
a 14. júna, kedy teploty dosiahli v našej obci úroveň tridsiatky (prvé tropické teploty roku
Tropické
2015) – 13. júna 34°C a 14. júna 30°C. Po oba dni neklesli nočné teploty pod 20°C a teda teploty
mali charakter tropických nocí. V nasledujúcich dňoch sa ale počasie obratom zmenilo, akoby
niekto horúčavy začaroval. Od 15. júna až do 20. sa citeľne a skokovito ochladilo – teploty
dosahovali úrovne medzi 19-22°C cez deň a v noci okolo 12°C. Dni boli zamračené a často
pršalo.
Júl 2015 prekonal viaceré rekordy na celom Slovensku a dosiahol niekoľko extrémov.
Júl
Meteorológovia ho označili za najteplejší za posledných minimálne 50 rokov a na niektorých
oblastiach Slovenska dokonca za posledných 100 rokov. V Dolnej Krupej mal júl podobný
charakter. Veľké horúčavy udreli už na začiatku mesiaca a vrcholili v dňoch 4.-8. júla.
Teploty dosahovali úrovne nad 34°C, noci boli tropické a nočné minimá neklesli pod 22°C.

Veľmi extrémny bol utorok 7. júla, kedy denná teplota vystúpila na 37°C a nočná na 26°C.
Počas celého tohto dňa bolo extrémne dusno rovnako aj v noci. V ďalších dňoch sa síce
mierne ochladilo, ale len nakrátko. Opäť nastali tropické horúčavy nad 30°C. Mesačné
maximum padlo 22. júla, kedy ortuť teplomera ukazovala 38°C. V týchto horúcich dňoch,
kedy platili výstrahy na celé Slovensko a aj v našej obci – napr. aj pred ohňom –
dolnokrupanskí dobrovoľní hasiči vyšli v podvečerných hodinách so svojimi hasičskými
autami do ulíc obce a zavlažovali ich kropením vody na cesty. Citeľnejšie ochladenie nastalo
až 26. júla, kedy denná teplota klesla na 25°C a 29. júla po viac ako mesiaci konečne
výdatnejšie zapršalo a ochladilo sa ešte o 2 stupne. Miernejšie počasie sa udržalo až do 1.
augusta. Júl 2015 bol naozaj extrémny, horúci a mimoriadne suchý. Takmer vôbec nepršalo,
čo sa ukázalo na úrode. Napr. obilie veľmi rýchlo dozrelo a aj kukurica, ale veľkosťou boli
zrná malé. V dôsledku sucha tiež poklesla úroveň spodnej vody v obci. Väčšina júlových dní
bola jasná, slnečná a len málo oblačná. Mnohí Dolnokrupania s nadsázkou konštatovali, že
nebolo treba ísť ani do Chorvátska k moru, chorvátske počasie sme mali v Krupej.
August býva väčšinou v našich končinách najteplejší a viacerí sme si mysleli, že ak júl
priniesol také tropické teploty, august bude miernejší. No opak bol pravdou. Začiatok mesiaca
síce dosahoval príjemnejšie teploty, to sa však zmenilo 5. dňa v mesiaci a až do 15. augusta
denné teploty neklesli pod 32°C a nočné pod 21°C. Najteplejší deň celého leta bol v našej
obci 12. august, kedy teplomer ukazoval 38,5°C a v noci 24°C. V tento jasný deň a najmä
jasnú noc, sme mohli dobre pozorovať tzv. slzy sv. Vavrinca – meteorický „dážď“, kedy
padajúce perzeidy opäť vytvorili jedinečné astronomické divadlo. Z 15. na 16. augusta sa v
noci strhla búrka a po dlhšej dobe výdatnejšie pršalo. Ochladenie prišlo 17. augusta a trvalo
niekoľko nasledujúcich dní s dennými teplotami okolo 22°C. V auguste bolo možné v našej
obci pozorovať zvláštny fenomén, keď v dôsledku niekoľkodňových horúčav viditeľne klesla
hladina Krupského potoka. Koryto dosť vyschlo a potok vyzeral ako mláka. Len pre
porovnanie, podobná situácia nastala aj v Nemecku, kde rieka Elba (Labe) na viacerých
miestach takmer vysychala.
Prvý septembrový deň priniesol horúce počasie s teplotou 30°C avšak na druhý deň sa
už ochladilo na 23°C a aj nasledovné dni nemali už charakter tropických teplôt. Poslednýkrát,
kedy sa ortuť teplomeru vyšplhala na letnú úroveň, bol 17. september s 31°C a v noci s 22°C.
V ďalších dňoch sa už ozývala jeseň. September priniesol aj pekné babie leto s niekoľkými
príjemnými slnečnými dňami. V pondelok 28. septembra v nočných resp. skorých ranných
hodinách bolo nad Dolnou Krupou (rovnako ako na celom Slovensku i mnohých miestach
sveta) možné pozerať jedinečný fenomén úplného zatmenia Mesiaca. Obloha bola jasná a
tento astronomický úkaz dobre viditeľný voľným okom. Mesiac sa nachádzal vo fáze splnu a
po cca 02.00h sa dostával do fázy čiastočného zatmenia, od 04:11h do 04:47h do úplného
zatmenia. Svetlý sivý Mesiac sa v úplnom zatmení zmenil na žiariaci oranžovo-červený.
Skutočne nádherné astronomické divadlo. Zatmenie skončilo o 06:28h ráno. Zatmenie
Mesiaca pozorovali ako jedni z prvých Babylončania už roku 700 pr. Kr. a v minulosti sa
ľudia nazdávali, že takéto znamenie je predzvesťou negatívnych udalostí. Najbližšie zatmenie
Mesiaca si pozrieme v roku 2018 a aj 2029.

Veľké
horúčavy

Hasiči
v nasadení

Sucho

August

Najteplejší
deň roka

Pokles vody
v Krupskom
potoku

September

Zatmenie
Mesiaca

V októbri sa jeseň prejavila naplno. Je fascinujúce pozorovať zafarbovanie listov a Október
vďaka mnohým stromom, kaštieľskemu parku a hájov v našom chotári je tento jesenný úkaz v
Dolnej Krupej o to zaujímavejší. Začiatok mesiaca bol príjemný s neskorým babím letom a
teplotami okolo 20°C, ale 13. októbra sa citeľnejšie ochladilo a v noci padol prvý mráz -2°C.
Teploty cez deň dosahovali úrovne okolo +10°C. Koniec mesiaca priniesol prekvapenie v
podobe teplých dní. Napr. 31. októbra sme namerali v Dolnej Krupej 14°C a pocit tepla
umocňovalo slnečné jasné počasie.
Prvý novembrový deň bol obdobný – príjemne teplý, jasný a slnečný. Z – ako sa v November
Krupej povie „Šech-svatých“ – na Dušičky sa skokovito citeľne ochladilo a v noci mrzlo – 4°C. Tak bolo aj v nasledujúcich dňoch. Veľké prekvapenie prišlo od 8. novembra, kedy sa
opäť vrátilo babie leto a nastalo pomerne teplé, jasné, slnečné počasie s 18°C a s nočnými
10°C. Martin neprišiel na bielom koni, ale skôr na jarnom bicykli – cez deň bolo 17°C. Tento
charakter počasia vydržal ešte niekoľko dní.
December bol mierny, pomerne teplý a málo mrzlo. Prvé výraznejšie zimné ochladenie
nastalo 10. decembra, kedy ortuť teplomera cez deň ukazovala 0°C a v noci -6°C a nad ránom
padla veľmi hustá primŕzajúca hmla. Mrznutie ale v ďalších dňoch dlho nevydržalo, nastali
husté hmly a namiesto sneženia pršalo. Tieto nezvyčajné hmly sa ťahali až do Vianoc. Dňa
23. decembra nastala taká hustá denná hmla, aká sa v Dolnej Krupej a na okolí tak často
nevidí. Skutočne, ako sa vraví, hmla ako mlieko. Viditeľnosť bola mizerná, len asi na 3-4 m,
autá jazdili veľmi pomaly a opatrne a našťastie nedošlo na cestách či už v obci alebo do
Trnavy k žiadnej kolízii. Cesta napr. do Trnavy, ktorá pri normálnej viditeľnosti trvá asi 1520 min, v tento deň kvôli hmle zabrala 35-45 min. Vianoce boli na blate a na hmle. 24.
decembra na Štedrý deň pokračovala ráno hmla, zredla a okolo poludnia sa rozplynula.
Nemrzlo a denná teplota dosiahla úroveň +4°C, nočná 0°C. Na prvý sviatok vianočný 25.
decembra bolo +6°C, v noci +1°C a k večeru sa spustila opäť hmla. Na druhý sviatok
vianočný resp. na Štefana bolo počasie rovnaké. Ku koncu kalendárneho roka 2015 sa
ochladilo a primrzlo. Silvester bol jasný, slnečný a ortuť ukazovala cez deň -3°C, v noci -8°C.
Mrazom skončil tento rok... Počas celého decembra nepadala ani jedna snehová vločka.
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ivot v našej obci je úzko spätý s rôznymi aktivitami našich občanov.
V poslednom období je badať zaujímavý trend dobrovoľníckych aktivít, rôznych
občianskych združení alebo spolkov. Takéto občianske aktivity zažívajú akúsi
renesanciu.

K jednej zo skupín aktívnych občanov patria aj tí najstarší, ktorí svoju zrelosť a jeseň Klub
života trávia takpovediac v pohybe. A práve našimi dôchodcami by som chcel takto dôchodcov
výnimočne začať, pretože tento rok si pripomenuli 25. výročie od založenia Klubu dôchodcov
v Dolnej Krupej. Klub vznikol 24. januára 1990 a vtedy sa jeho prvým predsedom stal Jozef

Sýkora st. (1917-2008) a zakladajúcimi členmi Dominik Lančarič (1921-2012), Anastázia
Olivová rod. Galgóciová (nar. 1932), Teofil Sládeček (1925-2011), Mária Školníková rod.
Hlávková (nar. 1940), Ján Bohunický (1930-2014), Angela Žáková rod. Baránková (nar.
1933), Ján Lacko-Bartoš (1925-1999) a Anna Lehotová rod. Hutníková (nar. 1936). Jozef
Sýkora svoju činnosť vykonával do roku 2000. Úlohu predsedu na začiatku roku 2001 prevzal
Klement Bohunický až do svojej smrti roku 2010. Od roku 2011 do konca tohto roku 2015
bol predsedom Klubu dôchodcov v Dolnej Krupej Eduard Skýpala. V našej obci má klub
spolu 140 členov, ktorí sa zúčastňujú rôznych kultúrnych podujatí v obci alebo zveľaďujú
obec dobrovoľnými brigádami – najmä v okolí kostola. Členovia sa schádzajú 2-krát ročne –
v októbri na členskej schôdzi (mesiac úcty k starším) a v marci sa koná výročná schôdza –
väčšinou na MDŽ alebo v niektorý deň okolo tohto dňa. Členské sa platí v sume 3€ ročne, čo
je naozaj symbolická suma a dôchodcovia disponujú aj svojou vlastnou klubovou
miestnosťou na prvom poschodí budovy bývalého kina – Kultúrneho domu. Tieto priestory
im zabezpečuje obecný úrad. Dôchodcovia si vedú poctivo aj zápisnicu zo svojich zasadaní
a akýsi záznamník svojich podujatí. Klub dôchodcov organizoval v roku 2015 nasledovné
podujatia:
31. januára – Fašiangové posedenie – konalo sa od 16:00 v Kultúrnom stredisku pri Aktivity
obecnom úrade. Podujatie otvorila naša spoluobčianka pani Anna Bachratá, ktorá Klubu
(vlastnými slovami): „...popriala všetkým veľa zdravia, spokojnosti, pochopenia dôchodcov
v rodinách a veľa Božieho požehnania.“ Ako hostí osobitne privítala Vdp. dekana
Františka Bačíka a starostu obce Ing. Teofila Mihaloviča s manželkou Helenou. Do tanca
a na počúvanie hral na harmonike Ľudovít Kopúnek. Posedenia sa zúčastnilo celkom 85
dôchodcov. O 19:00 sa podávala všetkým večera a dôchodcovia si mohli v bufete zakúpiť
víno, minerálku, kávu a slané pečivo. Vstupné bolo 3€ a posedenie skončilo o 23:00.
27. apríla zorganizovali brigádu na upratanie a zveľadenie okolia kostola a mauzólea.
Začala o 9:00 a brigádnici si priniesli aj potrebné náradie. Vyčistili celé priestranstvo
a pohrabali ho. Brigády sa zúčastnilo 43 dôchodcov. Občerstvenie zabezpečila obec a aj
Vdp. F. Bačík.
Podobnú brigádu zorganizovali aj 15. júna na cintoríne. Zúčastnilo sa 23 dôchodcov.
V júni sa dôchodcovia vybrali na výlet na Červený Kameň, do Jaskyne Driny a na
Smolenický zámok. Všetky pamiatky absolvovali za jeden deň. Ako sami vraveli, boli
plní dojmov z pekného výletu a ostali obohatení aj z historického výkladu na hrade
i zámku a aj z návštevy jaskyne. Výlet ukončili o 18:00 návratom do Dolnej Krupej. Výlet
stál 5€ na osobu a časť sa hradila zo spoločnej kasy.
Dňa 19. septembra sa dôchodcovia vybrali na púť do Marianky a návštevu mesta
Pezinok a jeho vinobrania. V Marianke sa zúčastnili sv. omše a krížovej cesty a prezreli si
toto starobylé slovenské pútnické miesto. Popoludní navštívili spomínaný Pezinok
a vinobranie, kde mali voľný program. Poplatok za akciu bol 6€ na osobu.
V marci vzniklo OZ Korompa Dogs alebo ako sa zo začiatku symbolicky vravelo OZ Korompa
„Chlpatý krúžok“, ktorého činnosť je zameraná na oblasť kynológie. Je určený predovšetkým dogs

deťom. Iniciátorkou založenia OZ a zakladateľkou je naša spoluobčianka Martina Anettová
rod. Pinkasová, ktorá je aj hlavnou organizátorkou kynologického krúžku. Ďalšími členmi
a pomocníčkami sú Mgr. Nikola Novotová, Zuzana Radičová a Dominika Kubatková
a samozrejme niekoľko desiatok detí, ktoré sa zaujímajú o psov. Cieľom OZ a krúžku je
nielen vzdelávať sa v oblasti kynológie, ale učiť sa správne pristupovať k psovi, cvičiť ho,
stretávať sa s uznávanými kynológmi, organizovať tvorivé aktivity pre deti, výlety,
zúčastňovať sa výstav a rôznych kynologických podujatí. V neposlednom rade je dôležitým
pilierom OZ organizovanie tzv. canisterapie pre postihnuté deti v trnavskom centre Iskierka.
Na canisterapiu sa používajú vycvičené čistokrvné plemená – plemeno Landseer, plemeno
Slovenský kopov, plemeno Bullterrier. O tento krúžok je zo strany detí a ich rodičov značný
záujem. Deti s vedúcimi krúžku sa stretávajú min. raz do mesiaca, ak sa dá, aj častejšie. Prvé
stretnutia boli v priestoroch obecnej knižnice, na jar a v lete na ihrisku, v kaštieľskom parku
a najčastejšie na Podháji v dome manželov Juraja a Martiny Anettových. Aktuálne sa hľadajú
vhodnejšie priestory pre potreby OZ Korompa Dogs. OZ má svoju stránku aj na internetovej
sociálnej sieti Facebook, kde uverejňuje svoje aktivity.
Firma Apimed s.r.o manželov Ing. Petra Kudláča a Mgr. Márie Kudláčovej rod.
Slobodovej je už niekoľko rokov prestížnou a svetovo uznávanou spoločnosťou na výrobu
medoviny, medu a včelárskych produktov. Firma šíri to najlepšie meno v tejto oblasti nielen
po celom Slovensku, Európe, ale i vo svete – až 30% produkcie medoviny skončí v zahraničí
– Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Poľsko, Bulharsko, Veľká Británia, USA
a Ázia. Apimed je prestížnou značkou a fenoménom kvality i úspechu. Naša obec, kde
spoločnosť sídli, uskutočňuje výrobu a kde niekoľko Dolnokrupanov pracuje, je právom hrdá
na firmu a osobitne na jej majiteľov. Aj v tomto roku získala spoločnosť významné ocenenia
vo svete. V marci na prestížnej súťaži medovín Mazer Cup International v USA v Colorade
bola Original Slovenská medovina ocenená zlatou medailou v kategórii „Tradičná sladká
medovina“ a Trnavskú medovinu porota ohodnotila striebornou medailou v kategórii
„Bylinno-korenená medovina“. Tento úspech nebol v roku 2015 jediný. Medovina
spoločnosti Apimed zabodovala aj v Číne, kde sa v máji uskutočnil 16. ročník najväčšieho
a najdôležitejšieho potravinárskeho veľtrhu. V Shanghaiskom New International Expo Centre
vystavovali desiatky celosvetových firiem spolu 224 produktov. Porota vybrala 94 produktov
reprezentujúcich 24 krajín, z ktorých nakoniec vybrala 11 finalistov resp. 11 víťazov, medzi
ktorých patrila aj Trnavská medovina od Apimedu. Odborná porota brala pri posudzovaní
finalistov SIAL Innovation Award do úvahy kritériá najmä ako prospešnosť pre zdravie,
atraktivitu obalu a presvedčivosť pre zákazníka. Medovinárstvo na výstave zastupovala
spoločnosť Abora Group, ktorá sa už dlhodobo špecializuje na export slovenských
potravinárskych produktov do Ázie, najmä do Číny, Hong Kongu a na Taiwan.
V neposlednom rade z mnohých ocenení, ktoré firma Apimed v roku 2015 získala, treba
spomenúť aj medzinárodnú súťaž vín a medoviny The New York International Wine
Competition, ktorá sa uskutočnila 15. júna v New Yorku v USA. Do piateho ročníka bolo
prihlásených tisíc vzoriek zo Spojených štátov a viac ako 30 krajín z celého sveta.
Medovinárstvo Apimed sa do súťaže zapojilo po prvýkrát a ani z New Yorku neodchádzalo
naprázdno. Ich Trnavská medovina získala striebornú medailu v kategórii „mead“, teda
medovina. Apimed stále viac a viac priťahuje pozornosť a záujem zo strany verejnosti. Ich
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medovina je koniec koncov najlepšia na svete. A preto viaceré turistické organizácie pozývajú
záujemcov na návštevu firmy a degustáciu medoviny a medu. V mesiacoch september
a október takéto výlety organizoval aj Trnava Tourism. Desiatky až stovky návštevníkov vždy
srdečne privítali manželia Kudláčoví, ktorí aj prezentovali a priblížili tajomstvá výroby
svetovej medoviny z Dolnej Krupej.
V mesiaci január sa zmenil prevádzkovateľ Šport baru v budove OŠK (tribúna na Šport bar
ihrisku). Novým nájomcom barového priestoru vo výmere 82 m² (obchodné priestory) sa stal
Daniel Sucháň, ktorý bol zároveň jediným záujemcom. Obec požadovala nájomné v sume 15
€ za m² za rok. Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Krupá však schválilo pozmenenú zníženú
sumu 1€/m² za rok. Doba prenájmu bola stanovená na obdobie 3 rokov, t.j. od 1.3.2015 do
27.2.2018. Predošlým prevádzkovateľom Šport baru bol náš spoluobčan a poslanec OZ Mgr.
Marek Dekan. Táto prevádzka je hodne navštevovaná mladými spoluobčanmi a aj
športovcami našej obce.
Poľovnícke združenie „Tri háje“ Krupá, ktoré bolo založené v roku 1973, patrí k
najpočetnejším organizáciám v obci. Okrem hlavného cieľa svojej činnosti - celoročnej
starostlivosti a ochrany zveri a poľovného revíru – každoročne na jar organizuje brigádu na
očistenie chotára od odpadu. Upratovanie chotára obce sa konalo aj tento rok dňa 28. marca.
Ing. Jozef Ištvanec ml. opísal podujatie nasledovnými slovami: „Počasie bolo na koniec
marca dosť chladné a fúkal silný vietor, čo sťažovalo zbieranie a celkovo manipuláciu s
vrecami a odpadom. Najprv sme sa rozdelili na partie podľa úsekov v našom revíri a každá
partia vyzbierala vo svojej časti odpadky pri hlavnej ceste, ktoré ľudia vyhadzujú pri jazde
autom - celkovo na úseku cesty od Potôčkov až po Prekážku (cca. 15 km). Potom sme sa
vybrali do problematických úsekov chotára, kde sa nachádzajú čierne skládky a kam
pravidelne ľudia vyvážajú odpad. Smeti sme vyvážali z prírody na nákladnom aute a na
osobnom aute s vozíkom za OÚ, kde boli pripravené veľkoobjemové kontajnery. Celkovo sme
ich naplnili tri (ako sa hovorí "kopcom" - ďalší by sme naplnili vrecami a odpadom, ktoré
sme ukladali vedľa preplnených kontajnerov). Takúto brigádu robia poľovníci každý rok a
najsmutnejšie na tom je skutočnosť, že rok čo rok sa vyzbiera viac odpadu. Všetci sme sa
zhodli, že ľudská hlúposť nepozná hraníc, pretože všetok odpad, ktorý sme vyzbierali, by bez
problémov smetiari zobrali spred domu každého, kto ho vyváža do svojho okolia“. Členmi
Poľovníckeho združenia „Tri háje“ sú: Martin Adamčík, Tibor Anetta, Róbert Bachratý, Ján
Fabok, Miroslav Galgóci, Milan Grdinič, František Chovanec, Mgr. Jozef Ištvanec st., Ing.
Jozef Ištvanec ml., Marek Ištvanec, Peter Ištvanec, Inocent Jankovič, Marian Jankovič,
Vladimír Kubovčík, Stanislav Konečný st., Zdenko Petrík st., Andrea Pribišová, Ing. Jana
Ryšavá, Ing. Ľubomír Ryšavý, Ing. Ľuboš Ryšavý, Peter Ryšavý, Stanislav Reisinger, Anton
Totka, Jozef Vittek. Čakatelia na členstvo sú: MUDr. Jana Lederleitnerová, Mgr. Juraj Anetta,
Ján Kasanický. Verejnosť a príbuzní, ktorí sa zúčastnili akcie : Alexandre Poláček, Ing. Matúš
Vadovič, Ing. Tomáš Nádaský, Martin Fíba, Tomáš Bohunický, Oliver Anetta, Miroslava
Galgóciová, Michal Žák, Martina Anettová, Dominika Kubatková, Daniela Leváková.
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Vyznamena-

Dňa 1. apríla 2015 sa v Dome odborov v Žiline konalo slávnostné odovzdávanie
nie veliteľa
najvyššieho vyznamenania Dobrovoľnej Požiarnej Ochrany Slovenskej republiky - titulu Klementa
Zaslúžilý člen DPO SR, ktoré si ocenení prevzali z rúk prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Baránka

Pethö. Medaila môže byť udelená členom DPO za celoživotnú záslužnú prácu vykonanú v
DPO SR. Jedným z ocenených bol aj dlhoročný veliteľ miestneho DHZ Dolná Krupá pán
Klement Baránek, ktorý vstúpil do radov DHZ v roku 1976. Počas týchto rokov bol aktívnym
členom hasičského družstva, ktoré sa zúčastňovalo mnohých súťaží a previerok pripravenosti.
V roku 1991 stal sa držiteľom medaily „Vzorný požiarnik“ a medaily „Za príkladnú prácu“ a
o rok neskôr medaily „Vzorný požiarnik III. stupňa“. V roku 1998 bol vymenovaný za
veliteľa DHZ Dolná Krupá. Počas jeho pôsobenia dosahuje hasičský zbor veľmi pekné a
dlhoročné výsledky v aktivite a v previerkach pripravenosti hasičských družstiev. O tom
svedčia aj ďalšie ocenenia, ktorých je nositeľom – medaila „Za mimoriadne zásluhy so
stužkou“ (2004) a medaila „Za príkladnú prácu so stužkou“ (2011). Je dlhoročným členom
Okresného výboru DPO v Trnave. Pravidelne sa zúčastňuje ako rozhodca na súťažiach DHZ
v okrese. V roku 2009 bol vyznamenaný za dlhoročnú prácu z príležitosti návštevy u
prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Klement Baránek je hrdým nositeľom
čestného titulu Zaslúžilý člen DPO SR, no i naďalej zostáva skromným dobrovoľníkom
ochotným napĺňať poslanie a ciele dobrovoľného hasičského zboru.
V jarných mesiacoch sa uskutočnili dobrovoľné brigády v parku. Za ich Dobrovoľzorganizovaním stojí Občianske združenie M. H. Chotekovej a náš spoluobčan Michal Žák. nícke brigády
Akcie boli avizované na sociálnej sieti Facebook, ale aj v obecnom rozhlase, čo zaručilo v parku
početnú účasť najmä mladšej generácie. Najpočetnejšie brigády sa uskutočnili 18. apríla a 23.
mája. Hlavným cieľom bolo očistenie parku od množstva suchej haluzoviny, úprava umelej
jaskyne Grotty a jej okolia a osadenie lavičiek. Vyzbierala sa haluzovina, ktorá po rozdrvení
naplnila 4 kamióny. Bolo nainštalovaných celkom 19 lavičiek z pňov stromov. V areáli
kaštieľa po jazero sa osadilo ďalších 8 liatinových lavičiek. Upravila a očistila sa umelá
jaskyňa. Odstránili sa stĺpy nefunkčného osvetlenia a rozvodné skrine. Je potešiteľné, že toto
podujatie našlo širokú odozvu v komunite mladých obyvateľov obce. Kus práce, ktorú
dobrovoľníci za sebou zanechali dokazuje, že aj medzi mladou a mladšou generáciou sa nájdu
takí, ktorí sa radi zúčastnia podobných aktivít a dokážu obetovať svoj čas pre správnu vec.
Obidvoch brigád sa zúčastnili desiatky ľudí všetkých vekových kategórií – prvej brigády 77
ľudí, druhej okolo 120.
Zásluhou zástupcu starostu obce a zároveň poslanca OZ Mgr. Stanislava Petráša a jeho
Nové ruže
otca Stanislava Petráša pokračovala v novembri II. etapa výsadby nových ruží v našej obci – pri mauzóleu
tentoraz pred Mauzóleom Chotekovcov. Pribudlo viacero nových kríkov ruží venovaných
pamiatke ružovej grófky Márie Henriety Chotekovej (1863-1946) – Geschwinds Schönste
(Geschwind 1900), Marie Rottrová (Kordes&Sohne – Nemecko 2011), Wiener Blut
(Horstmann – Nemecko 1961), Fürstin Esterhazy (M. H. Choteková – pred. r. 1938),
Rosengräfin M. Henriette (Kordes – Nemecko 2013) a Centenaire de Lourdes (Delbard –
Francúzsko 1958). Niekoľko ich bolo vysadených aj v roku 2014 na Námestí Ludwiga van
Beethowena a v okolí kostola.
Dňa 7. februára bol po niekoľkých rokoch znovuotvorený bar Bethoven. Novým Obnovený
prevádzkovateľom a majiteľom je Daniel Dubravec z obce Dlhá. Tento bar situovaný bar
v podstate dnes v strede obce v budove niekdajšej predajne ovocia a zeleniny, ktorá ešte „Bethoven“
predtým patrila do komplexu hospodárskych budov veľkostatku Pallavicino (resp. ku kaštieľu

Chotekovcov) bol v minulosti hodne navštevovaný aj pre jeho lokalitu v susedstve kaštieľa
i parku, ale aj pre absenciu iného podobného podniku v obci. Pôvodne bol otvorený v roku
2001 ako cukráreň majiteľkami – sestrami Táňou Slobodovou rod. Brestovanskou a Mgr.
Janou Lehotovou rod. Brestovanskou. Cukráreň sa ale postupne transformovala na klasický
bar. V tej dobe bol originálnym podnikom s pestrou paletou občerstvenia, na zrenovovanom
podkroví časom vznikla tzv. Grófska izba – s historickými fotkami z dejín obce a kaštieľa
(vlastne mnohé fotky z publikácie Mgr. Stanislava Petráša z roku 2003 – Kapitoly z dejín
Dolnej Krupej) a pribudla aj pekná letná záhrada s jazierkom. Keď zaniklo Kino SNP
(posledný prevádzkovateľ Ondrej Bohunický), „na hóre“ sa v piatky premietali aj filmy.
Neskôr pribudli aj 2 plne vybavené počítače s internetom a zmrzlina. Mladých lákala aj
možnosť zakúpiť si pizzu – azda prvá pizzeria v obci. Bol to taký multifunkčný bar. Naozaj
v dobe pred asi 10 rokmi hodne navštevovaný. Na druhej strane prevádzkovateľky sa borili
s častými sťažnosťami obyvateľov susedných domov, ktorým vadil hluk a nejedenkrát sa
stalo, že aj maloletí sa ocitli „v dobrej nálade“ z alkoholu. Ktovie ako bude navštevovaný
znovuotvorený Bar Bethoven súčasnosti (s iným prevádzkovateľom v inom desaťročí) a či
opäť priláka svojich niekdajších častých a verných štamgastov.
V máji boli na obecný úrad doručené sťažnosti na prevádzkovanie barov – sťažnosť na Sťažnosti na
prevádzku baru Beethoven od pána Patrika Horvátha a manželky Jany a od pána Eliáša prevádzku
Poláčka a manželky Dariny. Slečna Michaela Cviková (bydliskom na Novej ulici vedľa barov
ihriska) vyjadrila pripomienky k prevádzke Šport baru – požadovala dodržiavanie času
zatvorenia baru. Uviedla, že zákazníci odchádzajúci z baru sa rozprávajú pod jej oknom.
Poukázala na parkovanie osobných áut na chodníku a miest. komunikácii v mieste, kde je to
nebezpečné vzhľadom na neprehľadnosť v tomto úseku. Deti si voľne kopú do mantinelov na
multifunkčnom ihrisku v areáli OŠK, čo robí hluk. Sťažnosti preverovali aj poslanci OZ.
Prevádzkovateľom spomenutých barov boli zaslané písomné upozornenia a info, že ak dôjde
k ich porušeniu, obec bude riešiť situáciu sankciami.

Celkový počet obyvateľov 2258
Narodení 14
Michal Johanes, Tomáš Brestovanský, Miroslav Galgóci, Dominika Vlková, Kristián Čambál,
Daniel Školník, Aleš Cesnek, Marián Kubovič, Viktor Žák, Johana Adamčíková, Viktória
Fekoňová, Stanislav Bachratý, Lívia Choreňová, Michael Januš
Zomrelí 19
Jozef Žák, Pavlína Petrášová, Ján Lehota, Mária Baránková, Terézia Baránková, Jarmila
Jarábková, Jozef Keleši, Mária Galgóciová, Ernest Kotásek, Milan Sabo, Oľga Olšovská,

Anna Blahová, Michal Hulík, Otília Dekanová, Matilda Strížová, Pavlína Svetlovská, Jozef
Bohunický, Sidónia Šalgovičová, Oľga Heráková

Prihlásení na trvalý pobyt 26
Odhlásení z trvalého pobytu 33

Počet uzavretých manželstiev 15 (6 cirkevných, 9 občianskych)

Tento kronikársky záznam bol schválený poslancami Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Krupej dňa 6. novembra 2018. Pripomienky boli riadne zapracované.

