
Oslavy 70. výročia Slovenského národného povstania  
v Krupine príležitosťou vzdať hold tým, ktorí sa nebáli 
postaviť proti fašizmu na Slovensku
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70. výročie Slovenského národného povstania si pripome-
nulo Mesto Krupina dôstojnou spomienkou dňa 27. augusta, 
teda deň pred výročím vyhlásenia SNP a pred oslavami, kto-
ré sa konali v Banskej Bystrici. 
Spomienka sa začala na Svätotrojičnom námestí hymnami 
Ruskej federácie a Slovenskej republiky. Básňou  sa  priho-
vorila  prítomným  Barbora Kováčová a privítala predstavite-
ľov mesta a hostí: námestníka Obchodného zastupiteľstva 
Ruskej federácie na Slovensku Alexandra Anikina, primátora 
mesta Ing. Radoslava Vazana a ďalších. Na pietnom akte sa 
zúčastnili aj predstavitelia štátnej správy (Okresného úradu 
v Krupine), politických strán SMER-SD, SDKÚ-DS a členovia 
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Krupine 
s jej predsedom Romanom Vištiakom, OO SZPB zo Zvolena 
a najmä  obyvatelia  mesta Krupina. 
Prítomným sa prihovoril  primátor mesta, následne námest-

ník  obchodného zastupiteľstva a zástupca okresného úradu 
v Krupine. Po slávnostných príhovoroch si pamiatku SNP 
uctili položením vencov k tabuli kpt. Viktora Alexandroviča 
Karasiova – Stepanova (veliteľa Partizánskej skupiny Alexan-
dra Nevského, ktorá pôsobila v mesiacoch september – ok-
tóber v Krupine – osade Šváb), pri tabuli Krupinčanov, ktorí 
zahynuli počas II. svetovej vojny, a to na budove MsÚ v Kru-
pine a napokon pri pamätníku kpt. Georgesa de Lannurien, 
ktorý velil asi 200-člennej skupine francúzskych partizánov, 
ktorých veliaci štáb bol priamo na Svätotrojičnom námestí 
v dome lekára Balassu. Po tomto akte spevácka zložka kru-
pinského klubu dôchodcov zaspievala partizánske piesne. 
Spomienka pokračovala položením vencov pri pamätníku 
Partizánskej brigáde A. Nevského na Švábe, na ktorom sa 
zúčastnili aj učitelia zo ZŠ JCH v Krupine a 70. výročie SNP 
zavŕšila partizánska vatra pri Vartovke.

Miroslav Lukáč, historik múzea
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AKO PRIŠLI NAŠI K VAŠIM
V sobotu 9.8.2014 od 10:00 hod sa otvorili brány Amfiteátra Vi-
liama Polónyiho v Krupine návštevníkom regionálneho festivalu 
Od Vašich k Našim. 
Išlo o druhý ročník podujatia pod záštitou poslanca Európske-
ho parlamentu, Ing. Vladimíra Maňku a poslanca NR SR, Ing. 
Tibora Lebockého, kde sa predstavili mikroregióny združené vo 
Verejno – súkromnom 
partnerstve Hontian-
sko – Dobronivské.
Od skorého rána pri-
pravovali zástupcovia 
mikroregiónov Kru-
pinská planina, Plie-
šovská kotlina a Adela 
sladké či slané dob-
roty v prezentačných 
stanoch. Návštevníci 
podujatia mohli ochutnať poľovnícky guľáš, praženú kapustu, 
čekovský baraní perkelt, pampúchy, štrúdle a mnoho iných 
dobrôt z okolitých obcí. V spoločnom stane sa mikroregióny 
pochválili svojimi výšivkami, krojmi, umeleckými dielami a bro-
žúrami, ktorými sa predstavili širokej verejnosti.
Otvorenie programu viedla Bc. Mária Behanovská spoločne s 
primátorom mesta Krupina Ing. Radoslavom Vazanon. Neskôr 
sa k nim pridali zástupcovia všetkých zúčastnených mikroregió-
nov. V programe, ktorý nasledoval na pódiu sa postupne pred-

viedli Ľudová hudba A. 
Sládkoviča, heligonkár 
Marián Hriňo, DĽH 
Javorinka z Pliešoviec, 
FRESH Dance GROUP 
s choreografiou Máša 
a medveď, divadlo 
ADAM, tanečná sku-
pina B - star, rómske 
tance z Budče, rocková 
skupina The Jockers, 

spevácke skupiny z Badína, Bzovíka, Krupiny, Cerova či Litavy. 
Okrem kultúrneho programu nechýbali sprievodné podujatia 
v parku - ukážky tradičných ľudových remesiel z regiónu, jaz-
denie na koňoch, včelári, Farma Roziak. 
Najmenší návštevníci sa mohli vyšantiť na trampolíne spoloč-
nosti RAIFFEISEN BANK, prichystané boli pre nich rôzne hry 
a nechýbalo ani maľo-
vanie na tvár. 
Záujemcovia o spo-
znanie histórie nášho 
mesta mali možnosť 
navštíviť Múzeum 
Andreja Sládkoviča, 
kde ich expozíciou aj 
podzemnými chod-
bami previedol PhDr. 
Miroslav Lukáč.
Program vyvrcholil v podvečerných hodinách stretnutím heli-
gónkarov na druhom ročníku Heli-LETO-gónka. 
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom 
a organizáciám, ktoré akoukoľvek pomocou prispeli k prezen-
tácii nášho mesta a regiónu.  
    Nasledujúci rok sa stane hosťujúcim mikroregiónom Adela, 
tak veríme, že o takéto podujatie prejavíte záujem a prídete sa 
pozrieť, ako sa prezentuje náš Mikroregión Krupinská planina.                                                                                            
                                                                 Dajana Belláková

Obyvatelia Malinovského ulice, ale aj tí, ktorí tadiaľ len 
prechádzajú, si určite všimli zmenu na starom detskom 
ihrisku, ktoré bolo roky nevyužívané a zo zeme sa tu 
smutne týčili len hrdzavé preliezky. Navyše po preklád-
ke teplovodu, ktorý viedol pod časťou ihriska, bolo celé 
priestranstvo prekopané a znehodnotené. Mesto Krupina 
v spolupráci so spoločnosťou STEFE THS, s.r.o., ktorá re-
alizovala rekonštrukciu teplovzdušného potrubia, vytvori-
lo na priestranstve oddychovú zónu. 
Pôvodné kovové preliezky boli opravené, riadne zabetó-
nované a natreté. Pre najmenšie deti pribudli dve hojdač-
ky a v pieskovisku nový piesok. Celá plocha bola nanovo 
zatrávnená a v súčasnosti je pripravená na užívanie. 
Našim cieľom je podporovať komunitný život na sídlis-
kách a vytvárať podmienky na stretávanie sa ľudí rôz-
nych generácií. 
V hektickej dobe, v ktorej žijeme je práve oddych veľmi 
vzácny a preto sme chceli pomôcť ľuďom nájsť si aj 
v našom meste miesto na oddych a načerpanie nových 
síl.                                                      Ivana Petrincová

Oddychová zóna
na Malinovského ulici

Dom smútku pri starom cintoríne bol postavený na 
prelome 19. a 20. storočia v neogotickom slohu s 
náznakom presbytéria a lode. Slúži ako cintorínska 
kaplnka na uskutočňovanie občianskych aj cirkevných 
pohrebných obradov. Posledné výraznejšie opravy boli 
na objekte realizované v 70 – tych rokoch. V roku 2013 
Mesto Krupina zabezpečilo realizáciu nevyhnutných 

Dom smútku v novom šate
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Pomoc ľuďom v núdzi
Zbierka použitého textilu a šatstva sa v meste Krupina 
koná takmer každý rok. Zbierku, ktorá sa konala v období 
18.8.- 22.8. viedli terénni sociálni pracovníci v spolupráci 
s OZ Diakonie Broumov, ktorá poskytuje sociálne služby pre 
občanov, materiálnu pomoc sociálne odkázaným, azylové 
ubytovanie, pracovnú príležitosť. Veci, ktoré ste priniesli boli 
použité v nemocniciach a sociálnych domovoch. Najbližšia 
zbierka šatstva v našom meste je plánovaná na zimné 
obdobie. Ďakujeme za Vašu pomoc.          Ivana Petrincová

opráv strechy a náteru plechových častí. Vzhľadom na 
stavebnotechnický stav budovy bolo nutné realizovať aj 
ďalšie práce, ktorými sa zabráni znehodnocovaniu majetku 
a preto požiadalo Mesto Krupina o poskytnutie dotácie 
v pôsobnosti Ministerstva financií SR. Na základe posúdenia 
predloženej žiadosti bola Mestu Krupina poskytnutá účelová 
dotácia v sume 8.000,- EUR. V rámci druhej fázy obnovy 
domu smútku sa uskutočnili stavebné práce zamerané na 
opravy vnútorných a vonkajších omietok, odvodnenie stavby 
a zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom výmeny 
pôvodných dverí. Okolo objektu sa vybudoval okapový 
chodník a následne sa celý objekt vymaľoval. Týmito 
opatreniami a úpravami sa zabezpečilo, aby dom smútku 
naďalej dôstojne plniť služby pre občanov mesta Krupina.   
                                  Dajana Belláková, Jaroslava Uramová

V Banskobystrickom kraji prebiehal v septembri „Týždeň 
dobrovoľníctva 2014“. Jeho cieľom je počas siedmych dní 
osloviť čo najviac existujúcich a potenciálnych dobrovoľníkov 
a tiež zvýšiť informovanosť a zapojenie ľudí do takýchto ak-
tivít. Zveľaďovanie prostredia, práca s farbami a materiálom, 
aktivity s deťmi, hendikepovanými, či seniormi, dni otvore-
ných dverí, veľtrh mimovládnych organizácií na námestí v 
Banskej Bystrici 
či prednášky a 
diskusie na tému 
dobrovoľníctva sú 
priestorom vyskú-
šať a dozvedieť 
sa mnoho nových 
vecí. A, samozrej-
me, mať nielen 
dobrý pocit, ale i 
nové kontakty a 
zručnosti.
V meste Krupina sa 
dobrovoľnícke akti-
vity konali v stredu 
17.septembra a v piatok 19.septembra. Žiaci z Gymnázia 
Andreja Sládkoviča a Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb natierali lavičky aj hracie prvky na detských ihris-
kách na Majerskom rade. V piatok prácu dokončili a natreli 
kovové časti detského ihriska aj na Železničnej ulici.
Podľa Všeobecnej deklarácie je dobrovoľníctvo založené 
na osobnej motivácii a individuálnom rozhodnutí. Je to 
forma podpory aktívnej občianskej účasti a záujmu o rozvoj 
komunity, zvyšuje ľudský potenciál a kvalitu každodenného 
života. Dobrovoľníctvo posilňuje ľudskú solidaritu prispieva 
k vytvoreniu lepšieho a pokojnejšieho sveta. Preto veríme, 
že nasledujúci rok sa k podobným aktivitám možno pripojíte 
práve Vy.                                                 Ivana Petrincová

Deň dobrovoľníctva v Krupine

Informácia o poskytnutí 
dotácie 
z rozpočtu mesta Krupina
Vážení obyvatelia mesta,

v súvislosti s vypracovaním návrhu  rozpočtu na rok 
2015 si  dovoľujeme   informovať vás  o postupe za-
sielania žiadostí o pridelenie dotácie z rozpočtu mesta 
v zmysle platného VZN.

Rozhodovanie o pridelení dotácií je plne v       
kompetencii mestského zastupiteľstva, ktoré-
mu predchádza odporúčanie z Komisie pre mlá-
dež, kultúru, šport a verejný poriadok . 

Pri predkladaní žiadostí  o vyplatenie dotácie v roku 
2015 je potrebné postupovať v zmysle VZN č. 2/2013  
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina, ktoré 
je dostupné na  mestskom úrade, v Informačnej kan-
celárii mesta ako aj  na webovej stránke mesta: 

www.krupina.sk (http://krupina.sk/?stranka=-
vzn&vzncislo=02&vznrok=2013).  Prípadné kon-
zultácie vám k správnemu predloženiu žiadostí poskyt-
ne  tajomníčka  komisie Ing. Andrea Risková č. dv. 9. 
   
Svoje žiadosti spolu s prílohami posielajte na adresu:  
Mesto Krupina, Komisia pre mládež, kultúru, 
šport a verejný poriadok pri MsZ v Krupine, 

Svätotrojičné námestie č. 4/4, 963 01 Krupina
 alebo na mailovú adresu:krupina@krupina.sk 

alebo doneste osobne na podateľňu MsÚ.

UZÁVIERKA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ 
PRE ROK 2015

je do: 1.12. 2014 do 11.00 hod.
(nakoľko 30.11.2014 pripadlo na nedeľu).

Po uvedenom termíne Komisia pre mládež, kultúru, 
šport a verejný poriadok pri MsZ  v Krupine  žiados-
ti spĺňajúce všetky požadované náležitosti a prílohy 
v zmysle VZN prehodnotí a rozhodne o pridelení poža-
dovanej dotácie. Toto rozhodnutie komisie má odporú-
čací charakter  a podlieha schváleniu v  MsZ. 
O pridelení resp. nepridelení dotácie z rozpočtu mesta 
budú žiadatelia informovaní, preto je nutné v žiadosti 
uvádzať aj  telefonický kontakt na žiadateľa dotácie. 
Týmto sa schválené dotácie zahrnú  priamo do rozpoč-
tu mesta Krupina na rok 2015. 

         Ing. Radoslav Vazan                 Ing. Albert Macko 
       primátor mesta Krupina                            predseda KMKŠaVP
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V minulom čísle Infolistov sme omylom pozabudli zaradiť 
medzi podporovateľov osláv „Dni mesta Krupina“, ktoré sa 
konali 30. mája – 1. júna 2014 pri príležitosti 770. výročia 
obnovenia mestských výsad Slobodného kráľovského mes-
ta Krupina p. Miloša Slováčika – Poľovníctvo – Rybárstvo. 
Týmto sa ospravedlňujeme a srdečne ďakujeme za finančnú 
pomoc v hodnote 100 €. 
                  Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

Pri príležitosti končiaceho sa štvorročného volebného ob-
dobia mi dovoľte srdečne sa poďakovať všetkým zamest-
nancom Mestského úradu v Krupine, mestských podnikov 
– Mestské lesy, Mestský podnik služieb, Mestský bytový pod-
nik; pedagógom a zamestnancom škôl a školských zariadení 
– ZŠ J. C. Hronského, ZŠ E. M. Šoltésovej, Materskej školy 
na ulici Malinovského s elokovaným pracoviskom na ul. I. 
Krasku, Domčeka – Centra voľného času a Základnej ume-
leckej školy v Krupine za korektnú spoluprácu a odvedenú 
prácu v prospech všetkých obyvateľov mesta Krupina. Áno, 
z mojej strany boli kladené vysoké pracovné nároky na kaž-
dého jedného zamestnanca a tie priniesli mnohé úspechy, 
zrealizované investičné akcie a posunuli naše mesto ďalej.
                    Ing. RadoslavVazan, primátor mesta Krupina

POĎAKOVANIE

OSPRAVEDLNENIE
A POĎAKOVANIE V týchto dňoch vychádza z pera spoluautorov pod vedením 

jej zostavovateľa, známeho publicistu Fedora Mikoviča, pú-
tava farebná knižná novinka o krásach a zaujímavostiach 
lesov mesta Krupina. 
V knihe sa čitateľ dozvie nielen o zaujímavych prírodnych 
krásach, ale aj o histórii a súčasnosti Mestských lesov, s.r.o 
Krupina. Kniha je obohatená aj o histrické poviedky o meste 
Krupina.
„Lesy mesta Krupina“ - tak sa kniha volá, vychádza aj pri 
príležitosti dvadsiateho výročia založenia tohto mestského 
podniku.                                                         Ján Alakša



LETO V DOMČEKU CVČ
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Zmeny v sieti škôl v Krupine

V histórii škôl, ktoré pôsobili na území  mesta Krupiny, na-
chádzame rôzne zmeny a úpravy, ktorými školy v minulosti 
prešli. Vznikali, zanikali a spájali sa s jediným cieľom , za-
chovať možnosť a dostupnosť  štúdia pre žiakov z celého 
krupinského regiónu.

Vzhľadom na demografický vývoj a počty žiakov v školách 
sa riaditelia SOŠ a OA rozhodli, hľadať riešenie, aby študo-
vať Odbor obchodná akadémia bol v regióne zachovaný. Zá-
roveň poskytnúť žiakom a rodičom, možnosti akademického  
a odborného vzdelávania na patričnej úrovni. 

V dnešnej ekonomicky náročnej dobe, riaditeľ školy musí 
naplniť triedy žiakmi, čo je za daných podmienok a počte 
žiakov v jednotlivých odboroch možné dosiahnuť spájaním  
žiakov jednotlivých študijných odborov odborného vzdeláva-
nia a tak zabezpečiť aj ekonomický rast školy. 
Nie je možné spájať žiakov odborných tried a gymnaziálnych 
tried do spoločnej triedy.
Rozhodnutím Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu  
SR, od 1. 9. 2014, bol zmenený názov a sídlo Strednej od-
bornej školy v Krupine. 

Nový názov znie: 
Stredná odborná škola obchodu a služieb 
sídlo školy:  M.R. Štefánika 8 , 963 01 Krupina.

Rovnako ministerstvo rozhodlo o  zrušení Obchodnej akadé-
mie v Krupine ako samostatnej školy . 
Od 1.9.2014 nástupníckou školou je Stredná odborná škola  
obchodu a služieb v Krupine.
Študijný odbor bol priradený k študijným odborom Strednej 
odbornej školy v Krupine.
Žiaci obchodnej akadémie sa stávajú žiakmi Strednej od-
bornej školy obchodu a služieb, rovnako aj pedagogickí za-
mestnanci prechádzajú na Strednú odbornú školu obchodu 
a služieb.

K uvedeným zmenám sa pristúpilo z dôvodov nízkeho počtu 
žiakov na Obchodnej akadémii v Krupine. 
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Krupine získa-
la študijný odbor Obchodná akadémia, teda žiaci z nášho 
regiónu budú môcť naďalej študovať tento odbor na našej 
škole. 
Racionalizáciou sa získala možnosť spájať študijné odbory 
do spoločnej triedy, čo nebolo možné so žiakmi gymnázia.

Rada by som ubezpečila žiakov a rodičov, že úroveň vzde-
lávania OA neklesne, budeme robiť všetko preto, aby sme 
odbornú úroveň vzdelávania OA zvýšili. 
Naša škola má dlhodobé skúsenosti v duálnom vzdelávaní, 
zabezpečuje pre odbornú prax vhodné pracoviská v našom 
regióne. 

Chceme zapracovať do Školských vzdelávacích programov 
praktický výcvik žiakov OA tak, aby prebiehal v reálnom 
prostredí podnikateľských firiem, v subjektoch  cestovného 
ruchu a v bankových inštitúciách nášho regiónu. 
Chceme zabezpečiť pravidelnú odbornú prax v zahraničí 
prostredníctvom grantov EÚ, tak ako ju zabezpečujeme pre  
strojárov, automechanikov a cukrárov.
                                                            Anna Borbuliaková

Krupina sa opravuje strecha 
nad vchodom do budovy 
(vežička) a v blízkej budúc-
nosti budeme realizovať aj 
opravu schodov pred vcho-
dom do budovy. Opravy sa 
realizujú z rozpočtu mesta 
Krupina. 
Z rozpočtu CVČ chceme 
opraviť elektroinštaláciu 
zadnej časti budovy - v prí-
stavbe a vytvoriť miestnosť 
pre krúžok ľudovej hudby 
Vartášik.
V pláne máme pokračovať 
v úpravách ďalších priesto-
rov pre záujmové kluby. 
Domček - CVČ sa teší na 
všetky deti, ktoré odovzdajú 
prihlášku do našich klubov 
a my sa budeme snažiť roz-
víjať ich schopnosti tak, aby 
s prácou vedúcich krúžkov 
boli spokojné nielen deti, ale 
aj ich rodičia.

                Ľubica Dutkievičová                                                                       

Domček – CVČ ponúkol pre deti a mládež aktivity aj počas 
prázdnin. V mesiacoch júl, august sme organizovali 6 let-
ných táborov:
LT TVORILKA (rozvíjanie zručnosti rôznymi kreatívnymi 
technikami)
LT FRESH DANCE SUMMER (tanečný)
LT SPOZNAJKO (turistický) 
LT B - STAR (tanečno-športový)
LT FUTBALOVÝ 
LT FRESH CAMP (pobytový- tanečný)

V auguste už začala aj tré-
ningová príprava volejbalis-
tov a futbalistov.
Školský rok sa otvoril 2. sep-
tembra prezentáciou jednot-
livých záujmových útvarov 
pre všetky vekové kategórie 
žiakov MŠ, ZŠ, SŠ. Deti i ro-
dičia navštívili Domček, kde 
ich čakala skvelá nálada, 
zaujímavý program, prezen-
tácia jednotlivých krúžkov. 
Pri hudbe a tanci si mohli vy-
skúšať skákanie na trampo-
línach a vozenie na štvorkol-
kách. Popritom získali nové 
informácie o jednotlivých 
krúžkoch a zároveň si mohli 
vypísať prihlášku do ZÚ.
Ponuka je nielen bohatá, 
ale aj zaujímavá, pretože 
otvárame aj nové krúžky 
ktoré veríme, že budú pre 
deti atraktívne. Informácie 
o krúžkoch nájdete aj na
web stránke CVČ. 
Vďaka zriaďovateľovi Mestu 
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Spevnené  plochy
na ulici Malinovského 
V júli Mesto Krupina pokračovalo v budovaní spevnených 
plôch na ulici Malinovského, a to konkrétne rekonštrukciou 
manipulačnej plochy pri bytovom dome č.5, čím vzniklo 
ďalších 13 nových parkovacích miest nielen pre obyvateľov 
priľahlých obytných domov, ale aj pre rodičov, ktorí priváža-
jú svoje ratolesti do materskej školy. Povrch  je vybudovaný 
zo zámkovej dlažby hr. 8 so štrkovým podsypom, plochy 
sú ohraničené cestnými obrubníkmi, odvodnené líniovým 
žľabom so zaústením do dažďovej kanalizácie a parkovacie 
miesta  sú vyznačené čiarami.
Touto investíciou sa rozšíril celkový počet novovybudova-
ných parkovacích plôch na sídliskách Majerský rad a ul. 
Malinovského v celkovom počte 55.

Výmena okien a dverí na severnej 
strane Mestského úradu
Aj historické budovy potrebujú renováciu okien a dverí, jed-
nak z dôvodu značného opotrebovania, tepelnoizolačných 
vlastností – veľký únik tepla, ale aj z estetického hľadiska. 
Preto Mesto Krupina v júli pristúpilo k výmene všetkých 
okien a dverí na severnej strane Mestského úradu. Staré 
drevené okná boli nahradené novými drevenými eurooknami 
s izolačnými dvojsklami vrátane  parapetov a zároveň boli 
vymenené aj staré vstupné dvere na prízemí za nové s aty-
pickými oblúkmi.  Touto výmenou sa ukončil proces v rámci 
celého Mestského úradu, čo bude šetriť nemalé finančné 
prostriedky na vykurovanie a celkovú prevádzku budovy.

Rekonštrukcia miestnej 
komunikácie Tanistravár
Z dôvodu značného poškodenia povrchu miestnej komuni-
kácie nachádzajúcej sa z časti v intraviláne a z časti v ex-
traviláne mesta Krupina , zvanej Tanistravár, jej správca pri-
stúpil k celkovej obnove.  Súčasťou stavby bola aj realizácia 
odvodnenia vozovky, a to úpravou existujúceho odvodnenia, 
vybudovaním nových priepustov a vybudovaním vsakova-
cích jám.  Touto investíciou sa vytvorili priaznivé podmienky 
nielen pre obyvateľov tejto lokality, ale aj pre turistov, ktorí 
navštevujú pýchu mesta Krupina, pamiatku - strážnu vežu 
Vartovka.

...pred opravou

...po oprave
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Opravy miestnych komunikácií  
a chodníkov
Aj keď zima 2013/2014 bola veľmi priaznivá, Mesto Krupina 
vypracovalo zoznam poškodených úsekov miestnych komu-
nikácií a chodníkov, ktoré je potrebné zrealizovať v závislosti 
od finančných možností mestského rozpočtu. Doposiaľ bolo 
opravených cca 450 m2 poškodených lokálnych častí komu-
nikácií v intraviláne mesta. Súvisle bol zrekonštruovaný aj 
chodník na Majerskom rade. 
Poškodené časti chodíka boli odstránené až k podkladovej 
betónovej vrstve, vyčistili sa obrubníky od burín  a bola 
položená nová asfaltová vrstva. Plánujú sa zrealizovať ešte 
vysprávky plytších výtlkov metódou pneumotrysku.

 VÝSTAVBA / MAJETOK

Jaroslava Uramová

Architektonické riešenie opravy
budovy Kina Kultúra
Začiatkom letných mesiacov mesto Krupina oslovilo verejnou 
súťažou projektantov o vypracovanie „Projektu na opravu a 
architektonické riešenie budovy Kina Kultúra“.
Projektové riešenie vyhotovuje Ing. Emília Lenárova, ktorá 
ja spoluautorkou rekonštrukcie Domu Kultúry Andrea Slád-
koviča v Detve.
V projekte by sa mala zachovať historická podoba budovy 
s použitím nových moderných prvkov - výmena plastových 
okien, zateplenie plášťa budovy a strechy. Projekt počíta aj 
s jednotnou fasádou a strechou spoločne s budovou stolno-
tenisovej herne.
Spomínaná projektová dokumentácia je potrebná k vypraco-
vaniu projektu k rekonštrukcii budovy Kina Kultúra, ktorá je 
naplánovaná v roku 2015.
Začiatkom nového roka sa mesto Krupina tiež bude uchá-
dzať o finančné prostriedy na obnovu a výmenu sedačiek v 
Kine Kultúra z Audiovizuálneho fondu.

Ján Alakša

Zrekonštruované kúpalisko Tepličky tento rok opäť otvorilo 
svoje brány pre občanov nášho mesta a okolitých obcí. Let-
ná sezóna na kúpalisku sa začala od  4.7.2014.
Nový prevádzkovateľ, pán Milan Gebora, po niekoľkomesač-
nej rekonštrukcii a revitalizácii kúpaliska sa snažil vyhovieť 
každému návštevníkovi. Pre rodiny s deťmi, mládež ale aj 
skôr narodených sú k dispozícii vynovené bazény, jeden 25 
– metrový plavecký bazén a jeden neplavecký. 
Plážové ihrisko získalo nové rozmery a tým aj viac možností 
využitia. Je možné  hrať plážový volejbal a nohejbal, bed-
minton, plážový futbal a hádzanú.
Návštevníci okrem  radosti z kúpania a športovania určite 
ocenili rozšírenú ponuku občerstvenia s teplými jedlami 
a chladenými nápojmi vo vynovenom bufete s posedením. 
Ponúkané grilované špeciality spríjemňovali večerné kúpanie 
pri živej hudbe. 
Nájomca kúpaliska uzavrel s mestom nájomnú zmluvu na 
10 rokov s prednostným právom na jej predĺženie a samo-
správa mu poskytla nenávratnú finančnú dotáciu 44 000,- € 
na čiastočné pokrytie predpokladaných nákladov súvisiacich 
s rekonštrukciou kúpaliska. Pán Gebora mal investovať  do 
rekonštrukcie  23000,-  € , ale jeho investície nakoniec znač-
ne prevýšili túto sumu. 
Dotácia  bola vyplatená v štyroch splátkach: 
1. splátka v hodnote 5 000,- €  financovala výkopové prá-
ce pod plážovým ihriskom, elektroinštalačné a vodárenské 
práce, 
2. splátka v hodnote 10 000,- € pokryla náklady  spojené 
s rekonštrukciou interiéru prevádzkovej budovy vrátane 
pripojenia na mestský vodovod a dokončenie plážového 
ihriska,
3. splátka v hodnote 15 000,- € pokryla časť nákladov na 
úpravu povrchov okolo bazénov, vysprávky bazénov a nákup 
solárneho ohrevu vody,
4. splátka  14 000,- € bola použitá  na izoláciu neplaveckého 
bazéna, montáž filtrácie k bazénu, náter  plaveckého bazéna 
a dokončenie spŕch a WC.
Aj veľké úsilie a svojpomocné práce vynaložené nájomcom 
prispeli k obnove kúpaliska. Prevádzkovateľ plánuje v budú-
com roku vylepšiť systém ohrievania vody v bazénoch,  a to 
investovaním do tepelných čerpadiel.
Krupinčania  sa už teraz môžu tešiť na budúcu letnú sezónu. 
Dúfajme, že súčasného prevádzkovateľa  neodradí tohtoroč-
né studené a daždivé leto, ktoré neprialo letným aktivitám 
na kúpalisku, a s novým nadšením otvorí naše kúpalisko aj 
na rok.                                                 Žaneta Maliniaková

Počasie neprialo letnej sezóne
na zrekonštruovanom kúpalisku
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Mestskú knižnicu navštívilo
1896 čitateľov a vypožičalo si
20351 titulov kníh
Prvý polrok uplynul a Mestská  
knižnica v Krupine bilancuje svoju 
činnosť za prvý polrok 2014. 
Knižnica zaevidovala 575 čitateľov, 
z toho 370 dospelých a 205 detí. 
Čitatelia si spolu vypožičali 20351 
kníh a za týmto účelom ju nav-
štívilo 1896 čitateľov. Disponuje-
me 8 počítačmi pripojenými na 
internet,  ktoré od januára 2014 
sú majetkom mesta Krupina. 
Prístup na internet využilo 1339 
používateľov. Za 1. polrok  sme 
získali 154 kníh, z toho 54 kúpou 
za 358,50 € a 100 kníh darom 
v hodnote 514,20 €. Knižnica za 
členské poplatky získala 876 €.
Na medziknižničnú výpožičnú 
službu bolo 80 žiadostí, ktoré sme 
zrealizovali. V knižnici prebieha 
rekatalogizácia kníh, takto sme 
spracovali 364 kníh za prvých šesť 
mesiacov roku 2014. 
Poskytli sme 732 informácií rôzne-
ho druhu. Knižnica získala grant 
z MK SR v hodnote 1000 €, spo-
lufinancovanie zriaďovateľa je 108 
€ na doplnenie knižničného fondu. 
Nákup za 1108 € prebehne v me-
siaci august. 
Uskutočnili sme 38 podujatí, na 
ktorých sa zúčastnilo 1339 detí 
a dospelých.
Pre MŠ v Krupine pripravujeme 
pravidelne v rámci informačnej 
výchovy rôzne aktivity. Sú to lite-
rárne pásma na tému ( škola, čo 
je to kniha, spisovateľ, ilustrátor, 
naše mesto a pod.), ktorú si určí 
MŠ na základe výchovného plánu. 
Mesiac marec sme otvorili bese-
dou na ZŠ E. M. Šoltésovej so spi-
sovateľkou Jitkou Vítovou, ktorá 
prezentovala svoju knihu Kvetuška 
a Fúzač. Pani spisovateľka zavítala 
aj na ZŠ J. C. Hronského.
Na deň otvorených dverí sme 
privítali prváčikov, ktorí sa práve 
naučili celú abecedu. Tento rok 
bol zameraný na čítanie s porozu-
mením.  Práve deti zo ZŠ v Krupi-
ne sa dozvedeli  o význame knihy 
v živote človeka a o potrebe číta-
nia. Pre žiakov  ZŠ sme na podnet 
Klubu dôchodcov učiteľov pozvali 
krupinskú rodáčku – spisovateľku 
Danušu Draguľovú-Faktorovú.
V Domčeku sa uskutočnila beseda 

so žiakmi obidvoch ZŠ. V sobáš-
nej sieni mestského úradu pani 
spisovateľka spolu s pánom pri-
mátorom odovzdali ocenenia naj-
aktívnejším detským čitateľom za 
rok 2013. Mesiac knihy sa skončil 
„Týždňom slovenských knižníc“, 
v rámci ktorého sme sa zapojili aj 
do projektu „Noc s Andersenom“ 
s aktivitou Andersenov švorlístok. 
V neskorých večerných hodinách 
nás navštívili deti  zo ZŠ E.M.Šol-
tésovej, kde knihovníčky obozná-
mili  žiakov so životom a dielom 
H. CH. Andersena a vypočuli si 
smutnú rozprávku  Dievčatko so 
zápalkami.  
Ďalej sme sa zapojili do 4. ročníka 
projektu pod názvom „Les ukrytý 
v knihe„. Podujatie bolo zamerané 
na ochranu  fauny a flóry. Deti sa 
od lesného pedagóga Ing. Jo-
zefa Capuliaka dozvedeli mnoho 
zaujímavých informácii o živote 
lesných zvierat, o ochrane lesa 
a životného prostredia vôbec.
V rámci osláv Dni mesta Krupi-
ny k nám zavítala spisovateľka 
Katarína Gillerová a v cukrárni 
Študentský sen si príjemne po-
besedovala s čitateľkami knižnice 
a s klubom dôchodcov učiteľov.
Po prvý krát sa knižnica zapojila 
do projektu „Celé Slovensko číta 
deťom“ – Krupina číta deťom. 
Podujatie sprevádzala  Mgr. Iva-
na Janáková. Na tomto podujatí, 
ktoré sa uskutočnilo v júni v kine 
Kultúra, si žiaci ZŠ vypočuli ukáž-
ky z rozprávok a príbehov môjho 
detstva, ktoré prezentovali a čítali 
hostia pán primátor Ing. Radoslav 
Vazan, študentka gymnázia Bian-
ka Krejčiová, žiaci Šimon Gajdo-
šík, Lola Kohútová i knihovníčka 
pani Mária Cibuľová. Z video-
záznamu sa predstavil i spisovateľ 
Daniel Hevier. Program spestrili  
žiaci ZUŠ.
Prvý polrok je úspešne za nami 
a tešíme sa na našich nových či-
tateľov a ich požiadavky.
Aj keď leto končí, radi Vás privíta-
me v priestoroch Mestskej knižni-
ce, kde si môžete vypožičať knihy, 
ktorými si spríjemníte jesenné 
chvíle pohody.
           Pracovníčky Mestskej knižnice

Krupina ako jedno z najstarších miest na Sloven-
sku bola predmetom rôznych publikácií, štúdií aj 
filmov. Boli prístupné na rôznych médiách – kni-
hy, VHS, CD či rôznych krátkych videách uverej-
nených na you tube, no v roku 2014 pri príleži-
tosti 770. výročia obnovenia mestských výsad sa 
po prvýkrát dostáva možnosť pozrieť si nový film 
na DVD nosiči.  Film predstavuje mesto Krupina 
ako spojenie prírody – živého prostredia s činnos-
ťou človeka, ktorá sa tiahne stáročnou históriou, 
vrátane poľnohospodárstva, lesníctva či  mladšie-
ho priemyslu. Autori nezabudli na bohatú históriu 
mesta, Múzeum Andreja Sládkoviča, ktoré zbiera, 
dokumentuje a uchováva predmety kultúrnej 
hodnoty, spojené s minulosťou Krupiny, ďalej 
významné firmy či literátov a osobnosti mesta 
(A. Sládkovič, E. M. Šoltésová, J. C. Hronský a 
R. J. Geschwind). Nádherné zábery mesta, ľudí 
a prírody sprevádzané pokojným slovom, môžu 
zaujať každého obyvateľa mesta či každého záu-
jemcu o mesto Krupina.  
Film vznikol v autorskej dielni štúdia R65, s.r.o. 
(Ing. Milan Ďuroch – kamera, strih) v spolupráci 
s Mestom Krupina - Múzeom Andreja Sládkoviča 
v Krupine (PhDr. Miroslav Lukáč – scenár) a Adri-
ánom Špánikom (hovorené slovo). 
DVD je možné si objednať (zakúpiť) v Informač-
nej kancelárii mesta Krupina na Svätotrojičnom 
námestí č. 15 v Boryho dome (pod Mestskou 
knižnicou).  
Bližšie informácie o ďalších vydaných propagač-
ných materiáloch mesta každý záujemca nájde 
na webstránke Mesta Krupina:
http://krupina.sk/?stranka=publikacie_mesta 
                                      Dr. M. Lukáč – múzeum 

Krupina 1244 - 2014
nový vídeofilm
o meste Krupina
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Renesančná hudba /aj z Krupiny/ na novom CD

Možnosť prihlásenia do 30. IX. 2014

Ceny pre víťazov:
1. miesto nákup záhradkárskych potrieb  v hodnote 100 €
2. miesto nákup záhradkárskych potrieb  v hodnote 60 €
3. miesto nákup záhradkárskych potrieb  v hodnote 30€

V októbri minulého roka sa 
uskutočnil v Evanjelickom a. 
v. kostole v Krupine koncert 
hudobného 16-členného 
vokálneho telesa Vox Au-
rumque (zlatý hlas) pod 
vedením dirigentky Mgr.art. 
Hany Borbeli (v súčasnosti 
Hana von Schlosser). Ne-
trvalo dlho a z práce tohto 
mladého ensemble vzniklo 
premiérové CD MUSICA 
SCEPUSII - THESAURUS 
NOSTER  s nahrávkami sta-
rej renesančnej hudby (v la-
tinčine a nemčine) z územia 
dnešného Slovenska. 
Nádherne spracovaný obal 
CD ukrýva ešte väčšie po-

klady, a to nahrávky, ktoré 
vznikli v Oratóriu Nanebo-
vzatia Panny Márie v Trnave 
v dňoch 22. – 24. marca 
2014 od týchto autorov:  
DU HAST MIR DAS HERZ 
GENOMMEN / Uchvátila si 
mi srdce (Tomáš /Thomas 
Gosler); IST GOTT FÜR 
VNS, WER MAG WIEDER 
VNS SEYN / Keď Boh  za 
nás, kto proti nám? (Tomáš 
/Thomas Gosler); DA JESUS 
AN DEM KREUZE STUNDT 
/ Keď Ježiš na kríži pnel... 
(Ján Šimbracký /Johannes 
Schimbrackius); TULERUNT 
DOMINUM MEUM / Odniesli 
môjho Pána... (Juraj Wirsin-

ger /Georg Wirsinger); MIS-
SÁ Á 6 / Šesťhlasná „krátka 
nemecká omša“ – teda 
časti: Kyrie a Gloria (Juraj 
Wirsinger /Georg Wirsinger) 
a bonus na záver: O JESU 
MI DULCISSIME / Ó Ježišu 
mne najsladší (Zachariáš 
Zarevúcky /Zacharias Za-
rewutius). 
Ako sme pred časom pripo-
menuli, Juraj Wirsinger je 
výnimočný najmä pre nás 
Krupinčanov, pretože práve 
tu v našom meste v 17. 
storočí pôsobil ako rektor  
presláveného krupinského 
evanjelického a.v. gym-
názia. Nie je vylúčené, že 

skladby, ktoré boli objavené                       
v levočskom archívne ev. a. 
v. cirkevného zboru, vznikli 
aj v Krupine, dokonca, že 
zazneli vo vtedajšom ev. a. 
v. kostole. 
Podľa rukopisných zázna-
mov Omša (Missá á 6) vznik-
la práve v Krupine.  
Kto chce 51 minút stráviť s 
krásnou hudbou zo strate-
ných čias slávneho kráľov-
stva uhorského, má možnosť 
si CD  kúpiť v priestoroch 
Informačného centra Mesta 
Krupina v Boryho dome na 
Svätotrojičnom námestí. 

           Dr. M. Lukáč, múzeum 

Mesto Krupina - oddelenie Kultúry, počas leta pripravilo pre 
obyvateľov a návštevníkov mesta kultúrno - spoločenské podu-
jatia  rôzneho žánru. 
Nechýbali už tradičné podujatia ako  „Cechové hry krupinské“. 
Najmladším divákom odohrali herci z Divadla bez opony inte-
raktívnu rozprávku ,,Prečo vlka rozboleli zuby“. 
Samozrejmosťou každého kultúrneho leta je folklór. Ten prezen-
toval „ Briliant orchester Milana Olšiaka“  a ich hosť moderátor 
rádia Regina a ľudový rozprávač Martin Kopor.  Svojím vystú-
pením na podujatiach organizovaných v meste sa predstavil FS 
Hont a letné stretnutie heligonkárov - ,,Heliletogónka“. Stretnu-
tiu heligónkarov  na amfiteátri V. Polónyiho predchádzalo podu-
jatie troch mikroregiónov pod názvom ,,Od vašich k našim“.
 Pre milovníkov dobrého jedla a gastronómie bolo určené pod-
ujatie ,,Hontianske chuťovky“  - jedlá pripravované zo zeleniny, 
húb a rýb. V kultúrnom program sa predstavila temperamentná 
cigánska kapela „Šuka Bartoš“ z Čierneho Baloga. 
Kino Kultúra premietalo filmové predstavenie ,,Posledný vr-
chol“, ktoré svojím obsahom a dejom prinútilo diváka zamyslieť 
sa nad pravými hodnotami života. 
Milovníkov histórie zaujal ďalší diel prehliadok pivníc pod mú-
zeom „Za tajomstvami histórie mesta“ s odborným výkladom 
Dr. Lukáča.
S letom sme sa lúčili v „rockovom duchu“ na koncerte kapiel 
Korben Dallas a Chiki liki tu-a. Nezabudli sme ani na krupinské 
talenty v podujatí  ,,Večer talentov“. Hosťom podujatia bola 
folklórna skupina z družobného chorvátskeho mesta Krapinské 
Toplice. 
Pestrosť kultúrnych podujatí v letných mesiacoch kazilo len po-
časie, ktoré bolo pre organizátorov najväčším nepriateľom.
Na dlhé jesenné večery pripravujeme divadelné predstavenia 
profesionálnych umelcov  - ,,Všetko o ženách“ a ,,Kumšt“. 
Vo svojom galakoncerte sa Krupinčanom predstaví divákmi žia-
dané pop operné trio „La Giola“.
Očakávaním pre nás všetkých bude v jesenných mesiacoch  
spustenie digitalizovaného kina Kultúra. Okrem kvalitného fil-
mového programu s aktuálnymi filmovými novinkami, sa milov-
níci filmu a prírody môžu tešiť na filmy XX. ročníka filmového 
festivalu Envirofilm. Heligonkárov zase poteší XXIII. ročník Kru-
pinskej heligónky.                                               Ján Alakša

Najkrajšia záhradka,
predzáhradka balkón

Najväčší nepriateľ - počasie

Organizátori dlhodobej súťaže o „Najkrajšiu záhradku, pred-
záhradku a balkon“ upozorňujú, že možnosť prihlásiť sa do 
súťaže je do 30. septembra 2014. Využite poslednú možnosť 
získať jednu zo zaujímavých cien pre záhradkára. 
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Múzeum Andreja Sládkoviča obohatili
nové obrazy Júliusa Považana 
Múzeum Andreja Sládkoviča 
obohatili nové obrazy Júliusa 
Považana. Múzeum Andreja 
Sládkoviča v roku 2013, teda 
ešte ako súčasť Kultúrneho 
centra a Múzea A. Sládkovi-
ča v Krupine podalo na Mi-
nisterstvo kultúry Slovenskej 
republiky (MK SR) žiadosť 
o príspevok na nákup obra-
zov MUDr. Júliusa Považana, 
maliara, ktorý v Krupine 
pôsobil niekoľko desaťročí. 
Vďaka rozhodnutiu komi-
sie získalo Mesto Krupina 
pre Múzeum príspevok na 
nákup obrazov vo výške 
3 000,- EUR, pričom celko-
vá výška projektu vo výške 
5 000,- EUR bola vyrovnaná 
z rozpočtu Mesta. 
Múzeum A. Sládkoviča v Kru-
pine po výbere (H. Michalko-
vá a M. Lukáč) tak mohlo 
od dedičov maliara kúpiť 3 
obrazy: 
Krížska svadba, 1984, 
100 x 100 cm, olej na 
plátne (v hodnote 2 800,- 
EUR); 
Sebechlebskí hudci, 
1991, 57 x 65 cm, olej 
na sololite (1 500,- EUR) 
a obraz Krížska Madona, 
1970, 46 x 40,5 cm, olej 
na sololite (700,- EUR). 
Múzeum ešte v roku 2013 
získalo z pozostalosti MUDr. 
Považana aj ďalší obraz, 
niekoľko skíc a ďalších 
predmetov či písomností zo 
života a diela umelca, ktorý 
je považovaný za význam-
ného reprezentanta v rámci 
slovenskej i európskej tvorby 
naivných umelcov. Zakúpené 
obrazy začínajú tvoriť základ 
príťažlivej kolekcie obrazov 
umelcov, ktorí sa stáročia 
dotýkali dejín nášho mesta. 
Návštevníci Múzea ich budú 
môcť vidieť na dočasných 
výstavách, alebo po zriadení 
samostatnej galérie (prí-
padne výstavnej miestnosti) 
v Krupine, čo si však vyža-
duje koncepčný prístup zo 
všetkých zainteresovaných 
strán.   
                    M. Lukáč, múzeum

Krížska svadba, 1984

Sebechlebskí hudci, 1991

Krížska Madona, 1970

Ľudstvo od nepamäti snívalo o elixíre 
života a vyvinulo nemálo úsilia, aby ho 
objavilo. 

Víno, nepochybne najstarší kultúrny nápoj 
ľudstva, takýto  elixír pripomína. 
Je v skutku božským a kráľovským mo-
kom, ktorý je dostupný aj smrteľníkom.

V priestoroch pivnice Boryho domu otvo-
rilo Mesto Krupina v spolupráci s   Krupin-
ským vinárskym spolkom vinotéku, kde si 
návštevníci môžu zakúpiť vína ocenené  
na súťaži amatérskych a profesionálnych 
vinárov regiónu Hont – „Hontiansky sú-
dok“.
  
Ponuka vín:

Vinice a Pivnica Zsigmond, Vinica 
Frankovka modrá 2012                     
Rosé, suché, neskorý zber        7€              

Képeš Jozef, Ing., Kosihovce
Devín 2006 
Hrozienkový výber, sladké      17€             

Devín 2007  Archívne, 
Bobuľový výber, polosladké      7€             

Vinárstvo Knápek Jaroslav, 
Rykynčice
Feteasca regala  2012      
Biele suché                                  6€            

MOVINO, spol. s.r.o., V. Krtíš
Rulandské biele 2013 
Biele suché výber z hrozna       6€            

Rodinné vinárstvo Ďurík
Opatovská  N. Ves
Rulandské modré 2011
červené, suché, výber z hrozna                                                                                            
                                                     8€        
Víno natural Domin a Kušický
V. Krtíš
Cabernet Sauvignon 2009
BIO víno, červené                     19€      
 

 Príďte navštíviť 
Regionálny salón vín 

v Boryho dome na 
Svätorojičnom nám. 15 v Krupine 

v čase otváracích hodín 
Informačného centra,  

Po-Pi:  8.00-11.30, 12.00-16.00 hod.

                            Tešíme sa na Vás.

Regionálny salón vín 
v Boryho dome 

- prvý na Slovensku
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Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Krupina podala 
v roku 2013 na Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky (MK SR) žiadosť o finančný príspe-
vok na projektovú dokumentáciu a posúdenie 
krovových konštrukcií Husitskej bašty s cieľom 
pripraviť kompletnú dokumentáciu (vo všetkých 
troch stupňoch – štúdia, projekt pre stavebné 
konanie a realizačný projekt), ako aj posúdenie 
kvality krovovej konštrukcie bašty s cieľom roz-
hodnúť, ktorá jej časť sa zachová a ktorá by sa 
mala vymeniť. 
Celá táto činnosť projektantov (Ing. arch. Peter 
Nižňanský a Ing. arch. Adriana Zorvanová z Ban-
skej Štiavnice), ktorí sa podieľali aj na príprave 
projektov na rekonštrukciu Múzea Andreja Slád-
koviča v Krupine, má jeden hlavný cieľ – zachrá-
niť Husitskú baštu pred jej zrútením a zachovať 
tak jednu z najstarších mestských fortifikačných 
stavieb na území stredného Slovenska.
Už v roku 2012 MK SR prispelo na vypracovanie 
archívno-historického a pamiatkového výskumu 
(výskum realizovali Mgr. M. Šimkovic a dr. M. 
Lukáč) značnou čiastkou, preto je ďalšia čiastka 
vo výške 8 000,- EUR veľmi významným príspev-
kom k spomínaným cieľom. Na príprave projektu 
– žiadosti na MK SR sa podieľali správca Farnosti 
Krupina Mgr. Emil Gallo, MIC, ako odborný garant 
kronikár mesta a Mgr. Anna Surovcová - poslan-
kyňa MSZ v Krupine. 
Aktuálnou záležitosťou pri príprave projektu 
je sonda pri Husitskej bašte, ktorá smeruje ku 
kostnici (podzemnej časti bývalej karnerovej ka-
plnky), ktorá je podzemím spojená s Husitskou 
baštou a ktorá mala overiť existenciu pôvodných 
schodov do podzemia. Vo výkope (sonde), o kto-
rom bol informovaný aj Krajský pamiatkový úrad 

HUSITSKÁ BAŠTA OPÄŤ BLIŽŠIE K ZÁCHRANE

v Banskej Bystrici, sa schody nenašli. 
Tie boli vybrané a priestor vchodu zasypaný pravdepodobne ešte v priebehu 19. storočia. Koncom augusta sa na výkope podieľali obetaví 
farníci a miništranti, pričom sa podarilo objaviť časti bývalej valenej klenby, ktorá bola vybudovaná dodatočne, možno v priebehu 16. – 
17. storočia, čo ale musí potvrdiť alebo vyvrátiť pamiatkový (možno archívny) výskum.                            Miroslav Lukáč, kronikár mesta
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Štatistické ukazovateľe vývoja obyvateľstva v meste Krupina 
vedené v matričných zápisoch k 31. augustu 2014 sú nasle-
dovné: 

Demografický vývoj v meste 
Krupina  a v okrese Krupina

Beňadik Capuliak
Hana Drozdíková
Simona Gregáňová
Peter Chudý
Branislav Kalina
Hana Matejkinová

Podľa ukazovateľov Slovenského štatistického úradu v 
Banskej Bystrici žilo v okrese Krupina 22 710 obyvateľov, z 
toho 91 % slovenskej národnosti, 1,2 % rómskej národnos-
ti, 0,40 % maďarskej národnosti, 0,33 %  českej, morav-
skej a sliezskej národnosti a 0,2 % ukrajinskej národnosti. 
Inú alebo neuvedenú národnosť malo 6,86 % obyvateľov 
okresu.
                                                                   Adriana Žabková

Manželstvo uzavrelo  9 párov:

Peter  Bosák a Monika r. Stehlíková
MUDr. Daniel Bakši a MUDr. Patrícia r. Krnáčová
Pavel Štefánik a Aneta r. Vatrová
Ing. Tomáš Šesták a Paulína r. Šusteková
Igor Záhorský a Jarmila r. Kuboleková
Miroslav Ciglan a Dana r. Berkyová
JURAJ Chvostál a Mária r. Turáková
Michal Šurina a Paulína r. Sliacka

Opustilo nás 16 spoluobčanov:

Marta Balková
Elemír Dostál
Eva Fürhofferová
Ján Gálus
Štefan Klimko
Agnesa Konvopková
Štefan Kosorín
Jozef Kučera

Filip Melich
Emma Mozoľová
Jakub Matúš Pálka
Jasmína Polková
Viliam Vítek

Jozef Melich
Dušan Nemčok
Anna Parillová
Anna Popálená
Ján Sliacky
Ján Školník
Anna Špániková
AnnaTučeková

Do základných  škôl v  školskom roku 2014/2015 nastúpilo 
864 žiakov z toho do prvých ročníkov nastúpilo 103 prváči-
kov a do nultého ročníka pri Základnej škole E. M. Šoltésovej 
14 detí.  
Materskú školu na ul. Malinovského navštevuje  187   detí 
a Materskú školu na Ivana Krasku  48 detí. 
Centrum voľného času poskytuje zaujímavú ponuku klubov 
na celý školský rok pre deti a mládež stačí si len vybrať ako 
stráviť voľný čas. 
Základná umelecká škola ponúka okrem výtvarného, hudob-
ného aj novootvorený tanečný odbor.
                                                                                  Adriana Žabková 

V septembri sa opäť otvorili 
brány škôl 
a školských zariadení

Naši novonarodení Krupinčania: 

V mesiacoch jún, júl a august v roku 2014 mestská polícia v Krupi-
ne riešila celkovo 33 priestupkov a porušení Všeobecne záväzných 
nariadení mesta Krupina. Z uvedeného počtu policajti vybavili 21 
priestupkov dohováraním a 12 priestupkov uložením blokovej 
pokuty. Teda od začiatku roka ide celkovo o 105 priestupkov rieše-
ných mestskou políciou, kde 72 bolo riešených dohováraním a 33 
v blokovom konaní.  
Mestská polícia v Krupine spolupracuje s Obvodným oddelením 
PZ v Krupine a ostatnými orgánmi činnými v trestnom konaní pri 
objasňovaní trestných činov, prečinov, zločinov, priestupkov, pát-
raní po hľadaných či nezvestných osobách, zabezpečovaní miest 
dopravných nehôd. Je využívaný aj kamerový systém mestskej 
polície, ktorý napomáha pri objasňovaní spáchaných protispolo-
čenských činností. Uvediem niektoré prípady porušenia zákona, 
ktoré mestská polícia riešila v blokovom konaní.
Dňa 22.6.2014 v čase o 04.05 hod., plnoletý občan mesta Krupiny 
rušil nočný kľud na ul. Štefánikova, začo mu bola uložená bloko-
vá pokuta, nakoľko spáchal priestupok proti verejnému poriadku 
podľa § 47 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
noviel. Uvedené konanie bolo zachytené kamerovým systémom. 
Dňa 6.7.2014 v čase o 04.00 hod., plnoletá občianka mesta Kru-
pina, spáchala priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47  
Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
nakoľko rozbila sklenený pohár na prechode pre chodcov na ceste 
I/66 a za svoje konanie jej bola uložená bloková pokuta. 
Dňa 9.7.2014 mestská polícia ukončila spisový materiál týkajúci sa 
konania plnoletej osoby z mesta Krupina, vo veci priestupku proti 
majetku podľa § 50 ods. 1 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších noviel, nakoľko daná osoba dňa 14.6.2014 v ča-
se o 00.30 hod. pod vplyvom alkoholu v meste Krupina na Sväto-
trojičnom nám. poškodila kvetináč z vysadenými kvetmi a za dané 
konanie osoba zaplatila blokovú pokutu ako aj uhradila spôsobenú 
škodu pre poškodenú stranu, teda mesto Krupina. 
Dňa 8.8.2014 v čase o 02.10 hod., plnoletý občan mesta Krupina 
na ul. ČSA, strhol vlajku k 770 výročiu mesta Krupina, poškodil ju, 
kde táto bola umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia, čím spá-
chal priestupok proti majetku podľa § 50 ods. 1 Zák. č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších noviel a za jeho skutok mu 
bola uložená bloková pokuta. Uvedené konanie bolo zachytené 
pomocou kamerového systému. 
Dňa 9.8.2014 v čase o 04.00 hod., plnoletý občan mesta Krupina 
rušil nočný kľud na ul. Štefánikova, začo mu bola uložená bloko-
vá pokuta, nakoľko spáchal priestupok proti verejnému poriadku 
podľa § 47 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
noviel. 
Dňa 9.8.2014 v čase o 23.15 hod., plnoletý občan mesta Krupina 
rušil nočný kľud na ul. Školská, začo mu bola uložená bloková po-
kuta, nakoľko spáchal priestupok proti verejnému poriadku podľa § 
47 Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších noviel. 
V uvedených prípadoch išlo o spáchanie priestupkov v nočných 
hodinách z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu. V ostatných 
prípadoch, ktoré boli riešené v blokovom konaní išlo o porušenie 
iných ustanovení Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších noviel. Tiež sú páchané rôzne druhy protispoločenských 
deliktov na území nášho mesta, či už v dennej dobe ako aj nočnej, 
kde mestská polícia aj tieto rieši a samozrejme aj zo strany Obvod-
ného oddelenia PZ v Krupine sú riešené veci, kde je porušovaný 
zákon či už zo strany plnoletých, mladistvých či maloletých osôb.
Mestská polícia v Krupine zabezpečuje verejný poriadok, riadenie 
cestnej premávky a plní aj ďalšie úlohy pri konaní rôznych kultúr-
nych či iných spoločenských udalosti, organizovaných mestom či 
inými subjektmi ako napr. Cechové hry a ďalšie podujatia. 
Mestská polícia v Krupine plnila úlohy uložené zákonom a tiež sú 
vykonávané prevenčné aktivity, medzi ktoré patrí aj prednášková 
činnosť v školských zariadeniach. Dávam do povedomia, že mest-
ská polícia v Krupine, nevykonáva 24 – hodinovú službu a preto 
v prípade priameho ohrozenia na živote, zdraví a majetku volajte 
telefónne číslo 112, prípadne 158. Telefónne číslo mestskej polície 
je 0918/388800.                                                  Martin Gabera

V rámci zákona o polícii
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY 
PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA

V MESTE KRUPINA 
15. NOVEMBRA 2014

Miestna volebná komisia v Krupine podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľ-
bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre 
voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Stanislav Dado, 35 r.,                                stavebný technik, Krupina,                                                                                            
                                                      I. Krasku 2856/71, nezávislý kandidát

2. Marián Hecl, Mgr., 63 r.,                                           učiteľ, Krupina,                                                                                            
                                                    Nad Kotlom 636/29, nezávislý kandidát

3. Oľga Láslová, Mgr., 44 r.,                                      učiteľka, Krupina,                                                                                            
                                                      I. Krasku 2175/65, nezávislý kandidát

4. Eva Lukáčová, Ing., 53 r.,                                      ekonóm, Krupina,                                                                                            
                                                   Majerský rad 672/73, nezávislý kandidát

5. Ján Macko, Ing., 55 r.,                                  strojný inžinier, Krupina,                                                                                            
                                                   Husársky most 2189, nezávislý kandidát

6. Radoslav Vazan, Ing., 36 r.,                          primátor mesta, Krupina,                                                                                            
                                    Dionýza Štúra 981/1, SMER – sociálna demokracia
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Miestna volebná komisia v Krupine podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľ-
bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre 
voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
 1. Margita Alakšová, 65 r., dôchodkyňa, Krupina, Malinovského 20, Kresťanskodemokra                                                                                   
tické hnutie 
 2. Jaroslav Bartoš, 59 r.,    dôchodca, Krupina, Horná 249, Komunistická strana Slovenska
 3. Erika Bartošová, PaedDr., 39 r., pedagóg, Krupina, Pribinova 44A,  Strana  rómskej 
koalície - SRK
 4. Jaroslav Bellák, Ing., MBA, 35 r.,   obchodný riaditeľ, Krupina, Malinovského 5, NOVA
 5. Ján Bešina, Bc., 40 r.,   poradca, Krupina, Červená Hora 1629, Strana TIP
 6. Anna Borbuliaková, Mgr., 56 r.,    riaditeľka školy, Krupina, Majerský rad 60, SMER - 
sociálna demokracia
 7. Oľga Búryová, Mgr., 54 r., učiteľka, Krupina, Pribinova 34, Slovenská národná strana
 8. Marián Dado, 43 r.,            podnikateľ, Krupina, I. Krasku 70, nezávislý kandidát
 9. Branislav Dukát, 39 r.,    podnikateľ, Krupina,  Stará Hora 1998,  Strana moderného 
Slovenska
10. Andrea Ďurajková, Mgr., 37 r.,  sociálna pracovníčka, Krupina, I. Krasku 10, nezávislý 
kandidát
11. Peter Filuš, Ing., 33 r.,   vedúci odboru, Krupina, Tanistravár 1096, SMER - sociálna 
demokracia
12. Peter Frčka, 49 r.,   pracovník v poľnohospodárstve, Krupina, Kalinčiakova 1,  SMER - 
sociálna demokracia
13. Peter Golian, 28 r.,    študent, Krupina, Školská 11, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia - Demokratická strana
14. Augustín Haluz, 57 r.,   technik, Krupina, Majerský rad 75, Kresťanskodemokratické 
hnutie
15. Ján Hambacher, Mgr., 68 r.,   dôchodca, Krupina, 29. augusta 19, Strana moderného 
Slovenska
16. Jozef Hraško, 57 r.,  nezamestnaný, Krupina, Majerský rad 70, Strana občianskej ľavice
17. Jana Krčmáriková, Ing., 28 r.,    osobná bankárka, Krupina, Majerský rad 66,  nezávislý 
kandidát
18. Jozef Krilek, Ing., PhD., 33 r., vysokoškolský učiteľ, Krupina, Malinovského 20, Strana 
TIP
19. Tomáš Križan, Ing., 39 r.,    konateľ spoločnosti, Krupina, Za baštou 5, NOVA
20. Anna Križanová, 70 r.,    dôchodkyňa, Krupina, Školská 7, SMER - sociálna demokracia
21. Oľga Láslová, Mgr., 44 r.,       učiteľka, Krupina, I. Krasku 2175/65, nezávislý kandidát
22. Leonard Lendvorský, Mgr., 46 r.,   pedagóg, Krupina, Šibeničná 1, Slovenská demokra-
tická a kresťanská únia - Demokratická strana
23. Peter Ličko, Ing., 62 r.,        dôchodca, Krupina, Školská 9, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
24. Eva Lukáčová, Ing., 53 r.,   ekonóm, Krupina, Majerský rad 672/73, nezávislý kandidát
25. Albert Macko, Ing., 34 r.,    lesný inžinier, Krupina, Nad Kotlom 2114/49,  nezávislý 
kandidát
26. Ján Macko, Ing., 55 r.,    stroojný inžinier,  Krupina,  Husársky most 2189, nezávislý 
kandidát

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY 
NA VOĽBY POSLANCOV 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V MESTE KRUPINA 
15. NOVEMBRA 2014
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27. Ján Melich, MUDr., 47 r.,       lekár, Krupina,   M.R. Štefánika 36,    SMER - sociálna  
demokracia
28. Janka Nemšáková, Mgr., 52 r.,   pedagóg, Krupina, Červená Hora 1610,  nezávislý 
kandidát
29. Ondrej Odaloš, 40 r., predajca poľnohospodárskej techniky, Krupina, Plavárenská 9, 
SMER - sociálna demokracia
30. Martin Olej, MUDr., 46 r.,      detský lekár, Krupina,   M.R. Štefánika 17,     Slovenská 
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
31. Michal Pavlenda, 36 r.,       predajca, Krupina, Prostredná 14, Slovenská demokratická 
a kresťanská únia - Demokratická strana
32. Stanislava Pavlendová, Ing., 59 r.,  riaditeľka, Krupina, Nad Kotlom 26, Slovenská 
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
33. Slavomír Petrenec, Ing., 35 r.,     projektant, Krupina,   Stará Hora 36,   PRÁVO A 
SPRAVODLIVOSŤ 
34. Stanislav Petrenec, Ing., 57 r.,      výsluhový dôchodca, Krupina, Stará Hora 1466, 
nezávislý kandidát
35. Marian Pokorný, Ing., 47 r., súkromný podnikateľ, Krupina, M.R. Štefánika 31, SMER 
- sociálna demokracia
36. Eugen Priadka, Ing., 46 r.,    živnostník, Krupina, Tanistravár 2477, Kresťanskodemokra-
tické hnutie
37. Dušan Ramšík, 54 r.,     majster výroby, Krupina, Majerský rad 53, SMER  - sociálna 
demokracia
38. Diana Rétsánová, 34 r.,   obchodná poradkyňa, Krupina, Dionýza Štúra 25, Sloboda a 
Solidarita
39. Martin Rondík, Mgr., 30 r.,           manažér, Krupina, Rudolfa Geschwinda 1, SIEŤ
40. Martin Selecký, Mgr., 36 r.,   učiteľ, Krupina, Malinovského 10, nezávislý kandidát
41. Ján Sliacky, 54 r.,     vodič, Krupina, M.R. Štefánika 30, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
42. Michal Strelec, Mgr., 35 r.,   pedagóg, Krupina, Fraňa Kráľa 12, Slovenská demokratická 
a kresťanská únia - Demokratická strana
43. Anna Surovcová, Mgr., 39 r.,   ekonómka, Krupina, Kalinčiakova 2, Kresťanskodemokra-
tické hnutie
44. Ľuboš Sýkora, Bc., 33 r.,        vedúci, Krupina, Hviezdoslavova 9, Strana TIP
45. Milota Sýkorová, 57 r.,    banková pracovníčka, Krupina, Majerský rad 58, Strana TIP
46. Ján Szelle, Bc., 53 r.,  manažér, Krupina,  Majerský rad 43,   Strana demokratického 
Slovenska
47. Tibor Tuhársky, Ing., 63 r.,      dôchodca, Krupina, Kalinčiakova 43, Kresťanskode-
mokratické hnutie
48. Peter Uhrík, MUDr., 38 r., lekár,    Krupina, Záhradná 3,  Kresťanskodemokratické 
hnutie
49. Miloš Vaňo, Ing., 57 r.,    lesný inžinier, Krupina, Kalinčiakova 44,  Strana občianskej 
ľavice
50. Radoslav Vazan, Ing., 36 r.,    primátor mesta, Krupina, Dionýza Štúra 981/1, SMER 
- sociálna demokracia
51. Peter Vician, Mgr., 41 r.,    technický pracovník, Krupina, Školská 3,   SMER - sociálna 
demokracia
52. Igor Záhorský, Ing., 61 r., technik,        Krupina, Majerský rad 65,        PRÁVO A 
SPRAVODLIVOSŤ
53. Pavel Zaťkov, 62 r.,      bezpečnostný technik, Krupina, Majerský rad 48, SMER - sociálna         
demokracia
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