KRUPanSKÝ SPRAVODAJ
Slovo má starosta...
....

Vážení spoluobčania, priatelia
obce,
s radosťou Vás aj tento rok oslovujem i prostredníctvom nášho
obecného občasníka.
Od jeho posledného vydania sa v
živote obce toho veľa udialo, preto tak ako v predošlých vydaniach, aj v aktuálnom čísle Vás
budeme informovať o aktivitách
obce, hlavných investičných akciách, podujatiach organizovaných v obci, športovom dianí a
ďalších zaujímavostiach.
Na začiatku roka 2014, vo februári, sa začalo s rekonštrukciou
administratívnych priestorov
obecného úradu. Bol zriadený
nový archív a rozšírená kancelária, ktorá slúži pracovníčkam
obecného úradu na kontakt s
občanmi. V uvedenom období
bolo taktiež rozšírené osvetlenie
futbalového ihriska, za účelom
kvalitnejšieho osvetlenia jeho
plochy pri tréningoch a zápasoch v jesennom a zimnom období.
V čase od apríla do konca júna
boli zrekonštruované najviac
poškodené úseky miestnych
komunikácií spolu s chodníkmi,
a to na ulici Podhájska, časť medzi novým a starým cintorínom
a na ulici Krátka.
V júli bolo detské ihrisko, ktoré
bolo vlani vybudované v areáli
ZŠ s MŠ, doplnené ďalšími štyrmi
hracími prvkami.
Najväčšou investičnou akciou v
tomto roku bude rekonštrukcia
chodníka v Hoštákoch, ktorá sa
začala tento mesiac a jej ukončenie je naplánované na október.
Budúce plány obce okrem iného
zahŕňajú postupné rekonštrukcie ďalších miestnych komunikácií a chodníkov.
Ďalšie investičné aktivity sú viazané na výzvy Európskej únie v
programovacom období rokov
2014-2020.
Popri realizácii rozsiahlej in(pokračovanie na 2. strane)

Po tom, ako pribudol chodník na čerstvo zrenovovanej Krátkej ulici, rozbehli sa práce
na rekonštrukcii takmer polkilometrového úseku chodníka v Hoštákoch.
Čo bývajúcich na tejto ulici potešilo, iných donútilo položiť si otázku, prečo sa
opravuje chodník v práve tejto časti obce, a nie inde.
nerovností.
Predmetná investícia bude
mať hodnotu 76 959,-€.
Na uliciach ako napr. Horný
Chríb (úsek od "Stočka" po
Ul. J. Brunsvika) a Dolný
Chríb sa môžu chodníky budovať a rekonštruovať po
majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov, na ktorých budú situované.
Rekonštrukcia chodníka na
Ul. Dolný Chríb sa začala
riešiť už na prvom rokovaní
obecného zastupiteľstva v
tomto volebnom období.
Práce na rekonštrukcii chodníka na Ul. Hoštáky
S jeho rekonštrukciou sa
počítalo aj pri schvaľovaní
Skutočnosť, že jedna časť majetkovo-právne vysporozpočtu na rok 2014.
obce dostala prednosť pred riadané dotknuté pozemky.
inou, vyvoláva diskusiu a po- Preto aj v našej obci sa v prvej Bohužiaľ, už pri príprave
dobné otázky vždy.
fáze budujú chodníky na podkladov k projektovej dokumentácii a zistení maOdpoveď na ne je pomerne obecných pozemkoch.
jetkovo-právnych
pomerov
jednoduchá, pretože pod- To je zároveň aj vysvetlením
vysvitlo,
že
časť
parciel
pod
stata problému vždy spočíva k výberu lokality Hoštáky.
terajším
chodníkom
obec
v posúdení stavu majetkovo- Pozemky pod chodníkom tu
právnych pomerov, ktoré vlastní obec a chodník si po nevlastní.
eviduje kataster nehnuteľ- mnohonásobných zásahoch Nevyjasnené vlastnícke
ností. Podmienkou pre vyda- zapríčinených neustálym vzťahy sú dedičstvom minie stavebného povolenia na doplňovaním inžinierskych nulých desaťročí a často
realizáciu akejkoľvek stavby sietí celkovú opravu naozaj skomplikujú investičné záfinancovanej z verejných vyžadoval. Bol na mnohých mery, čo sa stalo aj v prípade
(pokračovanie na 2. str.)
zdrojov je, okrem iného, mať miestach deformovaný a plný

Škôlkari sa dočkali

Detské ihrisko v areáli ZŠsMŠ

Z OBSAHU: Slovo má starosta /str. 1 a 2/  Obec pokračuje v rekonštrukcii ďalších chodníkov /str. 1 a 2/  Škôlkari sa dočkali /str. 1/
 Pre bezpečnosť motoristov i chodcov /str. 2/ Nové osvetlenie
ihriska OŠK /str. 2/ Modernizácia priestorov OcÚ /str. 2/
 Dobrovoľní hasiči /str. 3/  Školský rok 2013/2014 očami riaditeľky /str. 3/  Zmena vo vedení farnosti /str. 3/ Rok v znamení
spomienky na Libíka /str. 4/

1

Doterajšie detské ihrisko v
areáli školy bolo postavené
z necertifikovaných prvkov,
ktoré nezodpovedali požiadavkám bezpečnosti.
S ohľadom na potreby detí sa
preto na návrh vedenia materskej školy začalo s prípravou celkom nového ihriska.
Pozitívom je, že aj členovia
samosprávy boli realizácii
myšlienky naklonení a svojím kladným postojom sa
podieľali na schválení financií potrebných k zabezpečeniu jednotlivých prvkov.
V mesiaci júli boli na detskom
ihrisku v areáli školy osadené
zvyšné štyri hracie prvky v
hodnote 5 700 €, čím bolo
ihrisko skompletizované a po
zemných úpravách ho deti
budú môcť využívať na rôzne

..

pohybové aktivity.
Detské ihrisko je vybavené
certifikovanými prvkami,
deti sa môžu venovať relaxačným činnostiam, zároveň si môžu rozvíjať prirodzené aj špecifické pohybové schopnosti.
Ako nás informovala PhDr.
M. Korchová, zástupkyňa
riaditeľky školy pre MŠ,
ihrisko je prioritne určené
pre deti predškolského
veku, ale výber osadených
prvkov sa uskutočnil aj so
zreteľom na potreby detí
mladšieho školského veku.
Žiaci prvého stupňa ZŠ sa
môžu na ihrisku pohybovo
rozvíjať v rámci vyučovania, alebo formou voľnočasových aktivit v školskom
klube.
- red -

Slovo má starosta...
(dokončenie z 1. strany)
. vestičnej výstavby obec nezabúda ani na kultúrno-spoločenské vyžitie občanov a podporu záujmových združení v
oblasti kultúry a spoločenského
diania.
Úspešný miestny ochotnícky
súbor Marion sa na jar predstavil novou divadelnou hrou
"Hľadanie v oblakoch" a hosťoval s ňou aj mimo obce.
V tomto roku v máji to bol opäť
krásny program detí a súborov
na oslave dňa matiek, pestrý
hudobno-zábavný program pri
príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí, či letné
vystúpenie hudobnej skupiny
Duo-Jamaha.
Žiaľ, opäť musím adresovať aj
niekoľko kritických slov tým
občanom, ktorí si nevážia životné prostredie. Napriek trvalej
snahe obce udržať poriadok,
čistotu prostredia a upozorneniam na porušovanie zákonov,
aj tohto roku musela obec z
priestorov za Hornou ulicou
(”Naftárska cesta”) vyviesť 8 (!)
veľkoobjemných kontajnerov
odpadu na riadenú skládku do
firmy ASA Trnava.
Najzarážajúcejšie je, že tento
odpad mohol byť bez problémov daný do riadneho separovaného zberu, do kontajnerov na sklo, prípadne do veľkoobjemných kontajnerov, ktoré
obec pravidelne rozmiestňuje
v jarných a jesenných mesiacoch. Rovnako je v rozpore so
všeobecne záväzným nariadením obce aj vypaľovanie trávy
a spaľovanie rôzneho odpadu,
z ktorých sa uvoľňujú zdraviu
škodlivé látky.
Kritiku si zaslúži aj vyvážanie
rôzneho odpadu do potoka a na
jeho brehy, čím sa koryto postupne zanáša, čo je nebezpečné hlavne z dôvodu pribúdajúcich prívalových dažďov a intenzívnych búrok.
Preto Vás aj touto cestou žiadam, aby sme si chránili životné prostredie, pretože kvalita
nášho života bude taká, akú si
ju sami vytvoríme.
Podrobnosti o vybraných realizovaných projektoch a udalostiach, aj o celkovom dianí
v obci nájdete v ďalších článkoch aktuálneho letného vydania nášho spravodaja.
Prajem Vám príjemné čítanie.
.

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

Faktorom, ktorý najviac brzdí
spustenie investičnej akcie v
lokalitách na Chríbe, je tá časť
pozemkov, ktoré nemajú
známych vlastníkov, resp. nie
sú vlastnícky vysporiadané.
V takýchto prípadoch nastupuje ťažší a časovo náročnejší
postup, vrátane dedičských
konaní. Z tohto dôvodu musela
byť investícia na Ul. Dolný
Chríb presunutá na neskoršie
obdobie.
- red -

Obec pokračuje...
chodníka na Dolnom Chríbe. To
bol hlavný dôvod, prečo sa
nemohlo začať riadne stavebné konanie.
Pri pozemkoch, ktoré nie sú
obecné, ale majú známych
vlastníkov, je postup jednoznačný. S terajšími vlastníkmi
sa pripravia zmluvy o dlhodobom prenájme, čo umožní,
aby na pozemkoch obec mohla
stavať.

Pre bezpečnosť motoristov i chodcov
Ako sa hovorí: do tretice všetko dobré. To sa dá povedať aj
o troch investičných akciách realizovaných a dokončených
v priebehu necelého roka. Miestne komunikácie na troch
uliciach dostali od júla 2013 do júla 2014 novú podobu.
Od apríla t. r. obec pokračovala
v stavebných prácach, ktoré
zahŕňali technicky najhoršie
úseky miestnych komunikácií
a chodníkov v obci. Ako prvá sa
realizovala rekonštrukcia
časti miestnej komunikácie na
ulici Podhájska medzi starým
a novým cintorínom v dĺžke
156 m. Zároveň bol zrekonštruovaný chodník vedľa múra
starého cintorína, nakoľko
pôvodný bol na viacerých
miestach pod úrovňou cesty a
spolu s ňou bol zaplavovaný.
Tento úsek cesty bol vo veľmi
zlom technickom stave a akút-

Nové osvetlenie
ihriska OŠK
Ihrisko OŠK bolo svedkom
ďalšej aktivity, ktorá prispela
k vylepšeniu podmienok pre
najpopulárnejší šport v obci.
Pôvodné osvetlenie ihriska na
tribúne už nepostačovalo a to
hlavne v jesenných a zimných
mesiacoch. Aj z dôvodu skvalitnenia tréningového procesu
bolo staré osvetlenie rozšírené osadením troch nových
12 m stožiarov na protiľahlej
strane. Každé z osvetľovacích
telies má príkon 800 W, čím sa
docielilo rovnomerné a dostatočné osvetlenie celej hracej
plochy. Všetkým, ktorí sa na
realizácii podieľali, ďakujeme.

Nový asfalt a dlažba chodníka na časti Podhájskej ulice

Modernizácia
priestorov OcÚ

Pohľad na dokončenú Krátku ulicu

ne si vyžadoval rekonštrukciu.
Hodnota tejto investície bola
38 458,-€.
Ďalšou veľkou investíciou v
máji a v júni tohto roku bola
Rekonštrukcia ulice Krátka,
ktorá zahŕňala vybudovanie
novej cesty v dĺžke cca 130 m a
chodníka šírky 1,5 m. Pôvodnú
komunikáciu tvoril už iba poškodený asfaltový pás šíroký
cca 2,5 m. Pôvodný chodník
bol urobený len provizórne z

betónových kociek. Nová cestná komunikácia nemohla byť,
vzhľadom na jestvujúce oplotenia, múriky, nerovný terén,
výškové rozdiely a hranice
súkromných pozemkov, viacej
rozšírená, má šírku 3,25 m.
Cesta bola pripojená na komunikáciu na Hornej ulici, ktorá
bola vybudovaná v minulom
roku. Celková hodnota investície dosiahla 56 097 ,-€.
- red .
.
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Po mnohých rokoch pristúpil
Obecný úrad vôbec po prvýkrát k modernizácii svojich
kancelárskych priestorov.
Vo februári bola rozšírená
jedna z kancelárií obecného
úradu, ktorá priestorovo nepostačovala pre tri pracovníčky. Bola vybúraná priečka a
priestor sa tak rozšíril o
susednú chodbu. Zároveň so
stavebnými prácami sa realizovala aj štruktúrovaná
kabeláž k výpočtovej technike
vo všetkých kanceláriách
obecného úradu. V marci bol
do oboch kancelárií zakúpený
nový nábytok.
Veríme, že väčšie a modernejšie priestory ocenia nielen
zamestnanci úradu, ale prispejú aj k vylepšeniu a skultúrneniu prostredia, ktoré
slúži ako miesto kontaktu s
občanmi a návštevníkmi
Obecného úradu.
- red -

V skratke...
Na úvod by som rada povedala, že nás všetkých ako učiteľov, tak i žiakov a ich rodičov uplynulých 10
mesiacov čosi spájalo. Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2013/2014 v budovách našej školy
svoj vlastný príbeh, svoje radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je naša
škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života.
V mene vedenia školy si dovolím poďakovať žiakom
za rešpektovanie pravidiel, ktoré ako každá správna
škola má, za jej reprezentáciu, učiteľom a ostatným
nepedagogickým zamestnancom za prácu, ktorú
tento rok vykonali a rodičom, že nám dôverovali...
Školský rok 2013/2014 úspešne ukončilo 160
žiakov. Dvaja žiaci neprospeli a dvaja žiaci majú
povolenú opravnú skúšku.
Dochádzku vyjadruje číslo 10 415 ospravedlnených
zameškaných hodín, to znamená priemer na žiaka
63,5 hodín. Neospravedlnených hodín bolo 21,
priemer na žiaka 0,12.
Školský rok ukončilo na našej škole 17 deviatakov,
ktorí budú pokračovať na stredných školách, ktoré
si vybrali. Počet prijatých žiakov: gymnáziá
2, stredné školy (SPŠ, OA, SZŠ...) 10, 4-ročné študijné
odbory SOŠ 4, 3-ročné študijné odbory SOŠ 1.
Zápis do 1.ročníka koncom januára 2014 absolvovalo 30 detí. Do 1. ročníka v novom školskom roku
nastúpi 29 žiakov, to znamená, že po 9 rokoch
budeme mať v škole opäť 2 paralelné triedy. Do
záujmových útvarov, ktorých bolo 10, sa zapojilo
80,84 % žiakov.
Našu prácu popri učebných výsledkoch charakterizujú aj iné akcie. Zapojili sme sa do vedomostných súťaží, Pytagoriáda, Olympiáda nemeckého a anglického jazyka, Matematická a Biblická
olympiáda. V obvodnom kole Pytagoriády II. stupeň
získal Samuel Hetteš 1. miesto a v okresnom kole
Matematickej olympiády ako úspešný riešiteľ
4. miesto.
Úspechy a ocenenia sme získali aj vo výtvarných,
literárnych a športových súťažiach, organizovaných
CVČ Kalokagatia v Trnave.
Nie je možné vymenovať všetky súťaže, školské
akcie a výsledky. V prípade záujmu môžete využiť
webovú stránku školy www.zsdkrupa.edupage.org,
kde nájdete podrobné informácie.
Zorganizovali sme dva výchovné koncerty. Žiaci 2.,4.
a 5. ročníka absolvovali školu v prírode a žiaci
7. ročníka lyžiarsky výcvik. Úspech mal aj tradičný
karneval. Pre obyvateľov obce sme pripravili
program ku Dňu matiek, vianočný program pre
dôchodcov, jasličkovú pobožnosť detí v Hornej a v
Dolnej Krupej. V mesiaci máj sme zorganizovali zber
papiera, vyzbierali sme11 840 kg papiera.
Naša škola sa zúčastňuje na európskom programe
podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách
s finančnou podporou európskeho spoločenstva.

Zapojení sme aj do školského mliečneho programu
Mlieko pre školy v EÚ, elektronizácia vzdelávacieho
systému regionálneho školstva (získali sme interaktívnu tabulu, 20 tabletov a dataprojektor) a do
komplexného poradenského systému prevencie
a ovplyvňovania sociálno-patologických javov
v školskom prostredí.
Škola veľmi dobre spolupracovala s rodičovskou
radou a využívali sme ich finančnú pomoc.
Prostriedky boli použité na zakúpenie vešiakov,
zaplatenie poistného žiakom, plaveckého výcviku,
náklady na prepravu cestovného na súťaže, nákup
nábytku do učebne IKT, športového náradia a pod.
Počas školského roku nám pomáhali sponzori, aj
priatelia školy. Už v minulom školskom roku aj vďaka
ich pomoci sme začali skultúrňovať a vylepšovať
interiér školy a v prácach pokračujeme naďalej.
Medzi najväčšie a finančne najnáročnejšie bolo
vytvorenie novej modernej učebne IKT a rekonštrukcia dievčenských toaliet v pavilóne „B“, na ktorej
sa obec podieľala 8000 €.
Podarilo sa nám vymaľovať chodby v oboch
pavilónoch, vo všetkých triedach a v kabinetoch sme
vymenili osvetlenie, obložili sme steny a vymaľovali
šatne v telocvični, v oboch oddeleniach ŠKD sme
položili plávajúcu podlahu a zakúpili nový nábytok,
nové lavice, stoličky a skrine pribudli aj v troch
učebniach, pričom vybavenie jednej z učební
financovala obec v celkovej sume 3000 €.
Škola získala 12 000 € z MŠ SR na odstránenie
havarijného stavu elektroinštalácie, ktoré nám tiež
veľmi pomohli. Nebudem vymenovávať všetky
práce, ktoré sa počas školského roka urobili, ale
myslím, že ich bolo dosť. Podrobnejšie informácie s
fotodokumentáciou nájdete taktiež na stránke školy.
Napriek mnohým pozitívnym zmenám, čo sa týka
vybavenia školy, nás do budúcnosti čaká ešte veľa
práce, pretože interiér je stále vo väčšine tried
pôvodný, zastaralý a nemoderný.
Škola je tá inštitúcia, ktorá spája a tvorí obec bez
školy nie je žiadna obec úplná. Ona určuje v mnohom
kultúru a aj charakter spolunažívania v obci, najmä
do budúcnosti, aj keď sa to všetkým, najmä žiakom
teraz nevidí, predsa raz budú hovoriť o tom, čo im
táto škola dala. Myslím si, že je správne, že obec školu
finančne podporovala pomáhala pri jej zveľaďovaní.
Slávnostné otvorenie nového školského roka bude
2. septembra 2014 a 8.00 hodine.
Mgr. Mária Valjentová - riaditeľka ZŠsMŠ

DHZ Dolná Krupá má 44 členov, z toho 2 ženy.
Ako každý rok sa stretávame na začiatku roka na
výročnej členskej schôdzi. Tu sa zhodnotí uplynulý
rok a tvorí sa plán práce na ten súčasný.
V jarných mesiacoch sme pripravovali družstvá
žiakov na súťaže. Vytvorili sme mladšie družstvo
žiakov, ktoré sa dôsledne zoznamovalo s technikou
a súťažnými pravidlami. V máji sme účasťou na sv.
omši a položením venca k soche sv. Floriána-patróna hasičov, oslávili tento sviatok.
Deti sa zúčastnili Okresnej súťaže Plameň v Zelenči,
kde obsadili 4. miesto. Súťažili sme s jedným kolektívom, druhé družstvo sa pre malý počet tejto súťaže
nemohlo zúčastniť. Muži sa taktiež pripravovali na
Obvodovú previerku hasičských družstiev, ktorá sa
konala rovnako v Zelenči. Za prítomnosti 35 družstiev sa umiestnili na 12. mieste. Zúčastnili sme sa aj
na Okresnom cvičení v H. Orešanoch zameranom na

prácu na vodnej hladine a zakladanie povodňových
hrádzí.
V tomto roku sme zaznamenali zatiaľ jeden požiarhorenie peľu z topoľov pri Pivárni u Kajla, ktorý sa
nám podaril úspešne lokalizovať. Uskutočnili sme
taktické cvičenie zamerané na výcvik mladých hasičov. Zúčastnili sme sa osláv 90. výročia založenia
DHZ J. Bohunice, kde nám bol udelený pamätný list
za dlhoročnú spoluprácu.
Náš DHZ získal právnu subjektivitu, na základe čoho
sme požiadali o dotáciu z Ministerstva vnútra SR.
Táto nám bola za určitých podmienok poskytnutá vo
výške 2000 €. Bola využitá na zakúpenie plávajúceho čerpadla a dvoch zásahových oblekov.
23. augusta organizujeme ďalší ročník Memoriálu
Stanislava Baránka, na ktorý Vás srdečne pozývame.
Na záver chcem poďakovať OcÚ za spoluprácu
a všetkým sponzorom a priateľom hasičov za podporu, ktorú nám prejavujú.
Klement Baránek - veliteľ DHZ
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! 3. 12. - 10. 12. 2013 OcÚ zabezpečil orezanie 65 ihličnatých
stromov v obci, ktoré zakrývali
výhľad na cestu
! 8. 12. 2013 OcÚ zorganizoval
predvianočné posedenie s dôchodcami
! 1. 3. 2014 Krupanskí črpáci
organizovali Fašiangový ples a
následne fašiangový sprievod
obcou
! 8. 3. 2014 OcÚ zorganizoval
uvítanie detí narodených v roku
2013 do života obce. Zo 16
narodených detí bolo 5 dievčat a
11 chlapcov.
! 8. 3. 2014 Domáci divadelný
súbor Marion odohral divadelné
predstavenie Hľadanie v oblakoch
! 21. 3. 2014 Pod vedením Jozefa Slobodu ml. vznikol nový folklórny súbor Karpatskí valaškári
! 22. 3. 2014 Poľovnícke združenie Tri Háje vyzbieralo v krupskom chotári tri kontajnery
odpadu (vývoz zabezpečil OcÚ)
! 4. a 9. 4. 2014 Obec zabezpečila likvidáciu divokej skládky
za Hornou ulicou
! 11. 5. 2014 OcÚ v spolupráci s
miestnou ZŠ s MŚ zorganizoval
oslavy Dňa matiek
! 14. 5. 2014 firmu APIMED
navštívil prezident SR
! 1. 6. 2014 Deň detí - OcÚ
pripravil pre deti hudobnozábavný program
! 2. 6. 2014 Klub dôchodcov
zorganizoval brigádu na cintoríne
! 7.-8. 6. 2014 sa konal v kaštieli
7. ročník Slávnosti ruží
! 27. 6. 2014 V kultúrnom stredisku vystúpila skupina Duo
Jamaha za účasti 250 divákov

Zmena vo
vedení farnosti
Z rozhodnutia trnavského
arcibiskupa Jána Orosha prišlo
s platnosťou od 1. júla 2014
k výmene správcu farnosti
v Dolnej Krupej.
Odišiel Vdp. Mgr. Miroslav
Kováč - správca farnosti od 1.
augusta 2009. Jeho novým
pôsobiskom bude farnosť Gáň
v seredskom dekanáte.
Ďakovná omša sa konala 29. júna 2014, kde sa s ním v mene
občanov a farníkov rozlúčil aj
starosta obce. Poďakoval doterajšiemu farárovi za prácu,
ktorú počas piatich rokov
pôsobenia v D. Krupej vykonal.
Nový správca farnosti vdp.
dekan Mgr. František Bačík
nastúpil do úradu 1. 7. 2014 z
Piešťan. Farníci ho uvítali
počas svätej omše 5. júla 2014.
V ich nových pôsobiskách
obom želáme veľa zdravia,
trpezlivosti a sily!

V uplynulom súťažnom ročníku 2013/2014 štartovali
p o d h l av i č ko u O Š K dva
futbalové oddiely: Žiaci a Amužstvo.
Dorastenecké družstvo sme
boli nútení zo súťaže odhlásiť,
keďže počet hráčov bol nízky.
Do poslednej chvíle sme sa
snažili chlapcov dať dohromady, kontaktovali sme všetky
okolité dediny, všetky kluby,
v ktorých mali podobné problémy. Nakoniec sme boli nútení urobiť tento mnohými
kritizovaný krok. Avšak, iné
východisko nebolo možné.
Na jednej strane tu boli objektívne príčiny, v ročníkoch
1995-1998 bolo hráčov málo,
na druhej strane sme sa stretli
s neochotou niektorých ďalej
futbal hrať...
Žiaci majú za sebou úspešný
ročník, treba spomenúť, že
žiacke družstvo dlhodobo obsadzuje v Oblastných majst-

rovstvách popredné priečky.
To svedčí to o tom, že v Krupej
sa stále rodí veľa dobrých futbalistov a na prácu s mládežou
sa v našom klube kladie veľký
dôraz! V uplynulom ročníku
obsadili naši žiaci pod vedením Martina Vargu výborné
štvrté miesto so ziskom 55
bodov. Chlapci a dievča (naše
slniečko Karolína Baránková),
si futbal užívali a bola radosť sa
na nich pozerať.
Preto by sme aj touto cestou
radi oslovili všetkých rodičov
k väčšej spolupráci s naším
klubom.
Snažíme sa vytvárať pre naše
futbalové nádeje čo najlepšie
podmienky, nie vždy je to však
bez Vašej pomoci možné.
A-mužstvo má za sebou taktiež veľmi vydarenú sezónu.
V najvyššej Oblastnej súťaži
MIRUPO OM skončili muži
takisto na štvrtom mieste, čo
by, po nie príliš vydarených

predošlých ročníkoch, čakal
málokto. O to viac je pre nás
takého umiestnenie cennejšie.
Mužstvo pred sezónou prevzal Andrej Císar a podarilo sa
mu hneď v prvej sezóne u nás
vytiahnuť „Áčko“ na popredné
priečky. Jesenná časť bola v
našom podaní doslova euforická, mužstvo šliapalo, víťazstvo v derby proti Hornej
Krupej 5:0 nepotrebuje komentár.
Doma i vonku ste nás chodili
podporovať vo veľkých počtoch. Vrcholom bol zápas v
Malženiciach, kde podľa väčšiny odhadov mali v hľadisku
prevahu priaznivci našich
čierno-bielych farieb!
Jarná časť so sebou priniesla
už aj menšie výsledkové
trhliny, niektoré zápasy nám
doslova nevyšli, ale aj taký je
futbal.
Vy, naši priaznivci, ste nás
však podporovali vo veľkom
počte do posledného kola, za
čo Vám patrí od nás veľká
vďaka! Dolná Krupá je preto
právom v okolí považovaná za
futbalovú dedinu.
Prvú augustovú nedeľu sa
súťažný kolotoč rozkrútil
znovu. A-mužstvo vstúpilo do
Oblastných majstrovstiev
2014/2015 s ambíciou opäť

sa pohybovať na popredných
priečkach tabuľky.
Dorastenci a Žiaci odštartujú
sezónu 16., resp. 17. augusta.
Najmä na dorastencoch je po
ročnej prestávke vidno veľký
hlad po futbale, čo nás nesmierne teší.
Obecný športový klub je v
našej obci organizáciou zastrešujúcou najviac ľudí, najviac vekových kategórií.
Dokazuje to aj oddiel starých
pánov - Pánov Krupanov, ktorí
dokazujú, že futbal stále hrať
vedia a majú ho v srdci.
Na záver treba dodať, že
všetky góly, všetky získané
body, každú jednu radosť,
ktorú sme v uplynulej sezóne
vďaka futbalu v Krupej spolu
zažili, venujeme nášmu dlhoročnému vedúcemu Liborovi
Jarábkovi.
Libík, ako sme mu hovorili,
nás navždy opustil v januári
minulého roka. To, že sme
naňho nezabudli, ukázal prvý
ročník jeho Memoriálu, ktorý
sa uskutočnil v sobotu 19. júla.
Akcia sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom všetkých
zúčastnených, čo nás nesmierne teší a zároveň zaväzuje, aby sa aj ďalšie ročníky
vydarili rovnako dobre!
Mgr. Denis Kabát
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