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Vážení spoluobčania!

Vianoce sú najľudskejšie a najláskavejšie obdobie v roku. Keď sa o niekoľko 
dní rozozvučia všetky zvony sveta a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, 
zabudnime na všetky starosti a prežime tieto sviatky v láske, šťastí a svornosti. 
Nech tichá hudba veselosti nám počas celých Vianoc znie, nech rok nastávajúci 
nám pokoj, zdravie a šťastie prinesie.
Prajem vám, nech sú Vianoce vo vašich domácnostiach plné lásky, pokoja 
a dobrej vôle. 
A do nového roku 2018 vám všetkým prajem veľa zdravia, vzájomného 
porozumenia a úspechov ako v osobnom, tak aj v pracovnom živote.

                                                                                               Ing. Radoslav  Vazan, primátor mesta
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Znova sa dostávame do obdobia, keď budeme bilancovať svoju 
prácu, svoje záujmy, svoj súkromný život, svoje vzťahy, ktoré sme 
si v minulosti budovali, rozvíjali a rozširovali. Je na nás, ako sa k 
tomuto hodnoteniu postavíme. Buďme úprimní, všetko si zvážme, 
položme si ruku na srdce a buďme spravodliví.
Hovorí sa, že najlepšie je vziať si papier, rozdeliť ho zvislou čiarou 
na dve polovice. Na jednu stranu napísať klady a na druhú zápory 
skúmanej otázky. Stojí za pokus urobiť aj vo svojom minuloročnom 
živote takúto dôkladnú revíziu. Komisia „Človeku - človeku“ v roku 
2017 vykonala celkom 64 obradov:

- 6x hromadné uvítanie s odovzdaním finančného príspevku pri    
narodení dieťatka  – privítanie detičiek do kruhu občanov nášho mesta,                                                                                                                                           
  bolo prijatých 83 detičiek
- 20 párov uzatvorilo manželstvo
- 6 občianskych pohrebov
- 50. výročia sobáša - 7 manželských párov
- 64. výročie sobáša - 1 manželský pár
- prijatie pri príležitosti životného jubilea 60, 70 a 80 rokov - 219 
jubilantov
- odovzdanie maturitných vysvedčení a výučných listov - Gymnázium 
A. Sládkoviča v Krupine a Stredná odborná škola obchodu a služieb 
v Krupine 
- stužková slávnosť Stredná odborná škola obchodu a služieb 
v Krupine, pri  takejto  krásnej udalosti je potrebné s budúcimi 
maturantmi niekoľkokrát na  „skúškach“ v obradnej sieni skúšať 
celý priebeh ich slávnosti, aby boli už pri samotnej stužkovej 
slávnosti pripravení tak, ako len raz za život a aby mali na tento 
deň krásne spomienky, ďalšie sú stretnutia žiakov, študentov po 
rokoch zo škôl pôsobiacich desiatky rokov dozadu v našom meste 
- zo základných, učňovských alebo stredných škôl, ktoré pôsobili aj 
pôsobia v našom meste a ostatné akcie, na ktorých sa naša komisia 
spolupodieľala nielen konkrétne fyzicky ale aj finančne. Toto je len 
časť činnosti komisie „Človek - človeku“.
Množstvo zorganizovaných akcií, sprievodných slov, odznetých bás-
ní, piesní, úvah či príhovorov - to všetko znamená mnoho hodín 
úpornej práce na prípravách scenárov, na réžii akcií, na vylepšovaní 
každého slova či pohybu. Znamená to taktiež nechcené zanedbáva-
nie vlastnej rodiny, keď im nevenujeme voľné chvíle, keď by sme 
mohli urobiť niečo iba pre seba, pretože tieto akcie sa poriadajú vo 
voľnom čase, teda v  poobedňajších hodinách, v soboty a nedele. 
Ale znamená to aj minúty či hodiny pri už priamej realizácii - keď 
vidíme odozvu svojej práce - dojatie, úsmevy i slzy na tvárach všet-
kých prítomných. A vtedy zisťujeme, že to stálo za to, a zistíme 
aj to, že je krásne rozdávať nehu, lásku, úsmev, pokoj a pohodu 
všetkým - malým i veľkým, mladým i starým.
A vtedy vieme, že nech sa stane čokoľvek, budeme pri vítaní ma-
lého človiečika do nášho veľkého sveta, že budeme blahoželať 
maturantom a priať im všetko dobré na prahu dospelosti. Vieme, 
že budeme pri tom prekrásnom sľube, ktorý si navzájom vymenia 
dvaja zaľúbení ľudia, že budeme s nimi oslavovať ich osobné aj 
spoločné jubileá. A vieme, že budeme aj pri tom, keď budú odpre-
vádzať z tohto sveta so slzou v oku svojich blízkych.  
Teda, chceli by sme byť pri tom, pretože je to naše poslanie.
Na záver našej bilancie dovoľte popriať vám všetkým, aby spolu 
s Vianocami zavítala do Vašich príbytkov láska spolu s priateľstvom, 
úcta spolu s pochopením, pohoda spolu s radosťou, elán spolu so 
zdravím.  Aby pokoj, spolu s krásou Štedrého večera prelomil bariéry 
chladu, nevšímavosti, zloby a závisti. Aby znásobil prežívanie tých 
pocitov, že pri Vás bije srdce blízkeho človeka a tajomným žiarom 
svietia oči, do ktorých sa oplatí pozrieť a vidieť v nich svoj obraz. 
Dovoľte, aby sme vyjadrili svoje prianie - obdariť Vás jemnocitom, 
aby ste dokázali rozlíšiť prvoradé od druhoradého a naše pozvania 
neodmietali, naopak vnášali do nich obyčajné ľudské teplo.                    
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KOMISIA „ČLOVEK - ČLOVEKU“ 
rekapitulovala rok 2017

                            Mgr. Anna Borbuliaková
predsedníčka komisie „Človek - človeku“

Mesto Krupina na základe úspešne ukončeného verejného obsta-
rávania pripravuje na roky 2018 - 2021 rozsiahlu rekonštrukciu 
miestnych komunikácii v centre mesta. Túto prioritu sme si dali 
spoločne s poslancami Mestského zastupiteľstva. Po obnove ciest 
vedúcich na krupinské lazy, z ktorých mnohé boli v havarijnom 
stave je potrebné realizovať aj postupné rekonštrukcie ciest v sa-
motnom intraviláne mesta. Jedná sa celkovo o obnovu asfaltových 
povrchov na 11 cestách a rekonštrukciu ciest z dlažobných kociek 
„tzv. mačacích hláv“ na ulici 29. augusta a Bočkayho námestí. Zá-
roveň pripravujeme vybudovanie nového parkoviska a spevnenej 
plochy pri Mestskej športo-
vej hale. Kým však dôjde k 
samotnej obnove povrchov 
ciest je potrebné zabezpečiť 
rekonštrukciu vodovodov, 
ktoré boli v centre mesta 
žiaľ vo veľmi zlom technic-
kom stave. Mnohé z týchto 
vodovodných potrubí boli 
z liatiny a sú staré aj viac 
ako 50 rokov. Dochádzalo 
na nich k častým poruchám, 
čo malo za následok časté 
rozkopávky a následne ne-
pekné záplaty z asfaltu, kto-
ré špatili naše mesto. Preto 
som ešte v minulom roku 
požiadal Stredoslovenskú 
vodárenskú spoločnosť a.s. 
a Stredoslovenskú vodáren-
skú prevádzkovú spoločnosť 
- VEOLIA o vyčlenenie finančných prostriedkov na výmenu týchto 
vodovodov a obe spoločnosti na moju požiadavku reagovali kladne, 
zaradili tieto ulice do investičného plánu a zároveň vyčlenili spolu 
cca 200 tis. Eur na komplexnú obnovu hlavných vodovodných po-
trubí. Obnovu vodovodných prípojok si zabezpečili vlastníci  rodin-
ných domov a iných nehnuteľností v týchto uliciach. Rekonštrukciou 
prešli vodovody na Bočkayho námestí a na uliciach Partizánska, 
Sládkovičova, Kmeťova, Bernolákova. Rozkopávky budú priebežne 
počas zimy dosýpané štrkom a v jarných mesiacoch, keď to počasie 
po zime dovolí budú tieto ulice rekonštruované výhercom verejné-
ho obstarávania - spoločnosťou Doprastav Asfalt Zvolen. 
Zároveň sa ospravedlňujeme občanom v týchto uliciach za dočasné 
dopravné obmedzenia počas výkopových prác a ďakujeme im za 
trpezlivosť a pochopenie, veď takáto rozsiahla rekonštrukcia sa tu 
nerobila desaťročia. Verím, že z obnovených ulíc budeme mať ra-
dosť spoločne a naše mestečko znovu o voľačo opeknie! 
                                         Ing. Radoslav Vazan,  primátor mesta Krupina

Rekonštrukcia vodovodov 
v centre mesta
predchádza obnove ciest
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Oddelenie správy daní 
a poplatkov 
informuje občanov
Komunálny odpad
Žiaci,  študenti, zamestnaní, ktorí sa nezdržiavajú v meste 
Krupina viac ako 90 dní, môžu požiadať o zníženie poplatku 
za komunálny odpad s doložením príslušného dokladu ( napr. 
potvrdenie z internátu, zo zamestnania, z ubytovne, zo školy).
Daň z nehnuteľností
V zmysle  § 99a zákona NR SR  č. 582/2004 Z.z. O miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady je daňov-
ník povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností  
do 31.01. 2018, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujú-
cich na vyrubenie dane. Za zmeny  skutočností rozhodujúcich 
na vyrubenie dane  sa považuje kúpa nehnuteľností, zmena 
kultúry pozemku, vydanie stavebného povolenia, vydanie ko-
laudačného rozhodnutia, nadobudnutie nehnuteľností na  zá-
klade 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. 
Daňovník, ktorý  predal  alebo daroval nehnuteľnosti, má 
povinnosť podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.  
Ku daňovému priznaniu je potrebné doložiť fotokópie dokladov:  
rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, kópiu dedičského 
rozhodnutia, kópiu listu vlastníctva  (LV je možné vytlačiť cez 
www.katasterportal.sk), kópiu stavebného povolenia, kópiu 
kolaudačného rozhodnutia, kópiu nájomnej zmluvy... 
Daň za psa 
Daňové priznanie k dani za psa podáva  PO a FO, ktorá je 
vlastníkom psa. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom ka-
lendárneho 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 podáva  na MsÚ Krupina č.d. 4 a 5,  t.č. 5550314, 
5550387, 5550389, kde sú dostupné aj tlačivá.

Mesto Krupina sa snaží každoročne investovať  do ciest a chodní-
kov, ktoré zub času poznačil a potrebujú obnovu. 
Takýmto bol bezpochyby aj chodník spájajúci hlavnú cestu I/66 
s Kuzmányho ulicou pri Obchodnom dome COOP Jednota Krupina. 
Preto som na začiatku roka oslovil Predsedu predstavenstva spo-
ločnosti COOP Jednota Krupina Ing. Jozefa Vahančíka so žiadosťou 
o združenú investíciu Mesta a Jednoty vo forme spolufinancovania 
obnovy chodníka pri obchodnom dome. 

V meste pribudol ďalší obnovený 
chodník

Druhou spoločnou investíciou bude vybudovanie nových par-
kovacích miest v priestore pri našich tenisových kurtoch, ktoré 
budú slúžiť či už pre nakupujúcich v neďalekej prevádzke COOP 
Jednota a zároveň pre športovcov na obnovených tenisových 
kurtoch. Pán predseda reagoval na túto požiadavku mesta pozi-
tívne a tak sme spoločne investovali do rekonštrukcie chodníka, 
ktorý pred pár dňami ukončila stavebná firma pána Jozefa Ko-
šúta z Hriňovej. Verím, že táto investícia bude mať prínos nielen 
pre nakupujúcich v obchodnom dome, ale aj pre mnoho chod-
cov, ktorí tento chodník denne využívajú. Som veľmi rád, že sa 
nám spoločnými silami podarilo skrášliť ďalšiu časť nášho mesta.                                                                                                                                           
                             Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

Miestna časť „Široké lúky“

Mesto Krupina aj v roku 2017 pokračovalo v obnove ciest nielen 
v samotnom intraviláne meste, ale aj na asfaltových cestách 
na okolité lazy. Popri opravách výtlkov na cestách, prehl-
bovaniu rigólov a opravách priepustov sme zrekonštruovali 
aj súvislý úsek cesty na Široké lúky v dĺžke cca 600 metrov. 
Tento úsek bol v havarijnom stave, na základe návrhu zo strany 
Mestského úradu bol zaradený medzi prioritné úseky, pričom sme 
na jeho obnovu vyčlenili z rezervného fondu 60 000,- Eur. 
Na mestskom zastupiteľstve sme tak reagovali na oprávnené po-
žiadavky tu žijúcich obyvateľov, ktorí sa sťažovali na zničenú ces-
tu, veľké výtlky a celkový rozpad asfaltového povrchu. Ten vznikol 
hlavne v dôsledku premávky ťažkých nákladných áut po ťažbe ka-
lamity v okolitých lesoch v roku 2010. Práce na rekonštrukcii cesty 
sa začali v mesiaci október a realizoval ich Mestský podnik služieb, 
s.r.o. Krupina v spolupráci s firmou Strabag. Položeniu asfaltového 
krytu predchádzala obnova a vyčistenie priepustov, následne pra-
covníci mestského podniku dosypali krajnice cesty štrkom. 
Na zvyšnom úseku cesty boli zrealizované vysprávky výtlkov 
a cesta dnes plnohodnotne slúži obyvateľom a návštevní-
kom tejto časti nášho mesta.
                             Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina

Opravy vozoviek v intraviláne mesta 
ale aj na asfaltových cestách 
na okolité lazy 
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Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Krupina v roku 2016 znovu požia-
dala Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o dotáciu na projekt 
Husitská bašta – sanácia muriva 2. etapa, teda na  dokončenie 
opravy koruny muriva, plášťa bašty a na zabezpečenie lešenia. Už                            
v  predchádzajúcich rokoch ministerstvo prispelo na pamiatkový a 
umelecko-historický výskum (M. Šimkovic a M. Lukáč, 2012) i pro-
jektovú dokumentáciu (Ing.arch. Peter Nižňanský z Banskej Štiav-
nice, 2014), ďalej sanáciu strešného krovu – preparáciu poškode-
ných častí a výmenu šindľovej krytiny (2015) a na začiatok opravy 
opláštenia a časti koruny bašty (2016).

Ukončená 2. etapa rekonštrukcie 
exteriériu Husitskej bašty

MK SR v tomto roku pridelilo dotáciu vo výške 4 000,- EUR, ktorá 
by mala spolu s financiami farnosti vo výške najmenej 4 040,- EUR 
pokryť náklady na dokončenie opravy plášťa (vonkajšieho muriva) 
a koruny bašty. Po dokončení tejto fázy môžeme konštatovať, že 
bašta je z hľadiska stability vonkajších murív a zaklenutia veľkých 
okien stabilizovaná. Najstaršia fortifikačná mestská stavba v Krupi-
ne a širokom okolí je uchránená pre budúce generácie. V najbliž-
šej budúcnosti by bolo potrebné začať s opravou interiéru bašty 
a hlavne  archeologickým výskumom na ňu nadväzujúceho pod-
zemia stredovekej karnerovej kaplnky. Na príprave projektu sa po-
dieľali správca Farnosti Krupina Mgr. Emil Gallo, MIC, od minulého 
roka aj nový správca farnosti Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD. 
Od začiatku aj  Mgr. Anna Surovcová a ako odborný garant kronikár 
mesta. Z minulého roka ostalo zapožičané časť lešenia od občian-
skeho združenie Dobrý Pastier – Kláštor pod Znievom z blízkeho 
Bzovíka za čo im, ako aj všetkým, ktorí sprístupnili objekt bašty 
a akýmkoľvek spôsobom pomohli, patrí poďakovanie. 
                                                                   PhDr Miroslav Lukáč

Končiaci rok je vždy dobrou príležitos-
ťou obzrieť sa späť a zhodnotiť prežité.  
Sme v období, keď si viac všímame jeden 
druhého, sme akosi viac ochotní pomôcť...  
Práve pri pomoci jeden druhému majú 
svoje miesto sociálne služby a sociálna 
pomoc. Máme ich aj v našom meste, a nie 
málo... Možno nie vždy registrujeme ich 
existenciu, určite ich však registrujeme vo 
chvíli, keď ich akútne potrebujeme. 
V roku 2017 sa podarilo vytvoriť 
a obyvateľom predstaviť dôležitý a strate-
gický dokument - Komunitný plán rozvoja 
sociálnych služieb mesta Krupina. Jeho 
schvaľovanie je na programe decembro-
vého zasadnutia Mestského zastupiteľstva.
Uplynulý rok bol výnimočný aj v tom, že 
Mesto Krupina zriadilo Zariadenie pre 
seniorov „Svetlo n.o.“ , ktoré sa nachádza 
v budove krupinskej nemocnice. V prvom 
roku svojho fungovania prešlo neľahkými 
situáciami, ale vďaka osobnému 
nasadeniu a prístupu svojich zamestnan-
cov sa dokázalo zastabilizovať  a poskytuje 
kvalitné služby pre našich obyvateľov.  
Veľká vďaka patrí pani riaditeľke, všetkým 
opatrovateľkám, administratívnym,  

sociálnym a zdravotným pracovníkom, ako 
aj  upratovačkám.
Okrem „Svetla“ máme v Krupine aj „Nádej 
n.o.“  a „Domov dôchodcov a domov 
sociálnych služieb“ na Partizánskej ulici. 
Všetky tieto zariadenia spoločne vytvárajú 
prostredie, kde sa dá pokojne a kvalitne 
prežívať staroba alebo neľahký životný 
údel. 
Pre občanov, ktorí potrebujú starostlivosť 
len po určitú časť dňa, je v našom meste 
k dispozícii denný stacionár v Centre 

sociálnych služieb KA na Sládkovičo-
vej ulici. Seniori a občania s akýmkoľvek  
zdravotným znevýhodnením  tu s odbornou 
pomocou počas dňa môžu tráviť svoj čas, 
rehabilitovať, udržiavať a nadväzovať 
sociálne väzby a kontakty. 
Občanom, ktorí sú odkázaní na opatro-
vateľskú službu v domácnosti, poskytuje 
túto službu Mesto Krupina alebo Centrum 
sociálnych služieb KA na Sládkovičovej 
ulici. 
Niekoľko rokov je v našom meste aj 
sociálna služba zariadenia núdzového 
bývania pre matky s deťmi ohrozené 
násilím, ktoré spoločne s kvalitným po-
radenským centrom pre obete násilia,  
prevádzkuje taktiež Centrum sociálnych 
služieb KA. 
Všetky uvedené zariadenia a inštitúcie 
v spolupráci s Mestom Krupina, najmä 
s pracovníčkami  odd. sociálneho zabezpe-
čenia a terénnej sociálnej práce, poskytujú 
pre obyvateľov  nášho mesta a jeho okolia 
bezplatné sociálne poradenstvo. 
Verím, že uvedené informácie prinesú 
všetkým Krupinčanom prehľad o posky-
tovaných sociálnych službách a pomôžu 
im v prípadných neľahkých životných 
situáciách aj v ďalšom roku.

„Sociálna“?  Krupina

Mgr. Anna Surovcovavá
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Naši novonarodení Krupinčania : 17 detí

Manželstvo uzavrelo 7 párov:

Opustilo nás 10 spoluobčanov:

Ing. Adriana Žabková

Demografický vývoj obyvateľstva
v meste Krupina v mesiacoch 
od 1. septembra do 31. decembra 2017

Mestská polícia Krupina žiada 
občanov mesta, aby si počas 
predvianočných nákupov ako aj 
v čase povianočných výpredajov 
dávali pozor na svoje osobné veci

Dominika Pramuková
Leo Pocisk
Michal Ližbetin
Natália Hudecová
Líva Gdovinová
Michaela Malatincová
Matej Malatinec
Samuel Kováč
Sára Frčková
Ján Martinovič
Sára Pernišová
Filip Kemp
Daniel Búry
Matúš Malček
Tomáš Mudrák
Ján Trnik
Alica Belláková

Vladimír Gasidlo a Katarína r. Janigová   
Martin Križan a Alžbeta r. Eliašová   
Miroslav Pospíchal a Júlia r. Benková   
Tomáš Ondriska   a Adriana r. Dobrocká   
Matej Hosťanský a Martina r. Fekiačová   
Denis  Bakoš a Miroslava r.Hlinková   
Miroslav Ližbetin a Martina r. Kováčová   

Ján Talian, 65-ročný
Mária Košíková, 92-ročná
Ing. Ján Spodniak, 82-ročný
Anna Ďurišová, 89-ročná
Anna Baculíková, 89-ročná
Anna Rumanová, 83-ročná
Mária Mokošová, 93-ročná
Anna Marenčáková, 84-ročná
Ján Filip, 71-ročný
Anna Bérešová, 64-ročná

V poslednom štvrťroku tohto kalendárneho 
roka Mestská polícia v Krupine riešila cel-
kovo 33 priestupkov a porušení Všeobecne 
záväzných nariadení mesta Krupina. Z da-
ného počtu policajti vybavili 20 priestupkov 
dohováraním, 11 priestupkov uložením blo-
kovej pokuty a 2 priestupky spisovým ma-
teriálom vo veci priestupku proti majetku. 

V prvom prípade išlo o poškodenie sklenenej výplne okna na budo-
ve ZŠ E. M. Šoltésovej a v druhom prípade poškodenie dopravného 
zrkadla na ul. Starohorská.    
     Mestská polícia spolupracovala s orgánmi činnými v trestnom 
konaní a v odôvodnených prípadoch poskytla aj kamerové záznamy 
pre vykonávané šetrenie vo veci spáchaných trestných činov, ktoré 
sú dokumentované a riešené hlavne štátnou políciou. 
     Mestská polícia zabezpečovala aj úlohy vyplývajúce z konania 
kultúrnych, športových a iných podujatí  /napr. protesty konané na 
Nám. SNP ohľadom výstavby obchvatu mesta Krupiny a pod./ 
     V uvedenom období boli odchytené celkovo 3 psy, ktoré boli 
vrátené majiteľom. 
Fyzicky bolo skontrolovaných 25 osôb zo strany mestských poli-
cajtov, hlavne v súvislosti s podozrením páchania priestupkov, po-
rušovaní Všeobecne záväzných nariadení mesta Krupiny a osôb, 
ktoré obťažovali spoluobčanov prosbou o poskytnutie finančných 
prostriedkov.
     Od mesiaca september 2017 opätovne policajti Mestskej polí-
cie v Krupine vykonávajú počas prebiehajúceho školského roku aj 
dohľad v cestnej premávke pri prechodoch pre chodcov v blízkosti 
našich školských zariadení. 
     Mestská polícia Krupina žiada občanov mesta, aby si počas 
predvianočných nákupov ako aj v čase povianočných výpredajov 
dávali pozor na svoje osobné veci a to hlavne peňaženky s finanč-
ným obnosom a osobné doklady /občiansky preukaz a pod./ a tak 
predišli krádežiam. Taktiež si treba dávať pozor na osoby, ktoré 
podvodným spôsobom žiadajú zamieňať finančnú hotovosť priamo 
v predajniach a v neposlednom rade, aby boli občania obozretní pri 
výbere finančnej hotovosti v bankomatoch. 
     Dávam do povedomia, že Mestská polícia v Krupine, nevykoná-
va 24 - hodinovú službu a preto 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

Mgr. Anna Surovcovavá
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Úspešní študenti  zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
v Krupine nazreli do sveta vrcholového manažmentu
Dvadsaťpäť najaktívnejších študentov, z toho dve 
študentky SOŠOaS Krupina, ktorí študujú podľa 
programov neziskovej organizácie JA Slovensko, do-
stali príležitosť za umiestnenie sa na popredných 
priečkach v celoslovenských súťažiach, zúčastniť 
sa podujatia Leaders for a Day (Jeden deň lídrom).  
V dňoch 4. - 6. októbra 2017 žiačky 4. ročníka obchod-
nej akadémie Paulínka Gajdošíková a Veronika Šulajo-
vá, mali možnosť spoznať reálne prostredie firmy, bliž-
šie sa pozrieť na problémy, s ktorými vrcholoví mana-
žéri dennodenne zápasia. Deň pred tieňovaním lídrov 
absolvovali študenti workshopy na tému štart podnika-
nia a online marketing. Samotný deň strávený s lídrom 
sa začal biznis raňajkami. 
Paulínka prežila pracovný deň s riaditeľkou odboru ko-
munikácie s médiami a verejnosťou p. Zuzanou Čižmá-
rikovou v Kancelárii Národnej rady SR. 
Veronika strávila rušný deň s biznismenom spoločnosti Shooos.sk p. Igorom Plávkom. Všetci účastníci podujatie slávnostne ukončili ne-
formálnym networking koktejlom. 
Aktivita Leaders for a Day mala medzinárodný charakter. Táto skúsenosť bola inšpiráciou pre mladých ľudí byť podnikavými a umožnila im 
učiť sa základným zručnostiam, ktoré im pomôžu pri uplatnení sa v praxi.                                                           Ing. Mária Šumichrastová

Dňa 29. 11. 2017 sa na Strednej odbornej škole 
techniky a služieb v Brezne, konal 19. ročník súťaže 
ZENIT v strojárstve. Súťaže sa zúčastnili  žiaci 
zo stredných odborných škôl z celého BBSK. 
Strednú odbornú školu obchodu a služieb Krupina 
reprezentovali na tejto súťaži dvaja žiaci študijného 
odboru 2413 K mechanik strojov a zariadení Ján 
Antal a Martin Bartko, ktorí sa nestratili v silnej 
konkurencii  súťažiacich.  Ján Antal sa umiestnil na 
2. mieste vo svojej kategórii a Martin Bartko na 9. 
Mieste. 
Úspech nášho žiaka Antala, ktorý je znovu medzi 
tromi najlepšími z celého BBSK, aj v tomto 
školskom roku potvrdzuje, že príprava našich 
žiakov je na vysokej úrovni. Poďakovanie, patrí 
súťažiacim za reprezentáciu školy, ale aj majstrom 
OV a učiteľom odborných predmetov za prípravu.                                                                                                                                        
                 Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy

19. ročník súťaže ZENIT 
v strojárstve 

Oberačka po sebechlebsky
Mnohí návštevníci otvo-
rili svoje srdcia našim 
deťom počas Oberačky 
po sebechlebsky už tým, 
že sa zastavili pri nená-
padnom stánku „malej 
školy s veľkým srdcom“. 
Kúpou  výrobkov  žia-
kov Špeciálnej základnej 
školy v Krupine podpori-
li ich tvorivosť, šikovné 
ruky. Patrí im veľké ĎA-
KUJEME.

Špeciálna základná škola svoje aktivity smerovala do rôznych 
zaujímavých projektov
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Aj v tomto roku sme sa zapojili do Týždňa Hovorme o jedle. Každý 
pracovný deň naši žiaci v škole pracovali s rôznymi témami. Dostali 
možnosť navštíviť pekáreň Bzovík na Majerskom rade v Krupine. 
Bol to neskutočný zážitok na vlastné oči vidieť, ako sa pečie chlieb, 
pripravujú pagáče, štrúdle. Do našej školy zavítal včelár Ing. Jozef 
Ľupták, ktorý nielen že porozprával deťom o včelách, spracovávaní 
medu, ale mohli pravý včelí med aj ochutnať. Deti sa na chvíľu 
mohli cítiť ako skutoční včelári

Poznávanie nového je občas pre našich žiakov tvrdým orieškom. 
Vďaka dobrým a trpezlivým ľuďom to nie je nemožné. Práve na-
opak. Pracovníčka z Mestskej knižnice v Krupine, p. Katarína Al-
mášyová, je takým trpezlivým a láskavým človekom. Žiaci ŠZŠ 
v Krupine sa pri každej návšteve knižnice tešia na jej milé slovo. 
Vďaka aktivitám, ktoré pripraví v knižnici podporuje u detí dobrý a 
trvalý vzťah ku knihe, knižnici a k čítaniu. V novembri sme spolu 
s pani Almášyovou objavovali poznatky v knihách o stridžích dňoch 
a advente. V decembri sa tešíme na vianočné oblátky.

Nielen 13. októbra si pripomíname starých rodičov.  Starká má 
na nás vždy čas, starká nás poláska. Starký a starká sú ako otec 
a mama. Aj oni sa vďačne a hrdo prišli pozrieť na svojich vnukov 
a vnučky do školy, pozrieť sa ako sa im darí. Starký z Devičia pri-
pravil pre deti nezabudnuteľný zážitok, keď si na toto stretnutie 
doniesol heligónku a zahral na nej.
Sú starkí a starké, ktorí sú v Domove sociálnych služieb Svetlo v Kru-
pine. Za tými sa rozhodli chodiť na pravidelné návštevy žiaci tried-
nej učiteľky Michaely Vicianovej. V októbri pracovali  so starkými 
priamo vo Svetle a vyrábali nádherné sviečky.

Veľká vďaka patrí CVČ Domček v Krupine, ktorí pripravili 
nezabudnuteľného Mikuláša nielen našim žiakom. Mikuláš prišiel 
pred školu, ako sa patrí, aj so svojím sprievodom anjelov a čertov 
na koči ťahanom koňmi.
Balíčky boli bohaté - prebohaté vďaka sponzorovi Tesco v Krupine. 
Za odplatu vyzdobili naši žiaci vianočný stromček v obchodnom 
dome Tesco v Krupine ozdobami z papiera a vianočnými hviezdami.

Kto z nás by ne-
poznal číslo 112, 
prečo sú záchra-
nári dôležití. Žiač-
ka našej školy, 
Gabriela Poniš-
tová, 5. ročník, 
zaujala svojou 
prácou porotu 
v okresnom kole 
umeleckej súťaže  
„Ochranárik čísla 
tiesňového vola-
nia 112 a civilnej 
ochrany“.  
Gabikin záchra-
nár zvíťazil v ka-
tegórii žiakov 
ŠZŠ. 

Medzinárodný deň knižníc  

Súťažno-vzdelávacia aktivita 
„Hovorme o jedle“

Deň starých rodičov 

Mikuláš

Ochranárik 2017

Mgr. Andrea Kristelová
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ThDr. Jozef Miloslav Hurban (*19.3.1817 Bec-
kov - +21.2.1888 Hlboké) – kňaz, kodifikátor 
spisovnej slovenčiny, 1. predseda SNR /1848/, 
organizátor slovenského národného hnutia, re-
daktor, spisovateľ, pochádzal z rodiny evanjelic-
kého farára. Prvé vzdelanie získal doma v ma-
ďarskom jazyku, v štúdiu pokračoval na latin-
skej škole v Trenčíne. Vladimír Mináč vo svojich 
skvelých esejách píše, že Hurban sa do obdobia 
svojho detstva nerád vracal, lebo v obidvoch 
prostrediach výchova prebiehala v prísnom ma-
ďarskom duchu /aj v Trenčíne maďarčina povinná/. Vyučovanie 
poskytovalo „vzory neľudskosti“- bifľovanie, telesné tresty.
Po 4 rokoch odišiel na bratislavské evanjelické lýceum, tam sa prvý 
raz stretol so slovenčinou, skôr s mierne poslovenčenou češtinou 
Juraja Palkoviča. Zakrátko na týfus mu umierajú obidvaja rodičia. 
Oporu nachádza medzi študentmi, hlavne v Ľudovítovi Štúrovi. 
Štúr bol len o 2 roky starší, ale už patril medzi vedúce osobnosti 
Spoločnosti česko-slovenskej pri evanjelickom lýceu. On prebudil 
v 18-ročnom mladíkovi národného ducha. Už v apríli 1836 podni-
kajú mladí štúrovci pamätnú vychádzku na Devín, kde sa vyslovili 
za sebaurčovacie právo pre slovenský národ a zvolili si slovanské 
krstné mená /Štúr Velislav, Hurban Miloslav/. Hurban tu vyslovil 
ako prísahu dve slová, ktoré sa stali jeho životným krédom: PRAV-
DE A NÁRODU / slová sú vyryté aj na jeho buste v hale NR SR/. 
Neboli to prázdne slová, dôkazom je jeho prežitý život, do smrti 
verný pravde, ktorá bola pravdou Slovákov na ceste k národnej 
slobode. Bratislavu opustil r. 1840 po ordinácii za evanjelického 
kňaza, odchádza do Brezovej pod Bradlom. Už tu okrem pasto-
račnej činnosti sa venuje národnej osvete, založil nedeľnú školu, 
knižnicu  a spolok miernosti /proti alkoholizmu/.  Z kaplána sa stáva 
farár, v r.1843 odchádza do Hlbokého. Pokračuje vo svojich ak-
tivitách a zároveň rozvíja Štúrovu myšlienku o novej slovenčine. 
Spolu so Štúrom a Hodžom navštívia básnika Jána Hollého, ka-
tolíckeho kňaza, oboznámia ho so svojím úmyslom. Hollý zostal 
verný Bernolákovej spisovnej slovenčine /1787 – základ západo-
slovenské nárečie, v dnešných odborných kruhoch je známe ako 
kultúrna západoslovenčina/, ale súhlasí s nimi. Štúrovci si za základ 
vzali nárečie stredoslovenské – liptovské.  Kodifikovali ho na fare 
v Hlbokom. S nápadom spisovného jazyka prišiel Štúr, ale Hurban 
ho ako prvý uviedol do života. Druhý zväzok jeho almanachu Nitra 
v r.1844 vyšiel v spisovnej slovenčine. A prišli prvé údery od ľudí, 
ktorí boli proti tomu činu. Neboli to len Maďari, nepochopili ani 
českí vlastenci, dokonca sa k nim pridal aj Slovák, vtedy pôsobiaci 
v Prahe, básnik Ján Kollár. Nevzdávajú sa, ešte v tom roku zaklada-
jú kultúrny spolok Tatrín.
V r.1845 dochádza aj k veľkej zmene v súkromnom živote Hurbana. 
Štúrovci kvôli práci pre národ prijímali akýsi dobrovoľný celibát. 
Hurban sa zaľúbil a oženil, jeho vyvolenou sa stala Anička Jurkovi-
čová, prvá slovenská ochotnícka herečka. Rodina mala na dnešné 
pomery neuveriteľných 9 detí / 5 synov a 4 dcéry, prvorodený 
– známy spisovateľ Svetozár Hurban Vajanský/. V r.1846 začal 
Hurban vydávať Slovenské pohľady /najstarší literárno-kultúrny 
časopis/. Publikoval v nich polemickú stať Hlasy proti slovenčine, 
ktorou odpovedal  aj na Kollárove útoky. Reaguje na presadzo-
vanie Maďarov – 1 národ, 1 kráľ, 1 protestantská cirkev. V spise 
Únia vystupuje proti majorizácii slovanskej evanjelickej menšiny 
maďarskou kalvínskou väčšinou. Jeho verejná činnosť vyvrcho-
lila v revolučných rokoch 1848/49. Jeden z osnovateľov Žiadostí 
slovenského národa. Organizovanie slov. dobrovoľníkov na pomoc 
Viedni. Prvá výprava skončila neúspešne, 14 mŕtvych Slovákov. 
Hodža situáciu nezvládol, bol introvert, vzdelanec, konal podľa 
svojho svedomia. V decembri Hurban organizuje 2. výpravu, tento 
dobrovoľnícky zbor včlenili do cisárskeho vojska. Nakoniec Maďari  
s Viedňou sa dohodli, tá na sľuby dané Slovákom zabudla a ich po-
stavenie v Uhorsku sa zhoršilo. Hurban svoje aktivity preniesol na 
cirkevné pole. Vydal náboženskú učebnicu a obsiahle dielo o lute-
ránskej cirkvi, za čo mu lipská univerzita udelila doktorát  teológie.
Po zrušení 3 slovenských gymnázií ostro vystúpil proti Maďarom. 
Vyslúžil  si za to väzenie vo  Vacove na 6 mesiacov a pokutu 238 

zlatiek. Slováci mu vtedy prejavili priazeň a vďaku.
Doslova ho zaplavili listami a prejavmi úžasnej solidarity nielen 
naši, ale aj Slováci z Dolnej zeme,  ktorí boli akousi zásobárňou 
vlastencov. Väzenie skončilo o 25 dní skôr, cisár mu udelil amnes-
tiu. V Národných novinách sa Hurban národu verejne poďakoval. 
Situácia sa zopakovala po zrušení Matice slovenskej /1863-1875/. 
Trest si odpykával v Senici,  3 mesiace. J.M.Hurban  umrel 21. 2. 
1888 v Hlbokom vo veku 71 rokov na zlyhanie srdca. Hlbočania 
mu z úcty vykopali hrob na  čestnom mieste v strede cintorína, 
Maďarská vrchnosť nariadila hrob vykopať v kúte pri plote. O 2 
roky martinskí národovci vyhlásili zbierku na postavenie dôstojné-
ho pomníka. Zozbieralo sa 3000 zlatých. Pomník mali odhaliť 8. 9. 
1892 o 10. hod. Zišla sa celá rodina, ľudia prichádzali na kočoch, 
vozoch, nikto netušil, že slávnosť je zakázaná. Žandári s bodákmi 
na cintorín nikoho nepustili. Ešte v ten večer syn Svetozár napísal 
do Národných novín článok Hyenizmus v Uhrách. Po 2 týždňoch už 
ho čakalo obvinenie v 9 bodoch. Súdne pojednávanie - Prešporok, 
porota – samí Maďari, rokovací jazyk - maďarčina. Vajanský možno 
aj zo vzdoru svoju reč začal po nemecky. Okrem iného povedal: Ak 
ma odsúdite, odíde z tejto sály viacero odsúdených – jeden živý 
národ, jeden mŕtvy muž a ja  ako jeho dobrý syn a dobrý Slovák!“ 
Trest: 1 rok, 300 zlatých pokuty a 257 zlatých súdne trovy. 
Boli skutky J.M. Hurbana hrdinstvom, bol národným hrdinom? Ur-
čite, právom patrí do našich dejín, do učebníc. Naša úcta mu patrí. 
Len ako, keď sa vytráca z každodenného života?!    
                                                                              Mgr. Zuzana Páleníková

V novom školskom roku 2017/18 navštívili Mestskú knižnicu v Kru-
pine deti z MŠ, ŠŠ aj ZŠ.
Začiatkom októbra zavítali do knižnice  ako prví - žiaci  2.B. triedy 
ZŠ JCH v Krupine s pani Mgr. Adrianou Krejčiovou. V tomto škol-
skom roku do knižnice viackrát zavítali žiaci zo Špeciálnej školy 
s pani Mgr. Margitou Jakubčovou na tému: Hlasné čítanie – čítame 
spolu. Žiaci čítali pekne, plynule rozprávky aj rôzne zaujímavosti 
z ríše zvierat. Neskôr sme prichystali pásmo Zvyky v Honte s pani 
Mgr. Ingrid Kováčovou, ktorá svojich zverencov prihlásila na film 
Vianočné oblátky od Martina Kukučína.
Pani Mgr. Renata Hajduková so svojimi žiakmi príde do knižnice na 
tému Advent - spomienky v knižnici, adventské zvyky.
Našu knižnicu navštívili aj deti z MŠ s pani učiteľkami Mgr. Lýdiou 
Vazanovou a Mgr. Lenkou Maliniakovou na tému: Rozdiel medzi 
knižnicou a kníhkupectvom s 18 škôlkárikmi. Na túto istú tému pri-
šlo  13 detí s pani Mgr. Ingrid Hrmovou .
Klub dôchodcov učiteľov prichystal 18. októbra prednášku Rok 
2017 - rok J.M. Hurbana.
Prednášku pripravila pani učiteľka Zuzana Páleníková. Prednášky 
sa zúčastnilo 26 poslucháčov a na záver sa rozprúdila vášnivá dis-
kusia o živote J.M. Hurbana.  
                                                                 Kataríná Almášyová

Rok 2017 - rokom Jozefa Miloslava Hurbana

Kultúrne podujatia v knižnici
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Dňa 6. októbra 2017 sa žiaci 9. A,B, zúčastnili exkurzie v Oswien-
čime. Ponúkame vám niektoré názory účastníkov exkurzie, ktoré 
nepotrebujú komentár.

Auschwitz - tábor smrti
Jeseň na Základnej škole E. M. Šoltésovej

Dorota Krátka (9.A)
Nedá sa predstaviť, aký “život” musel v Oswienčime byť, akokoľ-
vek sa o to snažím. Kdekoľvek som sa v tábore pohla videla som 
umorených a utrápených ľudí.  Keď som prechádzala okolo fotiek 
všetkých väzňov, cítila som, ako ma pozorujú stovky a stovky očí 
plné bolesti a prosia o pomoc. Videla som množstvo kufrov, na 
ktorých ľudia mali svoje mená. Tým ľuďom zobrali všetko - vlasy, 
oblečenie, identitu… Oswienčim by mali navštíviť všetci ľudia, naj-
mä mladší, aby sa nikdy nič podobné nezopakovalo.
Adam Dendiš (9.A)
Na mňa najviac zapôsobili (v zlom) tucty vecí, keď som vedel, 
že jedna vec = jeden človek. Keď sme prišli do Birkenau, videl 
som neskutočné množstv oblokov, či už zachované, alebo 
zhorené. Väzňov vítali vetou -„Jediná cesta preč z tohto tábora 
je komínom.“Rozprávanie sprievodkyne o pokusoch Dr. Mengeleho 
bolo hrozné. Je to smutné miesto, ale som rád, že som to videl na 
vlastné oči.
Šimon Gajdošík (9.A)
Najhoršie na mňa pôsobili vlasy, topánky, okuliare a kufre. Až tam 
som si vlastne uvedomil, koľko ľudí v tomto koncentračnom tábore 
umrelo. Tiež na mňa zapôsobilo  rozprávanie o tom, ako sa sprie-
vodkyňa stretla so skutočnými ľuďmi, ktorí Oswienčim prežili a čo 
to v nich zanechalo. Myslím si, že ten pocit, ako som prechádzal 
cez bránu s cynickým nápisom “Práca oslobodzuje,” si budem ešte 
dlho pamätať.

V utorok 10. októbra 2017  sa na našej škole konal EURÓPSKY 
WORKSHOP MOBILÍT PEDAGÓGOV, ktorého bohatý program bol 
určený projektovým manažérom škôl  (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), vedeniu 
škôl, pedagógom škôl a všetkým, ktorí by sa radi uchádzali o za-
hraničné stáže, metodické školenia či jazykové kurzy v EU kraji-
nách, ako aj zástupcom škôl, ktorým bol grant už pridelený a beží 
im projekt. V rámci workshopu boli prezentované inštitúty v Anglic-
ku, Írsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a na Malte, 
ktoré poskytujú kvalitné vzdelávacie programy pre pedagógov a 
vedenie škôl. Naše pani učiteľky odprezentovali zážitky z letných 
kurzov, ukázali fotky a odporučili dané kurzy pre ďalších záujemcov 
ako vysokokvalitné z metodického aj organizačného hľadiska. Po 
oficiálnej časti nasledovala diskusia, kde mali účastníci workshopu 
možnosť položiť otázky úspešným absolventom vzdelávacích mo-
bilít. Organizátorom workshopu bola jazyková agentúra ACTION 
SCHOOL Banská Bystrica v spolupráci s našimi učiteľkami. Medzi 
zúčastnenými boli zástupcovia z rôznych škôl v regióne, napr. Bzo-
vík, Zvolen, Modrý Kameň, Lučenec a Hliník nad Hronom.

Európsky workshop mobilít 
pedagógov

Dňa 29. 11. 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže Olympiáda 
zo slovenského jazyka a literatúry v CVČ Domček Krupina.
Súťažilo sa v písomnej a ústnej časti, pričom písomná časť po-
zostávala z vedomostného testu, ktorý obsahoval 25 otázok za-
meraných na čítanie s porozumením a vybrané oblasti gramatiky 
slovenského jazyka.
Druhá časť písomnej zložky pozostávala z transformácie slohového 
útvaru, súťažiaci museli preukázať svoju tvorivosť a fantáziu pri 
tvorbe reklamy. Ústna časť patrí vo všeobecnosti k najťažším, ke-
ďže žiaci predvádzajú svoje umenie rečníctva.
V ústnej časti naša žiačka získala najvyšší počet bodov a ostat-
ným súťažiacim porozprávala dobrodružný príbeh, ktorý všetkých 
zaujal. Záverečné vyhodnotenie bolo veľmi napínavé, o víťazstve 
rozhodli len 3 body!
Vyhodnotenie obvodného kola:
miesto: Vanessa Kubíková (Spojená škola, Dudince)
miesto: Ema Križanová (ZŠ EMŠ, Krupina)
miesto: Alžbeta Funiaková (ZŠ J. C. Hronského, Krupina)

Mgr. Maroš Skopal

Dňa 8. 12. 2017 sa v telocvični ZŠ s MŠ Bzovík zaúčasti 4 družstiev 
uskutočnilo okresné kolo v basketbale starších žiačok. Na úvod 
sa naše dievčatá stretli s dievčatami z Hontianskych Nemiec a po 
slabšom úvode, keď sme hneď prehrávali 0:2, sme postupne pre-
vzali iniciatívu a zaslúžene sme vyhrali pomerom 16:2. V druhom 
zápase proti dievčatám zo Bzovíka sa rozhodovalo o celkovom víťa-
zovi a naše dievčatá počas celého zápasu viedli, v druhom polčase 
dokonca 6:2. Domáce dievčatá ale v závere vyrovnali a keďže sa 
nerozhodlo ani v predĺžení o celkovom víťazovi rozhodli až trestné 
hody, kde bola úspešná len naša Anna Chovanová.  V záverečnom 
zápase proti dievčatám zo ZŠ J. C. Hronského Krupina sme vybo-
jovali hladkú výhru 16:4, čo znamenalo celkové víťazstvo v turnaji.  
Dievčatá zaslúžene postúpili do regionálneho kola, ktoré sa usku-
toční 20. decembra 2017 vo Zvolene.
Školu reprezentovali:
Viktória Milčíková, Lívia Zlievska, Zita Neurathová, Simona Pacala-
jová, Nina Matušovová, Nina Babiaková, Anna Chovanová, Janka 
Cibuľová, Diana Sýkorová a Erika Križanová

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 
Deti zo Školského klubu Stonožka to vedia, lebo sa zapojili do pro-
jektu, ktorý organizuje p. farárka Mgr. Katarína Kmecová - Zaťková 
z Pliešoviec.  Každý  rok  posiela  „krabice plné lásky “deťom zo 
sociálne  znevýhodneného  prostredia.  Tentokrát  balíčky  putovali  
do chorvátskeho mesta Ilok. Klubáci priniesli z domu hračky, škol-
ské potreby, hygienické potreby, sladkosti… Niektorí doniesli pe-
niažky a za tie pani vychovávateľky do balíčka kúpili kofolu a cuk-
ríky Bonpari. Rodičom aj deťom patrí vďaka za štedrosť a veríme, 
že aj budúci rok budeme môcť obdarovať tých, ktorí to potrebujú.

Olympiáda zo slovenského jazyka a 
literatúry - obvodné kolo

Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok

Okresné kolo v basketbale 
starších žiačok
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Neodmysliteľnou súčasťou Infolistov 
mesta je informovanie občanov.  Vyu-
žívam preto príležitosť postupne infor-
movať obyvateľov nášho mesta o spo-
ločnostiach, ktorých zakladateľom je 
Mesto Krupina, resp. ktoré spravujú 
„náš“ majetok. 
V meste Krupina pôsobia tri obchod-
né spoločnosti s majetkovou účasťou 
mesta. Sú nimi Mestský bytový 
podnik, s.r.o., Mestský podnik služieb 
s.r.o. a Mestské lesy, s.r.o. Krupina.  
Spoločnosť Mestské lesy, s.r.o.  
Krupina hospodári na výmere cca 
4600 ha lesnej pôdy s doterajším 
ročným objemom ťažby  v priemere 
18 tis. m³.  Spoločnosť zamestnáva 
väčšinu svojich zamestnancov z radov 
našich občanov.  Ťažbovú a pestov-
nú činnosť  spoločnosť vykonáva aj 
dodávateľským spôsobom a vždy 
uprednostňovala dodávateľov z nášho 
mesta. Zamestnancami  tejto spoloč-
nosti sú kvalifikovaní odborníci, ktorí 
sa s rešpektom starajú o naše spoloč-
né bohatstvo – lesy.   
Spoločnosť má v posledných rokoch 
za sebou viacero úspešných projektov 
zameraných na kvalitnú starostlivosť 
o naše lesy,  či zameraných na sta-
rostlivosť, údržbu alebo rekonštrukciu 
lesných ciest v Krupine.  
Významným projektom, ktorý pravde-
podobne čaká spoločnosť v budúcom 
období je vybudovanie suchých 
poldrov na toku Kltipoch. V pláne boli 
aj suché poldre na toku Kňazov jarok, 
tento projektový zámer  však Mestské 
zastupiteľstvo v Krupine neodsúhla-
silo. Realizácia týchto projektov bola 
zabezpečená prostredníctvom OP 
Kvalita životného prostredia. 
Spomenuté projekty a  uskutočnenie 
ich cieľov mali pre naše mesto dôležitý 
význam, najmä keď sa obzrieme nie-
koľko rokov späť a pripomenieme si 
vyčíňanie živlu, akým je voda.  Aj tieto 
zámery svedčia o kvalite a odbornosti 
zamestnancov a vedenia  tejto „mest-
skej spoločnosti“. 
V závere roka 2017 však došlo v spo-
ločnosti  Mestské lesy, s.r.o k niekto-
rým zmenám. V novembri valné zhro-
maždenie spoločnosti na návrh väčšiny  
poslancov Mestského zastupiteľstva 
odvolalo z funkcie konateľa spoloč-
nosti  Ing. Miroslava Hrašku.  Viedol 
spoločnosť od roku 2011 a dosiahol 
nemalé pozitívne výsledky pri svojej 
práci, ako aj pri hospodárení spoloč-
nosti. Myslím, že je ľudské a slušné 
poďakovať jemu, ako aj všetkým za-
mestnancom spoločnosti za kvalitne 
odvedenú prácu a starostlivosť o bo-
hatstvo nášho mesta.

                    Mgr. Anna Surovcová

Zmeny v spoločnosti 
Mestské lesy, s.r.o.  
Krupina 

Tento krát sa uskutočnil v priestoroch rímskokatolíckeho Kostola Narodenia Panny Márie v Kru-
pine. V nedeľu 10. decembra o 15.00 hodine uviedol koncert moderátor Michal Várošík, ktorý 
privítal všetkých prítomných. 

Vianočný benefičný koncert v Krupine

Koncert vrcholil každou novou piesňou 
a každým novým  vstupom umelcov. 
Tí sa vzniesli na vlnách hudby do výšin 
a potešili oči a hlavne uši tých, ktorí prišli 
v ten deň do chrámu. Zazneli tu skladby 
a piesne od Wolfganga Amadea Mozarta 
(Keď Lujza pálila listy) či iných autorov :  
Pie Jesu (Pokojný Ježiš), Štastné a veselé, 
Panis Angelicus (Chlieb anjelský), Zrnká 
Nádeje, Ave Maria, Večerný zvon, White 
Christmas (Biele Vianoce), Adeste fideles 
(Príďte veriaci), Vtedy sú Vianoce, Len 
my, Hallelujah a nakoniec Tichá noc, ktorú 
zaspievali všetci umelci i poslucháči spolu. 
Do Krupiny prišli barytonista a slávny 
spevák z Banskej Bystrice Martin Babjak, 
speváčky Jana Babjaková, Lucia Beňačko-
vá, Jana Jakúbková, ďalej speváci Marek 
Kotlár a Peter Bažík. Známi i menej známi 
interpreti prekvapil a naplnili vianočný 
čas krásou spevu a potešili srdcia ľudí. 
Hlavným motívom pre zorganizovanie 
koncertu bolo prispieť a možno aj zlepšiť 
život pacientom Psychiatrickej nemocnice 
Philipa Pinela v Pezinku. Preto sa prítom-
ným prihovorila pani Jana Babiaková – 
iniciátorka benefičného koncertu a MUDr. 
Pavel Černák - riaditeľ spomínanej nemoc-
nice. Poďakovali sa tiež všetkým účinkujú-

cim, ktorých podporila  krupinská Ľudová hudba 
Mariána Krnáčika. Poďakovali aj sponzorom 
za pomoc s organizáciou koncertu a za pomoc 
pacientom nemocnice. Atmosféru dopĺňalo fareb-
né osvetlenie, ktoré odrážala klenba a dlažba 
baziliky. Vďaka patrí aj správcovi farnosti Mons. 
Mariánovi Bublinocovi, ktorý umožnil zrealizo-
vať podujatie v priestoroch chrámu. Realizátori 
i návštevníci, teda každý účastník koncertu, mohli 
odísť s pokojom na duši.    
                                         PhDr. Miroslav Lukáč
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DOD na gymnáziu
DOD. Veľký deň pre každú školu. V tento deň sa otvoria brány školy pre všetkých, ktorí 
sa chcú dozvedieť o živote školy, ktorú chcú v budúcnosti navštevovať. Samozrejme 
aj Gymnázium A. Sládkoviča sa každoročne  teší na návštevu ôsmakov a deviatakov 
zo základných škôl z celého okresu Krupina.  29. novembra 2017 sme mali možnosť 
na pôde našej školy privítať až 180 žiakov základných škôl z Krupiny, Bzovíka, 
Senohradu, Hontianskych Nemiec, Sebechlieb, Hontianskych Moraviec.  Ďakujeme 
aj rodičom, ktorí si našli čas a prišli sa pozrieť tiež. Žiakov v úvode čakala prezenčná 
listina, kde sa podpisom zapísali a obdržali pero a informačné letáky o našej škole. 
Čakal na nich program plný aktivít v podaní našich študentov. Mali možnosť si pozrieť 
pútavé a efektné pokusy v našom novom chemickom laboratóriu, zážitkovú hodinu 
o Ázii na geografii, zaujímavú hodinu angličtiny, prácu s mikroskopom a pitvanie 
na biológii, pokusy na fyzike a robotiku na hodine informatiky, kde im bol predsta-
vený robot, ktorého vytvorili naši študenti. Žiakov čakala aj miestnosť s počítačmi, 
kde si mali možnosť vyskúšať testy, pracovné listy, či prezentácie z jednotlivých 
predmetov.  Počas jednotlivých stanovíšť mali žiaci možnosť prezrieť si interiér našej 
školy a oboznámení boli nielen s vyučovacím procesom na našom gymnáziu, ale aj 
so všetkými aktivitami, ktoré organizujeme.
Ďakujeme zúčastneným žiakom, ďakujeme našim študentom za ich aktivity.

Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča
26. októbra 2017 sa konalo oblastné kolo recitačnej súťaže Návraty poézie o Cenu 
Andreja Sládkoviča. Tento rok sa súťažiaci so svojimi ukážkami predstavili v Banskej 
Bystrici, kde bojovali o postup do celoslovenského finále.  O talentovaných recitáto-
rov nebola núdza. Porota mala dôležitú úlohu pri vyberaní víťazov, pretože len prvý 
z každej kategórie získal postup do celoslovenského finále. Našu školu reprezentoval 
Miroslav Ištván, študent 2. ročníka. Miroslav sa predstavil básňou Počuť tak Váš vnú-
torný hlas od  Marcela Páleša.  V kategórii juniori si Miroslav vo veľkej konkurencii 
študentov Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici vybojoval krásne 2. miesto. Cel-
kovo v jeho kategórii súťažilo 25 recitátorov. Srdečne mu gratulujeme a ďakujeme 
za úspešnú reprezentáciu našej školy. Porota rozhodovala v zložení Mária Reháková, 
generálna riaditeľka vydavateľstva STAR Production, pani Mária Miková, šéfredak-
torka týždenníka Slovenka, slovenská spisovateľka Adriana Macháčová, spisovatelia 
a historici Vladimír Sklenka a Marcel Pecník, slovenský spisovateľ Ondrej Kalamár a 
riaditeľ ZŠ a MŠ Andreja Sládkoviča v Hrochoti.

Volejbalistky prvé na Ipeľskom pohári
V dňoch 28. a 29. septembra 2017 sa konal už 45.ročník medzinárodného športové-
ho podujatia Ipeľský pohár 2017, ktorého organizátorom je Gymnázium v Šahách. 
Športovej súťaže vo volejbale sa po 45-krát zúčastnili aj družobné školy z Gymnázia 
F. Palackého vo Valašskom Meziříčí a naše Gymnázium A. Sládkoviča, miestne stred-
né školy, gymnáziá z maďarského Vacova a zo Šurian. Našu školu reprezentovali štu-
dentky 3. a 4. ročníka, ktoré súťažili vo volejbalových zápasoch. Chlapci zas vytvorili 
silný tím, ktorý súťažil vo futbalových zápasoch. Naše volejbalistky obhájili krásne 1. 
miesto zo 6 volejbalových družstiev. Naši chlapci podali výborný výkon, ale šťastie 
im neprialo a z 9 družstiev neobhájili žiadnu víťaznú pozíciu.  Študentom ďakujeme 
za ich účasť a výbornú reprezentáciu školy aj v oblasti športu.

Piškôrky - Gymnazisti na prvých troch miestach
24. novembra 2017 sa výber študentov z 2. a 3. ročníka zúčastnili 10. ročníka súťaže 
PIšQworky. Pedagogický dozor im robila p.p. Holíková. Podmienkou účasti na súťaži 
bolo vytvoriť päťčlenné družstvá. Každá škola mohla vytvoriť až 4 tímy študentov. 
Naši študenti sa zúčastnili oblastného turnaja v Leviciach, kde sa stretlo až 8 
päťčlenných súťažných tímov zo stredných škôl z Nitry, Levíc a Krupiny. Organizátori 
určili poradie jednotlivých súťažných družstiev, ktoré medzi sebou navzájom súťažili 
maximálne 15 minút. Srdečne gratulujeme našim študentom, ktorí obsadili krásne 
prvé tri víťazné priečky:
Na 1. mieste sa umiestnil chlapčenský tím z 3.G: 
Matúš Sopko, Adam Kapusta, František Suja, Matúš Turan, Mário Franek
Na 2. mieste sa umiestnil zmiešaný tím z 2.G: 
Natália Výbošťoková, Kristína Donovalová, Erik Dado, Adrián Gonda, Adam Augustín
Na 3. mieste sa umiestnil zmiešaný tím z 3.G:
Diana Dadová, Aneta Žiaková, Lucia Záslavová, Jana Poliaková, Lukáš Luciak
Výhercovia oblastného turnaja postupujú do tretej úrovne. Dňa 1. decembra 2017 
sa zúčastnia na krajskom turnaji, ktorý sa bude konať na Súkromnom gymnáziu 
Mercury v Bratislave. Ak budú aj tu naši študenti úspešní, tak  postúpia do boja o titul 
majstra, ktorý sa bude konať 8. decembra 2017 v Brne.
Srdečne gratulujeme našim študentom a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej 
školy. Mgr. Gajdošíková Oľga
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Tohtoročný advent mali možnosť obyvatelia Krupiny a okolia 
začať netradične obklopení bibliami z celého sveta. Obdivovať 
mohli krásu spomínanej knihy v priestoroch Gymnázia Andreja 
Sládkoviča v Krupine, ktorú v spolupráci s občianskym združením 
Biblia na cestách organizovalo aj Múzeum Andreja Sládkoviča 
v Krupine. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 4. 
decembra a o hudobný program sa postaral Spevácky zbor pri 
Rímsko - katolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Krupine, 
ktorý zaspieval dva kánony od Wiliama Byrda: Non nobis Domine 
a od Jacquesa Berthiera: Magnificat.
Biblia, kniha, ktorú pozná takmer každý, bez rozdielu či je veriaci 
alebo nie. Najčítanejšiu knihu sveta mnohí charakterizujú ako knihu 
kníh, návod, ako dobre žiť a v neposlednom rade ako svedectvo 
o Bohu a jeho láske k ľuďom. 
Od roku 2011 občianske združenie Biblia na cestách usporadúva 
putovné výstavy s rovnomenným názvom. Vo výstave mohli 
návštevníci vidieť pohromade najväčšie a najzaujímavejšie 
skvosty. Výstava ponúkla viac ako 200 kníh a artefaktov z rôznych 
kontinentov a v rôznych jazykoch. Najstaršia vystavená biblia vo 
výstave bola z roku 1693, napísaná v latinskom jazyku. Z roku 1722  
je Hallská biblia, ktorá je prvým vydaním samotných Slovákov. 

Niekoľkomesačná snaha krupinského múzea zozbierať čo najviac 
informácií a predmetov súvisiacich s vinohradníctvom vyvrcholila 
výstavou s názvom Vinič a víno – história a súčasnosť. Výstava 
bola otvorená 24.11.2017 v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine 
básňou od nášho slávneho rodáka Andreja Sládkoviča s názvom 
Opilý svet. Výstava potrvá do 31.3.2018 a počas nej sa návštevníci 
múzea môžu tešiť aj na sprievodné podujatia venované téme vi-
nohradníctva a vinárstva. V budúcom roku plánujeme ochutnávku 
krupinských vín, aby nezostal po návšteve výstavy potešený len 
zrak, ale aj čuch a chuť. 

Výstava Biblia na cestáchVinič a Víno - história a súčasnosť

Výstava rozpráva najmä o histórii a súčasnosti vinohradníctva a vinár-
stva v okrese Krupina. Výstava si kladie za úlohu ukázať málo pozna-
né a propagované lokality okresu, súvisiace s typickou prácou našich 
predkov a tiež snahu súčasných vinárov vrátiť zašlú slávu vín v na-
šom regióne. Krupina a ďalších deväť obcí krupinského okresu ofi-
ciálne patrí do 
Hontianskeho 
vinohradníc-
keho rajónu. 
Okrem obcí 
krupinského 
okresu sem 
patria aj Dol-
né a Horné 
Semerovce z 
okresu Levi-
ce. Zásluhu na 
tom, že Kru-
pina sa opäť 
nachádza na 
mape vinohradníckych obcí má Krupinský vinársky spolok, ktorého 
členovia reprezentujú mesto v rôznych vinárskych súťažiach. 
Krupinská planina je výnimočná oblasť aj v tom, že jej lokality patria 
k najvyššie položeným na území Slovenska. Vinohradníctvo význam-
ne ovplyvnilo aj ráz krajiny. 
Takmer každá obec v krupinskom okrese má svoje špecifické viničné 
terasy, pivnice sekané do tufu, pripomínajúce rozprávkové „hobitie“ 
domčeky a vinohradnícke stavby, ktoré sa vyskytujú nielen v zhlu-
koch pri viniciach usporiadaných kompaktne na spoločnom území, 
ale aj rozptýlené po strmých zatrávnených svahoch, často v znač-
nej výške a vzdialenosti od obce. Pre krupinskú (a modrokamenskú) 
oblasť sú typické terasy viníc striedajúce sa s ovocnými stromami. 
K dávno pestovaným odrodám viniča patrí najmä Krupinská striebor-
čina (písal o nej aj Matej Bel), Kozie cecky, Baraní chvost a iné. 
O výstave môže návštevník uvidieť fotografie približujúce vinohrad-
níctvo v obciach krupinského okresu, vinohradnícke chyžky, vinice, 
kaplnky, pivnice, archívne dokumenty Liber fossorum (Kniha kopáčov 
- zoznam majiteľov viníc v Krupine z 18. storočia), cechovú listinu 
mäsiarskeho cechu s kresbou viniča, mlynčeky, preše, cedníky, vino-
hradnícke nože a množstvo iných predmetov. 
Múzeum pred konaním výstavy zverejnilo výzvu o pomoc pri hľadaní 
fotografií a predmetov do výstavy. Veľká vďaka patrí ľuďom, ktorí na 
výzvu reagovali a aj vďaka nim mohla vzniknúť táto unikátna výstava 
mapujúca život našich predkov.                         Mgr. Jana Melichová

Vydali ju Matej Bel a Daniel Krman. Je písaná švabachom a na 
výstave boli jej dve vydania, už spomínané prvé z roku 1722 a 
tretie z roku 1766. Z mladších vydaní za pozornosť stál umelecký 
skvost Biblia Dalí, ktorá váži 17 kg a je ilustrovaná slávnym 
španielskym maliarom Salvadorom Dalím.  Množstvo   očí  
priťahovala Biblia do nepohody, ktorá bola vo výstave ponorená 
v akváriu, pozornosť zaujala tiež biblia vo forme mp3, ktorá 
obsahuje nahrávku celej Biblie v domorodom jazyku pidgin 
english (domorodý jazyk na tichomorskom ostrove Papua – Nová 
Guinea). Ostrý zrak si návštevníci vyskúšali na knihe, ktorá meria 
len 3x4 cm. Výstava bola orientovaná pre dospelých, ale aj pre 
deti a mládež. Pre školské skupiny lektori Milan Šurman a ThDr. 
Jozef Kučera ponúkli 30 minútový výklad k vystaveným exponátom 
a na záver prednášky na deti čakal kvíz s vecnými odmenami. 
Pre dospelých boli v poobedňajších hodinách pripravené prednášky 
s názvom Poklad dávnych zvitkov a Osobnosť, ktorá zmenila svet.                                                                                                                                            
                                                                 Mgr. Jana Melichová
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Mesto Krupina - Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine podalo žia-
dosť – projekt s názvom Akvízícia obrazov na Fond na podporu 
umenia (Fond) o príspevok na nákup obrazov MUDr. Júliusa Po-
važana, významného maliara, ktorý v Krupine pôsobil niekoľko 
desaťročí a na nákup obrazu s protitureckou tematikou od nezná-
meho stredoeurópskeho (domáceho) majstra. Vďaka rozhodnutiu 
odbornej komisie Fondu získalo mesto pre múzeum od dedičov Dr. 
Považana tieto obrazy: Chlieb náš každodenný, 1991, olej na sololi-
te a kov, 61 x 55 cm (v hodnote 1 200,- EUR), ďalej Svadba v zime, 
1988, olej na sololite, 90 x 100 cm (v hodnote 3 000,- EUR), Umu-
čení, 1973, olej na plátne, 70 x 70 cm  (v hodnote 1 700,- EUR), 
Autoportrét /?/, olej na sololite, 52 x 44,2 cm   (v hodnote 750,- 
EUR) a napokon obraz od neznámeho umelca Smrť baróna Štefana 
I. Koháryho, prelom 18./19. storočia, olej na plátne, 21 x 52 cm 
(v hodnote 6 500,- EUR), ktorý zachytáva smrť baróna v neďale-
kých Kosihovciach (po bitke pri Leviciach v roku 1664). Obraz bude 
potrebné reštaurovať a neskôr sa môže stať súčasťou stálej ex-
pozície múzea. Do zbierok múzea sa takto dostal predmet priamo 
spojený s rodom Koháryovcov, ktorí sú spojení s regiónom Hont 
i samotným mestom, veď prvý známy člen rodu Imrich bol podka-
pitánom Krupiny. Koháryovci boli majiteľmi hradov Čabraď a Sitno 
a aj neďalekého kaštieľa vo Svätom Antone. Celková výška projek-
tu v hodnote 13 150,- EUR bola podporená Fondom na podporu 

Múzeum Andreja Sládkoviča obohatili nové umelecké diela

umenia sumou 10 000,- EUR, 
pričom zvyšné finančné pro-
striedky zabezpečilo mesto 
zo svojho rozpočtu. Múzeum 
ešte v roku 2014 získalo 3 
obrazy z pozostalosti dedičov 
s podporou MK SR a v roku 
2016 ďalšie 3 od MUDr. Mi-
lana Považana a ešte v roku 
2013 aj  obraz - olejomaľ-
bu, niekoľko skíc a ďalších 
predmetov či písomností zo 
života a diela umelca, ktorý 
je považovaný za význam-
ného reprezentanta v rámci 
slovenského i európskeho 
naivného umenia. 

Zakúpené obrazy môžu tvoriť základ príťažlivej kolekcie obrazov 
MUDr. Júliusa Považana i ďalších umelcov, ktorí sa po stáročia do-
týkali dejín nášho mesta. Návštevníci Múzea ich budú môcť vidieť 
na dočasných výstavách, alebo po zriadení samostatnej galérie 
(prípadne výstavnej miestnosti) v Krupine, čo si však vyžaduje veľ-
korysý prístup všetkých zainteresovaných strán.          
                                                                PhDr. Miroslav Lukáč
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V letnom období prebieha veľké 
množstvo turnajov, ktoré vy-
pĺňajú prestávku v súťaži. Jed-
ným z nich je aj turnaj, ktorý 
má už svoj 6. ročník a organi-
zuje ho pán Skopal. Finančné 
prostriedky, ktoré sa každoroč-
ne získajú a použijú na rozvoj 
mládežníckeho futbalu v Kru-
pine. Minulý rok sa zabezpečili 
nové dresy pre mladších žiakov, 
tento rok sa finančné prostried-
ky z turnaja použili na nákup 
nových dresov pre starších žia-
kov, v ktorých budú vzorne re-
prezentovať mesto a klub.

Starší žiaci 
s novými dresmi

V týchto mesiacoch sa rozbieha zimná príprava jednotlivých 
kategórií MFK Krupina, kde sa bude rozvíjať a zdokonaľovať 
technická stránka jednotlivých hráčov. Tréningový proces 
rozbehla aj kategória prípravkárov pod vedením trénera 
Vojta Šanda a postupne začínajú absolvovať jednotlivé 
halové turnaje. Keďže chceme aby počas turnajov ale aj 
majstrovských zápasov boli aj vhodne oblečení a propagovali 
naše mesto, tak sa cez zimnú prípravu podarilo výboru MFK 
zabezpečiť pre 20 chlapcov vychádzkové oblečenie. Pevne 
veríme, že im teplákové súpravy budú dlhé roky slúžiť a budú 
vzorne reprezentovať naše mesto a klub. 
                                                            Mgr. Martin Selecký 

Vychádzkové oblečenie 
pre prípravkárov MFK Krupina

Nemožno zabudnúť ani na mladších a starších žiakov, ktorý už 
dlhodobo výborne reprezentujú mesto Krupina a klub v 2. lige, 
ktorým sa minulý súťažný ročník podarilo zabezpečiť vychádzko-
vé oblečenie, v ktorom vzorne reprezentovali klub a mesto Krupi-
na. Tento rok sa oblečenie podarilo vhodne doplniť o tréningové 
oblečenie a tašky, ktoré budú chlapci pod vedením trénerov pána 
Skopala využívať počas tréningového a zápasového procesu. 
Veľké poďakovanie patrí pánovi primátorovi, ktorý zabezpečil fi-
nančnú dotáciu z BBSK a takisto DOMČEKU CVČ Krupina, ktorý sa 
finančné podieľali na zakúpení oblečenia pre mladých futbalistov.

Mladší a starší žiaci 
v novom tréningovom oblečení 
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