ROK 2013
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asledovný kronikársky záznam zachytáva udalosti roku 2013, roku, ktorý
možno označiť za rok niekoľkých nečakaných udalostí alebo prekvapení, ale
rovnako sa dá uplynulých 12 mesiacov charakterizovať aj ako obdobie
viacerých jubileí, týkajúcich najmä nás Slovanov, Slovákov a Krupanov. A tak rok 2013 sa
zapíše do dejín svojimi prekvapeniami a okrúhlymi jubileami.
Ktoré významné momenty naplnili tento rok? Čo sa dialo vo svete, v Európe, na
Slovensku a napokon u nás v Dolnej Krupej? Skôr než prejdeme k udalostiam v našej obci,
pozrime v krátkosti na dianie vo svete.
Súčasný svet je neustále v pohybe a pre 21. storočie je a naďalej bude charakteristický
dynamizmus, rýchlosť a zmena. A zrejme najvýraznejšia a najprekvapivejšia udalosť vo
svete, ktorej sme aj my prostredníctvom médií boli svedkami a ktorá vstúpi určite do dejín, sa
udiala bezmála na začiatku roka v radoch katolíckej cirkvi. 11. februára nečakane oznámil na
zasadnutí kardinálov pápež Benedikt XVI. svoju rezignáciu, ktorá nadobudla platnosť 28.
februára. Okamžite začali všetky svetové médiá naživo vysielať mimoriadne spravodajstvo
a človek mal na chvíľu dojem, že sa jedná o akýsi omyl. Posledný pápež, čo rezignoval, bol
Celestín V. roku 1294. Benedikt XVI. odôvodnil svoje rozhodnutie zdravotnými dôvodmi
s pribúdajúcim vekom, ale zrejme svoj podiel na veci majú aj viaceré problémy vo Vatikáne.
Svetová pozornosť sa upierala na cirkev aj v ďalších týždňoch tohto roku, keďže sa
čakalo na zvolenie nového pápeža. Konkláve začalo zasadať 12. marca. Nikto zo súčasníkov
nezažil, aby sa volil nový pápež za života predošlého a zrejme sa niekoľko ďalších rokov,
možno až storočí, podobná udalosť nebude opakovať. 13. marca 2013 vo večerných hodinách
tradičný biely dym signalizoval úspešnú voľbu. Veľkým prekvapením sa stalo, že za 266.
pápeža kardináli zvolili neeurópskeho kardinála – 77 ročného arcibiskupa z Buenos Aires
v Argentíne a tým prvého z amerického svetadiela pochádzajúceho pápeža, dokonca člena
rádu jezuitov - vlastným menom Jorge Mario Bergoglio SJ, ktorý si vybral meno František.
Pápež František prekvapil svet svojou skromnosťou, miernosťou a úsmevom a ihneď sa stal
symbolom akejsi novej periódy v cirkvi i vo Vatikáne. Americký časopis The Time vyhlásil
pápeža Františka za osobnosť roka 2013.
Zo svetových udalostí zamestnávali tento rok našu pozornosť aj iné témy, predovšetkým
veľmi horúca problematika virtuálnej reality a spracovávania osobných údajov na internete.
S prekvapivým odhalením prišiel bývalý spolupracovník amerických tajných služieb Edward
Snowden, že americká tajná služba (NSA) kontroluje, číta, vyhodnocuje a ukladá osobné
informácie o používateľoch internetu – e-maily, heslá, telefonáty, údaje o internetbankingu
a pod. Odhalenia Edwarda Snowdena v britskom periodiku The Guardian spôsobili svetový
šok. Dokonca boli odpočúvané aj vysokozabezpečené hovory svetových politikov. Americký
prezident Barack Obama viacero Snowdenových tvrdení negoval, čo však svetová verejnosť
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pokladala za taktické klamstvo. Naďalej platí už takmer novodobé porekadlo – „nevešaj
všetko na net“.
Európska verejnosť a tiež slovenskí politici sledovali politický vývoj v Nemeckej
spolkovej republike, v ktorej sa konali 22. septembra parlamentné voľby do Bundestagu.
Nemeckí voliči dali Európe i svetu jasný signál – Angela Merkelová a jej strana CDU/CSU je
nemeckým politickým kurzom aj naďalej. „Neporaziteľná kancelárka“ ako ju začali prezývať,
sa tak po tretí raz ujala vlády.
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V neposlednom rade k charakteru roka 2013 prispeli aj také smutné udalosti, ako
vojnové konflikty, ktorých má naša súčasnosť skutočne dosť a na viacerých miestach
zemegule stále horí oheň vojny.
Za všetky - mierovú stabilitu stredomorského priestoru a v širšom zmysle aj Európy
naďalej ohrozuje od roku 2011 vojna v Sýrii, ktorá vzišla z tzv. Arabskej jari. Len
obratnosťou medzinárodnej diplomacie sa upustilo od odvetného útoku USA a Francúzska.
Vlna krvipreliatia zasiahla aj Egypt a sfanatizovaní militantní islamisti vo veľkom ničia
kultúrne pamiatky svetového významu. Aj Európa má svoje ohniská konfliktu a opäť ožili na
východe, keď státisíce Ukrajincov obsadili ku koncu roka kyjevské Námestie nezávislosti s
cieľom politicky nasmerovať krajinu na západ k Európskej únii.
Z ďalších svetových udalostí, ktoré tvorili rok 2013 a ktoré sme sledovali aj my sú –
historicky prvá priama voľba prezidenta ČR, v ktorej zvíťazil sociálny demokrat Miloš
Zeman, Chorvátskosa stalo 28 členským štátom Európskej únie, Košice sa stali spolu
s Marseille európskymi hlavnými mestami kultúry roka 2013.
V našej krajine za najvýznamnejšiu domácu udalosť možno označiť okrúhle jubileum
20. výročia samostatnosti a vzniku Slovenskej republiky. Oslavy na štátnej úrovni sa konali
v deň vzniku SR 1. januára v Bratislave a mali skôr tradičný charakter – ohňostroj,
bohoslužba v Dóme sv. Martina, slávnostný príhovor prezidenta Ivana Gašparoviča,
príhovory ústavných činiteľov, vypálenie 20 slávnostných sálv na Tyršovom nábreží
v Bratislave a pod.
Okrem vzniku Slovenskej republiky sa v našej krajine, ale i v Čechách, v Poľsku a v
iných slovanských štátoch Európy pripomínalo 1150. výročie od príchodu sv. Konštantína
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorí našim predkom okrem viery priniesli písmo,
kultúrnosť a položili základy právneho systému.
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900. VÝROČIE OD PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O NAŠEJ OBCI

N

aša obec si tento rok pripomenula významné jubileum 900. výročia prvej
písomnej zmienky. Ako je známe, vtedajšia stredoveká dedina CRUMBA,
bola písomne zachytená roku 1113 na tzv. Zoborskej listine, ktorá
zaznamenávala zoznam hraničných obcí s majetkami benediktínskeho kláštora sv. Hypolita na
Zobore.
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Za ostatných 900 rokov prešla Dolná Krupá dlhú cestu vývoja bohatú na množstvo
významných udalostí. Dala trnavskému regiónu a možno povedať i Slovensku také osobnosti,
ako krupanských grófov Brunsvikovcov a Chotekovcov, obzvlášť Jozefa Brunsvika a Máriu
Henrietu Chotekovú, vynálezcu gitary dobro Jána Dopjeru, viacero osobností cirkvi, kultúry...
Taktiež v našej obci pôsobilo niekoľko významných dejateľov, ktorých meno pozná bližšie či
vzdialenejšie okolie. Dodnes je stále živá beethovenovská tradícia a nik z Dolnokrupanov
nepochybuje, že L. van Beethoven naozaj navštívil Krupú. Samozrejme nemožno zabudnúť
na našich predkov, celé generácie, ktoré v Dolnej Krupej žili, zveľaďovali ju, milovali
a umierali v nej. Aj vďaka nim sme dnes tu.
Ako vyzerá naša obec na začiatku 21. storočia roku 2013? Ako sa tu žije? Akí sme my
jej občania? Poskytnúť odpoveď na tieto otázky by bolo veľmi zdĺhavé. V krátkosti možno
povedať, že naša obec patrí k dynamicky sa rozvíjajúcim dedinám okolia Trnavy. Veľa faktov
je zaznamenaných v predošlých kronikárskych záznamoch.
Dolnokrupania držia krok s dobou, hľadajú výzvy života a uplatnenie v blízkom okolí
alebo širšom a niektorí našli odvahu skúsiť to v zahraničí – väčšinou v rámci Európskej únie.
V našej obci možno nájsť veľa šikovných ľudí, vysokoškolsky vzdelaných v rôznych
profesiách a odboroch, pracovitých absolventov stredných škôl, dobrých remeselníkov
i robotníkov. Viacerí úspešní podnikatelia, pôvodom Krupania, robia dobré meno obci na
celom Slovensku i vo svete. Mladí ovládajú cudzie reči – najmä angličtinu, nemčinu,
francúzštinu a práca s počítačom je u nich samozrejmosťou. V obci je bezproblémové
internetové pripojenie. Počítač má doma takmer každý alebo tablet či smartfón a rovnako aj
internet. Občania využívajú radi sociálne siete ako Facebook, Twitter, Instagram, Skype a sú
tak súčasťou modernej doby a virtuálnej komunity. Dokonca aj starší majú svoje profily na
sociálnych sieťach. Mnohí denne navštevujú obecnú stránku www.dolnakrupa.com
a informovať sa o obecných oznamoch už neznamená len počúvať obecný rozhlas, ktorý
vyhlasuje o 10:00 doobeda a 16:00 popoludní. Vlastnú webovú stránku má aj farnosť
www.faradolnakrupa.com. Je tu uverejnená krátka história farnosti a pravidelne sa aktualizujú
farské oznamy. Možno tu nájsť aj fotky z farských podujatí.
Žiť v Dolnej Krupej v roku 2013 a vôbec na dedine ako takej, už neznamená robiť od
svitu do mrku na záhradách. Najmä mladí využívajú voľné chvíle na cestovanie – po
Slovensku, Európe i svete, radi žijú bohémskym životom – navštevujú festivaly a koncerty
alebo sedia pri poháriku s priateľmi v nejakom podniku v Trnave. Alebo aj v obci. V Dolnej
Krupej máme viacero barov, pizzeriu resp. reštauráciu MARRONE aj cukráreň na zákrute pri
Jednote a je pekné vídať spoluobčanov sedieť na terase pred cukrárňou pri malinovke
a zákusku. Veľa občanov športuje – hrajú futbal, obľúbená je cyklistika, jazda na motorkách,
beh či prechádzky po obci. V nedeľu a cez sviatky možno stretnúť viacero občanov
v kaštieľskom parku alebo na potulkách po okolitých hájoch. Tí, ktorí majú radi záhradky,
relaxujú prácou v nich. Viacerí občania sú členmi klubu záhradkárov. Okrem záhradkárov
vyvíja v obci svoju činnosť niekoľko telies, ktoré sa zameriavajú na kultúru, šport,
poľovníctvo a pod. a stále aktívne je aj OZ KOROMPA a OZ Ružiarska spoločnosť Márie
Henriety Chotekovej. Je moderným trendom, aby ľudia boli mobilní a preto je takmer
v každom dome pekné auto a niektorí majú aj 2 či 3 autá. Domy, ktoré sa v obci stavajú, sú
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väčšinou šikovné bungalowy a ich farby sú rôzne – žlté, zelené, hnedé, modré... Mnohé
nemajú ani priestor na záhradu v tradičnom zmysle slova, ale pozemok okolo býva vysadený
golfovou trávou a k čoraz obľúbenejším záhradným prvkom patrí bazén či trampolína pre
deti. Potraviny možno zakúpiť v obci – obchod Fresh Petra Poláka, Mäsiarstvo Róbert
Gašparík a COOP Jednota, prípadne sa dá sadnúť do auta a ísť na skok do Trnavy. Aj po
zdravotnej stránke je obec samostatná – v zdravotnom stredisku v budove Obecného úradu
majú svoje ambulancie lekár pre dospelých MUDr. Ján Lančarič, pediater MUDr. Milan Bílik
a zubná lekárka MUDr. Eva Sabová. Životná úroveň občanov v porovnaní spred 10 alebo 20
rokov je oveľa vyššia.
Obráťme teraz pozornosť na oslavy 900. výročia od prvej písomnej zmienky.
Slávnostnú atmosféru bolo možné pociťovať počas celého roka. Pri viacerých príležitostiach
sa občanom dávalo do pozornosti toto významné okrúhle jubileum, ktorého oslavy vyvrcholili
počas víkendových dní 17.-18. augusta. Dvojdňový program priniesol viacero sprievodných
podujatí. V sobotu sa začalo oslavovať popoludní o 14:00 v areáli kaštieľa, kde boli na
priestranstve za budovou kaštieľa v parkovej časti pristavené historické vozidlá, traktory, iná
podobná hospodárska technika a ukážky starej mlatby, ktorú si pamätajú ešte naši skôr
narodení spoluobčania. Stroje pochádzali zo súkromnej zbierky nášho spoluobčana JUDr.
Jozefa Žáka. V areáli OŠK sa následne uskutočnilo priateľské futbalové derby domácich
starých pánov, ktorí si zmerali sily s bývalými futbalistami Spartaku Trnava. Zápas mužov v
zrelom veku sa niesol vo veselom duchu a zábave, ktorú si početné publikum poriadne užilo.
Po senioroch nastúpili naši žiaci v zápase proti Zelenču. Športovalo sa nielen na zemi, ale aj
na nebi a to doslova, keď sa nad areálom OŠK objavili parašutisti, ktorí za búrlivého potlesku
publika zoskočili na krupanský futbalový trávnik. Zo športovcov v neposlednom rade treba
spomenúť aj našich hasičov. Divákov zaujali nielen svojím výkonom, ale tiež prezentovanou
požiarnickou technikou. Športové podujatia na ihrisku sprevádzali vystavené motorky a
atrakcie pre deti ako napr. skákací hrad a maľovanie na tvár. Podvečer sa program niesol v
duchu hudby, keď na pódiu za tribúnou vystúpila skupina ABRAKA DUB (väčšina členov z
Dolnej Krupej – Mgr. Art. Dušana Lehotová, Mgr. Matej Karásek, Mgr. Ludovít Novota a
iní) a finalisti Česko-Slovenskej SuperStar Paulína Ištvancová, Denis Lacho a Thomas
Puskajler. Možno povedať, že superstaristi predstavovali vrchol sobotných osláv a pritiahli
početné publikum. Okrem spevu sa rozdávali aj autogramy. Naši ochotníci z DOSKA Marion
odohrali v podvečer v kine reprízu divadelnej hry Trampoty s láskou. Večer patril opäť
hudbe, keď do tanca v rámci dikotéky pod holým nebom hrala skupina Exil Milana (Maroša)
Ištvanca.
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Nedeľný slávnostný program začal omšou o 11:00. Hlavným celebrantom bol trnavský slávnostný
arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý počas bohoslužby posvätil novú štandardu obce. program 18.
Arcibiskup vyzdvihol krásu farského kostola. Pred všetkými prítomnými prejavil uznanie augusta
správcovi farnosti Vdp. M. Kováčovi, ktorý má najväčšiu zásluhu na renovácii interiéru
kostola. Arcibiskupa vítala i odprevádzala miestna DH Dolnokrupanka. Na omši vystúpila aj
FS Krupanskí črpáci.
Slávnostný nedeľný program pokračoval popoludní na priestranstve záhonov ruží pred
OcÚ, kde starosta obce Ing. Teofil Mihalovič vysadil spolu s poslancami Oc Zast. pamätnú

lipu, symbol Slovanov, ktorá bude budúcim generáciám pripomínať toto okrúhle jubileum. Po
akte vysadenia nasledoval slávnostný sprievod obcou po kaštieľ a späť k OcÚ resp. do
kultúrneho strediska. V sprievode boli zastúpené azda všetky vekové kategórie občanov a
predstaviteľov väčšiny kultúrnych, športových i spoločenských telies v obci, ktorých
sprevádzala hudba miestnej dychovky Karpatskej kapely a tanečné kreácie mažoretiek. V
preplnenom kultúrnom stredisku predniesol starosta obce slávnostný príhovor. Po ňom sa Hostia zo
prítomným v krátkosti prihovorili hostia, poslanci NR SR Ivan Uhliarik (KDH) a Renáta slovenského
Zmajkovičová (Smer-SD). Ďalej nasledovalo odovzdávanie ocenení a ďakovných listov parlamentu
občanom, ktorí významným podielom prispeli k rozvoju našej obce. Cena starostu obce bola
udelená :
Mgr. Jaroslavovi Hulíkovi, Ing. Petrovi Kudláčovi, Mgr. Stanislavovi Petrášovi, PD
Dolná Krupá.
Ďakovný list bol udelený Veronike Anettovej, Vincentovi Bachratému, Klementovi
Baránkovi, Márii Bobkovej, Dušanovi Bohunickému, Antonovi Brestovanskému, Jozefovi
Gajarskému, Ondrejovi Galádovi, Mgr. Jurajovi Galkovi, Jozefovi Horváthovi, Jánovi
Ištvancovi, Paulíne Ištvancovej, Márii Korchovej, Vdp. Mgr. Miroslavovi Kováčovi, Márii
Kotáskovej, Vladimírovi Kubovčíkovi, Anne Kumančíkovej, Stanislavovi Lehotovi, Veronike
Malíčkovej, Štefanovi Mancovi ml., Petrovi Polákovi, Jozefovi Rendekovi, Jozefovi
Sýkorovi, Jozefovi Šimončičovi, Márii Škodovej st., Márii Škodovej ml., Štefánii
Vdovjakovej, FS Krupanskí črpáci, ženskej SK Dolnokrupanka, DH Karpatská kapela,
spoločnosti Termomont Dolná Krupá spol. s.r.o., spoločnosti DKT spol. s.r.o.
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Pamätný list bol udelený in memoriam Augustínovi Bohunickému a Jozefovi Sýkorovi.
V ďalšej časti nedeľného programu v kultúrnom bloku vystúpili ženská SK
Dolnokrupanka, FS Krupanskí črpáci, Paulína Ištvancová, DH Karpatská kapela a od 19:30
do polnoci hrala do tanca DH Májovanka.
Počas obidvoch dní boli účastníkom osláv sprístupnené Obecné múzeum s novou
expozíciou Sedem divov Dolnej Krupej, farský kostol s hrobkami a mauzóleum Chotekovcov
s novou a jedinečnou expozíciou k životu M. H. Chotekovej, ktorej 150. výročie od narodenia
sme si tento rok pripomenuli. Názov výstavy je „Známa neznáma“ a autor Mgr. Stanislav
Petráš. Pri príležitosti osláv bola vydaná pekná nová brožúra 7 divov Dolnej Krupej ako
súčasť propagácie obce a rovnako tiež kalendár s historickými fotografiami obce na rok 2014
– bol distribuovaný do každej domácnosti v obci. Zaujímavosťou, ktorá pútala pozornosť
návštevníkov, bola výstava unikátnych historických máp a leteckých fotografií našej obce,
ktorá bola po oslavách umiestnená na poschodí budovy OcÚ.
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OBECNÁ SAMOSPRÁVA A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

Z

a posledné roky sa vynovil exteriér a priľahlé okolie obecného úradu. Podobné
úpravy pokračovali v tomto roku aj v jeho interiéri. Bola vymenená podlahová
krytina na schodisku a na chodbách. Tiež sa vymenila dlažba na prístupových
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schodoch do budovy. Podobné práce sa realizovali aj na iných budovách patriacich obci. Na
budove Obecného športového klubu bolo po daždi pravidelne zaznamenávané zatekanie, čo
poškodzovalo celý interiér i elektroinštaláciu. Obec dala vyhotoviť špeciálny hydroizolačný
náter - systém Marisel, ktorý zamedzil pretekaniu vody. Úpravy sa uskutočnili aj v areáli ZŠ.
Ich hlavným cieľom bolo vytvoriť našim škôlkarom lepšie podmienky na hranie vonku. Po
zbúraní skladu, ktorý v areáli stál ešte od čias začiatku stavby školy, teda okolo 40 rokov, bola
na jeho mieste vybetónovaná plocha určená na pohybové aktivity detí. V mesiacoch júl až
august sa následne pristúpilo k oploteniu areálu detského ihriska v okolí školy. Na jeseň
nasledovalo osádzanie nových hracích prvkov pre našich najmenších. Obec na tieto úpravy
vyčlenila prostriedky v celkovej výške 20 322€.
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K ďalším aktivitám obecného úradu patrilo tiež osadenie nových moderných Nové čakárne
presklených autobusových čakární na zastávkach pri Hornom mlyne, liehovare a na na autobus.
zastávkach
Potôčkoch. Nové čakárne, ktoré nahradili zastarané a miestami hrdzavé plechové, prispeli
celkovo ku krajšiemu vzhľadu našej obce.
V júni sa zavŕšila rekonštrukcia interiéru mauzólea Chotekovcov. Práce prebiehali
v niekoľkých etapách od roku 2011 a zahŕňali osušenie navlhnutých častí stien, odstránenie
vlhkosťou poškodeného povrchu stien, najmä v severovýchodnej časti budovy, nanesenie
novej omietky, šalovanie a nový povrchový náter. Zrenovovaný interiér pôsobí veľmi
decentne a harmonicky a nevzbudzuje taký súcit zo zanedbania tohto architektonického
skvostu. Renováciu organizačne a materiálne zabezpečilo OZ Korompa v spolupráci s OcÚ.
Práce inicioval zástupca starostu a obecný historik Mgr. Stanislav Petráš. Svojím podielom a
spoluprácou prispeli tiež Ing. Teofil Mihalovič – starosta obce, správca farnosti: Vdp. Mgr.
Miroslav Kováč, poslanec obec. zast. Mgr. Marek Horváth, ktorý zabezpečil technickú
podporu a lešenie, Jozef Bohunický, Ing. Peter Brestovanský, Juraj Drozda, Ing. Vladimír
Gronský, Mgr. Eva Chynoranská, Peter Kekelák, Ľudevít Petráš, Stanislav Petráš st., Teofil
Skýpala, Michal Bohunický. Pavol Škoda, Jozef Vittek, JUDr. Jozef Žák.

Zrenovovaný
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V mesiacoch júl až do október sa uskutočnila najväčšia investičná aktivita tohto roka –
rekonštrukcia cestnej komunikácie na Hornej ulici, do ktorej spadala aj rekonštrukcia
priľahlého chodníka. Okrem nového asfaltového povrchu pribudli tiež nové obrubníky,
dopravné značky, pekný pieskovo-žltý chodník vrátane príjazdových mostíkov a odvodňovací
systém, ktorý má zabezpečiť regulovaný odtek dažďovej vody z poľnej cesty pri Novej ulici
tak. Prúd vody a blata pri daždi tu neznečisťoval často cestu. Nielen pekný pohľad na
vynovenú ulicu, ale aj odtek sa stretli u občanov s veľmi priaznivým ohlasom. Náklady na
opravu predstavovali z obecného rozpočtu sumu 141 101 €

Opravená
cesta na
Hornej ulici
a nový
chodník

Krátko pred augustovými oslavami 900. výročia bol osadený nový informačnoInformačnoorientačný systém, ktorý má najmä návštevníkom a turistom uľahčiť orientáciu v obci. orientačný
Celkovo pribudlo 16 bodov s informáciami o uliciach, inštitúciách, ale aj kultúrnych systém v obci
pamiatkach. Nápisy nesú farby obce, informačných tabuliek z hliníkových lamiel je 91 a sú
pripevnené na pozinkovaných oceľových stĺpikoch. Orientačné tabuľky vzbudili pozornosť
občanov a veľmi privítali ich osadenie.

5. augusta boli tiež osadené nové uvítacie tabule na začiatku obce, ktoré v novej
modernejšej grafike poukazujú najmä na 7 divov Dolnej Krupej. Predošlé tabule z roku 2003
po desiatich rokoch značne vybledli a ich výmena sa ukázala ako vhodná.

Nové
uvítacie
tabule

Za zmienku ešte stoja – osadenie 2 nových tabúľ na lepenie plagátov. Jedna pri zastávke
vedľa bývalého kina a druhá na zastávke na Nám. Sv. Vendelína pri niekdajšom obchode
„Sida“. Ďalej pracovníci OcÚ opäť sfunkčnili „stoček“. Studňu, z ktorej voda vyteká, bola
vyčistená.

KULTÚRA

D

ňa 9. februára sa konal v kultúrnom stredisku v Dolnej Krupej tradičný
Črpácky ples. Hlavnými organizátormi boli členovia folklórneho súboru
Krupanskí črpáci, ktorí pripravili aj "pochovávanie basy". Do tanca hrala
hudobná skupina Milkiway a nemohla chýbať bohatá tombola.
24. februára pripravil obecný úrad divadelné predstavenie "Stálo ti to zlato za to?" Na
javisku kultúrneho domu sa predstavil súbor Divadla na hambálku z Malaciek. Hru napísal a
režíroval Vladimír Zetek. Komédia z malebnej dedinky na Záhorí rozprávala o tom, čo sa
stane, keď sa na hodoch stretnú dve znepriatelené susedské rodiny. Toto predstavenie bolo
prvé v tomto roku v našej obci.
Divadelná ochotnícka skupina krupanských amatérov Marion uviedla dňa 5. mája 2013
veselohru "Trampoty s láskou", ktorú napísal Vojtech Lovicsek. Miestni ochotníci naštudovali
a divákom ponúkli v poradí už tretiu hru (Svadobný závoj - 2010, Nevesta zo žalára - 2012).
Predstavili sa známi herci, no aj tváre, ktoré mali svoju divadelnú premiéru. Účinkovali
Stanislav Lehota – režisér, Anna Slabá, Anna Kumančíková – najstaršia členka, Mgr. Martina
Slabá, PaedDr. Miroslava Šalgovičová, Miroslava Skýpalová, Ing. Kamil Žák, Juraj Drozda,
Štefan Ištvanec, Miroslav Galgóci, Martina Galgóciová, ako šepkárka Ružena Lehotová a ako
manažérka Adriana Ištvancová. Osobitné poďakovanie patrí opätovne Teofilovi Skýpalovi,
ktorý upravil i tentoraz divadelné kulisy na podmienky tejto hry. Predstavenie sa tešilo
mimoriadnemu záujmu občanov i mnohých návštevníkov z okolia. Jedno predstavenie sa
odohralo aj pre miestnu ZŠ. Niekoľko bolo odohraných aj v okolitých obciach.
V nedeľu 12. mája zorganizoval Obecný úrad v spoluprácu so základnou školou s
materskou školou kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek. Deti z materskej školy a žiaci
základnej školy nacvičili pod pedagogickým vedením svojich učiteliek bohatý program.
Okrem detí a žiakov účinkovali aj členovia kultúrnych súborov z obce: Karpatská kapela,
ženská spevácka skupina Dolnokrupanka a folklórny súbor Krupanskí črpáci.
SNM a OZ Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej pripravili počas víkendu
8. a 9. júna 6. ročník festivalu Slávnosť ruží. Podujatie venované 150. výročiu narodenia M.
H. Chotekovej -pestovateľky ruží a zakladateľky prvého rozária na Slovensku sa uskutočnilo
v kaštieli a v jeho areáli so sprievodnými podujatiami spoločnosti Tvorsad Trnava. Súčasťou
bola aj svetová premiéra novej ruže pomenovanej na jej počesť Ružová grófka Mária Henrieta
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a výstava o jej živote a ružiarskom diele "Známa neznáma" sprístupnená pri tejto príležitosti v
rodinnom mauzóleu, kde je pochovaná.
Nemožno opomenúť, že v dňoch 4.-6. októbra nahrala DH Karpatská kapela
v priestoroch kina svoje prvé CD s názvom Tie krupanské vinohrady. Karpatská kapela
dôstojne reprezentuje našu obec v širokom okolí. V čase, keď v mnohých obciach takéto
dychové hudby zanikajú, v Dolnej Krupej sa aj naďalej nájdu mladí ľudia, ktorí venujú svoj
čas hudbe. Mladým krupanským hudobníkom treba držať palce a podporovať ich v hudobnej
činnosti.

Nové CD
DH
Karpatská
kapela

ŠPORT

N

aša obec žila tento rok nielen oslavami z okrúhleho jubilea, ale aj športom.
Návštevnosť športových podujatí, najmä futbalu, bola opäť slušná.

Uplynulú futbalovú sezónu možno označiť za sčasti zložitú. Naše
mužstvo sa v lige umiestnilo na konečnom 10. Mieste v tabuľke. Neúspešný rok mali za
sebou aj dorastenci, ktorých mužstvo bolo nutné odhlásiť zo súťaže, keďže sa nepodarilo
zostaviť kompletný káder našich juniorov. Napriek nie príliš priaznivým okolnostiam,
krupanskí futbalisti nezostali demotivovaní. Športový duch a chuť zapracovať na sebe
pretrvali, čo sa prejavilo aj na viacerých zmenách. Novým prezidentom OŠK sa stal Stanislav
Bachratý st., taktovku trénera A mužstva prevzal ambiciózny Andrej Císar, novým gólmanom
sa stal Peter Čambál, ktorý je v súčasnosti zrejme najlepším brankárom VI. ligy. Útok posilnil
Martin Varga a obranu zase Martin Sekera. Do A mužstva z dorastu prešli Miroslav Jarábek,
Michal Vyskoč, Pavol Bohunický ml. a Adrián Šaradín. Novinkou pre našich futbalistov bolo
nabehnutie na nový systém futbalového zväzu ISSF registrácie hráčov a evidencie zápisov do
zápasov. Zaslúžená pochvala a uznanie patria našim najmladším hráčom, ktorí pod trénerskou
taktovkou M. Vargu dôstojne reprezentovali klub v obl. Majstrovstvách okresu. Dobre tiež
funguje prípravka pod desaťročným vedením Rudolfa Garažiu.
Veľmi smutná správa zasiahla tento rok všetkých krupanských futbalistov i fanúšikov,
keď náhle po návrate z tréningu, zomrel Libor Jarábek, ktorý pracoval v A mužstve od roku
1991. Ako vyjadrili jeho niekdajší spoluhráči a kolegovia – odišiel navždy vynikajúci človek,
ktorý v OŠK zanechal výraznú a nezmazateľnú stopu.
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V Pivárni niekdajšieho KAJLA sa 23. augusta uskutočnilo vyhodnotenie tradičnej
Interligy.
Najlepším strelcom tohto ročníka sa stal Peter Fíba z mužstva FC KANAR. Najlepším
strelcom pokutových kopov sa stal Peter Šušota ml.. Najstarší hráč bol Rudolf Garažia (68
rokov). Najlepším brankárom interligy sa stal František Olšovský ml. a najlepším kapitánom
mužstva Peter Fíba, ktorý je zároveň stabilným hráčom A mužstva Dolnej Krupej. Ďalší dobrí
hráči, ktorí boli aj vo vyhodnotení ocenení za svoje výkony, boli Peter Sucháň z mužstva
ZENIT PETROHRAD, ktorý je tiež stabilným hráčom A mužstva, ďalej Roman Bohunický z
mužstva COLO COLO a Augustín Šušota z mužstva PEKELNÍCI

Krupanská
interliga

Najlepším mužstvom interligy 2013 bolo mužstvo PEKELNÍCI, ktoré predvádzalo
stabilné výkony a dobrú organizáciu hry. Bol to jediný tým, ktorý nebol v tohoročnej interlige
zdolaný. Zaznamenalo 7 výhier, 3 remízy so skóre 29:5, mužstvo získalo 27 bodov. Najlepším
strelcom mužstva bol Augustín Šušota so 7 gólmi, ktorý sa stal aj najlepším hráčom tohto
mužstva. Druhé mužstvo v poradí COLO COLO, ktoré zaznamenalo 7 výhier, 1 remízu, 2
prehry, so skóre 29:5, získalo 25 bodov. Najlepšími strelcami mužstva boli Roman Bohunický
a Miroslav Jarábek ml. s 5 gólmi. Za najlepšieho hráča mužstva bol ohodnotený Roman
Bohunický 3.miesto obsadilo mužstvo– ZENIT PETROHRAD s bilanciou 6 výhier, 3 remízy
a 1 prehra, so skóre 29:9, mužstvo získalo 25 bodov. Najlepším strelcom Zenitu bol Matej
Pecháček s 8 gólmi, ktorý bol ohodnotený aj za najlepšieho hráča mužstva. Zápasy
Krupanskej interligy sa tešili aj tento rok peknej účasti.
Do športového diania aktívne aj tento rok prispeli naši dobrovoľní hasiči. K roku 2013
dolnokrupanský DHaZ evidoval 44 členov, z toho 2 ženy. Funkciu predsedu zboru zastával
Jozef Garažia st. a veliteľa Klement Baránek. DHZ plní dôsledne úlohy, ktoré dostáva od
OHZ Trnava, predovšetkým sa zameriava na výchovu mladých hasičov, plnenie taktických
cvičení a zdokonaľovanie sa v hasičskej technike pri zásahu pri požiari a podobných
situáciách. V januári naši hasiči usporiadali výročnú členskú schôdzu, ktorej hlavným bodom
bol plán ďalších aktivít a vyhodnotenie roka 2012. V jarných mesiacoch sa mladí hasiči
pripravovali na súťaže – jarné kolo absolvovali v Šúrovciach, kde naše mužstvo dosiahlo
skvelý výsledok – zo 16 zúčastnených družstiev krupanskí DHa obsadili 3 miesto. Pre
nedostatočný počet sa letného kola v Zelenči nezúčastnili. 5. mája pri príležitosti sviatku sv.
Floriána sa DHa zúčastnili slávnostnej sv. omše vo farskom kostole. V máji sa tiež
uskutočnila previerka hasičských družstiev v Hornej Krupej. Po súťaži absolvovali taktické
cvičenie, ktoré bolo zamerané na čerpanie vody z miestneho potoka a členovia si zároveň
preskúšali techniku i hadice. V júni sa konala v našej obci Okresná súťaž DHa družstiev za
účasti domácich i ďalších 12 družstiev mužov z okresu, 4 družstiev žien a 2 družstiev
dorastencov. Prvé miesto obsadili hasiči zo Suchej n. Parnou, ktorí postúpili do krajského
kola. V mesiaci august sa uskutočnil tradičný Memoriál Stanislava Baránka za účasti 13
družstiev mužov, 2 družstiev žien a 6 družstiev mladých. Naši dorastenci sa umiestnili na 3
mieste, muži skončili 5. Z ďalších súťaží, na ktorých sa DHa zúčastnili patrili súťaže
v Kátlovciach a Špačinciach.
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FARNOSŤ A FARSKÝ ŽIVOT

V

ýznamné jubileum si tento rok pripomenula naša farnosť, keď presne pred 200 200 rokov od
rokmi v nedeľu pred sviatkom Narodenia Panny Márie posvätil novopostavený posvätenia
farský kostol sv. Ondreja vtedajší ostrihomský pomocný biskup Mikuláš kostola
Rauscher. A preto viacero farských podujatí sa nieslo v duchu pripomienky tejto významnej
historickej udalosti.
V minulosti bolo zvykom, že pri podobných udalostiach sa konali návštevy biskupov
alebo generálnych vikárov, ktorí zaznamenávali aktuálny stav farnosti a spisovali tzv.
vizitačné protokoly. Dnes sa takéto vizitácie konajú len vo výnimočných prípadoch. Pre

budúce generácie je ale vhodné aspoň na stránkach obecnej kroniky a pri príležitosti jubilea
posvätenia kostola načrtnúť súčasný život krupanských veriacich roku 2013. Preto je
výnimočne záznam k farnosti dlhší.
Farnosť Dolná Krupá je územno-organizačne súčasťou Smolenického dekanátu a ten je
začlenený do Trnavskej arcidiecézy. Našu farnosť tvoria obce Dolná Krupá, kde je sídlo
farnosti a farský úrad a obec Horná Krupá, ktorá je filiálkou. Podľa sčítania ľudu z roku 2011
sa v Dolnej Krupej z celkového počtu obyvateľov 2284 k rímsko-katolíckej cirkvi hlásilo
1925 obyvateľov t.j. 84,28%. V Hornej Krupej z celkového počtu obyvateľov 507 sa ku
katolíckej viere hlási 447 obyvateľov, čo je 88,16%. Celkovo sa teda z 2791 obyvateľov
oboch obcí k rímsko-katolíckej cirkvi hlási spolu 84,98% populácie, čo predstavuje
nadpriemer k celoslovenskému priemeru, ktorý je 62,02%.
Centrum náboženského života predstavuje farský kostol sv. Ondreja, ktorý bol
postavený v rokoch 1807-1811 a je lokalizovaný je na Námestí Ludwiga van Beethovena
v strede obce. Je faktom, že svojimi rozmermi patrí k najväčším dedinským kostolom
dekanátu i arcidiecézy a rovnako mu patrí viacero prvenstiev pokiaľ ide o jeho umeleckosť
a klasicistickú architektúru. Je zapísaný medzi kultúrne pamiatky. Farský kostol prešiel od
roku 2010 renovačnými úpravami najmä v interiéri, čo je zachytené v predošlých
kronikárskych záznamoch.
Interiér kostola je umelecky ladený v klasicistickom štýle. Svoju umeleckú pečať do
jeho výzdoby vtlačili takí významní uhorskí a rakúski umelci ako Michal Pollack, Franz
Caucig, Štefan Ferenczy a Joseph Führich. Kostol bol postavený najmä vďaka grófskej rodine
Brunsvikovcov. Hlavný oltár nesie vyobrazenie ukrižovaného a umierajúceho Krista
s atypickým znázornením omdlievajúcej Panny Márie. Bočné oltáre sú v lodi kostola 3 – na
sever oltár sv. Ondreja s detailom Božského Srdca Ježišovho na tabernákulových dvierkach,
čo pripomína činnosť Andreja Kubinu, na južnej strane je bočný oltár Preblahsolavenej Panny
Márie. Tretí oltár je v strede kostola na severnej strane oproti Pomníka Jozefa a Augusta
Brunsvikovcov. Je to oltár Božieho hrobu. Vnútro kostola je udržiavané v primeranej čistote.
Každú sobotu doobeda sa striedajú obyvatelia na upratovanie v poradí za sebou podľa ulíc a
domov. Začína sa od č. 1 a končí zväčša pri 800, hoci domov je v obci viac. Priemerne vyjde
rad na každý dom raz do roka. Účasť však nebýva z každého domu.
Vonkajšok kostola je umelecky ladený tiež v klasicistickom štýle. Exteriér sa naposledy
renovoval roku 1992, kedy sa vyriešilo presakovanie vlhkosti do muriva budovy. Farba
fasády je žltá, strecha kostola je plechová čiernej farby, vrcholec veže medený natretý na
červeno. Dominantou veže sú funkčné hodiny, ktoré odbíjajú celé hodiny a polhodiny a sú
skutočným skvostom. Starostlivo sa o ne stará dôchodca Dominik Bohunický. Veža ukrýva 4
automatikou riadené zvony, ktoré znejú v tónoch es, as, dis a umieračik. Zvony boli odliate
v 20. rokoch minulého storočia. V obci sa vyzváňa denne o 6:00 ráno, 12:00 na poludnie
a o 18:00 večer v lete, v zime o 17:00. Zvyk takéhoto pravidelného zvonenia sa obnovil roku
2002 po generálnej oprave zvonov za Vdp Františka Očenáša. Zvonenie v týchto hodinách
stopli počas socializmu resp. komunizmu. Ak niekto zomrie, vyzváňa sa podľa dávneho
zvyku všetkými zvonmi o 9:00 predpoludním a o 15:00 popoludní až do dňa pohrebu.
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Ku kostolu patria aj 2 známe krypty – Brunsvikovská pod oratóriom, ktorá bola sčasti
renovovaná a znovu pozlátené boli epitafy a ďalšia krypta zemanov Odlerovcov pod vežou
kostola. Táto druhá krypta bola v dávnej minulosti tiež vykradnutá a zabudnutá. Pričinením
súčasného správcu farnosti sa sprístupnila a sčasti renovovala. Dokonca sa uskutočnil obrad
znovuposvätenia a zamurovania pohodených pozostatkov tiel a oblečenia, ktoré sa vložili do
novej truhly. Spomínané krypty sú verejnosti sprístupňované zväčša pri príležitosti spomienky
na grófske rodiny Brunsvikovcov a Chotekovcov. Za kostolom je mauzóleum Chotekovcov
z konca 19. storočia. V nedávnej minulosti slúžil objekt ako dom smútku, kde sa na
preukázanie poslednej úcty vystavovali mŕtvi. Dnes je opäť miestom piety a pamiatky
grófom. Okolo kostola sa nachádza malý parčík či skôr záhrada, v ktorej sú vysadené ruže,
kry, borovice, smreky, brezy, tisy, ker magnólie a iné listnaté či ihličnaté dreviny. V korunách
stromov možno počuť rôzne vtáctvo a zazrieť veveričky. Tento pozemok je vlastne starý
historický cintorín. Asfaltovú cestu k mauzóleu lemuje živý plot krušpánu vždyzeleného
(Buxus sempervirens) a pozemok je zväčša vysadený trávou. Ostatné chodníčky a cestičky po
parčíku sú vysypané štrkom. Nápad zrealizovať takéto miesto ticha vzišiel od pátra Antona
Alojza Čapkoviča OFM v 60. rokoch minulého storočia.
Kostol je miestom bohoslužieb a modlitby. V Dolnej Krupej sa omše slúžia denne. Vo
všedný deň v letnom období v predvečernom čase o 18:30, v zime o 17:30. V soboty
celoročne o 7:30 ráno. V nedeľu sa slúžia omše celoročne v rovnakom čase o 7:30 ráno
(zvaná malá omša) a o 11:00 predpoludním (veľká – farská omša). Do príchodu súčasného
správcu farnosti sa druhá omša slúžila o 10:30. Počas pôstu sa o 15:00 v nedele koná
pobožnosť krížovej cesty a tiež v piatok od 16:30. Pohrebné omše bývajú zväčša o 15:00
alebo 14:30. Na vigíliu zmŕtvychvstania a na sviatok Božieho Tela sa konajú procesie,
ktorých sa ale ľudia nezúčastňujú v príliš veľkom počte. V máji sa denne modla litánie a
zväčša ženy a tí, čo chodia denne na omše, sa modlia pred jej začiatkom ruženec. Omše vo
všedný deň sa slúžia väčšinou za niekoho zosnulého ako výročie úmrtia alebo pri príležitosti
životného výročia či ako prosba o pomoc a uzdravenie. Je zaužívaný zvyk spovedania takmer
pred každou omšou. Súčasný kňaz Miroslav Kováč často vraví, že čo sa v Krupej naspovedá,
to nespovedal nikde predtým – ale polepšenie nevidno alebo len málo a nakrátko. Krupania
hrešia bežnými známymi hriechmi, ťažké zločiny sa nevyskytujú, oficiálne nie je nikto
exkomunikovaný cirkvou. Spovedá sa nie v spovedelnici, ale v chodbe pod chórom, ktorá je
oddelená presklenými tabuľovými dverami. V prvopiatkovom týždni kňaz navštevuje vopred
nahlásených chorých, ktorých vyspovedá a povzbudí v chorobe a starobe. Veľké spovede
bývajú pred Vianocami, Veľkou nocou a pred hodmi. Zúčastňujú sa ich stále tí istí, čo aj
pravidelne chodia do kostola.
Charakterizovať dolnokrupanských veriacich je pomerne zložité, ale je zaujímavé, že aj
pre dnešok platia pre Krupanov tie isté slová, ktoré vyriekol vo vizitácii v 17. storočí Juraj
Draškovič – nie sú o nič lepší či horší než veriaci v iných farnostiach na okolí. Krupania sú
teda bežní radoví veriaci, ktorí sa vyznačujú skôr priemernou zbožnosťou. Krupania sú
tvrdohlaví a na viacero mravných ponaučení z kazateľnice si utvoria vlastný názor. Väčšina je
silno poznačená komunizmom a mnohí majú skreslené predstavy o vieroučných otázkach, čo
musí kňaz korigovať. Len hŕstka prečítala aspoň raz v živote Bibliu celú. Omše sa cez týždeň
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zúčastňuje okolo 50 zväčša starších žien v dôchodkovom veku. V nedeľu pravidelne chodí do
kostola približne 300 – 400 ľudí. Teda z počtu 1925 hlásiacich sa Dolnokrupanov ku
katolicizmu je to menšina. Viacerí chodia do kostola tak raz za pol roka alebo raz ročne.
Väčšina obyvateľov obce aktívne nepraktizuje náboženstvo vôbec alebo niektorí iné
náboženstvá či filozofie. Katolícky pohreb alebo sobáš chcú mať ale skoro všetci. Tiež treba
povedať, že zo zomierajúcich býva v Dolnej Krupej väčšina nezaopatrená. Detské lavice
vpredu kostola bývajú zväčša prázdne. Mladí sa bohoslužieb zúčastňujú len z tých rodín, čo
do kostola chodia pravidelne a boli tak vychovaní, čo predstavuje asi 10% mládeže Dolnej
Krupej. Treba však povedať, že doba na začiatku 21. stor. je rýchla a praktizovanie
náboženstva je položené do polohy jednoduchých úkonov, stotožnením sa s kresťanským
nazeraním na svet, mravnosti a ochrany života od prirodzeného počatia po prirodzenú smrť.
Denná účasť na omši či pobožnosti nie je v dnešnej dobe pracujúcim možná a dokonca sa
veriacemu Dolnokrupanovi nedá kvôli práci ísť do kostola každú nedeľu. U pokrstených ale
nepraktizujúcich obyvateľov sa vyskytujú aj interrupcie a kňaz pomáha pri riešení problémov
v rodinách či anuláciách manželstiev. Väčšina z nich je ukončených civilným rozvodom, čo
cirkev neuznáva. Pomer rozvedených manželstiev je ale menší, takže Dolnokrupania žijú
aktuálne v zväčša kompletných rodinách.
Sviatočné dni

Hody resp. posviacka kostola sa už od nepamäti slávi v prvú septembrovú nedeľu vo farnosti
a predstavuje v živote farnosti sviatočný deň. Výročná arcidiecézna poklona sa po novom
v Dolnej Krupej slávi 4. marca. Dlhé roky pripadala na 25. december. Patróna kostola si
farnosť pripomína na jeho deň 30. novembra, kedy symbolicky horia sviece na bočnom oltári
jemu zasvätenom.
Správcom farnosti je od roku 2009 Vdp. Mgr. Miroslav Kováč, aktuálne 42 ročný,
vysvätený arcibiskupom Jánom Sokolom roku 1996. Je robustnej a silnej postavy. Je to kňaz
zbožný, nie je výstredný, veľmi spoločenský. V obci nemá nepriateľov. Povinnosti farára si
plní dobre. Nevyniká hudobným sluchom ani darom spevu, takže všetky omše číta a niektoré
sekvencie povinne spievané zaspieva z chóru organista. V arcidiecéze má prezývku staviteľ,
pretože všade, kde doteraz pôsobil, vždy renovoval, opravoval a upravoval. Tomuto krédu je
verný aj v Dolnej Krupej. Kázne číta z vopred pripraveného listu a občas prirýchlym tempom.
Okrem náboženstva podporuje kultúru, hudbu, divadlo, zúčastňuje sa spoločenských akcií
v obci, športových, dobročinných a dobrovoľníckych a pod. Ľudia ho pozývajú sami. Je
kňazom i farárom, ktorého Krupanom mnohí z okolitých obcí v dobrom závidia. Vdp. Kováč
vyučuje v miestnej škole náboženstvo triedy 4.-9. ročník a najmenších žiakov vyučuje
náboženstvo rádová sestra Veronika rodným menom Miroslava Komadová z Kongregácie
dcér Božskej Lásky FDC, ktoré kedysi pôsobili v miestnom kláštore Jozefínum. Táto sestra
dochádza z Trnavy z rehoľného domu na Halenárskej ulici.
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Organistom vo farskom kostole je už dlhé roky Jozef Bajaník starší. Má pekný hlas, hrá
dobre a melodicky. Ak nemôže on, hrajú aj Ing. Daniela Kubovičová a mladík Ľuboš Cesnek. Organisti,
Takže farnosť má vlastne aktuálne 3 organistov. Občas liturgiu spevom sprevádzajú Ing. speváci,
Mária Vadovičová, Mária Gažicová, Helena Bachratá a Pavol Škoda. Miništrantov má miništranti
súčasný kňaz pomerne veľa – z nich aspoň spomeňme Eduarda Bohunického, Pavla Škodu,
Lukáša Francistýho, Olivera Micháleka, Adama Hanzela, Marcela Ištvanca, a iných. Veľkú

skupinu tvoria chlapci po I. sv. prijímaní. Veľmi aktívna s takmer dennou účasťou je
miništrantka Petronela Kollarovičová a často vídať pri oltári aj Annu Máriu Bábyovú. Dolná
Krupá patrí v širokom okolí k jediným obciam, kde miništrujú aj dievčatá.
Slávenie omší by sa ťažko zaobišlo bez kostolníka a lektorov. V súčasnosti úlohu
kostolníka vykonávajú vo farskom kostole 3 veriaci – Stanislav Lehota a dôchodkyne Angela
Janušová a Matilda Škodová. Organizujú veriacich pri upratovaní kostola, pripravujú
bohoslužobné predmety a pod. Majú tiež v správe kľúče od kostola. Úlohu lektorov resp.
čitateľov pri bohoslužbách vykonávajú Stanislav Lehota, Mgr. Martina Slabá, PaedDr.
Miroslava Šalgovičová, Miroslav Galgóci, Lukáš Francistý, Jana Gažová a ja Juraj Drozda.
Výzdobu kostola aranžuje Mgr. Martina Slabá, ktorá vie šikovne a pekne zladiť vybrané
kvety. Služba organistu, kostolníkov, spevákov, lektorov a miništrantov je dobrovoľná a bez
nároku na pravidelný honorár. Vdp. Kováč však, tak ako je zvykom aj v iných farnostiach
a ako robievali aj predošlí farári, príležitostne vypláca z farskej kasy symbolickú výplatu.
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Bohoslužobné predmety sa uchovávajú v sakristii. Patrí k nim niekoľko hodnotných
historických cenností. Nábytok v sakristii pochádza ešte z čias pátra Antona Alojza
Čapkoviča, OFM.
V časti Hoštáky je starý cintorín z 18. storočia, ktorého hlavný vchod je práve z ulice
Hoštáky a bočný z ulice Podhájska. Je tu presne 881 hrobov, v ktorých je pochovaných 1818
súčasne známych zosnulých. Najstarší dodnes zachovaný hrob s pôvodným pomníkom je
z roku 1831, v ktorom je pri soche Baránka Božieho pochovaný kňaz-farár Ján Köntös. Za
jeho pôsobenia bol postavený farský kostol. Posledný ku koncu roku 2013 tu bol pochovaný
v decembri Jozef Tomáška. Starý cintorín stále slúži na pochovávanie, avšak väčšina
zosnulých je už pochovávaná na novom cintoríne na ulici Podhájska oproti starému. Cintoríny
a dom smútku má v správe obec, ktorá je oprávnená vyberať nájomné za hrobové miesto.
Pohreby v obci zabezpečuje pohrebníctvo Miroslava a Márie Kotáskových. Hrobármi sú
František Bohunický a Peter Schild, ktorí sú zamestnancami obecného úradu. Väčšina
obradov je katolícka, časť občianska a niektoré ja inej kresťanskej denominácie.
V obci je aj tretí – symbolický židovský cintorín za obcou smerom do Hornej Krupej pri
poľnej ceste do Bíňoviec. Sú tu náhrobné kamene zo starého pôvodného židovského cintorína,
ktorý sa podľa tradície nachádzal niekde na križovatke dnešných ulíc Školská a Dolný Chríb.
Tento symbolický cintorín je zanedbaný a nevenuje sa mu takmer žiadna pozornosť.
Na záver tohto záznamu k stavu našej farnosti je dobré stručne charakterizovať jej
hospodárske pomery. V Dolnej Krupej za posledné obdobie veriaci prispievajú v jednorazovej
pravidelnej mesačnej zbierke okolo 1000 - 1500 €. Na potreby renovácií boli výnosy z nej aj
vyššie. Taktiež niektorí veriaci súkromne odovzdávajú kňazovi obálky. Mesačné príjmy zo
zvončeka sa pohybujú v Dolnej Krupej v niekoľkých stovkách eur – cca 800 €, výnimočne
dosahujú okolo 1000€ alebo viac. Zo zbierok správca farnosti povinne odvádza časť
arcidiecéze do tzv. Podporného fondu a niektoré výnosy zo zbierky idú priamo pápežovi.
Ďalší zdroj príjmov farnosti predstavuje nájomné resp. renta z farnosti patriacich rolí, ktoré
boli vrátene v procese reštitúcií po páde komunizmu po roku 1989. Naša farnosť vlastní role
v približnom rozsahu 36 358 m2 v katastrálnom území obce Dolná Krupá. Tieto role
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predstavujú úžitkovú ornú pôdu, ktorú obhospodaruje Poľnohospodárske družstvo Dolná
Krupá a ročný výnos z renty predstavuje pre farnosť sumu cca 2300 €. Rozsah 2553 m2
predstavuje zvyšok farských pozemkov, čo je konkrétne zastavaná plocha a nádvoria.
Rok 2013 bol v živote farnosti bohatý na viacero náboženských, renovačných
a kultúrnych podujatí. Spomenúť je vhodné aspoň tie najdôležitejšie.
4. mája sa po dvoch rokoch uskutočnila birmovka. Birmoval generálny vikár Trnavskej
arcidiecézy Mons. Ján Paučír. Slávnosti sa zúčastnilo viacero kňazov z okolia. Birmovaných
bolo 55 prevažne mladých. Slávnostnú omšu o 11. hodine sprevádzal miestny sakrálny
spevokol Zvony a dychová hudba Dolnokrupanka.
13. mája Vdp. Kováč posvätil zrenovovanú Lurdskú jaskyňu vo farskom kostole, ktorá
sa nachádza pod chórom.
2. júna sa konala slávnosť I. sv. prijímania, ku ktorej pristúpilo 16 detí z Dolnej Krupej
– tretí ročník ZŠ.
5. júla som mal po omši pri príležitosti 1150 výročia od príchodu solúnskych bratov na
Veľkú Moravu krátku historickú prednášku o význame ich misie. Potešila ma pekná účasť
ľudí a ich záujem.
13. júla putovalo 49 farníkov z Dolnej i Hornej Krupej spolu s Vdp. Kováčom do
moravského Velehradu pri príležitosti jubilea 1150 rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu. Pútnici navštívili aj skanzen „moravskej dediny“ v Strážnici a vydali sa tiež
na ochutnávku vín v Templárskych vínnych sklepoch v Čejkovciach.
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10. augusta putovali farníci opäť aj z Dolnej i Hornej Krupej na Svatý Hostýn, čo je
najvyššie položené pútnické miesto na Morave. Vyskytli sa aj nečakané komplikácie
s pokazeným autobusom a dvojhodinové meškanie. Popri púti veriaci navštívili ja ZOO
v Lešnej.
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18. augusta v rámci 900. výročia od prvej písomnej zmienky o obci slúžil slávnostnú
omšu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Pri príležitosti tejto slávnosti bola Mgr.
Martinou Slabou zhotovená maketa kostola a vystavená pod historickou kazateľnicou v
kostole.
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V dňoch 30. augusta – 1. septembra vyvrcholili farské oslavy 200. výročia od
posvätenia kostola. Uskutočnila sa trojdňová duchovná obnova, v rámci ktorej sa veriacim
prihovárali rozliční kňazi a pozvaní hostia. 30. augusta doc. ThLic. Pavol Zemko, ThD. farár
v Kátlovciach – túto omšu spevom sprevádzal operný spevák a rodák z Hornej Krupej Daniel
Čapkovič. 31. augusta mal kázeň Mgr. Karol Schönwiesner farár z Veselého a na omši
spievali Krupanskí črpáci. Na slávnosť výročia posvätenia 1. septembra ako hlavný celebrant
a kazateľ vystúpil na ambonu Mgr. František Bačík dekan a farár v Piešťanoch v kostole sv.
Štefana kráľa. Na omši hrali a spievali „Zvony“ a po nej dychovka pred kostolom.

Slávnosť
200. výročia
od
posvätenia
kostola

22. september patril tretiemu ročníku Roľníckej nedele, keď v kostole obyvatelia III. ročník
naaranžovali plody a semená do jedinečných obrazcov. Hlavná aranžérska téma bola 900. Roľníckej
výročie od prvej pís. zmienky o obci a 200. výročie posvätenia kostola. Výzdoba prilákala nedele
opäť množstvo návštevníkov aj z okolia i zo zahraničia. V tento dátum sa rovnaké
vďakyvzdanie konalo aj vo filiálnom kostole v Hornej Krupej.
24. novembra bola odslúžená vo farskom kostole zádúšná omša pri príležitosti 150.
výročia od narodenia grófky Márie Henriety Chotekovej, ktorej pamiatka je v obci stále veľmi
živá.
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25. decembra predviedli školáci v kostole tradičné vianočné pásmo Jasličková
pobožnosť, ktoré nacvičili učiteľky Mgr. Martina Slabá a PaedDr. Miroslava Šalgovičová. Jasličková
pobožnosť
Kostol bol takmer plný návštevníkov, zväčša príbuzných detí. Hudobne malých divadelníkov
sprevádzala FS „Picúchovci“ – rodina Brestovanská, Slobodová a Lehotová.
27. decembra deti koledovali po Dolnej Krupej v rámci známej Dobrej noviny. Na
pomoc deťom v Afrike sa vyzbieralo 516,95 €. V Hornej Krupej sa koledovalo na druhý deň
a deti vyzbierali 186,55 €.
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Na záver treba ešte spomenúť, že Vdp. Miroslav Kováč organizoval viacero kultúrnych
podujatí v kostole, na ktorých vystúpili mnohí umelci z bližšieho či vzdialenejšieho okolia,
známe osobnosti z televízie či rozhlasu a samozrejme domáci krupanskí hudobníci. V nejedno Kúzelník na
letné popoludnie mali deti tiež možnosť opekať na dvore fary a pri jednej opekačke fare
predvádzal hókusy-pókusy aj kúzelník Čivolahim – Jozef Mihalovič z Topoľčian.
Práce a obnovy vo farnosti
Renovácia Lurdskej jaskyne – uskutočnili občania Miloš Kubek a Jarsolav Krkoš.
Opravené dvere na kostole – Ján Fančovič z Naháča. Nová dlažba okolo kostola a dlažba na
fare – vykonal Miroslav Garažia z D. Krupej. Zrenovované boli dvere a sokle na fare,
zrenovovaná výmaľovka historickej kazateľnice a bočných oltárov – uskutočnili Teofil
Skýpala, Miloš Kubek a Jaroslav Krkoš z D. Krupej. Opravené a renovované kľakadlá – Emil
Jankovič z Lančára. Zakúpené nové koberce do celého kostola bordovo-červenej farby
s jednotným motívom zlatej ľalie - zhotovené v Holandsku. Nové svetlá na chóre a niekoľko
kusov v kostole – vykonali Miroslav Galgóci a Peter Slabý z D. Krupej. Bolo tiež vysadených
50 ks ruží pri kostole a 3 magnólie a 1 ks ruže „Mária Henrieta“ – vyšľachtená k jej výročiu
v Nemecku.
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školskom roku 2012/2013 sa vo vyučovacom procese venovala zvýšená
pozornosť najmä komunikácii a čitateľskej gramotnosti na hodinách
slovenského jazyka a literatúry. Školský rok sa oficiálne začal 1.9.2012 a prvé
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zmeny zbadali žiaci hneď po nástupe do tried. Zrušili sa na II. stupni tzv. špeciálne triedy,
ktoré svojim vybavením ani nespĺňali ich pomenovanie. Žiakom boli zriadené kmeňové
triedy, a tak sa prestali žiaci sťahovať na každú vyučovaciu hodinu z triedy do triedy.
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Celkový počet žiakov k 15.9.2012 bol 175, počet žiakov k 30.6.2013 bol 174. Zo 174
žiakov prospelo 167, 3 žiaci opakovali ročník, 4 žiaci mali povolenú opravnú skúšku. Počet
Dochádzku vyjadruje číslo 13 400 ospravedlnených zameškaných hodín, to znamená priemer žiakov
na žiaka 80,2 hodiny. Neospravedlnených hodín bolo 35, priemer na žiaka 0,2 hodiny. a bilancia
Školský rok ukončilo na našej škole 30 deviatakov, ktorí budú pokračovať na stredných
školách ktoré si vybrali.
Počet prijatých na gymnáziá – 2
Počet prijatých na SŠ (SPŠ, OA, SZŠ...) – 14
Počet prijatých na 4-ročné študijné odbory (SOŠ) – 9
Počet prijatých na 3-ročné učebné odbory (SOU) – 5

Zápis do 1. ročníka sa uskutočnil 1. a 2. februára 2012. Zúčastnilo sa ho 27 detí, 5 z
nich podľa posúdenia pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ešte nedosiahlo
školskú zrelosť, preto do 1. ročníka v septembri 2013 nastúpilo 22 žiakov.
Škola sa zapojila do vedomostných súťaží Pytagoriáda, Biblická olympiáda, Olympiáda
nemeckého jazyka, kde Simona Galgóciová obsadila 3. miesto v obvodnom kole. V súťaži Súťaže
Hollého pamätníka dosiahla mimoriadny úspech žiačka 2. ročníka Ema Antal, ktorá sa dostala
až do krajského kola a chýbalo málo, aby postúpila do celoslovenského kola v Dolnom
Kubíne. Úspechy a ocenenia žiaci získali aj vo výtvarných, literárnych a športových súťažiach
organizovaných CVČ Kalokagatiou v Trnave.
Zaujímavými akciami boli stretnutie žiakov s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom
(DHS Pole), s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom (Malokarpatské športové hry v
Ružindole). Žiaci absolvovali tiež 2 výchovné koncerty, 2x sa naši žiaci zúčastnili
Dopravného ihriska v Galante. Zaujímavé bolo stretnutie s Mikulášom v škole 6. decembra,
školský karneval, po prvýkrát absolvovali naši žiaci lyžiarsky výcvik v Jasenskej Doline,
plavecký výcvik v Trnave.
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V mesiaci október pedagógovia so žiakmi pripravili vystúpenie pre dôchodcov, v
mesiaci december vianočné pásmo pre dôchodcov, program ku Dňu matiek, deti s dospelými
zorganizovali brigádu v obci a v okolí školy pri príležitosti Dňa Zeme. Tradične bol
zorganizovaný zber papiera. Vyzbieralo sa ho 13 540 kg.
Rozličné úspechy dosiahli a tak dobré meno školy šírili žiaci – Ester Kekeláková (6. Školu
roč.) vo výtvarnej súťaži „Cestujeme po svete – čínske draky“ obsadila svojimi výtvormi zviditeľnili
pekné 3. miesto a dielo bolo vystavené v priestoroch Kalokagatie CVČ v Trnave, na
športovom dni v Ružindole Margaréta Horváthová (4. roč.) – 1. miesto v skoku do diaľky,

Lea Dominika Ondrejková (6. roč.) – 1. miesto v skoku do diaľky, Barbora Mikušiaková (4.
roč.) – 2. miesto v behu na 340 m, starší žiaci obsadili na tomto športovom dni 2. miesto
v štafetovom behu a mladšie dievčatá 5. a 6. ročníka obsadili 6. miesto v štafetovom behu.
ZŠ s MŠ sa zúčastňuje na európskom programe podpory spotreby ovocia a zeleniny v
školách s finančnou podporou európskeho spoločenstva a aj do školského mliečneho
programu – Mlieko pre školy v EÚ. Škola veľmi dobre spolupracovala s rodičovskou radou
a využívala ich finančnú pomoc. Prostriedky boli použité na zakúpenie skriniek do šatní,
zaplatenie plaveckého výcviku, náklady na prepravu na súťaže, lyžiarsky výcvik a pod.
Počas školského roku škole pomáhali sponzori aj priatelia školy. Vďaka tomu sa mohli
skultúrniť a vylepšiť niektoré priestory školy, napr. vymaľovanie šatní, vstupných chodieb,
soklov, nové zábradlia v areáli. V týchto prácach sa pokračovalo aj počas prázdnin,
vymaľované boli obe oddelenia ŠK družiny, v oboch triedach boli svojpomocne zhotovené
drevené obklady. V školskom roku 2012/2013 obec poskytla finančný príspevok 4000 €,
ktoré boli určené na revízie.
V tomto šk. roku, konkrétne 28. februára 2013 sa vedenie a zamestnanci školy rozlúčili
s dlhoročnou kolegyňou – vychovávateľkou v šk. družine pani Helenou Sýkorovou, ktorá
v škole pôsobila 36 rokov. Pani Sýkorová za ten čas v družine vychovala stovky krupanských
detí, dnes už prevažne dospelých občanov našej obce. Jej nezabudnuteľný humor, úsmev
a pomoc deťom s domácimi úlohami môžem tak ako ostatní – i ja jeden z jej bývalých žiakov
v družine len potvrdiť. Po ukončení bohatej pedagogickej činnosti si teraz môže p. Sýkorová
v zdraví a pokoji užívať zaslúžený dôchodok.
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OBČANIA

D

ňa 16. septembra krátko po štvrtej hodine ráno bol ohlásený požiar rodinného
domu na hornom konci na Hlavnej ulici. Na miesto udalosti boli vyslané
jednotky z trnavskej hasičskej stanice. Hasiči pri likvidácii požiaru našli v
objekte trosiek rodinného domu ľudské pozostatky, ktorých identifikácia preukázala totožnosť
49 ročného Miroslava Šimanského. Tento spoluobčan, ktorý trpel psychickou poruchou
osobnosti, už niekoľko dní vopred zhromažďoval do domu kanistre benzínu, čo však najprv
nebolo veľmi nápadné, nakoľko susedom deklaroval, že si len robí zásoby pre auto, lebo za
lacno zohnal benzín. Nikto nečakal, že 16. septembra nadránom pri zapnutom sporáku
a pooblievanej kuchyni od benzínu vyhodí dom do vzduchu. Z domu ostali trosky
a poškodené ostali aj niektoré domy v bezprostrednej blízkosti.
Tento rok zaznamenali manželia Peter a Mária Kudláčoví a ich firma APIMED opäť
ďalšie úspechy vo svete. Na 43. ročníku svetového včelárskeho kongresu APIMONDIA,
ktorý sa konal v dňoch 29.9. - 4.10. 2013 v Kyjeve na Ukrajine získali slovenská medovina a
med značky APIMED 4 medaily. Produkty spoločnosti získali na kongrese tieto ocenenia:Trnavská medovina – zlatú medailu v kategórii „Metheglin - bylinno korenená“,
Staroslovanská svetlá medovina – striebornú medailu v kategórii „Tradičná sladká
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medovina“, Darčekový kôš s produktmi Apimed – striebornú medailu v kategórii „Dekorácia
z včelích produktov“, kvetový med vrecúško 12g APIMED – striebornú medailu v kategórii
„Med na predaj“(Komerčne balený med).
Náš občan JUDr. Rastislav Mihalovič, PhD. začal od 1. decembra 2013 pôsobiť
v diplomatickej funkcii druhý tajomník na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri
Európskej únii v belgickom Bruseli. Toto zastúpenie zohráva významnú úlohu v komunikácii
medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami, presadzuje tiež záujmy SR a pripravuje
pravidelné zasadnutia ministrov a hláv štátov EÚ. Dr. Rastislav Mihalovič vykonáva uvedené
úlohy v oblasti trestného práva, ktorá patrí do pôsobnosti ministerstva spravodlivosti.

Rastislav
Mihalovič
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POČASIE

D

ňa 14. januára zasiahlo obec výrazné celodenné husté sneženie a asi 17 cm
snehová pokrývka prikryla chotár obce. 18. januára snežilo husto opäť.
K sneženiu sa pridal aj silný štipľavý arktický vietor, ktorý spôsobil v našej
obci i okolí kalamitu. V tento deň dosiahla teplota cez deň úroveň -5°C a podobný celodenný
mráz sa udržal aj v nasledujúcich dňoch. Napríklad 23. januára z technických príčin
nepremával večer autobus z a do Trnavy, keďže zamrzla spojka. Chladné počasie a mrazy
ustali ku koncu januára, kedy sa zvýšili denné teploty a sneh sa začal postupne topiť. Husté
sneženie sa opakovalo potom ešte vo februári. 13. februára padol rekord zimy 2012/2013,
kedy nasnežilo v Dolnej Krupej 35 cm čerstvého snehu.

Januárové
mrazy
a husté
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15. februára preletel vo večerných hodinách oblohou padajúci meteorit, ktorý nakoniec Meteorit
dopadol v Rusku. Meteorológovia predpovedali, že bude viditeľný aj z územia Slovenska, čo
sa potvrdilo. V Krupej tento astronomický úkaz ale dobre vidno nebolo, keďže obloha bola
zamračená.
Sonda

Marec – vesmírna sonda americkej spoločnosti NASA Voyager1 opustila po 34 rokoch Voyager 1
od svojho vyslania do vesmíru Slnečnú sústavu. Toto teleso má za úlohu putovať vesmírom
a priniesť prípadným mimozemským civilizáciám informácie o planéte Zem a o ľudskej
civilizácii.
Počasie počas Veľkej noci tento rok prekvapilo. Namiesto jarného počasia to vonku
vyzeralo skôr zimne a opäť padali snehové prehánky, ktoré zanechali miernu vrstvu snehovej
pokrývky, asi 1 cm. Bolo zaujímavé sledovať rozkvitnuté žlté narcisy na snehobielom pozadí.
Veľkonočný pondelok pripadol na 1. apríla. Posledné sneženie a definitívny koniec zimného
počasia prišiel 3. apríla.
25. apríla bolo možné od 21:55 do 22:30 sledovať nad dolnokrupanskou oblohou
čiastočné zatmenie mesiaca.
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24. júna bol zaznamenaný výrazný výkyv teplôt, ktorý meteorológovia označili za Výrazný
výrazný teplotný šok – v porovnaní s predchádzajúcim dňom denná teplota klesla zo dňa na teplotný šok
deň o 17°C teda z 35°C na 18°. Takéto výkyvy neprospievajú ani ľuďom a ani prírode.

Koncom júla a v auguste zasiahli obec tropické teploty v rozmedzí 35-39°C. Bolo tiež Najsuchší
veľmi sucho, dlhodobo nepršalo. V dôsledku horúčav a sucha prichádzalo k častým júl od roku
výpadkom internetového pripojenia. Vedci zo SHMÚ vydali tiež stanovisko, že júl 2013 bol 1881
najsuchší od roku 1881. Ich zistenie možno len potvrdiť.
Suchá a výkyvy počasia sa prejavili na tohoročnej úrode. Poľnohospodári už pred Slabá úroda
žatvou i zberom avizovali nižšie výnosy. Prognózy sa naplnili. Celkovo patril rok 2013 k tým pre suchá
slabším za posledných niekoľko rokov.
Jeseň bola pomerne teplá a príjemné teploty sa držali až do konca októbra, 28. októbra Teplá jeseň
bolo v Dolnej Krupej nameraných 22°C. Relatívne teplejšie počasie sa udržalo aj v novembri.
6. decembra zasiahol Európu i Slovensko orkán Xaver. Silný vietor fúkal aj v našej
Orkán
obci, kde podobne ako v celom okrese platil 1. stupeň výstrahy.
Xaver
Vianoce nepriniesli sneh, teploty sa pohybovali na úrovni 10°C; na Štedrý deň ukazoval Vianoce
teplomer 9°C cez deň a 2°C v noci.

Celkový počet obyvateľov – 2268
Narodení – 16
Zomretí – 25
Prihlásení na TP – 39
Odhlásení z TP – 36
Počet uzavretých manželstiev – 12 (9 cirkevných, 3 občianske)

