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„Neber mi sen, víš můj sen o probdělých nocích. Neber mi sen a 
vrať mi zpátky ten pocit, že nejsem osamělá v tobě se ztrácím 
celá...“ 
Text piesne Most přes minulost, ktorý zaznel celkom na záver kon-
certu speváckej divy - zlatej slávice , veľkej osobnosti muzikálového 
spevu, človeka s veľkou dušou, českej speváckej legendy - Lucie 
Bílléj. 
Lucie Bílá s Orchestrom pod vedením Petra Maláska prišla na krupin-
ský Amfiteáter Viliama Polónyiho 6. septembra 2015.
Termín koncertu bol naplánovaný na 23. augusta, ale pre chorobu 
speváčky sa koncert oddialil o dva týždne. 

KONCERT DESAŤROČIA NA 
AMFITEÁTRI VILIAMA POLÓNYIHO

O to viac sme sa tešili na nedeľu 
6. septembra, kedy na preplnený 
krupinský amfiteáter prišla táto 
priam „božská DIVA.“ 
Počasie nám trošku robilo „ner-
vy“, ale nakoniec aj to zvládlo 
dvojtýždňové čakanie na koncert 
desaťročia v Krupine. 
Deväťdesiat minút zimomriavky 
na tele a radosť v duši nám všet-
kým svojim príjemným prejavom 
a dokonalým hlasom spôsobila, 
určite nezabudnuteľná Lucka. 
Stopercentný výkon orchestra 
pod vedením Petra Maláska iba 
podčiarkol úroveň podujatia.
Úžasný spevácky výkon zanechal 
v nás nezabudnuteľné spomienky.
Na tento koncert, na Lucku Bílú, 
budeme určite všetci s radosťou 
ešte dlho spomínať. 
Za nás všetkých jej patrí jedno 
veľké „Ďakujeme“.  Oddelenie kultúry
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Mestu Krupina bola schválená dotácia vo výške 6.000,00 eur na 
rozšírenie kamerového systému – III. etapa na základe žiadosti 
podanej v decembri 2014. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo 
vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Banskej Bystrici a to 
na základe výzvy vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu krimi-
nality na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na 
rok 2015.
Na základe úspešného projektu tak pribudnú tri kamery na najväč-
šom sídlisku - Majerský rad, ktoré budú systematicky monitorovať 
najdôležitejšie lokality za účelom ochrany bezpečnosti a zdravia ob-
čanov, ako aj za účelom ochrany majetku obyvateľov a návštevní-
kov nášho mesta. Záznam z kamier viackrát v minulosti pomohol pri 
objasňovaní spáchaných trestných činov a priestupkov a bude mať 
najmä preventívny účinok pri páchaní priestupkov. Našim cieľom 
je postupne rozšíriť kamerový systém aj na ďalšie lokality v širšom 
centre a zvýšiť tak bezpečnosť v našom meste.       Radoslav Vazan

Kamerový systém v Krupine 
sa opäť rozšíri

Vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja 
môžu žiadatelia podporených projektov v okrese Krupina úspešne 
zrealizovať mnohé aktivity aj v roku 2015. Poslanci BBSK prerozde-
lili pre okres Krupina sumu 18.641,00 Eur a to na akcie realizujúce 
sa vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na 
podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestna-
nosti v zmysle VZN BBSK č. 25/2014. V mene všetkých úspešných 
žiadateľov sa chceme poďakovať za finančnú podporu Banskobys-
trickému samosprávnemu kraju a menovite poslancom Ing. Ra-
doslavovi Vazanovi a Štefanovi Matejkinovi, ktorí svojou podporou 
pomáhajú okresu Krupina.
Projekty podporené v meste Krupina:
Podpora volejbalu v Krupine.
Banskobystrický samosprávny kraj finančne podporil Telovýchovnú 
Jednotu – Športové Kluby Krupina a umožnil hráčkam Volejbalo-
vého klubu zúčastniť sa na sústredení na Látkach. Sústredenia sa 
zúčastnili nové hráčky, ktoré sa počas  piatich dní oboznámili so 
základnými princípmi športovej prípravy a so základnou športovou 
terminológiou.  
Ďalším cieľom projektu bolo vzájomné sa spoznanie v kolektíve a 
vybudovanie vzťahov v kolektíve. Zo športového hľadiska hráčky 
zvládli základné prvky športovej prípravy, ktoré boli zamerané na 
rozvoj rýchlosti, sily, vytrvalosti a koordinácie. Ciele projektu boli 
splnené a tým sa položili dobré základy 5-ročného cyklu prípravy s 
cieľom účasti v najvyššej súťaži v kategórii junioriek.
Podpora futbalu v Krupine.
Vďaka finančnej podpore BBSK bolo možné zakúpiť pre športové 
družstvá Mestského futbalového klubu Strojár Krupina športové 
potreby (lopty, bundy, nohavice, tričká). Zakúpením športových 
potrieb sme zabezpečili skvalitnenie športovej  prípravy mladých 
futbalistov a zlepšili podmienky pre rozvoj športu v meste Krupina. 
Futbal má v Krupine zaujímavú históriu a my chceme, aby sa futbal 
opäť stal v Krupine tak, ako v minulosti, spoločenskou a kultúrnou 
aktivitou. 
K športovým aktivitám je potrebné pritiahnuť predovšetkým deti a 
mládež, preto sa snažíme viesť deti v mládežníckych kategóriách 
k zdravému životnému štýlu a odpútať ich od aktivít, ktoré by mohli 
mať nežiaduci vplyv na ich zdravie.
Zakúpenie tanečnej obuvi pre tanečníkov FS HONT 
Folklórny súbor HONT vďaka finančnej podpore zo strany BBSK 
zakúpil tanečnú obuv (celokožené čižmy z hovädzej kože) pre ta-
nečníkov Folklórneho súboru HONT. Kvalitná tanečná obuv je pre 
tanečníkov nevyhnutnosťou a zároveň zlepšuje podmienky pre ta-
nec (telesnú kultúru mládeže aj dospelých). Samotná výroba obuvi 
zachováva kultúrne hodnoty regiónu, a to vďaka výrobe, ktorá  vy-
chádza z ľudovo-umeleckých tradícií. 
FS HONT prezentuje región svojim programom na rôznych podu-
jatiach doma i v zahraničí a tým rozvíja a podporuje kultúrneho 
hodnoty nášho regiónu.
Obnova dreveného mostíka cez Krupinicu
Úspešným žiadateľom bol aj Mikroregión Krupinská planina s ak-
tivitou zameranou na sprístupnenie Národnej prírodnej rezervácie 
Mäsiarsky bok. Turistický chodník vedúci k tejto významnej lokalite 
pôvodne viedol cez drevený mostík na rieke Krupinica, ktorý bol 
v minulosti úplne zničený. Cieľom projektu bolo vybudovanie nové-
ho mostíka tak, aby umožnil milovníkom prírody prechod cez rieku 
suchou nohou. Aktivita bola zrealizovaná v spolupráci so spoloč-
nosťou Mestské lesy, s.r.o. v priebehu mesiacov august – septem-
ber. O výsledku projektu sa môže široká verejnosť presvedčiť po-
čas turistickej prechádzky, ktorú plánujeme s Klubom slovenských 
turistov zorganizovať v priebehu mesiaca október. 

ĎAKUJEME 
Banskobystrickému samosprávnemu kraju za poskytnutie 

finančnej dotácie pre rok 2015

Poslanci BBSK podporili okres 
Krupina aj v roku 2015

Mesto Krupina bolo opäť úspešné pri podávaní projektov. 
Environmentálny fond SR v rámci projektu „Vyčistime si Slovensko“ 
poskytol nášmu mestu na základe žiadosti podanej v júli tohto 
roku podporu formou dotácie vo výške 75.696,- Eur na sanáciu 
miest s nezákonne umiestneným odpadom – teda na odstránenie 
„čiernych skládok“. Mesto Krupina eviduje vo svojom katastrálnom 
území 11 rozsiahlejších čiernych skládok s odpadom. Vznikli 
nezodpovedným prístupom ľudí v minulosti vysýpaním rôznych 
druhov odpadu do prírody v rôznych častiach mesta. Nelegálne 
skládky sa časom môžu stať nebezpečnými hlavne pre spodné vody 
a tým aj pre život a zdravie občanov nášho mesta. Najohrozenejšou 
skupinou obyvateľov sú ľudia žijúci na krupinských lazoch, ktorí 
používajú vodu zo studní. 
Mesto Krupina tak do konca novembra 2015 bude môcť vďaka dotácií 
z Environmentálneho fondu zabezpečiť likvidáciu týchto skládok vo 
svojom katastri. Po úspešnom ukončení projektu bude nevyhnutné 
pokračovať v monitorovaní lokalít a hlavne v informačnej kampani 
na zvýšenie povedomia ľudí v oblasti nakladania s odpadom, aby 
sa takéto skládky už viac netvorili.  
Každý obyvateľ mesta Krupina má možnosť bezodplatne vyviesť 
všetky druhy odpadu do Zberného dvora, ktorý sa nachádza na 
adrese Krupinica 427 v Krupine. 
Otváracie hodiny Zberného dvora sú nasledovné:
PONDELOK:                 07.15 – 15.30 hod.
STREDA:   07.15 – 16.15 hod.
SOBOTA:   08.00 – 12.00 hod.
Keďže táto možnosť existuje, veríme, že naši občania ju budú 
maximálne využívať a ďalšie nové čierne skládky nám už nebudú 
pribúdať. Aj týmto krokom spravíme veľký kus práce pre naše deti 
a pre životné prostredie nášho mesta. Z pozície primátora mesta 
zároveň verím, že v budúcnosti už nebude nutné zaťažovať rozpočet 
Mesta Krupina výdavkami na odstraňovanie novovzniknutých 
nelegálnych skládok. Tieto zdroje vieme v našom meste využiť 
oveľa efektívnejšie a rozumnejšie! 
                                                                               Radoslav Vazan

Mesto Krupina chce zlikvidovať 
všetky čierne skládky odpadu 
na svojom území !
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Obyvatelia nášho mesta si isto všimli čulého stavebného ruchu, ktorý prebieha na budovách Materskej 
školy na Malinovského ulici. Po podaní projektu na „Optimalizáciu energetickej náročnosti a rekonštrukciu 
Materskej školy na Malinovského ulici“, ktoré prebehlo na konci roka 2014, podpise zmluvy s riadiacim 
orgánom – Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi 
stavby sa tretí júlový týždeň mohli začať dlho očakávané stavebné práce.

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY 
NA MALINOVSKÉHO ULICI V PLNOM PRÚDE...

Vďaka veľkému nasadeniu zo strany dodávateľa prác a aj vďaka 
peknému jesennému počasiu sú práce momentálne realizované 
v miernom predstihu oproti zmluvnému harmonogramu prác. 
Ku koncu septembra je prestavaných viac ako 65 %  diela, ktoré 
je schválené v celkovom objeme 571 690, 59 eur. Na stavbe sa 
pravidelne v dvojtýždňovom intervale stretávame na kontrolných 
dňoch, kde hodnotíme priebeh a kvalitu prevedených prác, 
operatívne sa riešia prípadné drobné problémy, bez ktorých sa 
žiadna rekonštrukcia nezaobíde. 
Na stavbe sa momentálne ukončuje pokladanie strešnej krytiny 
na spojovacej chodbe, objekt sa zatepľuje certifikovaným 

zatepľovacím systémom, realizujú sa 
farebné omietky, intenzívne práce sú 
aj na novej prístavbe jedálne pre deti, 
či na nadstavbe nad hospodárskym 
pavilónom. Vo vnútri prebieha 
maľovanie samotných tried, pokladajú 
sa podlahy na chodby a schodištia. 
O aktuálnom postupe prác spojenom 
s fotodokumentáciou sú obyvatelia 
mesta, ako aj rodičia našich 
škôlkárov pravidelne informovaní aj 
zo strany p. riaditeľky Machovičovej 
prostredníctvom káblovej televízie 
KATV, či na Facebook skupinách 
– Materská škola – Hravo, zdravo 
a bezpečne a Primátor mesta Krupina. 
Verím, že rekonštrukcia materskej 
školy bude ukončená v plánovanom 
termíne do konca mesiaca november. 
Naše krupinské deti dostanú pekný darček pod 
vianočný stromček v podobe krásnej a útulnej 
škôlky s moderným vybavením, jedálňou, či mini 
telocvičňou, do ktorej sa budú každé ráno tešiť 
na svojich kamarátov, či svoju pani učiteľku.                                                                                                                                        
                                                      Radoslav Vazan
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Zber a odvoz biologického 
odpadu 
Mesto Krupina oznamuje občanom, že pokračuje s pravidelným 
jesenným zberom a odvozom biologického odpadu od fyzických 
osôb v dňoch od 5. októbra do 23. októbra  2015.
Žiadame občanov, aby  biologický odpad triedili na zložku konáre 
zo stromov a kríkov a na ostatný zelený odpad / tráva, lístie, odpad 
zo záhrad – vňate /. Takto vyseparovaný odpad vyložte pred svoje 
nehnuteľnosti v ranných hodinách na miesta, ktoré budú dostupné 
pre mechanizmus aj pre pracovníkov. Zároveň žiadame občanov, 
aby konáre nerezali na malé kúsky, ale ponechali dlhšie pre lepšiu 
manipuláciu pri nakladaní na vozidlo a ostatný zelený odpad 
vkladali podľa možnosti do vriec. 
Obyvatelia, ktorí počas tohto zberu a odvozu nestihli vyložiť 
biologický odpad na prístupné miesto, môžu využiť služby Zberného 
dvora, Krupinica 427, Krupina, ktorý prevádzkuje spoločnosť 
Marius Pedersen a.s. počas prevádzkových dní / pondelok, streda 
a sobota/.                                                                 Jaroslava Uramová

Oznam v oblasti nakladania 
s komunálnymi odpadmi 
v k.ú. Krupina
Dňa 6. 10. 2015 začína pre fyzické osoby platiť v zmysle pravidiel 
a podmienok zberu a prepravy komunálneho odpadu  na rok 2015 
pre k.ú. Krupiny zimný harmonogram, to znamená vývoz 1x14 dní / 
vždy utorok/. Územie mesta Krupiny je rozdelené podľa uvedených 
ulíc, ako aj s uvedením prvého zimného vývozu:
13. 10. 2015 Párny kalendárny týždeň /utorok/ 1 x 14 dní 
– prvý vývoz 
I.KRASKU, JILEMNICKÉHO, PALÁNKOVÁ, PROSTREDNÁ, HORNÁ, 
SASKÁ, ZA BAŠTOU, NOVÁ, KOHÁRYHO RAD, A.KMEŤA, A.BER-
NOLÁKA, BOČKAYHO NÁMESTIE, HAJDÚSKY RAD, 29. AUGUSTA, 
SLÁDKOVIČOVA, ŠOLTÉSOVEJ, J.C.HRONSKÉHO, BEBRAVSKÁ, 
HVIEZDOSLAVOVA, FRAŇA KRÁĽA, ZÁHRADNÁ, KALINČIAKOVA, 
ŠIBENIČNÁ, STAROHORSKÁ, TAJOVSKÉHO, ŠPITZERA, ŠKOLSKÁ, 
NÁM. SNP, PARTIZÁNSKA, SVÄTOTROJIČNÉ NÁMESTIE, OBCHOD-
NÁ, ČSL. ARMÁDY, MIKULKOVA.
20. 10. 2015 Nepárny kalendárny týždeň /utorok/ 1 x 14 
dní – prvý vývoz 
ZVOLENSKÁ CESTA po križovatku s Plavárenskou, PRIBINOVA, VĹ-
ČOK, KRUPINICA, VAJSOV, J. BOTTU, PLAVÁRENSKÁ, SLNEČNÁ, 
NAD MESTOM, ŠTRAMPLOCH, VINOHRADNÍCKA, GLIARSKA, VOD-
NÁ, KUZMÁNYHO, DIONÝZA ŠTÚRA, BIELY KAMEŇ, NAD KOTLOM, 
SENCOVKA, PRIEMYSELNÁ, HUSÁRSKY MOST, BZOVSKÁ, TEHEL-
NÁ, ul. OSLOBODITEĽOV, MAJERSKÝ RAD, MALINOVSKÉHO, ŠTE-
FÁNIKOVA, JESENSKÉHO, MLYNSKÁ, ŽELEZNIČNÁ.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že nakoľko začína zimné vykurova-
cie obdobie, do zmesového komunálneho odpadu určite nepatrí 
horúci popol !!!                                               Jaroslava Uramová

Demolácia telocvične
Dňom 10. 8. 2015 sa začalo s demoláciou telocvične pri ZŠ E.M.Šol-
tésovej v Krupine. Táto budova už nebola prevádzky schopná z dô-
vodu vážnych statických porúch, čo sa potvrdilo počas jej demolácie 
pri obnažení základových pilierov a nosných stĺpov. Celá konštruk-
cia sa demolovala formou rozoberania jednotlivých stavebných čas-
tí. Po demolácii nosnej kostry, sa pristúpilo k demolácii betónových 
základov a protipožiarneho múru. Demolačné práce boli ukončené 
do začiatku školského roka. Súbežne sa tvorí nový realizačný pro-
jekt na výstavbu novej telocvične s novým zameraním.

Súčasťou projektovej 
dokumentácie na jej 
počiatku je geologický 
prieskum, výškopisné 
a polohopisné zame-
ranie, a prípravné prá-
ce k projektovej doku-
mentácii a projekt na 
stavebné povolenie. Všetky tieto práce na projektovej dokumentá-
cii sú ukončené a ďalej sa pracuje na realizačnom projekte.
                                                                        Jaroslava Uramová

Oprava miestnej komunikácie 
Vajsov 
Začiatkom augusta 2015 Mesto Krupina zabezpečilo v rámci plá-
novaných opráv miestnych komunikácií aj opravu miestnej komu-
nikácie v lokalite Vajsov smerom na Starý Háj a to v úseku 500 m. 
Išlo o najviac poškodenú časť na vstupe do záhradkárskej osady. 
Oprava bola vykonaná vysprávkou tryskovou metódou v hrúbke     
5 cm s použitím kameniva frakcie  8/11 a 4/8 a dvojvrstvového ná-
teru asfaltovou emulziou so 65 % obsahu asfaltu. Pred samotnou 
realizáciou vysprávky bolo prostredníctvom Mestských lesov s.r.o., 
ako aj aktivačnými pracovníkmi zabezpečené vyčistenie náletového 
porastu pri krajnici vozovky, vyčistenie týchto plôch a vyzametanie 
celej šírky vozovky.                                                           Jaroslava Uramová
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K výkonu činnosti 
Mestskej polícii v Krupine napomáha 
aj kamerový systém
V mesiacoch jún, júl, august 2015 Mestská polícia v Krupine riešila 
celkovo 72 priestupkov a porušení Všeobecne záväzných nariadení 
mesta Krupina. Z daného počtu policajti vybavili 44 priestupkov 
dohováraním a 28 priestupkov uložením blokovej pokuty. Porušenie 
zákona, ktoré bolo riešené v blokovom konaní boli najčastejšie za 
dopravné priestupky, priestupky proti verejnému poriadku /rušenie 
nočného kľudu, znečisťovanie verejného priestranstva/. 
Uvediem niektoré prípady:
Dňa 1. 6. 2015 v čase o 08.00 hod. vodič osobného motorového 
vozidla nerešpektoval pravidlo o zákaze státia na cestnej zeleni 
a inej verejne prístupnej zeleni, čím spáchal priestupok v doprave 
podľa § 22 ods. 1 písm. k Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov a za jeho konanie mu bola uložená 
bloková pokuta. 
Dňa 11. 6. 2015 bola uložená bloková pokuta plnoletému občanovi 
mesta Krupina, nakoľko v nočných hodinách rozhadzoval na ul. 
Štefánikovej odpadkové koše a svojim konaním spáchal priestupok 
proti verejnému poriadku podľa § 47 Zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Dňa 2. 7. 2015 v čase o 14.00 hod. vodič osobného motorového 
vozidla v meste Krupina na Majerskom rade nerešpektoval 
dopravnú značku B1 – zákaz vjazdu všetkých vozidiel, čím svojim 
konaním spáchal priestupok v doprave a za jeho konanie mu bola 
uložená bloková pokuta. 
Dňa 5. 7. 2015 v čase o 00.45 hod. v Meste Krupina na Nám. 
SNP plnoletý občan mesta Krupina prehodil betónový odpadkový 
kôš , ktorý sa rozbil, čím svojim konaním spáchal priestupok proti 
majetku podľa § 50 ods. 1 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
Konanie páchateľa objasnila Mestská polícia v Krupine a za jeho 
konanie mu bola uložená bloková pokuta a tiež daná osoba uhradila 
spôsobenú škodu Mestu Krupina v plnej výške. 
Dňa 19. 7. 2015 v nočných hodinách v Meste Krupina 7 plnoletých 
osôb na Svätotrojičnom nám. svojim správaním vzbudili verejné 
pohoršenie na mieste verejne prístupnom, čím spáchali priestupok 
proti verejnému poriadku podľa § 47 Zák. č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch a za ich konanie im bola každému uložená bloková 
pokuta. 
Dňa 27. 7. 2015 hliadka mestskej polície riešila oznámenia občana, 
že na Majerskom rade sa nachádza roj včiel a môže hroziť uštipnutie 
okoloidúcich. Bola zabezpečená zodpovedná osoba a odstránenie 
daného včelieho roja. 
Dňa 17. 8. 2015 v čase o 14.00 hod. v meste Krupina na Nám. 
SNP, vodič osobného motorového vozidla nerešpektoval dopravnú 
značku B34 – zákaz zastavenia a státia, čím spáchal priestupok 
v doprave a bola mu uložená bloková pokuta. 
Dňa 30. 8. 2015 v nočných hodinách plnoletý občan v meste Krupina 
na Nám. SNP prehodil betónový odpadkový kôš zn. MAX, ktorý 
sa rozbil. Mestská polícia v Krupine následne vykonala opatrenia 
a zistila páchateľa daného skutku, ktorý spáchal priestupok proti 
majetku podľa § 50 ods. 1 Zákona č. 372/1990 Zb. a za jej konanie 
mu bola uložená bloková pokuta a vzniknutú škodu pre mesto 
uhradil v plnej výške. 
Na území mesta Krupina v danom období došlo v 7 prípadoch 
k odchyteniu túlavých psov a to buď na základe oznámenia občanov 
mesta, prípadne policajtmi MsP v Krupine pri samotnom výkone 
služby. Tento odchyt túlavých psov sa vykonával v spolupráci s p. 
Bahnom na základe platnej zmluvy. 
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, 
pátraní po hľadaných či nezvestných osobách, zabezpečovaní 
miest dopravných nehôd. Je využívaný aj kamerový systém 
mestskej polície, ktorý napomáha pri objasňovaní spáchaných 
protispoločenských činností.  
Mestská polícia v Krupine zabezpečuje verejný poriadok, riadenie 
cestnej premávky a plní aj ďalšie úlohy pri konaní rôznych kultúrnych 

či iných spoločenských udalostí, organizovaných mestom či inými 
subjektmi ako napr. Dni mesta Krupina, Cyklistické preteky Okolo 
Slovenska, zabezpečenie rómskeho sprievodu, kde toto vyvrcholilo 
kultúrnym podujatím na amfiteátri a ďalšie podujatia. 
Mestská polícia v Krupine plní úlohy uložené zákonom a tiež sú 
vykonávané prevenčné aktivity, medzi ktoré patrí aj prednášková 
činnosť v školských zariadeniach, kde najznámejší je projekt 
s názvom „Správaj sa normálne“. Ide aj o iné aktivity, ako napríklad 
zabezpečenie dohľadu v cestnej premávke a to v ranných hodinách 
pri prechodoch v blízkosti školských zariadení, kontrola objektov, 
preverenia narušených objektov  a pod. Mestská polícia opakovane 
rieši aj neprispôsobivé osoby, ktoré v našom meste vyberajú 
kontajneri, znečisťujú verejné priestranstvo a pod., pôsobí na tieto 
osoby, aby takýchto prípadov nadmieru nepribúdalo. 
Dávam do povedomia, že Mestská 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

Hrobka Plachých sa pýši  novou 
medenou strechou

V máji bola ukončená I. etapa rekonštrukčných prác na Hrobke 
Plachých s tým, že v prípade získania finančných prostriedkov, aj 
prostredníctvom vyhlásenej zbierky na obnovu hrobiek, budeme 
môcť obdivovať zrekonštruovanú strechu už začiatkom budúceho 
roka.
S potešením môžeme konštatovať, že po vzájomnej dohode Mesta  
Krupina a spoločnosti Obnova s.r.o. Banská Štiavnica, prebehla 
realizácia opravy poškodenej medenej krytiny a doplnenia 
chýbajúcich častí už toto leto.
Zároveň si Mesto Krupina váži záujem svojich občanov o záchranu 
tejto historickej hrobky, čo prejavili svojimi finančnými príspevkami 
do vyhlásenej zbierky v celkovej výške 581,13 Eur. 
Touto cestou Mesto Krupina ďakuje všetkým občanom, ktorí prispeli 
na opravu hrobky.                                             Žaneta Malinaková
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Mestské lesy, s.r.o. Krupina je obchodná 
organizácia, ktorá vznikla dňa 1. októbra 1994 
delimitáciou od štátnych lesov SR odštepného 
lesného závodu Krupina. Hospodári na výmere 
4 524,97 ha, podľa orgánom štátnej správy 
schváleným lesným hospodárskym plánom 
pre Lesný hospodársky celok Krupina. Krajský 
úrad v Banskej Bystrici svojím rozhodnutím 
č. 99/00649 zo dňa 27. 9. 1999 určil Lesný 
užívateľský celok Mestské lesy Krupina o celkovej 
výmere 4 582,04 ha. 

Lesný užívateľský celok Mestské lesy Krupina leží v Ban-
skobystrickom kraji a jeho územie sa rozprestiera v geo-
grafickej oblasti Slovenské stredohorie, subrovincia Vnú-
torné Západné Karpaty. Západná časť územia zasahuje 
do pohoria Štiavnické vrchy, ostatná časť sa nachádza 
medzi pohoriami Javorie a Krupinská planina, ale ani 
do jedného nepatrí a tvorí samostatný celok Krupinskú 
kotlinu. Skôr možno povedať, že východná časť LUC 
Mestské lesy Krupina leží na predhorí Štiavnických vr-
chov a má ráz mierne sklonenej plošiny od severu na 
juh a západ. Je rozrezaná hustou sieťou úzkych dolín, 
medzi ktorými sú ploché chrbty. Mierny reliéf je na nie-
ktorých miestach narušený vyčnievajúcimi zvyškami lá-
vových prúdov s osobitne sa vymykajúcou kaňonovitou 
priervou Krupinice v úseku Hanišberg, kde sa vyskytujú 
skalné steny a rozsiahlejšie kamenné suťoviská. Časť 
tohto územia bola Úpravou Ministerstva kultúry Sloven-
skej socialistickej republiky vyhlásená dňa 31. 5. 1980 
pod č.3481/1980-32 za Štátnu prírodnú rezerváciu Mä-
siarsky bok o výmere 127,81 ha. Štiavnické pohorie je 
našim najrozsiahlejším sopečným pohorím. Vyznačuje 
sa oblými hrebeňmi a miernymi svahmi s prevažujúcim 
severo-južným smerom. Doliny majú prevažne charak-
ter hlbokých výmoľov. Najvyšším bodom je Lauchňa 778 
m a najnižším údolie Krupinice na hranici k.ú. Krupina 
– Bzovík - Devičie s výškou 240 m. V podloží sú so-
pečné horniny tufy, tufity a andezity, na ktorých ležia 
silné vrstvy sprašových hlín s prevažne ilimerizovanými 
a hnedými lesnými pôdami. Podstatná časť územia LUC 
Mestské lesy Krupina sa nachádza zhruba v rozpätí nad-
morských výšok 300 – 550 m. Prislúcha do mierne tep-
lej oblasti, ktorú charakterizuje počet letných dní v roku 
pod 50 s priemernou teplotou vzduchu v júli nad 16 °C , 
s mierne vlhkým vrchovinným typom klímy.
Celé územie lesného užívateľského celku patrí do po-
vodia rieky Krupinica, ktorá je jedným z najväčších 
prítokov Ipľa. Pravostranné prítoky Krupinice sú: Suchý 
potok s dĺžkou toku 6,8 km, Vajsov 8,5 km, Bebrava 
12,7 km a Červenohorský potok. Ľavostranné prítoky sú: 
Briač s dĺžkou toku 10,4 km a Kňazov potok, do ktorého 
sa vlieva Pliešovský potok.
Lesy v LUC tvoria súvislejšie plochy v SZ časti územia na 
východných svahoch Štiavnických vrchov. Prerušované 
sú poľnohospodárskymi osadami lazníckeho typu: Holý 
vrch, Široké lúky, Kukučka, Nová hora, Šváb, Kopanice 
a iné. Najrozšírenejším lesným vegetačným stupňom 
je bukovo-dubový pred dubovo-bukovým. Dreviny 
nachádzajúce sa na území LUC Mestské lesy Krupina 
: dub (zimný – najrozšírenejšia drevina, letný, cérový, 
červený), buk (druhá najrozšírenejšia drevina), hrab, 
javor (horský, mliečny, poľný, tatarský), brest, jaseň, 
agát, jelša, topoľ (čierny, štíhly, osika), vŕba (krehká, 
košikárska, rakyta), smrek, jedľa, borovica (lesná, čierna, 
vejmutova, jefreyho), smrekovec opadavý, duglaska, 
smrek pichľavý. Podľa Zákona o lesoch č.61/1977 Zb. v 

Drevený mostík cez Krupinicu

Práca v ťažbe dreva

Odpoveď lesníkov z Mestských lesov: 
„ NA SVOJU PRÁCU SME NAOZAJ HRDÍ ! “

Vyťažené drevo po kalamite

Borovicová kalamita

znení neskorších predp-
isov  má LUC Mestské 
lesy Krupina podľa 
kategorizácie lesov, lesy 
hospodárske na výmere 
4 003,82 ha porastovej 
pôdy, lesy ochranné 
na výmere 452,62 ha 
porastovej pôdy a lesy 
účelové na výmere 13,58 
ha porastovej pôdy. 
Hospodárenie Mestských 
lesov v prvej polovici 

roku 2015 bolo poznačené 
tým, že sme už konečne 
v platnosti  súčasného 
programu starostlivosti 
o les, platného na roky 
2011 – 2020 začali s 
úmyselnými ťažbami. Až 
do tohto roku hospodárila 
príroda za nás, keďže sme 
sa museli stále pasovať 
s pozostatkami veľkej 
vetrovej kalamity ešte 
z roku 2010. Pravdaže 
aj v tomto roku sme 
časť ťažby realizovali v 
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Odvodňovacia mreža - cesta Stará hora

kalamitách, ale už to bolo konečne hospodárenie. Od začiatku roka 
sme vyťažili 14 278,56 m3 drevnej hmoty, z čoho bolo 6 113,65 
m3 kalamitnej hmoty. Kalamitu má v súčasnosti na svedomí najmä 
hubové ochorenie borovíc. U tejto dreviny sme vyťažili 2740,34 
m3, čo predstavuje takmer 45 % kalamitnej ťažby a takmer 20 % 
z celkovej ťažby dreva. Podľa zákona o lesoch musíme kalamitu 
spracovať prednostne a v prípade borovíc je to pre nás kompliko-
vanejšie, nakoľko táto drevina je na trhu dreva neatraktívna a 
predaj našich nosných drevín buk a dub musíme potom tlmiť. Časť 
dreva vydávame pre záujemcov aj vo forme tzv. samovýroby dreva, 
ktorá je zameraná výlučne na palivové drevo.
Zákon o lesoch nám prikazuje holiny vzniknuté po ťažbách dreva 
zalesniť najneskôr do dvoch rokov. Tento rok nám zatiaľ vzniklo po 
ťažbách 11,38 ha holín a keďže sme museli zalesňovať aj holiny z 
minulých rokov, celkove sme zalesnili v tomto rok 22,58 ha holín. 
Pri zalesňovaní používame sadbový materiál, provenienčne vhodný 
podľa areálu rozšírenia v drevinách buk a dub. 
Pravdaže pestovná činnosť nie je len zalesňovanie, ale robia sa tu 

Oprava cesty Poloma

aj iné výkony, ako sú napríklad prerezávky, výseky 
nežiadúcich drevín, vyžínanie buriny, ochrana 
kultúr pred zverou, okopávanie, prihnojovanie a 
množstvo iných drobných činností. Samozrejme 
tieto práce budú pokračovať aj naďalej a to 
najmä zalesňovanie, ktorého jesenná časť je 
termínovo agrotechnicky vhodnejšia, ako jarná, 
čo je spôsobené najmä v poslednom období čoraz 
častejšie sa javiacimi výraznými klimatickými 
zmenami.
Náš odbyt dreva je zameraný na napĺňanie po-
trieb tuzemského trhu. Drevo k odberateľom 
expedujeme najčastejšie z nášho expedičného 
skladu, ktorý je pri železničnej stanici, ale časť 
dreva je odbytovaná aj z odvozných miest, kde 
je najviac využívaný odbyt palivového dreva pre 
naplnenie potrieb Krupinčanov hlavne pri ich 
príprave na vykurovaciu sezónu. Celkove sme od 
začiatku roka odbytovali 13 206,84 m3 dreva.
Mestské lesy realizovali v zmysle PRVSR na roky 
2007 − 2013 Opatrenie č. 2.1. Obnova potenciálu 
lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych 
opatrení vo výške 700 000 Eur, z ktorých sa 
vystavala lesná cesta Dráhy a Krížiky,  boli vykonané výkony v pe-
stovnej činnosti na zabezpečenie kalamitných plôch z roku 2010 a 
následné zabezpečenie lesných porastov. 
Pre verejnosť je však asi najviditeľnejšia činnosť našej organizá-
cie na opravách lesných ciest a zvážnic. S využitím podpory fon-
dov sa nám v tomto roku podarilo realizovať výstavbu cesty na 
Dráhy a od Habaniek na Krížiky. Sú to kompletné cesty s rigolmi, 
rúrovými priepustami ”výhybňami”, ale hlavne s pevným penetro-
vaným povrchom. Ďalej máme rozpracované projekty na pokračo-
vaní cesty Dráhy a na výstavbe protipožiarnej ochrannej nádrže 
vo Vajsove. Táto nádrž má slúžiť, ako zásobáreň vody pri likvidácii 
ohnísk vzniknutých požiarov. Pravdaže proti tomuto najväčšiemu 
strašiaku lesníkov slúžia lesné zvážnice, ktoré zabezpečujú rýchly 
a hlavne dobrý prístup techniky do lesných porastov, kam by sa 
inak nedalo dostať. Takto sa výrazne zmenil tvar ciest na Starú 
horu a do Polomy, kde sme v podstate urobili dve nové cesty, ktoré 
spĺňajú tie najprísnejšie kritériá. Naďalej pomáhame niektorým 
neziskovým organizáciam pri ich činnosti, či už je to výstavba cyk-
lotrás alebo náučných chodníkov. Pri tejto poslednej činnosti sme 
postavili drevenú lavičku cez Krupinicu, ktorá vhodne a esteticky 
zapadla do prostredia národnej prírodnej rezervácie Mäsiarsky bok. 
Na zabezpečenie všetkých týchto úloh sme už od začiatku roka 
preinvestovali cez 35 tisíc € a to ešte máme dokončiť cesty na Starý 
háj, na Brezovú a na Červenú Horu.
Toto je v kocke zhrnutie činnosti Mestských lesov od začiatku roka 
2015. 
“Na svoju prácu sme naozaj hrdí a je len ťažko pocho-
piteľné, že časť laickej verejnosti vidí našu organizáciu cez 
čierne okuliare, v negatívnom postoji.”
                                                                             Miroslav Hraško    

Oprava cesty do Polomy

Po jarných vetroch na Holom vrchu FOTO: Peter Mitter st.
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Detská univerziáda 
Na pôde Mestskej knižnice sa začiatok letných prázdnin (6.7.2015 
– 10.7.2015) niesol v duchu učenia hrou a zábavy. Mestská knižni-
ca sa stala dejiskom Detskej univerziády. V Boryho dome sa zišlo 9 
detí od 5 do 10 rokov, aby s nami prežili cestu do rozprávky. Každé 
doobedie sme pripravili pre deti zaujímavý, všestranný program. 
Rozprávali sme sa o najobľúbenejších knihách detského čitateľa a 
vyrábali sme záložky do kníh. Fantázii sa medze nekládli a deti sa 
zahrali na ilustrátorov ilustrujúcich si vlastný príbeh. Naučili sa aký 
je rozdiel medzi ilustrátorom a iluminátorom, skriptorom a spiso-
vateľom. Tretí deň prišli na rad zaujímavosti  z ríše zvierat a rastlín 
a v našej tvorivej dielni ožili papierové zvieratká. Nasledujúci deň 
sme sa zahrali na alchymistov a doobedie sme strávili hľadaním 
kameňa mudrcov. Deti si vymysleli vlastné recepty na elixíry života 
a ukázali sme si rôzne pokusy, pri ktorých sme vyrobili napr. sopky 
a v náučnej literatúre sme spolu hľadali ako vznikajú v prírode. Po-
sledný deň sme venovali nášmu mestu. Deti sa pomocou hier a po-
vestí dozvedeli o histórii nášho mesta a najvýznamnejších pamiat-
kach. Týždeň sa zavŕšil slávnostným vyhodnotením. Deťom sme 
za úspešné ukončenie Detskej univerziády rozdali diplomy a malé 
darčeky. Leto sa síce skončilo, ale podobné podujatia sa konajú 
v knižnici počas celého roka.                             Janka Melichová

Je smutné, keď sa o nás Slovákoch hovorí , ako málo poznáme his-
tóriu svojho národa, ako málo úcty venujeme ľuďom, ktorí sa priči-
nili o to, aby Slovensko vôbec existovalo. Preto som sa rozhodla ako 
členka KD- učiteľov priblížiť osobnosť Ľudovíta Štúra touto formou.
Narodil sa 29. X. 1815 V Uhrovci v učiteľskej rodine. Je priam neu-
veriteľné, že o 106 rokov (1921) v tom istom dome prišiel na svet 
ďalší významný Slovák  - Alexander Dubček.
Ľudovít Štúr získal základné vzdelanie doma, pokračoval v Rábe, 
kde sa podučil nemčine a maďarčine. Roku 1829 prešiel študo-
vať na Evanjelické lýceum v Bratislave, kde neskôr pokračoval ako 
zástupca profesora Palkoviča. V rokoch 1838-1840 študoval na uni-
verzite v Halle filozofiu, jazykovedu, klasickú filológiu, navštevoval 
aj prednášky z histórie.
Po návrate domov bojoval proti feudálnemu zriadeniu, obhajoval 
slovenských roľníkov, ktorí ešte stále museli chodiť na panské, hoci 
vyspelé krajiny Európy už dávno feudálne poriadky zrušili. Postavil 
sa proti maďarizácii v školách i cirkvi. Svoje protesty adresoval pria-
mo cisárovi. V roku 1843  spolu s J.M. Hurbanom a M.M. Hodžom  
kodifikovali spisovnú slovenčinu. Najprv sa radili s katolíckym kňa-
zom Jánom Hollým. Hoci Hollý ďalej zotrval pri Bernolákovskej slo-
venčine, ich krok schválil. A. Bernolák (1787) si za základ spisovnej 
slovenčiny zobral reč trnavských vzdelancov, štúrovci nárečie stre-
doslovenské – liptovské.
Dôvody Štúr uviedol v diele Nárečja slovenskuo alebo potreba 
písanja v tomto nárečí. Vedel, že každý národ sa má kultúrne 
rozvíjať v materinskom jazyku. V náuke reči slovenskej podal  
gramatickú osnovu novej spisovnej slovenčiny. Položil tak základy 
dnešnej živej  a flexibilnej reči. Od 1. augusta 1845 začal vydávať 
Slovenskje národnje noviny.
V roku 1847 sa stal poslancom za kráľovské mesto Zvolen  na uhor-
skom sneme. Ostro vystupoval proti násilnej maďarizácii. Bol však 
kritický aj proti Slovákom, hlavne pre ich nečinnosť (zápecníctvo) 
a pijanstvo. 10. V. 1848 v Liptovskom Mikuláši  sa zúčastnil na zhro-
maždení ,ktoré prijalo Žiadosti slovenského národa. 12. VI. už 
vystúpil na Slovanskom zjazde v Prahe. Na Myjave 19. IX. sa stal 
členom Slovenskej národnej rady. Spolu s Hurbanom a Hodžom  
organizovali Slovákov na pomoc Viedni proti Maďarom. Nakoniec 
vieme ako tieto udalosti skončili. Rakúšania a Maďari sa dohodli, 
sľuby Slovákom dané nesplnili a tí padli do ešte väčšej nemilosti 
Maďarov.  Od roku 1851 Štúr žil pod policajným dozorom v Modre. 
Sem sa presťahoval po smrti brata Karola, profesora, aby sa posta-
ral  o siroty. V Roku 1855 sa nešťastne postrelil v modranskom 
chotári, na následky zranenia umrel 12. I. 1856, ani nie 41-ročný. 
Je pochovaný v Modre. Príliš veľa práce, obetí, utrpenia na jeden 
mladý ľudský život! Naša úcta mu právom patrí.

Súťažné otázky :
1. Na akej poslednej slovenskej bankovke bol portrét Ľ. Štúra?
2. Aj z textu ste sa presvedčili, že štúrovský spisovný jazyk nepo-
znal dvojhlásky. Koľko ich má slovenčina dnes?
Správne odpovede zasielajte do 23. X. 2015: Mestská knižnica, 
Svätotrojičné nám. 15, 96301 Krupina, tel. č. 0908 473 935.
                                                                                  Zuzana Páleníková

Slávnostný zápis žiakov 
do Mestskej knižnice v Krupine
Mestská knižnica privítala žiakov  2. stupňa  ZŠ J.C.Hronského. Žiaci 
prišli s pani učiteľkou Mgr. Alexandrou Melichovou. Pracovníčky 
knižnice pripravili pre žiakov program. Piataci  mali pripravenú 
úlohu, ktorá sa skladala z hádaniek alebo obrázkov, ktoré boli 
zároveň indíciou na život a tvorbu J. C. Hronského. Po vylúštení 
týchto rébusov mali dostať odpoveď na otázku, aké tituly máme 
od tohto autora a kde sú uložené vo fonde na detskom oddelení.
Pre žiakov 6. triedy bol pripravený kvíz na tému ľudové rozprávky, túto 
tému žiaci preberali piatom ročníku. Bola to vlastne taká rekapitulácia 
vedomostí. Odmenou pre žiakov oboch ročníkov bol slávnostný 
zápis do knižnice. Žiaci sa stali čitateľmi Mestskej knižnice a odteraz 
si môžu rozširovať svoje vedomosti aj s pomocou tejto inštitúcie.                                                                                                                                      

                                                             Katarína Almášyová

2015 - Rok Ľudovíta Štúra -
            200 rokov od narodenia
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Mesto Krupina - Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine 
nedávno prispelo k spoluorganizácii odborného 
seminára Za Boha, kráľa a vlasť! Koháryovci 
v uhorských dejinách, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 
23. – 24. septembra 2015 vo Svätom Antone. Hlavný 
program – odborné prednášky zrealizovali domáci 
a zahraniční účastníci a s príspevkom vystúpil aj 
historik krupinského múzea M. Lukáč. Mnohé z nich 
priniesli nové poznatky o rode, ktorý je úzko spojený aj 
s mestom Krupina. Vieme, že jeden z prvých známych 
členov rodu Imrich Koháry bol v protitureckých časoch 
podkapitánom Krupiny. V čase neprítomnosti kapitána 
Jána Krušiča (čo bolo dosť často) velil Krupine sám. 
Preto v prvý deň účastníci konferencie navštívili aj naše 
mesto a Vartovku. Okrem krásneho výhľadu získali 
podrobné informácie o význame, funkcii a histórii 
strážnej veže, ktorá ostala jediná spomedzi asi 40 kedysi 
jestvujúcich vartoviek na Slovensku. Neskôr účastníci 
odišli na Nový zámok do Banskej Štiavnice. Hlavným 
organizátorom bolo Múzeum vo Svätom Antone (spolu 
s Hradným múzeom vo Fiľakove), kde bolo sympózium 
ukončené prehliadkou kaštieľa. Z odborného seminára 
o Koháryovcoch bude v dohľadnej dobe publikovaný aj 
zborník.                                               Miroslav Lukáč 
                    foto: Účastníci medzinárodného sympózia                                                                                                                                         
                                                                       na Vartovke 23. septembra

Múzeum 
Andreja Sládkoviča 
na odbornom seminári 

Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine už dlhšiu dobu vyvíjalo snahy poskytnúť 
návštevníkom Dudiniec, predovšetkým kúpeľným hosťom z celého Slovenska, 
atraktivity samotného mesta a múzea. Na začiatku boli osobné kontakty 
a jednotliví návštevníci, ktorí už dlhé roky navštevovali naše múzeum. Postupne 
sa oslovili kúpeľné domy a turistická informačná kancelária. Až v tomto roku 
sa podarilo prelomiť bariéru a návštevníci, ktorým OOCR Dudince v spolupráci 
s dudinskou Turistickou informačnou kanceláriou a aj krupinským múzeom 
pripravili produkt cestovného ruchu a turisti začali objavovať Krupinu. 

Každý týždeň návštevníci 
prišli na krupinské 
námestie, kde ich pracovník 
múzea Miroslav Lukáč 
zoznámil s výnimočnými 
alebo i zvláštnymi dejinami 
nášho mesta. Takto sa aj 
Bratislavčania dozvedeli, že 
naše privilégiá sú o 50 rokov 
staršie než tie ich, alebo, že 
aj Bystričania sa chodili učiť 
od našich radných pánov 
ako uplatňovať stredoveké 
magdeburské právo či 
o poslednej bosorke, ktorá 

mala  byť upálená práve tu v Krupine. Samozrejme okrem trojičného stĺpa, 
historických domov, osobností, všetkých zaujali nielen nový kríž na Bočkayho 
námestí, ale hlavne rímskokatolícky kostol, hradby, pamätníky a bastión 
v parku, ďalej Viliam Polónyi, no a v neposlednom rade v priestoroch múzea 
výklad o životných peripetiách, 
láskach a dielach nášho rodáka 
Andreja Sládkoviča. Počas 2 hodín, 
ktoré nestačia odolať záujmu, 
pretože hostia zostanú často 
očarení a vyslovujú obdiv k dejinám 
nášho mesta. Mnohí, ktorí vedeli 
o Krupine, dokonca odchádzajú so 
slovami obdivu k našej minulosti, 
kostolu i k Sládkovičovi. O tom 
svedčia aj ďakovné texty v kronike 
múzea. 
Počas letných mesiacov a septembra 
navštívilo mesto Krupina 
a Múzeum Andreja Sládkoviča 
v tomto programe doteraz 165 
návštevníkov (z Bratislavy, Košíc, 
Rimavskej Soboty, Žiliny, teda 
z celého Slovenska). Mesto do 
konca októbra navštívia ďalší, 
pretože program pokračuje. Dobré 
meno sprievodcovských služieb v 
meste a múzeu prilákalo aj iných návštevníkov a pracovníci múzea poskytli 
výklad aj pre zamestnancov OÚ v Banskej Bystrici, ale aj pre Krupinčanov či 

domácich Dudinčanov, a to 
pri rôznych príležitostiach 
(výstavy múzea, ďalej Po 
stopách židovskej Krupiny, 
70. výročie ukončenia II. 
sv. vojny...). 
Múzeum ešte do konca roka 
pripravuje výklad histórie 
sepulchrálnych pamiatok 
na oboch krupinských 
cintorínoch. Veríme, že 
záujemcov o dejiny Krupiny 
a jej osobností z nášho 
mesta i zo Slovenska bude 
pribúdať. 

Slovensko z Dudiniec v meste Krupina 
a v Múzeu Andreja Sládkoviča 

K R U P I N A

2016 / 2017

Nový nástenný kalendár 
mesta Krupina  na roky                                                                                                                                            
2016/2017
Mesto Krupina - Oddelenie kultúry pripravilo do tlače 
nový dvojročný nástenný kalendár na roky 2016/2017.
Je zostavený zo zaujímavých fotografií z kultúrnych 
podujatí, ktoré sa uskutočnili v našom meste. 
Záujemcovia si kalendár môžu zakúpiť v Informačnom 
centre od druhej polovice mesiaca október 2015. Cena 
kalendára je 5 eur.                                      Ján Alakša

                                            Miroslav Lukáč., foto: Zdenka Žlnková, TIK Dudince
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Tradične na svia-
tok svätých Cyrila 
a Metoda sa na 
Gerlachu stretá-
vajú obyvatelia 
najmä krupinskej 
farnosti. Tento rok 
prišli aj obyvatelia 
Čekoviec a dňa 5. 
júla si omšou r.k. 
krupinský farár p. 
Emil Gallo a če-
kovský r.k. farár 
dp. Juraj Mojžiš 
pripomenuli svia-
tok oboch svätcov. 
Omša sa konala 
pri starej zvoničke, 
postavenej ešte 
v 19. storočí, ktorú 
zdobí zvon z roku 
1865 s reliéfom sv. 
Floriána, ochran-
cu pred ohňom 
a patróna hasičov. 
Okrem zvona, bola 
pôvodne vo zvo-
ničke inštalovaná 
plastika Panny 
Márie s Ježišom v 
náručí, ktorá bola 
značne poškode-
ná. Po skončení 
omše boli do jej 
interiéru inštalova-
né plastiky sv. Cy-
rila a Metoda. Ešte 
predtým ich r.k. 
farár p. Emil Gallo 
posvätil a spolu do 
vnútra ich vložili 
domáci obyvatelia 
– autor plastík 28-
ročný pán Jozef 
Marcinek a správ-
ca zvoničky Pavel 
Križan z Gerlachu. 
Obe sošky vysoké 
62 cm vyrezával 
autor približne dva 
roky z lipového 
dreva a napokon 
zakonzervoval vče-
lím voskom s ter-
pentínom. Vzorom 
pre ikonografiu 
oboch svätcov boli 
vitráže z južnej 
strany presbytéria 
rímskokatolíckeho 
kostola v Krupine. 
K dvom plastikám 
by mala v budúc-
nosti pribudnúť 
aj ďalšia (podľa 
staršej predlohy) 
s motívom Panny 
Márie. 

Sviatok sv. Cyrila a Metoda 
na Gerlachu

M. Lukáč

Od februára, kedy bola vyhlásená zbierka na záchranu krupinských 
hrobiek a od 21. apríla, kedy sa začala v uliciach mesta, uplynulo 
niekoľko mesiacov. Chceli by sme uviesť menovite a zároveň 
poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jej 
organizovaniu (zbieraniu).

Na záchranu hrobiek darovali:
SSE, a.s.                                     2 000,- EUR
Tomáš Šesták                               50,- EUR
Peter Golian                                 20,- EUR
Valter Repka                                 20,- EUR
Lucia Sláviková                                     5,- EUR
Zdenko Lalka                          25,- EUR
Milan Jakuš                           70,- EUR
Anastázia Dukátová              10,- EUR
Gabriela Siagiová                            10,- EUR
Monika Porubčanská                 5,- EUR
Anna Kolesová                             3,40 EUR
Slavomír Sečkár                              2,- EUR
Elena Maliniaková                           10,- EUR
Anna Lukáčová                           20,- EUR
Žaneta Maliniaková,Ing.                  15,- EUR
Hilária Michalková, Bc.                    10,- EUR
Pavol Vince, Mgr.                               5,- EUR
Mnohí prispeli rôznymi sumami do pokladničiek, s ktorými v uliciach 
mesta chodili študenti. 
1) Študenti SOŠOaS – obchodnej akadémie
počas niekoľkých dní v máji vyzbierali 136,91 EUR
2) Študenti Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine
zbierali počas troch dní a vyzbierali 7,99 EUR
3) Študenti Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine
v rámci týždňa dobrovoľníctva (18. 9. 2015) vyzbierali: 35,16 EUR
Do pokladničiek v Informačnej kancelárii Mesta Krupina, v Mestskej 
knižnici a v Múzeu sa vyzbieralo k dnešnému dňu evidovaných: 
117,82 EUR

Celkom k 1. 10. 2015 sa podarilo získať na konto zbierky: 2 581,13 
EUR. Tieto prostriedky sa už investovali do záchrany hrobiek, o čom 
sa môžu všetci Krupinčania presvedčiť na vlastné oči. 
Ak by ktokoľvek chcel prispieť na záchranu hrobiek, môže tak naďalej 
urobiť na účet mesta Krupina č.: SK03 0200 0000 0034 4533 7558 
vedený vo VÚB banke, variabilný symbol 2015, konštantný symbol 
0308, do pokladničiek v informačnej kancelárii, múzeu, knižnici, 
alebo priamo v pokladni mesta v budove Mestského úradu Krupina.  
Každému, kto prispeje akúkoľvek čiastku, alebo jedno EURo, 
patrí poďakovanie. Ak prispeje každý Krupinčan 1,- EUR, podarí 
sa vyzbierať slušnú sumu na podporu opravy oboch hrobiek. 
ĎAKUJEME!                                                                Miroslav Lukáč

PRISPEJTE NA HROBKY SUMOU 
1,- EURO !
Zbierka na hrobky pokračuje...

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Krupina v roku 2014 znova po-
žiadala z rovnakého systému MK SR o dotáciu na opravu strechy 
a nevyhnutnú sanáciu muriva Husitskej bašty. Už v predchádzajú-
cich rokoch ministerstvo prispelo na výskum i projektovú dokumen-
táciu. MK SR pridelilo dotáciu 15 000,- EUR, ktorá by mala spolu 
s financiami farnosti pokryť časť plánovaných nákladov, najmä vý-
menu strešnej krytiny za nový (trváci) smrekovcový šindeľ. Ako si 
už viacerí Krupinčania všimli, práce sa začali a bežia druhý týždeň. 
Po dokončení tejto fázy projektu by mala byť bašta  - najstaršia for-
tifikačná mestská stavba v Krupine a okolí - uchránená od zateka-
nia na dlhý čas. Na príprave projektu sa podieľali správca Farnosti 
Krupina Mgr. Emil Gallo, MIC, ako odborný garant kronikár mesta 
a Mgr. Anna Surovcová.                                              Miroslav Lukáč

Husitská bašta znova bližšie 
k záchrane
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Mestský futbalový klub veľmi úspešne pracuje s mládežou a sme 
hrdí, že každoročne v Domčeku CVČ vytvárame krúžky, ktoré majú 
najviac členov a ich počet neustále narastá. 
Klub zastrešuje 6 družstiev, ktoré 10-11 mesiacov v roku vykonáva-
jú svoju tréningovú činnosť  a dosahujú výborné výsledky a dôstoj-
ne reprezentujú mesto Krupina. 
V súťažnom ročníku 2015/2016 sme vytvorili nové družstvo U-11, 
to znamená 10-11 roční chlapci a dievčatá, ktoré začali od septem-
bra za účasti družstiev Dudiniec, Detvy, Sásy a Zvolena pravidelne 
hrávať súťaž. 
Trénerom družstva je pán Hraško Jozef, ktorý chlapcov pripravu-
je striedavo na umelej tráve a na futbalovom štadióne 3-krát do 
týždňa. Káder tvorí 20 hráčov, ktorí na šírku futbalového ihriska 
hrajú systémom 7 hráčov + brankár, pričom s každým súperom sa 
stretnú 2x na jeseň a 2x na jar. 
Veríme, že sa chlapcom bude dariť, budú sa im vyhýbať zranenia 
a budú mať radosť z dosiahnutých výsledkov a výkonov.                  
                                                                             Martin Selecký

Krupinský tenisový klub organizoval v mesiacoch júl a august dva 
tenisové turnaje, na ktorých sa zúčastnila široká verejnosť.  
Dňa 18.7. 2015 sa uskutočnil už 15. ročník tenisového turnaja vo 
dvojhrách, ktorého sa zúčastnilo 15 hráčov. 
Po napínavých súbojoch sa do finále prebojovali Martin Selecký 
a Vladimír Babiak a po tuhom boji (4:6, 7:5, 10:7) sa z konečné-
ho prvenstva tešil M. Selecký. Na treťom mieste skončil Andrej 
Slováčik a zemiaková medaila zostala v rukách Róberta Žabku.  
Už v poradí 6. ročník tenisového turnaja vo štvorhrách sa uskutočnil 
15. augusta. Za účasti 7 dvojíc sa v dvoch skupinách rozohrali 
napínavé boje, ktoré určili dve najlepšie dvojice z každej skupiny. 
Do finálového zápasu sa dostala dvojica Vladimír Babiak a Marián 
Riško a Peter Ruman a Lukáš Haluz. 
Po víťazstve 9:3 sa z prvenstva tešila dvojica Babiak a Riško.                                                                                                                                         
                                                                         Martin Selecký

Nové družstvo U11

Tenisové turnaje v Krupine

Na stavebných pozemkoch v lokalite Nad Kltipochom tohto času 
prebiehajú výkopové práce a vkladanie vodovodného potrubia do 
výkopov. 
Tieto práce od 4.9.2015 realizuje Mestský podnik služieb s.r.o., Kru-
pina a v polovici októbra je naplánované ukončenie a odovzdanie 
stavby „Krupina –IBV, vodovod v lokalite Nad Kltipochom“. 
Mesto Krupina dáva na vedomie, že stavebné pozemky sú pripra-
vené na výstavbu rodinných domov  a zároveň vyhlásilo obchodno 
verejnú súťaž za účelom predaja týchto pozemkov. Všetci záu-
jemcovia si môžu podmienky súťaže nájsť na internetovej stránke 
mesta ako aj na úradnej tabuli mesta. Bližšie informácie o umiest-
není samostatne stojacich rodinných domoch na jednotlivých po-
zemkoch si môžu občania mesta vyhľadať v Urbanistickej štúdii, 
ktorá je zverejnená na internetovej stránke  mesta /www.krupina.
sk/dokumenty/urban_studia.pdf/.                       Žaneta Maliniaková

Stavebné pozemky už budú 
mať vodu

ŠPORTOVÉ 
IHRISKO

POTRAVINY
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INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA
LOKALITA: NAD KLTIPOCHOM

V dňoch od 30. IX. do 3. X. 2015 som sa zúčastnila na celoslovenskej 
Konferencii mladých lídrov v Belušských Slatinách, kde som mala 
možnosť absolvovať  podujatie  zamerané na rozvoj osobnosti 
a manažérskych zručností  študentov. Súťaž organizovala 
nezisková organizácia „JA Slovensko“, ktorá patrí medzi inštitúcie 
poskytujúce podnikateľské vzdelanie mladým ľuďom. Ako 
úspešná absolventka programu aplikovaná ekonómia, ktorý som 
absolvovala v minulom školskom roku a držiteľka medzinárodného 
certifikátu podnikateľských zručností ESP, som bola vybraná spolu 
s 24 najúspešnejšími študentmi  z celého Slovenska zúčastniť sa 
na danom podujatí. Prvý deň sme mali aktivity, pri ktorých sme 
sa mali netradičnými kreatívnymi spôsobmi navzájom zoznámiť a 
naučiť sa pracovať tímovo. V nasledujúci deň prišli naše vedomosti 
rozšíriť o prezentačné zručnosti lektori z firmy AT&T. Neskôr pre 
nás pripravili lektori diskusiu s členmi správnej rady „JA Slovensko“ 
na tému „Úspech a osobný rozvoj“. Ďalší deň boli pre nás 
pripravené outdoorové aktivity od Štúdia zážitku, ktoré nás naučili 
lepšie komunikovať a spolupracovať. Tieto aktivity boli zaujímavé 
a získali sme v nich úplnú dôveru všetkých členov konferencie. 
Neskôr nám bývalá generálna riaditeľka „JA Slovensko“ pani Anna 
Sýkorová predstavila hru s názvom Antropos, v ktorej sme riešili 
kritické situácie k zvolenej téme. 
Účasť na danej konferencii bola pre mňa nezabudnuteľným 
zážitkom. Nezabudnem na úžasných nových priateľov, na skvelých 
lektorov, na dobrovoľníkov a celý organizačný tím. Ďakujem 
všetkým, ktorí mi to umožnili a všetkým študentom odporúčam 
nebáť sa vyskúšať akúkoľvek podobnú výzvu a aktivitu. Veľká 
vďaka „JA Slovensko“ za nové vedomosti a priateľstvá.
                                     Katarína Poliaková, žiačka SOŠOaS v Krupine

Konferencia mladých lídrov

Účastníci konferencie
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V septembri sa opäť otvorili brány 
škôl a školských zariadení
Do základných  škôl v  školskom roku 2015/2016 nastúpilo 829   
žiakov z toho do prvých ročníkov nastúpilo 90 prváčikov. Materskú 
školu na ul. Malinovského navštevuje  181 detí a Materskú školu na 
Ivana Krasku  42 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 
výtvarný, hudobný, tanečný odbor.                  Adriana Žabková

Súťaž v zbere plastov
Vyhlasovateľom súťaže v zbere plastov v predchádzajúcom škol-
skom roku bola firma Pedersen so sídlom vo Zvolene. Vďaka aktív-
nej účasti žiakov, rodičov, pedagógov a okolitých podnikateľov sa 
naša škola v druhom polroku  umiestnila na 4. mieste zo všetkých 
zúčastnených škôl vo zvolenskom okrese a získali sme tak 4. miesto 
a finančnú odmenu pre žiakov.
V súťaži pokračujeme aj tento školský rok, preto chceme požiadať 
všetkých ochotných obyvateľov mesta Krupina a blízkeho okolia o 
pomoc pri zbere plastových fliaš.  V prípade, že ste ochotní pomôcť 
našej  škole, kontaktujte nás telefonicky, prípadne osobne. Škola 
zabezpečí odvoz plastových fliaš.
Bližšie informácie na tel. čísle 0455512552, prípadne e-mailom: sz-
skrupina@hotmail.sk.                                               Ingrid Kováčová

Exkurzia na letisko Sliač
Koniec školského roka býva spojený s rôznymi aktivitami. Pre na-
šich žiakov bol tým najlepším zážitkom koncoročný výlet na letisko 
Sliač.
Keďže sme sa vybrali do vojenského priestoru, prešli sme všetci 
kontrolou pri bráne a museli sme dodržiavať prísne pravidlá. Veď, 
ak by sa niekto odpojil od skupiny, hľadali by ho na letiskovej plo-
che niekoľko hodín.
Prvý cieľ na letisku boli cvičené psy - prehliadka schopnosti psovo-
dov a ich zverencov.
Druhý cieľ sme dosiahli opäť autobusom – ten nás previezol k lie-
tadlám. Naši si vyskúšali, ako sa sedí v kabíne lietadla. Dôkladne si 
obzreli vojenské stíhačky zblízka.Tretia zastávka bola v protipožiar-
nej stanici – vojenskí požiarnici, veľké autá, množstvo techniky. Na 
vlastné oči sme sa presvedčili, že sa na letisko oplatilo prísť. Potom 
nám vojaci predviedli penovú šou.

Odstránenie stavebných bariér
Počas letných prázdnin prebiehali na Špeciálnej základnej škole 
stavebné práce. Škola získala finančné prostriedky z rozvojového 
projektu MŠVVaŠ SR „ODSTRÁNENIE STAVEBNÝCH BARIÉR - ROV-
NOSŤ  PRÍLEŽITOSTÍ  NA VZDELÁVANIE  PRE ŽIAKOV SO ZDRA-
VOTNÝM  POSTIHNUTÍM  2015“.
Cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky a bezpečnosť imobilných 
žiakov pri osobnej hygiene a pri sebaobslužných činnostiach. Vybu-
dovali sme 1 bezbariérové WC a 1 bezbariérovú sprchu. Zároveň sa 
zrekonštruovali aj ďalšie priestory na osobnú hygienu žiakov.
Celkové náklady na projekt predstavovali sumu 10300 €. MŠVVaŠ 
prispelo sumou 9750 €.

Počas prázdnin na Špeciálnej
Základnej škole v Krupine mysleli aj
na imobilných žiakov

Deň dobrovoľníctva
Dňa 17. - 18. septembra pre-
biehali Dni dobrovoľníctva.  
Domček – centrum voľného 
času v Krupine je infobodom 
Centra dobrovoľníctva v Banskej 
Bystrici. Tento rok v spolupráci 
so Strednou odbornou školou 
obchodu a služieb v Krupine 
dňa 17. septembra dobrovoľ-
níci inštalovali náučný chodník 
„Somárik sa pýta“ v areáli CVČ. 
Okrem toho upravovali plážové 
ihrisko, kde natierali tyče 
a opravili plot. 
Práce dobrovoľníkov pokračo-
vali aj 18. septembra tentokrát 
s dobrovoľníkmi z Gymnázia A. 

Brány do „Domčeka“ sa otvorili pre 
širokú verejnosť
Aj tento rok Domček - Centrum voľného času otvoril svoje brány 
pre širokú verejnosť. Dňa 2. 9. 2015 sa uskutočnil Deň otvorených 
dverí  s témou Mimoni. 
Otvorenie začalo prezentáciou klubov, ktoré sa otvoria v tomto 
školskom roku 2015/16 pre mladých žiakov základných, ale aj 
stredných škôl. 
Tohtoročnou novinkou boli otvorené hodiny v rôznych krúžkoch 
CAPOEIRA, FRESH D. G., DFS VARTÁŠIK, MINIFUTBAL, KARATE, 
JUMP UP. 
Vládla skvelá atmosféra. Každý účastník si našiel niečo, čo ho bavilo.
O spokojnosť najmenších sa postarala súťaž o Mimoňa. Hlavnou 
cenou bol obrovský plyšový Mimoň, ktorého si domov odniesol 
Dávidko Slávik. Ani ďalší súťažiaci neodišli naprázdno. 
Ďalšími cenami boli tričká s potlačou Mimoňa. Podmienkou súťaže 
bolo zdieľanie plagátu na sociálnej sieti Facebook, vypísanie 
prihlášky a uhradenie jedného mesačného poplatku.  
Z ponuky 48 krúžkov sa otvorilo 38, ktoré bude navštevovať 674 
žiakov materských, základných a stredných škôl. 
Ďakujeme Vám za prejavenie veľkého záujmu a podporu našej 
činnosti.                                                                Nina Hlisníková                     

Sládkoviča v Krupine. Rozdelili 
sa do skupín a skrášľovali naše 
mesto. 
Zametali park, pomáhali 
v knižnici a v Múzeu A. Sládko-
viča v Krupine.  
Niektorí z nich sa rozbehli do 
ulíc našho mesta a s poklad-
ničkami zbierali príspevky na 
opravu kultúrnej pamiatky.
Ďakujeme všetkým dobrovoľní-
kom za pomoc. Sme radi, že aj 
mladým ľuďom záleží na úprave 
nášho mesta a na kráse areálu 
Centra voľného času.
                
                    Katarína Kleniarová
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Demografický vývoj obyvateľstva
v meste Krupina v mesiacoch 
jún - september 2015

Naši novonarodení Krupinčania : 28 detí

Manželstvo uzavrelo 19 párov:

Opustilo nás 28 spoluobčanov:

 Adriana Žabková

Koľko žiakov v novom školskom roku bude školu 
navštevovať na prvom a druhom stupni a koľko tried sa 
chystá otvoriť?
V školskom roku 2015/2016 bude našu školu navštevovať 354 
žiakov, na prvom stupni bude 9 tried, ktoré bude navštevovať 173 
žiakov, druhý stupeň bude v 9. triedach navštevovať 181 žiakov. 
Čo bude všetko obsahovať výchovný proces, na čo bude 
zameraný ? 
Najväčšou novinkou pre všetky základné školy bude Inovovaný 
školský vzdelávací program pre 1. a 5. ročník.
V prvom ročníku využijeme voliteľné (disponibilné) hodiny na 
posilnenie slovenského jazyka a literatúry o 1 vyučovaciu hodinu 
a zavedenie anglického jazyka s dotáciou 1 hodiny týždenne. 
V piatom ročníku v nešportovej triede budú posilnené predmety 
matematika, informatika a dejepis o 1 vyučovaciu hodinu. 
Do ktorých projektov sa škola zapája? 
Škola a učitelia sú zapojení do viacerých projektov:
1. Národný projekt VÚDPaP – Komplexný poradenský systém 

prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí

2. Viac ako peniaze – program na podporu a zvýšenie finančnej 
gramotnosti

3. Aktivizujúce metódy vo vzdelávaní
4. Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie 

pre všeobecno-vzdelávacie predmety“
5. Národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných 

a stredných školách s využitím elektronického testovania“
6. Digiškola

Škola je zameraná na rozvoj športových aktivít. Ktoré boli 
v minulom školskom roku najúspešnejšie?
Naša škola sa pravidelne zúčastňuje všetkých športových súťaží, 
kde dosahuje veľmi dobré výsledky. Najlepším umiestnením 
v školskom roku 2014/2015 bolo 3. miesto v krajskom kole súťaže 
JEDNOTA CUP v malom futbale starších žiakov. V krajskom kole 
atletiky základných škôl obsadil Ľubomír Pálka výborné 2. miesto 
v behu na 300 m výkonom 39,33 sekúnd.
Ako bude škola riešiť rozvoj telesnej výchovy bez 
telocvične? 
Vyučovanie telesnej a športovej výchovy bude prebiehať 
v priaznivom počasí na školskom dvore, resp. vo vonkajších 
priestoroch. V prípade nepriaznivého počasia budeme musieť 
improvizovať na chodbách v budove školy. Vyučovanie športovej 
prípravy bude prebiehať v telocvičniach Základnej školy J. 
C. Hronského a Gymnázia Andreja Sládkoviča. Chcel by som 
poďakovať riaditeľom uvedených zariadení za poskytnutie 
priestoru v tejto neľahkej situácii. Veríme, že výstavba novej 
telocvične bude rýchlo napredovať a čoskoro nám budú poskytnuté 
vďaka zriaďovateľovi nové priestory do užívania. Týmto by som 
zároveň chcel požiadať rodičov našich žiakov o trpezlivosť 
a zhovievavosť, veríme, že výsledný efekt každého poteší -                                                                                                                                          
povedal riaditeľ školy Maroš Skopal.                              Jozef Golian

Novinky na Základnej škole
Eleny Maróthy Šoltésovej 
v novom školskom roku 2015 - 2016

Eva Lukáčová
Sebastián Mistrík
Pavlína Korčoková
Michael Repka
Samuel Hakel
Theo Pizur
Albert Macko
Dorota Čierna
Dorota Spodniaková
Terézia Chvostálová
Eva Sliacka
Patrik Párničan
Fares Zahra
Matteo Bohovic

Karolína Harandzová
Elena Wanting Chen
Eva Ondrisková
Adam Vician
Dominik Lukáč
Viktória Špániková
Liliana Jánoško
Tomáš Hanáček
Nela Bernáthová
Hana Ličková
Kristián Kamien
Michal Kamien
Nela Šimková
Marek Vištiak

Matej Auxt a Mária r. Korčoková
Dušan Kráľovič a Jana r. Lendvorská
Miroslav Dianiš a Terézia r. Homolová
Viktor Hollý a Soňa r. Selecká
Ľubomír Gímeš a Michaela r. Korimová
Andrej Bódiš a Jana r. Krkošová
Peter Fabian a Lucia r. Holúbková
Ján Pramuka a Andrea r. Kevická
Pavel Vician a Kamila r. Kikinderová
Ivan Kováč a Ivana r. Selečéniová
Jaroslav Šujan a Lucia r. Čorňáková
Ľubomír Rievaj a Ivana r. Hralová
Valentín Čóry a Jarmila r. Hucáková
Andrej Dobis a Monika r. Kuzmová
Marek Alakša a Bernadeta r. Verónyová
Karol Demian a Lenka r. Plošická
Marek Selecký a Mária r. Zimermanová
Rastislav Uram a Simona r. Packová
Martin Melo a Dominika r. Čerbová

Miroslav Baculík, 57-ročný
Jozef Krčmárik, 75-ročný
Anna Gažovová, 56-ročná
Zuzana Šimková, 88-ročná
Mária Horáková, 76-ročná
Ondrej Marek, 50-ročný
Zuzana Weissenpacherová, 
84-ročná
Dušan Lendvay, 65-ročný
Ludvík Sečkár, 66-ročný
Angela Altpergerová, 90-ročná
Mária Bírešová, 91-ročná
Mária Janovová, 59-ročná
Kristína Francisciová, 84-ročná
Mária Grniaková, 79-ročná
Valéria Berzétyová, 73-ročná
Pavel Stehlík, 53-ročný
Zuzana Vraždiaková, 81-ročná
Miroslav Hrkeľ, 62-ročný
Anton Mitter, 74-ročný
Milan Dodok, 70-ročný
Anna Lukáčová, 83-ročná
Marta Belláková, 81-ročná

Emília Kopková, 96-ročná
Anna Krnáčiková, 88-ročná
Imrich Demian, 64-ročný
Mgr. Viera Júdová, 75-ročná
Miloslav Kováčik, 69-ročný
Anna Martušová, 90-ročná
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Centrum sociálnych služieb KA v budove 
bývalej pľúcnej ambulancie už vyše roka 
prevádzkuje rozšírené priestory zariadenia 
núdzového bývania – sociálnej služby pre 
rodiny s deťmi v núdzi. 

PROJEKT „MOSTY“ 

Od prvej projekcie v zdi-
gitalizovanom Kine Kul-
túra ubehlo už takmer 
desať mesiacov. Za ten 
čas sme vám ponúkli 105 
filmov z rôznych krajín 
a najrôznejších žánrov. 
Rovnako máme, po dlhšej 
odmlke, úspešnú letnú se-
zónu na Amfiteátri Viliama 
Polónyiho.
Prvé filmy v Letnom kine 
sme uviedli už na začiatku 
júna. Letná premietacia 
sezóna priniesla na 
plátno amfiteátra 27 
filmov. Krupina má jeden 
z najkrajších amfiteátrov 
na Slovensku a preto nás 
teší, že tohtoročná sezóna 

V súčasnosti rozbieha projekt „MOSTY“, ktorý je podporený z Nórskeho finančného 
mechanizmu EEA Grants, Norway grants a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu 
SR prostredníctvom Úradu vlády SR. 
Projekt „MOSTY“ je zameraný na skvalitnenie poskytovaných služieb pre klientov 

ohrozených násilím a rozšírenie sociálnych služieb 
o špecializované sociálne poradenstvo pre túto 
cieľovú skupinu, t.j. vytvorenie špecializovaného 
poradenského centra. 
Zároveň súčasťou projektu bude aj oprava 
a obnova vonkajšej fasády prenajatej budovy na 
ulici 29. augusta. 
V rámci projektu spolupracujeme aj so zahraničným 
partnerom z Nórska, s ktorým sa delíme o nové 
skúsenosti a vzájomné poznatky z uvedenej oblasti, 
ako aj s ďalšími odborníkmi na Slovensku.
Zamestnanci a klienti Centra sociálnych 
služieb Krupina sú vďační, že projekt „MOSTY“ 
bol podporený aj na poslednom Mestskom 
zastupiteľstve v Krupine.
Veríme, že tento projekt a jeho investícia bude 
nemalým prínosom pre celú Krupinu a jej okolie.                                                                                                                                          

                                               Anna Surovcová

Kino Kultúra a Letné kino v Krupine po digitalizácii
začalo písať svoju novú históriu

bola úspešná. Dokonca aj počasie nám bolo naklonené a kvôli 
búrke sme zrušili len jednu projekciu. Síce išlo o film Magic Mike 
XXL, na ktorý sa tešili predovšetkým diváčky, ale bezpečnosť bola 
v tomto prípade na prvom mieste.
Letnú sezónu sme uzavreli premietaním festivalového výberu Best 
of Fest Anča. Diváci mali možnosť vidieť 11 krátkych animovaných 
filmov, ktoré zvíťazili v rôznych kategóriách medzinárodného 
festivalu animovaného filmu Fest Anča.
Od septembra sme opäť v kinosále a vrátili sme sa k pôvodnej 
premietacej štruktúre. To znamená, že premietame štyri dni do 
týždňa a to od štvrtku do nedele. V nedeľu máme už tradične 
dve premietania. „šestnásta hodina“ v nedeľu patrí už tradične 
rozprávkam a rodinným filmom, ktoré majú u vás divákov najväčší 
úspech. Preto nie je prekvapením, že do top desiatky v návštevnosti 
Kina Kultúra sa dostalo až šesť animovaných filmov.
Rebríček najúspešnejších filmov v kine Kultúra od 6. 12. 
2014 do 30. 9. 2015:
1.  Mimoni - 586 divákov
2.  Päťdesiat odtieňov sivej - 357 divákov
3.  V hlave - 247 divákov
4.  Hobit: Bitka piatich armád - 214 divákov
5.  Tučniaky z Madagaskaru - 203 divákov
6.  Macík 2 - 174 divákov
7.  Rýchlo a zbesilo 7 a Lokalfilmis - 155 divákov
8.  Cililing a Zver - Nezver - 150 divákov
9.  Veľká 6 - 125 divákov
10. Magic Mike XXL - 123 divákov.

Kino kultúra sa tento rok zapojilo do niekoľkých projektov. Ako sme 
už spomínali s letnou sezónou sme sa rozlúčili výberom animova-
ných filmov Best of Fest Anča. A v týchto mesiacoch prebiehajú 
aj v našom kine dva projekty BE2CAN a Projekt 100.
V spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov prinášame 
na plátno nášho kina tri filmové snímky z Projektu 100. 
V septembri sme uviedli čiernobielu snímku rumunsko-bulharského 
pôvodu „AFERIM!“. Brad Pitt, Edward Norton, či Helena Bonham 
Carterová sa predstavili v známej snímke „Klub bitkárov“. 
A napokon film „Mladosť“, ktorý rozpráva príbeh dvoch 
starých priateľov a ich životov. Čerstvé novinky z filmových fes-
tivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes prináša Projekt BE2CAN. 
Z celkovej ponuky 26 fantastických filmov máte u nás možnosť 
uvidieť päť snímok. Začíname už siedmeho novembra francúzskou 
drámou „Hlavu hore“, ktorý otváral filmový festival v Cannes. 
Zlatého medveďa z Berlína si odniesla snímka „Taxi Teherán“ 
od iránskeho tvorcu Jafara Panahiho. Nemecká kinematografia 
sa predstaví snímkou „Victoria“. Pre milovníkov čínskych histo-
rických filmov sme vybrali film „The Assassin“, ktorý svojou fa-
rebnosťou a bojovými scénami určite nesklame. Komédia „Pride“ 
spojí na prvý pohľad nespojiteľné hnutia baníkov a homosexu-
álov. Veríme, že projekty, do ktorých sme sa zapojili budú mať 
úspech a že v našom kine má zmysel dávať priestor aj filmom 
pre náročného diváka. Kinosála a amfiteáter majú multifunkčný 
charakter, to znamená, že ich nevyužívame výlučne pre potreby 
kina. Program kina prispôsobujeme tomu, aké kultúrne podujatia 
v konkrétnom mesiaci pre obyvateľov mesta a okolia pripravuje 
Oddelenie kultúry. Informácie o filmoch a termíne ich premieta-
nia nájdete na stránke www.krupina.sk v sekcii „Program kina“ 
a na našej facebookovej stránke Kino Kultúra Krupina. Každý „like“ 
a zdieľanie obsahu nás poteší.                                   Jana Hanusková

Kultúra

http://www.krupina.sk
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Kultúrne leto v Krupine bolo bohaté a pestré ponukou podujatí 
pre všetkých obyvateľov nášho mesta. Tohtoročné leto bolo 
krásne a slnečné a to predovšetkým prialo organizovaniu kultúr-
nych podujatí, ktoré pre Vás pripravilo Oddelenie kultúry Mesta 
Krupina.
Amfiteáter Viliama Polónyiho otvoril svoje brány počas letných 
mesiacov niekoľkokrát. 

Kultúrne leto na Amfiteátri 
Viliama Polónyiho v Krupine

Začiatkom júna to boli Dni mesta 
Krupina a Kandráčovci.
Pre detičky svojim pásmom detských 
piesní vystúpil v nedeľu 21. júna 2015 
LOLO A PIŠKÓT. Obľúbený ľudový 
spevák JÁN AMBRÓZ v doprovode 
Ľudovej hudby Borievka 11. júla 
2015 potešil svojim vystúpením ne-
jedného milovníka ľudovej hudby. 
V ľudovom duchu sa nieslo aj 
podujatie 8. augusta 2015 s  príznač-
ným názvom HELILETOGÓNKA, 
na ktorej sa predstavilo takmer 
tridsať heligonkárov nielen z Krupiny 
a blízkeho okolia, ale aj z iných kútov 
Slovenska.
Detičky sa opäť potešili 21. augusta 
2015, keď do nášho mesta zavítali 
SMEJKO A TANCULIENKA, ktorí  
roztancovali a rozospievali našich 
najmenších svojim zábavným pred-
stavením plným piesní a detských 
riekaniek.  
Rockový koncert pre všetky vekové 
kategórie na konci prázdnin 29. 
augusta 2015 

SUMMER ROCK NIGHT, ponúkol 
návštevníkom kvalitnú hudbu v po-
daní siedmych rockových kapiel. 
Z našich domácich to bola skupina  
Freedom z Krupiny,  M.N.G. z Pliešo-
viec a  RTO Band tiež z Krupiny. Prišli 
k nám aj kapely, ktoré hrali skutoč-
ne kvalitnú hudbu a to Reconcern zo 
Zvolena, Papyllon z Prešova a vyni-
kajúce sesterské zoskupenie Genius 
Locci z Bratislavy. 
Vrcholom večera bol koncert rockovej 
skupiny KABÁT Revival z Vrábel.
Brány amfiteátra sa poslednýkrát 
v tomto roku otvorili 26. septembra na 

JESENNÝ GAZDOVSKÝ JARMOK, 
ktorý počtom predajcov a návštev-
níkov nedosiahol Jarný gazdovský 
jarmok, ale ponuka produktov bola 
skutočne z pravého gazdovského 
dvora. 

Príčinou takej nízkej účasti predajcov 
bola predovšetkým dlhodobo pred-
povedaná nepriaznivá predpoveď 
počasia. V máji budúceho roku sa na 
Vás tešíme v priestoroch amfiteátra 
na Jarnom gazdovskom jarmoku. 
V mene organizátorov Vám všetkým, 
ktorí ste sa zúčastnili na kultúrnych 
podujatiach, ktoré sme pre Vás 
pripravili na spríjemnenie letných 
večerov na našom amfiteátri, 
chceme poďakovať a pozývame 
Vás na všetky pripravované podu-
jatia ešte v tomto roku,  ktoré Vám 
ponúkame v priestoroch Kina Kultúra 
v Krupine.                
                              Zdenka Sýkorová

AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI16. XI. 2015
Divadelné predstavenie /B. Deák, J. Jackuliak 
v alternáií M. Mitáš, M. Bahúl. G. Hološka,/ 

Kino Kultúra, 19.00 Mesto Krupina

KRUPINSKÁ HELIGÓNKA7. XI. 2015
Celoslovenská prehliadka heligónkarov.

 Kino Kultúra, 15.00 Mesto Krupina

POCTA 17. NOVEMBRU14. XI. 2015
Hotel Slovan Club, 19.00 KA Otvorené

mesto

Svätokatarínske otváranie mladých vín - 
Regionálny salón vín 

28. XI. 2015

Boryho dom, 16.00
KA vinársky

spolok

TRADIČNÁ ZABÍJAČKA28. XI. 2015
Mestská tržnica OO Smer SD

MIKULÁŠ V DOMČEKU4. XII. 2015
Mikuláš pre deti navštevujúce 

kluby v CVČ Domček. CVČ Domček

MIKULÁŠ V KINE6. XII. 2015
Mikulášska rozprávka. 

Kino Kultúra, 14.00

MIKULÁŠ V MESTE
Mikulášske prekvapenia, 

rozsvietenie vianočného stromčeka. 
Svätotrojičné námestie, 16.30 Mesto Krupina

KONCERT ZUŠ KRUPINA9. XII. 2015

Kino Kultúra, 16.30 ZUŠ Krupina

LA GIOIA11. XII. 2015
Vianočný koncert.
Kino Kultúra, 19.00 Mesto Krupina

VIANOČNÝ MEDOVNÍK - TRADIČNÉ VIANOCE
11. XII. 2015

Kino Kultúra, 9.00 SOŠOaS Krupina

VIANOČNÉ TRHY
14. - 20. XII. 2015

Svätotrojičné námestie Mesto Krupina

VIANOČNÉ OBLÁTKY14. - 15. XII. 2015

Pečenie vianočných oblátok.
Boryho dom, 14.00 Mesto Krupina

VIANOČNÝ RADNIČNÝ RÍNOK
19. - 20. XII. 2015

Vianočné koledy.
Svätotrojičné námestie Mesto Krupina

VESELÍ BETLEHEMCI26. XII. 2015

Vianočné koledy po domácnostiach
v meste v prevedení FS Hont.

FS Hont

SILVESTROVSKÁ 
CYKLISTICKÁ JAZDA

Svätotrojičné námestie CK Krupina

31. XII. 2015

SLOVENSKÝ POHÁR
V CYKLOKROSE
Štadión MFK Krupina

CK Krupina

december

SILVESTROVSKÝ BEH
ULICAMI MESTA

Svätotrojičné námestie, 10.00 Mesto Krupina

31. XII. 2015

DECEMBER 2015

NOVEMBER 2015
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INFOLISTY - informačné noviny - občasník Mestského úradu v Krupine. Vydavateľ: Mestský úrad v Krupine, 
Svätotrojičné námestie 4/4, Kontakt: 045/555 0311, krupina@krupina.sk,    Distribúcia: Slovenská pošta, a.s., 
do každej domácnosti obyvateľov mesta Krupina. Tlač: Tlačiareň Nikara - Róbert Jurových, Krupina. 
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