KRUPanSKÝ SPRAVODAJ
Slovo má starosta...

....

Vážení čitatelia,
výročie obce je pre nás nielen
krásnym sviatkom, ale aj dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k miestu, kde žijeme, k miestu, ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim pokoleniam.
Zároveň je príležitosťou poďakovať minulým generáciám, ktoré
tu po mnohé stáročia pred nami
žili a často v ťažkých podmienkach budovali svoju existenciu a
zveľaďovali obec.
Úvodom zalistujem trocha v
archívoch o vzniku a histórii
obce Dolná Krupá.
Archeologických nálezov z našej
lokality je poskromne, avšak dokazujú, že v našom chotári zanechal stopy praveký človek doby
ľadovej približne pred 20000
rokmi.
S určitosťou však môžeme povedať, že na začiatku druhého
tisícročia tu už Dolná Krupá
bola. V ranofeudálnom Uhorsku
vstúpila obec do histórie a v roku
1113 nachádzame prvý bod jej
písaných dejín. Pôvodný slovanský názov sa stal základom pre
všetky ďalšie verzie názvu obce
používané v nasledujúcich storočiach. Uvedený zápis je historickým dôkazom, že naša dedina tu bola už v roku 1113.
V 12. - 15. storočí mali v obci
majetkové podiely mnohé šľachtické (zemianske) rodiny.
Na prelome 14.- 15. storočia
vlastnil obec po kráľovi najmocnejší muž vtedajšieho Uhorska
Ctibor zo Ctiboríc. V 16.-17. storočí D. Krupú vlastnili desiatky
drobných zemanov - nižšej
šľachty, ktorá hľadala záchranu
pred Turkami v severnejších
častiach Uhorska.
Historicky sme boli poznačení
tatárskymi, tureckými a kuruckými prepadmi v 13., 16. a 17.
storočí. V 19. storočí zasiahli
Európu napoleonské vojny. Aj
naši predkovia zažili v roku
1805 presun početnej cisárskej
jazdy. V 18. storočí do D. Krupej
prichádza nám dobre známy rod
Brunsvikovcov a následne ich

Čas ukrojil už väčšinu z roka 2013, ktorý bol pre našu obec jubilejným vo viacerých
ohľadoch. Najviac pozornosti právom vzbudili obecné oslavy zorganizované pri
príležitosti 900. výročia 1. písomnej zmienky o obci. Nemohlo sa zabudnúť na 200.
výročie posviacky nášho kostola a pripomenuli sme si aj 150 rokov od narodenia Márie
Henriety Chotekovej - zakladateľky prvého rozária na Slovensku.
ľa kráľa Kolomana (10951116). Spolu 52 riadkov
latinského textu písaného
na pergamene (460 x 620
mm) obsahuje súpis majetku benediktínskeho kláštora. Uvádza sa takmer 200
miestnych názvov používaných na začiatku 12. storočia. Listina je uložená v Nitrianskom biskupskom archíve a jej kópiu nám poskytlo Diecézne múzeum
v Nitre.
Spolu so slovenským prekladom ju mohli uvidieť aj
návštevníci obecného múzea, ktorí si prezreli inovovanú expozíciu počas obecných osláv v dňoch 17. a 18.
augusta t. r. V 23. riadku listiny si mohli prečítať aj názov „Crūba“ (čítaj Krumba),
tak pomenoval vtedajší
pisár dnešnú Dolnú Krupú.
Reprodukciu listiny prinášame na strane 3. (pokrač.)

Slávnostný sprievod obcou je pripravený vyraziť - 8. august 2013

V tomto roku uplynulo 900
rokov, odkedy sa objavil prvý
písomný záznam dokazujúci
existenciu stredovekej dediny
v lokalite dnešnej obce.
Prvý hodnoverný doklad o D.
Krupej sa zachoval v Zoborskej listine z roku 1113, kto-

rá je po listine z roku 1111
druhou najstaršou listinou v
Slovenskej republike, ktorá
sa do dnešných dní zachovala ako originál. Listiny dal vyhotoviť vtedajší opát kláštora na Zobore pri Nitre Gottfried za vlády uhorského krá-

V októbri t. r. bola dokončená
rekonštrukcia cestnej komunikácie Horná ulica, ktorá
zahŕňala aj realizáciu chodníkov v tejto lokalite.
S prácami sa začalo 15. júla
tohto roku. Rekonštruovaná
cesta pozostáva z troch častí.
Prvá časť v šírke 6 m od hlavnej
cesty po križovatku s Krátkou
ulicou, druhá časť je v šírke 5,5
m medzi ulicou Krátkou a
Novou. Tretia časť je od Novej
ulice po poľnú cestu. Šírkové
usporiadanie zohľadňuje jestvujúci stav pozemkov.
Zrekonštruovaná cesta vyhovuje normám pre cestnú dopravu a oproti pôvodnej je Asfaltovanie cesty na Hornej ulici, dokončená bola v polovici októbra
bezpečnejšia pre chodcov.
Pôvodný chodník bol doplnený
novým v dĺžke 50 m.
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rosta obce privítal zhromaždených a spred obecného
úradu vyšiel slávnostný sprievod, bola vysadená lipa, ktorá
bude pripomínať túto slávnostnú udalosť.
Pestrý sprievod aj s mnohými
krojovanými účastníkmi, sprevádzaný početným publikom,
prešiel obcou a dorazil na
námestie, odkiaľ sa prítomní

V kultúrnom programe, ktorý
nasledoval účinkovali miestne
súbory a hosťujúca dychová
hudby Májovanka z Holíča,
ktorá sa postarala o zábavu do
večerných hodín.
Počas nedeľného programu
bol verejnosti predstavený aj
historický kalendár obce na
rok 2014, ktorý bol neskôr
distribuovaný do každej domácnosti v obci. Takto poňatý
kalendár sa stretol s veľmi
pozitívnou odozvou.
Súčasťou osláv boli aj mnohé
kultúrne podujatia a sprievodné aktivity: divadelné predstavenie miestnych ochotníkov
odohrané v sobotu, záujem
vzbudila výstava Dolná Krupá
na starých mapách a leteckých
fotografiách inštalovaná vo
vestibule kultúrneho strediska (výstava je od 20.8. sprístupnená na poschodí OcÚ).
Návštevníci osláv si mohli
prezrieť aj výstavu Známa
neznáma v mauzóleu Chotekovcov a otvorené bolo aj
miestne múzeum, kde v renovovanej časti expozície pribudla prezentácia 7 divov
obce. K dispozícii bola aj nová
brožúra 7 divov Dolnej Krupej
vydaná pri tejto príležitosti
ako súčasť propagácie obce.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu
akcie.
(red)

Medzi dlhodobo neriešené
problémy takmer každej obce
patria poplátané miestne komunikácie.
Príčinou ich zlého stavu je v prvom rade finančná otázka, pretože každá väčšia oprava si vyžaduje
nemalé investície. S rovnakými
ťažkosťami zápasíme aj v našej
obci.
Problémové sú takmer všetky
úseky týchto ciest, no rekonštruovať sa nedajú všetky a naraz.
Aj preto obec zvolila postup, keď
začala s opravou najhoršej cesty
(Horná ulica) a už na budúci rok
by mali nasledovať ďalšie.
V prvom rade sa pripravuje
rekonštrukcia kratšieho úseku na
Podhájskej ulici medzi novým a
starým cintorínom, ktorý zaplavuje voda. Táto časť miestnej komunikácie v dĺžke takmer 150 m
(od zákruty po cestu na Dolné Dubové) je vo veľmi zlom technickom stave a jej oprava vyrieši
prístup do oboch častí cintorína.
Ďalšou veľkou investíciou v budúcom roku by mala byť Krátka
ulica. V tejto lokalite pôjde vlastne
o pokračovanie prác na Hornej
ulici, na ktorú zmienená komunikáciu nadväzuje. Jestvujúca
asfaltová cesta sa zrekonštruuje v

rámci možností s ohľadom na tamojšiu zástavbu rodinnými domami a bočné prevýšenie terénu.
Navrhnutá cesta bude široká 3,25
m, hlavný dopravný priestor má
4,25 m, chodník bude široký 1,5m.
Nerovnomerný terén, jestvujúce
výškové rozdiely a najmä hranice
súkromných pozemkov neumožňujú väčšie rozšírenie tejto cesty.
Pribudnúť by mali aj chodníky ,
resp. ich rekonštrukcia v tých častiach obce, kde sú situované na
obecných pozemkoch.
(red)

(dokončenie z 1. strany)
se v areáli OŠK. Tu si priazVýznamné jubileum, vďaka nivci športu mohli pozrieť aj
ktorému sa môžeme hrdiť tým, futbalový zápas domácich
že naša obec patrí k najstarším starých pánov s bývalými futzdokumentovaným sídlam v balistamiSpartakaTrnava.
trnavskom okrese (v listine sa Podvečer patrilo pódium finaokrem Krupej preukázateľne listom Superstar a večer rozuvádzajú iba Bohunice, Bresto- tancovala starších i mladších
vany a Malženice), sme si pri- skupina Exil.
pomenuli v lete pestrým dvojdňovým programom.
Predchádzali mu niekoľko
mesačné prípravy, ktoré zahŕňali nielen objednanie účinkujúcich, ale najmä organizačné
zabezpečenie množstva sprievodných podujatí.
Pestrý dvojdňový program v
dňoch 17. a 18. augusta 2013
bol určený zástupcom všetkých vekových kategórií z radov miestnych obyvateľov i
hostí. Sobota patrila podujatiam s atrakciami najmä pre
rodiny s deťmi, ktorým boli Pohľad na hľadisko v sále kultúrneho strediska počas nedeľnajšieho
programu. V popredí občania navrhnutí na ocenenia starostom a poslanurčenévieceré akcie.
cami a obecným zastupiteľstvom.
Mužskú a chlapčenskú časť
návštevníkov zaujali najmä Nasledujúcemu dňu domino- presunuli do kultúrneho strestaré traktory a ukážky tradič- val oficiálny program.
diska, kde bol pripravený kulnej mlatby, ktoré zo svojej V nedeľu predpoludním sa vo túrny program. Po slávnostzbierky historických strojov a farskom kostole uskutočnila nom príhovore starostu boli
vozidiel pripravil v areáli slávnostná svätá omša, ktorú ocenení cenou starostu obce,
kaštieľa JUDr. Jozef Žák. Moto- celeb ro val arc ib iskup Já n ďakovnými a pamätnými listacykle, hasičská technika, zos- Orosch, ktorý počas omše mi 39 občania a spoločnosti,
kok parašutistov, skákací hrad posvätil novú štandardu obce. ktoré sa v rôznych oblastiach
či maľovanie na tvár lákali za- Popoludní, predtým ako sta- zaslúžili o rozvoj obce.

Od júna sa pokračovalo v postupnej úprave priestorov obecného
úradu. Bola vymenená podlahová
krytina na schodisku a na chodbách. Vymenila sa dlažba na prístupových schodoch do budovy.
Práce a stavebné úpravy sa nerealizujú iba na obecnom úrade, ale aj
na iných budovách vo vlastníctve
obce.
Na budove Obecného športového
klubu sme po daždi pravidelne
zaznamenávali zatekanie do stropu, čo poškodzovalo elektroinštaláciu a celý interiér budovy.
Predošlé izolačné nátery sa ukázali ako neúčinné, preto bola odsúhlasená nová oprava. V júni dala
obec vyhotoviť špeciálny hydroizolačný náter - systém Marisel,
čím sa pretekaniu vody zamedzilo. Športovci majú opäť o niečo
kvalitnejšie priestory a budova
bude chránená pred ďalším poškodzovaním.
Postupne sa vynovuje aj budova
požiarnej zbrojnice. Po predošlej
výmene okien a vstupných brán sa
v septembri minulého roku po
mnohých rokoch natrela aj fasáda
budovy. Takže na opravu čaká už
iba strecha, ktorá si napriek veku
stále plní svoju funkciu. (red)

V areáli školy je po dokončení potrebných úprav pripravené všetko
pre to, aby deťom mohlo slúžiť
nové detské ihrisko. Po zbúraní
skladu tu bola vybetónovaná plocha pre pohybové aktivity detí z
MŠ, v júli a auguste sa areál ihriska
(40 x 29 m) oplotil. Už v októbri sa
začali osádzať prvé hracie prvky.
Ďalšie budú pribúdať postupne.
Obec na to vyčlenila 20 322 €.

Pribudol nový
informačný systém
Počas obecných osláv mal premiéru aj nový informačno-orientačný systém. Pre ľahšiu orientáciu v obci pribudlo 16 bodov s
informáciami o uliciach, inštitúciách, ale aj kultúrnych pamiatkach. Nápisy sú ladené v obecných
farbách a ocenia ich predovšetkým návštevníci obce a turisti,
ktorých v ostatných rokoch naša
obce láka stále viac. Tých hneď po
príchode do obce z oboch strán
prehľadne nasmerujú nielen ku
kaštieľu a parku, ale aj k iným
miestam, ktoré môžu navštíviť.
Pre zaujímavosť uvádzame, že
informačných tabuliek je spolu
91, boli vyhotovené z hliníkových
lamiel a osadené do pozinkovaných oceľových stĺpikov. (red)
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Orientačný bod pre domom služieb

dedičia Chotekovci. Posledná
členka tohto rodu Mária Henrieta Choteková - ružová grófka
sa preslávila rozáriom, kde
pestovala vyše šesť tisíc kultivarov ruží. Zomrela v našej
obci v roku 1946.
Toľko stručná kronika starej
Dolnej Krupej.
Nové obdobie Dolnej Krupej
bolo poznačené dvomi vojnami. V prvej svetovej vojne
položilo životy 56 prevažne
mladých mužov a v druhej
svetovej vojne ďalší naši občania. Obete týchto vojen nám
pripomína pamätník padlým
odhalený v roku 1925.
V čase, keď sa schyľovalo k druhej svetovej vojne, v roku 1938
bol v našej obci otvorený nový
kultúrny dom, podobného
stánku kultúry v širšom okolí
v tej dobe nebolo. Neskôr v ňom
bolo prevádzkované kino.
Po druhej svetovej vojne došlo k
rozmachu obce, rozšírila sa
hlavne bytová výstavba, vzniklo
JRD. V ďalších rokoch bola postavená nová základná škola,
obchodný dom Jednota, obecný
úrad - vtedajšie MNV, kultúrne
stredisko, nové kabíny športového klubu.
Začiatkom deväťdesiatych
rokov bola realizovaná plynofikácia obce a následne bol v obci
postupne vybudovaný vodovod.
Neskôr v obci z prevádzky TAZ
Trnava vzniklo DKT a pred 15.
rokmi bola založená úspešná
firma APIMED. Odroku1997po
transformácii plemenárskych
služieb vznikla firma INSEMA
Rybníčky.
Z najnovšej etapy dejín treba spomenúť vybudovanie
kanalizácie, rekonštrukciu domu služieb, vybudovanie domu
smútku, rozšírenie cintorína,
rekonštrukciu budov ZŠ s MŠ,
výstavbu viacúčelového ihriska,
rekonštrukciu pôvodného kultúrneho domu (kina), rekonštrukciu budovy obecného úradu,
vybudovanie parkoviska v Hoštákoch pri cintoríne, revitalizáciu centra obce, v rámci
ktorej boli upravené priestory v
strede obce pred obecným úradom, s chodníkmi na hlavnej
ulici a rekonštrukciou cesty od
reštaurácie až po Novú ulicu,
rekonštrukciu strechy múzea
atď.
Za tých 900 rokov sa udiali
veľké zmeny, či už politické,
hospodárske a ekonomické,
ktoré sa dotkli aj našej obce a
stáli by za zmienku, ale nie je
priestor spomenúť všetko.
Ale čo je dôležité, za všetkým, čo
sa v obci urobilo, stáli ľudia.

Pri tvorbe hodnôt starostovia,
poslan c i, akt ívn i ob č ania,
zamestnanci obecného úradu a
v minulosti predsedovia a zamestnanci MNV.
No nielen oni stoja za výsledkami, že obec Dolná Krupá sa
buduje a postupne sa stáva
mod er no u a pro sper u j úcou
obcou, ale všetci tí známi i
menej známi z minulosti i tí
súčasníci, ktorí tu žili, žijú a
tvoria hospodárske hodnoty,
pracovali a pracujú na poliach
družstva i vo vinohradoch, či vo
výrobných organizáciách, v

Obec sa dostáva do povedomia
širšej verejnosti vďaka kaštieľu,
ktorý je v správe Slovenského
národného múzea- Hudobného
múzea a okrem výstav sa tu
realizuje množstvo kultúrnych
podujatí.
Ak hovoríme o našej histórii,
čerpáme zo zdrojov, ktoré
zaznamenali kronikári a historici. Z obecných kroník sa
dozvedáme o významných
rodákoch z Dolnej Krupej.
Nezabúdame na našich rodákov - kňazov, akými bol kakanonik Karol Jarábek, dekan

Reprodukcia
Zoborskej listiny,
dole dobový
prepis názvu
našej obce

„Crūba“

základnej i materskej škole...
Treba si spomenúť aj na obetavých ľudí, vďaka ktorým sa
rozvíjal duchovný, kultúrny,
spoločenský život a šport.
Naša obec oslavuje toto
okrúhle jubileum v roku, v ktorom sme si pripomenuli 1150.
výročie príchodu sv. Cyrila a
Metoda na Ve ľkú M oravu,
dvoch významných mužov, ktorí sa pričinili o rozvoj kresťanstva, slovanského jazyka a
písma na našom území.
Dominantou obce je kostol
sv. Ondreja, ktorý oslávil 200.
výročie posvätenia a v súčasn o s ti má krá s ne v y n ovený
interiér i upravené okolie.
Kňazi, ktorí tu postupne pôsobili, sa okrem pastoračnej
činnosti aktívne zapájali aj do
kultúrneho a verejného života
farnosti a obce. Často to boli
významné osobnosti.

Jozef Stríž a ďalší. Taktiež na
rodákov, ktorí rozšírili rehole
po celom svete, na školských
bratov-učiteľov: Jána Sládečka,
Jána Poláčka, Pavla Bednára,
Jozefa Bednára, Pavla Šimončiča a ďalších.Tí pôsobili v štátoch Blízkeho východu, v Južnej
Amerike, Egypte, ale aj na
Filipínach. Hrdo sa hlásime aj
ku Klementovi Šimončičovi,
ktorý pôsobil ako lektor
Columbijskej univerzity v New
Yorku. Sme hrdí aj na rodákov,
ktorí ju preslávili v oblasti
športu: atlét Jozef Nádaský,
ktorý bol v roku 1953 dorastteneckým majstrom Slovenska
v behu na 60 m a v skoku do
diaľky, Jozef Halán obliekal
dres prvoligového futbalového
oddielu Jednota Trenčín, Jaroslav Nemeček a Augustín
Polák, hrávali za “béčko”
Spartaka Trnava.
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História spomína a nezabúda
na ľudí, ktorí tu tvorili nezabuduteľné divadelné predstavenia. Bolo to obdobie, kedy
divadlo bolo samozrejmosťou a
súčasťou diania v obci. Na tieto
tradície nadväzuje v súčasnosti
divadelný súbor Marion.
Taktiež nezabúdame na náš
futbal, šport, ktorý sa v Krupej
hrá oddávna. Známa bola a je
krupanská interliga, ktorá sa
po mnohé roky hráva v letných
mesiacoch za účasti i cudzích
mužstiev. Nemožno nespomenúť mnoho ročníkov úspešnej
bežeckej súťaže Krupská dvadsiatka, ktorá tiež zviditeľnila
Dolnú Krupú a taktiež šachový
oddiel, ktorý má stále svojich
nadšencov.
Pamätáme na pedagógov i
duchovné osoby, ktorí pôsobili v
Dolnej Krupej a vzdelávaním
detí a mládeže zvyšovali gramotnosť obyvateľstva a vytvárali duchovné hodnoty.
Najstaršie historické záznamy
hovoria o existencii školskej
budovy pochádzajúcej z roku
1618. Základné školstvo v obci
vychovalo veľa šikovných a
talentovaných žiakov a dobre
ich pripravilo na ďalšie štúdiá.
Spomíname i na dobrovoľný
hasičský zbor, jeho vznik a historické a kultúrno-spoločenské
miesto v dianí obce, ktoré bolo
významné v minulosti, ale je
významné i v súčasnosti.
História nezabúda ani na
činnosť dobrovoľných spoločenských organizácii, ktoré
svojou činnosťou pozitívne
ovplyvňovali a ovplyvňujú
dianie v obci. Naša dychová
hudba je jednou z najstarších
dychových hudieb v okolí,
vznikla takmer pred 150 rokmi,
dychová hudba Karpatská
kapela je jej nasledovníčkou a
obe významne reprezentujú
našu obec. Obec reprezentuje a
veľmi dobre zviditeľňuje folklórny súbor Krupanskí črpáci,
ktorý oslávi tento rok 10. výročie svojej existencie.
Ženská spevácka skupina Dolnokrupanka nás svojimi piesňami takmer 30 rokov sprevádza na všetkých kultúrnospoločenských akciách v obci a
je známa i ďaleko za bránami
obce. Medzi ďalšie záujmové
združenia, ktoré majú tiež svoju históriu a aktívne pôsobia i v
súčasnosti patria: Poľovnícke
združenie Tri Háje, Miestna
organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov, Klub dôchodcov
či Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža.

Vážené dámy, vážení páni,
naša obec má dlhú a bohatú
históriu. Striedali sa obdobia
radosti i starosti, výhry i porážky, sú tu klady i zápory, ale
je to história naša a my si ju
vážime.
Ďakujem ľudom všetkých generácií, ktorí ju počas svojho
života pozitívne ovplyvňovali.
Prenesme sa teraz do ulíc
našej obce. V poslednom období
nie je možné v našej obci
prehliadnuť rozsiahlu investičnú činnosť.
Naša obec vďaka nej opeknela,
zveľadil sa obecný majetok,
dosiahli sa značné energetické
úspory v obecných budovách,
zlepšili sa podmienky pre život
v obci. Urobilo sa veľa, ale
rovnako viem, že nároky obyvateľov rastú, súčasný trend z pohľadu občanov je náročnejší.
Možnosti obce sú často obmedzené a sú limitované prerozdeľovaním daní od štátu a nie
sú v súlade s potrebami obcí.

Napriek tomu, že naša obec za
posledných šesť rokov získala z
mimo r ozpočtových zdrojov
takmer 2 milióny eur, ktoré boli
pou žité n a u ž spom í n a né
investície, v budúcnosti bude
potrebné na základe nových
projektov získať ďalšie finančné prostriedky z dotácií Európskej únie.
Čo sa robí dnes a aké sú vízie
obce do budúcnosti?
V súčasnosti zrealizovala rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Horná. V tomto
roku sme už zmodernizovali
zostávajúcu časť verejného
osvetlenia, boli nainštalované
úsporné výbojky, pokračovalo
sa v opravách obecných budovvymenila sa PVC podlaha na
chodbách OcÚ a dlažby na
vstupoch do obecného úradu,
opravila sa podlaha tribúny
Obecného športového klubu
zrealizoval s a informačnoorientačný systém, ktorý uľahčí orientáciu.

V areáli ZŠ s MŠ sa buduje
detské ihrisko a boli osadené tri
nové autobusové čakárne.
Budúce plány obce zahŕňajú:
postupné rekonštrukcie ďalších
miestnych komunikácií, obecných chodníkov, resp. ich vybudovanie v miestach, kde
doterazchýbajú.
Nevzdávame sa myšlienky
vybudovať zberný dvor, po
vysporiadaní majetkových
pomerov je potrebná rekonštrukcia strechy kultúrneho
strediska. Ďalšie investičné
aktivity budú viazané na výzvy
Európskej únie v ďalšom
programovacom období 20142020.
Vážené dámy, vážení páni,
Dolná Krupá je naším domovom. Do budúcnosti prajem
našej obci len to dobré, nech sa
neustále rozvíja, napreduje,
zveľaďuje, aby sa v nej naši
občania cítili príjemne, aby tu
zostali žiť naše deti, vnuci, aby
sa tu udržiavali dobré medzi-

ľudské a susedské vzťahy, spopatričnosť a zdravý lokálpatriotizmus.
Mojím osobným prianím je,
aby sa medzi vyše dvetisícdvesto obyvateľmi obce vždy,
v každej dobe, našli ľudia
ochotní pracovať v prospech jej
rozvoja, nápomocní obecnej
samospráve pri plnení jej úloh,
ochotní udržiavať jej kultúrne,
športové tradície, spoločenský
a duchovný život.
Lebo priznajme si, že žijeme v
období, keď zanietených ľudí
ubúda, ťažšie sa hľadajú rovnako ťažko získavajú.
Milí Dolnokrupania, prajem
Vám i vašim deťom a ďalším
generáciám veľa šťastných
rokov prežitých v obci Dolná
Krupá.
Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce
(príhovor bol prednesený
v rámci obecných osláv prvej
písomnej zmienky o obci)

Zoznam občanov, súborov a spoločností,
ktorým boli udelené ocenenia pri príležitostí osláv
900. výročia 1. písomnej zmienky o obci D. Krupá
Cena starostu obce:  Mgr. Jaroslav Hulík - za významný prínos k rozvoju
obce v čase vedenia obecnej samosprávy, za prínos k rozvoju športu a za vedenie futbalového oddielu
 Ing. Peter Kudláč - Apimed - za významný prínos k šíreniu dobrého mena obce a jej reprezentáciu doma i v zahraničí
 Mgr. Stanislav Petráš - za významný prínos k popularizácii dejín obce a za propagovanie jej kultúrneho dedičstva
 Poľnohospodárske družstvo Krupá - za významný prínos v oblasti hospodárskeho rozvoja obce

Ďakovný list:  Veronika Anettová - za prínos k zachovaniu ružiarskej tradície v obci  Vincent Bachratý - za prínos k rozvoju obce v čase
jej vedenia a za dlhoročné pôsobenie v obecnej samospráve  Klement Baránek - za dlhoročné vedenie dobrovoľného hasičského zboru v obci
 Mária Bobková - za dlhoročnú prácu v miestnom spolku Slovenského Červeného kríža  Dušan Bohunický - za prínos k rozvoju obce v čase
vedenia obecnej samosprávy  Anton Brestovanský - za prínos k rozvoju športu a za vedenie šachového oddielu  Jozef Gajarský - za prínos
k rozvoju obce v oblasti ovocinárstva a vinohradníctva  Ondrej Galád - za celoživotnú pedagogickú činnosť v školstve a prácu s mládežou
 Mgr. Juraj Galko - za celoživotnú pedagogickú činnosť v školstve a prácu s mládežou  Jozef Horváth - za prínos k rozvoju športu a činnosť
v stolnotenisovom oddiele  Ján Ištvanec - za prínos v oblasti udržiavania tradície dychovej hudby  Paulína Ištvancová - za reprezentáciu
obce v oblasti populárnej hudby  Mária Korchová - za celoživotnú pedagogickú činnosť v školstve a prácu s deťmi  Mgr. Miroslav Kováč - za
prínos k rozvoju obce v oblasti organizovania kultúrnych aktivít a duchovného života  Mária Kotásková - za podporu a sponzorovanie
kultúrnych a spoločenských akcií v obci  Vladimír Kubovčík - za dlhoročnú prácu vo vedení miestneho poľovníckeho združenia  Anna
Kumančíková - za dlhoročné angažovanie v spoločenskom dianí obce a za rozvoj ochotníckeho divadla  Stanislav Lehota - za prínos v oblasti
kultúrneho diania a ochotníckeho divadla  Veronika Malíčková - za celoživotnú pedagogickú činnosť v školstve a prácu s deťmi  Štefan
Manca ml. - za organizovanie vytvrvalostných pretekov Krupská 20-ka a za vedenie Bežeckého klubu  Peter Polák - Centrum - za podporu a
sponzorstvo kultúrnospoločenských aktivít  Jozef Rendek - za dlhoročnú reprezentáciu obce vo vytrvalostných bežeckých pretekoch  Jozef
Sýkora - za podporu a sponzoring spoločenského diania v obci  Jozef Šimončič - za prínos k rozvoju obce v oblasti športu a dlhoročné
organizovanie futbalovej interligy  Mária Škodová st. - za celoživotnú pedagogickú činnosť v školstve a prácu s deťmi  Mária Škodová ml. za celoživotnú pedagogickú činnosť v školstve a prácu s deťmi  Štefánia Vdovjaková - za celoživotnú pedagogickú činnosť v školstve a prácu
s deťmi  folklórny súbor Krupanskí črpáci - za zachovávanie ľudových tradícii a reprezentáciu obce  ženská spevácka skupina Dolnokrupanka - za šírenie a udržiavanie ľudových piesní a reprezentáciu obce  dychová hudba Karpatská kapela - za udržiavanie tradície miestnej dychovej hudby a za šírenie dobrého mena obce  spoločnosť Termomont Dolná Krupá spol. s r.o. - za podporu športu a sponzorstvo kultúrnych aktivít  spoločnosť DKT spol. s r. o. - za dlhoročnú podporu a pomoc v oblasti ekonomického rozvoja a hospodárskeho diania v obci.
Pamätný list:  in memoriam Augustín Bohunický - za celoživotný prínos k rozvoju kultúrnospoločenského diania v obci
 in memoriam Jozef Sýkora - za celoživotný prínos k rozvoju miestnych záujmových združení a spolkového diania v obci

Občianske združenie Korompa Vás pri príležitosti 150. výročia narodenia
M. H. Chotekovej pozýva dňa 24.11.2013 (nedeľa) v čase 9.00- 18.00
do mauzólea Chotekovcov na posledný deň výstavy venovanej životu
a dielu pestovateľky ruží a zakladateľky prvého rozária na Slovensku
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Farnosť sv. Ondreja v Dolnej Krupej stále niečím žije
Neodmysliteľnou súčasťou života obce je aj naše farské spoločenstvo, farský kostol sv. Ondreja
a súčasný správca farnosti vdp. Mgr. Miroslav Kováč. Stará sa nielen o „vnútorné chrámy“ - duše
svojich farníkov, ale zveľaďuje aj farský kostol, ktorý tento rok slávil 200. výročie svojej posviacky.
Popri tom organizuje množstvo koncertov, divadlených predstavení, zájazdov i aktivity pre deti.
V dobách dávnych nebolo ľahké kostol postaviť,
v dobách dnešných nie je ľahké kostol zveľaďovať a
udržiavať. Pán farár popri svojej pastoračnej
činnosti stíha podporovať aj kultúru, pravidelne
organizuje kvalitné koncerty (za posledné obdobie
to boli: manželia Hlbockí, Jendruchovci, Matúš
Dobšovič s dcérami, Cantica Sacra Tyrnaviae, Peter
Vymazal, chrámový zbor z Dunajskej Lužnej, zbor
Gaudette, Daniel Čapkovič s Paulínou Ištvancovou a
Luciou Kubekovou, Kátlovani, Krupanskí črpáci,
Zvony, Jana Kociánová & Art Music Orchestra
s Jánom Sucháňom, Jana Hubinská & Art Music
Orchestra. Milovníci divadla sa tešili z pozvania na
divadelné vystúpenia súborov: Dino z Hornej
Stredy, Divadlo na strnisku z Trnavy, Divadlo
z Piešťan z kostola sv. Štefana, Divadlo na kolene
z Častej, Celkom malé divadlo zo Starého Tekova či
Hlavina z Radošiny.
Deti sa mali možnosť stretávať na letných farských
opekačkách, na stretnutí s kúzelníkom a zapojiť sa
do života farnosti aj „Jasličkovou pobožnosťou“,
ktorú každoročne pripravujú.
Farníci mali možnosť zúčastniť sa mnohých pútí,
ktoré pán farár organizoval: Staré Hory a Banská
Bystrica, Kroměříž, Nitra, Velehrad/Strážnice/
Čejkovice, Hostýn/Lešná, kam chodia nielen
načerpať duchovné posilnenie, ale aj spoznávať
mnohé krásne miesta.
Slávnostné sv. omše a pobožnosti sprevádzajú
i významné dni a slávnosti našej obce, sú nimi: Deň
matiek, Deň otcov, Slávnosť ruží, Sviatok sv.
Floriána, oslavy 900. výročia obce a 200. výročia
posviacky nášho chrámu...
Jednou z posledných akcií, ktorá šíri dobré meno
farnosti aj obce v širokom okolí, je „Roľnícka
nedeľa“, spoločné vďakyvzdanie za úrodu spojené s
výzdobou kostola z plodov zeme, ktorou farníci
poďakovali za tohtoročnú úrodu. Výzdoba z rôznych
druhov ovocia a zeleniny, semien i kvetov sa stala
tradíciou a návštevníci kostola si ju mohli pozrieť už
po tretíkrát.
Tentoraz sme si pripomenuli aj dve významné
jubileá: spomínané výročie obce erbom sypaným zo
semien a kútikom venovaným hudbe i ružiam.

Ohliadnutie za rokom 2013
Rok 2013 sa pomaly chýli ku koncu, preto Vás
chceme v stručnosti oboznámiť s činnosťou
Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v našej obci.
V súčasnosti má DHZ Dolná Krupá 44 členov, z toho
2 ženy. Predsedom je Jozef Garažia a veliteľom
Klement Baránek.
DHZ plní úlohy, ktoré dostáva od OHZ Trnava a to
pri výchove mladých hasičov, plnení taktických
cvičení pre členov DHZ a v zdokonaľovaní sa v
hasičskej technike pri zásahu pri požiari, či inej
živelnej pohrome.
V januári t. r. sa konala výročná členská schôdza,
na ktorej organizácia prijala plán práce na rok 2013
a súčasne vyhodnotila činnosť za rok 2012.
V jarných mesiacoch (marec - apríl) sa mladí hasiči
pripravovali na súťaže. Jarné kolo súťaže absolvovali v Šúrovciach, kde družstvo spomedzi 16
družstiev skončilo na 3. mieste. Letnej súťaže
koncom mája v Zelenči sa družstvo z dôvodu
malého počtu žiakov nezúčastnilo. Tu by sa pri
získavaní nových mladých členov do hasičského
zboru hodila lepšia spolupráca so ZŠ.
5. mája 2013 sa pri príležitosti Sviatku Sv. Floriána
uskutočnila v miestnom kostole slávnostná svätá
omša. V tomto mesiaci sa družstvo mužov pripravovalo na previerku hasičských družstiev, ktorá
sa konala v Hornej Krupej. Po súťaži sme absolvovali
taktické cvičenie, ktoré bolo zamerané na čerpa-

Jubileum slávil aj náš kostol: pred 200 rokmi ho v
nedeľu pred sviatkom Narodenia Panny Márie v roku
1813 posvätil ostrihomský pomocný biskup Mikuláš
Rauscher. Prvú septembrovú nedeľu preto odvtedy
slávime hody - výročie posviacky chrámu.
Návštevníci mohli uvidieť aj maketu kostola či obraz
sv. Ondreja - patróna kostola i farnosti.

Potravinová pomoc
Záverom sa chceme poďakovať nielen nášmu duchovnému otcovi Miroslavovi, ale aj všetkým farníkom, ktorí sa usilujú našu farnosť zveľaďovať a
„udržiavať stále živú“.
Mgr. Martina Slabá
nie vody z miestneho potoka a členovia si zároveň
preskúšali techniku a hadice. V mesiaci jún sa
konala v našej obci Okresná súťaž dobrovoľných
hasičských družstiev za účasti domácich a 12 družstiev mužov z okresu, 4 družstiev žien a 2 družstiev
dorastencov. 1. miesto obsadili družstvá mužov z
Kátloviec a žien zo Suchej nad Parnou, ktorí zároveň
postúpili do Krajského kola.
Ako každoročne i v tomto roku sme v auguste usporiadali Memoriál S. Baránka za účasti 13 družstiev
mužov, 2 družstiev žien a 6 družstiev mladých hasičov. Akcia patrila medzi vydarené a vyšlo i počasie.
Na 1. mieste sa umiestnili muži zo Suchej nad Parnou. Domáci mladí hasiči skončili tretí a muži piaty.
Dobrovoľní hasiči sa aktívne podieľali na oslavách
900. výročia obce. V sobotu mali praktickú ukážku a
v nedeľu sa zúčastnili v sprievode obcou.
V roku 2013 sa DHZ zúčastnilo pohárových súťaží v
Špačinciach a v Kátlovciach.
V mesiaci septembri bol zaznamenaný v obci požiar
rodinného domu u p. Šimanského, ktorý vznikol
v skorých ranných hodinách. Pátraním sa zistilo
osobné zavinenie a miestny DHZ sa úspešne
podieľal pri dohasení tohto požiaru. Robili tam
hliadku. V ďalšom období DHZ čaká zazimovanie
techniky a príprava na zimné obdobie.
Na záver chceme poďakovať obci, všetkým sponzorom a priaznivcom hasičského zboru za pomoc
pri našej práci.
Klement Baránek - veliteľ DHZ
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V skratke...
! 19.9.2012 boli oficiálne ukončené práce na parkovisku v Hoštákoch pri cintoríne a parkovisko
bolo 2.10. skolauduvané
! 9.12.2012 obecný úrad zorganizoval predvianočné posedenie s dôchodcami
! vo februári 2013 bol v areáli
ZŠ s MŠ zbúraný bývalý sklad
! 24.2.2013 OcÚ zabezpečil
divadelné predstavenie Stálo Ti
to zlato za to (Divadla na Hambálku z Malaciek)
! 9.3.2013 bolo uvítanie nových
občiankov do života narodených
v roku 2012
!16.4.2013 pracovníci OcÚ
osadili zrekonštruované hojdačky a kolotoč na ihrisku OŠK
!18.4.2013 pracovníci OcÚ
sfunkčnili „stoček”, studňu z
ktorej voda vyteká, bola vyčistená
! v máji tohto roku boli osadené tri nové autobusové čakárnezástavky Liehovar, Horný mlyn a
Potôčky
! 6.5.2013 sa predstavil domáci
divadelný súbor Marion s divadelnou hrou Trampoty s láskou
! 12.5.2013 OcÚ v spolupráci so
ZŠsMŠ zorganizoval kultúrny
program ku Dňu matiek
! 8.-9.6.2013 sa konal v kaštieli
6. ročník Slávnosti ruží, v rámci
ktorej mala svetovú premiéru
ruža “Ružová grófka Mária Henrieta”, vyšľachtená na počesť
našej rodáčky M. H. Chotekovej
! od októbra 2011do júna 2013
prebiehala rekonštrukcia interiéru mauzólea Chotekovcov,
ktorú organizačne a materiálne
zabezpečilo OZ Korompa
!8.6.2013 bola pri príležitosti
150 rokov od narodenia Márie
Henriety Chotekovej v zrenovovanom mauzóleu sprístupnená výstava “Známa neznáma”
! 9.7.2013 boli v obci osadené
dve tabule na lepenie plagátov
! 27.7.2013 boli na miestnych
komunikáciách opravené výtlky
!4.-6.10. 2013 nahrala Karpatská kapela v priestoroch kultúrneho domu svoje prvé CD Tie
krupanské vinohrady
!17.-18.10.2013 sa v kaštieli
uskutočnila medzinárodná konferencia pri príležitosti 200. výročia založenia parku v našej
obci a 150. výročia narodenia M.
H. Chotekovej

Viete, že ...
üv roku 2012 sa narodilo 16 detí
a zomrelo 29 občanov?
üv roku 2012 sa prihlásilo na
trvalý pobyt 40 občanov a odhlásilo sa ich 32?
üpočet obyvateľov obce k 30. 10.
2013 bol 2273?
üv roku 2012 boli 4 sobáše,
(k 30.10. 2013 ich bolo 12)
ük 30.10. 2013 bolo na trvalý
pobyt prihlásených rekordných
53 obyvateľov?

Kalendár obce na rok 2014 bol uvedený 18. augusta počas obecných osláv
Pri príležitosti 150. výročia narodenia M. H. Chotekovej mala svetovú premiéru nová ruža, ktorú na jej počesť vyšľachtili a pomenovali nemeckí
ružiari. Ružu uviedli na trh 8. júna počas Slavnosti ruží v kaštieli.

V obecnom múzeu bola sprístupnená aj renovovaná časť expozície
V jubilejnom roku si návštevníci mohli pozrieť aj vynovený interiér mauzólea

Vážení športoví priaznivci,
Aj keď sa nachádzame sa v
strede prebiehajúcej futbalovej
sezóny a jesennú časť máme za
sebou, je na mieste zhodnotiť tú
predchádzajúcu.
Bolo to obdobie plné náhlych
zmien a ťažkých rozhodnutí.
Po nie veľmi vydarenom vstupe
do jesennej časti prišlo náhle
odstúpenie trénera a nutnosť
dočasne riešiť tento post . Jeseň
sme prezimovali v strede tabuľky. Na jar nás postihol oveľa
silnejší úder. Nie však športový,
ako ľudský. Nečakane a náhle
nás navždy opustil kamarát,
vedúci mužstva a ,,duša klubu”
Libo Jarábek. Odišiel veľmi nečakane, veď mal len 46 rokov.
Zdravie mu podlomilo to, čo ho
najviac charakterizovalo - srdce.
Futbal miloval a špeciálne ten v
Dolnej Krupej.
L. Járábek sa pre klub obetoval,

na štadióne nechal kus svojho
života. Večer pred posledným
výdychom trávil ešte na tréningu na štadióne - tam kde to najviac miloval.
Dolná Krupá stratila v “Libíkovi,, významnú postavu obecného
futbalu. Bol dušou a srdcom kabíny. Kustód, masér a vedúci
mužstva v jednej osobe, stmeľujúci článok kabíny.
S malými prestávkami pracoval
pri A-mužstve od roku 1991,
vedúceho mužstva robil od roku
1996. Odišiel vynikajúci človek,
ktorý zanechal v klube výraznú
stopu. Za celý klub mu ešte aj
touto cestou posielame veľké
ĎAKUJEME!“
Česť jeho pamiatke!
Zložitý priebeh sezóny sa odzrkadlil aj na konečnom 10. mieste v tabuľke. Trpkou čerešňou

na torte bolo odhlásenie družstva dorastu z nadchádzajúcej
sezóny, keď sme nedokázali dať
dokopy kompletný káder
mužstva našich juniorov.
Veľa negatív na také krátke obdobie. Treba však povedať, že
nás to nepoložilo, skôr vyprovokovalo robiť viac.
Do novej sezóny vstúpil klub
pod vedením prezidenta Stana
Bachratého a predsedu futbalového oddielu Denisa Kabáta s
novými ambíciami. Na post trénera A mužstva bol nominovaný
ambiciózny Andrej Císar, do
brány Peter Čambál, v súčasnosti snáď najlepší brankár 6.
ligy. Útok posilnil Tino Varga a
obranu vystužil Martin Sekera.
Do mužstva sa postupne presadili aj posily z dorastu. Miro
Jarábek, Michal Vyskoč, Palo

Bohunický a Adrián Šaradín
hrávajú skoro pravidelne.
Úspešne sme zvládli nábeh na
nový systém futbalového zväzu
ISSF registrácie hráčov a evidencie zápisov zo zápasov.
Treba spomenúť aj prácu s
mládežou. Žiaci pod vedením
M. Vargu dôstojne reprezentujú
klub v OM okresu a dobre funguje aj prípravka detí do desať
rokov pod vedením Ruda Gaža.
Veľká úloha nás čaká pri znovunaštartovaní dorasteneckého
družstva, ktoré je nevyhnutnosťou pre ďalšie dopĺňanie kádra
z vlastných odchovancov.

Dobre rozbehnutá jesenná
časť dáva predpoklad úspešného zvládnutia nového ročníka. Veríme, že sa nám podarí
pokoriť hranicu najlepšieho
umiestnenia za posledné roky,
(4. miesto v roč. 2010/11).
Mgr. Marek Horváth

KRUPanSKÝ SPRAVODAJ - občasník pre obyvateľov obce Dolná Krupá - vydáva Obecný úrad v Dolnej Krupej,
tel. 033/5577 101. Vydanie zostavili Ing. Teofil Mihalovič - starosta obce a Mgr. Stanislav Petrá
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