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74. výročie oslobodenia mesta Krupina

V piatok 1. marca sme si pripo-
menuli 74. výročie oslobodenia 
mesta Červenou armádou a ru-
munskou armádou. Zástupco-
via mesta a hostí položili vence 
k pamätnej tabuli oslobodenia 
mesta a obetí II. svetovej vojny, 
ako aj k hlavnému Pamätníku 
Červenej armády na Svätotro-
jičnom námestí. Venconosiči 
obradne uložili vence k tabuliam 
a pamätníkom a následne sa pri 
nich poklonili delegácie. Okrem 
primátora mesta Ing. Radoslava  
Vazana sa pietneho aktu zúčast-
nili hostia – zástupca pridelenca 
obrany Veľvyslanectva Ruskej 
federácie na Slovensku Alexej 
Klimov, ďalej zástupca veliteľa 
Vzdušných síl Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky plk. Róbert 
Kleštinec, prednosta OÚ v Kru-
pine Ing. Peter Filuš, predseda 
ZO SZPB v Krupine JUDr. Ján 
Mojžiš a podplukovník v zálohe 
a zástupca vojnových veteránov 
Ing. Branislav Krajč. Význam 
spomienky na udalosti z roku 
1945 pripomenul vo svojom 
príhovore primátor mesta a po 
ňom zástupca ruskej ambasády 
Alexej Klimov. Na pietnom akte 
sa zúčastnili aj pamätníci a oby-
vatelia mesta, ako aj učitelia 
a žiaci stredných a základných 
škôl v Krupine. 
                  PhDr. Miroslav Lukáč
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Rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska pri ZŠ E. M. Šoltésovej

Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Mestská knižnica Krupina v roku 2018 získala dotáciu 2500 € z 
Fondu na podporu umenia na projekt „Postoj chvíľa si krásna, ešte 
krajšia s knihou v rukách...“ na akvizíciu knižného fondu. Z mest-
ského rozpočtu dostala knižnica 1633€. Vďaka tomuto sa nám po-
darilo rozšíriť knižný fond o stovky nových titulov kníh.
Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia za-
bezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho 
priemyslu. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných 
prostriedkov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých 
diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy 
v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre 
fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji 
umenia a kultúry. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť 
dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Vďaka získanej podpore sa zaktualizuje a doplní knižný fond pre 
všetky vekové skupiny a zakúpili sa knihy rôznej kategórie (náuč-
ná literatúra, beletria). Veríme, že realizácia tohto projektu bude 
prínosom pre všetkých používateľov knižnice Krupiny aj širokého 
okolia a zároveň priláka do knižnice aj nových čitateľov.
 Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie FONDU NA POD-
PORU UMENIA.                                              Katarína Almášyová

Dotácia Knižnice 
z Fondu na podporu umenia 

v roku 2018

Dňa 21. februára 2019 obradné priestory nášho mesta patrili naj-
úspešnejším športovcom nášho mesta za rok 2018. 
Na základe nominácie športových klubov na území nášho mesta 
boli ocenení: Martin Balog - Cyklistický klub Krupina - paracyklisti-
ka, Anna Kohútová - Volejbalový klub Krupina, Ján Klimko - Atletic-
ký klub Krupina, Ing. Ján Murín - Turistický klub Krupina, Alžbeta 
Zelmanová, Alex Dado - Karate klub Krupina.

Ocenenie športovec roka 2018

Na úvod slávnosti sa nominovaným športovcom prihovoril primá-
tor mesta Ing. Radoslav Vazan. V svojom príhovore vysoko ocenil 
športové výsledky všetkých ocenených: „Víťazstvo, úspech. Dve 
slová, ktoré sú len  žiarivou bodkou na konci dlhého a večne sa 
opakujúceho reťazca. Predchádzajú im desiatky hodín strávených 
v telocvični, v učebniach nad knihami či čistým hárkom papiera... 
Desiatky hodín tréningu, cvičenia, vylepšovania, zdokonaľovania. 
Milí reprezentanti, patríte k tým, ktorí ste svoje snaženie pretavili 
na úspechy, a viete ako chutí úspech a víťazstvo. Patrí vám za to 
obdiv, uznanie a vďaka.“
Nasledovalo udelenie ocenení a slávnostný prípitok. Na záver pri-
mátor mesta Ing. Radoslav Vazan poďakoval nielen všetkým oce-
neným, ale aj tým, ktorí dopomohli k ich úspechom – trénerom 
a rodičom, za šírenie dobrého mena nášho  mesta. Aby toto oce-
nenie bolo motiváciou v ich ďalšej športovej činnosti – odrazovým 
mostíkom k ešte vyšším métam.                           Mária Víboštoková

Jedným z hlavných cieľov Mesta Krupina je napomáhať rozvoju 
mladých športových talentov. V zmysle tohto cieľa sa Mesto Kru-
pina snaží aktívne podporovať športové činnosti a podujatia, ktoré 
sú organizované priamo Mestom Krupina, základnými školami ale-
bo záujmovými športovými klubmi. Práve preto sa Mesto Krupina 
v rámci svojich finančných možností dlhodobo venuje aj podpo-
re a rozvoju športovísk. Okrem čerpania finančných prostriedkov 
z vlastného rozpočtu sa snaží aj o získavanie financií z externých 
zdrojov. Jedným z takýchto zdrojov bola aj možnosť získania dotá-
cie z Úradu vlády Slovenskej republiky. Mesto Krupina bolo úspeš-
ným uchádzačom a získalo dotáciu  na výmenu umelého trávnika 
na viacúčelovom ihrisku pri ZŠ E. M. Šoltésovej vo výške 10 000 
€. Mesto Krupina sa na projekte podieľalo spolufinancovaním vo 
výške 10 889,90€. 

Pomocou dotácie sme uskutočnili výmenu pôvodného opotrebova-
ného umelého trávnika za nový a tým sme dosiahli zlepšenie pod-
mienok v oblasti usporadúvania športových podujatí, aktivít a ak-
tívneho trávenia voľného času. Veríme, že tento vynovený povrch 
viacúčelového ihriska bude motiváciou pre naše mladé športové 
talenty k podávaniu stále lepších a lepších športových výkonov. 
Ďakujeme Úradu Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre 
mládež a šport, Úradu vlády Slovenskej republiky, ako aj firme 
SportService s.r.o. za zrealizovanie diela.
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Mesto Krupina ako orgán územného pláno-
vania v zmysle § 16 zákona č.50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov /stavebný zá-
kon / je zároveň aj obstarávateľom územné-
ho plánu obce. Všeobecným dôvodom pre 
spracovanie nového územného plánu mesta 
bola potreba právne záväzného dokumentu 
s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre 
stavebné aktivity a využívanie prírodných 
zdrojov v katastrálnom území mesta, kom-
plexné riešenie priestorového usporiadania 
a funkčného využitia územia, stanovenie 
zásad jeho organizácie a vecná a časová 
koordinácia činností v území.

Doterajší územný plán vrátane jeho 11 
zmien a doplnkov, už s ohľadom na dobu 
svojho vzniku (v roku 2004), v dnešnej 
dobe už nespĺňa aktuálne požiadavky na 
územnoplánovaciu dokumentáciu. 
Výkresy boli spracované  v mierke 1 : 5000 
len pre súvisle urbanizované územie samot-
ného mesta s bezprostredným okolím a to 
len v analógovej podobe a  početnosť zmien 
a doplnkov vytvorila neprehľadnosť doku-
mentu. S obstaraním nového územného 
plánu sa počítalo aj v aktuálnom Programe 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Krupina, ktorý bol schválený Mestským za-
stupiteľstvom na sklonku roka 2015.
Tvorba nového územného plánu je dlhodo-
bejší proces a v zmysle stavebného záko-
na je rozčlenený na niekoľko etáp. Mesto 
Krupina začalo s jeho obstarávaním na 
sklonku roku 2015 Prípravnými prácami, 
kde jednotlivé právnické subjekty a široká 
verejnosť mohli predkladať svoje požiadav-
ky. Nasledoval ďalší stupeň v tvorbe a to 
„Prieskumy a rozbory“. Na základe doruče-
ných podkladov bolo vypracované Zadanie 
územného plánu, ktoré bolo po prerokovaní 
schválené uznesením MsZ v decembri 2017. 
Zhotoviteľ nového územného plánu mesta 
Krupina, ktorou je na základe verejného 
obstarávania spoločnosť EKOPLÁN, s.r.o. 
Bratislava, zároveň začala s vypracovaním 
jeho ďalšieho stupňa „Konceptom“, ktorý 
bol verejne prerokovaný 6. februára 2019. 
Všetky vznesené požiadavky a pripomien-
ky sa zapracovali do pripraveného návrhu 
konceptu.
 
V januári 2019 Mesto Krupina požiadalo Mi-
nisterstvo dopravy a výstavby SR  o dotáciu 
na prefinancovanie spracovania etáp „Kon-
cept“ a „Návrh“ územného plánu. V súčas-
nosti sa začala spracovávať už tretia etapa 
ÚP, a to je Návrh, ktorý by mal byť ukonče-
ný v auguste 2019. Po ukončení celej tvor-
by a jej schválení v mestskom zastupiteľ-
stve sa nový územný plán stane záväzným 
dokumentom, na základe ktorého sa bude 
riadiť výstavba v celom katastrálnom území 
mesta Krupina.

                                        Ing. Jaroslava Uramová

NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN 
MESTA KRUPINA
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V pondelok 1. apríla 2019 prebiehalo 2. zasadnutie poslaneckého 
klubu SPOLOČNE PRE LEPŠIU KRUPINA, kde hlavným bodom bolo 
vytvorenie redakčných rád Krupinskej televízie KTV a Infolistov. 
Na zasadnutie boli pozvaní aj zástupcovia KTV pán Lukáč, a za in-
folisty pán Alakša, ktorí prítomným členom klubu priblížili doterajšie 
fungovanie KTV a Infolistov. 
Pán Alakša uviedol, že zriadenie Infolistov bolo hlavne z dôvodu 
informovanosti občanov, čo nové sa udialo za obdobie posledného 
kvartálu troch mesiacov od posledného vydania periodika. 
Výstupom členov poslaneckého klubu bolo konštatovanie, že nie 
je potrebné zriadenie redakčnej rady, keďže sa jedná o zhodnote-
nie a informovanie občanov o práci mestského úradu, poslancov, 
škôl, športových a kultúrnych organizácií, ktoré fungujú v meste 
za obdobie troch mesiacov, pričom články a príspevky dodávajú 
jednotlivé oddelenia v štruktúre Mestského úradu alebo organizácie 
do určeného termínu a následne ich oddelenie kultúry upraví do 
finálnej fázy. 
Pri Krupinskej televízii aj podľa zmluvy mala fungovať 5-členná 
redakčná rada zložená z 3 poslancov, pána primátora a zástupcu 
KTV, ale bohužiaľ doteraz nebola počas 2 rokov fungovania KTV 
zriadená. 
Poslanecký klub bude iniciovať zriadenie 5 člennej redakčnej rady, 
pričom by sa pravidelne stretávala 2-3-krát do mesiaca, kde by 
plánovala a rozdeľovala príspevky do jednotlivých relácií. 
                                                                                   Mgr. Martin Selecký,                                                                                                                                         
                                                 predseda poslaneckého klubu  

Vytvorenie redakčnej rady
Krupinskej televízie

Oslavovať 8. marec neznamená iba pripomenúť si postavenie 
ženy, ale pripomínať si potrebu rovnosti príležitosti žien a mužov 
a predstaviť si svet, v ktorom si ženy môžu byť isté, že záleží na 
ich názoroch, hodnotách a snoch. Ženy začali bojovať za svoje 
práva v roku 1908 štrajkom newyorských krajčírok za zruše-
nie desaťhodinového pracovného času, za zvýšenie mzdy a za 
zlepšenie pracovných podmienok. Až v roku 1975 Organizácia 
spojených národov ustanovila 8. marec za Medzinárodný deň 
žien. Odvtedy sa tento deň, ktorý je venovaný ženám oslavuje 
v mnohých štátoch sveta.
Podujatie k Medzinárodnému dňu žien pripravilo aj Mesto Krupi-
na. Ženám sa básňou prihovoril moderátor podujatia, poslanec 
Mestského zastupiteľstva Mgr. Michal Strelec a primátor Ing. 
Radoslav Vazan pozdravil a zablahoželal prítomným ženám k 
ich sviatku. 
Program podujatia sa niesol v znamení hudobného vystúpenia 
tria „HELIGONICA“, s ktorou si ženy zaspievali a príjemne sa 
pobavili. 
Vo vestibule kina si z rúk primátora všetky ženy odniesli domov 
krásnu ružu.                                                 oddelenie kultúry

Venované ženám

DEŇ ZEME

24. apríl 2019 

od 8.30 hod.

CVČ Domček KRUPINA

Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky 
podporujúce rôzne kultúrne a športové akti-
vity v okrese Krupina aj v roku 2019. V rámci 
podporených projektov bolo v okrese Krupi-
na prerozdelených 30 849 € a to na akcie 
realizujúce sa vo verejnom záujme alebo 
v prospech rozvoja územia BBSK a na pod-
poru všeobecne prospešných služieb, podni-
kania a zamestnanosti v zmysle VZN BBSK 
č.25/2014. 
Vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja môžu 
športové kluby TJ ŠK Krupina a MFK Strojár Krupina realizovať 
nákup športového vybavenia pre svojich členov v celkovej hod-
note 2000 €. Občianske združenie Atletický klub Krupina bol tiež 
úspešným žiadateľom a na svoju činnosť, ktorá je zameraná najmä 
na deti, môže použiť dotáciu vo výške 800 €. Mesto Krupina zís-
kalo finančnú podporu vo výške 1 400 € na vydanie propagačné-
ho materiálu o našom meste, ktorý bude obsahovať informácie o 
ubytovacích a stravovacích možnostiach, o kultúrnych a prírodných 
pamiatkach a možnostiach trávenia voľného času. K ďalším pod-
poreným projektom, ktoré podporujú kultúrne a duchovné hodnoty 
v našom meste patria aj „Spievanky pod Vartovkou – 41. ročník“, 
„Propagácia zariadenia sociálnych služieb SVETLO Krupina, n.o.“, 
projekt „Aktivity seniorského veku“ či tradičný „Večer Slávy“.
                                               Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Poslanci BBSK 
podporili okres Krupina 

aj v roku 2019

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 31/2015 o po-
skytovaní dotácií z vlastných príjmov Banskobystrického samo-
správneho kraja účelovo určených na rozvoj cestovného ruchu 
v kraji získalo Mesto Krupina dotáciu vo výške 5.000 € na vybudo-
vanie prístrešku pri Strážnej veži Vartovka. Zámerom projektu je 
vybudovanie prístrešku so spevnenou plochou, ktorý návštevníkom 
poskytne útočisko nielen pri náhlej zmene počasia, ale aj počas 
horúcich slnečných dní. Prístrešok bude využívaný aj na spoločné 
posedenia pri rôznych podujatiach, ktoré sa na Vartovke pravidelne 
organizujú.  Z realizácie projektu budú mať úžitok najmä domáci 
obyvatelia, ktorí toto miesto radi navštevujú v rámci aktívneho trá-
venia voľného času. Ďalšou skupinou návštevníkov sú deti a žiaci 
zo školských zariadení i kúpeľní hostia z neďalekých Dudiniec a tu-
risti, ktorí vyhľadávajú zaujímavosti nášho regiónu. Po ukončení 
procesu verejného obstarávania by mali prebiehať stavebné práce 
v priebehu mesiacov júl až október.  
                                                 Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Prístrešok 
pri Strážnej veži Vartovka
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Krst knihy „Okno do záhrady“
Dňa 8. 3. 2019 o 14,00 hod.  v sobášnej sieni Mestského úradu v Krupine sa stretli členky literárnej cukrárne pri klube dôchodcov učiteľov 
a mestskej knižnice, aby sa porozprávali so spisovateľkou Alicou Rinke, o jej spisovateľskej dráhe aj tvorbe. Na literárnom stretnutí sme 
sa stretli už po dvadsiatyprvýkrát. Stretnutia boli rôzneho rázu, ale také slávnostnejšie ako uvádzanie knihy do života sa na tejto pôde  
uskutočnilo druhý krát.
Prvá, ktorá krstila svoj román, bola naša mladá autorka, rodáčka z Krupiny, Blanka Gondová: s románom Carpona v plameňoch. 
Z tohto dôvodu sme sa tu stretli znovu, aby sme podporili regionálnu autorku pani Alicu Rynke, ktorá žije v Teranoch, rozbehla svo-
ju spisovateľskú kariéru a teraz by sme jej 
najnovší román poslali do sveta s prianím 
toho najlepšieho. Zahráme sa na sudičky a 
nadelíme novému románu všetko čo k dob-
rému štartu bude potrebovať, aby sa dob-
re predával a ešte lepšie čítal a šíril medzi 
čitateľmi nádej, pekné myšlienky. A toto sa 
bude snažiť zabezpečiť krstná mama alebo 
aj patrónka knihy, ktorú vybrala sama pani 
Alica a je to jej dobrá priateľka z detstva, 
pani Jolana Erneyová, ktorá  Okno do záhra-
dy položila na vankúšik z bublinky - veľké 
a krásne  farebné, ktoré sa budú niesť po 
regióne nášho malebného Hontu, zaletia aj 
do Terian, pozdravia každého známeho pani 
Alici. Budú letieť do diaľav, k priateľom, 
budú sa trblietať, zväčšovať ako najtajnej-
šie želania milej schizofreničky Zoe, utíšia 
dušu  ľahkovážnej Zuzany, splnia všetky taj-
né túžby nežnej a skromnej Mirky. Budú sa 
lesknúť ako slzy starého pána Johna, keď sa 
lúčil so svojou starou opatrovateľkou aj pria-
teľkou Mary, budú sa blýskať ako chladná 
Johnova manželka.  Nakoniec prasknú ako 
všetky  nádeje chorých ľudí, povrchných za-
mestnancov a zaľúbených slečien či starnú-
cich džentlmenov, bezcitných manželiek, ale 
to je život. Raz je krásny a trblietavý a ino-
kedy fádny, drobný, ale túžby – tie bublinky 
sa vždy  budú vznášať do výšin, ako naša 
symbolická bublina a rozplynie sa v éteri.
A čo dodať.Štrngli sme si na úspech románu bublinkami a krstili sme bublifukom. Živá diskusia pri kávičke a koláčiku nemala konca a bola 
krásnou čerešničkou na záver Týždňa slovenských knižníc aj Medzinárodného dňa žien. 

Marec Mesiac knihy...ako to bolo ?
Týždeň slovenských knižníc bol od 4. 3. – 8. 3. 2019 a na našu smolu v našom okrese boli akurát prázdniny. Všetky naše aktivity sme 
presunuli na ďalšie dni. Musíme sa veľmi snažiť, aby sme ukázali našu prácu, naše aktivity, lebo len tí čo nás poznajú, stanú sa aj na-
šimi čitateľmi. 13 tried materských škôlok – MŠ Malinovského, Ivana Krasku aj Súkromná MŠ prišli do knižnice v počte detí 151, kde sa 
dozvedeli o leporelách, o čarovnom svete rozprávok spoznávali hádanky aj veselé príbehy zo sveta. Niektoré deti do knižnice priviedli 
aj svojich rodičov. Priestor dostali aj žiaci 1. stupňa ZŠ E.M.Šoltésovej, prestriedali sa v doobedňajších hodinách podľa tried. Dozvedeli 
sa o mesiaci Marec - mesiac knihy je aj o tom, ktorý spisovateľ oslavuje v tomto mesiaci narodeniny – P. Dobšinský – 16. marec - Deň 
ľudovej rozprávky, spoznávali sme rozprávky podľa hádaniek. Tento rok oslavujeme 100. výročie narodenia Márie Ďuríčkovej. Na paškál 
sme vzali knižku Janko Hraško, ktorého zozbieral P. Dobšinský, zmodernizovala M. Ďuríčková a vypátral  /Janko Hraško - Ako to naozaj 
bolo / Jaroslav Rezník s ilustráciami Petra Cpina. Preto, že v tomto mesiaci preberá svoju moc pani Jar, zaspomínali sme s knihou Dariny 
Harmanovej Jarné kvietky, hádali sme liečivé rastlinky a aj prvé jarné kvietky podľa farby, či miesta ich nálezu. Aj školský klub Stonožka 
si obula všetky topánky a ponáhľala sa do knižnice, aby zistili, čo máme nového. Popozerali všetky nové leporelá aj knižky, ktoré knižnica 
získala z akvizície verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Prečítali sme od Márie Ďuríčkovej  zo Zemského kľúča povesť zo Zvo-
lenskej Slatiny písanú slatinským nárečím Veštec a na základe prečítanej povesti sa žiaci, ktorí radi kreslia,  môžu zapojiť do výtvarnej 
súťaže pri príležitosti 100. výročia narodenia jedinečnej slovenskej autorky a zberateľky slovenských ľudových povestí  Márie Ďuríčkovej 
– vypisuje sa výtvarná súťaž pre žiakov 2.-4. ročníka ZŠ, ŠŠ ŠK a ZUŠ Povesti Dunajskej kráľovnej.
Téma súťaže : ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoju obľúbenú povesť M. Ďuríčkovej vo formáte A3.
Nezabudli na nás ani žiaci ZŠ J.C.Hronského v Krupine. Ich žiaci z 1. stupňa už do januára 2019 prichádzajú do knižnice každý mesiac 
celá trieda s pani učiteľkami Adrianou Krejčiovou, Monikou Augustínyovou, Annou Stankovičovou, Lenkou Neuráthovou a Jankou Barto-
šovou. Žiaci týchto ročníkov sa zapísali do knižnice a pravidelne celá trieda spolu prichádzajú do našich priestorov, aby si vymenili knihy 
a založili si aj čitateľské denníky, do ktorých píšu obsahy prečítanej knihy. Aj takýmto spôsobom si dopĺňajú svoje vedomosti a učia sa 
čítať s porozumením, ktoré uplatnia aj pri riešení samostatných úloh.
28.3. nás navštívili aj žiaci 1. stupňa zo ZŠ Hontianske Nemce. Témou tejto návštevy je Hans Christian Andersen a jeho nezabudnuteľné 
rozprávky.
Pani učiteľka Mgr. Ľ. Dutkievičová prišla  so svojimi študentmi so Spojenej školy obchodu a služieb v Krupine, prezentovali sme im knihy 
o holokauste V znamení žltej hviezdy a pripomenuli  sme 100.výročie smrti M. R. Štefánika.
Tak ako to vlastne bolo : zorganizovali sme 46 podujatí s počtom 526 návštevníkov, zaregistrovali sme 131 dospelých 
čitateľov a 140 detských čitateľov. Je to veľa, či málo...?
Posúďte sami, napriek veľkej našej snahy, návšteva knižnice nie je povinná a do knižnice chodia, len tí návštevníci, ktorí majú ku knihám 
a tlačenému slovu blízko.                                                                                                                                Katarína Almášyová
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DNI MESTA KRUPINA  V MÚZEU -  PIKNIK V GESCHWINDOVEJ ZÁHRADE
Minulý rok sa naše múzeum zapojilo do celoslovenského podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Podujatie vždy prebieha prvý jú-
nový víkend ako aj naše Dni mesta. Podujatie je organizované z dôvodu propagácie, ochrany a zveľaďovania parkov a záhrad.  Tento rok 
okrem iného na sobotu pripadne aj deťmi veľmi obľúbený sviatok – Deň detí. Rozhodli sme sa preto zorganizovať v múzeu poobedie plné 
prekvapení. V muzejnej záhrade budú k dispozícii stánky s občerstvením a košíkmi. Dobroty si samozrejme môžete priniesť aj so sebou 
a uvítame aj dobové oblečenie vo forme klobúkov, slnečníkov a iných doplnkov. Nezabudnite si priniesť deky, aby ste mohli čo v najväč-
šej pohode prežiť poobedie obklopení zeleňou a krásnymi ružami svetoznámeho 
šľachtiteľa R. Geschwinda. Súčasťou poobedia bude aj prednáška o tomto vý-
znamnom človeku, ktorý veľkú časť svojho života prežil v našom meste. V záhrade 
budú prístupné rôzne hry, tvorivé dielne, fotografovanie a pre tých odvážnejších 
sme pripravili Kolotoč talentov. Počas piknikovania môžu deti, ale aj dospelí ukázať 
čo vedia: Zarecitovať báseň, zaspievať pesničku, zahrať na hudobnom nástroji, 
a tak spríjemniť toto stretnutie v prírode. 
Na deti sme mysleli aj pri výbere ďalšieho podujatia v záhrade a radosť počas ich 
sviatku im príde spraviť bábkové divadlo. 
Počas celého poobedia bude sprístupnená aj expozícia a výstava v múzeu 
a tiež muzejná pivnica. Novootvorená výstava bude venovaná 100 ro-
kom slovenského ochotníckeho divadla v Krupine. Dúfame, že počas podu-
jatia bude počasie ukážkové a slnečné, ale ak by náhodou opäť pršalo ako minulý 
rok, chceme vás ubezpečiť, že program v múzeu sa neruší! Okrem piknikovania na 
tráve sa všetko dá počasiu prispôsobiť. 
Dúfame, že vás náš program zaujal a tešíme sa na vás v múzeu.                                                           Mgr. Jana Fertšeková Melichová

Začiatkom nového roku 2019 sme návštevníkov vítali výstavou Retro 
Vianoce. Dnes je už výstava ukončená, predmety vrátené svojim 
majiteľom a múzeum sa pripravuje na ďalšiu výstavu, ktorú chce-
me otvoriť začiatkom apríla. Výstavné priestory na poschodí múzea 
priam volajú po výstavách výtvarných diel. Po minuloročnej úspeš-
nej výstave diel nášho krupinského maliara Martina Krajča, sme sa 
rozhodli dať priestor opäť umeniu od neškolených ľudí, ale z iného 
uhla pohľadu. Výtvarné umenie sa už dlhé roky chápe aj ako terape-
utický prostriedok - arteterapia a umelecké diela ľudí s určitým hen-
dikepom alebo závislosťou naberajú vo svete stále viac pozornosti. 
Umelecký prejav prameniaci v hĺbke duše jednotlivca, ktorý nie je 
zaťažený naučenými pravidlami. Arteterapia má v sebe potenciál 
nájsť v človeku stratené sebavedomie, ktoré viedlo k vzniku závis-
losti, ísť do hĺbky problémov, ľudia dajú na papier svoje pocity, ale 
aj obavy a tým im dáva možnosť viac sa zamyslieť nad sebou, poro-
zumieť sebe čo je dôležité v prekonávaní prekážok. Zmysel umenia 
pri svojej liečbe objavil aj Fedor Bičan, ktorý nás oslovil s prosbou 
o pomoc pri realizovaní takejto výstavy. Ľudia s podobnými životný-
mi  príbehmi ako aj on samotný, ktorí sú ešte stále v procese liečenia, aj podľa jeho slov dostali nový nádych, veľkú chuť a motiváciu 
tvoriť s vidinou výsledku formou výstavy v našom múzeu. Títo naši umelci sa tešia tomu, že sa môžu podeliť o svoj životný príbeh a tým 
pomôcť sebe, ale ďalším ľuďom, aby nespadli tam kde oni. Patrí im veľký obdiv, akú silu v sebe našli a snažia sa opäť postaviť na vlastné 
nohy. Vo výstave budeme môcť vidieť viac ako dve desiatky umeleckých diel, prevažne obrazov, ale nebudú chýbať ani trojrozmerné 
predmety, drevené hračky určené pre autistické deti, divadlo, ale aj rezbársky vyhotovené šachové figúrky, ktoré tvoria súčasť obrazu 
nazvaného Prezidentská šachovnica. Ide v ňom o boj dobra a zla, na strane dobra sú známe osobnosti vnímané v spoločnosti ako dobré 
a na strane zla sú figúrky znázorňujúce ľudské zlyhania a je ich viac ako v skutočnosti šachových figúrok. Boj dobra je ťažší, zla je viac 
a závislosť na človeka číha, ale stojí za to bojovať a vyhrať. Výstava potrvá do mája a návštevník bude mať možnosť okrem výtvarných 
diel spoznať aj životné osudy tvorcov.

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019
V máji nás čaká už tradične Noc múzeí a galérií. Uskutoční sa opäť tretiu májovú sobotu 18. 
5. 2019. Hlavnou témou neskorého poobedia a noci bude divadlo. Návštevníci sa obozná-
mia s rôznymi druhmi divadla. Tieňové divadlo, Commedia dell‘arte, tradičné divadlo ako ho 
poznáme dnes... Commedia dell‘arte vznikla v renesančnom Taliansku. Ide o druh kočovného, 
improvizovaného divadla hraného profesionálnymi hercami. Keďže divadlo vzniklo v Taliansku 
a už minulý rok sme sa stretli s dobrým ohlasom ochutnávky jedál varených počas obdobia I. 
svetovej vojny, tento rok sme sa rozhodli spraviť ochutnávku jedál typických pre Talian-
sko a priblížime si atmosféru starých jarmokov a umenia prebiehajúceho počas neho. Z jedál 
sme vybrali grissini – tenké a chrumkavé tyčinky, pasqualina – slaný veľkonočný koláč, ktorý 
je známy už od 16. storočia, testaroli – nazývané aj falošné palacinky s pestom a panettone 
alebo calta, ktorá poteší milovníkov sladkého. Navnadili sme vaše chuťové poháriky? Neza-
budneme ani na každoročnú klasiku - tradičné zemiaky v pahrebe. Pre deti okrem tvorivých 
dielní bude pripravený hlavný program v muzeálnej záhrade. Predstaví sa skupina SAULE 
s ich cirkusovým workshopom a megabublinami.  Deti sa naučia žonglovať so všetkým 
čo nájdu v ich zázračnom kufri. Budú hádzať loptičkami a čaká na ne aj chôdza po lane, 
diabolo, chodúle, balans, tanec z poi a mnoho iného. Zabavia sa nielen deti, ale aj dospelí. 
Vo večerných hodinách vás bude čakať prehliadka múzea a pivnice pri svetle sviec. 

ČO SA CHYSTÁ V MÚZEU?
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Naši novonarodení Krupinčania : 16 detí

Manželstvo uzavrelo 7 párov:

Opustilo nás 16 spoluobčanov:

Demografický vývoj 
obyvateľstva v meste Krupina 
od 1. januára do 31. marca 2019

Ing. Adriana Žabková

Matúš Babic
Richard Gažo
Rebeka Machovičová
Lukáš Zlievsky
Eliška Halajová
Leonard Vician
Juraj Herko
Dorota Šufliarska

Slavomir Uram
Peter Krajčík
Zuzana Šuniarová
Jakub Ďuriš
Dominika Vargová
Violet Hazlingerová
Auróra Ivanová
Tomáš Kulich

Tomáš Smädo a Patrícia r. Danková
Miroslav Melich a Ivana r. Pupavová
Lukáš Lacko a Lucia r. Danišová
Jaroslav Augustín a Monika r. Spodniaková
Marek Vozár a Radoslava r. Tatarkovičová
Peter Dendiš a Michaela r. Priškinová
Peter Polakovič a Jana r. Lukáčová

Špániková Anna, 76-ročná
Záslav Gustav, 52-ročný
Mozolová Mária, 92-ročná
Budáčová Jolana, 77-ročná
Gelien Ján, 84-ročný
Moravčík Milan, 76-ročný
Berky Ján, 72-ročný
Rondík Milan, 60-ročný
Kolárik Emil, 88-ročný
Kvassay Rudolf, 69-ročný
Bohovicová Anna, 89-ročná
Ruman Ján, 88-ročný
Krnáčik Stanislav , 57-ročný
Vírus Vladimír , 63-ročný
Štrbková Marta, 64-ročná
Veľká Vlasta, 91-ročná

Mesto Krupina vyhlásilo koncom roka 2018 verejnú neanonymnú 
súťaž na návrh loga mesta Krupina. 
Do súťaže bolo zaslaných 8 súťažných návrhov.Odborná porota 
v zložení: vedúci Katedry grafiky Fakulty výtvarných umení na 
Akadémii umení v Banskej Bystrici; odborný asistent Katedry grafi-
ky Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystri-
ci; historik mesta Krupina; marketingový riaditeľ tlačiarne NIKARA 
– Róbert Jurových a primátor mesta dňa 15. 3. 2019 vybrala  
víťazný návrh, ktorý predložil Mgr. art Branislav Paulíny 
z Krupiny.
Porota vybrala víťazný návrh z hľadiska najvhodnejšieho grafické-
ho, historického a estetického spracovania; významovej zrozumi-
teľnosti, originality a kreativity ako aj z pohľadu aktuálnosti a histo-
rického kontextu. 

KRUPINA MÁ NOVÉ LOGO MESTA

Návrh Mgr. art. Branislava Paulínyho porota ocenila predovšetkým 
pre vydarené zjednodušenie najvýznamnejšieho a najznámejšie-
ho symbolu mesta Vartovky, s použitím symbolu kráľovskej 
koruny, ktorá predstavuje významné historické postavenie mesta 
Krupina v minulosti ako kráľovského mesta a zároveň jej cípy 
symbolizujú panorámu striech mesta. 
Víťazný návrh bude reprezentovať mesto  a jeho aktivity prostred-
níctvom modernej značky ako dôležitej súčasti tvorby identity 
mesta, bude sa používať na externú komunikáciu na propagačných 
a prezentačných materiáloch, na darčekových predmetoch, na 
tlačovinách, na webe atď.                                  Gabriela Očovská

OZNÁMENIE O ZÁPISE DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V súlade s § 20 ods.2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov, podľa § 10 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 
Z.z. o základnej škole a VZN č.1/2010 o určení miesta a času zápisu 
detí do I. ročníka a dodatku č.1 k tomuto VZN zápis detí na plnenie 
povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2019/2020
sa uskutoční v obidvoch základných školách v ZŠ E.M.Šoltésovej / 
v prístavbe  školy / a v ZŠ J.C.Hronského v / budove školy /

25. apríla 2019 v čase od 13,00 hod – 17,30 hod.
Zápisu  sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.
Podľa § 20 ods.4 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky vyžaduje osobné údaje:
a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko 
dieťaťa
b/ meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé byd-
lisko zákonných zástupcov.
Preto je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občian-
sky preukaz zákonného zástupcu. 
                                                Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
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Sto rokov od narodenia dr. Vacholda, ktoré sme si pripomenuli ešte v roku 2018, 
podnietilo členov Klubu dôchodcov – učiteľov v spolupráci s Mestom Krupina – 
Múzeom Andreja Sládkoviča v Krupine k zorganizovaniu prednášky. 
Dňa 7. decembra život a dielo dr. Vacholda predstavil historik múzea PhDr. Miro-
slav Lukáč. Okrem informácií o jeho narodení - narodil sa presne 3. novembra 
1918, spomenul historické súvislosti – teda, že prišiel na svet počas tzv. Krupin-
skej krvavej nedele, presne v čase konca monarchie a vzniku Československa. 
Ďalej uviedol niekoľko detailov z rodinných pomerov – krátko po narodení  mu 
umrel otec a vychovávala ho matka a jeho starí rodičia, potom sa zameral na 
štúdium, ale najmä na jeho pôsobenie v akademickom a pedagogickom prostre-
dí. Doktor Vachold už počas štúdia asistoval na Slovenskej technickej univerzite 
u prof. Lukáča a Prírodovednom odbore Matice slovenskej v Turčianskom Sv. 
Martine. Neskôr bol učiteľom a riaditeľom Hospodárskej školy v Krupine, potom 
dostal systematizované miesto vo Faunistickom laboratóriu Slovenskej akadé-
mie vied (venoval sa výskumu malých cicavcov), kde bol dokonca zástupcom 
riaditeľa a istý čas poverený jeho vedením. Stadiaľ ho počas previerok v roku 
1958 komunistickí funkcionári vyhodili a nemohol obhájiť už dokončenú kan-
didátsku dizertáciu! Krátko pracoval v hlinikárni a následne pôsobil v bojnickej 
ZOO, vďaka nemu tam aj dnes môžeme obdivovať oddelenie akvárií a terárií. 
Napokon sa vrátil do rodnej Krupiny, kde učil na Strednej poľnohospodárskej 
technickej škole, neskôr na Pedagogickej škole a na Gymnáziu (dnes Gymná-
zium Andreja Sládkoviča). Počas prednášky sa do diskusie zapojili jeho bývalí 
kolegovia a známi, ale aj rodinní príslušníci. Jeho dcéra Mgr. Alica Tichá a jej 
manžel pripomenuli vzťah Júliusa Vacholda k rybám, niektoré podrobnosti z ro-
dinného života a neustále pracovné výlety za prírodnými krásami či netopiermi 
do terénu i jaskýň. Okrem iného spomenuli výlet „popri“ Margite a Besnej vo 
Váhu... Ďalší Krupinčan Ing. Miroslav Pakši vyslovil svedectvo o jeho vzťahu 
k študentom a aj to, že práve vďaka dr. Vacholdovi, ktorý ho učil v Krupine 
strojopis, si mohol vlastnoručne napísať svoju diplomovú prácu! Podobne si 
na jubilanta spomenul Mgr. Ján Slosiarik predtým kolega i riaditeľ na gymnáziu 
v Krupine. 

Sté výročie narodenia RNDr. Júliusa Vacholda 

Bývalý kolega Ing. František Mráz pripomenul jeho čestnosť a kolegiálnosť 
a to, že vedel oceniť prácu iných. Pani Anna Plichtová spomenula na spo-
luprácu s dr. Vacholdom, ktorý aj po odchode na dôchodok aktívne pra-
coval v Dome pionierov ako vedúci rôznych krúžkov, aktívny tlmočník pri 
stretnutiach s nemeckými priateľmi a aj na to, že práve dr. Vachold – človek 
s dokonalým sluchom a huslista – spolu s ďalšími muzikantmi sprevádzal 
mladých spevákov počas podujatia Spievanky pod Vartovkou. Jeho mnoho-
rozmernosť, ľudskosť, lásku k prírode aj zhovorčivosť ocenili všetci tí, ktorí 
si ho pamätali. 

Rozpamätanie uľahčila aj výstava zorganizovaná pracovníkmi múzea, a to 
vďaka osobným predmetom (fotografie, písomné dokumenty, diplomy, 
medaily, hodinky, sklenené nádobky na zber pavúkov ai.). Múzeu Andreja 
Sládkoviča ich darovala Mgr. Alica Tichá, dcéra dr. Vacholda. Všetky do-
kumenty dokladajú jeho neúnavnú pedagogickú, publikačnú a vedeckú 
činnosť, ktorá je aj dnes po viac ako 60 rokoch hodná obdivu. Aj pre-
to Mestské zastupiteľstvo v Krupine rozhodlo o umiestnení pamätnej ta-
bule na dome, v ktorom prežil veľkú časť života - so svojou manželkou 
Margitou a dcérami Alicou a Maricou. Vďaka jeho súčasným majiteľom 
manželom Šimkovcom si každý, kto bude prechádzať po krupinskej Ulici 
29. augusta, môže prečítať tabuľu venovanú tomuto výnimočnému člo-
veku. Krupinčan, zoológ, zakladateľ chiropterológie na Slovensku a milov-
ník hontianskej prírody RNDR. Július Vachold si to nepochybne zaslúži.                                                                                                                                         
                                                                             PhDr. Miroslav Lukáč
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ŠKD Slniečko pri ZŠ J. C. Hronského zorganizovalo v decembri pre celú základnú školu pokus o ustanovujúci slovenský rekord vo vytvorení 
najväčšieho novoročného pozdravu v tvare hviezdy. Pani vychovávateľky pripravili pre žiakov školy návrh pozdravu so symbolom hviezdy, 
ktorý si žiaci vlastnoručne vyrobili a dovnútra vpísali novoročné želanie v cudzom jazyku. Na škole sa vyučujú až štyri cudzie jazyky: an-
glický, ruský, nemecký a francúzsky jazyk. Cudzojazyčné pozdravy tak môžu pomôcť k nadviazaniu nových vzťahov síce menej tradičnou, 
ale určite osobnejšou písomnou komunikáciou.
V deň rekordu 21. decembra 2018 škola privítala riaditeľa z inštitútu Slovenských rekordov pána Igora Svítku, ktorý bol hlavným komi-
sárom zodpovedným za správnosť a presnosť merania, počítania a metodického dohľadu nad realizáciou pokusu. V telocvični školy pani 
vychovávateľky vyskladali hviezdu zo 401 novoročných pozdravov o veľkosti 5 x 4, 30 m. Po skontrolovaní prezenčných listín každej triedy 
a celkového počtu pozdravov mohol pán komisár vyhlásiť definitívny verdikt o platnosti nového rekordu utvoreného žiakmi Základnej 
školy Jozefa Cígera Hronského. Pani vychovávateľky prebrali certifikát a medailu za slovenský rekord „Najviac novoročných pozdravov 
v tvare hviezdy“.

Najviac novoročných pozdravov v tvare hviezdy

V piatok 22. marca 2019 sa konal už XIII. ročník Volejbalového tur-
naja zmiešaných družstiev O putovný pohár primátora mesta, ktorý 
sa uskutočňuje pri príležitosti oslobodenia mesta Krupina. 
Volejbalového turnaja sa už tradične zúčastňujú firmy pôsobiace 
v meste Krupina. Tohto roku sa turnaja zúčastnilo 6 družstiev, a to: 
COOP Jednota SD + LC Stred Krupina, Lind  Mobler Slovakia, s.r.o.  
Krupina,  Wittur s.r.o. Krupina, Way  Industries a.s. Krupina,   druž-
stvo Základných škôl Krupina, a obhajcovia minulého ročníka, hráči 
za družstvo Mesto Krupina - organizátor turnaja.  Turnaj sa hral 
v dvoch hracích skupinách, v Športovej  hale mesta Krupina. Po 
vzájomných zápasoch v skupinách, sa odohrali zápasy semifiná-
lové a finálové. Konečné poradie a výsledky volejbalového turnaja 
sú nasledovné: na šiestom mieste sa umiestnilo družstvo hráčov 
spoločnosti Way Industries a. s. Krupina, na piatom mieste Wittur 
s.r.o. Krupina,  na mieste štvrtom Lind Mobler Slovakia, s.r.o. Kru-
pina . Pohár a diplom za tretie miesto si odniesli hráči  Základných 
škôl v Krupine. Finálový zápas sa odohral medzi  obhajcom pohára 
Mesto Krupina a hráčmi COOP Jednota + LC Stred Krupina.  Víťazmi 
tohto ročníka  volejbalového  turnaja sa stali hráči COOP Jednota 
SD + LC Stred Krupina, ktorým k víťazstvu srdečne blahoželáme.
Ďakujeme všetkým zúčastneným družstvám za pekné športové vý-
kony a tešíme sa zas o rok, na v poradí už XIV. ročník Volejbalové-
ho turnaja zmiešaných družstiev O putovný pohár primátora mesta 
Krupina.
                                                                       Mgr. Zdenka Sýkorová

XIII. ročník Volejbalového turnaja 
zmiešaných družstiev 

O putovný pohár primátora mesta

Po rekorde sa všetky pozdravy rozdelili 
k obálkam so spätnou adresou a adre-
sou zahraničnej školy, kde sa daným 
cudzím jazykom rozpráva. Žiaci tak 
v januári 2019 posielali pozdravy napr. 
do Francúzska, Austrálie, Belgicka, Lu-
xemburska, Ruska, Dominikánskej re-
publiky, Južnej Afriky, Kanady, Burundi, 
na Ukrajinu, Seychely, Maurícius, Jamaj-
ku, Barbados, Bahamy, Martinik či Haiti 
a mnoho ďalších krajín vo svete.
Teší nás, že prvá odpoveď na novo-
ročné pozdravy nám prišla z anglickej 
školy z mesta St. Albans, s ktorou sme 
pred pár rokmi spolupracovali v rámci 
výmenného jazykového projektu Come-
nius.  Naša škola je v súčasnosti zapoje-
ná aj do projektu Erasmus – We are eco 
friendly a preto sme poslali pozdravy 
aj do našej partnerskej školy v Krapin-
ských Topliciach, ktorú žiaci s učiteľmi 
osobne navštívia už v apríli 2019.
Keďže rekord by nebolo možné reali-
zovať bez finančnej podpory, chceli by 
sme sa v mene ŠKD Slniečko poďako-
vať všetkým sponzorom, ktorí nám v re-
alizácii rekordu pomohli: Coop Jednota 
Krupina, Lind Mobler Slovakia s.r.o, Ró-
bert Mandinec a ZRŠ pri ZŠ J. C. Hron-
ského.  
          Vychovávateľky ŠKD Slniečko 
                                          pri ZŠ J. C. H.                                                                                                              
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Aj vďaka podpore mesta Krupina sa naši mladí atléti môžu naplno rozvíjať a svoje nadobudnuté zručnosti pretaviť na pretekoch do 
výsledkov. Je to nevyhnutá súčasť rastu športovca, keď sa môže porovnávať s konkurenciou čo ho motivuje naďalej napredovať. 
Je veľmi potešujúce, že mesto Krupina sa opäť dostáva do povedomia slovenskej atletickej verejnosti a to vďaka postupne narasta-
júcim výborným výsledkom našich mladých atlétov z Atletického klubu Krupina. Od začiatku roka sme sa zúčastnili na 7 pretekoch 
s bilanciou 18 pódiových umiestnení a množstvom osobných rekordov.
Zimná sezóna už tradične začala v januári halovými majstrovstvami SsAZ mladších a najmladších žiakov v Banskej Bystrici, kde 
Zuzka Králiková vybojovala bronzovú medailu v behu na 1500m a striebornými medailami nás potešili Lukáš Uhrík na 600m, Šimon 
Uhrík na 60m a 1500m. Skvele si počínali na 1km trati aj Furhoffer Samuel (4.m.) a Matúš Troiak (6.m.).
Starší žiaci pretekali v Bratislave v hale Elán na mítingu V4 - olympijské nádeje, kde ako sa neskôr ukázalo, sa svojimi výkonmi 
následne kvalifikovali medzi top 15 pretekárov vo svojich disciplínach pre štart na halové M-SR. Na halových M-SR obsadila Mar-
garétka Mojžišová (ešte len mladšia žiačka) výborné 11. miesto v behu na 2km. Na trati 3km Šimon Troiak obsadil v napínavom 
finiši 4.miesto a Samuel Kubovich 5. miesto. 
Na domácej pôde, na už tradične mestom organizovanom Behu oslobodenia Krupiny sme mali príležitosť predviesť sa v plnej sile. 
Naše TOP výsledky z tohto podujatia: Michaela Rašnerová 150m - 2. miesto, Damián Capuliak 150m - 1. miesto, Dominika Jane-
ková 400m - 1. miesto, Amália Capuliaková - 400m - 2. miesto, Hanka Korčoková - 400m - 3. miesto, Slavomír Liptay - 400m - 2. 
miesto, Zuzana Králiková - 650m - 1. miesto, Ľubka Bošeľová - 650m - 2. miesto, Samuel Kubovich - 2km - 1. miesto
Šimon Troiak - 2km - 2. miesto. Margaréta Mojžišová - 1km - 2. miesto, Ján Sopko - 10km - 2.miesto.
Koncom marca je už 38 rokov neoddeliteľnou súčasťou a to nielen nášho regiónu, ale i vo svete Dudinská 50-tka, ktorá sa právom 
hrdí štatútom mítingu Európskej atletiky. Zároveň v mládežníckych kategóriách sa konali aj majstrovstvá SsAZ a na 1km chodeckej 
trati si vybojoval víťazstvo i titul majstra SsAZ Šimon Uhrík. Ďakujeme atlétom za príkladnú reprezentáciu a prajeme veľa úspechov 
v pokračujúcej sezóne.                                                                                                                                  Mgr. Július Korčok 

Našou myšlienkou v atletickom klube je vytvárať deťom a mládeži vhodné príležitosti, snažíme sa pritiahnuť deti k pohybu, aktív-
ne tráviť voľný čas a samozrejme chceme u detí formovať zdravý životný štýl s efektom prevencie pred civilizačnými chorobami 
dnešnej modernej doby. V tomto duchu je aj náš cieľ projektu Rozbehajme Krupinu. Vďaka podpore mesta Krupina a spriazneným  
prevažne regionálnym firmám, ktorým záleží a majú záujem participovať na rozvoji športu a podpore mládeže organizujeme v 
sobotu 22.6.2019 toto športové podujatie na mestskom štadióne v Krupine. Na deti čakajú bežecké disciplíny, detská atletika, biat-
lonmánia - streľba s laserových pušiek a iné atraktívne športové disciplíny, kde veríme bude možnosť stretnúť aj športové vzory a 
získať prípadnú pozitívnu motiváciu začať športovať. Podrobnosti o podujatí budeme priebežne aktualizovať na našej FB stránke 
Atletický klub Krupina a neskôr aj na plagátoch. Tešíme sa na Vašu účasť.                                                         Mgr. Július Korčok

Atléti z AK Krupina odštartovali sezónu 

Rozbehajme Krupinu



InfolistyInfolisty 11INFORMÁCIE

Mesto Krupina si 3. marca pripomenulo už 74. výročie oslobodenia. Pri tejto príležitosti sa konajú v meste viaceré kultúrne a športové 
podujatia. Oddelenie kultúry Mesta Krupina zorganizovalo už V. ročník  BEHU OSLOBODENIA KRUPINA 2019, ktorý odštartoval v poobed-
ňajších hodinách v sobotu 9. marca.
K registrácii prišlo tento ročník 273 bežcov, ktorí si prišli preveriť svoje sily v 18-tich kategóriách na rôzne dlhých tratiach, v rôznych ve-
kových kategóriách od maličkých škôlkárov,  až po aktívnych bežcov,  a to nielen z Krupiny a najbližšieho okolia, ale aj z mnohých iných 
miest Slovenska, dokonca aj z Čiech. 
Dĺžka trate bola rôzna. Malý okruh pre kategóriu chlapcov a dievčat narodených v roku 2012  a mladších, meral 150m. V kategórii detí 
narodených v rokoch 2011-2010 bola trať dlhá 400m. Mladšie žiačky,  rok narodenia 2009-2007 odbehli  trať 650 m a mladší žiaci ako 
prví bežali okruh merajúci 1000m. Za nimi štartovali na trati 2000m a 3000m kategórie: starší žiaci a staršie žiačky (r.2006- 2004), spolu 
s nimi bežali dorastenci a dorastenky (r.2003-2001), ženy nad 40r., ženy do 40r. a muži bez rozdielu veku.
A už prišiel na rad štart na najnáročnejšej trati dlhej 10 km a 5 km, v kategóriách muži do 40r. muži nad 40 r. a ženy bez rozdielu veku.
Beh oslobodenia otvoril a ceny víťazom v jednotlivých kategóriách odovzdal primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, spolu s predsedom 
Komisie pre školstvo, kultúru, šport a verejný poriadok  Mgr. Michalom Strelcom. 
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorých pomoc je pri takomto športovom podujatí nenahraditeľná. Meno-
vite chceme poďakovať členom Komisie pre školstvo, kultúru a šport, Dobrovoľnému hasičskému zboru Krupina, ďalej mladým ľuďom z 
Mládežníckeho parlamentu Krupina, Štátnej polícii a kolegyniam z Mestského úradu.
Osobitne vyslovujeme veľké poďakovanie všetkým sponzorom, a to spoločnostiam: LC STRED Krupina, COOP Jednota Krupina, s.d., RAI-
FFEISEN BANKA Krupina, EDEN Krupina , Camilca Lekáreň Krupina, Tesco Krupina a Mestské lesy Krupina, ktorí toto športové podujatie 
podporili. 
Poďakovanie a gratulácia patrí všetkým bežkyniam a bežcom, za ich účasť a viaceré výborné bežecké výkony. Výhercom vo všetkých 
kategóriách srdečne blahoželáme ku skvelým výsledkom.
Víťazovi hlavnej kategórie behu na 10 km v kategórii  muži do 40 rokov - Šimonovi Wahlandtovi srdečne blahoželáme k osobnému rekordu 
na trati a želáme mnoho ďalších úspechov a hodnotných športových ocenení.
Napriek tomu, že sa nám počas preteku tento rok rozpršalo, bežci podávali skvelé výkony, úrazom sme sa vyhli a môžeme hodnotiť, že 
tento ročník BEHU OSLOBODENIA KRUPINA 2019  bol úspešný ... a aj vďaka výbornému moderovaniu  podujatia, ktorého sa tento rok 
bravúrne ujal Marián Húževka. 
Ešte raz VŠETKÝM, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom do tohtoročného behu  zapojili, zúčastnili, spolupracovali, zápolili na trati , no jedno-
ducho všetkým ĎAKUJEME .  
Tešíme sa na účasť Vás všetkých aj v nasledujúcom roku, v ďalšom ročníku BEHU OSLOBODENIA MESTA KRUPINA. 
Všetkým 54 víťazom Behu oslobodenia 9. marca 2019  patrí veľká  gratulácia za športové výkony.
Víťazi  V. ročníka Behu oslobodenia 
mesta Krupina 2019:

Chlapci -  nar. 2012 a mladší 150 m:      
1. Capuliak Damián/ AK Krupina/
2. Korpáš Peter  /Running Team ZV/
3. Jendrák Marcelko  /Krupina/
Dievčatá -  nar. 2012 a mladší 150 m: 
1. Sujová Ľubomíra / Bzovík/
2. Rašnerová Michaela /AK Krupina/
3. Lehotská Terézia /ZŠ JCH Krupina/                                                      
Prípr. chlapci - nar. 2011-2010 400 m:
1. Vician Filip/ Krupina/
2. Liptay Slavomír / AK Krupina/
3. Levak Maroš 
Prípr. dievčatá - nar. 2011-2010 400 m:
1.Janeková Dominika /AK Krupina/
2. Capuliaková Amália /AK Krupina/
3. Korčoková Hana /AK Krupina/
Mladšie žiačky- nar. 2009-2007 650 m:
1. Králiková Zuzana /AK Krupina/
2. Bošelová Ľuba /AK Danica ZV/
3. Vyletelová Monika /AK Krupina/
Mladší žiaci -  nar. 2009-2007 1000 m:
1. Uhrík Lukáš /Atletický klub KA/                                                                 
2. Repiský Michal  /ZŠ JCH Krupina/
3. Furhoffer Samuel /AK Krupina/  
Staršie žiačky - nar. 2006-2004 1000 m:
1. Urgelová Viktória /BB tréner/
2. Mojžišová Margaréta /AK Krupina/
Starší žiaci - nar. 2006-2004 2000 m:
1. Kubovich Samuel /AK Krupina /                                                                                               
2. Troiak Šimon   /AK Krupina/       
3. Bátovksý Boris /ŠK Atléti BŠ/       
Dorastenky - nar. 2003-2001 2000 m:
1. Mikuštiaková Mia /Adam Šport RK/
2. Mišutová Sára  /ŠK Atléti BŠ/
3. Prefertusová Adela /Atléti BŠ/         

BEH OSLOBODENIA MESTA KRUPINA 2019 - V. ročník

Ženy nad 40 r. 2000 m:
1. Furáková Iveta /Svetielko nádeje ZV/
2. Schieberová Zuzana /Rýchle šípy Zv.                                                                            
Slatina/
3. Véghová Emília  /Želiezovce/
Dorastenci - nar. 2003-2001 3000 
m:
1. Junas Dušan  /ŠK Blava Jaslovské /     
2. Valent Tadeáš  /ACNZ Domadice/  
3. Melicherčík Ján /AK Danica Zvolen/
Ženy  do 40 r. 3000 m:
1. Lucia Gondášová /Adidas Runners BA/
2. Sládečková Katarína/Bibus športujeme/
3. Šipulová Marta /Banská Bystrica/           
Muži bez rozdielu veku nad 18 r. 3000 m:
1. Liptay Ivan /Bibus športujeme/
2. Boháčik Ján /Krupina/
3. Pudela René /Dechtice/       
Ženy bez rozdielu veku 5000 m:
1. Hortobágyiová Eszter /B. Štiavnica/
2. Zvarová Anna /Svetielko nádeje BB/    
3. Gregáňová Nikoleta /Run for Fun/
Muži do 40 r. 5000 m:
1. Ďurica Peter  /Run for Fun/       
2. Schieber Matej /Run for Fun/
3. Gibala Jozef /ŠK Atléti BŠ/
Muži nad 40 r. 5000 m:
1. Mikušiak Martin  /Adamšport RK/                                                                           
2. Krištof Miroslav /BK Slávia VK/
3. Beňuš Miloš /BauTrade Run Team/
Muži do 40 r. 10 000 m:
1. Wahlandt Šimon /Adidas Runners BA/
2. Sopko Ján /AK Krupina/
3. Hraško Miroslav /Zolná/
Muži nad 40 r. 10 000 m:
1. Zvara Ján /Svetielko nádeje ZV/
2. Ťapušík Miroslav /Achilles Handlová/
3. Jánošík Braňo /Kalinovo/
                              Mgr. Zdenka Sýkorová



InfolistyInfolistyINFORMÁCIE12

Mládež združená v tomto spolku naštudovala hru Fratiška 
Urbánka „Strýdža spod hája“ a 16. februára 1919 jej premiéru 
uviedli na javisku dvorany mestského hotela. Nadšenie bolo 
obrovské. Vtedajšie noviny Hontiansky Slovák o tom napísa-
li: Zapamätajme si tento deň, bude on významný v histórii 
Krupiny. Bude on vždy znamenať úsvit nového života. Dnes 
v našom meste reprezentuje ochotnícke divadlo Divadelný 
ochotnícky súbor Braxatoris. Jeho členovia sa rozhodli osláviť 
sté výročie ochotníckeho divadla v Krupine programom, ktorý 
začal už 9. januára tohto roku. Diváci sa mohli tešiť na takzvané 
divadelné stredy. Počas mesiaca súbor uviedol reprízy troch 
hier zo svojho repertoáru a jedným vystúpením sa na oslavách 
podieľalo aj Ľubeľské ochotnícke divadlo Kolomana Ondreja 
Urbana. Divadelný kolotoč odštartovalo predstavenie Hra je 
hra. Situačná komédia o manželskom páre, kde muž prehrá 
svoju ženu v kartách, pobavila divákov a tí na oplátku ocenili 
hercov častým potleskom. Už o týždeň sa Kino Kultúra opäť 
naplnilo do posledného miesta. V hre Komisárka sa ochotní-
ci predstavili trochu netradične. Chlapi hrali ženské úlohy 
a tú jedinú mužskú, stvárnila žena. Herci oblečení v krojoch 
ukázali, že faloš a intrigy boli blízke po moci bažiacim ľudom 
už oddávna. Po týždňovej odmlke si domáci súbor pozval na 
spestrenie osláv svojich kolegov z Liptova. 

Bláznivá situačná komédia Prachy pojednávala o tom, že nechať 
si špinavé peniaze, je niekedy omnoho ťažšie, ako ich získať. 6. 
februára sa na krupinské pódium opäť vrátili domáci. V tragi-
komédii Luigiho srdce mohol divák spoznať pravú tvár dnešnej 
konzumnej spoločnosti. No a nakoniec prišiel deň výročia. Na 16. 
február si divadelníci pripravili premiéru svojej novej hry Kľúče na 
nedeľu. Pozvaní hostia si ešte pred predstavením pozreli video-
príspevok Dr. Lukáča a mohli tak spoznať históriu ochotníckeho 
divadla v Krupine. Nasledovalo oceňovanie členov súboru, ktorí 
už dnes patria medzi divadelné legendy mesta: Mária Kempová, 
Michal Kemp, Milan Béreš, Pavel Husák a samozrejme ústredná 
postava Krupinského divadla posledných desaťročí Stanislav Sie-
benstich. Pod jeho režijnou taktovkou sa prezentuje súbor i dnes. 

Po poďakovaní sponzorom sa otvorila opona a herci sa zhostili svo-
jich úloh. Pri výmene partnerov v dvoch manželských pároch nebola 
núdza o komické situácie. Pribúdali rôzne trapasy, nedorozumenia, 
no nakoniec sa všetko vyriešilo. To, že sa diváci bavili, bolo zrejmé 
nielen z ich reakcií počas predstavenia, ale aj z nekonečného pot-
lesku na záver. Všetko vygradovalo v standing ovation a spokojní 
herci mohli spolu s pozvanými hosťami oslavovať na slávnostnej 
recepcii. To ale nebolo všetko. Pre veľký záujem sa premiérovaná 
hra reprízovala v marci ešte dva krát a veruže skvelý krupinský divák 
zaplnil vynovenú kinosálu opäť. Keďže storočnica je niečo výnimočné 
a pozitívne ohlasy Krupinčanov sú neutíchajúce, ani toto nebol záver. 
DOS Braxatoris sa rozhodol v oslavách pokračovať počas celého roka. 
Už v máji sa môžete tešiť na ich ďalší diel. Na záver ešte pár slov 
nášho najslávnejšieho divadelného rodáka Viliama Polónyiho: „Láska 
k divadlu a vôbec k umeniu sa nedá kúpiť. Tá musí byť v človeku, 
v jeho vnútre. Mal som vari veľké šťastie, že doma v Krupine bolo 
v rokoch mojej mladosti veľa ľudí, ktorí doslova prahli po kultúre ako 
po prameni čistej vody.“ 
Ja verím, že nás aj dnes je takých mnoho a teším sa na stretnutie pri 
ďalších kultúrnych podujatiach v našom meste.      Mgr. Michal Strelec

100 rokov slovenského ochotníckeho divadla v Krupine
V živote človeka prichádzajú  z času na čas momenty, keď je vhodné pozastaviť sa, zaspomínať, bilancovať, 
či oslavovať. Najčastejšie je to pri príležitosti nejakého životného jubilea. Takéto chvíle však neprichádzajú 
len v prípade jednotlivcov, ale významný míľnik môže dosiahnuť aj skupina ľudí. 100 rokov je bezpochyby 
vek hodný oslavy. V októbri 2018 sme si pripomenuli sté výročie vzniku Československa. Práve tento mo-
ment umožnil Slovákom slobodne zakladať rôzne organizácie. Takou bol aj Slovenský spolok, ktorý položil 
základy ochotníckeho divadla v Krupine. 
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Premiéra divadelnej hry „KĽÚČE NA NEDEĽU“ 16. 2. 2019
O všetky divadelné predstavenia jubilujúcich 

krupinských divadelníkov bol mimoriadny záujem divákov

Fotogaléria z divadelného predstavenia

DOS BRAXATORIS KRUPINA
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Výzva na zasielanie návrhov 
na ocenenie osobností

Vážení obyvatelia mesta Krupina,

Primátor mesta Krupina a Komisia pre 
školstvo, mládež, kultúru, šport a verej-
ný poriadok pri Mestskom zastupiteľstve 

v Krupine si Vás dovoľujú vyzvať na

zasielanie návrhov 
na ocenenie osobností:

Cena mesta Krupina
a

Cena primátora 
mesta Krupina

(prípadne ďalšie ocenenia)

Navrhované by mali byť osobnosti z kul-
túrneho, spoločenského, športového, 
hospodárskeho a vedeckého života, t.j. 
ocenenia za zásluhy o rozvoj spoločnosti, 
vedy, kultúry, športu, hospodárstva a za 
celkový prínos týkajúci sa rozvoja mesta 
Krupina, prípadne ocenenia, dotýkajúce 

sa rodákov mesta.

V návrhu je potrebné uviesť:
    stručné životopisné údaje oceneného
    kontakt a zdôvodnenie, prečo je kon-

krétna osobnosť navrhovaná

Návrhy posielajte najneskôr 
do 20. apríla 2019 na adresu:

Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4

963 01 Krupina
alebo elektronickou poštou na mailovú 

adresu:
krupina@krupina.sk

Návrhy budú následne posúdené 
Komisiou pre školstvo, mládež, kultúru, 

šport a verejný poriadok 
pri MsZ v Krupine a primátorom mesta 

Krupina.

Komisia môže rokovať aj o návrhoch, 
ktoré budú doručené aj v deň preroko-
vávania všetkých návrhov podaných v 
podateľni MsÚ, alebo mailom či ústne 
prostredníctvom poslancov MsZ a členov 

komisie.

Pri navrhovaní ocenených osobností je 
potrebné postupovať v zmysle Štatú-
tu mesta Krupina, ktorý je dostupný na 
mestskom úrade a na webovej stránke 

mesta (www.krupina.sk) - 
https://www.krupina.sk/statut-mesta-krupina

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta Krupina

Mgr. Michal Strelec
predseda KŠMKŠaVP

Divadelný súbor Vartovka z Krupiny pôsobiaci pri Mestskom klube Jednoty dôchodcov 
Slovenska Krupina, sa prvýkrát predstavili na regionálnej prehliadke amatérskych sú-
borov dňa 6. apríla 2019 vo Zvolene s vlastnou hrou „Dedičstvo“. 
Hra bola popri predstaveniach v Kráľovce - Krnišov, Sebechleby, už dvakrát úspešne 
predstavená aj v Krupine. 
Divadelníci z Krupiny obsadili pekné druhé miesto a získali postup do krajského kola 
prehliadky divadelných súborov. V hre sa diváci môžu preniesť o viac ako päťdesiat 
rokov späť na hontiansku dedinu, akých bolo vtedy stovky. Základom pre živobytie 
bola pôda, ktorú si všetci chránili a vážili, každú jednu brázdu, každú piaď lúky. To sa 
prejavilo aj pri dedení majetku, čo prinieslo mnoho veselých, ale aj vážnych príbehov. 
Vo svojej hre sa súbor snaží zachovať okrem tradícií, zvykov, bohatstvo hovoreného 
slova hontianskeho nárečia. Dnes už mnoho ľudí nevie význam slov, ktoré vtedy boli 
bežné. Je to náš malý vklad, nás 60, 70 a viacročných dôchodcov, ktorí si ešte pa-
mätáme našich starých rodičov, aby sa táto vzácnosť nestratila, tak ako sa strácajú 
predmety dennej potreby z tých čias, odevy, obydlia ale aj  zručné ruky , ktoré ich 
vedeli vyrobiť v jednoduchých podmienkach a mnohé by slúžili doteraz, keby sme ich 
chránili. Bez statočnej práce našich predkov a ich snahe o zachovanie rodu, by sme tu 
neboli ani my, dnešní moderní ľudia Slovenska.
Za vynikajúci herecký výkon bol z jednotlivcov ocenený Pavel Jombík. Súťaže sa zú-
častnil súbor v zložení Mária Jombiková, Pavel Jombík, Anna Križanová, Mária Korčo-
ková Brodianska, Barbora Cesnaková, Margita Alakšová, Angela Valašťanová, Viera 
Ďuricová, Angela Výbohová, Irena Murínová a Stanislav Petrenec. 
Porota vyzdvihla vlastnú tvorbu, výber kostýmov, scénu a slovný prejav súboru, zame-
raný na región Hontu. Diváci si naviac užili vtipné výjavy zo života dediny v minulosti 
pri delení dedičstva, ale aj spoločný život viacerých generácií v jednej domácnosti.
                                                                                                             Ing. Stanislav Petrenec 

Divadelný súbor Vartovka z Krupiny 
na regionálnej prehliadke 

amatérskych súborov vo Zvolene

Zápis detí do materskej školy
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1. september 2019, 16.00 hod.

AMFITEÁTER VILIAMA POLÓNYIHO KRUPINA 

 

Predpredaj vstupeniek www.kultura.krupina.sk,
Informačné centrum Krupina, Kino Kultúra Krupina od 1. apríla 2019

 

15€ 
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Fotografia s Jánom Volkom InfolistyInfolisty
INFOLISTY - informačné noviny - občasník Mestského úradu v Krupine. Vydavateľ: Mestský úrad v Krupine, 
Svätotrojičné námestie 4/4, Kontakt: 045/555 0311, krupina@krupina.sk,    Distribúcia: Slovenská pošta, a.s., 
do každej domácnosti obyvateľov mesta Krupina. Tlač: Tlačiareň Nikara - Róbert Jurových, Krupina. 

 Mestská polícia 
v Krupine informuje...

     Mestská polícia v roku 2018 riešila celkovo 178 priestup-
kov, kde 124 bolo vybavených dohováraním, 52 priestup-
kov bolo riešených v blokovom konaní a 2 priestupky proti 
majetku riešila proti neznámemu priestupcovi. Priestupky 
v doprave riešené v blokovom konaní predstavovali počet 
40, kde najčastejšie riešili nerešpektovanie dopravných 
značiek zákaz zastavenia a státia, státie na tráve a chod-
níkoch. Priestupky proti verejnému poriadku boli v počte 
10 a 2 priestupky. Iné priestupky v správe, ktoré sa týkali 
majiteľov psov a tieto boli tiež riešené v blokovom konaní. 
Celkovo bolo odchytených 17 psov, kde v jednom prípade 
si odchyteného psa osvojil nový majiteľ nakoľko sa nepo-
darilo zistiť pôvodného majiteľa. Bolo skontrolovaných 136 
osôb vo veciach podozrenia páchania priestupkov alebo prí-
padne  pri páchaní inej protispoločenskej činnosti. 
     V mesiacoch január, február, marec 2019 Mestská po-
lícia v Krupine riešila celkovo 60 priestupkov a porušení 
Všeobecne záväzných nariadení mesta Krupina. Z dané-
ho počtu policajti vybavili 34 priestupkov dohováraním 
25 priestupkov uložením pokuty v blokovom konaní a je-
den priestupok dokumentovala spisovým materiálom ako 
priestupok proti majetku, kde doteraz neznámy páchateľ 
poškodil oplotenie na futbalovom štadióne. 20 priestupkov 
uložených v blokovom konaní súviselo s porušením pred-
pisov v doprave, dva priestupky proti verejnému poriadku 
za rušenie nočného kľudu, 1 priestupok proti majetku a 2 
priestupky Iné priestupky v správe kde v jednom prípade 
išlo o majiteľa psa a v druhom o VZN mesta o nedodržaní 
otváracích hodín prevádzky. . 
     Mestská polícia v Krupine spolupracovala s orgánmi 
činnými v trestnom konaní a v odôvodnených prípadoch 
poskytla aj kamerové záznamy pre vykonané šetrenie vo 
veci spáchaných trestných činov, dopravných nehôd, ktoré 
sú dokumentované a riešené štátnou políciou. 
     V uvedenom období odchytila troch psov, ktoré boli vrá-
tené majiteľom. Fyzicky bolo skontrolovaných 41 osôb zo 
strany mestských policajtov, hlavne v súvislosti s podozre-
ním páchania priestupkov, porušení Všeobecne záväzných 
nariadení mesta Krupiny ako aj osôb, ktoré obťažovali spo-
luobčanov prosbou o poskytnutie finančných prostriedkov. 
     Policajti MsP v Krupine riešili aj ďalšie služobné úlohy 
súvisiace s dodržiavaním platných zákonov či už v oblasti 
dopravy, verejného poriadku, zabezpečovala úlohy súvisia-
ce pri organizovaní kultúrnych podujatí a pod. 
     Policajti MsP v Krupine vykonávajú počas prebiehajúce-
ho školského roku aj dohľad v cestnej premávke pri prie-
chodoch pre chodcov v blízkosti našich školských zariadení. 
Dávam do povedomia, že Mestská polícia v Krupine nevy-
konáva 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, náčelník MsP Krupina

DEŇ MATIEK
10. MÁJ 2019, 15.30 HOD.

AMFITEÁTER V. POLÓNYIHO
KRUPINA

         mesta 
         KrupinaD in

9201  
100. ROKOV SLOVENSKÉHO OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V KRUPINE  

9191

LOTOS - KVETY
 Anna BUDVESELOVÁ

MÄSO VÝROBAMÄSO VÝROBA

LAPIN
MÄSO
LAPIN
MÄSO JM

STEFFE THS, s.r.o. Pekáreň BZOVÍK, s.r.o.

VARTEX s.r.o. Lekáreň ŠALVIA

LOGISTICKÉ CENTRUM
STRED, a.s. KRUPINA

SOŠOaS KRUPINA
POĽOVNÍCTVO - RYBÁRSTVO

Ing. Miloš Slováčik

Miroslav Bukovčan

PD MEFA
BUDOVA STK, s.r.o. STK SVETOZAR SLAMKA s.r.o.

Banskobystrický
samosprávny kraj

PRENO
s.r.o.

GALLO
s.r.o.

Peter Výboch
LUK TRADE s.r.o.LUK TRADE s.r.o.

Zmena programu vyhradená!
AT Krupina, spol. s.r.oBM TEAMKOŠÚT Plus. s.r.o

www.atelier-reklama.sk

31. máj

1. jún

10.00 EKUMENICKÉ SLUŽBY BOŽIE, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie 

 DETSKÁ CYKLISTICKÁ JAZDA, cyklistické preteky pre deti od 3 do 14 rokov - cesta pri Wittur 10.00

AUTOMOBILOVÁ JAZDA ZRUČNOSTI, Parkovisko LIND13.00 

 SPIEVANKY POD VARTOVKOU 41. ročník, Amfiteáter V. Polónyiho15.00

           

   

  

2. jún

12.00 PIKNIK V GESCHWINDOVEJ ZÁHRADE,  Múzeum A. Sládkoviča

          Muzeálna záhrada sa otvorí pre rodinny s deťmi, prehliadka pivníc, divadielko, tvorivé dielne 

 KRUPINSKÝM CHOTÁROM, turistická prechádzka krupinským chotárom13.00

PREDNÁŠKA O PESTOVATEĽOVI RUŽÍ RUDOLFOVI GESCHWINDOVI14.00 

 ŠAŠO FIFO - predstavenie pre deti, Amfiteáter V. Polónyiho  15.00

 FOLKLÓRNY SÚBOR HONT KRUPINA - galaprogram, Amfiteáter V. Polónyiho16.30

 ŠTEFAN ŠTEC + HUDOBNÁ SKUPINA „FAJTA“ -  koncert, Amfiteáter V. Polónyiho17.45

 ŽABÍ PRINC -  bábkové divadlo, Múzeum A. Sládkoviča17.00

FOLKLÓRNY SÚBOR KOPANIČIAR MYJAVA -  galaprogram, Amfiteáter V. Polónyiho20.00 

 DUCHOŇOVCI - ĽUDO KURUC BAND - koncert, Amfiteáter V. Polónyiho19.45

 LUKÁŠ ADAMEC - koncert, Amfiteáter V. Polónyiho21.00

 TANEČNÝ DOM S FS HONT - zábava, Reštaurácia Hont21.00

 REMESELNÍCKY JARMOK, Svätotrojičné námestie10.00

 SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO - CENA MESTA KRUPINY - CENA PRIMÁTORA MESTA KRUPINY16.00

 100 ROKOV SLOVENSKÉHO OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V KRUPINE - výstava, Múzeum A. Sládkoviča17.00

 RÚCANIE MÁJOV, Svätotrojičné námestie19.00

 AMSTRONG - Peter Amstrong Ondria, Amfiteáter V. Polónyiho 19.30

 KĽÚČE NA NEDEĽU - divadelné predstavenie, Amfiteáter V. Polónyiho 20.30

   

  

 REMESELNÍCKY JARMOK, Svätotrojičné námestie10.00

 SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO - CENA MESTA KRUPINY - CENA PRIMÁTORA MESTA KRUPINY16.00

 100 ROKOV SLOVENSKÉHO OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V KRUPINE - výstava, Múzeum A. Sládkoviča17.00

 RÚCANIE MÁJOV, Svätotrojičné námestie19.00

 AMSTRONG - Peter Amstrong Ondria, Amfiteáter V. Polónyiho 19.30

 KĽÚČE NA NEDEĽU - divadelné predstavenie, Amfiteáter V. Polónyiho 20.30
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