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Mesto Krupina plánuje v najbližších 
mesiacoch vďaka dotácií z Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky vo výške 
22.000,- EUR označiť päť existujú-
cich priechodov pre chodcov v centre 
mesta Krupina. Na piatich existujúcich 
priechodoch pre chodcov sa vybudujú 
Inteligentné priechody pre chodcov s 
použitím káblových LED gombíkov v 
režime blikania pri detekcii chodca.  
Výhody Inteligentných priechodov 
spočívajú predovšetkým v efektivite 
tohto systému, pretože sa LED gom-
bíky umiestnené vo vozovke rozblika-
jú len v prípade prítomnosti chodca 
pri priechode pre chodcov. Vodič je 
upozornený na to, že sa na priechode 
alebo v jeho blízkosti nachádza chodec 
a preto vodič automaticky spomalí. V 
druhom rade je dôležité vyzdvihnúť 
fakt, že detektor pohybu nezachytáva 
ani motorové vozidlá ani malé zvieratá, 
ale len chodcov. Aplikácia Inteligent-
ných priechodov pre chodcov s použi-
tím káblových LED gombíkov v režime 
blikania pri detekcii chodca prispieva k 
bezpečnosti všetkých účastníkov cest-
nej premávky. 
Vybudovaním uvedených technických 
zariadení sa prispeje k zníženiu rizika 
vzniku dopravných nehôd a k zvýše-
niu bezpečnosti účastníkov cestnej 
premávky. Vďaka realizácií projektu je 
možné očakávať rýchly a bezprostred-
ný efekt smerujúci k zníženiu dopravnej 
nehodovosti, zníženiu počtu usmrte-
ných osôb pri dopravných nehodách 
s dôrazom na ochranu nemotoro-
vých účastníkov cestnej premávky - 
chodcov, cyklistov. 
                   Ing. Stanislava Alakšová

Mesto Krupina ako zriaďova-
teľ základných škôl sa zapo-
jilo do výzvy o poskytnutie 
finančných prostriedkov na 
rozvoj výchovy a vzdeláva-
nia žiakov v oblasti telesnej 
a športovej výchovy formou 

Skvalitnenie podmienok 
pre rozvoj športu

Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov 
v meste Krupina

Poriadok v meste a hlavne bezpečnosť obyvateľov mesta Krupina 
je jednou z priorít, o ktorej zabezpečenie sa predstavitelia mesta 
intenzívne usilujú. 
Dôkazom čoho je už zrealizovaných 5 etáp kamerového systému 
v meste v predošlých rokoch. 
Mesto Krupina bolo opäť úspešným žiadateľom dotácie a vďaka 
dotácií 10 000,00 EUR z Ministerstva vnútra Slovenskej republi-
ky (Okresný úrad Banská Bystrica) a spolufinancovaniu zo strany 
Mesta sa rozšíri kamerový systém už šiestou etapou tohto projektu. 

Rozšírenie 
kamerového systému

Cieľom projektu je zabezpečiť systematické a kontinuálne monito-
rovanie lokalít v meste za účelom  zvýšenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia a majetku občanov a návštevníkov mesta ako aj majetku 
iných inštitúcií pôsobiacich v meste. 
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky 
pre prevenciu kriminality.                      Ing. Stanislava Alakšová

Vďaka dotácii vo výške 38.302,53 EUR a spolufinancovania zo stra-
ny Mesta Krupina sa žiaci Základnej školy Jozefa Cígera Hronského 
môžu v budúcom školskom roku tešiť na moderný športový povrch 
v telocvični. 
Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia elektroinštalácií v náraďovni 
a nevyhnutné stavebné úpravy súvisiace s realizáciou prác. 
Cieľom projektu je vytvorenie kvalitného a bezpečného prostre-
dia pre pohybovú prípravu detí a mládeže so znížením prašnosti 
a hlučnosti.                                                 Mgr. Katarína Benediková

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične. 
Finančné prostriedky na takto zamerané investičné akcie vyčlenilo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republi-
ky a Mesto Krupina bolo jedným z deviatich úspešných žiadateľov 
v Banskobystrickom kraji. 
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Cestná infraštruktúra v meste Krupina sa rozšírila

Dobrá vec sa podarila a miestna časť Nová Hora má novú auto-
busovú zastávku, ktorá nahradila starú zhrdzavenú a na mnohých 
miestach poškodenú plechovú zastávku. Mesto Krupina pros-
tredníctvom pracovníkov aktivačných prác najprv upravilo okolitý 
terén, ošetrilo orezom stromový porast a zrealizovalo na pôvodnom 
mieste betónový podklad, na ktorý bola osadená spoločnosťou 
Róbert Borovič ABRIS moderná dvojmodulová  zastávka, vyrobená 
z kvalitnej oceľovej konštrukcie v kombinácii sklo-drevo. Zastávka  
svojim dizajnom potvrdila, že v jednoduchosti je krása.

V rámci plánovanej kapitálovej investičnej výstavby Mesto Krupina 
v mesiaci júl 2018 zahájilo stavebné práce  na vybudovaní nového 
priečneho chodníka na Starom cintoríne za účelom skvalitnenie 
prístupu a komfortu nielen pre občanov mesta, ale aj pre iných 
návštevníkov. Vybudovaný asfaltový chodník v celkovej výmere 371 
m2 bol zrealizovaný spoločnosťou  Mestský podnik služieb, s.r.o. a 
financovaný z vlastných zdrojov mesta. Súčasťou tejto investície 
je aj vybudovanie verejného osvetlenia, ktoré bude ukončené 
a sprevádzkované do blížiacich sa sviatkov Všetkých svätých 
a Pamiatky zosnulých. 

Vybudovanie chodníka 
v Starom cintoríne

Súčasťou prvej etapy obnovy a rekonštrukcie miestnych komu-
nikácií v roku 2018 bolo aj vybudovanie manipulačnej plochy 
pred objektom Športovej haly vo výmere 490,5 m2 na pôvod-
nom štrkovom podklade zo zámkovej dlažby a odvodnenie línio-
vým žľabom s napojením na jestvujúcu kanalizačnú sieť. Ďalším 
stavebným objektom tejto investície  bolo aj vybudovanie šikmého 
oporného múrika pri objekte haly z betónových tvárnic. Stavebné 
práce zrealizovala spoločnosť Doprastav Asfalt,  a.s. Zvolen počas 
letných školských prázdnin. Veríme, že touto investíciou Mesto 
Krupina prispelo k zlepšeniu dopravnej obslužnosti a atraktívnosti 
tohto športového areálu.

Nová manipulačná plocha 
pri Športovej hale

Nová Hora má novú 
autobusovú zastávku

Ing. Jaroslava Uramová
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Voľby do orgánov samosprávy obcí 
- Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí 
má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Volič môže voliť len v obci svojho 
trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho pre-
ukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac 12 poradových čísiel kandidátov, 
toľko poslancov bude zvolených v našom meste. Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta môže volič zakrúžkovať poradové číslo 
len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do mestského zastu-
piteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať pred dňom konania 
volieb mesto (na telefónnom čísle 5550323, prípadne na čísle 5550325) alebo v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie 
hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
Pre voľby  do orgánov samosprávy obcí 2018 sú určené tieto volebné okrsky a volebné 
miestnosti na území mesta Krupina:
Okrsok č. 1, volebná miestnosť Základná škola J. C. Hronského Krupina, Školská 832/10:
ulice: 29. augusta, Bernolákova, Bočkayho nám., Čsl. armády, E. M. Šoltésovej, Ficberg, Gliarska, Gubáň, Hajdúsky rad, J. C. Hron-
ského, J. G. Tajovského, J. Špitzera, J. Vacholda, Kmeťova, Koháryho rad, Krupina – mesto, Kuzmányho, Nám. SNP, Obchodná, 
Partizánska, Poloma, Sládkovičova, Stará Hora, Starohorská cesta, Starý Háj, Svätotrojičné nám., Šváb, Tepličky, Tvoľ, Vajsov, 
Vĺčok, Zvolenská cesta
Okrsok č. 2, volebná miestnosť Základná škola J. C. Hronského Krupina, Školská 832/10:
ulice: Bebrava, Bebravská, Čierne Blato, Fraňa Kráľa, Havran, Hviezdoslavova, J. Mikulku, Kalinčiakova, Líška, Molkňa, Peter, Pija-
vice, Šibeničná, Školská, Záhradná, Žobrák

Okrsok č. 3, volebná miestnosť Základná škola J. C. Hronského Krupina, Školská 832/10:
M. R. Štefánika, Malinovského
Okrsok č. 4, volebná miestnosť Základná škola E.M.Šoltésovej Krupina M.R.Štefánika 836/3:
Majerský rad
Okrsok č. 5, volebná miestnosť Základná škola E.M.Šoltésovej Krupina M.R.Štefánika 836/3:
Dráhy, Holý Vrch, Horná, I. Krasku, J. Bottu, Jilemnického, Kamenný kríž, Kňazova dolina, Kopanice, Krupinica, Kukučka, Lipová, 
Nad mestom, Nová, Nová Hora, Odrobinovo Pole, Palánkova, Plavárenská, Pribinova, Prostredná, S. Hruškovica, Saská, Slnečná, 
Široké lúky, Vinohradnícka, Za Baštou
Okrsok č. 6, volebná miestnosť Základná škola E.M.Šoltésovej Krupina M.R.Štefánika 836/3:
Biely Kameň, Briač, Červená Hora, Dionýza Štúra, Hozník, Husársky most, Jesenského, Mlynská, Nad Kotlom, Okrúhla Hora, Oslo-
boditeľov, Priemyselná, Rudolfa Geschwinda, Sencovka, Tanistravár, Tehelná, Železničná
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1. Erika Bartošová, PaedDr., 44 r., učiteľka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano), Kresťanskodemokra-
tické hnutie, Nova
2. Jaroslav Bellák, Ing., 39 r., riaditeľ obchodu, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano), Kresťanskodemo-
kratické hnutie, Nova
3. Anna Borbuliaková, Mgr., 60 r., riaditeľka škôl, Smer – sociálna demokracia
4. Oľga Búryová, Mgr., 58 r., štátna radkyňa – vedúca odboru školstva, Slovenská národná strana
5. Jozef Daniel, Ing., 56 r., riaditeľ DSS, nezávislý kandidát
6. Viktor Fertšek, Mgr., 40 r., odborný referent, konateľ s.r.o., nezávislý kandidát
7. Peter Filuš, Ing., 37 r., prednosta OÚ, Smer – sociálna demokracia
8. Marián Hecl, Mgr., 67 r., dôchodca, nezávislý kandidát
9. Tomáš Hronček, 30 r., SZČO, nezávislý kandidát
10. Marian Korčok, MUDr., 45 r., lekár, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano), Kresťanskodemokratické 
hnutie, Nova
11. Marián Kováč, 40 r., robotník, Strana rómskej koalície 
12. Mária Kresanová, 47 r., živnostníčka, Práca slovenského národa
13. Jozef Krilek, doc., Ing., PhD., 37 r., vysokoškolský učiteľ, nezávislý kandidát
14. Leonard Lendvorský, Mgr., 50 r., živnostník, Slovenská národná strana
15. Peter Ličko, Ing., 66 r., dôchodca, Práca slovenského národa
16. Eva Lukáčová, Ing., 57 r., prednostka MsÚ, nezávislá kandidátka
17. Jozef Lutter, Ing., 55 r., skladový robotník, nezávislý kandidát
18. Albert Macko, Ing., 39 r., lesný inžinier, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano), Kresťanskodemokratické 
hnutie, Nova
19. Peter Mitter, Ing., 33 r., SZČO, nezávislý kandidát
20. Ida Pavlendová, 61 r., invalidná dôchodkyňa, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
21. Stanislava Pavlendová, Ing., 63 r., drevárska inžinierka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano), Kresťan-
skodemokratické hnutie, Nova
22. Stanislav Petrenec, Ing., 61 r., dôchodca, Práca slovenského národa
23. Valter Repka, Ing., 46 r., SZČO, nezávislý kandidát
24. Peter Sedmák, 20 r., kuchár, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano), Kresťanskodemokratické hnutie,                       
Nova
25. Martin Selecký, Mgr., 40 r., učiteľ, nezávislý kandidát
26. Ivan Skopal, 53 r., konateľ spoločnosti, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
27. Igor Sloboda, 46 r., technik, Práca slovenského národa
28. Michal Strelec, Mgr., 39 r., učiteľ, nezávislý kandidát
29. Anna Surovcová, Mgr., 43 r., sociálna pracovníčka, nezávislá kandidátka
30. Jana Škriniarová, 46 r., zdravotná sestra, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano), Kresťanskodemokra-
tické hnutie, Nova
31. Tomáš Tomašovic, 20 r., študent VŠ, nezávislý kandidát
32. Alena Trtolová, Ing., 54 r., podnikateľka, Práca slovenského národa
33. Radoslav Vazan, Ing., 40 r., primátor mesta, nezávislý kandidát
34. Pavel Vician, Mgr., 44 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Krupine

1. Marián Hecl, Mgr., 67 r., dôchodca, nezávislý kandidát
2. Eva Lukáčová, Ing., 57 r., prednostka MsÚ, nezávislá kandidátka
3. Stanislav Petrenec, Ing., 61 r., dôchodca, Práca slovenského národa
4. Maroš Skopal, Mgr., 39 r., riaditeľ školy, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Oľano), Kresťanskodemokratické 
hnutie, Nova
5. Radoslav Vazan, Ing., 40 r., primátor mesta, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta Krupina

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
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V Krupine sa premietali na plátno hrané, ešte neozvučené filmy 
už počas existencie I. Československej republiky. Prvé premietania 
sa konali na Svätotrojičnom námestí, neskôr vo dvorane Mestské-
ho hotela a napokon v Katolíckom kultúrnom dome. V archívnych 
záznamoch je krupinské kino pomenované ako Kino ELITE (rok 
1932) a neskôr ako Kino KULTÚRA (rok 1939). Krupinské kino bolo 
v okrese jediné až do roku 1943, kedy získalo kinolicenciu Kino Lipa 
v Dolných Teranoch.  
V štyridsiatych rokoch bola v priestoroch Katolíckeho kultúrneho 
domu reštaurácia a vedľa vo dvore kolkáreň – priestor otvorený do 
miestneho parku. Po roku 1948 boli budovy Katolíckeho kultúrneho 
domu zoštátnené a spoločenská sála kultúrneho domu bola v se-
demdesiatych rokoch 20. storočia premenená na kino s terasovite 
usporiadanými sklápacími sedačkami. Kapacita kinosály bola 224 
miest v 16 radoch a balkón bol prestavaný na miestnosť pre pre-
mietacie stroje. 
Zhruba v tom istom období bol v priestore historických hradieb 
vybudovaný amfiteáter, ktorý patrí aj dnes medzi najkrajšie na 
Slovensku. Od roku 2013 nesie meno nášho rodáka, vynikajúceho 
herca Viliama Polónyiho. Od decembra 2014 premieta Kino Kultúra 
i Amfiteáter V. Polónyiho filmy v digitálnej kvalite a spĺňa všetky 
štandardy DCI kina vďaka podpore z Audiovizuálneho fondu. Za 
tri roky navštívilo kino a amfiteáter 21 623 divákov, ktorí si vybrali 
z ponuky takmer 800 predstavení. 
Spôsob života ľudí v regióne vytvára nenahraditeľné kultúrne de-
dičstvo, ktoré sa prenáša z generácie na generáciu. Spoločnosť 
sa v každom období  mení, prináša nové skutočnosti, nové vý-
zvy a jednou z nich bola aj rekonštrukcia sály kina s dlhoročnou 
tradíciou. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie komfortného 
prostredia pre návštevníkov a v neposlednom rade aj zvýšenie 
konkurencieschopnosti krupinského kina. Samotnej rekonštrukcii 
kinosály predchádzala v roku 2017 kompletná oprava strechy na 
budove kina tak, aby nedochádzalo k zatekaniu a poškodzovaniu 
interiéru. Na jar tohto roku podalo Mesto Krupina žiadosť na Au-
diovizuálny fond s cieľom získať finančné prostriedky na výmenu 
pôvodných sedačiek a s tým súvisiace stavebné úpravy. Začiatkom 
mája sme boli pozvaní na Audiovizuálny fond kvôli predstaveniu 
projektu pred hodnotiacou komisiou, kde sme spolu s vedúcim od-
delenia kultúry, Jánom Alakšom, odprezentovali naše ciele, návrhy 
a očakávané výsledky projektu. Koncom mesiaca máj nás potešila 
správa o prijatí rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov 
vo výške 26.000,00 EUR na realizáciu projektu Modernizácia kino-
sály – Kino Kultúra Krupina. 
Počas letných mesiacov, kedy ste si mohli vychutnávať nové filmo-
vé tituly priamo pod hviezdnym nebom na Amfiteátri V. Polónyi-
ho, bol v kine čulý stavebný ruch. Jeho výsledkom je kompletne 
vynovená kinosála s novými, pohodlnými sedačkami, ktoré verím, 
prilákajú aj tých návštevníkov, ktorí doteraz uprednostňovali iné 
kiná. Dvere kina sa pre verejnosť opäť otvorili 5. októbra 2018 
uvedením skvelej komédie Po čom muži túžia po krátkom taneč-
no – speváckom vystúpení FS Hont. Na slávnostnom otvorení sa 
okrem iných zúčastnil aj konateľ spoločnosti HOKO – VH z Vlčnova, 
ktorá zabezpečovala dodávku a montáž 182 ks kinosedačiek, kto-
ré spĺňajú všetky požiadavky moderného kina. Moje poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii 
tohto diela. Stavebnú časť zabezpečovala spoločnosť Stavebniny 
Dado v rozsahu úpravy stupňovania pre montáž sedadiel, výmeny 
podlahovej krytiny, osadenie nových vstupných dverí do kinosály, 
vybudovanie nového okienka pre zvukára, led osvetlenia podstup-
níc a úpravy javiska vrátane schodíkov. Nové madlá ku schodíkom 
na javisko a kryty prieduchov pod javiskom zabezpečila spoločnosť 
GRD, s.r.o., celý priestor vymaľovala ďalšia miestna firma Ľubomír 
Korbeľa KORMAL a v blízkej dobe bude do kinosály nainštalovaný 
kamerový systém ako prevencia prejavov vandalizmu. 
Osobne si myslím, že výsledok našej práce poteší nejedného náv-
števníka a preto vás srdečne pozývam na filmové či divadelné 
predstavenia, ktoré pre vás každý mesiac pripravujeme. Októbrový 
program kina je venovaný Československému filmu pri príležitos-
ti 100. výročia vzniku ČSR. Z najbližších naplánovaných podujatí 

Slávnostné otvorenie kinosály Kina Kultúra Krupina
sa môžete tešiť na program venovaný milovníkom Krupinskej 
heligónky 3. novembra o 15.00 hodine a 16. novembra o 
19.00 hodine program „Pálenica Borisa Filana“. Prajem Vám 
príjemný kultúrny zážitok! 
                                                  Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

...história

...po rekonštrukcii

...slávnostné otvorenie kinosály
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Naši novonarodení Krupinčania : 25 detí

Manželstvo uzavrelo 26 párov:

Opustilo nás 20 spoluobčanov:

Demografický vývoj 
obyvateľstva v meste Krupina 
od 1. júla do 30. septembra 2018

Ing. Adriana Žabková

Lívia Gregáňová 
Timea Gregáňová
Agáta Gajdošíková
Filip Frčka
Matej Sýkora
Tobias Bartoš
Laura Andreánská
Lukáš Ľupták
Agáta Alakšová
Eliáš Grekšo
Karolína Záhorská
Oliver Záhorský
Linda Ďurovkin

Karin Ondrisková
Jakub Bukov
Adam Martinovic
Matej Hajdúk
Tomáš Ďurík
Zuzana Kotruchová
Marek Selecký
Romana Bartošková
Mateo Sopko
Sebastián Kohút
Viliam Bernáth
Anna Bajnoková

Ondrej Pavlenda  a Patrícia r. Plevová
Martin Žák a Eva r. Janotová
Lukáš Mikula a Slavomíra r. Dadová
Jozef Bobiš a Veronika r. Mareková
Pavel Lopušník a Gabriela r. Kuzmová
Miroslav Kocman a Zuzana r. Uramová
Miroslav Petrík a Martina r. Palkovičová
Juraj Smatana a Viera r. Marecká
Juraj Dinka a Darina r. Výbohová
Viktor Fertšek a Jana r. Melichová
Maroš Húževka a Mária r. Dubeková
Peter Kružic a Monika r. Poliaková
Jaroslav Fógel a Erika r. Jambrichová
Peter Gregáň a Radka r. Jakušová
Ján Slaný a Miroslava r. Krpčiarová
Richard Rakús a Adriana r. Kováčová
Igor Janota a Lucia r. Krajčovičová
Vladimír Chudík a Viktória r. Hradská
Denis Balko a Jana r. Mýtová
Michal Dobrocký a Silvia r. Majerčáková
Marek Hano a Monika r. Balogová
Milan Povalač a Anna r. Cúthová
Vladimír Naniaš a Miroslava r. Povalačová
Miroslav Pakši a Zuzana r. Šimková
Ján Horváth a Terézia r. Ďatková
Pavel Bohuš a Lucia r. Lipnická
Jaroslav Chudý a Zuzana r. Berkyová

Gregušová Anna, 81-ročná
Dendiš Pavel, 77-ročný
Gellénová Helena, 73-ročná
Bibová Margita, 85-ročná
Melich Jozef, 90-ročný
Tkáčik Milan, 62-ročný
Pavlendová Emily, 3-ročná
Ruman Jozef, 61-ročný
Králik Peter, 71-ročný
Fraňo Jozef, 74-ročný
Miškolciová Anna, 65-ročná
Lehoťanová Eva, 64-ročná
Filipová Edita, 79-ročná
Strelcová Anna, 52-ročná
Kudlová Alžbeta, 88-ročná
Poliaková Gabriela, 85-ročná
Ciglan Miroslav, 77-ročný
Mojžišová Mária, 78-ročná
Krčová Mária, 85-ročná
Martuš Pavel, 77-ročný

      

Komunálny odpad
Žiaci, študenti, zamestnaní, ktorí sa nezdržiavajú 
v meste Krupina viac ako 90 dní, môžu požiadať 
o zníženie poplatku za komunálny odpad s dolo-
žením príslušného dokladu (napr. potvrdenie z in-
ternátu, zo zamestnania, z ubytovne, zo školy). Aj 
v priebehu roka môžu predložiť potvrdenia k zní-
ženiu  poplatku v zmysle platného VZN č. 5/2016 
o poplatku za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady (napr. pracovná zmluva, potvrdenie zo 
školy, z internátu, ubytovne).

Daň za psa
V priebehu roka, ak vznikne/zanikne daňová po-
vinnosť k dani za psa, je potrebné podať daňové 
priznanie. Tlačivá a všetky potrebné informácie 
Vám poskytneme na Mestskom úrade dv.č. 4,5.
Majitelia psov chovaných v bytovom dome, si môžu 
vyzdvihnúť sáčky na psie exkrementy na Mest-
skom úrade, dvere č. 5.

Daň z nehnuteľností
V zmysle  § 99 a zákona NR SR  č. 582/2004 Z.z. 
O miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady je daňovník povinný podať da-
ňové priznanie k dani z nehnuteľností  do 31.01. 
2019, len ak nastali zmeny skutočností rozhodu-
júcich na vyrubenie  dane.  Za zmeny  skutočnos-
tí rozhodujúcich na vyrubenie dane  sa považuje 
kúpa nehnuteľností,  zmena kultúry pozemku, vy-
danie stavebného povolenia, vydanie kolaudačné-
ho rozhodnutia, nadobudnutie nehnuteľností na  
základe darovacej zmluvy, na základe ohlásenia 
drobnej stavby ak  sa stavba zrealizovala  alebo  
daňovník uzatvoril  nájomnú zmluvu  na  viac ako 
5 rokov a nájomná zmluva  je zapísaná v katastri 
nehnuteľností. 
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia  daňovník na-
dobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením 
je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností 
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník, ktorý  predal  alebo daroval nehnuteľ-
nosti, má povinnosť podať daňové priznanie na 
zánik daňovej povinnosti.  
K daňovému priznaniu  je potrebné doložiť fo-
tokópie dokladov:  rozhodnutie o povolení vkladu 
do katastra, kópiu dedičského rozhodnutia, kópiu 
listu vlastníctva  (LV je možné vytlačiť cez www.
katasterportal.sk), kópiu stavebného povolenia, 
kópiu kolaudačného rozhodnutia, kópiu nájomnej 
zmluvy... 
Ak daňovník podá daňové priznanie po lehote ur-
čenej zákonom, bude  mu uložená pokuta v zmysle 
zákona NR SR č.  563/2009 Z.z.  daňový poriadok. 
                                                                  Správa daní a poplatkov

Správa daní a poplatkov 
informuje občanov
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Pracovníci Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine spolupracujú aj 
s inými inštitúciami a organizáciami v okrese Krupina. Výstava 
Vinič a víno, ktorú pripravili zamestnanci múzea s osobitným zá-
ujmom o vinohradníctvo (najmä Mgr. Janka Fertšeková Melichová), 
zaujala aj návštevníkov Stredovekého dňa na hrade Bzovík. Už od 
obedňajších hodín v sobotu 22. septembra všetci, ktorí navštívili 
hrad si so záujmom prezreli fotografie starých odrôd viniča (Kozí 
cecok, Krupinská strieborčina – Ezer jó ai.), fotografie malých pivni-
čiek i veľkých pivníc pod samotným mestom Krupina. Zaujali ich aj 
reprodukcie rytiny Bzovíckeho hradu, pôvodne premonštrátskeho 
kláštora, s ktorým sa spája najstarší písomný prameň o pestovaní 
viniča hroznorodého mešťanmi Krupiny. V roku 1370 si prenaja-
li na majetkoch kláštora na vrchu Plosberg (vo význame plešatý 
vrch) vinice. Celý deň však hrad žil stredovekými tancami, bitkami 
rytierov a inými zaujímavými atrakciami. Pri viacerých z nich sa 
podieľali obyvatelia Krupiny. Na konci sudca slobodného kráľov-
ského mesta (Krupina) rozhodol o vynesení rozsudku nad zločinca-
mi, ktorí okrádali a lúpili na jarmoku. Atraktívny program i výstavu 
krupinského múzea doplnili trojrozmerné exponáty šahanského 
hontianskeho múzea. 
                                                                                            PhDr. M. Lukáč

Múzeum Andreja Sládkoviča 
na stredovekom hrade Bzovík

Zborové dni v Cirkevnom zbore ECAV Príbelce v piatok 31. 
augusta sa stali príležitosťou pripomenúť život a dielo Jána Rotari-
desa, ako aj rovnomennú monografiu z roku 2012. 
Prednášku s prezentáciou a výkladom najdôležitejších udalostí pri-
pomenul historik múzea dr. Miroslav Lukáč. Je málo známe, že 
tento revolucionár, ktorý spolu s Jankom Kráľom búrili Honťanov 
proti nespravodlivým zásahom miestnych zemepánov, bol v zajatí 
takmer 2 roky (od marca 1848 do októbra 1849), dokonca aj po-
tom, čo Maďari dostali „világoš“ v auguste 1849 pri meste Világos. 
Na druhý deň 1. septembra v sobotu historik múzea dr. 
Lukáč v krátkom príhovore pripomenul obyvateľom obce 
Jalšovík stručne ich 600-ročnú históriu. Okrem významného 
nálezu pokladu byzantského kupca zo Zemianskeho Vrbovka, ktorá 
dokladá starobylú históriu okolitých obcí s centrálnym postavením 
neznámej lokality (v okolí Sitna či Banskej Štiavnice, možno aj Kru-
piny?), pripomenul aj etymológiu názvu obce (strom jelša – Jal-
šovík). Obyvatelia obce, podobne ako Krupinčania trpeli útokmi 
Turkov a požiadavkami platiť dane: Platiť a platiť! Od Turkov i od 
svojich zemepánov. Koniec koncov, tak to s istými zmenami ostalo 
až do dnešných dní. 
V ten istý deň sa uskutočnilo podujatie Hontfest v Dudinciach, 
kresťanský festival hudby a slova zameraný na spoznávanie kultú-
ry v jej mnohých vrstvách a žánroch. Na tomto festivale sa stretli 
nielen obyvatelia Hontu, Dudinčania či Krupinčania, ale aj návštev-
níci zo širšieho okolia, ba z celého Slovenska. Celý deň prebiehali 
diskusie a o 18.00 aj viac ako hodinová debata na tému Kresťania 
v komunizme. Ústav pamäti národa zastupoval renomovaný his-
torik dr. František Neupauer, PhD., špecialista a  autor viacerých 
monografií a štúdií k tomuto obdobiu, ďalej dnes už pamätník 
a politológ RNDr. Ján Baránek a napokon historik Múzea Andreja 
Sládkoviča PhDr. Miroslav Lukáč. Moderátora diskusie Dávid Balla 
zaujímali aj detaily a konkrétne udalosti, ktoré sa udiali v Honte 
či v samotnom meste Krupina. V Krupine napríklad tzv. ŠTB-áci 
(príslušníci Štátnej bezpečnosti) sledovali neustále rímskokatolícku 
faru, chodili na pravidelné „návštevy“ a počúvali kázne a telefo-
nátmi neustále terorizovali farára a osadenstvo fary. Sledovali kto 
chodí (a kto by nemal!) na omše a bohoslužby do oboch kostolov, 
zapisovali značky áut apod. Evanjelickú farárku (a prvú ev. a. v. 
farárku na Slovensku vôbec) Darinu Bancíkovú v roku 1962 ne-
spravodlivo zatkli na fare v blízkom Drienove a odsúdili za takzvanú 
„protištátnu činnosť“ na 12 mesiacov väzenia a zákaz vykonávania 
kňazskej činnosti na 5 rokov. Niektorých kňazov i ľudí dohnali do 
neriešiteľných situácií a napríklad krupinského rodáka Rudolfa Ti-
benského zločinne poslali do uránových baní v Jáchymove. Záujem 
o prácu múzea sa teda nesústreďuje iba na návštevy objektu, ale 
aj na prácu a vedomosti jeho pracovníkov i v širšom okolí regiónu 
Hont. 

Prednášky a diskusie
krupinského múzea

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva zorganizovalo 
múzeum 8. septembra v sobotu ďalšiu prednášku Vojnové hroby 
a pamätníky, spojenú s výkladom výstavy I. sv. vojny a návštevou 
najdôležitejších pamätníkov na Svätotrojičnom námestí a v Parku A. 
Sládkoviča, kde je unikátny pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny 
od akad. sochárky Jaroslavy Podzimkovej-Mráčkovej, ktorý vznikal 
v jej ateliéri vo Zvolene. Autorka ho vytvorila z nového materiálu 
– silumínu (zliatiny hliníka a kremíka) a bol odhalený v roku 1972.   
Druhej svetovej vojny a najmä udalostí holokaustu sa dotýkala spo-
ločná prednáška V znamení žltej hviezdy. V stredu 26. septem-
bra ju zorganizovali pracovníci Mestskej knižnice v Krupine, Múzea 
Andreja Sládkoviča v Krupine a aktívni členovia Klubu dôchodcov 
– učiteľov. Najprv historik múzea dr. Lukáč stručne predstavil dejiny 
Židovskej náboženskej obce v Krupine (od prvej písomnej zmienky 
v r. 1693 až po zrušenie ŽNO v roku 1949) a napokon sa dotkol aj 
deportácií a príčin dehumanizácie krupinských obyvateľov. Z Krupi-
ny bolo odvlečených do nemeckých nacistických táborov 116 oby-
vateľov židovského vierovyznania, skadiaľ sa nik nevrátil! Okrem 
diskusie aktívnych účastníkov najmä Mgr. Zuzany Páleníkovej a Mgr. 
Márie Škodovej z Pliešoviec, nadviazala ďalšia diskusia o autoroch 
a ich knihách, ktorí spracovali problematiku holokaustu (Mengele-
ho dievča, Ruka s vytetovaným číslom či Eichmann v Jeruzaleme), 
ktorú viedla pracovníčka Mestskej knižnice Katarína Almášyová.                                                                                                                                       
                                                                                                 PhDr. M. Lukáč
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Prvý a posledný prázdninový týždeň mohli stráviť deti v kultúrnych 
inštitúciách nášho mesta.
Prázdninový program a tiež prvý prázdninový deň začal v Múzeu 
Andreja Sládkoviča v Krupine. Minulý rok bol pre deti pripravený 
program, ktorý ich oboznámil s históriou mesta. Tento rok sa kládol 
dôraz na osobnosti mesta a okolia. V neďalekej dedinke Žibritov 
sa narodil spisovateľ Martin Hranko. V literatúre pre deti je zakla-
dateľom autorskej animovanej rozprávky, pomocou ktorej deťom 
sprítomnil proces medziľudských vzťahov. Úlohou detí bolo zahrať 
sa na ilustrátorov a nakresliť ilustrácie pre Hrankovu rozprávku 
Rosnička. 
Posledný prázdninový týždeň patril podujatiu Detská univerziáda, 
ktoré každoročne pripravuje Mestská knižnica v Krupine. Každý deň 
bola pre deti pripravená nová téma. Už tradične sa deti najskôr 
dozvedeli čo najviac o téme z kníh v knižnici a z prednášok pracov-
níčok knižnice a v druhej časti programu prebiehali k danej téme 
tvorivé dielne. Hlavným zdrojom informácií bola čoraz viac obľú-
bená séria kníh pre deti, ktoré deťom približujú vedu humornou 
a hravou formou. Z edície Príšerná veda boli vybrané štyri knihy. 
Zatuchnutá archeológia, Chrabrí rytieri a chladné hrady, Obludné 
výtvarné umenie a Ostrovy sveta. Pondelok sa hrali deti na archeo-
lógov a vytvárali šperky, pričom inšpiráciou im mali byť archeológ-
mi nájdené šperky z dávnych dôb, utorok sa dozvedeli veľa zaují-
mavých informácií o rytieroch a rytierskych rádoch, stredu mali deti 

Prázdninová knižnica a múzeum 
pre deti

voľno a vo štvrtok sa opäť stretli v knižnici pri téme o výtvarnom 
umení. Naučili sa nové pojmy a venovali sa najmä tvorbe karikatúr. 
Posledný deň prišla na rad téma ostrovov a stroskotancov. Deti 
sa združili do niekoľkých skupín a každá „objavila“ svoj vlastný 
ostrov. Na záver príjemného doobedia sa deťom odovzdali diplomy 
za účasť a pripravilo sa im malé občerstvenie. 
   Prázdninové podujatia či už v múzeu alebo v knižnici, patria me-
dzi obľúbené aktivity detí a vždy sa ich zúčastní okolo 20 detí. Naj-
mladšia účastníčka mala len 4 roky a z rána robila vždy spoločnosť 
staršej sestre aj malá 2 ročná čitateľka, ktorá sa snažila zapájať 
do činností spolu so staršími deťmi. Prázdninovými podujatiami sa 
knižnica snaží vyvolať záujem o knihy v detských srdiečkach, čo sa 
im určite v živote môže zísť, či už v neskoršom štúdiu alebo len ako 
cesta na spríjemnenie voľných chvíľ. 
                                                         Mgr. Jana Fertšeková Melichová

Mesto Krupina vydalo kalendár na rok 2019 „Krupina z neba“. 
Letecké zábery mesta Krupina použité v kalendári vyhotovila 
spoločnosť CBS spol. s r. o. Banská Bystrica. Grafická úprava a 
tlač : LB Creative s.r.o. Banská Bystrica.
Kalendár 2019 Krupina z neba si  môžete zakúpiť v In-
formačnom centre mesta Krupina. Cena 4€.

Kalendár na rok 2019
KRUPINA z neba

JANUÁR

Mgr. Zdenka Sýkorová

JANUÁR
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V stredu 26. 9. 2018 sa zišli  klub dôchodcov učiteľov a mestská 
knižnica na svojom pravidelnom  posedení. Toto stretnutie sa nieslo 
v znamení žltej hviezdy. V poslednom období sa nám dostalo do rúk 
veľa kníh, ktoré sa zaoberali osudmi ľudí, ktorí prežili 2. svetovú 
vojnu aj holokaust.
Počas 2. svetovej vojny zomierali v koncentračných táboroch státi-
síce ľudí. Primárna väčšina boli židovského pôvodu, ale koncentrač-
né tábory boli miestom úmrtia katolíckych aj iných kresťanských 
duchovných, Rómov, komunistov a iných nepriateľov nacistické-
ho režimu. Knihy o holokauste ukazujú, že každý ľudský život má 
hodnotu a nezabiješ z Desatora platí pre každého a za každých 
okolností. Či ide o nenarodené dieťa, katolíckeho kňaza, Róma ale-
bo žida. Tituly ako Mengeleho dievča, Akvarely pro Mengeleho, 
Tetovač z Auschwitzu,
Tanec s nepriateľom. Lekárnik z Auschwitzu, Žila som tisíc rokov, 
Pianista, Schindlerov zoznam, Žena bez čísla, Odsúdená pre život, 
boli skutočné príbehy, na ktoré sa nedá zabudnúť, zanechalo  v nás 
hlbokú stopu – myšlienku, o ktorú sa treba podeliť, zamyslieť a po-
rozprávať sa o jej dôsledkoch. A pretože  aj v Krupine žili židov-
skí spoluobčania, boli sme zvedavé na ich osudy. Pracovník múzea 
Phdr. M. Lukáč nám ich osudy priblížil. Porozprával nám o histórii 
Krupiny v rokoch 1938-1945 a o obyvateľoch, ktorí v tom čase 
v meste žili. 
Na záver nášho stretnutia sa rozprúdila živá beseda o prečítaných 
literárnych dielach, každú z nás upútala niektorá z kníh, príbeh , 
ktorý by sme nechceli zažiť, ale na ktorý
nikdy nezabudneme a vždy sa budeme snažiť, aby sa naše deti 
s niečim podobným ani nikdy nestretli.               Katarína Almášyová

V znamení žltej hviezdy

Počasie v letných mesiacoch
kultúrnym podujatiam neprialo

 Ander z Košíc

ĽH Stana Baláža

Za posledné tri mesiace Mesto Krupina zorganizovalo viaceré kul-
túrne podujatia. 
Aj keď počasie v hodnotení meterológov sa ukázalo ako nadprie-
mer teplé až horúce, termíny kultúrnych podujatí prekvapili lokálne 
dažde a búrky. Takže nepriateľom naplánovaných podujatí v tento 
rok bolo počasie. Koncom júla sa uskutočnili koncerty, pôvodne 
pripravené na Dni mesta Krupina v náhradnom termíne. 27. júla 
to bol dvojkoncert Jaro Filip Revival a koncert skupiny Komajota.  
V priestoroch Amfiteátra V. Polónyiho sa v už tradične slnečnú a 
horúcu sobotu 4. augusta konala letná prehliadka hry na heligónku, 
pod názvom Heliletogónka. Hojný počet heligónkárov a humorné 
slovo, takmer všetkým dobre známeho Andera z Košic bolo zárukou 
úspešného podujatia. 
Na záver prázdnin 27. 8. 2018 sa amfiteáter opäť zaplnil divákmi 
a v náhradnom termíne sa úspešne odohralo krásne predstavenie 

Malý veľký muž v podaní Radošinského naivného divadla a SĽUK-u. 
Koncom augusta Mesto Krupina pripravilo na amfiteátri vystúpenie 
Ľudovej hudby Stana Baláža a pri príležitosti 74. výročia SNP Vatru 
na Vartovke. 
Počas mesiacov jún až september naše letné kino premietlo množ-
stvo filmových premiér, ktoré aj vďaka vydarenému počasiu videlo 
mnoho fanúšikov letného kina a kinematografie vôbec. 
Po úspešnej rekonštrukcii kinosály  sa 5. októbra slávnostne otvorili 
dvere Kina Kultúra Krupina a v novom šate, sme privítali prvých 
návštevníkov kina. Veríme, že nové a pohodlné sedačky v kinosá-

le, prinesú aj zvýšenú návštevnosť filmových premietaní v našom 
kine. 
V nedeľu 21.10 sa v kinosále Kina Kultúra konala Hudobno-zábav-
ná show Randevu Jána Snopku a jeho hostí: Rasť Pišku a Štefana 
Skrúcaného. Od prítomných divákov si za ich  humorný ale i hudob-
ný prejav vyslúžili zaslúžený potlesk.
Milí Krupinčania, Mesto Krupina a oddelenie kultúry aj na nadchá-
dzajúce mesiace pripravuje pre Vás viaceré podujatia. To najbližšie 
bude 3. novembra, a bude to už  XXVIII. ročník Krupinskej heligón-
ky a Pálenica Borisa Filana 16. novembra o 19.00 v Kine Kultúra, na 
ktoré Vás srdečne pozývame.                     Mgr. Zdenka Sýkorová 

Radošínske naivné divadlo a SĽUK
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Deťom – malým hercom, z divadelného klubu „KVET ŽIVO-
TA“, sa v 7. roku svojho účinkovania splnil ich dávny sen. 
Je to zaujímavé, lebo 7-čka je predsa rozprávkové číslo. 
Malým hercom, účinkujúcim v mnohých rozprávkach sa to 
potvrdilo. Verili, že v roku 2017 sa koncová 7-čka prejaví 
svojím dobrom a skončí rozprávkovo. 

O čo vlastne išlo? Deti v divadelnom klube dosiahli viacero úspe-
chov a účinkovali nielen vo svojom okresnom meste Krupina, ale 
aj za jeho hranicami, v blízkom okolí a tiež viackrát v susednom 
okresnom meste Zvolen. Vedúca divadelného klubu, Oľga Vangová 
im sľúbila, že sa bude všemožne snažiť , aby sa im sen – navštíviť 
hlavné mesto svojej vlasti a plaviť sa loďou po Dunaji splnil.
Napísala viacero projektov, ale poskytnuté finančné prostriedky po-
stačili, v každom prípade iba na krátke výlety, na divadelné pred-
stavenia alebo návštevu múzeí do susedných okresom a krajského 
mesta. Až prišiel ten zaujímavý rok 2017, kedy aj ten ich veľký 
projekt bol schválený a bolo potrebné ho iba realizovať. 
Cieľom bolo uskutočniť 10 poznávacích výletov po Slovensku pre 
deti, ktoré pracujú v divadelnom klube „KVET ŽIVOTA“, pre ich 
súrodencov a rodičov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. 
Realizácia projektu prebiehala v období od 21. 1. 2018 do 30. 8. 
2018, počas víkendov, sviatkov a prázdnin. 

SPLNENÝ SEN

Z naplánovaných 10-tich výletov sa podarilo dobrou organizáciou 
realizátormi projektu zvýšiť až na 20 výletov.  Deti okrem vysníva-
nej Bratislavy a plavby loďou po Dunaji do Čunova a späť, navští-
vili aj ďalšie významné mestá a miesta svojej vlasti. Malí herci sa 
rozhodli stretnúť s veľkými hercami, po účinkovaní v detskej diva-
delnej hre „ SMELÝ ZAJKO“ v DJGT vo Zvolene. Ďalší víkend zorga-

nizovali výlet do Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, 
kde získali vedomosti o bábkoherectve a pozreli si bábkové divadlo 
„ GULIVEROVE CESTY“ . Tretím výletom sa dostali do múzea báb-
karskych kultúr a hračiek na hrade v Modrom Kameni. V Stredných 
Plachtinciach sa v Pamätnej izbe pánov Júliusa Pántika, Štefana 
Kvietika a Milana Kňažka, dozvedeli o detstve a začiatkoch ich he-
reckej činnosti. Výletom  štvrtým sa dostali do Bystrianskej Jaskyne 
pri Brezne. 
S históriu a odvahou slovenského národa v SNP a o holokauste 
sa oboznámili v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. 1. máj je tradične 
Dňom otvorených dverí v DJGT vo Zvolene. 
Deti sledovali hercov počas účinkovania v rozprávke a po vystúpení  
s nimi besedovali a na autogramiáde získali podpísané fotografie 
s venovaním. V odpoludňajších hodinách navštívili Tekovské mú-
zeum v Leviciach. 
Za rozprávkami sa vydali hneď včasné ráno na Donovaly do dedin-
ky HABAKUKY. Nezabudli ani na prírodu.  
Do jej krásnych zákutí sa vypravili Čiernohorskou železnicou z Čier-
neho Balogu do Vydrovej doliny. 
V Sklenom pri Kremnici, sa konal  VII. ročník CHRISTILAND.  Bolo 
to pre deti niečo úžasné.  Počas vytúžených  letných prázdnin sa 
uskutočnil vytúžený výlet do hlavného mesta  a plavba loďou do 
Čunova a do galérie Danubiana. Počas plavby deti zažili búrku 
a krupobitie. Mali dojem, že sa loď potopí. Tento jav určite prispel 

k hlbšiemu uchovaniu spomienok z tejto plavby.  
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda deti navštívili Modrý kostolík a vzdali 
úctu nenarodeným deťom. V polovici júla sa vybrali za históriu na 
miesta: Divín, Halíč, Pstruša, Vígľaš a Nitra. 
S históriou poľnohospodárstva našej krajiny sa oboznámili  návšte-
vou Slovenského poľnohospodárskeho múzea Agrokomplex v Nit-
re. 
Čo sa nachádza na oblohe sa dozvedeli v Krajskej hvezdárni a pla-
netáriu v Žiari nad Hronom. 
Vzostup do bane – do štôlne Bartolomej v Banskej Štiavnici bol pre 
deti tiež výnimočným zážitkom. Navštívili tiež kaštieľ – múzeum 
v neďalekom Svätom Antone.
Koncom augusta sa oboznámili s históriou Dobronivského hradu 
a navštívili tiež jazdecký klub v Podzámčoku. V blízkosti Krupiny sa 
nachádza opevnený kláštor  Bzovík, ktorí tiež navštívili. 
Deň 30. august, bol deň posledného výletu, kedy členovia divadel-
ného klubu „ KVET ŽIVOTA“ navštívili múzeum  Andreja Sládkovi-
ča v Krupine a pri Tureckých studniach sa občerstvili na pikniku. 
Tu vyhodnotili svoje aktivity, poznatky, zážitky  zo zrealizovaného 
projektu a spolu s rodičmi konštatovali, že takéto krásne a rozpráv-
kové prázdniny ešte nikdy nezažili a netušia, či vôbec ešte také 
v budúcnosti budú mať šťastie zažiť. 
Sen sa deťom splnil prostredníctvom nadácie SPP, ktorej sú deti 
srdečne vďačné. 
                                                                             Oľga Vangová
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Nové atlatické prekážky
Atletický Klub Krupina zrelizoval za finančnej podpory Bansko-
bystrického samosprávneho kraja nákup atletických prekážok, 
ktoré sú potrebné na rozvoj koordinačných a dynamických 
schopností a nevyhnutné na nácvik atletickej disciplíny - beh 
cez prekážky. Atletické prekážky sú príjmeným spestrením tré-
ningovej jednotky a sú vhodné pre všetky vekové kategórie od 
tých najmenších až po seniorov.

Krásne nedeľné slnečné popoludnie sa rozhodlo stráviť športom 
aj 23 mladých atlétov z Atletického Klubu Krupina. Obstáli skve-
le a získali 11 umiestnení na pódiu. 
1.miesto získali: Samuel Kubovich, Slavomír Liptay, Zuzana Krá-
liková, Šimon Uhrík, Ján Sopko, Milan Kohút, Sabina Sujová
2.miesto získali: Dominik Kyseľ, Dominika Janeková
3.miesto získali: Michal Rašner, Samuel Furhoffer
V sobotu 13.októbra sme navštívili obec Šurany, kde sa konali 
bežecké preteky Šurianska desiatka 5.ročník a náš klub i mesto 
reprezentovalo 9 atlétov a pozbierali sme dokopy 7 medailových 
umiestnení. Reprezentovali nás:
Samuel Furhoffer - 1.miesto, Zuzana Králiková - 1.miesto, Ema 
Mlynárová - 6.miesto, Margarétka Mojžišová - 1.miesto, Sára 
Bariaková - 2.miesto, Šimon Troiak - 3.miesto, Milan Kohút 
- 4.miesto, Samuel Kubovich - 3.miesto a Veronika Ľašová - 
3.miesto. 
Deti na trati bojovali o každú sekundu a každý centimeter, preto 
im patrí veľká pochvala za bojovnosť a gratulácia k super vý-
konom. 

Fun Run - Beh pre radosť 

 

SPOLOČNÁ FOTOGRAFIA S JÁNOM VOLKOM 

Fotografia s Jánom Volkom

Mgr. Július Korčok

Žiaci ZŠ J. C. Hronského sa na jeseň pravidelne zúčastňujú na jednej 
z najväčších atletických súťaží v Banskobystrickom kraji. 3. októbra 
sa na banskobystrických Štiavničkách konal už 58. ročník Horehron-
ských hier žiakov a žiačok v atletike. Kvalitu zabezpečovali najmä 
účastníci zo škôl s vyučovaním zameraným  na “ kráľovnú športu 
“, no v poli vyše 700 pretekárov sa nestratili ani naši reprezentan-
ti. Osmička vybratých žiakov súperila v jednotlivých kategóriách 
a disciplínach počas celého dňa. Najviac sa darilo štvorici mladších 
žiakov, ktorí v celkovej súťaži družstiev obsadili fantastické 2. miesto 
v konkurencii 14 - tich škôl, hneď za Športovým Gymnáziom v Ban-
skej Bystrici.

Mladší žiaci:
2.miesto - Erik Matúš Rybár - beh na 60 m  
3.miesto - Dominik Kyseľ - beh na 60 m 
3.miesto - Dominik Kyseľ - hod kriket. lopt. 
2.miesto - Kyseľ, Kohút, Repiský, Rybár - štafeta 4 x 60 m 
6. miesto - Milan Kohút - beh na 60 m 
6. miesto - Milan Kohút - beh na 300 m 
7. miesto - Michal Repiský - beh na 1000 m 
9. miesto - Erik Matúš Rybár - beh na 300 m

V ďalších kategóriách sa medaily nepodarilo dosiahnuť, no všetky 
umiestnenia boli v popredí výsledkových listín. V každej disciplíne 
súťažilo 40 až 50 pretekárov.
Mladšie žiačky: 
5. miesto -Daniela Parillová-hod kriket. lopt., 
9. miesto - Daniela parillová - beh na 60m, 
15. miesto-Sára Bariaková - beh na 60m, 
Starší žiaci: 4. miesto- Filip Holinda-vrh guľou, 
9.miesto - Filip Honlinda - skok do diaľky, 
10. miesto - Jozef Krilek - beh na 60m, 
10. miesto - Jozef Krilek - beh na 300m
Všetkým žiakom blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu 
a prajeme ďalšie športové úspechy.  
                                                                           Mgr. Michal Strelec

Na Horehronských hrách úspešne

Horehronské hry
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Základná škola Jozefa Cígera Hronského v Krupine sa zapojila do medzinárodného 
projektu Erasmus plus s cieľom zlepšiť komunikačné schopnosti našich žiakov 
v anglickom jazyku. Vybrali sme si za partnera chorvátsku školu z mesta Krapinske 
Toplice, ktoré je partnerským mestom mesta Krupina. 
Keďže vieme, aké náročné je prejsť prísnym sitom uchádzačov o grant, veľmi 
sme sa potešili, že náš projekt bol schválený a nasledujúce dva roky sa budeme 
stretávať s našimi chorvátskymi priateľmi. 
Našej škole bude poskytnutých 12 tisíc eur a našej parnerskej škole 6 tisíc eur na 
plnenie úloh vyplývajúcich z projektu.
Názov spoločného projektu je WE ARE ECO FRIENDLY  - Priatelíme sa s ekológiou 
- a komunikačným jazykom je anglický jazyk. Výsledkom projektu by malo byť 
zlepšenie povedomia žiakov, ale aj rodičov o ekologickej situácii v našich mestách. 
V nasledujúcich dvoch rokoch sa naši žiaci a učitelia zúčastnia dvoch výmenných 
pobytov. Už v októbri k nám pricestujú naši noví chorvátski priatelia a začneme 
pracovať na prvej téme projektu, ktorou je VODA. 
Historik mesta Krupina PhDr. Miroslav Lukáč začiatkom septembra   so žiakmi 
našej školy diskutoval o ničivej povodni v Krupine v roku 1999.  Žiaci odobrali 
vzorky pitnej vody v oboch partnerských mestách a budú porovnávať jej che-
mickú analýzu. Ďalej si žiaci pripravili powerpointové prezentácie na tému voda. 
Predstavia v nich rieky, priehrady, kúpele, vodopády, vodné elektrárne, more... 
Spolu navštívime vodnú priehradu Bebrava v Krupine, Štrbské pleso v národnom 
parku Vysoké Tatry a priehradu Liptovská Mara v Nízkych Tatrách, odborný výklad 
nám poskytne Ing. Walter Repka.  Na druhom stretnutí v Chorvátsku naši žiaci 
navštívia Plitvické jazerá.
Po úvodnom stretnutí nás čakajú ďalšie dva roky plné práce. Ďalšími témami 
projektu sú – ZNEČISTENIE, LES a ZELENÉ OBLASTI okolo nás, RECYKLOVANIE, 
ODPAD a GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE.  
Slovenských žiakov čaká monitorovanie dopravnej situácie v meste či výsadba 
stromov v okolí mesta, chorvátski žiaci budú skúmať hodnotu svetelného znečis-
tenia v ich meste a sadiť kvety v areáli školy. Z každej témy nám vyplynie množ-
stvo ďalších aktivít. Výsledkom projektu bude fotokniha, spoločná webová stránka 
o projekte, anglicko – chorvátsko – slovenský slovník o ekologických problémoch, 
ekologický magazín, ale dúfame, že úplne najväčším prínosom bude to, že my 
všetci sa začneme viac starať o prírodu a naše okolie a získame nových priateľov.

My, učitelia anglického jazyka, sme veľmi radi, že sa naši žiaci vo veľkom počte 
a s chuťou pustili do práce hneď od začiatku. Veľké poďakovanie patrí aj rodičom 
žiakov, ktorí ubytujú chorvátskych žiakov, ako aj všetkým ľuďom, ktorí nám pri 
tomto projekte pomáhajú. 
                                 Mgr. Michal Kilik, za kolektív učiteľov anglického jazyka,                                                        

ZŠ Jozefa Cígera Hronského v Krupine

Tešíme sa na spoluprácu  Mestská polícia 
v Krupine informuje...

V mesiacoch júl, august, september 2018 
Mestská polícia v Krupine riešila celkovo 35 
priestupkov a porušení Všeobecne záväzných 
nariadení mesta Krupina. Z daného počtu po-
licajti vybavili 24 priestupkov dohováraním 10 
priestupkov uložením pokuty v blokovom kona-
ní a jeden priestupok dokumentovala spisovým 
materiálom ako priestupok proti majetku, kde 
doteraz neznámy páchateľ poškodil vysadené 
kvety na Nám. SNP. 9 priestupkov uložených 
v blokovom konaní súviselo s porušením pred-
pisov v doprave a jeden priestupok proti verej-
nému poriadku za rušenie nočného kľudu. 
Mestská polícia v Krupine spolupracovala s or-
gánmi činnými v trestnom konaní a v odôvod-
nených prípadoch poskytla aj kamerové zázna-
my pre vykonané šetrenie vo veci spáchaných 
trestných činov, dopravných nehôd, ktoré sú 
dokumentované a riešené štátnou políciou. 
V uvedenom období odchytila štyroch psov, 
ktoré boli vrátené majiteľom. Fyzicky bolo 
skontrolovaných 35 osôb zo strany mestských 
policajtov, hlavne v súvislosti s podozrením 
páchania priestupkov, porušení Všeobecne zá-
väzných nariadení mesta Krupiny ako aj osôb, 
ktoré obťažovali spoluobčanov prosbou o po-
skytnutie finančných prostriedkov. 
Dňa 15. 8. 2018 hliadka MsP privolala RZP 
k osobe ženského pohlavia, ktorá bola v bez-
vedomí a bolo tiež zistené, že táto osoba bola 
dosť značne pod vplyvom alkoholu. 
Dňa 28. 8. 2018 hliadka MsP zabezpečovala 
pokojný priebeh slávnostného kladenia ven-
cov pri príležitosti osláv SNP ako aj vatry pri 
tejto príležitosti. Dňa 9. 9. 2018 hliadka MsP 
zabezpečovala  v spolupráci s organizátormi 
športové podujatie FUN RUN BEH. Dňa 26. 
9. 2018 bol zo strany Mestskej polície nájde-
ný na Nám. SNP bicykel, ktorý bol následne 
vrátený oprávnenému majiteľovi. Policajti MsP 
v Krupine riešili aj ďalšie služobné úlohy sú-
visiace s dodržiavaním platných zákonov či už 
v oblasti dopravy, verejného poriadku a pod. 
Policajti MsP v Krupine od septembra vykoná-
vajú počas prebiehajúceho školského roku aj 
dohľad v cestnej premávke pri priechodoch pre 
chodcov v blízkosti našich školských zariadení. 
Dávam do povedomia, že Mestská polícia 
v Krupine nevykonáva 24 - hodinovú službu 
a preto v prípade priameho ohrozenia na ži-
vote, zdraví a majetku volajte telefónne číslo 
112, prípadne 158. Telefónne číslo Mestskej 
polície v Krupine je 0918 388 800. 
                                                   Martin Gabera
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V piatok 28. augusta 2018 o 14.00 hodine mesto Krupina v spo-
lupráci s Okresným úradom v Krupine a Základnou organizáciou 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Krupine usporia-
dali spomienku na 74. výročie Slovenského národného povstania. 
Najprv primátor a hostia položili vence k tabuli vojnových obetí II. 
svetovej vojny z Krupiny, potom k tabuli pplk. Viktora A. Karasio-
va-Stepanova (veliteľa Partizánskej brigády Alexandra Nevského) 
vo vnútri budovy a napokon k pamätníku kpt. Georgesa de Lan-
nurien, veliteľa oddielu francúzskych partizánov, ktorí sídlili v Ba-
lassovom dome na námestí. Pri pamätníkoch sa poklonili primátor 
mesta Ing. Radoslav Vazan, prednosta Okresného úradu Krupina 
Ing. Peter Filuš, ďalej hostia - zástupca pridelenca obrany Veľvy-

Spomienka na 74. výročie Slovenského národného povstania

slanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexej Klimov, 
podpredseda Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov vo Zvolene Ing. Miroslav Prístavka, zástupca 
Únie vojnových veteránov v SR podplukovník v zálohe Ing. Mgr. 
Branislav Krajč. Úctu padlým účastníkom protifašistického odbo-
ja a tým, ktorí bojovali za lepšiu budúcnosť pre iných prejavili s 
členmi SZPB aj obyvatelia mesta a okolia. Po zaznení hýmn Ruskej 
federácie a Slovenskej republiky sa prítomným postupne prihovorili 
primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, Alexej Klimov a Ing. Miroslav 
Prístavka. Napokon zástupcovia mesta a okresu, veľvyslanectva 
a SZPB položili vence aj pri Pamätníku padlým členom Partizánskej 
brigády Alexandra Nevského na Švábe.            PhDr. Miroslav Lukáč

Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v centrálnej mest-
skej zóne v letných mesiacoch pokračovala, zrealizovala sa I. a II. 
časť rekonštrukcie Bočkayho námestia, ktorá sa skladala z nasle-
dovných stavebných objektov, z rekonštrukcie komunikácie, re-
konštrukcie chodníka pre peších a parkovacích státí v historickom 
centre mesta. Stavebné práce pozostávali z vybratia pôvodných 
kociek, vybudovania nových obrubníkov, drenážneho odvodnenia, 
vybudovania nových a rekonštrukcie pôvodných dažďových vpus-
tí a kanalizácie. Následne sa uložila nová betónová stabilizácia 
a spätne sa  uložili čadičové kociky do štrkového lôžka. 
Počas letných prázdnin bola vybudovaná aj manipulačná plocha pri 
Športovej hale, ako súčasť I. etapy rekonštrukčných prác. 
V mesiaci október sa dokončila obnova starých asfaltov na ulici 
Kmeťova, Bernolákova a dokončila sa aj ulica Sládkovičova a časť 
úseku  ulice Šoltésovej.                                 Ing. Jaroslava Uramová

Obnova a rekonštrukcia 
komunikácií pokračuje
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Objekt určený na prestavbu sa nachádza v Areáli nemocnice 
Krupina, ide o zadný pavilón, ktorý je z hlavným spojený spo-
jovacou chodbou. Jedná sa o budovu so štyrmi nadzemnými 
podlažiami, štúdia rieši dispozíciu 4. nad zemného podlažia a 
opatreia protipožiarnej ochrany, ktoré sa týkajú schodísk všet 
kých podlaží. Účelom štúdie rekonštrukcie priestorov je rozšíriť 
oddelenie dlhodobochorých, ktoré sa nachádza v súčasnosti na 
3. nadzemnom podlaží a jeho kapacita nie je dostatočná. Záme-
rom je prestavať 4. nadzemné podlažia na oddelenie pre dlho-
dobochorých a zväčšiť tak celkovú kapacitu tohto oddelenia. 
Rekonštrukciou 4. nadzemného po dlažia sa obnovia a presta-
vajú vnútorné priestory, technické inštalácie novozabudo vané v 
týchto priestoroch zabezpečia najvyššiu úroveň bezpečnosti pri 
využívaní p riestorova splnenie legislatívnych požiadaviek. 
Celý vonkajší pláš 4. nadzemného p odlažia tvorený mandzardo-
vým krovom a murovanými vikiermi bude zrekonštruovaný, pre-
tože vo veľa miestach zateká a nie je dostatočne tepelne odi-
zolovaný.
Autorom projektu je Ing. Peter Filín, FK Real, s.r.o Nitra.    
                                  Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

Prestavba priestorov 4. np 
zadného pavilónu na oddelenie 

pre dlhodobo chorých 
Nemocnica Zvolen a.s, prevádzka 

Nemocnica Krupina 

Mesto Krupina aktívne spolupracuje nielen s Nemocnicou Zvo-
len, a.s., ktorá prevádzkuje našu krupinskú nemocnicu, ale aj 
s inými poskytovateľmi pri riešení rozsahu a kvality poskyto-
vania zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici. Po schválení 
podnájomnej zmluvy a rekonštrukcii priestorov sa podarilo za-
čiatkom septembra vrátiť do nášho mesta Očnú ambulanciu. 
Táto odborná ambulancia, ktorej garantom je MUDr. Peter 
Lysina začala fungo-
vať v priestoroch našej 
nemocnice na prízemí 
(priestory po bývalej do-
pravnej zdravotnej službe 
– spojovací trakt medzi 
novou a starou budovou 
nemocnice) od septem-
bra tohto roku a pre-
vádzkuje ju Očná klinika 
OFTAL Zvolen. Som veľmi 
rád, že sa mi podarilo na-
plniť prísľub, ktorý som 
dal obyvateľom mesta 
a okresu, že urobím všet-
ko preto, aby sa táto veľ-
mi dôležitá ambulancia 
do nášho mesta vrátila. 
V budove našej nemoc-
nice( v novom trakte na 
prízemí – bývalá JIS) je 
presťahovaná aj ďalšia odborná ambulancia - neurologická am-
bulancia MUDr. Jeanetta Stejskalová. 
Spoločnosť AGEL – SK, ktorá prevádzkuje Nemocnicu Zvolen, 
a.s. a prevádzku Nemocnica Krupina zrealizovala verejné obsta-
rávanie na modernizáciu röntgenového pracoviska v nemocnici 
v Krupine, kde starý dosluhujúci röntgen nahradí moderný digi-
tálny prístroj. Prestavba priestorov a dodanie nového prístroja 
sa bude realizovať v mesiacoch december 2018 – marec 2019. 
Pribudne tak ďalšie moderné pracovisko pre obyvateľov spádo-
vej oblasti našej nemocnice. 

Čo je nové v oblasti 
zdravotnej starostlivosti?

AGEL – SK priebežne modernizuje aj ďalšie prístrojové vybave-
nie nemocnice, napr. EKG, Holter a iné. 
Z dôvodu obrovského záujmu o poskytovanú zdravotnú starost-
livosť na oddelení dlhodobo chorých v našej nemocnici je spo-
ločnosť AGEL – SK pripravená rozšíriť priestory tohto oddelenia 
o nový trakt a to v priestoroch novej budovy nemocnice (bývalé 
HTÚ, riaditeľstvo). 
Tieto priestory v súčasnosti nie sú využité a preto je ich pre-
stavba tým správnym riešením. V súčasnej dobe dala spoloč-
nosť spracovať technickú štúdiu a vizualizáciu priestorov s tým, 
že prestavba je plánovaná v roku 2019. Oddelenie dlhodobo 
chorých výrazne napomáha pacientom po prekonaní operácii, či 
chorôb na doliečenie, zregenerovanie a návrat do domácnosti. 
Krupinské ODCH poskytuje služby pacientom z okresov Krupina, 
Detva a Zvolen.    
                         Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

Architektonická štúdia oddelenia pre dlhdobo chorých:
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Jedným z klubov, ktoré na území mesta Krupina dlhoročne zabezpečuje starostlivosť o rozvíjanie športových zručností detí, je 
Volejbalový klub pôsobiaci pod Telovýchovnou jednotou. Dievčatá zo základných a stredných škôl v meste a blízkom okolí, majú 
príležitosť na pravidelnú pohybovú aktivitu v športe, ktorý je populárny v celom svete a dá sa hrať počas celého života. 
Zároveň sa zúčastňujú súťaží v rámci Slovenskej volejbalovej federácie, kde môžu napĺňať svoje športové ambície. V súťažiach 
a turnajoch sa stretávajú so súpermi z celého Slovenska, čo prospieva ich sociálnemu rozvoju, rozširujú sa športové priateľstvá, 
spoznávajú iné časti Slovenska. 
Aby sa uvedené mohlo napĺňať, potrebuje každý športový klub podporu ľudskú aj materiálnu. V tomto smere je v Krupine o volej-
balistky veľmi dobre postarané. Vedenie škôl dlhodobo podporuje športovú prípravu svojich žiačok, poskytuje priestory aj materi-
álne vybavenie. V klube pôsobia kvalifikovaní tréneri s dlhoročnými skúsenosťami. Nezabúda sa ani na prípravu nových trénerov 
a v minulej sezóne prišlo k omladeniu trénerského kolektívu. Niektorí rodičia hráčok sa rozhodli aktívne podieľať na činnosti klubu 
a v tomto smere môžu nášmu klubu všetci závidieť. Bez ich nasadenia a pomoci by sa nedalo v takom rozsahu v klube pracovať. 
Okrem iného zabezpečujú aj prepravu na zápasy a turnaje. Rodičom patrí veľké poďakovanie! Každoročne prispieva na činnosť 
športových klubov aj VÚC BB. Aj keď v tomto roku bol všetkým príspevok znížený, treba poslancom poďakovať. Veľmi dôležitá je 
podpora vedenia mesta. Rozhodnutie o výstavbe športovej haly namiesto bežnej školskej telocvične, považujeme za mimoriadne 
odvážne a môžu naň byť oprávnene hrdí! Takýto dôstojný športový stánok by mal byť v každom meste. V malom meste, kde nie 
je toľko prostriedkov, ale kde je veľká potreba riešiť iné závažné problémy, vyvoláva toto rozhodnutie veľký obdiv! Ďakujeme pri-
mátorovi mesta a váženým poslancom za krásny priestor, ktorý vďaka nim môžeme využívať!
Tohtoročnú sezónu sme zahájili 30. 7. 2018. Dvojfázové tréningy so zameraním na rozvoj kondície  pokračovali sústredením v Zá-
važnej Porube. Je tam výborné prostredie na trénovanie, ochotný personál a ak vychádza počasie, odnesú si účastníci okrem pev-
nejších svalov aj krásne zážitky. Sústredenie 
okrem toho vytvorí lepšie vzťahy v kolektíve. 
S tohtoročným sústredením sme veľmi spokoj-
ní. V ďalšom období pokračovala kondičná prí-
prava so špecifickými volejbalovými prostried-
kami. Družstvá sa v tomto období zúčastňujú 
turnajov, ktorých hlavným cieľom je spestrenie 
prípravy a rozvoj herných činností družstiev. 
V septembri sa družstvá zúčastnili na turnaj-
och:
MŽ Žiar nad Hronom 5. miesto, SŽ Banská Bys-
trica 2. miesto, SŽ Hnúšťa 6. miesto, Kadetky 
Hnúšťa 4. miesto.
Domáce turnaje: MŽ 8. 9. 2018 poradie: Lip-
tovský Hrádok, Brusno, Považská Bystrica, Kru-
pina, Žiar nad Hronom, Levice,  SŽ 15. - 16. 9. 
2018 - O pohár primátora mesta Krupina, po-
radie: Žiar n/H A, Hnúšťa, Levice, B. Bystrica, 
Čadca, Krupina, Žiar n/H B. 
Kadetky 23. 9. 2018 poradie: Zvolen, Krupina, 
Hnúšťa, Žiar, Detva. 
Dvojdňový turnaj O pohár primátora mesta 

otvoril aj vyhodnotil primátor mesta a pri tejto príležitosti odovzdal 
hráčkam a trénerom halové tenisky, ktoré boli financované v súčinnos-
ti mesta, klubu a rodičov. 
Okrem týchto družstiev je v klube aj volejbalová prípravka, do ktorej 
sa dievčatá môžu prihlásiť počas celej sezóny.
Turnaje splnili športové aj spoločenské ciele. Reakcie zúčastnených 
družstiev a ich sprievodu sú toho najlepším dôkazom. Výborná atmo-
sféra, vynikajúca organizácia zabezpečená trénermi, rodičmi, bývalými 
hráčkami a inými priaznivcami volejbalového klubu. Veríme, že spokoj-
nosť účastníkov bude v budúcnosti lákadlom pre účasť na našich tur-
najoch. Jednou z najdôležitejších okolností úspechu týchto turnajov, 
je samotná športová hala. Tým, že sa hrá na troch ihriskách, majú 
turnaje švih, minimálne prestoje a môže sa hrať viac setov, ako býva 
na veľkých turnajoch zvykom. Všetci účastníci sú na jednom mieste, 
môžu si vymieňať skúsenosti, učiť sa navzájom a môžu vznikať špor-
tové priateľstvá. Tu sa v praxi preukazuje dôležitosť rozhodnutia o vý-

stavbe takejto športovej haly. Vyskúšali sme aj dvojdňový turnaj, ktorý aj zásluhou pomoci zo strany Základnej školy EMŠ dopadol 
veľmi dobre. Jediné, čo nám chýba je účasť verejnosti. Keby si našli chvíľu na návštevu turnajov a zápasov, videli by radosť detí zo 
športovania, pri pravidelnej návšteve by mohli porovnávať ich rozvoj a boli by hrdí, že prostredníctvom svojich volených zástupcov 
sa podieľajú na financovaní krásneho športoviska! 
V aktuálnom čase sa už družstvá zapojili do súťaží v kategóriách Mladšie žiačky trojkový, štvorkový a šesťkový, Staršie žiačky a v 
novej kategórii oproti vlaňajšej sezóne - Kadetky. Informácie o zápasoch sú pravidelne uverejňované na výveskách v meste a v 
Mestskej televízii. Srdečne vás všetkých pozývame!                                                                                    Ing. Marián Pokorný

Volejbalistky na palubovke v nových teniskách


