
   Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky - čas radosti, zázrakov a prianí. 
Pripravme sa teda na ne spoločne a vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. 
Uvidíte - prídu ticho, nenápadne, vyšívané striebornými stehmi na obruse starej 
mamy. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, 
či iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá v srdciach stopu pohody a radosti. 
  Dovoľte, aby som Vám do nastávajúcich vianočných dní zaželal, aby boli naplnené 
spolupatričnosťou človeka k človeku.
  Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. 
Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.                                                                                                                                           
   Zaželajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši po celý budúci rok 2017. 
                                                                                                 Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
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Nad mestom Krupina už viac ako štyristo rokov stojí strážna veža 
Vartovka, ktorá je pre mnohých Krupinčanov dominantou mesta. 
Ako súčasť obranného systému chránila nielen miestnych obyvate-
ľov, ale aj významné banské mestá pred blížiacimi sa Turkami, po-
vstaleckými alebo cisárskymi vojskami. Túto funkciu prestala plniť 
začiatkom 18. storočia, postupne pustla a obnoviť sa ju podarilo až 
v druhej polovici 20. storočia odkedy slúži ako rozhľadňa na široké 
okolie Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny. 
Vartovka je vyhľadávanou lokalitou pre rodiny s deťmi a mládež, 
organizujú sa tu rôzne podujatia, navštevujú ju deti v rámci škol-
ských výletov, organizované skupiny návštevníkov, ale aj individu-
álni účastníci domáceho či zahraničného cestovného ruchu. Počas 
posledných rokoch boli na strážnej veži zrealizované drobné opravy 
a úpravy okolia tak, aby sa jej návštevníci cítili bezpečne a príjem-
ne. Okrem osvetlenia tu postupne pribúdali drevené lavice a stoly, 
ohniská, odpadkové koše či panoramatické snímky okolia pre lepšiu 
orientáciu návštevníkov pri výhľadoch z veže. V roku 2005 bolo 
dobudované turistické značenie z centra mesta, čo tiež prispelo 
k zviditeľneniu tejto unikátnej stavby, ktorá sa radí k posledným 
zachovaným strážnym vežiam na Slovensku. 

Strážna veža Vartovka

Mestský futbalový klub STROJÁR je združenie, ktoré vzniklo v roku 
1990 v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. ako dobrovoľné združenie 
občanov, ktorí prostredníctvom združenia vykonávajú záujmovú 
činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných obdobných 
činnostiach a aktivitách. Futbalový klub v súčasnosti zastrešuje 
nasledovné družstvá: 
Prípravka U 11 – MO Zvolen
Mladší žiaci U 13 – II. liga stred – skupina JUH
Starší žiaci U 15 – II. liga stred – skupina JUH
Dorast U 19 – II. liga stred – skupina JUH
Dospelí – V. liga – skupina C 
K športovým aktivitám sa snaží pritiahnuť predovšetkým deti 
a mládež, vedie ich k zdravému životnému štýlu, odpútava 
ich od nástrah dnešnej doby (virtuálny svet, pasivita a pod.). 
V tréningovom procese uplatňuje zásady kolektivizmu, spolupráce, 
zodpovednosti a vzájomného rešpektovania sa.
V záujme vytvorenia čo najlepších podmienok pre hráčov všetkých 
vekových kategórií, podal MFK Strojár Krupina žiadosť o poskytnutie 

Podpora futbalu v Krupine

dotácie v zmysle VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z 
vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom 
záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu 
všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti 
s cieľom podpory rozvoja telesnej kultúry detí a mládeže. 
Predloženú  žiadosť  podporili  poslanci  BBSK  za  okres  Krupina 
Ing. Radoslav Vazan a Štefan Matejkin dotáciou vo výške 1.200 EUR. 
Finančné prostriedky boli použité na podporu futbalu v Krupine, 
formou nákupu zápasových futbalových lôpt pre žiacke družstvá 
(straší žiaci, mladší žiaci, mladší žiaci B – U13, mladší žiaci C – U11) 
a na zabezpečenie jednotného športového oblečenia pre kategóriu 
dospelých. Zlepšenie materiálno – technického vybavenia MFK 
Strojár pomôže skvalitniť tréningové podmienky klubu a osloviť čo 
najväčší počet potenciálnych hráčov najmä z radov detí a mládeže.
                                                                                    Ing. Dajana Belláková

Vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja 
vo výške 4.500 EUR bolo možné tento rok zrealizovať rozsiahlu 
rekonštrukciu smerujúcu k jej ochrane a obnove. Najväčším prob-
lémom bol šindeľ, ktorý bol už v havarijnom stave a pre zachrá-
nenie pamiatky mala jeho výmena rozhodujúci charakter. Strechu 
strážnej veže v tejto dobe už chráni nový smrekový šindeľ, vy-
menené boli všetky drevené časti vrátane schodiskových stupníc, 
madla na zábradlí a obkladu pochôdznej časti. Ochranným náterom 
boli ošetrené aj kovové konštrukcie, nevyhnutnou opravou prešiel 
bleskozvod a podhľad samotnej veže. Novinkou je osadenie lavičky 
pre romantikov s výhľadom na celé mesto, odkiaľ sa dajú pozoro-
vať snáď najkrajšie západy slnka nad Krupinou.
Veríme, že Strážna veža Vartovka, ktorá je zapísaná v zozname Ná-
rodných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky sa bude naďalej 
tešiť veľkej obľube a zachová sa pre ďalšie generácie v čo najlep-
šom stave.                                                            Ing. Radoslav Vazan
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V lete sme Vás v Infolistoch MsÚ Krupina informovali, že Mesto 
Krupina získalo dotáciu vo výške 15.000,00 EUR z dotačného sys-
tému Ministerstva Kultúry SR na obnovu Hrobky rodiny Plachých 
nachádzajúcej sa na miestnom cintoríne v Krupine. Dotáciu komisia 
schválila aj vďaka vysokým umelecko-historickým kvalitám hrobky, 
kvôli čomu bola zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pa-
miatok Slovenska. Vďaka dotácií bolo možné na hrobke zrealizovať 
úpravy korunnej rímsy vrátane tympanónov, obnovy a rekonštruk-
cie reliéfov v nich, ďalej reštaurovanie kordónovej rímsy a priesto-
ru medzi nimi. Cieľom tejto čiastkovej obnovy bola predovšetkým 
sanácia statiky hrobky a odvrátenie havarijného stavu hrobky, ale 
aj úprava omietok. 

Hrobka Plachých

Tento rok bude dokončená aj II. etapa rekonštrukčných prác 
na hrobke, ktoré sú financované z rozpočtu mesta a zahŕňajú 
doplnenie chýbajúcich klampiarskych prvkov,  a do doby komplexnej 
rekonštrukcie  hrobky  osadenie  chŕličov   pre   odvádzanie   vody   
od fasády. Súčasťou II. etapy je aj vyrobenie a osadenie repliky 
kríža, ktorý bude zdobiť laternu kupoly a hrobku samotnú.  Kríž 
žiaľ v roku 2015 pri zahájení rekonštrukčných prác niekto odcudzil.
V prípade znovuzískania finančných zdrojov bude mesto v rekon-
štrukcii hrobky pokračovať aj na budúci rok. Mesto Krupina takto 
pre budúce generácie Krupinčanov zachráni ďalšiu unikátnu stavbu 
nielen v samotnom meste, ale aj v širšom regióne Banskobystric-
kého kraja aj na Slovensku.
                         Ing. Stanislava Alakšová, PhDr. Miroslav Lukáč,                                                                                                                                           
                                                                                  Ing. Žaneta Maliniaková

Komisia rozvoja mesta
Vážení spoluobčania, koniec roka prináša so sebou nielen čas bilan-
covania, ale aj plánovania. Rok 2017 so sebou prinesie nové výzvy, 
na ktoré treba byť pripravení, aby sme ich zvládli. Výzvy týkajúce 
sa chodu mesta Krupina sa netýkajú len Mestského úradu a zastu-
piteľstva, ale aj iných zoskupení pomáhajúcich prenášať požiadav-
ky laickej aj odbornej verejnosti na pôdu MsZ. Jedným z nich je 
Komisia rozvoja mesta Krupina, ktorá vznikla ako prirodzený nasle-
dovník Ekonomickej a Stavebnej komisie a snaží sa pozitívne vplý-
vať na chod mesta spoluprácou s Mestským úradom a Mestským 
zastupiteľstvom. Cieľom tohto príspevku je aspoň stručne predsta-
viť prácu tejto komisie, aby ste mohli v prípade potreby osloviť jej 
členov či už s požiadavkou na riešenie problému na komunálnej 
úrovni alebo návrhom na zlepšenie života v meste Krupina.
Komisia rozvoja mesta pôsobí ako poradný  orgán Mestského za-
stupiteľstva v Krupine, jej členmi sú poslanci MsZ, ale aj odborníci 
z radov verejnosti. Úlohou komisie je vydávať stanoviská týkajúce 
sa otázok: rozpočtu mesta a finančných operácií, prijímania úverov 
a pôžičiek, miestnych daní a poplatkov, majetkových prevodov, do-

tácií, investičných akcií, verejného poriadku, odpadov a mnohých 
ďalších oblastí týkajúcich sa verejného života. Komisia nemá roz-
hodovaciu, len poradnú funkciu, no napriek len poradným hlasom 
sa v komisii pripravujú všeobecne rešpektované návrhy a riešenia 
týkajúce sa chodu mesta tak, aby Mestské zastupiteľstvo mohlo 
rozhodovať na základe kvalitných podkladov. 
Jednou z najdôležitejších oblastí, ktoré Komisia pre rozvoj mesta 
a následne MsZ pravidelne musia (a samozrejme aj chcú) vyriešiť 
je otázka rozpočtu mesta a investícií. Všetky aktivity, ktoré mesto 
Krupina podporuje musia byť v súlade so schváleným rozpočtom 
mesta. Rozpočet mesta je v podstate plán práce, príjmov a výdav-
kov, na základe ktorého mesto hospodári v priebehu roka a realizu-
je naplánované investičné aj neinvestičné aktivity. Otázky investícií 
nikdy neboli a určite ani nebudú jednoduché, pretože málokedy sa 
dajú prepojiť predstavy a požiadavky občanov, poslancov a primá-
tora s finančnými možnosťami mesta, rozumným hospodárením   
so svojimi príjmami vie mesto financovať časť svojich aktivít, zväč-
ša sa však jedná o viacero menších a stredných investícií. V prípade 
väčších investícií ako sú opravy ciest, budov a pod., ktoré nie je 
možné financovať cez granty a dotácie musí mesto využívať finan-
cie našetrené v kombinácii s cudzími zdrojmi – úvermi.
Aj tohto roku pripravovala komisia a MsZ plán investičných priorít 
na budúci rok, ktorý na jednej strane vychádza z potrieb mesta, 
na druhej strane je zas limitovaný jeho finančnými možnosťami. 
Sumár potrieb Mesta Krupina vyjadruje Akčný plán Mesta Krupina, 
dokument, ktorý je priebežne aktualizovaný a zverejnený na strán-
ke mesta Krupina. Na základe mnohých stretnutí a diskusií, a to aj 
s verejnosťou, Mestské zastupiteľstvo schválilo investičné priority 
roku 2017, ktoré zahŕňajú najmä riešenie havarijných stavov ciest 
a budou v majetku mesta. Investičnou prioritou č. 1 je komplexná 
rekonštrukcia Bočkayho radu, teda cesty od Svätotrojičného ná-
mestia vedúcej popod katolícky kostol smerom ku nemocnici. Táto 
cesta už z hľadiska estetiky, ale najmä bezpečnosti prevádzky ani 
zďaleka nevyhovuje bežným štandardom. Jej rekonštrukciou získa 
blízke okolie námestia  vzhľad, ktorý mu patrí a je primeraný tejto 
historickej časti mesta. V tejto súvislosti MsZ schválilo aj obnovu 
asfaltových povrchov blízkych ulíc, ako sú ulice Sládkovičova, Par-
tizánska, Kmeťova a Bernolákova. Zároveň je v pláne roku 2017 
obnova ulice Kuzmányho vedúcej od OD Tesco poza COOP Jednota   
na Malý rínok a výstavba spevnenej plochy pri novovybudovanej 
športovej hale. Financovanie týchto aktivít chce mesto Krupina roz-
deliť na cca 4 roky. Okrem ciest čaká mesto Krupina budúci rok 
oprava havarijného stavu strechy na kine a kompletná rekonštruk-
cia Domu služieb na Svätotrojičnom námestí. Rekonštrukciou domu 
služieb dosiahne mesto podstatné energetické úspory, z ktorých 
bude  spolufinancovať túto opravu  a   zároveň   sa  táto    bu-
dova  po dlhom čase podstatne skrášli. V oblasti športu je plá-
novaná v budúcom roku napr. rekonštrukcia tenisových kurtov na 
Majerskom rade. Všetky tieto, ale aj ďalšie investičné akcie bude 
mesto financovať z bežných príjmov, cudzích zdrojov, ale aj rezerv-
ného fondu, ktorý počas minulých rokov tvorilo z prebytkov  svoj-
ho hospodárenia. Tieto, ale aj ďalšie investície, schválilo MsZ ako 
vyvážené riešenie najakútnejších havarijných stavov, bez potreby 
neúmerného dlhodobého zaťažovania mesta úvermi.
Mesto Krupina samozrejme financuje a bude financovať aj ďalšie 
aktivity a oblasti ako, je základné školstvo, materské školy, kultúra, 
Mestská polícia, šport, sociálne zabezpečenie a mnohé iné v rámci 
svojich možností. Tento stručný prierez určite nedokáže dostatočne 
popísať záber komisie, na začiatok však môže pomôcť obyvate-
ľom doplniť si prehľad o fungovaní samosprávy a ponúknuť tým, 
ktorí sa chcú podieľať na chode mesta nové možnosti. Verím, že 
v nasledujúcich vydaniach Infolistov budeme môcť rozobrať ďalšie 
problémy nášho mesta a najmä ich riešenia.
Vážení občania, ak máte postrehy, pripomienky alebo požiadavky, 
ktoré by mohli zvýšiť kvalitu života v našom meste, môžete 
bez obáv určite osloviť ktoréhokoľvek člena komisie alebo poslanca 
MsZ napr. na: 0911 518 212 alebo obchod.bellak@nikara.sk. 
                       Ing. Jaroslav Bellák, predseda Komisie rozvoja mesta
                                                                                         poslanec MsZ

mailto:obchod.bellak@nikara.sk
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Aj tento rok poslanci Mestského zastupiteľstva na základe návrhu 
Mesta Krupina v rozpočte 2016 vyčlenili nemalé finančné prostried-
ky na opravu chodníkov, nový šat dostali aj niektoré spevnené 
plochy. Najvýznamnejšou investíciou v rámci opráv chodníkov je 
ukončenie rekonštrukcie chodníka na ulici 29 augusta. Po vlaňaj-
šej rekonštrukcii Mesto Krupina pokračovalo v druhej etape rekon-
štrukcie tohto chodníka. V rámci tejto rekonštrukcie boli združené 
tri investície. Ako prvé boli začaté práce SSE-D a.s. Žilina, ktorá za-
bezpečila výmenu a prekládku NN kábla v trase rekonštrukcie, a to 
od križovatky ulíc 29. augusta a ul. J.C.Hronského až po Nemocni-
cu, kde boli tieto siete uložené do  zeme. V časti od hlavnej cesty 
smerom ku uvedenej križovatke, boli vymenené poškodené stĺpy 
za nové. V súčinnosti a s nadväznosťou boli do chodníka zabudo-
vané aj telekomunikačné siete fy Detronics s.r.o., Slovanet s.r.o. 
a siete verejného osvetlenia, ktorú buduje MsPs s.r.o.. V súčasnosti 
sa dokončujú práce na samotnom telese pešej komunikácie, kde 
sa ukladajú nové podkladné vrstvy, obrubníky a následne povrch 
zo zámkovej dlažby o celkovej výmere 1055 m2. Stavebné práce 
vykonáva miestna spoločnosť Dado Stavebniny.
V  novembri začali prebiehať rekonštrukčné práce aj na chodní-
ku  ulice Hviezdoslavovej. V prvej etape sa nový chodník plynulo 
napojil na zámkovú dlažbu až po križovatku s ulicou Fraňa Kráľa. 
V tejto časti sa musel vybúrať pôvodný betónový podklad a položiť 
nové štrkové lôžko s povrchom zo zámkovej dlažby a so zacho-
vaním zeleného pásu medzi komunikáciou a chodníkom. Po stra-
nách boli zabudované záhonové obrubníky. Následne pokračovali 
rekonštrukčné práce druhej etapy chodníka na ulici Hviezdoslavo-
vej s napojením na križovatku s ul. Fraňa Kráľa  a s ul. Školskou.                        
Pri realizácii boli osadené po krajoch záhonové obrubníky a vybu-
doval sa  nový oporný múrik  pri styku s garážami na ul. Školskej.  
V tejto časti boli zabudované aj chráničky pre telekomunikačné 
siete. Nakoniec na pôvodnú vrstvu sa položil nový asfaltový povrch 
v hr. do 4 cm.  Stavebné práce 1. etapy vykonala miestna spoloč-
nosť Dado Stavebniny, 2.etapy spoločnosť Strabag a.s. 
V novembri ďalej pokračovali práce na asfaltovaní chodníka na ulici 
Jesenského. Tento chodník sa asfaltoval od križovatky cesty I/66 po 
ľavej strane miestnej komunikácie. Doplnili sa pôvodné kamenné 
obrubníky, vybúral sa pôvodný liaty asfalt a plynulo sa ponapájali 
novou asfaltovou vrstvou prechody k jednotlivým nehnuteľnostiam. 
Zároveň prebiehalo asfaltovanie plôch pod stojiskom na komunál-
ny odpad v na ul. Školskej 8-9 a v priestoroch Materskej školy na 
ul. Malinovského. Pred pokládkou asfaltu sa vyrovnal podklad a po 
okrajoch sa osadili obrubníky. 
Z dôvodu narušenej statiky  oplotenia na severnej strane štadióna 
inicioval primátor mesta spolu s poslancom MsZ - Mgr. Seleckým 
vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške  
26.856,08€. Následne Mesto Krupina začalo v mesiacoch novem-
ber a december vykonávať práce spojené s nevyhnutnou výmenou 
betónového oplotenia v dĺžke 85 metrov a osadili sa nové ploto-
vé dielce do betónových stĺpikov. Zároveň sa osadila nová dvoj-
krídlová brána vedľa vstupnej pôvodnej bránky. Z dôvodu vysokej 
degradácie pôvodného múrika, ktorý oddeľuje bežeckú dráhu od 
komunikácie okolo štadióna, Mesto Krupina začalo s jeho rekon-
štrukciou v dĺžke 453 m. Pôvodný múrik sa musel najprv očistiť od 
rozpadnutých betónov a následne sa rozšíril po stranách o 10 cm 
v celom profile a dĺžke betónovou zálievkou. V jarnom období sa 
ukončia práce na začistení betónu a zabezpečení fasádneho náte-
ru.                                                         Ing. Jaroslava Uramová

Úprava chodníkov v meste Krupina
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V mesiacoch október a november  2016 
Mestská polícia v Krupine riešila celko-
vo 45 priestupkov a porušení Všeobec-
ne záväzných nariadení mesta Krupina. 
Z daného počtu policajti vybavili 26 
priestupkov dohováraním a 19 ulože-
ním blokovej pokuty. 

Najčastejšími  problémami  boli  priestupky v doprave, proti verej-
nému poriadku /rušenie nočného kľudu, znečisťovanie verejného 
priestranstva/.
Dňa 24. októbra  2016  v  čase  o  00.40 hod.,   plnoletý  občan  
pod vplyvom alkoholu poškodil sklenenú výplň dverí na budove 
Materskej školy na ul. Malinovského. Policajti mestskej polície na 
základe kamerového systému ako aj svedeckých výpovedí preuká-
zali spáchaný skutok konkrétnej osobe, ktorej bola uložená bloková 
pokuta ako aj spôsobenú škodu v plnej výške uhradiť. 
Touto cestou sa chcem poďakovať občianke mesta Krupina, ktorá 
si osvojila do osobnej starostlivosti psíka, ktorý bol policajtmi dňa 
22. novembra 2016 odchytený na Námestí SNP, kde sa nepodarilo 
zistiť majiteľa po vykonanom šetrení, ani po zverejnení  výzvy ces-
tou  KTV a internetovej stránke mesta Krupina.  
Chcem tiež upozorniť občanov nášho mesta, aby boli ostražitejší  
a dávali si pozor na svoje osobné veci, doklady a finančnú ho-
tovosť, počas predvianočných nákupov, ale aj následne v období  
keď budú prebiehať výpredaje v obchodných reťazcoch. Svojou 
ostražitosťou tak predídu hlavne krádežiam, kedy rôzne osoby 
chcú ľahkým spôsobom prísť hlavne k finančným  obnosom a ich 
konaním tak znepríjemnia život  v tomto sviatočnom období. 
Vzhľadom k tomu, že Mestská polícia v Krupine nevykonáva 24-ho-
dinovú službu, v prípade priameho ohrozenia na živote, zdraví 
a majetku volajte telefónne číslo 112, prípadne 158. 
Telefónne číslo Mestskej polície v Krupine je 0918 388 800.                                                                                                                                             
                                                                         Martin Gabera

Zo zápisníka Mestskej polícieDaň z nehnuteľnosti na rok 2017 bola schválená VZN o dani 
z nehnuteľnosti  na Mestskom zastupiteľstve dňa 07.12.2016.  
V  porovnaní  s rokom  2016  sa  znížila  sadzba  dane  zo  stavieb   
na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú  činnosť a nebytové priestory 
na 2 €. 
Poplatok za komunálny odpad na rok 2017 bol schválený  VZN 
o poplatku za komunálne odpady a  drobné  stavebné  odpady  
na Mestskom zastupiteľstve dňa 07.12.2016. Jeho výška je 23,03 
€.  Osobám, ktoré sa dlhodobo (viac ako 90 dní v roku) zdržiavajú 
mimo územia mesta Krupina sa poplatok zníži na polovicu. Tým, 
ktorí dlhodobo žijú, pracujú alebo študujú v zahraničí sa poplatok 
odpustí v plnej sume. Odpustenie poplatku sa týka aj osôb, ktoré 
sú  umiestnené  v  zariadení  sociálnych služieb  mimo  mesta, vo 
výkone trestu odňatia slobody a osôb, ktoré spravujú farnosť mimo 
územia mesta Krupina. Uvedené skutočnosti je potrebné oznámiť 
na Mestskom úrade, č. dverí 5 a podložiť dokladom potvrdzujúci  
dlhodobú neprítomnosť v meste. Upozorňujeme občanov mesta 
Krupina, že im zo zákona plynie 30 dňová oznamovacia povinnosť, 
v rámci ktorej sú povinní oznámiť zmeny,  týkajúce  sa  poplatku  
za komunálny odpad. 
Poplatok za drobný stavebný odpad na rok  2017  bol  schválený  
vo výške 0,015€/kg. 
Podnikatelia, ktorí majú prevádzky  na  území  mesta  Krupina  
za účelom podnikania, majú povinnosť do 30 dní oznámiť zmeny 
týkajúce sa prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Týmito 
zmenami sú: otvorenie prevádzky, zrušenie prevádzky, zmena sídla 
spoločnosti, zmena adresy SZČO. Na začiatku roka je potrebné 
ohlásiť zmenu počtu zamestnancov.  
Poplatníci, ktorí poskytujú v meste reštauračné, kaviarenské alebo 
iné pohostinské služby a ubytovacie služby môžu po doručení 
rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad v lehote do 31.05.2017 požiadať Mesto Krupina  o  úľavu  
na odstránenie tvrdosti zákona. 
Správca dane vyrubí daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok 
za komunálny odpad rozhodnutím, ktoré bude doručené každému 
daňovníkovi doporučene do vlastných rúk. V rozhodnutí bude 
uvedený termín splátky dane a poplatku.     Daň a poplatok je 
možné uhradiť prevodom na účet správcu dane, ktorý bude 
uvedený v rozhodnutí, alebo v hotovosti  do pokladne MsÚ. 

Bližšie informácie Vám poskytneme na MsÚ č. dverí 4, 5  
t.č. : 555 0314, 555 0389, 555 0387. 

                                                              Mestský úrad Krupina                                                                                                                                          

Výška dane z nehnuteľností, dane za 
psa a poplatku za komunálny odpad

Daň z nehnuteľností
     V zmysle  § 99a zákona NR SR  č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady je daňovník 
povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností  do 31.01. 
2017, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie  
dane.  Za zmeny  skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane  sa 
považuje kúpa nehnuteľností,  zmena kultúry pozemku, vydanie 
stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, nado-
budnutie nehnuteľností na  základe darovacej zmluvy, na základe 
ohlásenia drobnej stavby ak sa stavba zrealizovala  alebo  daňovník 
uzatvoril  nájomnú zmluvu  na viac ako 5 rokov a nájomná zmluva  
je zapísaná v katastri nehnuteľností. 
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia  daňovník nadobudne ne-
hnuteľnosť vydražením alebo dedením je povinný podať priznanie 
k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
     Daňovník, ktorý  predal  alebo daroval nehnuteľnosti, má povin-
nosť podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.  
     Ku daňovému priznaniu  je potrebné doložiť fotokópie dokla-
dov:  rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, kópiu dedičského 
rozhodnutia, kópiu listu vlastníctva  (LV je možné vytlačiť cez www.
katasterportal.sk), kópiu stavebného povolenia, kópiu kolaudačné-
ho rozhodnutia, kópiu nájomnej zmluvy... 
     Ak daňovník podá daňové priznanie po lehote určenej zákonom, 
bude  mu uložená pokuta v zmysle zákona NR SR č.  563/2009 Z.z.  
daňový poriadok. 

Daň za psa 
Daňové priznanie k dani za psa podáva  PO a FO, ktorá je vlast-
níkom psa. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom sa pes stal predmetom 
dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť 
predmetom dane.  Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. 
Daňové priznanie  je daňovník povinný podať   aj  pri  vzniku  aj  
pri zániku  daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku.  
Daňové   priznanie  k dani  z nehnuteľnosti   a  k  dani za psa sa po-
dáva  na MsÚ Krupina č.d. 4 a 5,  t.č. 5550314, 5550387, 5550389, 
kde sú dostupné aj tlačivá.                                       
                                                                        Mestský úrad Krupina                                                                                                                                          
                                                                       Správa daní a poplatkov 
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Rekonštrukcia Husitskej bašty 
pokračuje

V dňoch 28.11.2016 až 02.12.2016 zavítali do Centra sociálnych 
služieb KA opäť nórski partneri z Krízového centra v Bergene. Spo-
ločne sa už takmer dva roky snažia spolupracovať a odovzdávať si 
svoje skúsenosti pri poskytovaní pomoci obetiam domáceho nási-
lia, resp. ľuďom, ženám, deťom, ktoré sú ohrozované akoukoľvek 
formou násilia. V rámci spoločnej bilaterálnej spolupráce prebiehali 
vzájomné diskusie a jeden celý deň sa venovali uvedenej proble-
matike aj s inými organizáciami na konferencii spojenej s praktic-
kými workshopmi. Pani Lene Eriksen, riaditeľka Krízového centra 
v Bergene a Anna Surovcová, riaditeľka Centra sociálnych služieb 
v Krupine so svojimi spolupracovníkmi aj touto formou ocenili  spo-
ločnú spoluprácu a participáciu všetkých zainteresovaných subjek-
tov v danej problematike. Celé podujatie podporil Bilaterálny fond 
Úradu vlády SR. 
Rozlúčili sme sa s prianím pokojného prežitia Vianoc, šťastného 
kroku  do  Nového roku, čo si  dovoľujeme  zapriať  aj všetkým  
čitateľom Infolistov.  
                                                             Mgr. Anna Surovcová, Lene Eriksen 

Návšteva z nórskeho Bergenu 
opäť v Krupine

Deň vojnových veteránov v Krupine
Dňa 11. novembra 2016 sa v Parku Andreja Sládkoviča v Krupine 
konala pietna spomienka na koniec I. sv. vojny, známy aj ako Deň 
vojnových veteránov alebo Deň červených makov – ako odkaz na 
báseň vojaka z čias Veľkej vojny. Preto hneď na začiatku účastníkom 
spomienky študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
v Krupine pripli na odev symbolické červené maky.  Presne o 11. 
hodine a 11. minúte na 5 minút zazneli zvony na oboch krupinských  
kostolných  vežiach.  Krupinčania  si  spolu  s  ľuďmi  na celom 
svete pripomenuli koniec I. svetovej vojny a Deň vojnových 
veteránov. Spomienku pri pamätníku obetiam I. a II. sv. vojny 
Mesto Krupina v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku – 
KD Krupina, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov – ZO 
Krupina a Úniou vojnových veteránov – klub Krupina usporiadali 
už druhý rok. Po zaznení zvonov a hymny Slovenskej republiky 
primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, prednosta Okresného úradu v 
Krupine Ing. Peter Fidluš, viceprimátorka Mgr. Anna Borbuliaková, 
pplk. v.z. Branislav Krajč a gen. v.z. Ing. Stanislav Petrenec (za 
krupinský klub vojnových veteránov) zapálili symbolické svetlá 
na pamiatku obetí Veľkej vojny. Potom sa prítomným prihovoril 
historik Múzea A. Sládkoviča v Krupine dr. Miroslav Lukáč, ktorý 
pripomenul symbolický aj historický význam zvonov, ktoré 
ohlasovali narodenie, sobáše aj smrť. V roku 1916 bola väčšina 
zvonov kvôli nedostatku riadneho železa z územia Uhorska zliata 
do diel, ktoré krútili vojnovú mašinériu ďalej. Aj zvonice oboch 
krupinských kostolov prišli o takmer všetky zvony. Ostali iba dva 
– jeden na katolíckej a jeden na evanjelickej veži. Na záver gen. 
Petrenec predseda krupinského Klubu vojnových veteránov ÚVV 
Slovenska a predseda ZO SZPB povedal, že je aj na nás, kto bude 
vládnuť a či budú menšie či väčšie vojny. Tiež  vyzval  prítomných  
na zapojenie  sa  do činnosti v organizáciách SZPB a ÚVV. Všetkým 
prítomným sa na záver podujatia poďakoval Ing. Radoslav Vazan. 
                                                                  PhDr. Miroslav Lukáč

Podobne ako v predchádzajúcom roku Rímskokatolícka cirkev – 
Farnosť Krupina v roku 2015 požiadala Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky o dotáciu na opravu strechy a nevyhnutnú sanáciu koruny 
muriva a opravu plášta Husitskej bašty. Už v predchádzajúcich 
rokoch ministerstvo prispelo na pamiatkový a umelecko-historický 
výskum (M. Šimkovic, M. Lukáč, 2012) i projektovú dokumentáciu 
(Ing.arch. Peter Nižňanský z Banskej Štiavnice, 2014) a tiež 
sanáciu strešného krovu – preparáciu poškodených častí a výmenu 
šindľovej krytiny (2015). MK SR v tomto roku pridelilo dotáciou 
vo výške 10 000,- EUR, ktorá by mala spolu s financiami farnosti 
vo výške najmenej 1500,- EUR pokryť časť plánovaných nákladov 
na opravu plášťa (vonkajšieho muriva) a koruny muriva bašty. 
Po dokončení tejto fázy projektu by mala byť bašta - najstaršia 
fortifikačná mestská stavba v Krupine a širokom okolí - uchránená 
od rýchlejšej degradácie muriva, a tak uchránená pre budúce 
generácie. Na príprave projektu sa podieľali správca Farnosti 
Krupina Mgr. Emil Gallo, MIC, ako odborný garant kronikár mesta 
a Mgr. Anna Surovcová. Dokončenie tejto fázy opravy mal na starosti 
už nový správca farnosti Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD., ktorý 
od občianskeho združenie Dobrý Pastier – Kláštor  pod  Znievom   
z blízkeho Bzovíka zabezpečil lešenie, za čo im patrí poďakovanie.                                                                                                                                     
                                                                    PhDr. Miroslav Lukáč 
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Každý človek by mal poznať svoje korene, zvyky svojich predkov. 
Slovensko je krajina bohatá na folklór a ľudové tradície a oplatí sa pri-
pomínať si ich. Múzeum Andreja Sládkoviča v spolupráci so Základnou 
umeleckou školou (ZUŠ) a Strednou odbornou školou obchodu služieb 
v Krupine (SOŠOaS) otvorilo v piatok 9. 12. 2016 výstavu Za vianočným 
oknom. Už názov nám napovie, čo nám výstava prerozpráva. 
Za vianočným oknom, teda niekde v izbe, počas vianočného obdobia, 
sa odohrávala väčšina ľudových zvykov a vo výstave sa návštevník 
dozvie, ako ľudia kedysi prežívali  predvianočné dni a ako prebiehala 
štedrá večera. Výstavu dopĺňajú kresby žiakov Základnej umeleckej 
školy a víťazné medovníky z podujatia VI. ročníka Vianočný medovník, 
ktorú organizovala SOŠOaS. Vernisáž začínala v podvečerných 
hodinách, zvonením zvonca  a prečítaním 2. kapitoly 1. – 14. verša 
evanjelia podľa Lukáša, ktoré hovorí o narodení Ježiša. Po privítaní 
hostí, nasledovalo pár slov o výstave a nakoniec za svetla petrolejo-
vých lámp, zazneli koledy detského speváckeho zboru pod vedením 
Mgr. Miroslava Šufliarskeho, DIS. art.  zo ZUŠ Krupina. Po prehliad-
nutí výstavy, čakalo pre návštevníkov pohostenie s neodmysliteľným 
vianočným punčom. S príchodom zimy, keď svetlo ubúda a tma pribúda 
sa naši predkovia viac ako počas iných mesiacov v roku, báli, že zlo a 
tma zvíťazí, preto hľadali spôsoby ako sa brániť a chrániť pred nad-
prirodzenými, zlými bytosťami. Verili, že v období zimného slnovratu 
sa vyčíňanie stríg, ktoré škodia ľuďom aj dobytku zvyšuje. Chránili sa 
cesnakom, svätenou vodou, kruhmi písanými trojkráľovou kriedou, ale 
aj miešaním rôznych mastí z kostí netopierov, či sadla diviakov, ktorými 
natierali dvere príbytkov, ale aj maštalí. Tieto dni nazývali aj strídžie. 
Začínali sa na Katarínu a končili na Štedrý deň. Najväčšiu moc mali 
zlé sily na sv. Luciu. Ľudia verili, že Lucia bola najväčšou bosorkou, 
keďže podľa legendy ju hodili do ohňa, ale ona nezhorela a žila ďalej. 
Vo väčšine dní sa spojitosť medzi kresťanskými sväticami a stridžími 
dňami nedá nájsť. Predvianočné obdobie, ako aj 25. december, je pre-
línaním zvykov pohanských s kresťanskými. 
Na sv. Katarínu chodili na strednom Slovensku malí chlapci vinšovať 
z domu do domu. Verilo sa na silu slova, to čo chlapci priali, sa malo 
vyplniť. Sviatok sv. Ondreja bol najdôležitejší pre ľúbostnú mágiu a 
obľubovali ho najmä vydajachtivé dievčatá. Varili halušky, alebo pirohy 
s lístočkami a tie im mali prezradiť za koho sa vydajú. Drevo mali 
ukradnúť zo dvora kde býval Ondrej, aby sa čary podarili. Obľúbeným 
bolo aj liatie olova. V Honte sa stretávame s liatím ponad hlavu dievčaťa 
cez kľúčovú dierku do vody. Dievčatá hádali meno, alebo povolanie 
svojho nastávajúceho. 
Mikulášske sprievody v oblasti Hontu, sú známe približne od prvej 
svetovej vojny. Zaujímavo prebiehali v neďalekej obci Senohrad. 
Mikuláš chodil v sprievode čertov, v každej domácnosti niečo podaroval, 
niečo dostal a na konci sprievodu mal košík plnší ako na začiatku.
Sv. Lucia sa ľuďom spája s vymetaním kútov „luckami“. Išlo o 
vymetanie zlých síl z domácnosti. Je veľa možností ako lucky chodili po 
domácnostiach, ale spoločným prvkom ostáva čaro tajomnosti, ktoré 
dosahovali zahalenou tvárou a mlčanlivosťou. Pre chlapov sa stalo 
obľúbeným vyrezávanie stolčeka bez použitia železných klincov, robotu 
si mali zadeliť na každý deň od Lucie až do Vianoc. Na polnočnej omši 
mali vidieť všetky dedinské strigy. Vravievalo sa, že od Lucie do Vianoc, 
každá noc má svoju moc, a tak si ľudia poctivo zapisovali počasie, aby 
vedeli aké majú očakávať v jednotlivých mesiacoch budúceho roku. 
Pre väčšinu dní platil zákaz šiť, priasť, ale aj ženám chodiť na návštevy, 
alebo aspoň nesmeli do domu vkročiť ako prvé.
Na štedrý deň musela žena všetko upiecť ešte pred východom slnka. 
Pri pečení chleba mala pred pecou podskočiť, aby bol chlieb vysoký a 
hospodárstvo rástlo. Pri štedrej večeri mal každý predmet na stole, ale 
aj pod stolom symbolický, magický význam. Na stole nesmela chýbať 
biblia, kríž, oblátky, med, cesnak, jablká.
S vianočným stromčekom sa stretávame v oblasti Hontu v roľníckych 
domácnostiach až po prvej svetovej vojne a na rozdiel od iných častí 
Slovenska, mal čisto symbolický a nie magický charakter. 
Zvykov a tradícií na Slovensku je omnoho viac ako je v príspevku 
napísané. Viac rozpovie výstava a preto pozývame všetkých do Múzea 
Andreja Sládkoviča v Krupine na putovanie históriou vianočných zvykov 
na Slovensku a osobitne aj v našom kraji. Výstava potrvá do 9. februára 
2017.                                                           Mgr. Janka Melichová     

Za vianočným oknom 
Vo štvrtok 10. novembra 2016 sa uskutočnila v priestoroch novovy-
budovaného obchodného centra slávnostná kolaudácia nových pre-
vádzok obchodov (BILLA, KIK, PEPCO, TETA a SUNSHINE odevy) 
a parkoviska pre obchodné centrum a obyvateľov priľahlej lokality 
nášho mesta. Stavebné práce na obchodnom centre uskutočňovala 
firma KERAMING, a.s.  Trenčín a boli zahájené v mesiaci jún 2016. 
Investorom celého diela bola zvolenská spoločnosť KLM Krupina, 

V Krupine pribudlo nové obchodné 
centrum

a.s., investičné náklady stavby dosiahli viac ako 4 000 000 EUR. 
Súčasťou celej investície bolo aj vybudovanie parkovacích miest 
pre obyvateľov bytového domu na Železničnej ulici. Verejný prísľub 
na vybudovanie týchto parkovacích miest dostali obyvatelia na spo-
ločnom stretnutí so zástupcami Mesta Krupina – primátorom mesta 
a poslancami Mestského zastupiteľstva v Krupine spolu so zástup-
cami investora na stretnutí v zasadacej miestnosti MsÚ.  V súvislos-
ti s investíciou boli pre Mesto Krupina vybudované na pozemkoch 
vo  vlastníctve  Mesta  nové  parkovacie  miesta  v  počte  24  miest,  
na pozemkoch Železníc SR v počte 12 miest a nový chodník popri 
štátnej ceste I/66, ktorý slúži aj pre prístup do Priemyselnej zóny 
– Krupina juh. Určite nezanedbateľným prínosom je to, že touto 
investíciou bolo vytvorených v našom meste 40 nových pracovných 
miest, zveľadil a skultúrnil sa predtým nevyužívaný a zanedbaný 
pozemok, na jar 2017 pribudnú ešte sadové a parkové úpravy ze-
leného priestoru obchodného centra. 

Aj pri realizácii tejto investície sa Mesto Krupina prejavilo ako spo-
ľahlivý partner s odborne zdatnými pracovníkmi Mesta Krupina 
a Spoločného obecného úradu, čo pri svojom príhovore vysoko 
vyzdvihol aj zástupca investora. Úprimne sa teším z každej novej 
investícii smerujúcej k rozvoju nášho mesta a k spokojnosti našich 
obyvateľov!                                                       Ing. Radoslav Vazan   
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Vo štvrtok 6. októbra 2016 sme na gymnáziu privítali PhDr. Tatianu 
Kmecovú, mediálnu analytičku Kancelárie vedúceho Úradu vlády 
SR, ktorá prišla žiakom tretieho ročníka predstaviť súťaž Road-
show 2016. Vyhlasovateľom tejto súťaže je práve Úrad vlády SR 
a jej cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania 
rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a ponúknuť im možnosť vyskúšať si pripraviť projektový 
zámer na základe skutočných potrieb svojho regiónu. Žiaci boli 
oboznámení s nastavením operačných programov pre programové 
obdobie 2014 – 2020, potom sa zoznámili so vzorovým projekto-
vým zámerom a s podmienkami súťaže. Teraz bude už len na nich, 
aby maximálne využili vlastnú nápaditosť a kreativitu a vypracovali  
kvalitný projektový zámer, ktorý osloví odbornú porotu a žiaci zís-
kajú zaujímavé ceny nielen pre seba, ale aj pre gymnázium. 
                                                                            Mgr. Monika Strehárová

ROADSHOW 2016

PROJEKT ŠTART UPS ZAVÍTAL AJ MEDZI ŠTUDENTOV
Dňa 7. októbra 2016 sa na  Gymnáziu A. Sládkoviča uskutočnila beseda s účastníkmi projektu s názvom ŠTART UPS po Slovensky. Or-
ganizátormi tejto roadshow je CESC (Stredoeurópske startup centrum) a  Business innovation center z Banskej Bystrice v spolupráci 
s Nadáciou Slovenskej sporiteľne a spoločnosťou MGroup z Banskej Bystrice.   Ide o úspešné podujatia, ktoré sa konajú v okresných 
mestách po celom Slovensku s cieľom oboznámiť mladých ľudí o možnostiach podnikania a kariérneho rastu. Besedu viedol pán Martin 
Čapliar z CESC, ktorý privítal študentov a predstavil im zaujímavých hostí z podnikateľského prostredia. Ako prvá sa študentom prihovo-
rila pani Tatiana Ondrejková, ktorá je majiteľkou spoločnosti Pelican.sk, ktorá je najväčším predajcom online leteniek na Slovensku. Pani 
Ondrejková porozprávala o začiatkoch jej podnikania, o ceste k úspešnému podnikaniu, nástrahách podnikania, ale aj o „ovocí“, ktoré 
podnikanie prináša. Druhým hosťom bol pán Michal Maxo Maxian, ktorý je zakladateľom Startup Slovensko, Startup Weekend podujatí 
na Slovensku, zakladateľ slovenského startupe BatSuite. Pán Maxian študentom ukázal možnosti ako začať so startupom, predstavil im 
oblasti, v ktorých by študenti mohli byť úspešní. Najdôležitejšie pri startupe je robiť to, čo Vás baví na maximum, potom môžete byť 
úspešný. Posledným hosťom besedy bol pán Martin Pechovský, zakladateľ spoločnosti MGroup z Banskej Bystrice. Pán Pechovský bol 
študent našej školy a študentom predstavil svoj zaujímavý nápad – drevený počítač Xerry.  Ide o počítač so zaujímavým dizajnom, ktorý je 
ručne vyrobený na Slovensku a je celý z dreva. Každý mal možnosť si ho pozrieť a dozvedieť sa viac o počiatkoch vzniku tejto myšlienky. 
Zároveň nás oboznámil o začiatkoch jeho podnikania a v skratke zhrnul základné vlastnosti, ktoré by každý úspešný podnikateľ mal mať.  
                                                                                                                                                                             Mgr. Oľga Gajdošíková
Študenti Gymnázia v projekte MINIERASMUS
Študenti Gymnázia A. Sládkoviča sa v dňoch od 20. – 24.  novembra 2016 zúčastnili projektu Mini-Erasmus, ktorého organizátorom je 
Future Generation Europe. Tento projekt nemá obdobu v žiadnom členskom štáte Európskej únie. Mini-Erasmus je týždňový informačný 
projekt (organizovaný dvakrát za akademický rok), ktorý  ponúka študentom možnosť získať odpoveď na otázku: „ Kde by som chcel 
študovať a vedel by som si predstaviť takto prežiť najbližšie roky môjho života?“ 
Cieľom projektu bolo pre študentov stredných škôl pripraviť 3 dni štúdia na vysokej škole, ktorú by po úspešnom ukončení strednej školy 
chceli navštevovať.  Študenti strednej školy si častokrát nevedia predstaviť ako prebieha štúdium na vysokej škole, nevedia sa rozhodnúť, 
kde by chceli študovať, a preto vznikol tento projekt. Naši študenti v rámci Mini-Erasmu navštívili školy v Bratislave – Univerzitu Komen-
ského (Prírodovedeckú, Filozofickú a Pedagogickú fakultu), Slovenskú technickú univerzitu (Fakultu informatiky a informačných technoló-
gií) a Paneurópsku vysokú školu,  v Banskej Bystrici – UMB (Filozofickú fakultu). Z našej školy bolo prihlásených 18 študentov, z ktorých 
vybrali 12, zvyšných 6 študentov boli náhradníci. Z našej školy sa v projekte angažovali hlavne študenti 3. a 4. ročníka, ale vybrali aj 
študentku z 2. ročníka. Študenti počas 3 dní strávených na ich vysnívanej budúcej vysokej škole strávili dopoludňajšie hodiny na prednáš-
kach a poobede sa zúčastňovali na rôznych besedách a workshopoch, či už s budúcimi zamestnávateľmi alebo mentormi, ktorí ich môžu 
do budúcnosti ovplyvniť.                                                                                                                              Mgr. Oľga Gajdošíková                                                                                                     

Imatrikulácie prvákov
16. novembra 2016 študenti 3.G pripravili pre prvákov vstup medzi študen-
tov našej školy v štýle televíznej šou „Tvoja tvár znie povedome“. Takéto 
imatrikulácie sme na našej škole ešte nemali, preto sme do Kina Kultúra 
prichádzali s veľkými očakávaniami. Prváci sa zmenili zo študentov našej 
školy na rôzne hudobné skupiny a hudobných interpretov ako Ploštín Punk, 
Abba, Kandráčovci, H16, Marika Gombitová a Meky Žbirka, či hudobné zo-
skupenie Aqua. Samotná príprava bola náročná pre obidve strany. Študenti 
3.G nakrúcali krátke videá o príprave jednotlivých hudobných predstavení. 
Náročné bolo naučiť sa texty piesní, správne tanečné choreografie, či vy-
brať vhodné oblečenie. Napriek tomu to všetkých vyšlo na jednotku.
Pre nás divákov to bol výborný kultúrny zážitok, všetci sme sa zabavili a sa-
mozrejme potleskom ocenili každé vystúpenie. Všetky výkony pozorne hod-
notila porota, ktorá to mala veľmi ťažké. Najdôležitejšou úlohou poroty bolo 
vyhlásiť víťaza.  Najlepším hudobným interpretom sa stalo hudobné duo 
v podaní Natálii Výbošťokovej (Marika Gombitová) a Patrika Tuhárskeho 
(Mekky Žbirka). Vďaka patrí všetkým prvákov za ich odvahu a tretiakom sa 
skvelý nápad a organizáciu.                                     Mgr. Oľga Gajdošíková

https://www.facebook.com/cescape.org/
https://www.facebook.com/businessinnovationcenterbb/
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Naši novonarodení Krupinčania : 8 detí

Manželstvo uzavrelo 8 párov:

Opustilo nás 5 spoluobčanov:

Ing. Adriana Žabková

Medzinárodný úspech speváckeho 
zboru v Bratislave
V dňoch 2. - 3. decembra 2016 sa Spevácky zbor pri Rímskokatolíckom   
kostole v Krupine zúčastnil  XI. medzinárodného festivalu adventnej 
a vianočnej hudby v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 17 zborov zo 7 
krajín ( Slovensko, Česko, Fínsko, Nórsko, Lotyšsko, Slovinsko, Južná 
Afrika, skvelé zbory z Ruska), spolu 500 spevákov a hudobníkov. 
Súťažilo sa v rôznych kategóriách podľa veku, počtu členov, 
repertoáru. Zbory hodnotila medzinárodná porota, ktorá na základe 
získaných bodov udelila zborom bronzové, strieborné a zlaté 
pásmo. Krupinský zbor vo svojej kategórii (komorné zbory 9 - 24 
spevákov) získal zlaté pásmo a 1. miesto. V kategórii komorných 
zborov, účinkovali aj zbory z Fínska, Nórska a Slovinska. Okrem 
súťažného vystúpenia v Primaciálnom paláci  zbor vystúpil v piatok 
večer  na  Adventnom  koncerte v  koncertnej   sále  v  Klariskách  
a v sobotu večer na Vianočných trhoch. 
Spevácky zbor pri Rímskokatolíckom kostole v Krupine sa svojím 
úspešným účinkovaním na viacerých medzinárodných festivaloch 
nielen zapísal do povedomia slovenskej zborovej obce, ale zároveň  
skvelo reprezentuje  mesto Krupina. 
Poďakovanie patrí spevákom, aj sponzorom: Mestu Krupina,  
Farskému úradu Krupina a dopravcovi SAD Krupina s.r.o. Mlynská 
ulica 1669.                                                 
                                                                   Mgr. Anna Ližbetínová

Demografický vývoj obyvateľstva
v meste Krupina v mesiacoch 
1. október - 1. november 2016

Sárova Bystrica - najlepší 
na Slovensku
Dňa 25.11. 2016 sa Samuel Miškov (študent 4. ročníka) zúčastnil 
celoštátneho kola moderátorskej súťaže SÁROVA BYSTRICA 2016. 
Samuel postúpil z 2. miesta v rámci krajského kola, ktoré sa konalo 
27. 10. 2016. Na celoštátnom kole v Banskej Bystrici sa stretli naj-
lepší študenti z celého Slovenska, ktorí sem postúpili z krajských 
kôl. Účasť na krajskom kole bola pre Samuela veľkým prínosom, 
pretože tam sa všetci súťažiaci dozvedeli aké chyby najčastejšie 
robia, čomu sa majú vyhýbať pri moderovaní, resp. pri rozhovore 
s respondentom, ako majú artikulo-
vať a podobne. Táto skúsenosť ho 
posunula o krôčik vpred. Podobne 
ako na krajskom kole, aj na celoštát-
nom bola súťaž rozdelená na dve 
vekové kategórie, od 15 do 18 ro-
kov a  od 19 – 25 rokov. Súťažné 
disciplíny boli štyri: čítanie spravo-
dajského textu, uvedenie vlastné-
ho reklamného bloku, moderovanie 
vlastnej relácie a vedenie rozhovoru 
so svojim hosťom. Študenti si deň 
vopred ťahali lístky, ktoré ich zaradili 
do skupiny s inými súťažiacimi. Sú-
ťažilo 7 družstiev, ktoré tvorili traja 
až štyria študenti. Dôležité bolo, aby 
sa študenti, ktorí sa vidia prvýkrát, 
dokázali zladiť a zakomponovať svo-
je pripravené texty s textami svojich 
členov v skupine. Budúci moderátori 
to nemali ľahké, pretože porota ich 
hodnotila počas štyroch blokov vystúpenia. Predsedom poroty bol 
Braňo Závodský (redaktor Rádia Expres), ďalšími členmi poroty 
boli moderátorka správ RTVS Janette Štefánková, redaktorky Rá-
dia Regina - Gabriela Tomajková a Mariana Kovačechová a posled-
ným členom poroty bol tímlíder Rádia Regina Radoslav Zemančík. 
Konkurencia bola veľká, napriek tomu musela porota v závere vy-
hlásiť troch najlepších v každej vekovej kategórii. Sme veľmi radi, 
že sa náš Samuel Miškov umiestnil na krásnom 1. mieste. V mene 
Gymnázia A. Sládkoviča mu gratulujeme a ďakujeme za repre-
zentáciu našej školy. Srdečne gratulujeme všetkým súťažiacim, 
ktorí nám predviedli svoje moderátorské schopnosti. Ďakujeme 
SOS Banská Bystrica, Mgr. Art. Marošovi Krajčovičovi za organi-
záciu súťaže takéhoto typu. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.                                                                                                                                          
                                                                  Mgr. Oľga Gajdošíková

Dávid Kroupa
Alexandra Nemčeková
Dorota Kováčová
Samuel Liktor
Lukáš Gonda
Miroslav Kubinec
Peter Kulich
Nikola Beniačová

Tomáš Jantoška a Anna r. Motyčková
Peter Frčka a Žofia r. Oravcová
Peter Mičuda a Dana Nováková
Jozef Zelinka a Simona Lukáčová
Pavel Dendiš a Monika r. Frčková
Ondrej Kohút a Monika r. Prôčková
Marek Ančin a Lenka Šafáriková
Martin Sever a Bernadeta Klimková

Ladislav Buday, 83-ročný
Ondrej Lelek, 64-ročný
Pavel Vyletel, 82-ročný
Magda Didiová, 58-ročný
Anna Sýkorová, 82-ročná

Školská jedáleň pri Základnej škole J. C. Hronského v  Krupine, 
ponúka širokej verejnosti možnosť stravovania v školskej jedálni.
Na výber máte z dvoch varených jedál. Obed si môžete dať nabrať 
do obedára alebo obedovať v jedálni. 

Čas výdaja je od 11.00 do 14.00 hod.
Cena jedného kompletného obedu je 2,39€.

Prihlásiť sa môžete osobne v kancelárii školskej jedálni alebo na 
telefónnom čísle:045/5522361, 0903722361.
Tešíme sa na Vás.
                                                                               Mária Zaťkovová

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
ZŠ J. C. HRONSKÉHO
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Jesenná časť súťaže sa začala pre „A“ mužstvo veľmi dobre, keď sme sa už na začiatku chytili dobrými výsledkami. Snažili sme sa udržať 
tento trend aj počas celej jesene. Samozrejme, prišli aj prvé výpadky, ktoré chlapcom nemôžem vyčítať, pretože človek sa učí na vlast-
ných chybách, ale najviac ma mrzia domáce prehry.
Prezimovali  sme  na peknom 3. mieste v tabuľke, čo je do jarnej časti súťaže pre nás veľká výzva udržať sa na horných miestach 
tabuľky. S prístupom hráčov k povinnostiam som bol vcelku spokojný, i keď výhrady mám k životospráve pred niektorými zápasmi. 
Za tieto prehrešky sme pykali stratami bodov, ktoré chýbajú k väčšej spokojnosti. K oporám mužstva patrili starší hráči, hlavne svojimi 
skúsenosťami, ktorým dobre sekundovali mladší hráči. Ambíciou do jarnej časti je pohybovať sa v popredí tabuľky. Chcem sa poďakovať 
hráčom za kvalitné výkony na ihrisku, i keď nie vždy dobrý výkon znamená dobrý výsledok. Poďakovanie patrí tiež funkcionárom výboru 
za vytvorené podmienky, fanúšikom fan-clubu za podporu.

POZITÍVA: Hlavný cieľ sme splnili. Vytvorenie výborného kolektívu z mladých hráčov, kde sa bazíruje hlavne na vytvorení kvalitnej partie 
po ľudskej stránke a zodpovednosti za veci. Zaujímavá práca (aj keď veľmi náročná) s mladými hráčmi, ktorí sa dajú ešte po niektorých   
stránkach formovať.

NEGATÍVA: Nedá mi nevysloviť názor, že jedna trávnatá plocha (hlavné ihrisko) je pre šesť mužstiev. Na jednom ihrisku sa v niektoré 
dni stretávajú tri či štyri mužstvá v tom istom čase.
Na záver by som sa chcel ešte raz poďakovať svojim hráčom, do ktorých som sa snažil celý rok vštepovať veci, ktoré im budú užitočné  
nielen v športe, ale aj v bežnom živote. Niekedy som bol na nich aj trošku tvrdší, ale to vyplývalo z toho, že sme sa chceli posúvať stále 
dopredu.                                                                                                                                                   Stanislav Bielik, tréner

MFK STROJÁR VYHODNOTIL JESENNÉ SÚŤAŽE

Dorast – III. Liga skupina JUH, tabuľka po jesennej časti 
2016/2017

1. TJ Sklotatran Poltár 13 11 0 2 49:11 33
2. MŠK Rimavská Sobota  13 10 2 1 47:12 32
3. FK Sokol Braväcovo 13   9 2 2 56:13 29
4. FK Iskra Hnúšťa   13   8 0 5 23:19 24
5. FK Mesta Tornaľa 13   7 2 4 29:26 23
6. FK 09 Bacúch  13   7 0 6 24:29 21
7. OFK Slovenská Ľupča 13   6 2 5 35:29 20
7. FTC Fiľakovo  13   5 3 5 22:23 18
8. MFK Revúca  13   4 3 6 27:31 15
9. MFK Nová Baňa 13   3 4 6 22:24 13
10. MFK Detva  13   4 1 8 21:35 13
11. MFK Strojár Krupina     13   4 0 9 12:29 12
12. TJ Tatran Čierny Balog 13   2 0 11 15:60 6
13. FK Slovan Sliač 13   0 3 10  6:47  3

Strelci gólov:
4 góly: Haško Dávid, 3 góly: Valica Andrej, 2 góly: Zaťkov Hugo,
1 gól: Selecký Slavomír,Pálka Ľubomír, Dado Erik

Dospelí – V. liga skupina C, tabuľka po jesennej časti 
2016/2017

1. ŠK Partizán Čierny Balog     13  9  2  2 31:14  29
2. ŠK Selce       13  7  3  3 33:28  24
3. MFK Strojár Krupina      13  6  4  3 21:10  22
4. ŠK Sásová       13  6  3  4 30:18  21
5. PS Hliník nad Hronom      13  4  7  2 25:24  19 
6. TJ Baník Štiavnické Bane     13  5  3  5 22:20  18
7. OŠK Dobrá Niva      13  5  2  6 29:24  17
8. TJ ŠK Sokol Jaku      13  5  2  6 27:23  17
9. TJ Lovča       13  5  2  6 24:31  17 
10. FK Sitno Banská Štiavnica  13  5  1  7 19:28  16
11. ŠK Hrochoť       13  4  3  6 21:30  15
12. OFK 1950 Priechod      13  4  3  6 18:27  15
13..OŠK Lieskovec      13  3  4  6 21:26  13
14. OTJ Hontianske Nemce     13  2  3  8 16:27    9

Strelci gólov:
6 gólov: Želiezka Mário, 2 góly: Lietava Daniel, Selecký Slavomír, 
Slúka Jozef, Paľov Adrián, 1 gól: Babiak Filip, Selecký Martin, Murín 
Tomáš, Kirdernaj Peter, Strhársky Ján, Križan Šimon, Boháčik Kamil 

Starší žiaci – II. Liga skupina JUH, tabuľka po jesennej 
časti 2015/2016

1. FK LAFC Lučenec       13  13 0 0 58 : 6 39
2. FK FC Baník Veľký Krtíš       13   8  2 3 37:22 26
3. MFK Strojár Krupina       13   8  1 4 28:27 25   
4. FK Mesta Tornaľa       13   8  0 5 50:23 24
5. MFK Detva        13   7  2 4 25:18 23
6. OŠK Radzovce        13   7  1 5 33:24 22
7. TJ Baník Kalinovo       13   7  1 5 29:30 22
8. MFK Nová Baňa       13   6  2 5 23:22 20
9. TJ Sklotatran Poltár       13   5  3 5 42:35 18
10. FTC Fiľakovo        13   6  0 7 28:27 18 
11. MFK Revúca        13   4  1 8 31:54 13
12. FK Iskra Hnúšťa       13   2  3 8 11:24   9
13. MFK Žarnovica       13  2 0 11   7:33   6    
14. FK Sitno Banská Štiavnica  13  0 0 13   3:60   0

Strelci gólov: 
6 gólov: Sporiš Marian, Zaťkov Hugo, 4 góly: Roziak Maroš, 3 góly: 
Mistrík Andrej 2 góly: Výboch Jozef, Dado Erik, Ruman Jakub, 
1 gól: Lutter Marek, Kriško Marek, Ruman Matúš

Starší žiaci – II. Liga skupina JUH, tabuľka po jesennej 
časti 2016/2017

1. MFK Detva  13 12 1 0 88:3 37
2. MFK Žarnovica  13   9 3 1 63:9 30
3. FTC Fiľakovo  13 9 2 2 51:13 29
4. FC Baník Veľký Krtíš 13 9 1 3 71:24 28
5. ŠK Novohrad Lučenec  13 8 2 3 43:15 26
6. FK Mesta Tornaľa 13 7 1 5 36:42 24
7. Sklotatran Poltár 13 7 0 6 42:47 21
8. MFK Strojár Krupina 13 5 3 5 24:17 18
9. Sitno Banská Štiavnica 13 4 1 8 24:50 13
10. MFK Revúca  13 4 0 9 28:61 12
11. FK Iskra Hnúšťa 13 3 1 9 14:31 10
12. OŠK Radzovce 13 3 1 9   8:67 10
13. TJ Baník Kalinovo 13 2 0 1111:72  6
14. MFK Nová Baňa 13 1 0 12 20:72 3

Strelci gólov: 
4 góly: Vaščák Denis, 3 góly: Pálka Erik, Bukovčan Patrik, Výboch 
Jozef, 2 góly: Gajdošík Šimon, 1 gól: Kralj Mirko, Crichel Miroslav, 
Svitka Michal, Koóš Dávid, Krnáčik Lukáš, Dendiš 
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Mladší žiaci „B“ - majstrovstvá okresu, tabuľka po jesennej 
časti 2016/2017

1. TJ Slovan Dudince       8 6 2 0 57:14 20
2. MFK Lokomotíva Zvolen       8 5 1 2 49:21 16
3. TJ Družstevník Podzámčok   8 5 1 2 28:16 16
4. MFK Strojár Krupina       8 2 0 6 23:46  6
5. OŠK Sása                    8 0 0 8 12:72  0

Strelci gólov: 
9 gólov: Orem Marko, 4 góly: Palkovič Tobias, 3 góly: Nemec 
Richard, 2 góly: Kováč Adam, Lauko Michal, Repiský Michal 1 gól: 
Škraban Peter 

Výsledky - mladší žiaci „B“, Majstrovstvá okresu, jeseň 
2016/2017
1. kolo: Slovan Dudince - MFK Strojár 11 : 1    
2. kolo MFK Strojár - Družstevník Podzámčok 0 : 4
3. kolo OŠK Sása - MFK Strojár 3 : 7 
4. kolo MFK Strojár - MFK Zvolen 3 : 4
5. kolo MFK Strojár - Slovan Dudince 2 : 9
6. kolo OŠK Podzámčok - MFK Strojár 4 : 3
7. kolo MFK Strojár - OŠK Sása 6 : 3
8. kolo MFK Zvolen - MFK Strojár 8 : 1

Príprava na novú sezónu 2016/2017 začala 21. 7. 2016 v domácich 
podmienkach. Počas prázdninového obdobia pozostával tréningový 
mikrocyklus zo 4 tréningových jednotiek a 1 zápasu. Hneď v úvode 
prípravy sme absolvovali turnaj  na domácej pôde, kde sme sa 
stretli s družstvami: FK Inter Bratislava, FŠ MH Jupie Banská Bystri-
ca, FK Pohronie Žiar nad Hronom.
Prípravné zápasy sme odohrali s FK Slovan Levice 2 x (3:7, 3:6), 
Baník Veľký Krtíš (6:5).
Účasť hráčov v prípravnom období počas prázdnin bola ovplyvnená 
obdobím dovoleniek, ale aj napriek tomu bola priemerná účasť 
v mesiaci júl – 13 hráčov a v auguste - 10 hráčov.
Úvod jesennej časti sa ešte niesol v procese spoznávania, skúšania. 
Dôvodom boli absencie z účasti na dovolenkách a taktiež v mesiaci 
september pribudli do kádra 4 hráči: Šimko, Gregáň, Bešina, Vazan.
Počas jesennej časti zásadné problémy nenastali. Družstvo opustila 
Dominika Paterová, ktorá začala prípravu, ale s príchodom školského 
roku nedokázala zladiť dochádzku- školu- tréning. Hráčka sa vrátila 
do materského klubu TJ Slovan Dudince.
V závere jesene sme odohrali 2 zápasy s veľmi dobrými súpermi 
v B. Štiavnici (0:2) – zápas veľmi dobrej úrovne, kde sme sa nedo-
kázali strelecky presadiť. Domáci prejavili väčšiu túžbu po víťazstve 
a mali v družstve väčšie individuality, ktoré dokázali zápas rozhod-
núť.  V Detve (1:6) sme zaznamenali najvyššiu prehru. Po prvom 
polčase sme boli lepším družstvom, ale žiaľ svoje príležitosti sme 
nedokázali využiť. Druhý polčas dominovali na ihrisku domáci hrá-
či, ktorým sme dovolili po našich hrubých individuálnych chybách 
skórovať.
V zápasoch s ľahšími súpermi sme dokázali počas zápasu využívať 
naše prednosti a súperove slabiny, čím sme zaznamenali vysoké 
víťazstvá Radzovce (6:0), Poltár (9:1).
Spokojnosť môžem vyjadriť s tréningovou a zápasovou účasťou 
hráčov. Taktiež som spokojný s prístupom hráčov k povinnostiam 
počas tréningového procesu a zápasov. U niektorých hráčov sme 
zaznamenali  nevyrovnané  výkony,  čo  je  však  charakteristické  
pre túto vekovú kategóriu.
S celkovým priebehom jesennej časti môžem vyjadriť spokojnosť, 
aj keď sa samozrejme vyskytli nedostatky, ktoré som spomínal. 
Počas zápasov dostávali všetci hráči príležitosť (najmenej 1/3 
zápasu 20 min., spravidla každý ½  30 min.).
Dôležitým pri hodnotení je individuálny výkon jednotlivca - tu 
môžem vyjadriť spokojnosť, že každý hráč zaznamenal určitý 
pokrok, ale u niektorých hráčov neboli dosiahnuté ich možnosti. 
Herný výkon družstva bol charakteristický počas celej jesene 
značnou nevyrovnanosťou, čo bolo spôsobené nevyrovnanou 
výkonnosťou hráčov.
Prípravu využijeme na zlepšenie všetkých oblastí, v ktorých sme 
zaznamenali nedostatky. Prevažnú časť prípravy absolvujeme 
v ŠH pri ZŠ E. M. Šoltésovej, ktorú budeme využívať na zlepšenie 
pohybových schopností (najmä rýchlosť, koordinačné schopnosti), 
pohybové zručnosti (HČJ – rýchla práca s loptou) a na malé 
prípravné hry.
Počas prechodného obdobia november, december budeme využívať 
ŠH pri ZŠ E. M. Šoltésovej 2 x týždenne. V prípade ponuky účasť 
na halových turnajoch.                              Mgr. Maroš Skopal, tréner 

Hodnotenie jesennej časti 2016/2017 
MFK Strojár Krupina, Mladší žiaci U 13 -  
II. liga JUH

Jarná časť súťažného ročníka sa niesla v zmysle nezmyselného 
zaradenia chlapcov do kategórie U 11, kde sa stretali, v zápasoch 
s vekovo staršími a fyzicky zdatnejšími deťmi. V kategórii 
predprípravky boli zaradené deti narodené v roku 2005 – 1, 2006 
-3, 2007 – 2, 2008 – 5 a 2009 – 4. Napriek tomu, že deti a rodičia 
boli znechutení  výsledkami, keď v celej súťaži sa podarilo vyhrať 
celkom tri zápasy a dva remizovať, účasť na tréningoch dosahovala 
až takmer 85 %.
Po jarnej časti odišli do iných klubov mimo Krupinu 3 deti, Simon 
Kocka –  MFK  Lokomotíva Zvolen,  Karolína  a  Samuel  Ílléšovci  
do JUPIE B. Bystrica, 15 detí prešlo do vyššej kategórie z celko-
vého počtu 26 detí, ktoré boli pôvodne prihlásené a organizačne 
zaradené do klubu mini futbalu. V priebehu súťaže skončilo svoju 
činnosť na základe už uvedených dôvodov 5 detí. Ako dôvod svojho 
odhlásenia bola demotivovanosť, najmä v zápasoch so staršími 
a nepomer zodpovedajúci fyzickej a hernej vyspelosti a následných 
výsledkoch zápasov. Ja osobne som nebol schopný presvedčiť 
rodičov o zmysluplnosti zaradenia týchto detí do súťaže U 11.
 Pre súťažný ročník 2016/2017 bolo prijaté rozhodnutie, že 
deti predprípravky nebudú zaradení do žiadnej súťaže, čo sa 
odzrkadľuje na dostatočnom čase na individuálnu prípravu mladých 
adeptov futbalu.  Do klubu prípravky U 9 v rámci Domčeka CVČ 
v Krupine je prihlásených 24 detí, z toho  14 je žiakov krupinských 
základných škôl a 10 je škôlkárov. Z uvedeného dôvodu boli deti 
rozdelené do dvoch skupín, pre ktoré sú organizované tréningové 
jednotky z prihliadnutím na vek jednotlivých skupín. „ Futbalová 
škôlka “ sa venuje individuálnym činnostiam jednotlivca, tak aby 
v nasledujúcom ročníku mohli chlapci doplniť predprípravku.  
Chlapci zaradení do predprípravky – školáci sa venujú individuálnej 
technickej príprave s loptou, nácviku herných činností jednotlivca 
a prípravy kolektívnych herných činností. Odohrali jeden turnaj 
za účasti mužstiev Hontianskych Nemiec a Dudiniec, a priateľský 
zápas v Dudinciach, ktoré výsledkovo neboli podstatné, ale ukázali, 
že toto je tá správna cesta prípravy mladých začínajúcich futbalistov 
a nie násilné zapájanie do nezmyselných súťaží. Bohužiaľ musím 
konštatovať, že poveternostné podmienky nám nedovolili odohrať 
ďalšie turnaje v Krupine a v Dudinciach.                                                            
Do dnešného dňa bolo odtrénovaných celkom 23 tréningových 
jednotiek zameraných hlavne na hernú činnosť jednotlivca 
Coerwerovou metódou, prípravnými hrami najmä hravou formou, 
s 87 % účasťou. Táto by však bola takmer na 100 %, lenže 
znižujúcim percentuálnym faktorom je chorobnosť jednotlivých 
detí, čo sa nedá nijako ovplyvniť.  
Pre porovnanie rastu výkonnosti a hernej praxi nám budú 
napomáhať aj zimné halové turnaje, napr. 11. 12. 2016 v Krupine 
„ Mikulášsky turnaj “ organizovaný Domčekom CVČ a iné turnaje 
v okolí s vekovo primeranými súpermi.
Chcem sa poďakovať výboru za správne rozhodnutie nezaradiť 
predprípravku do žiadnej neprimeranej súťaže a to chcem urobiť 
v mene detí a aj rodičov deti prihlásených na klubu prípravky U 9. 
Chcem sa poďakovať aj hospodárovi FK, ktorý chlapcom pripravil 
na turnaj a zápas dresy a aj takto prispel k zvyšujúcemu sa záujmu 
detí a ich rodičov  o futbalovú prípravku U9.
                                                                               Jozef Hraško, tréner  

Vyhodnotenie predprípravka -  
prípravka U9
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Po dvoch mesiacoch plných pohody, slnka a nových zážitkov 
sme sa opäť stretli v materskej škole. Deti sa vrátili ku svojim 
kamarátom, hračkám, učiteľkám, kuchárkam. Veľa rodičov a detí 
k nám zavítali po prvý krát. Materská škola na ulici Malinovského 
vytvorila 9 tried a prijala 169 detí, na elokovanom pracovisku       
I. Krasku vytvorila 2 triedy, prijala 41 detí. 

Vitajte v našej škôlkarskej rodine

Budova materskej ško-
ly prešla výraznou re-
konštrukciou. Program 
školy je zameraný aj 
na rozvoj pohybových 
zručností a zdatností 
vo vonkajšom prostre-
dí, čomu zodpovedá 
materiálne vybave-
nie. Práve v tomto 
období sa náš školský 
dvor pýši vybavenými 
novými preliezkami, 
úpravou zelene, vya-
sfaltovaným dvorom, 
oplotením areálu ma-
terskej školy. Finančné 
prostriedky sme dostali 
od zriaďovateľa Mesta 
Krupina, odsúhlasené 
poslancami Mestského 
zastupiteľstva. Teší-
me sa, že táto snaha 
a práca prinesie radosť 
deťom.
4. november - Deň ma-
terských škôl na Slo-
vensku sa stal medz-
níkom v dejinách pred-
školskej pedagogiky. 
/ v B. B. prvá detská 
opatrovňa - 4. novem-
ber 1829 /. 

Aj naše pedagogické pracovníčky spoločne s deťmi podporili túto myšlien-
ku a zvýraznili význam, poslanie a opodstatnenosť materskej školy. 
Spoločným pochodom pred budovu MsÚ a vypustením balónov, sme 
uviedli do života profesionálnu hrdosť k zvýšeniu statusu Materskej školy 
na ul. Malinovského a elokovaného pracoviska v Krupine. 
                                                               Mária Macková, učiteľka MŠ

1. ročník chodeckých 
pretekov
Dňa 29.11.2016 sa uskutočnil 1. ročník chodeckých 
pretekov v športovej hale pri ZŠ E. M. Šoltésovej. Toto 
športové podujatie začalo už v dopoludňajších hodinách, 
kedy sa uskutočnila beseda v Kine Kultúra s našim zlatým 
olympionikom z Ria 2016, Matejom Tóthom, ktorý zavítal 
opäť do nášho mesta po necelom roku. Matej sa prejavil 
ako skromný človek a trpezlivo, niekedy aj s úsmevom 
odpovedal na všetky otázky od našich žiakov. Po tejto 
besede nasledovala prezentácia účastníkov a samotné 
zahájenie pretekov našim vzácnym hosťom Matejom 
Tóthom, ktorý sa chopil aj mikrofónu a odkomentoval 
časť pretekov.
Súťažilo sa v piatich kategóriách: Prípravka chlapci a 
dievčatá (nar. 2007 a ml.) na 500 metrov, najmladší žiaci 
a žiačky (nar. 2005 a 2006) na 1000 m, mladší žiaci a 
žiačky (nar. 2003 a 2004) na 1000 m, starší žiaci a žiačky 
(nar. 2001 a 2002) na 1000 m, a dorastenci, juniori a 
dospelí na 3000 m.
Pretekov sa zúčastnili žiaci našej školy, ale aj ostatných 
krupinských škôl a taktiež sme tu mali súťažiacich z viace-
rých kútov Slovenska. V  kategórii juniorov  a  dospelých                                                                                                                                        
sa predstavilo niekoľko reprezentantov Slovenska                  
v chôdzi ako aj zahraniční pretekári z Poľska a z Maďar-
ska.
        Veľká vďaka patrí hlavnému organizátorovi – Mestu 
Krupina a VŠC Dukla Banská Bystrica.  Mgr. Maroš Skopal
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Dňa 15. novembra 2016 sme sa zúčastnili v CVČ Domček obvodného 
kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Bol to už v poradí 
9. ročník a našu školu úspešne reprezentovala Paulína Kvasová z 
8.B triedy. 
V rámci Hontu sa umiestnila na peknom 3.mieste, medzi deviatakmi 
bola jedinou ôsmačkou.                                   Mgr. Ľubica Milčíková

V utorok 15. novembra 2016 sa v telocvični ZŠ E. M. Šoltésovej 
uskutočnilo okresné kolo vo futsale základných škôl. Za účasti 
7 družstiev sa hralo v 2 skupinách. V A skupine hrali ZŠ J. C. 
Hronského Krupina, ZŠ s MŠ A. Matulu Sebechleby, SŠ Dudince, 
ZŠ s MŠ Cerovo a v B skupine hrali ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, 
ZŠ a MŠ Hontianske Nemce a naši chlapci. V úvodnom zápase 
naši chlapci nastúpili proti družstvu z Hontianskych Moraviec 
a po bojovnom výkone zvíťazili 2:0. V druhom zápase v skupine, 
v ktorom sa rozhodovalo o prvenstve v skupine remizovali 

Olympiáda Slovenského jazyka 

Futsal - okresné kolo

z chlapcami z Hontianskych Nemiec 3:3 a vyhrali skupinu B. V semifinále po výbornom výkone porazili chlapcov zo ZŠ J. C. Hronského 
Krupina 4:1 a postúpili do finále. V zápase o celkové prvenstvo sa stretli zo ZŠ A. Matulu Sebechleby. Po 2 rýchlych góloch Michala Svitku 
naši chlapci už kontrolovali ďalší priebeh stretnutia a v druhom polčase pridali ešte 2 góly a zaslúžene zvíťazili 4:0. Naši chlapci zvládli 
turnaj na výbornú a zaslúžene postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 29.11. 2016 opäť na domácej pôde. Školu reprezentovali: 
Michal Svitka, Šimon Gajdošík, Jozef Výboch, Miroslav Crichel, Erik Pálka, Jakub Kubovich, Natan Vician, Patrik Povalač, Patrik Bukovčan, 
Adam Maslík.                                                                                                                                                         Mgr. Martin Selecký

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Krupine bude 
od budúceho školského roka realizovať duálne vzdelávanie 
v spolupráci s firmou Continentál. V štvorročnom študijnom odbore 
Mechanik strojov a zariadení  je pridaná hodnota  vzdelávania 
formou  DULPRO. Je to získanie okrem Maturitného vysvedčenia, 
výučného listu, aj Nemeckého certifikátu  odbornej  spôsobilosti,  
vo vyštudovanom odbore Mechanik strojov a zariadení. 
Dňa 2. 12. 2016 sa vo firme Continental  Zvolen, stretli riaditelia 
a výchovní poradcovia základných škôl okresu Krupina a Zvolen. 
Účastníkmi stretnutia boli aj riaditeľka CPPPaP Zvolen PhDr. Beáta 
GRASSL,  za   AHK   Nemeckú   obchodnú a  priemyselnú   komoru 
Dipl. Ing. Željka Šenkovič, vedúca oddelenia projektov a odborného 
vzdelávania AHK, za BBSK Mgr. Imrich Kováč z oddelenia školstva a 
kultúry, za hostiteľskú firmu Continental, Ing. Lovas a Mgr. Kavická. 
SOŠOaS Krupina zastupovali Mgr. Anna Borbuliaková riaditeľka 
školy a Bc. Ján Brodniansky, hlavný MOV strojárstvo.
Exkurziu v priestoroch firmy absolvovali aj žiaci zo ZŠ, ktorí prejavili 
záujem o duálne vzdelávanie .
Cieľom stretnutia bolo oboznámiť zástupcov zo ZŠ o priebehu 
a výhodách tejto formy vzdelávania na našej škole a vo firme  
Continental Zvolen. Zástupcovia ZŠ  v diskusii hodnotili kladne 
Duál Pro, ako vzdelávanie s veľkou pridanou hodnotou, ponúkanou 
našou školou. Tak ako na záver skonštatovali je na rodičoch a ich 
deťoch, či túto formu vzdelávania príjmu a zveria svoje dieťa         
do duálneho vzdelávania na našej škole. 
Všetci, ktorí majú záujem  o túto formu vzdelávania  sa môžu 
prihlásiť u svojich výchovných poradcov, alebo priamo vo firme 
resp. informovať na SOŠOaS Krupina.
                       Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina                                 

DUÁL PRO na SOŠOaS Krupina.

Info: Continental Automotive Systems Slovakia, Zvolen 
Marián Lovás, manažér projektu, Tel.:045 / 531 86 90

Partnerská škola : SOŠ obchodu a služieb ,M.R. Štefánika 8 Krupina 
Mgr. Anna Borbuliaková , riaditeľka školy 045/5512403

Dňa 7. decembra 2016 zorganizovala Základná škola Jozefa Cígera 
Hronského  zájazd ,,Vianočná Viedeň“. Spred školy sme vyrazili       
o siedmej ráno a cesta nám trvala približne 4 hodiny. 
Cestu sme si  osladili v čokoládovni v mestečku Kittsee, kde sme 
mohli ochutnať rôzne druhy čokolád. 
Vo Viedni sme navštívili AQUA-TERRA-ZOO, kde sa nachádzali 
akváriá, teráriá a mnohé exotické zvieratá. Na vrchole nebotyč-
nej budovy nás čakala nádherná panoráma mesta. Po prehliadke 
,,Meerhausu“ sme sa vydali do vianočných ulíc Viedne, kde sme 
obdivovali krásnu architektúru budov a kostolov. Zastali sme v 
uličke Mariahilfer Strase, najexkluzivnejšia časť Viedne. Okrem sa-
motných trhov sme ešte navštívili Dóm svätého Štefana a Hofburg, 
zimné sídlo Hasburgovcov. Videli sme múzeá, sochu W. A. Mozarta, 
Márie Terézie, Františka Jozefa aj Sissi, záhrady a parlament.
Náš zájazd sme zakončili vianočnými trhmi pri radnici, kde sme si 
mohli kúpiť koláč a teplý vianočný punč. Viedeň nás očarila krás-
nou vianočnou výzdobou.
Pred školu sme sa vrátili krátko po desiatej. Po príchode sme sa 
rozišli a spokojne sme sa vrátili domov.
                                                       Žiaci 9.C, ZŠ J. C. Hronského

Vianočná Viedeň

http://www.continental-corporation.com/
http://www.soskrupina.sk/index.php?stranka=dualpro
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V tento slávnostný deň sa stali „prváci“ našej školy členmi cechu 
študentského. Ale nebolo to len tak zadarmo, čakali ich rôzne 
disciplíny.  Museli splniť úlohy, ktoré sme si my žiaci v školskej rade 
pre nich pripravili. Prvou úlohou bolo jedenie jablka, ktoré bolo 
priviazané na palici. Jablko im viselo na palici a čakalo na toho, 
kto si ho ako prví zje. Lenže úloha nebola jednoduchá, nemohli 
používať ruky. Ďalšou úlohou bola ochutnávka ovocia a zeleniny. 
Žiaci museli so zaviazanými očami uhádnuť, či ide o zeleninu 
alebo ovocie. Po tejto úlohe nasledovalo kŕmenie vo dvojici. Ich 
úlohou bolo taktiež so zaviazanými očami nakŕmiť toho druhého 
smotanou. Predposlednou disciplínou bolo pukanie balónov. Žiaci 
museli splniť bojovú úlohu vo dvojici s balónom a to prasknúť ho 
bez použitia rúk.  Bola  to  sranda  pozorovať  ich.  Nakoniec  
prišla na rad pantomíma. Pri tejto úlohe si žiaci precvičili svoje 
neverbálne zručnosti a herecké výkony. 
Pokiaľ žiaci zvládli skúšku dostali odmenu v podobe cukríka 
a lízanky. Ale, ak nesplnili naše skúšky, tak ich čakal trest a to 
ochutnať škoricu a kyslú šumienku. Bolo to zaujímavé a prežili sme 
výbornú atmosféru plnú humoru. Nakoniec sme aj tak všetkých

Imatrikulácie na SOŠOaS 
Krupina

„prvákov“ prijali do našej školy. 
A tak sme slávnostne ukončili imatrikulácie.                                                                                                         Viliam Smutný II.O

Študenti 2. ročníka študijného odboru obchodná akadémia 
sa rozhodli zapojiť do celoslovenskej súťaže Euroscola, 
ktorú každoročne vyhlasuje informačná kancelária 
Európskeho parlamentu na Slovensku.

Euroscola 2017 dáva možnosť študentom vo veku 16 - 18 rokov 
zažiť jeden deň v Európskom parlamente v Štrasburgu a rokovať 
so svojimi rovesníkmi o problémoch mladých v EÚ. 
Základom zapojenia sa do súťaže je usporiadanie podujatí                
na základe vybraných tém s cieľom ktorých je diskusia o Európskej 
Únii. Naši žiaci sa rozhodli pre tému „Európska únia a my“                    
a venovali sa otázkam Brexitu vo Veľkej Británii, migračnej kríze 
v Európe a Predsedníctvu SR v rade EU. Najprv vytvorili dotazník        
o EÚ, v ktorom sa snažili zistiť názory žiakov i občanov nášho mesta 
na fungovanie Európskej únie.
V utorok 22. 11. 2016 sa im spoločne s pani profesorkou poda-
rilo zorganizovať zaujímavú besedu s europoslankyňou Monikou 
Flašíkovou-Beňovou a ďalšími hosťami, riaditeľkou školy Mgr. An-
nou Borbuliakovou, vedúcou klubu dôchodcov Annou Križanovou a 
poslancom BBSK Štefanom Matejkinom. 
Žiaci II.O mali pripravené množstvo otázok, ktoré ich zaujímali a 
pani Flašíková-Beňová im na ne s úsmevom a radosťou odpovedala. 
Po besede s europoslankyňou mali  rozhovor s pánom poslancom 
Štefanom Matejkinom, ktorý  rozprával o problémoch nášho 
kraja. Hlavne o nezamestnanosti a nedostatku špecializovaných 
lekárov v našom okrese. Tiež sa vyjadril k problémom s čerpaním 
eurofondov a k plánovanému obchvatu okolo Krupiny, ktorý je 
zatiaľ v nedohľadne. 
V rámci projektu žiaci vyzbierali pre deti darované oblečenie, 
hračky. 
Zbierku rozdelili a osobne doručili do Migračného tábora 
v Opatovskej Novej Vsi, ako aj do  Centra sociálnych služieb 
Krupina.
A nakoniec si zobrali na starosť prípravu súťaže  „Poznávame 
Európsku úniu a ľudské práva“,  kde zisťovali úroveň vedomostí 
žiakov a občanov mesta.
                                                                     Monika Kocková II.O

EURÓPSKA ÚNIA A MY - 
EUROSCOLA 2017Mestská knižnica v Krupine  a Klub dôchodcov učiteľov, 9. no-

vembra  privítali začínajúceho spisovateľa Norberta Ṏlveckého. 
S písaním začal len nedávno - v roku 2011 sa prvýkrát zúčastnil 
na poviedkovej súťaži a z poviedok, ktoré do súťaže poslal, vybrali 
dve. Tie boli nakoniec publikované v knihe „Krimipoviedky“. 
Prvotina „Na krídlach duše“ - je strhujúci skutočný príbeh psychicky 
týranej a ponižovanej ženy, ktorá svojho manžela milovala aj na-
priek tomu, ako veľmi jej ubližoval. Neprestajne mu odpúšťala, a 
zároveň sa ho bála - až kým neprišla na to, že hoci ho nedokáže 
zmeniť, dokáže zmeniť seba... 
„Nečakaná diagnóza“ -  je najnovšie dielo. Napínavý román o diag-
nóze, ktorá sa síce na Slovensku ešte nevyskytla, ale v Čechách už 
áno - a takmer vždy sa končila smrťou. Striehne na nás vo vode - 
na kúpaliskách, jazerách. A zabíja… rýchlo a nečakane. 
Oba príbehy zaujali čitateľov a aj preto sa rozprúdila vzrušujúca 

Literárne stretnutie

debata, lebo o týraných 
ženách sa veľa hovorí 
v dnešnej spoločnosti. 
Samozrejme  aj druhý 
príbeh je nám blízky. 
Pretože letné dni si 
krátime pri jazerách, či 
kúpaliskách a dej „Ne-
čakanej diagnózy“ je 
taký vierohodný, že veru 
skrsla v nás myšlienka, 
čo keď sa to stane aj 
nám...
Spisovateľ Ṏlvecký bol 
veľmi  bezprostredný 
a milý, dobre sa nám 
s ním  besedovalo. 
Stretnutie všetkých 
zaujalo a budeme po-
zorne sledovať jeho 
ďalšiu spisovateľskú 
dráhu a čakáme na 
jeho nové romány.                                                                                                                                          
       Katarína Almášyová
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V nedeľu 4. 12. 2016 sa v Krupine bojovalo o tohtoročných maj-
strov Slovenska v cyklokrose. Organizátorom pretekov bol Cyk-
listický klub Krupina. Preteky sprevádzalo krásne zimné počasie. 
Rannú námrazu na trati postupne roztápalo slnko a vznikajúce 
blato sľubovalo maximálnu sústrednosť v prípade pretekárov a 
zaujímavé okamžiky pre divákov. S náročnými podmienkami sa 
pasovali už detské kategórie, u juniorov a elitných mužov to po-
riadne preverilo techniku jazdy.
„Majstrovstvá Slovenska ukončili peknú domácu sezónu. Orga-
nizátori z Krupiny opäť pripravili nádherné a zaujímavé preteky. 
Počasie bolo nádherné, pre divákov veľmi atraktívna trať, ťažká 
a technická, množstvo zaujímavých momentov a pádov. Napriek 
tomu vo všetkých kategóriách zvíťazili favoriti, nekonalo sa žiad-
ne prekvapenie, teda zaslúžene zvíťazili najlepší, tí, ktorí to aj po-
čas celej sezóny preukazovali. Určite chceme pokračovať v rotácii 
organizátora MSR“ zhodnotil MSR Martin Fraňo, predseda komisie 
pre cyklokros. 
Preteky sa začali štartom najmenších v kategórii Nábor, kde súťa-
žili deti o titul majstra okresu Krupina. Súťažilo sa v troch veko-
vých kategóriách. V kategórii do 6 rokov sa majstrom okresu Kru-
pina stal Matúško Orlický. V kategórii od 6-9 rokov sa majstrom 
okresu Krupina stal Marko Ungvarský z Krupiny, v dievčenskej ka-
tegórii si víťazstvo a titul majsterky vybojovala Ninka Gajdošíková 
z Krupiny. V najstaršej kategórii od 10-14 rokov si majsterské 
tituly rozdelili Stanislav Stankovič a Viktória Klementová, obidvaja 
z Krupiny.  

Majstrovstvá Slovenska 
v cyklokrose - Krupina 2016

Hlavnou časťou pretekov boli Majstrovstvá Slovenska v rámci 
12. kola Slovenského pohára, kde súťažili pretekári s platnou li-
cenciou Slovenského zväzu cyklistiky. Od každého pretekára sa 
očakával  maximálny  výkon,  veď  sa  bojovalo  o  najcennejší  
titul  na Slovensku. V kategórii starších žiakov si majstrovský ti-
tul vybojoval Lukáš Kunštár (ŽP Šport, a.s. Podbrezová) a svoju 
úspešnú sezónu u mladších žiakov zavŕšil ziskom zlatej medaily 
Matthias Swarzbacher z rovnakého klubu. Vo veteránskych ka-
tegóriách si fantasticky viedol pretekár z kategórie Masters A  
Milan Barényi (Trek KCK Oslany), ktorý len deň predtým získal 
bronzovú medailu na Majstrovstvách sveta v belgickom Mole. Ka-
tegóriu Masters B obhájil exmajster sveta v cyklokrose Ondrej 
Glajza (ŠK Tatry Bike Team Cyklomax).  Medzi kadetmi triumfoval 
Samuel Hollý (CKM Poprad), v spoločnej kategórii žiačok a kade-
tiek zvíťazila obhájkyňa titulu z minulého roku Radka Paulechová 
(CyS – Akadémia Petra Sagana , Žilina). Medzi juniormi si titul 
odniesol Jakub Varhaňovský (ŽP Šport, a.s. Podbrezová), medzi 
U23 bol najrýchlejší pretekár Šimon Vozár z toho istého klubu. 
Vyvrcholením pretekov bol štart mužov Elite, kde si prvenstvo vy-
bojoval Martin Haring z Dukla Banská Bystrica. Všetkým srdečne 
gratulujeme. 
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí podporili tieto preteky, či 
už sponzorsky alebo organizačne.                       SZC, CK Krupina

Čitatelia navštevujúci Mestskú knižnicu v Krupine sa určite potešia, 
pretože do knižnice pribudlo 461 nových kníh, ktoré sme zakúpi-
li vďaka dotácií z Fondu na podporu umenia a spolufinancovaniu 
Mesta Krupina. 
Do knižnice pribudli knihy rôzneho žánru – beletria, náučná lite-
ratúra aj knihy pre detského čitateľa. Zakúpený notebook a inte-
riérové vybavenie  (stoličky, stolíky, vitrínka)  sa  budú  využívať  
pri rôznych besedách, prednáškach, prezentáciách, prázdninových 
tvorivých dielňach a iných plánovaných aktivitách. 
Už aj v tomto roku spríjemnilo nové vybavenie niekoľko zaujíma-
vých aktivít v knižnici. V októbri na podujatí s názvom „Stretnutie 
mátoh v knižnici“ sa deti dozvedeli niečo viac o strašidlách a máto-
hách, spoločne si prečítali knihy a namaľovali obrázky. V novembri 
sa uskutočnila príjemná beseda so spisovateľom Norom Ölveckým, 
s ktorým sa stretli a rozprávali členovia literárneho klubu aj samotní 
priaznivci pána spisovateľa. V decembri sa v knižnici stretnú dospe-
lí aj deti na podujatí „Vianočné oblátky“, kde si pripomenieme tra-
dície a zvyky našich predkov od Kataríny až do Vianoc. Na stretnutí 
sa zúčastní približne 80 detí z materských škôl, základnej a špeci-
álnej školy. Podujatie bude slávnostne ukončené ukážkami z  knihy  
M. Kukučína – „Vianočné oblátky“,  ktoré bude  možné sledovať  aj 
vo filmovej verzii.                                   Ing. Stanislava Alakšová
Tento projekt finančne podporil:

Knihy pre knižnicu
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Slávnostné rozsvietenie 
krupinského námestia 
na sviatok Mikuláša
Koniec roka 2016 je tu a s ním aj prichádzajúce 
predvianočné a sviatočné vianočné dni. 
Ako každý rok, tak aj tento rok prišiel do nášho 
mesta MIKULÁŠ. Podvečer 6. decembra sa Svä-
totrojičné námestie zaplnilo detičkami túžobne 
očakávajúc  príchod  Mikuláša. 
V podaní  žiakov Základnej   umeleckej   školy  v  
Krupine pod vedením Mgr. Miroslava Šufliarske-
ho v Mikulášskom predstavení „Ako sa našiel 
Mikuláš“ spolu s anjelmi a čertom sa Mikuláš 
predsa len našiel a všetkým deťom, ktoré prišli 
v tento mrazivý mikulášsky podvečer za ním, 
rozdal aj so svojimi pomocníkmi sladké dobroty. 
Mikulášska nádielka týmto ale nekončila. 
Po spoločnom odpočítavaní  primátora  mesta  
Ing. Radoslava Vazana s Mikulášom a všetký-
mi  prítomnými  na  námestí,  sa  rozsvietil 
vianočný stromček pred mestským úradom. 
Tým sa ale mikulášske prekvapenie nekončilo, 
práve naopak začalo. Postupne sa do nového 
sviatočného šatu, plného ligotavých svetielok, 
zažala aj budova mestského úradu, fontána 
na námestí a všetky stromy lemujúce naše 
námestie pozdĺž hlavnej cesty. Mesto Krupina 
pre všetkých obyvateľov mesta, ale aj pre všet-
kých, ktorí naše historické mestečko navštívia, 
alebo ním len prechádzajú zaodelo do takmer 
40000 LED svetielok. 
Ako mnohé iné mestá na Slovensku aj Krupina 
novou vianočnou výzdobou skrášlilo predvia-
nočnú atmosféru nastávajúcich sviatočných 
dni. Radosť v očiach a pokoj v duši, pohľa-
dom na jagot svetielok, bolo vidieť na tvárach 
malých, ale aj nás veľkých. Atmosféru pokoj-
ných predvianočných sviatkov umocnil v tento 
mrazivý večer aj koncert výnimočnej speváčky 
KATKY KOŠČOVEJ, v podaní ktorej sme si vypo-
čuli vianočné piesne. 
Touto cestou Vás chceme všetkých srdečne 
pozvať na podujatia, ktoré pre Vás Mesto 
Krupina, oddelenie kultúry pripravilo ešte 
v závere roka a všetkým poďakovať za náv-
števnosť a podporu kultúry v našom meste 
počas celého roku 2016.
Nový rok 2017 Vás pozývame spoločne odštar-
tovať 1. januára 2017 o 17.00 hodine ohňostro-
jom na Svätrojičnom námestí.
Želáme Vám veselé a pokojné sviatky Vianoc 
a šťastný nový rok 2017.        Oddelenie kultúry 
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