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Počas jedenásteho ročníka Dní mesta Krupina v piatok 2. júna tra-
dične počas slávnostného Mestského zastupiteľstva v Krupine pri-
mátor odovzdal štyri ocenenia pre štyroch laureátov. Po zaznení 
slovenskej hymny primátor mesta privítal všetkých vzácnych hostí 
a zúčastnených Krupinčanov. Vyzdvihol to, že si pripomíname 500. 
výročie reformácie, ktorá sa výrazne dotkla aj mesta Krupina. Spo-
menul významné krupinské evanjelické gymnázium, ale aj osob-
nosti evanjelického života  predovšetkým Ondreja Braxatorisa, au-
tora prvej tlačenej po česky vydanej monografie o Krupine z roku 
1810, ale najmä jeho syna Andreja Sládkoviča, autora Maríny a 
Detvana. Vyzdvihol tiež rod Maróthyovcov. Okrem Daniela Maróthy-
ho aj jeho dcéru Elenu Maróthy-Šoltésovú, výnimočnú predstaviteľ-
ku ženského emancipačného hnutia. Potom nasledovalo samotné 
udeľovanie ocenení. 
      Na pódium najprv vystúpil pán 
Štefan Turák. Narodil sa 14. ja-
nuára 1951 v Krupine. Vychovali ho 
najmä starí rodičia Rondíkovci. 
Po absolvovaní škôl a učňovskej 
praxe v odbore sklenár začal praco-
vať v sklárni Lietavská Lúčka. Tam 
pracoval až do roku 1968, kedy 
prišiel do PPS Detva závod Krupi-
na, kde sa vrátil aj po absolvovaní 
ZVS. Tam bol až do roku 1999 a po 
krátkych pracovných zastávkach na 
rôznych miestach v roku 2009 odi-
šiel na predčasný dôchodok. Spolu 
s manželkou Soňou vychoval 4 deti 
a dnes sa teší 10 vnúčatám. S hud-
bou sa stretol už v detstve a na harmonike sa priúčal od 5. roku ži-
vota. Neskôr sa zdokonalil u manželov Ružinákovcov a v základnej 
umeleckej škole. S husľami začal tiež ako samouk ešte v roku 1964. 
Od roku 1974 hrával s Jánom Popáleným na svadbách, neskôr aj 
na Cechových hrách krupinských. V roku 1999 prišiel do Ľudovej 
hudby Vartovka (pred tým Ľudová hudba Spojári) a v roku 2008 
vznikla nová Ľudová hudba Andreja Sládkoviča, ktorej sa stal vedú-
cim. Jeho zanietenosť pre hudbu a zhovorčivá povaha napĺňa náv-
števníkov mnohých kultúrnych podujatí v meste, regióne, či v iných 
kútoch Slovenska. Pán Turák je zároveň dlhoročným darcom krvi. 
Prvýkrát daroval krv vojenskej nemocnice v Tábore a od roku 1971 
až dodnes ju daroval viac ako 200 krát. V meste Krupina patrí 
k tým najvytrvalejším darcom. Za svoju ľudskosť a vytrvalosť získal 
niekoľko ocenení – bronzovú, striebornú, zlatú aj diamantovú Ján-
skeho plaketu, ako aj veľkú platinovú Medailu prof. Kňazovického, 
ktorá sa udeľuje darcom po 100 odberoch. Preto bola pánovi Štefa-
novi Turákovi udelená Cena primátora mesta Krupina za humanitný 
čin a ľudskosť ako dlhoročnému darcovi krvi a dlhoročné aktívne 
pôsobenie v hudobných telesách v meste Krupina.
         Po ňom na pódium v Kine Kultúra vystúpil pán Matej Miko. 
Pán Miko sa narodil v Krupine 9. júla 1936. Po absolvovaní krupin-
skej ľudovej školy nastúpil na Strednú zdravotnú školu v Banskej 
Bystrici - odbor zubný technik. V tomto odbore v rokoch 1952 – 
1979 pracoval v Nemocnici s poliklinikou Krupina a neskôr v rokoch 
1979 – 1992 v Jednote, s.d. Krupina. Od svojej mladosti, podobne 
ako jeho bratia Ivan a Vladimír, začal hrávať rôzne športy - futbal, 

hokej, tenis, ale najmä stolný tenis 
(paralelne od roku 1950). K tenisu 
ho výraznou mierou motivoval vte-
dy aktívny Viliam Sýkora. Približne 
v roku 1961 sa spolu s krupinskými 
stolnými tenistami úspešne prebo-
joval do II. ligy a v roku 1963 sa 
v súťaži jednotlivcov v Liptovskom 
Mikuláši Matej Miko stal majstrom 
kraja. Hrával až do obdobia nástupu 
mladšej generácie v druhej polovici 
70-tych rokov. Neskôr – no už v dô-
chodkovom veku – sa k reprezentácii 
Krupiny vrátil a ešte v roku 2003 hrá-
val 4. ligu za Krupinský telovýchovný 
klub. Matej Miko pôsobil aj ako roz-
hodca, pričom získal všetky stupne kvalifikácie rozhodcu a mohol 
rozhodovať aj na celoštátnej prípadne medzinárodnej úrovni. Matej 
Miko rozhodoval približne na 3 súťažiach majstrovstvách Európy 
a ďalších československých celoštátnych súťažiach. Rozhodoval 
v súťaži TOP 12 európskych hráčok a hráčov v roku 1978 v Pra-
he ako hlavný rozhodca a naposledy v roku 1979 rozhodoval na 
Československej univerziáde. Matej Miko počas svojej profesionál-
nej kariéry získal niekoľko celoštátnych či profesijných ocenení. 
Aj vďaka jeho podpore boli Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine 
venované významné trofeje z medzinárodných súťaží jeho brata 
Vladimíra Mika. Je potrebné vyzdvihnúť, že aj samotný pán Matej 
Miko daroval múzeu viacero historických predmetov a dokumen-
tov, viažucich sa na históriu športu v Meste Krupina. Matej Miko je 
aj vzácnym dokumentátorom stolnotenisovej a futbalovej histórie, 
ktorú zaznamenal do rozsiahlych kroník. Preto bola pánovi Matejovi 
Mikovi udelená Cena primátora mesta Krupina za zásluhy o mimo-
riadne výsledky v stolnom tenise v Krupine, jeho dokumentáciu, 
ako aj za donáciu pre Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine a pri 
príležitosti 80. výročia narodenia.
         Ďalší na pódium vystúpil pán Ing. 
František Mráz. Ing. Mráz sa narodil 
18. februára 1934 v Močiari pri Ban-
skej Štiavnici, kde absolvoval základnú 
školu. V roku 1953 absolvoval strednú 
školu v Trenčianskych Tepliciach a Vy-
sokú školu poľnohospodársku v Nitre 
v roku 1958. Semestrálnu prax vyko-
nával na STS Gbelce pri Štúre a potom 
2 mesiace v Nemeckej demokratic-
kej republike. Na Poľnohospodársku 
technickú školu v Krupine nastúpil 
11. mája 1959 ako učiteľ odborných 
predmetov, najmä predmet motorové 
vozidlá a riadenie motorových vozidiel 
a ich opravy. Starostlivosť o žiakov sa 
prejavila aj v individuálnom prístupe, 
prísnosti a samozrejme v doučovaní bez nároku na mzdu. Zároveň 
externe vyučoval na JSŠ – Gymnáziu v Krupine, Lesníckom odbor-
nom učilišti v Pliešovciach 
a Odbornom učilišti Stredoslovenských mliekarní  v Krupine. 

Počas XI. ročníka Dní mesta Krupina 2017 boli udelené 
Ceny primátora mesta Krupina a Cena mesta Krupina

/pokračovanie na  str. 2/
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/pokračovanie zo str. 1/Stredné poľnohospodárske 
učilište poskytovalo vzdelanie diaľkovým študentom, 
pracovníkom z praxe a pod. Ing. Mráz vyučoval vo 
všetkých triedach denného i externého štúdia, spolu 
okolo 5000 absolventov. Vzdelávanie progresívnou 
metódou problémových žiakov publikoval v odbornej 
tlači. Z tohto ohľadu bol aj členom rôznych odbor-
ných sekcií a komisií v rámci kraja a okresu, zároveň 
bol externým spolupracovníkom Okresného štatis-
tického úradu pre odhad a kontrolu úrody. V meste 
Krupina niekoľko rokov vykonával funkciu predsedu 
Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, 
ktorý sa podieľal na zveľadení rybníkov vo Vajsove, 
Sebechleboch a ostatných vodných plôch v súčas-
nom okrese. Rovnako bol predsedom Automotoklu-
bu, ktorý sa zameriaval na dopravnú výchovu mláde-
že, usporadúvaniu jázd zručnosti najmenej štyrikrát 
ročne, brannoorientačných súťaží okresu a kraja. 
Aktívne sa tiež zapájal do kultúrno-spoločenských 
akcií v škole a v meste. Takmer žiaden z jeho žiakov 
nemôže zabudnúť na jeho pôsobenie ako učiteľa 
školy. Spolu s manželkou má 3 deti. Preto bola Ing. 
Františkovi Mrázovi udelená Cena primátora mesta 
Krupina za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť 
na pôde stredných škôl mesta Krupina a všestranné 
angažovanie pri výchove mládeže.
Napokon si ocenenie pre-
vzal pán Mgr. Vladimír 
Júda. Je to už po druhý-
krát, pretože ešte v roku 
1997 získal Cenu primá-
tora mesta Krupina. Mgr. 
Júda sa narodil v Krupine 
13. novembra 1937. Hoci 
časť svojho života prežil 
ako učiteľ na okolitých 
základných školách v Li-
tave, Cerove a Bzovíku. 
Po tom, čo sa stal kroni-
károm mesta (od r. 1987 
pričom spracoval obdobie 
rokov 1977 – 1996), ne-
pretržite sa venoval skú-
maniu bohatých dejín mesta Krupina. Jeho práca sa 
sústredila najmä do dvoch oblastí - zbieranie mate-
riálov k dejinám mesta, ako aj evanjelického a. v. 
cirkevného zboru v Krupine a príprava kroniky a pre-
zentácia zistených faktov na stránkach regionálnych 
periodík. Práca regionálneho bádateľa a kronikára 
je nepretržitá a namáhavá, vyžadujúca si neustálu 
pozornosť, taktiež vytrvalosť a svedomitosť. Mgr. Jú-
dovi sa podarili nadviazať kontakty na syna Alberta 
Mamateya, podpisovateľa Pittsburskej dohody, ako 
aj s ďalšími osobnosťami a inštitúciami (knižnice, 
archívy atp.), ktoré pomohli poskytnúť informácie, 
vzťahujúce sa na dejiny mesta. 
Tieto informácie neustále spracovával a prezentoval 
na stránkach miestnych periodík (napr. Hontianske 
noviny). Takto sa zrodili články o ev. a. v. farárovi 
Dr. Pavlovi Bujnákovi či Albertovi Mamateyovi, peri-
odikách vydávaných v meste Krupina, krupinských 
knižniciach, o partizánskych a oslobodzovacích bo-
joch v meste a podobne. Neúnavným získavaním 
informácií sústredil poznatky o tých, ktorí zahynuli 
počas I. a II. svetovej vojny. Jeho nasledovníci mohli 
nadviazať na jeho výskum práve vďaka jeho priekop-
níckej práci. 
Preto bol pán  Mgr. Vladimír Júda ocenený Ce-
nou mesta Krupina za významný prínos pri výsku-
me a propagácii dejín mesta, ako aj pri príležitosti 
80. výročia narodenia a 500. výročia reformácie.                                                                                                                                      

                                            PhDr. Miroslav Lukáč

Vznikla Iniciatíva stredné Slovensko
Nedostatočná dopravná infraštruktúra na strednom Slovensku, dlhoročné 
zanedbávanie regiónov od Oravy cez Liptov, Pohronie až po Hont v oblasti budo-
vania moderných ciest, zaťaženie obyvateľov týchto regiónov nadmernou dopra-
vou a nekvalitná infraštruktúra pre investorov spojila primátorov a starostov, aby 
založili v Banskej Bystrici dňa 30. mája 2017 „Iniciatívu stredného Slovenska“.  
Cieľom združenia je  vyvinúť tlak na Vládu SR, Ministerstvo dopravy SR a vedenie 
Národnej diaľničnej spoločnosti, aby sa po dlhých rokoch dobudovala moderná 
cestná sieť a severojužné prepojenie Slovenska. 

Výsledkom  opakovaných dlhoročných sľubov príslušných inštitúcií  je  žiaľ chýba-
júca moderná dopravná infraštruktúra na strednom Slovensku, čo nie je dlhodobo 
únosné. Jedným z našich hlavných cieľov je vybudovanie severojužného prepo-
jenia Slovenska Trstená – Šahy cez Hiadeľské sedlo. Čo sa týka úseku v koridore 
rýchlostnej cesty R3 od Zvolena cez Krupinu po Šahy, našou prioritou sú obchva-
ty sídiel:  Krupina v dĺžke 6 km, Šahy v dĺžke 12 km, Dobrá Niva v dĺžke 5 km 
a rozšírenie cesty od Zvolena - Neresnice po Podzámčok v dĺžke 5 km. Odhadova-
né náklady na projektovú prípravu týchto stavieb sú 32 mil. Eur a predpokladaná 
hodnota stavebných prác na tieto priority sú 235 mil. Eur. V našej iniciatíve nám  
vyjadrujú podporu aj regionálne Združenia miest a obcí Slovenska, podnikatelia, 
veľký zamestnávatelia napr. SCP Mondi Ružomberok, Železiarne Podbrezová, ako 
aj Klub 500.  Zakladajúci členovia Iniciatívy stredné Slovensko sú primátor mesta 
Banská Bystrica Ján Nosko, primátor mesta Brezno Tomáš Abel, primátor mesta 
Dolný Kubín Roman Matejov, primátor mesta Krupina Radoslav Vazan, primátor 
mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, starosta obce Podbrezová Ladislav Kardhor-
dó, primátor mesta Ružomberok Igor Čombor, primátorka mesta Zvolen Lenka 
Balkovičová a primátor mesta Žiar nad Hronom Peter Antal. 
Našim cieľom je, aby sa stali členmi iniciatívy aj ostatné obce a mestá našich 
regiónov a aby sme spoločne presadzovali požiadavky na budovanie rýchlostných 
ciest R1 a R3 na Strednom Slovensku. 
                                                       Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina
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Záverečný účet mesta a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Mesto Krupina je samostatný samosprávny  a  správny  územný  celok  Slovenskej  republiky  s  počtom  obyvateľov  7638,  ktorí majú 
k 31. 12. 2016 na jeho území trvalý pobyt. 
Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Hospodárenie je prevádzané za 
podmienok ustanovených zákonom.
Pri výkone samosprávy je prvoradou úlohou starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a potreby jeho obyvateľov.
Kompetencie mesta sú vymedzené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zásady finančného hospodárenia, princípy a pravidlá rozpočtového hospodárenia obcí upravuje zákon o obecnom zriadení a zákon o 
rozpočtových pravidlách. Konkrétne vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtu obcí každoročne určuje a kvantifikuje zákon o štátnom rozpočte.
Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív 
a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení, poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a 
výnosoch podnikateľskej činnosti.
Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom v 
Krupine dňa 10. 12. 2015 uznesením č. 319/2015-MsZ.
Mesto dočerpalo úver na Výstavbu športovej haly - telocvične vo výške 725 317,64 €, ktorý bol schválený ešte v roku 2015 uznesením č. 
149/2015-MsZ  dňa 11. 5. 2015 vo výške 873 172 €.
Zostatok úverov k 31. 12. 2016 bol vo výške 929 651,21 €, z uvedeného vyplýva, že dlh na jedného obyvateľa predstavuje spolu  
s dlhodobými záväzkami, ktoré sú vo výške  367 596 €, sumu  169,84 €.
Príjem z predaja pozemkov malo mesto k 31. 12. 2016 v sume 30 319,31 €.
Kapitálové granty a transfery predstavovali  sumu vo výške 513 020,00 €.
Najvýznamnejšie realizované opravy  v roku 2016 boli nasledovné:
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 
Správa mesta
a) Softwerový balík elKON, inštalácia a sprevádzkovanie 10 800,00 €
b) Klimatizácia Daikin 10 137,00 €
c) Softwer 3 820,80 €
d) CO – Varovný systém Florián 2 328,00 €
e) Telekom. server Panasonic 3 076,80 €
f) Digitálna ortofotomapa 3 820,00 €
g) Zámena pozemku 8,81€ 
Mestská polícia
a) Nákup osobného automobilu Kia cee´d 13 550,00 €
b) Svetelná rampa so sirénou do – Kia cee´d 2 060,40 €
c) Výstavba záchytnej stanice 4 925,72 €  
d) Montáž plechovej voliéry a podlahy 1 093,04 €
Oddelenie výstavby a ŽP
a) Projektová dokumentácia miestnej komunikácie  a chodník na Bočkayho nám. 4 716,00 € 
b) Hviezdoslavova ul., asfaltovanie 55 174,19 €
uznesením  č. 238/2016-MsZ bol schválený rozpočet vo výške  48.500 € povýšený o 6 779,79 € na rekonštrukciu ciest 
c) Vytýčenie podzem. telekom. vedení 105,60 €
d) Mostová nájazdová rampa a betonáž + automobilová  váha 10 499,22 €
e) Kontajnerové stojiská MR 74-77 1 795,63 €
    Malinovského 5, 8-10 2 658,00 €
f)  Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. 29. augusta 15 502,63 €
g) Rekonštrukcia verejného osvetlenia Biely Kameň 8 622,98 €
h) Výstavba „Športovej haly“ + PD a interiérové vybavenie, rekonštrukcia kanalizačného rozvodu, preložka NN kábla,  požiar. hydr. na 
hlav. rozvod vodov. šachta  spolu vo výške 958 539,09 € 
Oddelenie projektového manažéra
a)  Výstavba vodovodu Červená Hora 193 898,95 €
b)  Rekonštrukcia strážnej veže Vartovka 8 537,93 €
c)  Spracovanie projektovej dokumentácie  MŠ I. Krasku 4 260,00 €
d)  Projektová dokumentácia – obnova strešného krovu 1 704,00 €
f)  Spracovanie projektovej dokumentácie na plynovú kotolňu Materskej školy 1 450,00 €
g) Spracovanie  projektovej dokumentácie na rekonštrukciu múzea I. etapa 550,00 €
Múzeum                     
Nákup zbierok 3 500,00 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia predstavoval schodok  vo výške 114 971,81 €, ktorý bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, bol v rozpočtovom roku 
2016 započítaný prebytkom finančných operácií vo výške 534 032,15 €.
Celkový rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií bol kladný, vo výške 419 060,34 €. Po vylúčení zostatku nevy-
čerpaných prostriedkov poskytnutých v roku 2016 je výsledkom hospodárenia prebytok vo výške 395 802,24 €, ktorý bol schválený 
Mestským zastupiteľstvom v Krupine vo výške 364 789,24 € na tvorbu rezervného fondu a vo výške 31 013,00 € na tvorbu fondu opráv.
                                                                                                                                                                           Ing. Marta Murínová

Vyjadrenie nezávislého auditora INTERAUDIT Zvolen, spol. s.r.o. k účtovnej závierke účtovnej jednotky 
Mesta Krupina k 31. 12. 2016                                                                                           
Účtovná  závierka poskytuje pravdivý a verný obraz  finančnej situácie Mesta Krupina k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospo-
dárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Správa z overenia dodržiavania povinnosti Mesta Krupina podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách.
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú sa-
mosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Krupina konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 
pravidlách.
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Mesto Krupina v rozpočtovom roku 2017 naplánovalo v rámci rea-
lizácií opráv a rekonštrukcií budov majetku mesta aj zabezpečenie 
stavebných úprav vstupu do priestoru pôvodne označenej zasada-
cej - kongresovej sály medzi  budovou Okresného úradu a budo-
vou Obchodného domu COOP Jednota. Táto časť objektu nebola 
z exteriérovej časti ukončená a bolo nutné z hľadiska bezpečnosti 
a statického zabezpečenia dobudovať odvodnenie a odkanalizo-
vanie objektu, schodisko, zámkovú dlažbu, oplechovanie krytiny, 
osadenie  vstupných  dverí  a  dokončenie  fasády  nad vstupom do 
budovy. Práce zrealizovala krupinská stavebná firma Ľubomír Dado 
- Stavebniny.                                             Ing. Jaroslava Uramová

Stavebné úpravy vstupu

Ďalšou nevyhnutnou investíciou v roku 2017 bola rekonštrukcia 
strechy na budove nášho kultúrneho stánku, Kina Kultúra. 
Už  v  zimných  mesiacoch  2016/2017 nastali  závažné  problémy 
so zatekaním cez strešný plášť. Následným zvýšeným prestupom 
tepla a premŕzaním došlo k odpadnutiu stropnej omietky. Z uve-
deného dôvodu bolo nutné pristúpiť k rekonštrukcii strechy a jej 
zateplenia na hlavnej budove kina. Na pôvodný krov sa uložili nové 
roznášacie hranoly na ktoré sa uložila PIR izolácia v hrúbke 140 
mm. Následne sa objekt prekryl hydroizoláciou, plným záklopom a 
poplastovanou plechovou krytinou. Obnovu realizovala  krupinská 
firma Ľubomír Dado - Stavebniny.             Ing. Jaroslava Uramová

Obnova strechy budovy 
Kina Kultúra 

Oznamujeme vám že od 10. júla 2017 bude zmena 
otváracích hodín Zberného dvora v Krupine, 
Krupinica 427 a to v pondelok a utorok, ostatné 
dni ostávajú bez zmeny:       Otváracie hodiny 
v Zbernom dvore 

od 10. júla 2017:

Zmena otváracích hodín zberného 
dvoru v Krupine

Pondelok 7.30 - 14.30 
Utorok 7.30 - 15.00 
Streda 7.30 - 17.00 
Štvrtok , Piatok 7.30 - 14.30 
Sobota 7.30 - 12.30

kontakt: Marius Pedersen, a.s., prevádzka 
Zvolen
                Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen
                Tel.: 045/ 5 321 764, 5 322 953
                 zvolen@mariuspedersen.sk

Finančné prostriedky 
zo zdrojov EÚ
Od začiatku roka 2017 predložilo  Mesto  Krupina tri žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ v celkovom objeme 
734.785 €. V záujme modernizácie základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Krupina boli predložené projekty na vybudovanie 
odborných učební, ktoré v prípade schválenia finančného príspevku 
budú vybavené didaktickými pomôckami na vyučovanie informati-
ky, biológie a chémie. Na Základnej školy Eleny Maróthy Šoltésovej 
by mala vzniknúť úplne nová učebňa biochémie pre 16 žiakov, ktorá 
bude umiestnená na druhom nadzemnom podlaží v nevyužívanom 
chodbovom priestore. 
Okrem vybavenia učebne predpokladá realizácia projektu stavebné 
úpravy v rozsahu budovania priečok, rozvodov elektroinštalácií 
a vody. 
V prípade Základnej školy Jozefa Cígera Hronského pôjde 
o prebudovanie jazykovej učebne na učebňu informačno- 
komunikačných technológií, ktorá bude vybavená modernými 
učebnými pomôckami vrátane interaktívneho projektora, projekčnej 
tabule, interaktívneho pera,  notebookov a 3D tlačiarne. 
V priestoroch jednej z existujúcich tried vznikne prírodovedná 
učebňa biológie s kompletne vybavenými laboratórnymi pracovis-
kami pre 16  žiakov. 
Najväčší objem finančných prostriedkov si vyžaduje realizácia 
projektu s názvom „Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska 
Majerský rad“ s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 
580.404,04 €. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života 
obyvateľov sídliska a širšieho okolia prostredníctvom regenerácie 
priestorov medzi bytovými domami. Špecifickými cieľmi sú zlepšenie 
kvality ovzdušia, zníženie hlučnosti a zlepšenie sídelného prostredia 
prostredníctvom vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry. 
Plánované práce zahŕňajú rekonštrukciu chodníkov, multifunkčých 
plôch, verejného osvetlenia, verejnej zelene - trávnika, výsadby 
drevín a obnovu zatrávnených plôch, či obnovu detských ihrísk a 
mobiliáru s hernými prvkami pre deti, mládež a seniorov s prvkami 
inklúzie.
V prípade, že budú predložené žiadosti o nenávrat-
ný finančný príspevok úspešné v procese hodnotenia, 
k samotnej realizácii by mohlo dôjsť v priebehu roka 2018.                                                                                                                                            
                                                                     Ing. Dajana Belláková
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Naši novonarodení Krupinčania : 20 detí

Manželstvo uzavrelo 23 párov:

Opustilo nás 12 spoluobčanov:

Ing. Adriana Žabková

Demografický vývoj obyvateľstva
v meste Krupina v mesiacoch 
od 1. apríla - 30. júna 2017 V mesiaci apríl sa uskutočnil zápis do I.ročníka na plnenie povinnej 

školskej dochádzky pre nový školský rok 2017/2018.
Zápis dopadol úspešne na obidvoch školách. V ZŠ E. M. Šoltésovej 
prišlo k zápisu 55 detí a v ZŠ J. C. Hronského 42 detí. Z počtu 
97, detí ktoré prišli k zápisu bude mať 17 detí  povinnú školskú 
dochádzku odloženú.
V mesiaci máj sa uskutočnil zápis aj v MŠ Malinovského s elokovaným 
pracoviskom na Ul. Ivana Krasku. 
Zápis sa uskutočnil dňa 23.5.2017 osobitne na MŠ Malinovského, 
kde bolo zapísaných 43 detí a na elokovanom pracovisku na 
Ivana Krasku bolo zapísaných 7 detí. Materská škola počíta so 
zaradením detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a ich 
opätovným začlenením do výchovno - vzdelávacieho procesu.                                                                                                                                         
                                                                    Ing. Adriana Žabková

Zápis detí do základných škôl 
a materskej školy

Na budove Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine sa v máji zača-
li prvé rekonštrukčné práce. Ich cieľom je obnova južnej strany 
objektu múzea. Ide o prvú etapu rekonštrukcie, ktorá zahŕňa sta-
tické zabezpečenie časti  meštianskeho domu. Zámerom projek-
tu je odstránenie najakútnejších statických problémov na múzeu, 
ktoré by mali byť eliminované  dodatočným lokálnym spevnením 
podzákladia, čiastkovou hĺbkovou injektážou a postavením nové-
ho oporného piliera, ktorý bude opretý o múr južnej fasády. Táto 
čiastková obnova objektu sa realizuje vďaka dotácií poskytnutej 
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky ešte v roku 2016.

Rekonštrukcia múzea a hrobky

V roku 2017 Ministerstvo kultúry poskytlo Mestu Krupina ďalšiu 
dotáciu  na  obnovu  Múzea  Andreja  Sládkoviča a okrem toho aj 
na obnovu Hrobky rodiny Plachých. Vďaka dotáciám môže Mesto 
Krupina pokračovať v obnove týchto národných kultúrnych pamia-
tok a zabráni tak ich ďalšiemu nezvratnému poškodzovaniu. 

Zámerom toho a bu-
dúcoročnej obnovy 
objektu  Múzea je 
odstránenie vlhkosti 
na severnej strane. 
Táto časť trpí veľmi 
veľkou vlhkosťou, čím 
sa  degraduje časť 
priestorov múzea a 
zbierkových predme-
tov   uložených  v 
múzeu. Odstránením 
vlhkosti sa vyriešiť 

ďalší závažný problém stavebno-technického stavu pamiatkovo 
chráneného domu, ktorý patrí medzi najstaršie meštianske domy 
stredovekého mesta Krupina.
Pri pokračovaní obnovy Hrobky rodiny Plachých je dotácia zamera-
ná predovšetkým na sanáciu vlhkosti, stavebnú obnovu fasád, ob-
novu výplne okien, dverí a nápisovej tabule a taktiež na historický 
výskum. Nakoľko Mestu Krupina nebola schválená dotácia v plnej 
výške, bude potrebné po konzultácií s KPÚ v Banskej Bystrici určiť 
prioritné práce, ktoré budú v tomto roku zrealizované.
Veríme, že   sa   nám  aj  v budúcich rokoch podarí získať dotácie 
na obnovu  pamiatok  v  meste  Krupina,  aby sme  mohli z achrániť 
pre ďalšie generácie aspoň časť našej spoločnej histórie. 
                                              Ing. Stanislava Alakšová, Dr. Miroslav Lukáč

Hugo Pollák
Nina Dolinská
Diana Bukovenová
Zoja Miškolciová
Ema Babiaková
Jerguš Jacko
Anna Spodniaková
Vanesa Loncová
Martin Lihocký
Michal Brodniansky
Damián Tóth
Zara Bôžiková
Marko Kmetík
Vanesa Dunková
Karolína Dobšovičová
Michal Sliacky
Matej Pospíchal
Karin Párničanová
Adam Paulíny
Raul Petean

Richard Tiefenbacher a Miroslava r. Országhová
Dominik Černica a Jana r. Meľagová
Michal Piatrov a Zuzana r. Lopušníková
Tomáš Gažo a Barbora r. Polonyiová
Lukáš Gerát a Ivica r. Labudová
Ivan Horník a Judita r. Víbošťoková
Radoslav Jambrich a Zuzana r. Antalová
Alfréd Juríček a Monika r. Forgáčová
Miroslav Palovič a Nataša r. Roganská
Peter Štegena a Adriana r. Gombíková
Peter Liktor a Slavomíra r. Výbošťoková
Jozef Marcinek a Lucia r. Kasarová
Tomáš Gregáň a Katarína r. Tanušková
Miroslav Kubinec a Veronika r. Dobrocká
Martin Hajdúk a Denisa r. Mackovová
Pavel Očenáš a Lenka r. Tomašovicová
Ondrej Zošiak a Patrícia r. Moravčíková
Lajos Fülöp a Veronika r. Hajnalová
Marek Hanuska a Barbora r. Kováčová
Dragan Petrovič a Zuzana r. Kovačiková
Lukáš Valo a Eva r. Petrincová
Michal Balga a Lucia r. Rišková
Martin Kanka a Lucia r. Križková

Pavel Petrík, 83-ročný
Margita Rumanová, 79-ročná
Anna Dilíková, 89-ročná
Ľubomír Nejepinský, 56-ročný
Anna Zaťková, 68-ročná
Margita Mokošová, 76-ročná
Augustína Slaná, 84-ročná
Anna Kohútová, 63-ročná
Magdaléna Spodniaková, 65-ročná
Milan Ďurica, 83-ročný
Ján Paštrnák, 83-ročný
Ján Filus, 64-ročný
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Deti zo školského klubu Stonožka posielajú svo-
je veľké ĎAKUJEM tým, ktorí nás podporovali, 
pomáhali a spolupracovali počas celého škol-
ského roka. Hneď na úvod naše poďakovanie 
patrí pánovi riaditeľovi Mgr. M. Skopalovi, ZRŠ 
pri ZŠ, rodičom a starým rodičom, ktorí stáli 
pri nás aj v náročných chvíľach. Pánovi pri-
mátorovi Ing. Radoslavovi Vazanovi, ktorý nás 
sprevádzal  pri  čítaní  rozprávok  počas  Noci s 
Andersenom a vítaní jari. Ľudová hudba Andre-
ja Sládkoviča nám oživila nejedno naše poduja-
tie ľudovými tónmi a spevom. Naše kroky nás 
veľakrát nasmerovali do mestskej aj  školskej 
knižnice, kde sme zažili nezabudnuteľné zážitky 
s Mgr. J. Melichovou, p. K. Almášyovou a Mgr. I. 
Dobrotkovou. Naša cesta zážitkami pokračova-

Poďakovanie
Školský rok 2016/2017 ubehol veľmi rýchlo, na dva mesiace sa zavrú školské 
brány a žiaci i učitelia si doprajú zaslúžený oddych. Azda najväčšou udalosťou 
v tomto školskom roku je darček, ktorý sme dostali od zriaďovateľa v podobe 
krásnej športovej haly.  Veľká  vďaka  patrí  vedeniu  mesta pánovi primátorovi 
a poslancom MsZ.
Naši žiaci si 10 mesiacov plnili školské povinnosti a ich snaha sa odrazila vo vyu-
čovacích výsledkoch. Každý žiak, ktorý dosiahol výborný prospech alebo vzorne 
reprezentoval školu v súťažiach, bol ocenený pochvalou riaditeľa školy a knižnou 
odmenou. Najťažší rok majú za sebou naši najmenší – prváci. Nebolo pre nich 
jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti, ale oni to za pomoci p. učiteliek 
výborne zvládli. V novom školskom roku privítame na pôde našej školy 45 no-
vých prvákov. 
V školskom roku 2016/2017 sme udelili spolu 105 pochvál riaditeľom školy, 12 
pochvál od triedneho učiteľa, 1 napomenutie od triedneho učiteľa, 25 pokar-
haní od triedneho učiteľa, 13 pokarhaní od riaditeľa školy. 6 žiaci mali zníženú 
známku 2. stupňa, 2 žiaci zníženú známku 3. stupňa a 2 žiaci zníženú známku 4. 
stupňa, ktoré boli udelené prevažne za záškoláctvo. Celkovo prospelo 349 žiakov 
a 13 žiakov neprospelo a niektorých z nich čakajú v auguste opravné skúšky. 
Najlepšiu dochádzku na prvom stupni mala 1.B trieda s priemerom 24,74 vymeš-
kaných hodín na žiaka, na druhom stupni bola najlepšia 8.A trieda s priemerom 
22,23 vymeškaných hodín na žiaka.
Na konci školského roku vždy oceňujeme najlepších zberačov a nebolo to inak 
ani tentokrát. Nad 1000 kg doniesli Norbert Rétsán, Lívia Zlievska, Marko Slo-
boda, Patrik Babička, Dominika Cibuľová a boli odmenení hodnotnými cenami. 
Najlepších 6 tried získalo sladkú odmenu – tortu. 

Koniec školského roka

Školský parlament vyhodnotil najlepšie triedy v udržiavaní čistoty počas vyučo-
vania i po ňom. Prvé miesto získala 4.B trieda, 2. miesto 4.A trieda a 3. miesto 
patrilo 6.B triede. Samozrejme ani ich neobišla sladká odmena.
Po deviatich rokoch školskej dochádzky sme sa rozlúčili s našimi deviatakmi so 
želaním, aby nadobudnuté vedomosti využili v ďalšom štúdiu.
Budúci školský rok už na našej škole nebudú vyučovať 2 p. učiteľky, ktoré od-
chádzajú na zaslúžený dôchodok. Ďakujeme Mgr. Danici Gregáňovej a Mgr. Anne 
Murínovej za ich záslužnú prácu, ktorú odviedli počas svojho pôsobenia na našej 
škole.
Veľmi pekne ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí počas celého školského 
roka odvádzali výbornú prácu.                            Mgr. Maroš Skopal, riaditeľ školy

la ďalej do histórie, kde sme sa stretli s H. CH. 
Andrersenom, ktorého stvárnil PhDr. M. Lukáč, 
za čo mu patrí veľký obdiv. Vďaka pani riaditeľ-
ke špeciálnej školy Mgr. A. Kristeľovej sme mali 
sprístupnené podzemné pivnice, v ktorých sme 
zažili neopísateľné zážitky. A aby sme nasýtili 
aj naše brušká, poďakovanie patrí aj p. Mgr. A. 
Borbuliakovej, A. Hroncovej a samozrejme na-
šej p. vedúcej školskej  jedálne M. Ľuptákovej 
a  pani kuchárkam v našej škole.  Veľakrát v 
našom školskom klube sme sa preniesli do roz-
právok, kde sa potrebujeme skrášliť, prezlie-
cť do rozprávkových a historických postáv a k 
tomu nám pomáhali mestské KINO KULTÚRA a 
CVČ DOMČEK. Aby každý rok po nás niečo pek-
né zostalo, aj tento rok sme zasadili strom od 
pána horára J. Očovského, ktorý sme pomeno-
vali „Štvorlístovník“. Bezpečnosť na ceste, na 
bicykli nám pomáhali upevňovať naši kamaráti 
policajti z OO PZ v Krupine. Počas tvorivých 
dielní nás p. A. Budveselová a p. Mgr. A. Kuku-
lová naučili nové kreatívne techniky. Pani Ing. 
L. Koóšová nás naučila,  ako sa máme hýbať 
v rytme zumby. Jedno krásne popoludnie sme 
strávili aj s ŠKD Slniečko zo Základnej školy J. 
C. Hronského, kde sme si vytvorili nové pria-
teľstvá. Na záver roka naše kroky smerovali 
na chatu Šváb, kde sme v príjemnom prostredí 
strávili celý deň vďaka p. Ing. M. Hraškovi. V 
našom školskom klube sme sa naučili a dozve-
deli veľa zaujímavých informácií o včielkach, 
mede a jeho výrobkoch od p. Ing. J. Ľuptáka.  
A o tomto všetkom ste vedeli aj vy vďaka p. 
kameramanovi M. Húževkovi a p. Lukáčovi z 
KTV. A úplne na záver naše veľké ĎAKUJEM 
patrí našim p. zástupkyniam Mgr. A. Ivorovej, 
Mgr. R. Svitekovej, pani učiteľkám a učiteľom 
pri organizovaní spoločných akcií a podujatí a 
samozrejme aj p.vychovávateľkám, ktoré všet-
ky akcie ŠKD organizovali. 
                                    Mgr. Katarína Stankovičová kolektív pedagógov ZŠ E.M. Šoltésovej 2016/2017
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Dňa 1. júna 2017 sa žiačky našej školy zúčastnili Majstrovstiev 
Slovenska v Minicoolvolley v Poprade. Prebojovalo sa sem 12 
najlepších družstiev so Slovenska, ktoré hrali v 3 skupinách. Na-
šim prvým súperom bol Poprad. Ak sme chceli pomýšľať na po-
stup do štvrťfinále, bolo potrebné s ním vyhrať, lebo sa javil ako 
najslabší súper. Zápas sme si skomplikovali vlastnými chybami, 
ale víťazstvo 2:0 bolo naše. Ďalším súperom bol  Svidník, s kto-
rým sme prehrali 0:2. Potom na nás čakala ZŠ s MŠ Studienka 
(celkový víťaz našej skupiny), s ktorou sme pekne bojovali, ale 
nakoniec sme prehrali 1:2. 
Po odohraní skupiny bolo otázne, či sme sa z tretieho miesta 
dostali do štvrťfinále, ale vďaka vyhranému setu proti Studienke 
sme do štvrťfinále postúpili. Podľa dopredu určeného lósu sme 
vo štvrťfinále znovu nastúpili proti Studienke a dievčatá mali 
šancu na reparát. Dievčatá si túto šancu vážili, o čom svedčila 
aj hra a prvý set vyhrali. Druhý set vyhral súper a mali sme tú 
istú situáciu – stav na sety 1:1 a pred nami náročný skrátený 

Majstrovstvá Slovenska Minicoolvolley

set. Tentokrát bol tiebreak úspešný pre nás a čakalo nás semifinále. Snina, ktorá bola aj celkový víťaz, nás porazila, a tak sme 
ešte mali možnosť hrať o 3. miesto. Tu sme však znovu natrafili na Svidník, s ktorým sme v skupine prehrali. Dievčatá to však 
znovu poňali ako reparát a pristupovali k zápasu veľmi zodpovedne. Hrali celý deň na horúcom slnku, ale v tomto zápase dokázali 
siahnuť na dno svojich síl. Bojovali jedna za druhú. Veľmi bolo vidieť, že si chcú domov odniesť zaslúženú bronzovú medailu. Ich 
neskutočná chuť im priniesla zaslúženú odmenu – zápas o 3. miesto teda vyhrali 2:0 a podaril sa im zatiaľ  najlepší výsledok našej 
školy v tejto súťaži.
Školu reprezentovali: Nina Babiaková(kapitánka), Janka Cibuľová, Lucia Čiaková, Nina Matušovová, Lea Žabková a Ivana Skopalo-
vá. Na súťaž žiačky pripravovala Mgr. Viktória Hollá.                                                                                           Mgr. Viktória Hollá

Končí sa školský rok 2016/2017 a aj prvý polrok v knižnici. Tieto udalosti sú úzko späté aj tým, že knižnicu navštevovali žiaci z týchto roč-
níkov. Do konca júna sme získali 649 čitateľov, ktorí si požičali 14358 kníh a časopisov.Pre svojich čitateľov sme pripravili 39 kultúrno-vý-
chovných podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 867 návštevníkov. Na internete surfovalo 345 návštevníkov a čitateľov knižnice. Pripravili sme 
burzu kníh, kde si návštevníci pravidelne dopĺňajú svojich obľúbených autorov alebo tituly, ktoré môžu získať aj takouto formou akvizície. 
V lete bude knižnica  pracovať na retrokatalogizácii a akvizícii svojho knižničného fondu, ktorý bude doplnený aj vďaka  akvizícii z verej-
ných zdrojov Fondu na podporu umenia, kde bola knižnica podporená v sume 3000 €. Využijeme všetky formy doplňovania knižničného 
fondu, aby sme získali čo najviac zaujímavých a nových titulov pre všetkých čitateľov našej knižnice.                              Katarína Almášyová

Mestská knižnica v Krupine  s Klubom dôchodcov učiteľov, dňa 24.5.2017, 
pripravila slávnostnú akadémiu v detskom oddelení. Akadémia sa konala 
pri príležitosti vyhodnotenia súťaže -  Kráľ detských čitateľov knižnice. Celú 
udalosť pozorne sledovali žiaci, prváci p. učiteľky Mgr. Adriany Krejčiovej, 
ktorí v školskom roku 2016/2017, pravidelne navštevovali knižnicu. 
Ocenenia dostali žiaci z oboch základných škôl.
Kráľovnou sa stala už po druhýkrát Miriam Verónyová, ktorá  si v roku 
2016  požičala 82 kníh. Medzi  ďalšími ocenenými boli Veronika Kolláriková, 
Michaela Poljovková, Alžbetka Víteková, Vaneska Tuhárska a jediný chapec, 
viackrát ocenený Adam Korčok. Všetci naši usilovní čitatelia si prevzali z rúk 
pani učiteľky Mgr. Evy Mitterovej diplomy a malú pozornosť, kde si budú 
môcť uchovávať všetky tajomstvá získané z prečítaných kníh. Dúfame, že 
s ocenenými čitateľmi sa budeme často stretávať aj po ukončení povinnej 
školskej dochádzky, lebo knižnica si aj takouto formou vychováva svojich 
budúcich čitateľov.                                                          
                                                                             Katarína Almášyová 

Prvý polrok v knižnici 

Korunovali sme kráľovnú 
Mestskej knižnice



InfolistyInfolistyINFORMÁCIE8

Veselo bolo v Domčeku CVČ 1. júna, veď deti slávili svoj sviatok 
– MDD.  Na úvod ich privítala riaditeľka CVČ Mgr. Ľubica Dutkievi-
čová spolu s  pánom primátorom Ing. Radoslavom Vazanom, ktorý 
všetkých pozval na oslavy Dní mesta Krupina.
 V areáli CVČ na nich čakala veľká Domčekiáda.  Svoju šikovnosť 
si mohli vyskúšať v rôznych súťažiach, ktoré pre deti pripravili pra-
covníci CVČ spolu s  mládežníkmi z MP. Vyšantiť sa mohli na skáka-
júcom hrade a šmýkalke a vizáž im maľovaním na tvár vylepšili ši-

Domčekári sa aktívne zapojili 
do programu Dní mesta Krupina

kovné ruky Janky 
a Mišky Haškovej 
a Lucky Laurinco-
vej. Deti si mohli 
prezrieť skutočné 
hasičské a poli-
cajné autá i vý-
cvik psov.  Veľký 
úspech u detí si 
získal Martin Da-
niš so svojou kni-
hou O chlapcovi, 
ktorý hľadal vôňu 
čokolády. Žiaci 
druhého stupňa 
ZŠ si zahrali fut-
bal na ihriskách 
ZŠ a volejbal na 
plážovom ihrisku 
v areáli Domčeka. 
Svoj sviatok deti 
oslávili aktivitou, 
ktorú si sami vy-
brali. A vyberať 
bolo z čoho.
Záver Dní mesta patril tiež Domčeku – CVČ. Na Amfiteáteri V. Po-
lónyiho v Krupine   4. júna 2017 znela krásna hontianska ľudová 
pieseň, s ktorou sa predstavili interpreti na 39. ročníku Spievaniek 
pod Vartovkou. 
V pozadí celej prehliadky sa odohrávala rozprávka o Polepetkovi, 
z ktorej krátky úryvok na javisku zahrali herci z DOS Braxatoris. 
Najzaujímavejšie a v prvom rade najdôležitejšie boli však spevác-
ke výkony detí, ktoré prišli z rôznych kútov  Hontu. Speváci boli 
rozdelení do štyroch kategórií. Najmladšiu z nich tvorila nesúťažná 
predkategória detí z materských škôl. Hneď po nej už nasledovali 
žiaci základných škôl, rozdelení podľa veku do troch kategórií. 
V ľudovom kroji ustrojených spevákov už tradične sprevádzala ľu-
dová hudba „Temperament Cimbal Orchestra“ pod vedením Micha-
la Oťapku. Spevácke výkony detí hodnotila päťčlenná odborná po-
rota v zastúpení: Igor Hraško (predseda poroty), Renáta Hrašková, 
Lenka Škodová, Veronika Spodniaková a Tomáš Lupták. 
V prestávke, počas krátkej porady porotcov, divákov zabavili deti 
z DFS Vartášik svojim pestrým programom. Po ťažkom rozhodovaní 
porota rozhodla takto: 
1. kategória:
1. miesto- Barborka Pálková
2. miesto - Mária Faustína Pavlendová
3. miesto - Daniel Kováč
2.kategória: 
1. miesto - Sofia Povalačová 
2. miesto - Lucia Konôpková 
3. miesto - Viktória Pellová 
3. kategória: 
1. miesto - Viktória Paulínyová 
2. miesto - Kristína Verónyová 
3. miesto - Adam Gutten
Cenu Angelky Balkovej získala Petra Piatrová
Poďakovanie za podporu tejto krásnej akcie patri BBSK. Víťazom 
blahoželáme a tešíme sa na jubilejný 40. ročník Spievaniek pod 
Vartovkou.                              Mgr. Ľ. Dutkievičová a Mgr. V. Jombíková

Domček – CVČ v spolupráci s Mestom Krupina z príležitosti Dňa 
Zeme každoročne pripraví  rôzne aktivity pre deti materských, zák-
ladných škôl a špeciálnej ZŠ .
 I napriek nepriaznivému počasiu sa nakoniec podujatie uskutoč-
nilo 28.04.2017 v priestoroch Domčeka. Na deti čakali pracovníci 
CVČ,  dobrovoľníci z Mládežníckeho parlamentu, pracovníci z Mest-
ských lesov v Krupine a pracovník z Brotheru Krupina. 
Všetci vo svojich stánkoch poskytli deťom nielen informácie o našej 
prírode, ale  preverili aj ich vedomosti. Mohli si vyskúšať sadenie 
kvetov a byliniek, získať nápady, ako recyklovať odpadový materi-
ál, ako vytvoriť zaujímavé sedenie z odpadových paliet, či vkusnú 
bylinkovú záhradku.

Každý strom nám niečo dáva...

Deti sa mohli zapojiť aj do súťaží, ktoré vyhlásil Domček – CVČ 
v Krupine. 
V literárnej súťaži : KRÁSA GESCHWINDOVÝCH RUŽÍ
1. miesto: Adriana Habrúnová 7.C ZŠ J.C. Hronského /Dary stromov/
2.miesto: Annamária Packová 5.B ZŠ J.C. Hronského /Drevená ruža/
3.miesto: Dominik Kyseľ 6.A ZŠ J. C. Hronského /Ruža pre mamu/
V tvorivej súťaži: VESELÉ, FAREBNÉ KAMENE 
I. kategória
1. miesto: Súkromná MŠ /kameň: prstoví chrobáci/
2. miesto: MŠ Malinovského - 8. tr. MYŠKY /kamene: lienočky, slimák a strážca  záhrady/
3.miesto:MŠ Malinovského - 7. tr. MOTÝLIKY /kamene: traja chrobáci/
II. kategória/1.miesto: Sofia Krajčová 1.B  ZŠ J.C. Hronského /kameň: poľné kvietky/
2.miesto: Laurinc Kristián Lalík   ŠZŠ /kameň: ryba/
3.miesto: Veronika Berkyová ŠZŠ /kameň: mačka/
III. kategógia
1.miesto: Alexandra Pechovská 9.C  ZŠ J.C. Hronského /kameň: EART DAY/Deň Zeme/
2.miesto: Zuzana Kováčová 6.roč. ŠZŠ (kameň: dúha)
3.miesto: Dominik Štefan 9.roč. ŠZŠ (kameň: jašterička)
Všetky veselé kamene sú umiestnené v novovytvorenej skalke 
v Domčeku.
Víťazom blahoželáme a všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, ďaku-
jeme.                                                                     Mgr. Ľubica Dutkievičová
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Dňa 19. apríla 2017 sa v priestoroch kina Kultúra v Krupine po 
tretíkrát uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže o svetovej 
a našej histórii rokov 1938 až 1945. 
Predchádzajúce dva ročníky sa konali pod názvom Oslobodenie 
a v tomto roku hlavný organizátor súťaže Oblastný výbor Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov vo Zvolene premenoval 
súťaž na Medzníky II. svetovej vojny. 
Nosnou myšlienkou súťaže je zapojiť študentov a žiakov okresov 
Detva, Krupina  a  Zvolen  do  súťaže, kde si prehĺbia vedomosti 
o situácii v Európe pred vypuknutím II. svetovej vojny, o priebehu 
vojny, o SNP a o oslobodzovaní našej vlasti.
Okresné kolo organizovala Základná organizácia Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Krupine v spolupráci 
s Mestom Krupina a Domčekom - Centrom voľného času v Krupine. 
Vecné ceny zabezpečili Mesto Krupina a Okresný úrad v Krupine. 
V úvode súťaže privítal hostí predseda ZO SZPB v Krupine Ing. Sta-
nislav Petrenec brigádny generál v. v. Hosťami boli poslanec BBSK 
p. Štefan Matejkin, prednosta Okresného úradu v Krupine p. Peter 
Filus, pedagógovia zo škôl, súťažiaci, členovia ZO SZPB. 
Vo svojom príhovore pripomenul, že formovanie generácií je dô-
ležitým faktorom rozvoja a napredovania spoločnosti. Je dôležité 
poznať našu bohatú historickú základňu, ktorá je akousi učebni-
cou (návodom) na to, čoho sa vyvarovať, z čoho sa poučiť a nao-
pak – ukázať nám cestu k tomu, čo môžeme v budúcnosti zlepšiť. 
Predseda poroty PhDr. Miroslav Lukáč vysvetlil priebeh hodnotenie 
súťaže. Súťaže sa zúčastnili obidve stredné školy v Krupine a päť 
družstiev zo základných škôl okresu. Po náročnom a vyrovnanom 
finále GAS a SOŠ obchodu a služieb nakoniec zvíťazilo  družstvo 
Gymnázia A. Sládkoviča v Krupine v zložení A. Kapusta, M. Sopko, 
P. Mikulčík.
V kategórii ZŠ : 1. miesto SŠ Dudince – M. Ošust, M. Jedlička, T. 
Guttenová 
2.miesto ZŠ s MŠ Bzovík – E. Kohútová, A. J. Mackov, S. Budajová
3.miesto ZŠ J. C. Hronského Krupina – A. Tomašovicová, M. Pántik, 
A. Daniel.
Víťazi postúpili na oblastné kolo, ktoré sa konalo 04.05.2017 
v Detve, kde GAS Krupina  získalo 2. miesto a SŠ Dudince 1. miesto. 
Na záver predseda ZO SZPB v Krupine poďakoval všetkým súťažia-
cim a pedagogickým pracovníkom. 
Zvlášť poďakoval moderátorke súťaže Mgr. V. Zeljenkovej a pred-
sedovi poroty PhDr. M. Lukáčovi. S úrovňou súťaže v Krupine vy-
jadril spokojnosť aj podpredseda Oblastného výboru SZPB vo Zvo-
lene a člen poroty Miroslav Prístavka.  
Predseda ZO SZPB  zdôraznil význam vedomostných súťaží. Je po-
trebné aj touto cestou vštepovať mladým ľuďom lásku k svojej 
vlasti, učiť ich zodpovednosti za činy prítomnosti, ktoré sa odzrkad-
lia v budúcnosti.                 Ing. Stanislav Petrenec brig. generál v. v

Medzníky II. Svetovej vojny
Pestrofarebné kroje, krásna ľudová pieseň, zvuk akordeóna či kla-
víra - to všetko sme počuli a videli 3. mája 2017 v Domčeku - CVČ 
v Krupine. Už tradične sa žiaci základných škôl zapájajú do súťaže 
Slávik Slovenska. 
Súťažiaci v I., II. a III. kategórii sú povinní spievať dve piesne. 
Podmienkou je, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka SS 
2017 a mala aspoň dve slohy. Druhú pieseň si súťažiaci volia pod-
ľa vlastného výberu. Súťažiaci v obvodnom kole sú povinní mať 
hudobný (inštrumentálny) sprievod pri jednej z interpretovaných 
piesní. Ďalšiu pieseň súťažiaci interpretujú bez sprievodu (a ca-
pella). 
Dohľad nad súťažou mala odborná porota  v zložení:  L. Škodová, 
J. Chudobová a D. Cútová, ktorá rozhodla o víťazoch.

Zaspievaj slávičku...

Domček – CVČ na záver školského roka  nerozdáva vysvedčenia, 
ale stalo sa už tradíciou, že na konci školského roka organizuje-
me Večer slávy, kde oceňujeme žiakov z jednotlivých záujmových 
klubov. Tohto roku vedúci  navrhli isté nominácie a ocenený ma-
lým Oscarom bol vždy jeden, hoci všetci naši „krúžkari“ sú výbor-
ní. Odmenou  pre  všetkých bol večer plný slávy. Deti vo svojom 
programe ukázali, čo sa za rok naučili a naozaj nebolo toho málo. 
O dobrú náladu sa postarali moderátor otec Mirec a hlavný hosť 
programu Martin Harich. Obidvaja hostia boli prekvapení šikovnos-
ťou našich detí,  úrovňou vystúpení a celkovou atmosférou tohto 
podujatia. Na záver deti spontánne vystúpili na pódium a bavili sa 
spolu s Martinom Harichom a ako sám povedal,  bol to pre neho 
nezabudnuteľný zážitok.
Chcem sa poďakovať všetkým vedúcim záujmových klubov za to, 
že túto prácu robia s nadšením a obetavosťou, že vedia osloviť deti 
a nadchnúť ich pre správnu vec, pre aktívnu prácu vo voľnom čase. 
Najväčšie ďakujem patrí rodičom za dôveru, ktorú nám prejavujete 
tým, že nám dávate príležitosť pracovať s vašimi deťmi. 
V neposlednom rade poďakovanie patrí nášmu Mestu, poslancom 
MsZ a všetkým sponzorom za to, že podporujete našu prácu. 
                                                                  Mgr. Ľubica Dutkievičová

Večer udeľovania „OSCAROV“

1.Kategória
1. miesto: Barbora Pálková, ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina
2. miesto: Lea Pásztorová, SŠ Dudince
3. miesto: Faustína Mária Pavlendová, ZŠ s MŠ Bzovík
II. Kategória:
1. miesto: Sofia Povaľačová, ZŠ J.C. Hronského  Krupina
2. miesto: Laura Selská, ZŠ s MŠ Bzovík    
3. miesto: Lívia Kocková, ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina
III.Kategória:
1. miesto: Kristína Verónyová, ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina 
2. miesto: Terézia Guttenová, SŠ Dudince
3. miesto: Viktória Paulínyová, ZŠ s MŠ Bzovík
Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa súťaže zúčast-
nili, zvlášť porote.                                        
                                                                               Mgr. Ľubica Dutkievičová
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Rozsvietili ste aj vy modrú?
Svetový deň povedomia o autizme je 2. apríla. Za všetko hovoria 
slová:“Nie je umenie dokázať týmto deťom že niečo nevedia, 
ale umenie je dať im príležitosť že niečo vedia.“ Každoročne si 
tento deň pripomíname modrými tričkami.

PESTRÁ PALETA AKTIVÍT V ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE V KRUPINE

EGO versus ECO
Medzi nami máme výtvarný talent. O tom sme sa presvedčili 
12. apríla. Je ňou mladá Krupinčanka, Viktória Bibiána Valicová, 
žiačka našej školy. Ocenili ju v tejto medzinárodnej výtvarnej 
súťaži.  Získala 2. miesto spomedzi 200 súťažiacich.
Deň Zeme
CVČ  Domček  na  vysokej  profesionálnej  úrovni  organizuje 
pre krupinských žiakov aktivity na Deň zeme. V tomto ročníku 
sme mali ocenených žiakov vo výtvarnej súťaži: Laurinc, Lalík I. 
stupeň, Veronika Berkyová I. stupeň Zuzana Kováčová II. stu-
peň, Dominik Štefan II. stupeň.

Najlepší ping-pongista
Krupina je známa úspechmi v stolnom tenise.  Naši žiaci nemajú 
zručnosti ako legendy Sýkorovci, Mikovci, ale tento šport majú 
radi. 28. apríla zorganizovala p. učiteľka M. Vicianová školskú 
súťaž o najlepšieho pingpongistu.
Svetový deň pohybom ku zdraviu
Pohyb  je  zdrojom  endorfínov.  Po  cvičení  máme lepšiu ná-
ladu. O tom sme sa presvedčili 10. mája počas celoslovenskej 
akcie pod vedením p. učiteliek E. Kuzmovej, R. Hajdukovej.
Mama je len jedna
Deň matiek je tým dňom, kedy žiaci potešia svoje mamičky 
programom plným básničiek, pesničiek, tancov. Nakoniec sa 
pridali samotné mamičky. 
Deň mlieka
V tento slnečný deň 23. mája sme si spravili poľnú kuchyňu na 
školskom dvore. Pán učiteľ Botló tu pripravoval domáci syr. Žiaci  
sa  počas  celého  vyučovania  venovali  aktivitám, ktoré  boli 
spojené  s  mliekom.  Čítali  a počítali s mliekom, skloňovali ho 
v každom páde.  Maľovali  do  mlieka,  vytvárali plagáty. Mohli 
sa s kravičkou odfotografovať. Ochutnávali „nadojené“ mlieko.

Požiarna zbrojnica
Nielen krupinskí hasiči majú dôležitú prácu. Zodpoved-
nosť. O tom nás presvedčil pán Poništ v krupinskej požiar-
nej zbrojnici.  Žiakom  ukázal  požiarne autá a techniku, 
ktorá slúži nielen pri hasení požiaru ale aj pri záplavách a 
dopravných nehodách.
Vybíjaná v Litave
Že  sme  súťaživé typy sme si dokázali po tretíkrát účasťou 
na medziškolskej súťaži „Vybíjaná“ (24. mája). Súťažili medzi 
sebou žiaci I. stupňa zo ŠZŠ Krupina a špeciálnych  tried  pri ZŠ 
s MŠ Bzovík, ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, ZŠ Litava. Po urput-
nom boji sa naši žiaci umiestnili na 3. mieste.

Školský výlet Modrý Kameň
Koncoročné dobrodružstvo na Modrom kameni nás zaviedlo až 
do stredoveku. Museli sme plniť tajné indície, naučiť sa strieľať 
z luku, používať meč, či jazdiť na koni. Stretli sme sa zoči-voči 
s drakom a vyslobodili princeznú, ktorá nás na záver výletu pa-
sovala  za rytierov.

Dni  mesta Krupina
V prvé júnové dni sa Krupina ukázala v plnej kráse. Všetci uka-
zovali to najlepšie. Aj naši žiaci ponúkali svoje najlepšie výrobky 
na tradičnom jarmoku – ručnú keramiku, vonné sviečky, mydiel-
ka a tkané koberce.

Florbal
Po prvý raz vyskúšali naši „chalani“ ako chutí florbalový zápas 
v novovybudovanej športovej hale. Zápas skončil remízou 2:2.

Farebný týždeň
Aké ťažké je dohodnúť sa, dodržať slovo, sa už tradične pre-
sviedčame v čase farebného týždňa.
12. - 16. júna sme mali každý deň dohodnutú farbu, symbol na 
oblečení. Nebolo to vôbec ľahké.
Pondelok – červený, Utorok - košeľa s golierom, blúzka, Streda 
- zviera, Štvrtok - pásiky, Piatok – náramok.

Didaktické hry a účelové cvičenie
Dňa 28.6.2017 sme sa celá škola zúčastnili didaktických hier 
a účelového cvičenia v CVČ v Krupine za odbornej pomoci 
rodičov p. Poništa – hasič, p. Monišovej – zdravotná sestra a 
zamestnancov CVČ Domček.

Mgr. Andrea Kristeľová, riaditeľka školy
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11. ročník DNÍ MESTA KRUPINA zorganizovalo Mesto Krupina 
začiatkom júna, od piatka 2. 6. 2017 až do nedele 4. 6. 2017 
Tento ročník bol pre Vás pripravený trošku ináč, práve tým, že piat-
kový celodenný program bol sústredený na Svätotrojičné námestie 
pred mestským úradom. Od 10-tej hodiny  až do 2-hej hodiny ran-
nej bol pripravený rôznorodý program pre všetkých Krupinčanov 
ale i návštevníkov nášho mesta. 
Počas dňa sa tu konal už tradične Remeselnícky jarmok, na ktorom 
ste si mohli zakúpiť mnohé pekné výrobky od ľudovoumeleckých 
predajcov, detičky isto 
potešili kolotoče, kto-
ré sú neodmysliteľ-
nou súčasťou jarmo-
ku a samozrejme boli 
pripravené aj stánky 
s občerstvením. 
  Kultúrny program 
na Svätotrojičnom ná-
mestí otvorili svojim 
vystúpením NAŠI NAJ-
MENŠÍ A NAJKRAJŠÍ, 
naše detičky z Materských škôl v meste. Generácie sa vystriedali 
a na pódium vystúpili so STARÝMI KRUPINSKÝMI PIESŇAMI naši 
seniori z Jednoty dô-
chodcov Slovenska. 
Počas obeda jarmoční-
kov sprevádzali piesne 
a hra na HELIGÓNKU 
A NAŠE KRUPINSKÉ 
MUZIKY. 
Popoludňajší program 
na námestí otvorili ta-
lentované deti z Centra 
voľného času Domček 
v Krupine. Ako prvé, na 
ľudovú nôtu vystúpili šikovné deti z  Detského folklórneho súboru 
VARTÁŠIK. Štýly sa vystriedali a prišiel mnohými medailami oce-
nený FRESH DANCE GROUP : JUMP UP Kids!, Fresh MINI,  Fresh 
DVK, Fresh JVK a Fresh HVK.  Po ich vystúpení  predviedla CAPO-
EIRA  afro-brazilske bo-
jové umenie a na záver 
tohto bloku Mladých ta-
lentov vystúpili taneční-
ci s rómskym folklórom 
ROMANO JILO. 
Historická hudba, ktorá 
zaznela v podaní Hu-
dobného dua ALDAR, 
bola netradičným spes-
trením programu na ná-
mestí.
Folkór nám je mnohým blízky a práve preto, v podvečer Dní mesta 
prišiel na rad GALAPROGRAM folklórnych súborov. Na pódiu vystú-
pili dva veľké folklórne súbory FS STAVBÁR zo Žiliny a náš domáci 
FS HONT, ktorí si na záver dvojhodinového programu pripravili spo-
ločné záverečné vystúpenie.
Ako sa stmievalo aj hudba bola „drs-
nejšia“.  Štýly sa opäť menili a v bloku 
Rockových kapiel  vystúpila JANA FILOVÁ 
A BAND s mnohými známymi rockovými 
piesňami  a za nimi mladá skupina MED, 
rozospievala námestie najznámejšími 
česko-slovenskými hitmi. 
LA FEMME POSTMODERN, tak sa volala 
ďalšia zaujímavá kapelka - dvojica krás-
nych a talentovaných speváčok, v podaní 
ktorých sme počuli známe i menej známe 
piesne v duchu šansónu.
A už sa blížil záver celodenného progra-
mu Dní mesta Krupina na Svätotrojičnom 
námestí. 

DNI MESTA KRUPINA 2017 Rocker a superstarista ROBO 
MIKLA a priatelia, vystúpili 
na pódium a svojím energiou 
nabitým  vystúpením  ukon-
čili program kapiel a súborov 
na námestí. 
Na  rad  prišla  Oldies  party 
DJ   Paliho   Meňuša,  ktorý 
sa  do druhej hodiny rannej 
postaral o zábavu, hudbu 
a tanec  na námestí počas 
našich Dní mesta Krupina 
2017.

Sobota 3. 6. 2017 začala o 13-tej hodine Motoristickou jazdou zruč-
nosti, ktorú zorganizoval Hobby auto moto club a konala sa na par-
kovisku  pri  spoločnosti  LIND  Mobler  Slovakia.  Krupinskí  turisti  
sa o 14-tej hodine vybrali na túru krupinským chotárom.
Amfiteáter Viliama Polónyiho v sobotu 3.6. 2017 otvoril svoje brány 
o 17-tej hodine ŠAŠOVI MAROŠOVI a všetkým deťom, ktoré si pri-
šli pozrieť jeho vystúpenie. V podvečer nasledovali Diabolské husle 
a Berky Mrenica, v programe ktorého spievala aj Jana Orlická. 
V sobotu večer sa konal už V. Tanečný dom FS HONT, ktorý sa teší  
veľkému záujmu a organizuje sa na terase Reštaurácie HONT.
Nedeľa 4. júla 2017 a ukončenie Dní mesta Krupina 2017, bola pod 

taktovkou Centra voľného času Domček v Krupine, ktorý pripravil 
pre Krupinčanov už 39. ročník Spievaniek pod Vartovkou.
Dni mesta Krupina už 11. rok organizuje Mesto Krupina a aj tou-
to formou, chce vysloviť poďakovanie všetkým sponozorom, ktorí 
toto podujatie podporili. Poďakovanie parí aj všetkým Vám, ktorí 
ste sa ho zúčastnili, a prišli ste Dni mesta Krupina osláviť s nami.                                                                                                                                          
                                                                       Mgr. Zdenka Sýkorová
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Od digitalizácie kina ubehlo už viac ako dva a  pol  roka.  To,  
že v kine premietame najnovšie filmy v čase ich slovenskej 
premiéry, už nie je novinkou. Napriek tomu sme sa v službách 
posunuli a kúsok ďalej. Od apríla 2016 fungujú stránky kino.
krupina.sk a kultúra.krupina.sk.
Stránka kino.krupina.sk je zameraná predovšetkým na program 
kina. Nájdete tu termíny premietania filmov v kine, ich obsah 
a aj trailery. Stránka kultúra.krupina.sk je hlavne o kultúrnych 
podujatiach v meste. Rovnako ako stránka kina, poskytuje 
informácie o divadelných predstaveniach, koncertoch, výstavách 
a ďalších akciách. Obe stránky vám ponúkajú možnosť rezervo-
vať alebo zakúpiť si lístok na  vami  vybrané  podujatie  online 
z pohodlia domova.
Ak by ste mali záujem o zasielanie informácií o programe 
kina, môžete si objednať newsletter. Pravidelne, raz mesačne, 
dostanete do e-mailovej schránky správu o programe kina na 
nasledujúci mesiac. Vašou jedinou úlohou je požiadať o zasiela-
nie týchto správ na stránke kina.
Za najväčšiu a pre nás najvýznamnejšiu zmenu v poslednom 
období považujeme výmenu strešnej krytiny na budove kina. 
Viac sa nemusíme obávať nepríjemných prekvapení po daždi. 
Môžeme s radosťou konštatovať, že „sme v suchu“. 
Ako sme spomínali na začiatku článku premietame už viac ako 
dva roky. Z výsledkov uvedených v tabuľke vyplýva, že návštev-
nosť kina klesla. Napriek tomu, že nás tento výsledok neteší, 
motivuje nás k lepším výkonom a hľadaniu spôsobov, ako sa 
zlepšovať.

Nové služby pre návštevníka
kultúrnych podujatí 

Rok                               2015 2016
Kino Kultúra              4745 divákov 3643 divákov
Amfiteáter V. Polónyiho  1993 divákov 1772 divákov
Spolu                           6738 divákov 5415 divákov
Nie je žiadnym prekvapení, že najnavštevovanejšími filmový-
mi titulmi sú rozprávky. Aj preto nás teší, že do prvej desiatky 
v návštevnosti sa, aj napriek konkurencii, dostali aj slovenské 
filmy a to Učiteľka a Lída Baarová. A tu je TOP 10 najnavštevo-
vanejších filmov roku 2016:
                   Film                      Počet divákov
1.   Hľadá sa Dory               428
2.   Tajný život maznáčikov  309
3.   KungFu Panda 3               231
4.   Učiteľka                           178
5.   Zootropolis                163
6.   Trollovia                           137
7.   LídaBaarová a AngryBirds vo filme 135
8.   Buchty a klobásy                          131
9.   Doba ľadová: Mamutí tresk              123
10. Matky rebelky                          109
Na záver dodáme len toľko, že ďakujeme každému divákovi za 
návštevu ktoréhokoľvek filmu.                    
                                                              Mgr. Jana Hanusková

KRUPINSKÁ CYKLISTICKÁ LIGA
Amatérska medzimestská 

cyklistická liga. CK Krupina

1. VII. - 31. VIII. 2017

júl 2017

DETSKÁ UNIVERZIÁDA
Prázdniny v Mestskej knižnici.

17. VII. - 21. VII. 2017

Mesto Krupina

Amfiteáter Vilama Polónyiho, 19.00

DESMOD - KONCERT

august 2017

SLOVAK TANGO

Mesto Krupina

20. VIII. 2017

HELI-LETO-GÓNKA
KOTLÍKOVÉ ŠPECIALITY

5. VIII. 2017

Letné stretnutie heligónkarov a súťaž vo varení 
ľubovolných kotlíkových špecialít.

Amfiteáter Viliama Polónyiho,
Začiatok štartu Kotlíkove špeciality - 12.00,

Heli-leto-góka - 17.30
Mesto Krupina

Skupinu Slovak Tango tvoria mladí a študovaní 
hudobníci, ktorí sa zameriavajú na interpre-
táciu slovenskej populárnej piesne 30. až 50. 
Amfiteáter Viliama Polónyiho Krupina, 17.00

28. VII. 2017

Mesto Krupina

„FUN RUN“ BEH PRE RADOSŤ  10. IX. 2017
Vytrvalostný beh ulicami mesta.

štart, Svätotrojičné námestie, 13.00

ODBOJÁRSKA VATRA NA ŠVÁBE28. IX. 2017
Chata Šváb Mesto Krupina

OO SZPB

september 2017

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE
Pietny akt kladenia vencov.

Svätotrojičné námestie, 14.00
VATRA SNP

Lampiónový sprievod na Vartovku od MsÚ - 18.00,
 Vatra SNP, kultúrny program - 19.30 

JESENNÝ GAZDOVSKÝ JARMOK23. IX. 2017
Amfiteáter V. Polónyiho, 10.00 Mesto Krupina

Mesto Krupina
OO SZPB

Múzeum AS
Slávnostné ukončenie výstavy 

130 rokov DHS v Krupine

25. VIII. 2017
VEČERNÁ KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY 

A LITERÁRNO HUDOBNÝ PROGRAM

BESEDA SO SPISOVATEĽOM
Mestská knižnica Mesto Krupina

september 2017

Turistický pochod,
trasa Zem. Vrbovok - Kozí Vrbovok

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN
Európsky deň dedičstva židovskej kultúry

3. IX. 2017

Múzeum AS

MANDARINKOVÁ IZBA
Divadelé predstavenie.

Kino Kultúra, 19.00 Mesto Krupina

VÝSTUP NA DAMIÁN 678m
KST Krupina Turistický pochod

9. IX. 2017

22. IX. 2017

Kalendár kultúrnych a spoločenských 
podujatí júl - august 2017

28. VIII.2017

OO Smer SD
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Tretiu májovú sobotu, 20. mája 2017, sa aj múzeum v Krupine za-
pojilo do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Zmyslom 
podujatia je prezentovať kultúrne dedičstvo v neobvyklom čase a 
odhaľovať verejnosti miesta a činnosti, ktoré bežne v múzeu ne-
uvidia.  Podujatie sa usporadúva raz ročne v nadväznosti na Me-
dzinárodný deň múzeí (18. máj) a je orientované najmä na rodiny 
s deťmi.

Brány múzea Andreja Sládkoviča v Krupine sa pre verejnosť otvorili 
17.30 a do neskorých nočných hodín bol pre návštevníkov pripra-
vený bohatý program. Poobedie začínalo dosť pochmúrne s daž-
ďovými oblakmi nad hlavami, ale nakoniec spoza oblakov vykuklo 
slniečko. Podujatie mohlo začať. Hlavnou témou bol oheň a voda. 
Prichádzajúcich  návštevníkov  vítalo pred bránou hasičské auto, 
do ktorého si mohli sadnúť a na chvíľu sa stať hasičmi. V záhrade 
múzea prebiehala interaktívna výstava o využívaní ohňa v dejinách 
ľudstva. Veľký záujem bol aj o tvorivé dielne a DHZ Krupina si pre 
deti pripravil športové súťaže. Pri nich museli deti spolupracovať 
s rodičmi. Rodičia pumpovali vodu do hadíc a úlohou detí bolo 
triafať terč. Ak niekto počas programu vyhladol, nemusel chodiť 
ďaleko. V záhrade nechýbali zemiaky a jablká pečené v pahrebe.  
Ocenili  to najmä dospelí, pretože sa mohli vrátiť do detských čias. 

V interiéri múzea sa otvárala dočasná výstava 130 rokov Dobrovoľ-
ného hasičského zboru v Krupine (môžete ju vidieť do 31. augus-
ta 2017). Priebežne sme návštevníkov sprevádzali aj po expozícii 
a podzemných chodbách osvetlených živým ohňom. Zlatým klin-
com programu bola ohňová a svetelná šou v podaní Mgr. Nikoly 
Vrtíkovej – SAULE. Radosť v detských očiach, spokojnosť návštev-
níkov vyjadrená aj  vysokou návštevnosťou (140 detí a dospelých) 
nás teší a motivuje pripravovať stále nové podujatia. Ďakujeme 
Vám za Vašu priazeň.                                         Mgr. Jana Melichová

Rudolf Geschwind je asi jedinou osobnosťou, ktorá sa spája s mestom Krupina a ktorú poznajú aj v tých najodľahlejších kútoch sveta. 
Preto je samozrejmé, že trasa cestovnej agentúry smerujúca po stopách Rudolfa Geschwinda v Európe z Budapešti viedla rovno do nášho 
mesta. Odborníci či len nadšenci a záujemcovia organizovaní v rôznych ružiarskych spolkoch spojení do Svetovej federácie ružiarskych 
spoločností (World Fedration of Rose Societies) 21. júna prešli mestom, navštívili Geschwindovu záhradu pri Múzeu Andreja Sládkoviča, 
kde sa zapísali do kroniky a samozrejme nemohli vynechať posledné miesto odpočinku – Geschwindov hrob na starom cintoríne v Kru-
pine. Túry sa zúčastnil predseda (president) svetovej federácie Kelvin Trimper z Austrálie a človek s veľkou láskou k ľuďom i kvetom - 
predseda Rosa klubu Českej republiky RNDr. Josef Thomas. Mimoriadny záujem prejavila aj pani Inés Díaz de Licandro z Uruguaya či pán 
Hans Rose, ktorý dokonca nechal kúpiť kyticu kvetov na Geschwindov hrob. 

Svetoví ružiari na návšteve v Krupine

Pozornosti neušiel ani zborník o Geschwindovi z roku 2011, ktorý vyšiel v slovensko-nemeckom 
jazyku a je tak prístupný 
aj návštevníkom z cudzi-
ny. Ich cesta pokračova-
la do Zvolena a Dolnej 
Krupej. Sprievod a struč-
ný výklad o spojení sláv-
neho ružiara a mesta 
Krupina zabezpečil histo-
rik Múzea Andreja Slád-
koviča v Krupine. 
      PhDr. Miroslav Lukáč 

Múzeum v svetle ohňa a sviec
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Dňa 8.6.2017 bol významný deň pre abiturientov Pedagogickej 
školy. Krupina – po 60-tich rokoch, aký je to vek? Je to veľa, či 
málo v živote človeka? No nám sa to veru veľa ani nezdalo. Hlavne, 
že sme sa zišli. Naša škola bola založená v roku 1953 a začínalo nás 
6 tried (A, B, C, D, E, F) 300 žiakov. Stretli sme sa študenti z celého 
Slovenska. Postupne sa naše rady preriedili a ostali sme len tri trie-
dy (A, B, C). Boli to veselé študentské roky, Krupina s nami „ožila“. 
Spôsobil to hlavne spevácko-hudobno-tanečný súbor SLÁDKOVIČ. 
Po piatych rokoch školu preložili do B. Bystrice.
No, a dnes sa nás zišlo 22 z troch tried. Sme už staršie „panie“. 
Spolužiak prišiel len jeden – Peter Orságh.
Niektoré z nás sa už dožili 80 rokov. Ale zvítali sme sa ako pred 
rokmi. Zaspomínali sme si na svoje študentské roky, ďalej na prvé 
kroky svojej práce v dedinkách i mestách po celom Slovensku. Aké 
sme  mali  výsledky, čo všetko a v akých podmienkach sme preží-
vali. Bohužiaľ naši profesori už medzi nás neprišli. Spomínali sme 
si na p. prof. Jána Kolesa, p. prof. Júliusa Gála, p. prof. Dionýza  
Igaza, ktorý v noci pred našim stretnutím poslednýkrát vydýchol. 
Ešte nám stihol poslať pozdravy k nášmu stretnutiu. No a neza-
budnuteľný p. riaditeľ Gašpar Petrovič tiež patril k nám. No život je 
nevyspytateľný. Čo nám pripraví, musíme prežiť!
Zišli sme sa v našej bývalej škole, kde je dnes gymnázium, aj ob-
chodná akadémia. Spomenuli sme si minútou ticha na tých, ktorí 
odišli z našich radov a veru je ich už 33 – čakajte tam na nás!
Pre ťažkú chôdzu našich členiek, pán primátor Ing. Radoslav Vazan 
nás prišiel pozdraviť do školy s p. matrikárkou. Hoci našu školu ne-
poznal, oboznámili sme ho, ako sme v tej Krupine žili, zapájali sme 
sa do každej činnosti, o ktorú nás mesto požiadalo.
Po jeho príhovore sme sa podpísali do pamätnej knihy, dostali sme 
kvietok a ponúkli nám aj prípitok. Ďakujeme Vám.
Zo školy sme prešli do dnešného CVČ, kde sme mali dievčenský 
internát. Privítala nás p. riad. Ľubka Dutkievičová, (ktorá je dcérou 
našej bývalej spolužiačky Angelky Balkovej, ktorá tiež bola riaditeľ-
kou). Poobzerali sme si budovu a dvor a spomínali si,  ako to bolo 
za našich čias. Ach, aká to zmena k lepšiemu. Spomínali sme, kde 
sme ktorá spali a veru sme mali aj trojposchodovú posteľ. Ale bolo 
nám dobre, veselo. Pripravili nám pohostenie – koláčik a kávičku. 
Ďakujeme za to pracovníčkam CVČ.
Odtiaľto sme už išli na obed do podniku CITY bar, kde nám pripra-
vili slávnostný obed. Privítalo nás príjemné prostredie, milí ľudia 
a dobré jedlo. Tu sme sa ešte krátko medzi sebou aj porozprávali 
a naše stretnutie sa pomaly končilo. Poďakovali sme sa všetkým, 
ktorí sa o nás starali po celý deň.
Spomienky ostanú a povedali sme si: „Stretneme sa ešte?“ Nevie-
me, čo nás čaká. Prítomní odchádzali na autá a autobusy.
Veľa zdravia, šťastia a možno dovidenia.
Vážme si každú chvíľu života.
On je dar zostavený z najdrahších drahokamov!
Aj slávny slovenský rodák A. Sládkovič volá: „...a diamant v hrude 
nezhnije.“         Zuzana Tonková, organizátorka stretnutia, Bzovík

Stretnutie
prvých abiturientov PNŠ 
po 60. rokoch
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Práve skončení súťažný ročník 
2016/2017 bol veľmi úspešní 
pre MFK Strojár Krupina, hlavne 
pre kategóriu dospelých, ktorí 
v 5. lige obsadili ako nováčik 
súťaže výborné 2. miesto. 
Po veľkých zmenách, ktoré nasta-
li hlavne v zimnej prestávke, kedy 
hráčsky káder opustilo až kvarteto 
hráčov, dostali priestor hlavne mladší  
a perspektívny hráči, ktorí sú budúc-
nosťou pre náš klub. 

Dlhoročná a svedomitá práca 
prináša zaslúžené ovocie

Účastník V. ligy skupiny C, ročník 2016/2017 MFK Strojár 
Krupina, 2. miesto.
 
Horný rad zľava: 
tréner Stanislav Bielik, Jozef Slúka, Roman Babiak, Mar-
kus Bartík, Tomáš Murín, Ján Vilhan, Stanislav Cibuľa, Ja-
kub Petrovský, Tomáš Stanko, Jakub Rábota
Dolný rad zľava: masérka Paulína Gajdošíková, vedúci 
Daniel Lietava, Kamil Boháčik, Filip Babiak, Adrián Paľov, 
Slavomír Selecký, Martin Selecký
Chýbajú: Daniel Lietava, Miroslav Sľúka, Šimon Križan, 
Ján Strhársky

Po   výbornej   zimnej  príprave  (súčasťou  bolo  aj  sústredenie  
na Rázdelí) sa vytvorila veľmi dobrá patria, ktorá počas celej jarnej 
časti ťahala za jeden povraz čoho výsledkom bolo celkové druhé 
miesto, pričom ešte dve kolá pred koncom mali veľmi reálnu šancu 
na celkové prvenstvo. 
Sme veľmi hrdí, že všetci chlapci okrem jedného prešli mládežníc-
kymi kategóriami MFK, ktoré každoročne podávajú výborné výkony 
či už v 2. alebo 3. lige robia veľmi dobré meno mestu Krupina. 
Veľká vďaka patrí hlavne hráčom, ktorí počas celého súťažného 
ročníka poctivo a pravidelne trénovali a neustále sa zlepšovali a 
napredovali. 
Takisto trénerovi Stanislavovi Bielikovi, vedúcemu Danovi Lietavovi, 
všetkým funkcionárom MFK Strojár a takisto aj trénerom mládež-
níckych kategórií, ktorí neustále pracujú a vychovávajú chlapcov, 
ktorí sú prínosom pre družstvo dospelých. 
A v neposlednom rade chceme poďakovať naším podporovateľom 
a sponzorom, bez ktorých by sme nemohli celoročne fungovať 
a dosahovať takéto výborné výkony. 
Pevne veríme, že aj budúci ročník bude aspoň takýto úspešní a bu-
deme vo všetkých kategóriách neustále napredovať a zlepšovať sa.                                                                                                                                              
                                                                  Mgr. Martin Selecký
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Tenisový oddiel KTK Krupina zastrešuje dva kluby KTK „A“ a KTK 
„B“, A-čko hráva dlhodobo 1. Hontiansko-Podpoliansku ligu a B-čko 
2. Hon.-Podpo. ligu. Po výbornom minuloročnom úspechu, kedy 
KTK „A“ vyhral celoročnú súťaž bez prehry sa niečo podobné po-
darilo aj v tomto roku. Po úvodnom domácom víťazstve nad druž-
stvom TO Zvolenská Slatina pomerom 5:1, nasledovali dve víťaz-
stvá u súperov a to rovnakým pomerom 4:2 a to vo Zvolene a vo 
Vígľaši. V ďalšom kole sme na domácom ihrisku privítali družstvo 
Remonta Očová a po vyrovnanom priebehu sa zápas skončil 3:3, 
ale na pomer setov zvíťazili domáci hráči.  V poslednom kole na do-
mácej pôde spečatili celkové prvenstvo v 1. lige víťazstvom 5:1 nad 
družstvom z Hriňovej. Tenisti z Krupiny robia veľmi dobré meno a 
vzorne reprezentujú mesto Krupina.                Mgr. Martin Selecký

Za KTK „A“ nastúpili: Vladimír Babiak, Andrej Slováčik, 
Martin Selecký, Matej Trtol, Marián Riško, Tomáš Paulíny

Znovu po roku prvenstvo

Tak znie názov novej výstavy v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine, 
ktorú v piatok 2. júna počas Dní mesta Krupina otvorili hostitelia 
a návštevníci múzea. Na úvod a aj na záver si všetci vypočuli protes-
tantské chorály z pera a ducha Johanna Sebastiana Bacha (BWV č. 
37 a na konci 43), ktorý interpretovali učitelia a bývalí absolven-
ti Základnej umeleckej školy v Krupine a zároveň súčasní speváci 
miešaného speváckeho zboru pri Rím. kat. kostole v Krupine. 
Na klavíri hrala dr. Katarína Tuhárska. Prítomných privítal Dr. Miroslav 
Lukáč, historik múzea a spoluautor výstavy. Potom sa prihovoril 
primátor mesta Ing. Radoslav Vazana a zborový farár a hontiansky 
konsenior Mgr. Miroslav Dubek, ktorý vyzdvihol osobnosť Martina 
Luthera a zároveň vyslovil želanie, aby sme pamätali na historické 
udalosti aby sme nezabudli na odkaz našich predkov. Môžeme sa 
opýtať – prečo práve toto výročie? Každé mesto píše svoju históriu 
nielen na papieri, ale aj vo významoch a hlavne osobnosťami... 
hýbateľmi dejín. A tak aj Krupina už od počiatkov reformácie prijíma-
la osobnosti, ktoré boli jej predstaviteľmi a ktoré mali čo v meste 
povedať. Dodnes tu pôsobilo 67 nemeckým a slovenských ev. a. 
v. kňazov.  Tí všetci sú svedkovia 500-ročnej histórie reformácie 
na Slovensku a v Krupine. Čo nájdeme na tejto výstave: unikátne 
a po prvýkrát uverejnené archívne a obrazové dokumenty, historic-
ké zábery a plány kostola, fary, cintoríny, konfirmandov, krupin-
ských farárov 20. a 21. storočia. Pri príprave tejto výstavy chceme 
poďakovať všetkým, ktorí  nám zapožičali fotografie, predmety, 
obrazy, podklady, či poskytli akékoľvek prínosné informácie na túto 
výstavu. Výstava je otvorená od júna až do konca októbra tohto roku.                                                                                                                                            
                                                              PhDr. Miroslav Lukáč

500 rokov reformácie v Krupine
- vernisáž výstavy v múzeu
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V rámci medzinárodných chodeckých pretekov Dudinská 50-tka sa 
naši atléti zúčastnili Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti v chôdzi 
na 1km. V kategórii najmladších žiakov sa na nám podarilo získať 
pódiové umiestnenie a to v podaní Šimona Uhríka, ktorý preťal 
cieľovú pásku na  výbornom 3. mieste v osobnom rekorde 5:13 s. 
Ďalší chlapci z klubu Matej Korčok a Matúš Krajč v tejto kategórii 
obsadili krásne 10. a 15. miesto. 
Nenechali sa zahanbiť ani starší žiaci, kde sme mali 3-členné zastú-
penie. V celkovom poradí finišoval Michal Gregáň na 4. mieste, ale 
v rámci Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti obsadil vynikajúce 
3. miesto a získal bronzovú medailu. Jeho kamaráti z Atletického 
klubu obsadili taktiež umiestenia v TOP 10, Milan Kohút 6. a Adam 
Korčok 8. miesto. V rámci poradia Majstrovstiev stredoslovenskej 
oblasti sa posunuli o jednu priečku vyššie a to Milan Kohút na 
5. miesto a Adam Korčok na 7. miesto.

Všetkým pretekárom 
ďakujeme a blaho-
želáme k vynika-
júcim výsledkom a 
vzornej reprezentácii 
mesta Krupina a v 
neposlednom rade 
patrí vďaka tré-
nerom Júliusovi Kor-
čokovi a Marekovi 
Janekovi.                                                                                                                                    

Dudinská 50-tka (36.ročník)

Atletická sezóna sa rozbehla v plnom prúde a my sme sa zúčast-
nili 30. ročníka Jarného behu obce Bojničky  v hojnom počte   11 
-tich  detí  a  2  trénerov.   Hanka Korčoková  sa  umiestnila na 
krásnom 2.m na 100m. Trať dlhú 300m absolvoval pretekár Lu-
káš Uhrík, ktorí dobehol na 6. mieste. Na 400m sme mali bohaté 
zastúpenie, u dievčat to boli Ema Mlynárová 7. mieste a Kamilka 
Gregáňová 8. mieste. U chlapcov bojovali za klub Šimon Uhrík 
na skvelom 4.mieste, kde v  tesnom  finiši  nestačil na súpera. 
Matej Korčok bral 10. miesto a Matúš Krajč 12. miesto. Sára 
Bariaková súťažila na 600m a v silnej konkurencii si dokázala 
vybojovať 10.m. Chlapci zdolávali rovnako dlhú trať, kde Šimon 
Troiak, Michal Gregáň a Adam Korčok dobehli na 11., 12. a 14. 
mieste. Tréneri  si  zasúťažili  v  behu  na  5km, Július Korčok 
sa umiestnil vo svojej kategórii na skvelom 8. mieste a Veronika 
Ľašová si vybehala 5. miesto v kategórii žien. Chceli by sme vy-
zdvihnúť bojovnosť detí, ktoré to nevzdali v ťažkej konkurencii 
pretekárov z Maďarska a Čiech. A v neposlednom rade patrí 
vďaka podpornému tímu v podobe MUDr. Mariána Korčoka.                                                                                                                                         
                                                                       Július Korčok

30. ročník Jarného behu 
obce Bojničky

V pondelok 8. mája 2017 sa deti z Atletického klubu Krupina 
zúčastnili pretekov v Leviciach. V deň víťazstva nad fašizmom 
sme aj my  bojovali  o  čo najlepšie umiestnenia.  V  behu  na  
300m sa po tuhom boji umiestnili vo svojich kategóriach Hanka 
Korčoková a Lukáš Uhrík zhodne na 3. mieste. 
Staršie dievčatá a chlapci bojovali na trati dlhej 600m. V ka-
tegórii dievčat nás zastupovali Darina Skopalová na 9. mieste 
a Kamilka Gregáňová na 11. mieste Kategóriu chlapcov sme 
obsadili dvojicov pretekárov, Šimon Uhrík a Matej Korčok, 
ktorí zabojovali o umiestnenie v prvej desiatke a to konkrét-
ne o 8. mieste a 10. mieste. Mladší žiak Michal Gregáň pre-
tekal na trati dlhej 1,7km a bolo z toho vynikajúce 5. miesto.                                                                                                                                          
                                                              Mgr. Veronika Ľašová 

Levická májová 5-ka

Škôlkárska olympiádka
Deti z Materskej školy na ulici Malinovského 874 a Elokovaného 
pracoviska I. Krasku 60, si 8. júna 2017 prišli zašportovať na mest-
ský futbalový štadión. Po nastúpení detí a učiteliek zo všetkých 11 
tried nasledovalo privítanie pani riaditeľkou MŠ Mgr. Ingrid  Ma-
chovičovou. Po zaznení Štátnej hymny SR a štafetovým behom 
s Olympijským ohňom bola Škôlkárska olympiádka oficiálne otvo-
rená. Spoločne všetky deti zložili olympijský sľub: ,,My športovci 
sľubujeme, že budeme čestne, vytrvalo a statočne súťažiť a našich 
fanúšikov nesklameme. Tak sľubujeme!“ Po rozcvičke sa deti roz-
delili do 3 kategórií podľa vekového zloženia. V prvej kategória boli 
deti vo veku 3 - 4 rokov, v druhej kategórii súťažili 5 ročné deti a 
v tretej kategórii si svoje sily zmerali predškoláci, t.j. 6 ročné deti. 
Súťažilo sa v 6 disciplínach: hod na cieľ, beh, skok, prekážkový 
beh, lezenie, akrobatické cvičenia. Jednotlivé dráhy boli zamera-
né na lokomočné pohyby, ktoré má 
ovládať dieťa v predškolskom veku. 
Najmenšie 2 ročné detičky sa oboz-
namovali s manipuláciou na fit lop-
tách, s farebným padákom, na kto-
rom si kotúľali loptu, kráčali po lane 
a hrali sa so svojimi pani učiteľkami 
pohybové hry. Počas súťaženia deti 
prejavovali radosť z dosiahnutých 
výsledkov, navzájom sa povzbudzo-
vali, manipulovali s rôznym športo-
vým náradím a náčiním. Na záver 
pri vyhodnotení úspešného športo-
vého dopoludnia dostalo každé jed-
no dieťa medailu, a tí šikovnejší sa 
postavili na stupne víťazov, kde boli 
ocenení diplomom a medailou.
Poďakovanie za pomoc pri or-
ganizovaní tohto krásneho športového podujatia patrí správco-
vi štadióna pánovi Valicovi a rodičom, ktorí nás prišli povzbudiť.                                                                                                                                       
                                                                Mgr. Lýdia Vazanová

Mgr. Veronika Ľašová

https://www.facebook.com/groups/332559490242766/permalink/860773410754702/
https://www.facebook.com/groups/332559490242766/permalink/860773410754702/
https://www.facebook.com/groups/332559490242766/permalink/860773410754702/
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