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Dňa 8. septembra na pôde MsÚ privítal primátor mesta Krupina Ing. Rado-
slav Vazan Jeho Excelenciu veľvyslanca Japonského cisárstva pána Makota 
Nakagawa, ktorý mesto navštívil v sprievode 2. tajomníka pána Waheia Tako. 
Je to už druhá návšteva veľvyslanca, pričom prvá z nich sa uskutočnila 6. 
mája 2019 kedy Krupinu navštívil J. E. veľvyslanec Japonského cisárstva Jun 
Schimmi. Prvé kroky veľvyslanca Nakagawa v Krupine viedli do firmy Brother 
Industries (Slovakia), s.r.o., ktorá je slovenskou dcérou japonskej firmy. 
Po prezentácii a prehliadke továrne delegácia zavítala na radnicu. Veľvyslanca 
už pred radnicou privítal primátor mesta a v obradnej sieni si veľvyslanec 
a primátor vymenili darčeky, pozornosti a príhovory. 
Po slávnostnom prípitku historik múzea a primátor mesta pána veľvyslanca 
stručne oboznámili s dejinami mesta a výnimočnými osobnosťami slovenské-
ho i svetového významu.                                          /pokračovanie na str. 2/

Japonský veľvyslanec v Krupine 

Primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan 
a veľvyslanec Japonského cisárstva 

pán Makota Nakagawa na radnici 

Primátor mesta daroval veľvyslancovi
 obraz Vartovky

Primátor mesta privítal veľvyslanca Japonského cisárstva 
pána Makota Nakagawa pred radnicou 



InfolistyInfolistyINFORMÁCIE2

Japonský veľvyslanec v Krupine 

Po slávnostnom poklepaní pamätnej a informačnej tabuľky na Svä-
totrojičnom námestí riaditeľ firmy Bother s.r.o. Krupina David Lawren-
ce, v strede veľvyslanec Japonského cisárstva Makota Nakagawa, a pri-
mátor Ing. Radoslav Vazan.                                          

/pokračovanie zo strany 1/

Podujatie sa uskutočnilo v rám-
ci projektu Sakura „Rozkvitnuté 
Slovensko“. Počas jeho realizá-
cie bolo v meste Krupina (na 
Svätotrojičnom námestí, pri 
Gymnáziu Andreja Sládkoviča, 
pri firme Brother a na ďalších 
miestach) vysadených 31 ja-
ponských čerešní, ktoré daro-
valo japonské veľvyslanectvo.
Projekt má pripomínať 100. 
výročie nadviazania diplomatic-
kých vzťahov medzi Japonskom 
a Československom (1919 – 
2019). 
Program pokračoval slávnost-
ným osadením a poklepaním 
pamätnej a informačnej tabuľky 
medzi sakurami na Svätotro-
jičnom námestí. Tejto úlohy sa 
zhostili pán veľvyslanec Na-
gakawa, pán primátor Vazan 
a riaditeľ firmy Brother pán 
Lawrence. 
Neskôr veľvyslanec odišiel na 
Gymnázium Andreja Sládkovi-
ča, kde sa stretol s riaditeľkou 
školy Mgr. Annou Borbuliakovou 
a študentmi gymnázia. K hlav-
nej téme patrili možnosti štúdia 
japonského jazyka. 
Pána veľvyslanca Nakagawa 
v Krupine sprevádzali zástupco-
via firmy Bother s.r.o. Krupina – 
riaditeľ David Lawrence a gene-
rálny manažér krupinskej firmy 
Ing. Norbert Rétsán.           
                  PhDr. Miroslav Lukáč



InfolistyInfolisty INFORMÁCIE 3

Dňa 27. augusta sme si pripomenuli 77. výročie vypuknutia 
Slovenského národného povstania (29. august 1944). O 10.00 hodine 
sa začalo hymnickou piesňou a slávnostným položením vencov 
vďaky primátorom mesta Krupina Ing. Radoslavom Vazanom, ďalej 
zástupcom pridelenca obrany pri Veľvyslanectve Ruskej federácie 
na Slovensku Alexandrom Zadorozhnym, ďalej zástupcom 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov MO Krupina JUDr. 
Jánom Mojžišom, zástupcom Únie vojnových veteránov z Krupiny 
Ing. Mgr. Branislavom Krajčom, ako aj členmi Únie nadporučíkom 
Romanom Vištiakom a podpráporčíkom Jurajom Mackom z Banskej 
Štiavnice. Padlých v SNP si uctili aj členovia MO SZPB v Krupine, 
obyvatelia mesta a zamestnanci MsÚ v Krupine. Vence položili 
k pamätnej tabuli vojenských obetí z Krupiny, k pamätnej tabuli 
venovanej pplk. Viktorovi Alexandrovi Karasiovovi-Stepanovovi na 
budove mestského úradu a napokon k pamätníku kpt. Georgesovi 
de Lannurien na Svätotrojičnom námestí. Po zaznení hýmn 
Ruskej federácie a Slovenskej republiky zástupcovia mesta a 
ambasády vo svojich príhovoroch pripomenuli prítomným význam 
Povstania a príspevok Červenej armády a partizánov na oslobodení 
Slovenska. Po skončení slávnostného aktu na námestí zástupcovia 
mesta, SZPB, Únie vojnových veteránov a obyvateľov Krupiny 
položili vence k pamätníku 7 obetí – Slovákov z radov Partizánskej 
brigády Alexandra Nevského na Švábe, ktorí zahynuli počas 
ofenzívy nemeckých jednotiek 18. októbra 1944. Vo večerných 
hodinách od 19.00 hodine program pokračoval slávnostným 
zapálením partizánskej vatry za účasti primátora mesta, zástupcu 
ruskej ambasády, SZPB na Stražaváre pri strážnej veži Vartovka. 
Na podujatí sa hojne zúčastnili aj obyvatelia mesta Krupina.  
                                                                PhDr. Miroslav Lukáč

Spomienka na 77. výročie SNP
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Pracovný ruch môžete v týchto týždňoch 
vidieť v našom meste na viacerých miestach. 
Prebiehajú opravy komunikácií, odvodňovacích 
rigolov, priepustov, rekonštruujú sa chodníky, 
vnútrobloky dokonca i športové a detské ihriská. 
Realizačné práce v našom meste  v letných 
mesiacoch: 
Významnou investíciou tohto roka, ktorá sa 
realizovala na ulici Fraňa Kráľa, boli stavebné 
práce, ktoré sa týkali vybudovania odstavných 
parkovacích plôch formou šikmého státia  
a následného zjednosmernenia ulice. Touto 
investíciou  sa na ulici vytvorilo 52 parkovacích 
miest vrátane 2 miest pre ZŤP. Práce na 
tejto investícií realizovala miestna spoločnosť 
Ľubomír Dado, Krupina.

Ďalšou investičnou akciou je vybudovanie 
odvodňovacieho rigolu pozdĺž cesty Starohorská 
cesta – smer na Starú Horu v celkovej dĺžke cca 
277 m, ktorý je ukončený v šachte nad Novým 
cintorínom a zabezpečuje odvedenie prívalových vôd z dažďov a v zimnom období z topenia snehu dažďovou kanalizáciou do toku 
Kltipoch. Súčasťou investície bolo aj vybudovanie cestného priepustu, ktorý premostil odvedenie vôd do tohto rigolu, aby sa zamedzilo 

zatápaniu územia lokality Nad Kltipochom, 
v ktorej sa budujú rodinné domy. Stavebné 
práce realizovala spoločnosť Ľubomír Dado, 
Krupina. 
Mesto Krupina na základe požiadavky 
Základnej školy J.C. Hronského cez 
leto  realizovalo dve investičné akcie, 
a to rekonštrukciu podlahy v jedálni a  
rekonštrukcia schodiska ZŠ J.C. Hronského. 
Stavebné práce v jedálni základnej školy 
pozostávali z demontáže a vybúrania 
pôvodnej podlahovej krytiny a následnej 
úprave a pokládke novej podlahovej 
krytiny. Zhotoviteľom tejto realizácie 
bola spoločnosť Ľubomír Dado, Krupina. 
Vynovené priestory jedálne  skvalitnili 
podmienky stravovania pre žiakov školy  
a pracovné podmienky pre kuchárky. 
Stavebné práce na rekonštrukcii schodiska 
pozostávali z demontáže a vybúrania 
pôvodného schodiska v exteriéri školy 

z dvorovej časti  a v zhotovení nového 
betónového schodiska s kamenných 
obkladom. Zhotoviteľom schodiska bola 
krupinská spoločnosť MRAMOR - GRANIT 
MOHYLA, spol. s.r.o.
 
V mesiaci september sa v našom meste 
zrealizovala obnova asfaltového povrchu 
na ulici Priemyselná. Táto investičná akcia 
začala prípravnými prácami, ako osadenie 
nových obrubníkov, vybudovanie nových 
prístupových chodníkov, odfrézovanie 
povrchu cesty,  vybudovanie vsakovacej 
jamy na odvedenie dažďových vôd 
a následne potiahnutie nového asfaltového 
krytu vozovky. Zhotoviteľom tejto investície 
bola spoločnosť VIAKORP, s.r.o., Zvolen.

V súbehu s projektom Revitalizácie 
medziblokových priestorov sídliska 
Majerský rad, Mesto Krupina zrealizovalo aj 
stavebné práce , konkrétne rekonštrukciu 
na spevnených asfaltových plochách medzi bytovými domami na tomto sídlisku. Práce zrealizovala spoločnosť VIAKORP, s.r.o., Zvolen.

Investičné akcie v meste napredujú
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  Investičná akcia Oprava kanalizácie 
bytového domu na ulici E. M. Šoltésovej 64 
v Krupine pozostávala z odpojenia pôvodnej 
kanalizačnej prípojky v havarijnom stave a 
vybudovania novej prípojky s novým bodom 
napojenia, ktorá zabezpečuje odvedenie 
ako splaškových, tak aj dažďových vôd. 
Každý dom by mal byť vybavený kvalitným 
kanalizačným systémom, ktorý sa dokáže 
postarať o odpadové vody pochádzajúce 
z vaní, záchodov a umývadiel. Splaškové 
vody sa musia zneškodňovať v súlade 
s platnými normami. Správne fungujúci 
kanalizačný systém má veľký význam aj z 
hygienického hľadiska. Uvedené práce boli 
realizované aj za účelom zníženia vlhkosti 
v suteréne bytového domu. Zhotoviteľom 
bola spoločnosť  EKOKANÁL, s.r.o., Badín. 

Investičné akcie, ktoré sú stále v realizácii 
Rekonštrukcia  kanalizačnej  čerpacej stanice na ulici Kalinčiakovej- 
stavebné práce pozostávajú z rekonštrukcie čerpacej stanice, 
osadenia  novej modernej technológie z elektrotechnologickej časti 
so stavebnými prvkami ako sú kalové čerpadlá Flygt, kompresory 
a vodohodpodárske zariadenia a vybudovania nového výtlačného 
potrubia s väčším profilom. Zhotoviteľom je spoločnosť MONSTAV 
PROJEKT s.r.o., Levice. 
Rozšírenie komunikácií Nového cintorína v Krupine - stavebné práce 
na tejto investícií Mesta budú pozostávať z úpravy zemnej pláne, 
vytvorenia podkladu a pokládky asfaltového povrchu nových plôch. 

Súčasťou prác bude aj osadenie 
obrubníkov a následná montáž 
osvetlenia. Zhotoviteľom stavebných 
prác je spoločnosť HEX - STAV, s.r.o., 
Zvolen.    Ing. Radoslav Vazan,                                                                                                                                           
                                     primátor mesta
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Mesto Krupina začalo 
s rekonštrukciou 

Mestského štadióna
Investície Mesta Krupina už niekoľko rokov aktívne smerujeme 
do rekonštrukcie športovísk. Po výstavbe novej mestskej špor-
tovej haly, rekonštrukcii tenisových kurtov, tribúny na štadióne, 
obnove telocvične ZŠ J. C. Hronského a iných športovísk pokraču-
jeme aj v tomto roku vo významných investíciách smerujúcich do 
oblasti športu a to stavbou „Rekonštrukcia atletickej dráhy a at-
letických sektorov“ v areáli Mestského štadióna. Rekonštrukčné 
práce sa začali začiatkom mesiaca september. Zhotoviteľom stav-
by je víťaz verejného obstarávania – spoločnosť STRABAG, a.s.. 
Hodnota zákazky činí 500 616,29,- EUR, pričom Mesto Krupina 
získalo finančnú dotáciu zo Slovenského atletického zväzu vo výš-
ke 200 000,- EUR, ktorú musíme v zmysle zmluvy prestavať do 
konca roka 2021. Práce by mali byť ukončené do 12 mesiacov od 
odovzdania staveniska, teda do septembra 2022. 
V našom meste tak pre potreby športujúcich detí a mládeže, do-
spelej športovej verejnosti, pre žiakov a študentov základných 
a stredných škôl na hodiny telesnej výchovy, či pre organizovanie 
rozličných atletických pretekov a súťaží pribudnú: zrekonštruova-
ná atletická dráha dĺžky 400 metrov v zostave - 4 dráhy na ovále 
a 6 dráh na šprintérskej rovinke s umelými polyuretánovými po-
vrchmi a atletické sektory pre skok do diaľky, trojskok, skok do 
výšky, hod oštepom, vrh guľou  a hod diskom. 
Verím, že aj touto, na pomery nášho mesta veľkou investíciou 
Mesto Krupina skvalitní a rozšíri možnosti na zmysluplné využíva-
nie voľného času predovšetkým u detí a mládeže a pritiahne ich 
záujem ku Kráľovnej športu - k atletike.
                                                                                 Ing. Radoslav Vazan,
                                                                             primátor mesta Krupina
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Epidémie v dejinách Krupiny III. 
Španielska chrípka 
Sú tri možné zdrojové krajiny epidémie, ktoré uvádza historiografia. Jednou z nich je územie Číny, podobne ako to bolo už v čase morovej 
epidémie v stredoveku. Spôsobuje ju vírus H1N1 a v rokoch 1918 – 1920 infikovala okolo 500 000 000 ľudí na celom svete, teda cca 
1/3 vtedajšej populácie sveta. Španielska chrípka (influenza, alebo v Krupine tiež Španielska horúčka = Spanyol láz) sa nazýva preto, 
lebo španielsky minister zdravotníctva ako prvý zverejnil oznam o šírení neznámej choroby medzi obyvateľstvom a vojakmi, hoci choroba 
nevznikla v Španielsku. Epidémia sa veľmi rýchlo šírila vo veľkých mestách, vojenských alebo zajateckých táboroch, ale aj tam, kde sa 
z frontu vracalo veľké množstvo vojakov. V rokoch 1918 – 1920 podľahlo na túto chorobu (odhady) od 17 do 100 miliónov obyvateľov 
celého sveta. 
V Krupine je ako prvý evidova-
ný človek, ktorý zrejme na túto 
chorobu (influenza = chrípka) 
zahynul, Ján Púpava z Kopaníc; 
mal iba 13 rokov. V roku 1920 na 
chrípku v meste umrelo 10 zo 78 
obyvateľov, teda 12% prípadov 
zo všetkých úmrtí obyvateľov 
Krupiny. Ľudia nakazení vírusom 
španielskej chrípky mali podobné 
príznaky, ako pri súčasnej epidé-
mie coronavírusu – zlé dýchanie 
a zlyhanie pľúc a celkový kolaps 
organizmu. Okrem toho na konci 
I. svetovej vojny ľudia umierali 
na choroby spôsobené nedostat-
kom výživy – suchoty/suchotiny, 
teda tuberkulóza, alebo aj na 
čierny/somársky kašeľ, ako sa 
uvádza v krupinských matrikách. 
Vo svete sa niekde ľudia chránili 
rúškami, zvýšenou hygienou, no 
dodržať ju v zajateckých tábo-
roch alebo v chudobných čas-
tiach sveta bolo takmer nemož-
né. Preto mnoho ľudí umrelo na zlyhanie organizmu v dôsledku imunitnej reakcie organizmu v oslabenom tele človeka. Vzhľadom 
na vnútornú štruktúru vírusu a reakciu silného imunitného systému mladých ľudí, najviac podľahli epidémii ľudia vo vekovej hranici 
do 40 rokov. Výrazne menej ich bolo vo veku 50 rokov a viac, pretože imunita bola už pomalšia a celkový kolaps zo silnej reakcie už 
nehrozil. V prípadne súčasného vírusu Sars-Cov-19 je to naopak, ohrozuje najmä ľudí so slabšou imunitou a s pridruženými chorobami.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                    PhDr. Miroslav Lukáč

Foto: Pohľad na tzv. starý cintorín, na ktorom sa začalo 
pochovávať pravdepodobne až v 18. storočí. 
Autor fotografie: M. Ďuroch

Počuli ste už o projekte Housing first? 
Je to nový projekt realizovaný našim Centrom sociálnych služieb KA (CSS KA). V tomto projekte ide o to, že 
potrebujeme nájsť byty v KA a okolí pre naše klientky, s ktorými dlhodobo pracujeme. Preto Vás prosíme o 
pomoc. Uprednostňujeme 1 a 2 izbové byty.
Výhody pre prenajímateľa:
Zmluva sa podpisuje na základe plnej moci aj s našou organizáciou, preto garantujeme platenie nájmu načas 
každý mesiac po dobu 2 rokov.
Rodiny poznáme, nakoľko s nimi naši odborní pracovníci dlhodobo pracujú. Vieme Vám o rodine povedať 
mnoho informácií. Sú, a v čase trvania projektu budú, v starostlivosti našich terénnych sociálnych pracovníkov, 
či iných odborných zamestnancov.
Viac o tomto projekte si môžete prečítať tu: https://www.csska.sk/novy-domov-novy-start
Ak Vás tento projekt zaujal a sami máte vhodný byt, alebo poznáte niekoho, kto môže pomôcť, kontaktujte nás 
na: 0948 122 486, css.krupina@gmail.com
Všetky ostatné záležitosti preberieme osobne. 
Vopred ďakujeme za pomoc, aj za zdieľanie tejto prosby, ktoré nám v rozbehnutí tohto 
projektu v našom regióne môže veľmi pomôcť.                                                    Mgr. Anna Surovcová

CHCETE BYŤ SÚČASŤOU ZAUJÍMAVÉHO PROJEKTU? 
Pomôžte nám nájsť byty na prenájom v Krupine a okolí 

https://www.csska.sk/novy-domov-novy-start
mailto:css.krupina@gmail.com
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Napriek tomu Mesto Krupina a Oddele-
nie kultúry, športu a cestovného ruchu sa 
nedalo odradiť a pripravilo viaceré kul-
túrne podujatia a koncerty. 
Po uvoľnení opatrení sme začali 1. júla 
2021. Ako prvé podujatie bolo otvorenie 
KRUPINSKÉHO PODZEMIA, ktoré sa ko-
nalo 1. a 2. júla 2021. Hneď na to sa 
uskutočnil v sobotu 3.7.2021 predaj ďal-
šej 0€ bankovky „Vartovka“, v priesto-
roch Múzea Andreja Sládkoviča v Krupi-
ne.
V piatok 16. júla zavítal na náš amfiteá-
ter dlho očakávaný MIRO JAROŠ  a Cesta 
do praveku, ktorá potešila mnohé detič-
ky a veríme, že aj ich rodičov. Vypreda-
ná kapacita amfiteátra je toho najlepším 
dôkazom.
O dva týždne na pódium amfiteátra vy-
stúpila skutočne unikátna slovenská spe-
váčka s krásnym hlasom a dobrým srd-
com MÁRIA ČÍROVÁ.
AUGUST  na Amfiteátri Viliama 
Polónyiho začal v sobotu siedme-
ho už tradičnou letnou prehliad-
kou hry na heligónku - HELILETO-
GÓNKA. 
Ďalší augustový piatok bol náš 
amfiteáter opäť zaplnený a tento 
večer patril RADOŠINSKÉMU NA-
IVNÉMU DIVADLU a ich vynikajú-
cemu predstaveniu PÁN STROM, 
v ktorom sme mali mnohí mož-
nosť po prvý krát naživo vidieť, 
počuť a zažiť našu skvelú talen-
tovanú rodáčku, Martinku Slobo-
dovú, na ktorej výkon, sme určite 
viacerí boli patrične hrdí! 
V piatok 27. augusta sa konal piet-
ny akt kladenia vencov pri príleži-
tosti osláv Slovenského národné-

KULTÚRA ... aj tá, v našom meste, je istým spôsobom 
ovplyvnená dobou a opatreniami...

ho povstania. Na Vartovke vo večerných hodinách Mesto Kru-
pina zorganizovalo tradičnú Vatru SNP. Koniec mesiaca august 
nevyšiel tak, ako sme si predstavovali, pretože koncert ADAMA 
ĎURICU bol zrušený zo strany interpréta.
To sme si však vynahradili 3. septembra, kedy sme sa na Am-
fiteátri Viliama Polónyiho ROZLÚČILI S LETOM. V priestoroch 
amfiteátra bolo rozložených pár remeselných stánkov, pre de-
tičky veľký skákací hrad a v múzeu prebiehala prehliadka pod-
zemia Krupiny s lukostreľbou historickej skupiny Vlčí tesák. 
Pre návštevníkov podujatia pripravili guláš poľovnícke združe-
nia Čabraď, Kukučka a Javor z Krupiny. 
Začiatok programu patril a na pódium amfiteátra so svojim 
pásmom vystúpili DFS VARTÁŠIK, Spevácka skupina Vartov-
ka a na záver prvého bloku obľúbený domáci Folklórny súbor 
HONT. V ľudovej nôte a tanci sme pokračovali. Z východu – „ta 
od Prešova“  prišiel k nám svoj kumšt predviesť spevom, tan-



InfolistyInfolisty INFORMÁCIE 9

com a temperamentnou muzikou Folklórny súbor 
ŠARIŠAN. Svoj slogan „Duša slovenského folklóru“ 
obhájili!! a mnohých tancom a spevom potešili. Na 
záver programu Rozlúčka s letom v Krupine vystú-
pil CIMBAL BROTHERS, ktorí skutočne zahrali a za-
spievali všetko, na čo ste si len pomysleli.
Amfiteáter Viliama Polónyiho bol súčasne plne vy-
užitý od 1. júla do 5. septembra  2021 aj Letným 
kinom, ktoré premietalo filmové premiéry každý 
štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu. Počasie nám až 
na nejaké tri výnimky prialo, čomu svedčia aj počty 
návštevníkov. 
Tak na záver, zhodnotenie kultúrneho leta v Kru-
pine, ešte v pár štatistických údajoch. Letné pre-
mietanie na amfiteátri videlo v období od 1. 7. do 
5. 9. 2021 presne 2281 divákov a ostatných kultúrnych podujatí  a koncertov sa zúčastnilo 3377 návštevníkov. Či je to dosť alebo 
málo? Určite by sme si priali a pravdupovediac aj očakávali o čosi viac, ale v súčasnej situácii, môžeme povedať, že sme VÁM vďač-
ní, že si na pripravené programy nájdete čas a radi na náš amfiteáter chodíte. Už teraz pracujeme na programe Kultúrneho leta 2022 
a veríme, že Vás mnohými koncertmi potešíme. Ďakujeme Vám za návštevnosť kultúrnych a filmových predstavení a Vašu podporu.                                                                                                                                         
                                                                                                                              Oddelenie kultúry, športu a cestovného ruchu
18. septembra 2021 sa organizoval na amfiteátri 
Jesenný remeselno-gazdovský jarmok, za 
dodržania všetkých potrebných opatrení COVID-19. 
Predovšetkým ľudoví remeselníci postavili svoje 
stánky v areáli amfiteátra.  Výrobky z dreva, 
keramiky, kože, milé hračky, holuby - moravské 
pštrosy, ďalej sviečky a produkty z medu si nakúpilo  
takmer 500 návštevníkov, ktorí prišli  na VII. ročník 
Remeselno-gazdovského jarmoku na Amfiteáter 
Viliama Polónyiho v Krupine. 
Ďakujeme všetkým za účasť a porozumenie, pri 
všetkých opatreniach, ktoré sme povinní ako 
organizátori hromadných podujatí dodržiavať.

JESENNÝ REMESELNO-GAZDOVSKÝ JARMOK
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Po prázdninách znovu v Materskej škole
Každý začiatok školského roku je rovnaký, ale aj trochu odlišný. Na Slovensku je posunutý o jeden deň, lebo sa začína 
Dňom ústavy Slovenskej republiky, ktorý je štátnym sviatkom a tak škôlkári, rovnako ako školáci, začínajú svoj školský 
rok 2. septembra. 

Na prvý deň v materskej škole sa tešili najmӓ predškolá-
ci, pretože leto bez kamarátov a škôlkárskych hračiek bolo 
pre nich veľmi dlhé. Dvere v mladších triedach sa otvárali 
s menšími, či vӓčšími obavami. 
Radostné a stiesnené pocity sa striedali nielen u detí, ale 
aj u ich rodičov. Postupne, ako dni plynuli, aj tí najmenší 
sa časom adaptovali na prostredie svojej triedy, kamarátov, 
hračky, režim dňa. Zvykli si aj na to, že ich každé ráno vítajú 
pani učiteľky, ich druhé mamy.
Začiatok školského roku sprevádzali  aj v Materskej škole 
na Malinovského 874 v Krupine sprísnené hygienické opat-
renia, ktoré súvisia s pandémiou Covid-19: rúška, dezinfek-
cia, odstupy, vypísanie bezpríznakovosti. 
Napriek týmto obmedzeniam sa otvorilo v Materskej ško-
le všetkých dvanásť tried. Na Malinovského 874 nastúpilo 
na predprimárne vzdelávanie 190 detí a 69 detí na elo-
kované pracovisko Ivana Krasku. Vzdelávanie zabezpečuje 
pod vedením riaditeľky MŠ Mgr. Dany Filušovej kolektív 23 
kvalifikovaných učiteliek. O deti so špeciálnymi výchovno - 
vzdelávacími potrebami sa zase starajú dve kvalifikované 
asistentky, zamestnané v rámci projektu „Pomáhajúce pro-
fesie v edukácii detí a žiakov II“. 
S účinnosťou od školského roku 2021/2022 je absolvova-
nie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné 
pre všetky deti, ktoré dosiahli vek 5 rokov do 31. 8. 2021. 
Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá 
jeden školský rok.
Pre zákonných zástupcov detí tým nastáva vӓčšia zodpo-
vednosť za pravidelnú dochádzku do materskej školy, čím 
sa im uľahčí prechod do základnej školy.
       
Všetci zamestnanci MŠ dúfajú, že nový školský semafor, 
ktorý má zamedziť šírenie nebezpečného delta variantu 
bude svietiť  celých desať mesiacov len na zeleno, aby deti 
mohli byť v škôlke stále veselé, zdravé a získavať  nové 
vedomosti a zručnosti. 

                                                           Ľubica Šemodová
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Na základe pozitívnych skúseností s „Letnou školou“  
z roku 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu           
a športu Slovenskej republiky vypísalo v mesiaci máj 
výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej 
škole v školskom roku 2020/2021“. Rozvojový projekt 
bol súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie do-
padov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsled-
ky žiakov.
Hlavným zámerom projektu bolo poskytnúť žiakom 
základných a stredných škôl možnosť na získanie 
alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, 
ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 
2020/2021. Do vyhlásenej výzvy sa celkovo zapojilo 
419 základných a 34 stredných škôl. 
Medzi úspešných žiadateľov bola zaradená aj  Základ-
ná škola E. M. Šoltésovej, v ktorej sa v období dvoch 
augustových týždňov realizovalo 8 cyklov letnej školy, 
ktoré trvali  priemerne 6 hodín denne. 
Cykly boli rozdelené do štyroch skupín, ktoré  prebie-
hali súbežne  v termíne  od 9. - 13. 8. 2021 (4 cykly) a od 16. - 20. 8. 2021 (4 cykly). Do projektových aktivít bolo celkovo zapojených  
103 žiakov z prvého a druhého stupňa ZŠ.  
Náročnosť aktivít bola prispôsobená veku a potrebám žiakov. Činnosť letnej školy prebiehala prostredníctvom rôznorodých aktivít, 
ktoré boli zamerané na rozvoj matematickej, jazykovej, prírodovednej a čitateľskej gramotnosti. Tieto aktivity sa počas dňa strie-
dali, pričom sa dbalo na tímovú prácu žiakov. Aktivity boli realizované v interiéri a exteriéri ZŠ, s využitím rôznorodých  tradičných                  
i netradičných metód a techník na rozvoj kreativity a manuálnych zručností. Exteriérové aktivity boli realizované environmentálnymi 
pohybovými a zábavnými hrami aj formou náučných exkurzií. Realizované cykly: "Z každého rožku trošku (2 cykly)", “Smejkovia” (2 
cykly), “Škola hrou”, “Čarovná vareška”, “Výprava do zákutí prírody” (2 cykly).  
Všetky cykly letnej školy boli zamerané tak na výchovno-vzdelávacie aktivity, ako aj  na rozvoj sociálnych kompetencií u detí, jazyko-
vých a komunikačných zručností či rozvoj kultúrnych kompetencií, spoznávanie okolia a zdravého životného štýlu, pričom sa podpo-
rila tvorivosť a iniciatívnosť  žiakov. Súčasťou vzdelávacích aktivít bola aj návšteva Zvolenského zámku, Altantis centra v Leviciach, 
Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, mestskej knižnice, hradu Modrý Kameň, ZOO v Bojniciach, Ranča u Ňuňa v Litave a iných 
zaujímavých miest. O Letnú školu prejavilo záujem množstvo rodičov a žiakov a nás teší, že aj prostredníctvom uvedeného projektu 
sme mohli prispieť k  upevneniu vedomostí, zručností a kompetencií žiakov, ktoré boli oslabené v dôsledku dlhotrvajúceho dištanč-
ného vzdelávania. Žiaci si mohli zopakovať problematické učivo nosných predmetov, mohli získať nové poznatky, naučiť sa pracovať                           
s novými informáciami, rozvíjať kultúrne povedomie, spoznávať svoje okolie a históriu mesta. U detí sme pomohli rozvíjať bádateľské 
zručnosti, ktoré by mali prispieť k vyzdvihnutiu vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického dedičstva regiónu, ktorý je bohatý 
na zaujímavé historické osobnosti a miesta.
Poďakovanie patrí pedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii aktivít počas letnej školy: Mgr. Kataríne 
Stankovičovej, Lucii Guttenovej, Mgr. Denise Svitkovej, Mgr. Miroslave Slanej, Veronike Škrabanovej, Mgr. Alene Matejkinovej a koor-
dinátorke projektu Mgr. Diane Réstánovej.                                                                                     Mgr. Maroš Skopal – riaditeľ školy 

LETNÁ ŠKOLA 2021

Končiace sa letné prázdniny pre nás znamenajú blížiaci sa začia-
tok nového školského roka. Naše pani učiteľky Mgr. Viktória Jom-
bíková a Mgr. Júlia Lendvorská sa v dňoch 17. 8.-20. 8. 2021 naň 
pripravovali v Letnej škole Hejného metódy v Oravskej Lesnej. 
Štyri dni zaujímavých workshopov, nových inšpirácií, nápadov a 
vzájomné zdieľanie skúseností so stovkou ďalších pedagógov a 
s pánom profesorom Milanom Hejným pani učiteľky už v týchto 
dňoch zúročujú vo výučbe matematiky v našej škole. Deti sa tak 
každý deň môžu tešiť na lákavé objavovanie matematického sve-
ta. Radosť z poznania je zaručená.          Mgr. Viktória Jombíková 

LETNÁ ŠKOLA HEJNÉHO METÓDY
V dňoch 27. a 28. septembra 2021 sa v X-bionic Shpere Šamorín 
uskutočnilo celoslovenské finále Olympijského odznaku všestran-
nosti. 
Trom žiakom 7. ročníka Základnej školy E. M. Šoltésovej Krupina, 
a to Lenke Kráľovej, Dominikovi Weissovi a Lukášovi Bohušovi 
sa podarilo prebojovať do celoslovenského finále Olympijského 
odznaku všestrannosti, ktorý sa konal v Šamoríne. 
Prvý deň finálového turnaja súťažilo 10 najlepších dievčat a 13 
chlapcov z celého Slovenska najskôr v 4 základných disciplínach 
OLOV, a to sed-ľah, výdrž v zhybe, hod medicinbalom vzad           
a skok do diaľky z miesta. Po krátkom občerstvení a načerpaní 
nových síl bol 1. deň finálového turnaja ukončený cezpoľným be-
hom, ktorý však prebiehal v náročných daždivých podmienkach.
Počas druhého dňa ráno odštartovali súboje v plaveckom bazéne, 
kde žiaci súťažili v plávaní na vzdialenosť 25 metrov voľný spô-
sob. Po výbornom obede a krátkej prestávke, vyvrcholil Olympij-
ský odznak všestrannosti v Športovej hale Mladosť v Bratislave 
prekážkovou dráhou Ocelot, ktorá pozostávala zo 7 stanovíšť, 
ktorú museli žiaci zvládnuť v čo najkratšom čase. 
V tejto disciplíne sa vynikajúco darilo Dominikovi Weissovi, ktorý 
skončil na 2. mieste. 
Konečné poradie: Lenka Kráľová – 6. miesto, Dominik Weiss – 7. 
miesto, Lukáš Bohuš – 9. miesto.   
V konečnom poradí sa naši žiaci určite nestratili a na Olympij-
skom odznaku všestrannosti výborne reprezentovali nielen školu, 
ale aj mesto Krupina.                                                Mgr. Martin Selecký

Finále Olympijský odznak všestrannosti
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Spomienkové podujatie Nezabudnutí susedia každý rok nielen na Slovensku 
pripomína deň holokaustu a rasového násilia (9. septembra). Je to spomienka 
na všetkých tých, ktorí počas II. svetovej vojny zahynuli a stratili sa ako suse-
dia, obyvatelia Slovenska i mesta Krupina. V tomto roku pribudlo 80. výročie 
(1941) prijatia tzv. židovského kódexu, ktorý sústreďoval rasové a protižidov-
ské zákony Slovenského štátu, vymedzoval pojem žid a oberal našich susedov 
o ich prirodzené občianske i ľudské práva. Z iniciatívy generálneho biskupa 
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Mgr. Ivana Eľka sa takéto podujatie usku-
točnilo v evanjelických kostoloch na Slovensku i v kostole Evanjelickej cirkvi 
a.v. v Krupine. 

Nezabudnutí susedia 

Podujatie sa začalo rozozvučaním zvonov o 9.59 a ev. zborový farár Mgr. Mi-
roslav Dubek vyzval prítomných na minútu ticha, potom sa prítomným pri-
hovoril. Svedectvo preživšieho prof. MUDr. Pavla Traubnera o tragédii vojny  
i medziľudských vzťahov prečítal zborový dozorca Mgr. Michal Šalaga, PhD. 
Nasledovala dôležitá časť podujatia – čítanie tých, ktorí v rokoch 1942-1945 
zahynuli. Sedem krát po desať mien prečítali osobnosti cirkevného či spolo-
čenského života: Dr. Michal Šalaga, Mgr. Katarína Zaťková seniorka Hontian-
skeho seniorátu ECAV, Mgr. Miroslav Dubek, Mons. Marián Bublinec farár Rím-
skokatolíckej cirkvi – Farnosti Krupina, Mgr. Maroš Skopal – riaditeľ ZŠ EMŠ 
v Krupine a poslanec BBSK, Helena Hiriaková presbyterka cirkevného zboru 

ECAV v Krupine a napokon Dr. Miroslav Lukáč – historik 
Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, ktorý prečítal zo-
znam Židov pochádzajúcich z Krupiny. Po každom prečí-
taní desiatich mien čítajúci zapálil jednu sviečku a položil 
kamienok na stôl. Kamienok je symbolom zaradenia duší 
zosnulých do zväzku žijúcich, k tým, na ktorých sa neza-
budne a na ktorých nezabudne ani Stvoriteľ. Nasledoval 
príhovor zborového farára Mgr. Dubeka, potom 20 mien 
ocenených Spravodlivý  medzi národmi, ktorí riskovali pri 
záchrane životov ohrozených Židov i svoje vlastné živo-
ty a životy svojich rodín prečítala Katarína Zaťková a 10 
mien neocenených hrdinov bez zbrane prečítala Hele-
na Hiriaková. Z audiozáznamu zaznela chválospev Boha 
nazývaný Kadiš. Tento hebrejsko-aramejský chválospev 
predniesol hlavný rabín Miša Kapustin. Celý program 
predelil organové vstupy kantora evanjelického cirkev-
ného zboru v Krupine Mateja Svoreňa. 

PhDr. Miroslav Lukáč 
Foto: Miroslav Lukáč a Anna Murínová
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Mesto Krupina aktuálne vydáva nové 
kalendáre na nasledujúci rok 2022. Už 
druhý veľký viaclistový kalendár v poradí 
s motívom nočných záberov vybraných 
historických alebo prírodných pamiatok 
mesta Krupina. Nočný záber vianočnej 
atmosféry v centre mesta, nočná Krupina 
z Vartovky alebo Štangarígeľ po západe 
slnka... Tieto i mnohé iné zábery nájdu 
všetci, ktorí si v priestoroch Informačného 
centra mesta Krupina, v Múzeu Andreja 
Sládkoviča v Krupine alebo aj v pokladni 
mesta zakúpia tento kalendár (cena 
4,- EUR). Okrem neho bude k dispozícii 
jednolistový nástenný kalendár a malé 
vreckové kalendáriky. Autorom nových 
nočných záberov je Krupinčan Milan 
Ďuroch. Na zostavení kalendára pracovali 
Miroslav Lukáč z Múzea Andreja 
Sládkoviča v Krupine, Zdenka Sýkorová 
z Informačného centra mesta Krupina 
a Ján Alakša vedúci oddelenia kultúry, 
cestovného ruchu a športu MsÚ v Krupine.                                                                                                                                         
                                  PhDr. Miroslav Lukáč 

Kalendáre mesta Krupina na rok 2022 

V zmysle zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach, §14, ods. 2 sa uskutočnila v Mestskej knižnici Krupina mimoriadna revízia knižničného 
fondu v čase od 2. 8. 2021 do 31. 8. 2021. Z tohto dôvodu bola Mestská Knižnica v Krupine, v mesiaci august pre svojich čitateľov 
zatvorená. 
Revízia sa prvýkrát uskutočnila prostredníctvom knižničného systému KOHA 2, pomocou čítačky čiarových kódov. Počas revízie boli do 
kníh doplnené chýbajúce čiarové kódy. Každý revidovaný dokument bol porovnaný so záznamom v prírastkovom zozname. Neprítomnosť 
dokumentu sa overovala v evidencii výpožičiek a v zozname úbytkov.
Revízna komisia zrevidovala 20 019 knižných jednotiek, počas revízie bolo prítomných vo fonde 18 879 knižných jednotiek, v evidencii 
výpožičiek bolo evidovaných 1 140 knižných jednotiek. Rozdiel medzi evidovaným stavom a skutočnosťou je 336 nezvestných knižných 
jednotiek, pričom Mestská knižnica využije všetky možnosti na opätovné prezistenie nezvestných dokumentov. Touto cestou by sme chceli 
poprosiť našich čitateľov, ak náhodou našli u seba v domácej knižnici zabudnutú knihu z Mestskej knižnice, aby ju vrátili.
Od  6. 9. 2021 je Mestská knižnica Krupina opäť otvorená pre svojich čitateľov. Plánujeme podujatia, o ktorých Vás budeme včas 
informovať (v závislosti od vývoja pandemickej situácie na Slovensku a v Krupine).                                                    Ing. Dušana Janeková

Mimoriadna revízia knižničného fondu ukončená

 Kalendár Krupina v noci „nástenný“

 Kalendár Krupina „jednostranný“
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Veľký týždeň pre chovateľov z Hontu
Pre funkcionárov - chovateľov ZO SZCH  Hontianske  Nemce začal 
od 13. septembra „Veľký týždeň“. Totiž hneď po ukončení tretieho 
– vlaňajšieho ročníka sa rozhodlo usporiadať aj ten tohtoročný a to 
štvrtý ročník Krupinsko – hontianskej výstavy spojenej s hodnote-
ním hydiny, králikov a holubov – prezrádza tajomník Milan Valica. 
Konala sa na  Štadióne MFK Krupina. Podľa M. Valicu našla sa veľká 
ochota a pomoc od primátora Krupiny Ing. Radoslava Vazana. 
Bokom nebol ani  Obecný úrad v Hontianskych Nemciach, Oblastný 
výbor SZCH Levice a 16 krupinských podnikateľov. Až sedemnásť  
z 38 člennej ZO SZCH H. Nemce malo veru čo robiť počas príprav. 
„Od pondelka do piatka  17. septembra bolo naozaj roboty neúre-
kom“ – priznáva Krupinčan Milan Krkoš starší – člen prípravného 
výboru.  Prichystať klietky, rozostaviť ich, prikryť aby zvieratám  
neuškodilo počasie. 
V strede týždňa prevziať exponáty od 40 vystavovateľov. Kŕmiť 
zvieratá ale i strážiť nielen cez deň, ba i v noci až do skončenia 
výstavy.

Riaditeľom výstavného výboru sa stal Martin Bartík, tajomníkom 
Milan Valica, zástupcom riaditeľa Vladimír Lukáč, ktorý je predse-
dom ZO SZCH. Obsadili aj funkciu pokladníka, hospodára. Určili aj 
vedúcich expozícií. Holuby mal na starosti Miroslav Viazanička a Jú-
lius Veróny. Hydinu si pod patronát vzala Lucia Pardusová a Milan 
Valica. No a králiky patrili Milanovi Krkošovi st. a jeho synovi tiež 
Milanovi a pomáhal im aj Ľubomír Pelachy.
Nezabudli ani na veterinárny dozor, ten mal MVDr. František Lapin.
Exponáty posudzoval u hydiny  Zoltán Balog a Štefan Henžel. Ho-
luby mali posudzovateľa Ivana Žigmunda a králiky Michala Mráza.
Ďeň otvorenia výstavy v piatok 17. septembra dopoludnia počasie 
- dážď veru neprialo návštevníkom. Už sobota bola krajšia. Celkom 
si výstavu počas dvoch dní  prezrelo viac ako 250 návštevníkov. V 
prvý deň výstavy nechýbali už tradične  ani krupinskí školáci.
Svoje exponáty na výstavu prinieslo takmer dvadsať chovateľov 
z okresu Krupina. Prišli aj chovatelia zo Zvolena, Levíc, Žiaru nad 
Hronom, Banskej Štiavnice a Veľkého Krtíša.
Návštevníci si prezreli 63 klietok hydiny. Tu bol úspešný Patrik Valica 
z Krupiny a získal cenu Víťaz výstavy. Prvé miesto patrilo Matúšovi 
Lukáčovi z Drienova, druhé Vanese Hudecovej – v kategórii mladý 
chovateľ. Pochádza z Krupiny a tretie miesto získal Marián Ábelov-
ský zo Slovenských Kľačian. Čestné ceny prevzali Pavel Dendiš zo 
Bzovíka, Július Veróni a Milan Valica  - obaja sú z Krupiny.
Králikov bolo vystavených o čosi menej a to 61. Cenu Víťaz výstavy 
prevzal Ľubomír Pelachy z Prenčova. Na prvom mieste bol chovateľ 
Miroslav Ľupták zo Bzovíka. Na druhom mieste skončil Pavol Tesák 
z Dolnej Trnávky a tretie miesto obsadil Milan Krkoš, st. z Krupi-
ny. Aj v tejto kategórii boli udelené čestné ceny Jozefovi Foltánovi 
z Prestavlky a Sebastiánovi Zetocovi z Devičia – kategória mladý 

chovateľ. Najviac  exponátov bolo v kategórii holuby. Bolo ich až 
111. Cenu Víťaz výstavy si odniesol Miroslav Viazanička z Cerova. 
Prvé miesto patrilo Ing. Dušanovi Močárovi z Krupiny. Chovateľ Pa-
vel Urban z Hontianskych Nemiec skončil ako druhý. Tretí je chova-
teľ z Terian Ján Mádaj. Čestné ceny získali Marek Kocian st. z obce 
Veľký Ďur, Juraj Hudec z Krupiny a Marek Kocian v kategórii mladý 
chovateľ z obce Veľký Ďur. U exotov čestnú cenu získal  Marek Ko-
cian st. z obce Veľký Ďur. Ceny boli odvozdané v sobotu odpoludnia 
18. septembra v posledný deň výstavy.
Z exotických živočíchov vystavoval andulky a kanáriky Milan Krkoš 
mladší z Krupiny.
Aj napriek obavám zo situácie v okrese Krupina v šírení COVIDU 
a počasia v prvý deň výstavy, bola návštevnosť naozaj dobrá. 
Nechýbali rodičia so svojimi deťmi a pozrieť sa prišla aj vekovo 
staršia kategória.                               Text a foto: Jozef Golian



 VÝZVA PRE OBYVATEĽOV MESTA KRUPINA
Mesto Krupina vykonáva správu miestnych a účelových komunikácií 

v zmysle schváleného „Plánu zimnej údržby“ a preto s ohľadom na nadchádzajúce zimné obdobie a s ním súvisiace zabezpečenie zimnej 
údržby 

vyzývame  obyvateľovna odstránenie závad v zjazdnosti ciest. 
Jedná sa najmä o úpravy priľahlých cestných pozemkov, ktoré sú v ich osobnom vlastníctve pozostávajúce z umožnenia odtoku vody 
z telesa cesty, rozšírenia krajníc a hlavne z vyčistenia krovitých porastov a opílenie stromov zasahujúcich do prejazdného profilu cesty, 

nakoľko tieto zamedzujú prístup techniky pri výkone zimnej údržby.
e zákonnou povinnosťou spravovať a užívať svoj majetok tak, aby jeho stav nespôsobil škodu inému, čo v tomto prípade znamená škodu 
na používaných mechanizmoch zmluvných partnerov zabezpečujúcich odhŕňanie snehu a ostatnú zimnú údržbu pre Mesto Krupina. 
                                                                                                                       Oddelenie výstavby a ŽP a RR
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Mesto Krupina oznamuje občanom, že jesenný zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb sa bude zabezpečovať 
v dňoch: od 8. októbra - do 22. októbra  2021

      Žiadame občanov, aby  biologicky odpad triedili na zložku konáre zo stromov a kríkov a na ostatný zelený odpad 
/tráva, lístie, odpad zo záhrad – vňate/.Takto vyseparovaný odpad vyložte pred svoje nehnuteľnosti v ranných hodinách na miesta, 

ktoré budú dostupné pre mechanizmus, aj pre pracovníkov. Zároveň žiadame občanov, aby konáre narezali na malé kusy 
a ostatný zelený odpad vkladali podľa možností do vriec. 

      Obyvatelia, ktorí počas tohto zberu a odvozu nestihli vyložiť biologický odpad na prístupné miesto, 
môžu využiť služby Zberného dvora, Krupinica 427, Krupina, ktorý prevádzkuje spoločnosť Marius Pedersen a.s. 

počas prevádzkových dní / pondelok – sobota/.
Oddelenie výstavby, ŽP a RR

Mestský futbalový klub Strojár organizoval v období od 9.8. – 13.8.2021 futbalový tábor, ktorého sa zúčastnilo 23 detí od 9 do 16 rokov. 
Počas tábora deti absolvovali každý deň 2 tréningové jednotky medzi ktorými realizovali rôzne aktivity pod vedením trénerov Štefana 
Dohnáleka a Martina Golisa.
Vďaka finančnej podpore malo každé dieťa zabezpečené tréningové oblečenie, športové pomôcky a počas celého futbalového tábora 
stravu a pitný režim.
Dotácia Banskobystrického samosprávneho kraja bola vo výške 1 890,00 €.
Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporu!!!                                 Miloš Dedok – prezident MFK Strojár Krupina

Zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 

Futbalový tábor s finančnou podporou BBSK
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Dňa 8. septembra sa konalo 7. zasadnutie Mestské-
ho zastupiteľstva v Krupine, hlavným bodom roko-
vania bola voľba hlavného kontrolóra.

Po verejnom vyhlásení voľby hlavného kontrolóra mohli 
kandidáti doručiť svoje prihlášky na Mestský úrad v Kru-
pine. Prihlášky následne otvorili členovia volebnej komisie, 
oznámili mená jednotlivých kandidátov a prvý septembrový 
týždeň na samotnú voľbu, boli pozvaní 4 z 5 kandidátov a 
poslanci v tajnom hlasovaní zvolili nového hlavného kon-
trolóra na funkčné obdobie 6 rokov od 1. 10. 2021. Stala 
sa ním v druhom kole vďaka nadpolovičnej väčšine hlasov 
Ing. Marta Murínová.

“Ďakujem primátorovi mesta a všetkým kolegom za 
doterajšiu spoluprácu, poslancom Mestského zastu-
piteľstva za prejavenú dôveru, ktorú mi dali. Svoju 
prácu budem vykonávať čestne a svedomite.”

To boli bezprostredné slová Ing. Murínovej po voľbe kon-
trolóra.
Ing. Marta Murínová, ktorá pracuje na Mestskom úrade od 
1. 12. 1991 a vo funkcií vedúcej Ekonomického oddelenia 
je od 1. 1. 1997. Spĺňala všetky predpoklady stať sa kontro-
lórkou mesta, nakoľko jej štúdijnym odborom na Vysokej 
škole ekonomickej v Bratislave boli Ekonomické informácie 
a kontrola a jej pôsobenie na Mestskom úrade jej umožnilo 
nadobudnúť potrebné skúsenosti k tejto dôležitej funkcii 
pre Mesto Krupina.  
Novej hlavnej kontrolórke Mesta Krupina prajeme veľa 
úspechov v novej funkcií. 
                                                                          Mesto Krupina

Voľba hlavného kontrolóra 
Mesta Krupina

VÝZVA NA PODPORU REKONŠTRUKCIE HROBKY EISERTHOVCOV
Vážení obyvatelia mesta! 

V Krupine na starom cintoríne sa nachádzajú 2 významné hrobky, 
z nich jedna hrobka rodiny EISERTH je druhou najvýznamnejšou 

hrobkou v meste. 
Táto hrobka je v zlom technickom stave a hrozí jej výrazné poškodenie, 
preto by sme ju chceli opraviť (strecha, fasáda, mreže), teda odborne 

ZREKOŠTRUOVAŤ. 
Vážení Krupinčania, prosím PODPORTE opravu hrobky, 

ktorá je súčasťou kultúrnej histórie mesta Krupina, aby sa zachovala 
pre ďalšie generácie. 

Svoje príspevky môžete vložiť v POKLADNI 
Mestského úradu v Krupine,  alebo môžete sponzorské príspevky 

zaslať aj na ÚČET mesta vedený vo VÚB Krupina: číslo účtu: 
SK24 0200 0000 0000 2002 0412 

        Variabilný symbol: 37231  
Poznámka: meno a priezvisko darcu + hrobka 

Za príspevky všetkým vopred ďakujeme!
 Ďalšie informácie: 0917 761 157 (M. Lukáč, múzeum) 

    V Krupine 12. apríla 2021                    Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta, v.r.

Výzvu na sponzorské príspevky na opravu hrobky rodiny Ei-
serthovcov zverejnilo mesto Krupina už v apríli tohto roka, pri-
čom sa podarilo do začiatku októbra získať 150,- EUR. Za spon-
zorské príspevky ďakujeme všetkým darcom a prispievateľom: 
Martin Lauroško 80,- EUR, Magdaléna Lihocká 30,- EUR, Anna 
Lukáčová 30,- EUR a Ing. Ľubomír Kyslý 10,- EUR. 
Ďakujeme všetkým tým, ktorí prispeli doteraz a aj tým, ktorí sa 
rozhodnú v budúcnosti prispieť akoukoľvek čiastkou v pokladni 
mesta alebo na účet zverejnený vo výzve. 

Veríme, že táto hrobka, ktorá patrila starej krupinskej evanjelickej rodine Eiserthovcov. Je to  totiž výnimočná kultúrna 
pamiatka sepulchrálnej architektúry na území mesta Krupina, regiónu Hont i v rámci Banskobystrického kraja.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                               PhDr. Miroslav Lukáč
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Koncom júna sme dali na MsZ návrh, aby bol Ing. Jozef Capuliak, 
PhD. potvrdený Mestským zastupiteľstvom v Krupine ako konateľ 
Mestských lesov s.r.o. Krupina. 
Dohodlo sa, že sa tak urobí až po valnom zhromaždení Mestských 
lesov, ktoré sa uskutočnilo 6. júla 2021, kde sa zistí v akom stave 
je spoločnosť a aké bolo hospodárenie spoločnosti.
8. septembra 2021 na návrh dozornej rady, ktorá vyslovila 
veľkú spokojnosť s prácou a činnosťou Ing. Capuliaka, poslanci 
jednohlasne schválili Ing. Jozefa Capuliaka ako konateľa Mestských 
lesov s.r.o. Krupina.
Prajeme konateľovi veľa správnych rozhodnutí a spoločnosti 
Mestské Lesy Krupina aby neustále napredovala a rozvíjala sa.
                                                                        Mgr. Martin Selecký

Konateľ Mestských lesov s.r.o. 
Krupina potvrdený 

aj mestským zastupiteľstvom

Vo štvrtok 9. septembra 2021 sa na chate Šváb uskutočnilo 
stretnutie primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva a 
zamestnancov Mestských lesov s Prof. Milanom Sanigom, vedúcim 
katedry Pestovania lesa 
na Lesníckej fakulte TU 
vo Zvolene. 
Dôvodom stretnutia 
bola prezentácia prí-
rode blízkeho hospo-
dárenia v dubinách a 
bučinách, ktoré pokrý-
vajú väčšinu územia 
mestských lesov. Príro-
de blízka štruktúra le-
sov vykazuje podstatne 
vyššiu stabilitu lesných 
ekosystémov voči kli-
matickým zmenám a 
zabezpečuje aj vyššiu 
ekonomickú rentabilitu.

Dotácie sa rozdeľovali právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú 
trvalý pobyt na území mesta a vykonávajú činnosť na území mesta 
alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.
Z mestského rozpočtu na rok 2021 sme rozdelili sumu vo výške 
18 790,00 eur.
Tento rok sme na základe žiadostí, ktoré spĺňali požiadavky, podpo-
rili nasledujúce kluby a organizácie: 
Cyklistický klub Krupina
TJ ŠK Volejbalový klub
TJ ŠK Klub slovenských turistov Krupina
Atletický klub Krupina, o.z. Krupina
Podzemie Krupiny o.z. 
Krupinský tenisový klub
Slovenský zväz chovateľov – základná organizácia Krupina – Hon-
tianske Nemce
Kúpalisko Tepličky 
Bajkuj v Honte 
Pevne veríme, že finančné prostriedky pomôžu jednotlivým orga-
nizáciám pri ich pravidelnej činnosti a ich napredovaní a rozvoji. 
                                                                                 Mgr. Martin Selecký

Dotácie pre športové a kultúrne organizácie  
Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, 

šport a verejný poriadok 
na svojom septembrovom 

zasadnutí schvaľovala dotácie pre 2021

Prírode blízke hospodárenia 
v dubinách a bučinách

Počas prázdnin sa vynovila aj Základná umelecká škola, a to 
konkrétne budova na Svätotrojičnom námestí.
Keďže správa revízneho technika upozornila na nevyhovujúci stav 
elektrickej inštalácie, bolo nutné pristúpiť k jej celkovej obnove, 
takisto k výmene akumulačných pecí za elektrické konvektory 
a v neposlednom rade jednotlivé učebne dostali nový farebný náter.  
Keďže počas školského roku by sa počas stavebných prác narušil 
vyučovací proces, mesiace júl a august boli ideálne na rekonštrukciu 
budovy na Svätotrojičnom námestí. 
Celkové náklady elektrických, murárskych, natieračských 
a maliarskych prác boli vo výške 11 383,19 eur.
Pevne veríme, že sa kolektívu základnej umeleckej školy pod 
vedením pani riaditeľky Mgr. Jalšovskej bude vo vynovených 
priestoroch dobre učiť a vychovávať nových umelcov a hudobníkov.                                                                                                                                    
                                                                   Mgr. Martin Selecký

Vynovená 
Základná umelecká škola 

Obchodná spoločnosť Mestské lesy, s.r.o., ktorá obhospodaruje 
lesy mesta Krupina, prešla od začiatku tohto roka na tento typ 
obhospodarovania, ktorého výsledkom má byť stabilnejší les. 
Súčasťou PBOL je aj systém oplôtkov na holinách (kalamitných 
plochách), ktoré sú jedinou účinnou ochranou, voči vysokým stavom 
raticovej zveri, čím sa zabezpečí ochrana mladých stromčekov pred 
ohryzom. 
Týmto by som sa rád poďakoval bývalému konateľovi Ing. Albertovi 
Mackovi, ktorý započal tento nový prístup ako aj primátorovi mesta 
Ing. Radoslavovi Vazanovi a poslancom za podporu prírode blízkeho 
obhospodarovania.                               
                                             Ing. Jozef Capuliak, PhD., konateľ
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Na začiatku septembra pred ukončením kultúrneho leta bola                     
v priestoroch Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine inštalovaná 
informačná tabuľa – zameranie pivníc, ktoré sa nachádzajú 
nielen pod objektom múzea, ale aj susedného bytového domu, 
domu centra sociálnych služieb (tzv. katolícky dom), ale aj pod 
objektom Špeciálnej základnej školy. 
Tabuľa bola inštalovaná priamo nad schodmi, ktorými sa vchádza do piv-
nice múzea. Vyhotovená bola na základe podkladov 3D zamerania, pri kto-
rom sa zistilo niekoľko zaujímavostí. 
Návštevníci tak môžu vidieť priestorové rozloženie pivníc aj vo vzťahu k 
objektom, pod ktorými boli vybudované, priečny rez pivnice pod múzeom 
i miesto skadiaľ do pivníc vchádzajú. Zameranie ukázalo, že niektoré ste-
ny susediacich pivníc sú niekde 30 – 50 cm široké, takmer sú prepojené, 
niektoré pivnice sú alebo boli prepojené, a to v hĺbke približne 8 – 9 m pod 
úrovňou nádvoria múzea. 
Plánované zameranie nových pivníc v budúcnosti ukáže možno ďalšie za-
ujímavé skutočnosti (zamurované časti, vetráčiky a pod.) a umožní lepšie 
poznať tajomné podzemie mesta. 
                                                                                  PhDr. Miroslav Lukáč

Nová tabuľa o pivniciach 
v krupinskom múzeu

Mesto Krupina odporúča záujemcom o výstavbu rodinných domov 
a ostatných stavieb, prv než pristúpia k uzavretiu kúpnych zmlúv na 
pozemok pre účel jeho zastavania rodinným domom resp. ostatnými 
stavbami, preveriť si podmienky stanovené pre príslušnú lokalitu 
v meste Krupina a podrobne sa oboznámiť s územnoplánovacou 
dokumentáciou pre dané územie.
      
 Mesto Krupina upozorňuje na skutočnosť, že územie označené 
v územnom pláne ako územie určené pre IBV / individuálna bytová 
výstavba / neznamená, že daná lokalita disponuje vybudovanými 
inžinierskymi sieťami.

Informácia Mesta Krupina 
pre občanov, 

ktorí majú  záujem o výstavbu 
v katastri k.ú. Krupina

Oddelenie výstavby, ŽP a RR

Z uvedeného dôvodu je v záujme budúcich 
stavebníkov zistiť situáciu ohľadne inžinierskych 
sietí a možností ich budovania. 
      
 Mesto Krupina oznamuje, že v prípade výstavby 
rodinného domu, prístupovú komunikáciu, ako 
aj ďalšie nevyhnutné inžinierske siete, bude 
Mesto Krupina budovať v nových lokalitách len 
za podmienky spolufinancovania vlastníkov už 
postavených rodinných domov, stavebníkov resp. 
budúcich stavebníkov a vlastníkov pozemkov 
určených na zastavanie, pričom spoluúčasť bude 
predstavovať nemalé finančné zdroje, ktoré je 
potrebné pripočítať k cene pozemku. 
      
Mesto Krupina upozorňuje, že konkrétne 
podmienky budú stavebníkovi podané 
v územnoplánovacej informácii a v záväznom 
stanovisku k výstavbe rodinného domu resp.  
ostatným stavbám.
Podrobné informácie o lokalite, podmienkach 
budovania inžinierskych sietí Vám budú 
poskytnuté aj vedúcimi zamestnancami 
príslušných oddelení MsÚ v Krupine:

Oddelenie výstavby, životného prostredia a RR 
– Ing. Jaroslava Uramová, 
tel. kontakt: 0917 149 878
Oddelenie správy majetku 
– Ing. Žaneta Maliniaková, 
tel. kontakt: 0907 100 275
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 Mestská polícia 
v Krupine informuje...

V období od 1.7.2021 do 30.9.2021 Mestská polícia v Krupine celkovo 
riešila 70 priestupkov, kde 46 bolo vybavených dohováraním, 24 
priestupkov bolo vyriešených v blokovom 
konaní. 24 priestupkov uložených v blokovom 
konaní súviselo s porušením predpisov 
v doprave /najčastejšie zákaz zastavenia 
a státia, státie na verejnej zeleni, porušenie 
dopravnej zóny s dopravným obmedzením, 
jazda v protismere/.
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, priestupkov, dopravných nehôd, ktoré 
sú dokumentované a riešené štátnou políciou /poškodenie stĺpu 
verejného osvetlenia na ul. Pribinova a ul. Hviezdoslavova a pod./. 
V uvedenom období bolo skontrolovaných 42 osôb, hlavne 
v súvislosti s podozrením páchania priestupkov, porušení Všeobecne 
záväzných nariadení mesta Krupiny ako aj osôb, ktoré obťažovali 
spoluobčanov prosbou o poskytnutie finančných prostriedkov. 
Bolo vykonaných 8 dychových skúšok. Počas výkonu služby 
Mestská polícia v Krupine zabezpečila v spolupráci s organizátorom 
dňa 29.8.2021 cyklistické preteky – Cena mesta Krupiny ako aj 
zabezpečenie slávnostného aktu kladenia vencov pri príležitosti 
osláv SNP a vatry na Vartovke, návštevy veľvyslanca Japonska dňa 
8.9.2021. Zabezpečovala tiež dohľad cestnej premávky v ranných 
hodinách pred začiatkom vyučovania na našich školách v meste 
Krupina od začiatku školského roka 2021/2022 a plnila i ďalšie 
úlohy. Mestská polícia v Krupine spolupracovala so štátnymi 
a verejnými inštitúciami pri vykonávaných opatreniach prijatých 
Krízovým štábom Vlády SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, 
Krízového štábu Mesta Krupiny. Táto spolupráca naďalej prebieha. 
Ide hlavne o zabezpečenie kontroly dodržiavania prijatých 
opatrení. Touto cestou chcem opätovne požiadať každého občana, 
firmy, podnikateľské subjekty o dodržiavanie opatrení v súvislosti 
pandémie ochorenia COVID-19. /dňa 22.09.2021 bol okres Krupina 
preradený do bordovej farby covid automatu/.
Mestská polícia v Krupine žiada vodičov motorových vozidiel 
o dodržiavanie Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a doplnení niektorých zákonov. Je potrebné dodržiavať pravidlá 
v cestnej premávke, aby sa predchádzalo jeho porušovaniu, 
predchádzalo vzniku kolíznych situácii /státie v križovatke, 
státie na prechodoch pre chodcov, jazda v protismere, státie na 
verejnej zeleni, jazda v protismere či v zákaze vjazdu/. Svojou 
správnou jazdou, dodržiavaním pravidiel v cestnej premávke 
ako aj ohľaduplnosťou nielen k ostatným vodičom, ale všetkých 
občanom, predídete tak k vzniku dopravných nehôd, škodových 
udalostí, poškodeniu nielen majetku mesta ale aj súkromných osôb 
či právnických osôb. Je potrebné si chrániť aj verejnú zeleň a takto 
zabezpečiť príjemné prostredie, predchádzať jej poškodeniu, 
znečisteniu. Ide aj o nevhodné parkovanie zo strany vodičov, ktorí 
svoje vozidlo nezaparkujú na určených miestach a veľakrát svoje 
vozidlá zaparkujú pod okná svojich susedov a výfukovými plynmi 
znepríjemňujú ich zdravý život. 
Parkovanie na chodníkoch, kedy vozidlo nedodrží minimálne 1,5 
m voľný priechod pre chodcov, blokovanie vstupov do vchodov 
bytových jednotiek, dvorov, garáži a pod., nie je vhodné, pričom 
takéto správanie nezodpovedných vodičov v prvom rade ohrozuje, 
obmedzuje všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky. 
Je dôležité pre každého občana či právnický subjekt, že v prípade 
potreby, nie je umožnené bezpečné a kvalitné zabezpečenie 
vzniknutej situácie, zo strany všetkých záchranných zložiek záchrana 
ľudského života, podanie prvej pomoci, likvidácia požiaru. Každý 
svojim zodpovedným prístupom predchádza vzniku nežiaducich 
situácií.
Dávam do povedomia, že Mestská polícia v Krupina nevykonáva 
24-hodinovú službu a preto v prípade priameho ohrozenia na 
živote, zdraví a majetku volajte telefónne číslo 112, prípadne 158. 
Telefónne číslo Mestskej polície v Krupine je 0918 388 800. 
                                         Martin Gabera, náčelník MsP Krupina Ing. Adriana Žabková

Manželstvo uzavrelo 14 párov:

Opustilo nás 11 spoluobčanov:

Demografický vývoj obyvateľstva 
v meste Krupina júl - september 2021 

(vyhotovené 23. 9. 2021)
Naši novonarodení Krupinčania : 17 detí

Mia Gondová
Tobias Suržin
Adela Randisová
Samuel  Kozinský 
Richard  Ďurajka 
Jaroslav Ondrík
Jerguš Gajdošík
Lukáš Ďuriš
Liliana Lapinová

Barbora Fojtíková
Ella Tomašovičová
Filip Kohoušek
Samuel Štrelinger
Simona Strhárska
Alex Fógel
Peter Tomáš Schramm
Elizabeth Spodniaková

Miroslav Slámka a Ivana r. Kolláriková
Pavel Alakša a Anna r. Štefková
Ladislav Vatra a Kristína r. Bartíková
Igor Tóth a Petra Lásková
Dušan Hrčka a Katarína r. Jombíková
Michal Ďurík a Júlia r. Luptáková
Jozef Kádaši a Helena r. Boďová
Michal Vician a Mária r. Melišková
Peter Matušovic a Andrea r. Ďurkovičová
Marek Raniak a Lucia r. Santorisová
Pavol Škadra a Petra r. Suržinová
Peter Filuš a Dana r. Cibuľová
Matúš Kohút a Laura r. Verónyová
Roman Kodaj a Michaela r. Sľúková

Elena Belláková, 84-ročná
Zuzana Šebianová, 85-ročná
Ján Paulenda, 85-ročný
Anna Sedmáková, 71-ročná
Jana Plevová, 79-ročná
Michaela Meňušová, 21-ročná
Jozef Bobiš, 60-ročný
Ján Osláč, 66-ročný
Mária Kmeťová, 57-ročná
Ján Sojka, 76-ročný
Zdenka Šnajderová, 69-ročná
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Od 1. 7. 2021 mobilné odberové miesto - kino Kultúra Krupina, prevádzkovateľ Štúrova s.r.o. Zvolen nie je zazmluvnené MZ SR a preto 
je testovanie  AG testom  spoplatnené sumou  10,- €.

PCR test bude poskytnutý bezplatne  pre tých občanov, ktorí potrebujú test z dôvodu, že majú príznaky ochorenia,  boli v kontakte s 
pozitívnou osobou a pod., a sú zaregistrovaní na stránke  korona.gov.sk.  Pre samoplatcov je cena  PCR testu 49,-€.
Testovanie prebieha v nasledovnom režime:

AG test:
Pondelok: 08.00 - 16.30
Utorok: 08.00 - 16.30
Streda: 08.00 - 16.30
Štvrtok: 08.00 - 16.30
Piatok: 08.00 - 16.30
Sobota: Zatvorené
Nedeľa: 08.00 - 16.30

Obedňajšia prestávka: 11.30 - 12.00

PCR test:
Pondelok: 08.00 - 11.30
Utorok: 08.00 - 11.30
Streda: 12.00 - 16.00
Štvrtok: 08.00 - 11.30
Piatok: 08.00 - 11.30
Sobota: Zatvorené

21

Mesto Krupina oznamuje fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú záujem 
o vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel v roku 2022 na ulici 
Majerský rad, M. R. Štefánika a na Svätotrojičnom námestí v Krupine, naj-
mä tých, ktorí vyhradené parkovanie využívali aj v roku 2021, aby písomne 
požiadali o vydanie povolenia a aby tým predišli zbytočným nezhodám pri 
prideľovaní jednotlivých parkovacích miest. 
Tlačivo žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta nájdete na stránke mesta: 
https://krupina.sk/web_files/2019/12/5945.pdf. 

                                                                                               Mesto Krupina

Vyhradené parkovanie osobných 
motorových vozidiel  v roku 2022

PCR a AG testovanie v Kine Kultúra Krupina

Nemocnica AGEL Zvolen je jednou z tých, ktoré v zmysle nariadenia ministerstva zdravotníctva opätovne ponúkajú antigénové testy 
pre verejnosť. Od utorka, 17. augusta je možné sa v mobilnom odberovom mieste v nemocnici dať otestovať za 5 EUR aj bez objed-
nania. Rovnakú možnosť ponúka aj Nemocnica AGEL Krupina.

„Na základe príkazu ministra obnovujeme celotýždňovú prevádzku testovania 
antigénovými testami, a to v našej nemocnici vo Zvolene, ako aj v Krupine.  
Testy realizujeme 7 dní v týždni v našom mobilnom očkovacom mieste vo 
Zvolene na Kuzmányho nábreží 28,  vždy od 7.00 do 12.00 hod a potom od 
12.30 hod do 15.30 hod,“ hovorí riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ing. Ľud-
mila Veselá. Mobilné odberové miesto sa nachádza pred hlavným vstupom do 
Polikliniky po ľavej strane pri infektologickej ambulancii. V rovnakom čase po-
čas celého týždňa, sa záujemcovia môžu dať otestovať aj v Nemocnici AGEL 
Krupina, mobilné odberové miesto sa nachádza vo vyznačenom priestore pri 
vstupe do prístavby nemocnice.

Manipulačný poplatok 5 EUR zaplatí záujemca priamo na mieste, objednať sa 
na tento druh antigénového testu nie je potrebné a výsledok dostane testo-
vaný do 15 minút.                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                prevzaté web Nemocnica AGEL Zvolen

Aj krupinskej nemocnici vám urobia 
antigénový test proti koronavírusu za poplatok 5 EUR



Životnú púť končí človek, človek obyčajný, rovnako neobyčajný, 
človek úprimný, láskavý a obetavý.

Človek, ktorého poznali tisíce, človek, ktorý rozdával seba,  slovom i činom,
Človek čestný, svedomitý, spravodlivý, dobrosrdečný,

Človek, ktorý nám zostane navždy v srdciach a pamäti a bude nám veľmi chýbať...

Dňa 4. 10. 2021 nás navždy opustila naša drahá kolegyňa

Mária Víbošťoková 
vo veku 56 rokov...

„Ďakujeme Ti za šťastie, o ktoré si sa s nami podelila, za nezištné chvíle plné Tvojej radosti aj vtedy, 
keď si  sama nemala na rozdávanie ... 
Ďakujeme Ti za Tvoju trpezlivosť, ústretovosť, za Tvoj milý úsmev, ktorý nám často rozjasňoval usta-
rostené tváre... I v nepriazni času si dokázala kráčať rovno, nebáť sa prekážok  na ceste dennodenných  
pracovných povinností i zložitých životných situácií.  
Najväčšou odmenou pre teba bolo vždy úprimné objatie, radosť v tvárach ľudí a pocit šťastia z preja-
venej ľudskosti, srdečnosti a ochoty pomôcť. Nerada si prijímala vecné dary,  pre teba bolo najväčšou 
odmenou šťastie v tvárach ľudí okolo teba. A takto si ťa budeme navždy pamätať.
Milá Marienka,  dovoľ nám, aby sme Ti poslali naše posledné objatie a poďakovanie, veď si v každom 
srdci zanechala svoju nezabudnuteľnú stopu...“

Spi sladko, Marienka...

Odišiel človek, ktorý bol srdcom aj dušou Mestského úradu. Nepoznala slovko nie, nedá sa... nemôžem... 
Akákoľvek úloha jej nebola neuskutočniteľnou,  vkladala do práce  celé svoje srdce a schopnosti... milovala úprimnosť 
a priamosť, neznášala faloš a pretvárku a chápala podstatu života... Bola zdrojom svetla - slnkom pre svoju rodinu, 
kolegov a priateľov... 
Vo štvrtok 7.10.2021 sme sa navždy rozlúčili s našou drahou Marienkou slovami: 



InfolistyInfolisty INFORMÁCIE 23

InfolistyInfolisty
INFOLISTY - informačné noviny - občasník Mestského úradu v Krupine. V súlade s ochranou osobných údajov (GDPR). 
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. 

18. a 19. septembra sme na M-SR v Tr-
nave reprezentovali klub a mesto Kru-
pina na národnom šampionáte starších 
žiakov, žiačok, mužov a žien do 23 ro-
kov. 
Počas dvoch súťažných dní sme celkovo 
absolvovali 13 štartov. Najviac sa dari-
lo práve st. žiakom a to Šimon Uhrík v 
behu na 3000m a Daniel Víglaský v behu 
na 300m, ktorí získali krásny bronz. 
Ďalšie naše výsledky:
Víglaský Daniel: 
60m - 8.m (PB), 800m - 7.m.(PB), 150m 
- 8.m (PB)
Šimon Troiak (U23): 1500m  - 10.m 
(PB), 800m - 17.m
Karin Ištokovičová: 2000m - 11.m (PB), 
800m - 9.m
Kohút Milan (U23): 400m - 18.m, 800m 
- 23.m, 200m - 27.m (PB)
Šimon Uhrík: 800m - 9.m

V období od 1.7. do 30.9.2021 sme absolvovali 12 pretekov po 
celom Slovensku a celkovo sme získali 12x1.miesto, 10x2.miesto 
a 8x3.miesto čo je pre náš klub nesmierne úspešné a povzbudzu-
júce číslo do budúcna. 
Do veľkého počtu súťaží, ktorých sme sa počas leta a jesene zú-
častnili patria aj veľmi vydarené Majstrovstvá Stredoslovenské-
ho Atletického Zväzu, (ktoré sa konali 25.9.) 
v kategórii mladšieho a najmladšieho žiactva 
v Žiari nad Hronom. Chýbalo nám trošku viac 
športového šťastia, keď sme k 2 strieborným 
medailám získali 3 smolné 4.miesta. Majstrov-
stvá hodnotíme veľmi pozitívne a odnášame 
si z nich medaile, osobné rekordy, ale i veľmi 
cenné skúsenosti. 
Naše výsledky:
Liptay Slavomír: 150m - 2.m (23,52 PB), 4.m 
(393cm PB)
Štafeta 4x60m - 2.m (Liptay, Lendvorský, Raš-
ner, Capuliak) 
Furhoffer Samuel: 600m - 4.m (1:48,41 PB), 
150m (6.m), kriketka (20.m)
Vicianová Nina: 60m - 4.m (9,21 PB), 150m 
(8.m), štafeta (6.m)
Lehotský - 150m (19.m), guľa 3kg (7.m), kri-
ketka (14.m)
Ungvarský - 150m (11.m), diaľka (8.m), kri-
ketka (10.m)
Capuliak D. - 60m (13.m), 150m (6.m)
Lendvorský - 150m (9.m), kriketka (5.m)
Rašner Maxim - 60m (40.m), 150m (26.m), 
diaľka (26.m)
Rašner Michal - 60m (29.m), diaľka (19.m)
Korčoková H. - 60m (17.m), 150m (14.m), 
štafeta (6.m)
Rašnerová - 60m (80.m), 600m (24.m), štafeta (6.m)
Zelmanová - 150m (18.m), 600m (8.m), štafeta (6.m)
Gombarček - 60m (20.m), 150m (25.m)

Posledný júlový víkend patril na mestskom štadióne v Krupine 
kráľovnej športu - atletike. Napriek rannému dažďu sme si ne-
skôr užili teplé slnečné lúče a skvelú súťažnú, ale i zábavnú at-
mosféru podujatia. V bežeckých disciplínach sme mali rekordnú 
účasť 200 pretekárov a množstvo súťažiacich detí sa zúčastnilo 
sprievodných atrakcií a súťaží. Veľmi pekný pohľad na zaplnený 

štadión nás zahrial pri srdci. Kaž-
dý ročník sa snažíme niečo pri-
dať a tým obohatiť náš program 
a prilákať viac športuchtivých a 
zvedavých detí. Samozrejme gro 
podujatia tvoril beh, a to pre ka-
tegórie od predškolského veku 
až po dospelých a nechýbala ani 
štafeta, ktorá bola oproti minulé-
mu roku upravená na zmiešané 
štvorice na 4x400m. Detská atle-
tika pre najmenších to boli súťaže 
v hode vortexom, formula (beh 
cez prekážky), trojskok z miesta 
atď., lukostreľba, biatlonmánia s 
možnosťou vyskúšať slide-board, 
čiže streľbe s laserovej pušky 
predchádza výkonnostný prvok. 
Sme radi, že pozvanie prijali aj z 
Krupinského kynologického klubu 
a predviedli nám ukážky služob-
nej kynológie s veľmi zaujímavým 
popisom výcviku a rôznymi piko-
škami. Pre najmenších sme mali 
40m dlhý nafukovací hrad s rôz-
nymi prekážkami a šmýkalkami a 
maľovanie na tvár. Celým poduja-

tím nás sprevádzal skvelý moderátor Peter “Pinďo” Lengyel, kto-
rý si pripravil množstvo menších súťaží pomedzi hlavný program.
                                                                                Mgr. Július Korčok

Šimon Uhrík a Daniel Víglaský z AK Krupina získali bronz 
na Majstrovstvách SR starších žiakov

Foto: Šimon Uhrík /vľavo/ a Daniel 
Víglaský /vpravo/

Z Majstrovstviev SsAZ sme si priniesli 
dve strieborné medaile

3. ročník športového podujatia 
Rozbehajme Krupinu
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"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.  

Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku,  

podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov. 

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi." 

  

  

 

 

                      
Milí seniori nášho mesta,   

 

  Október  je  mesiac,  ktorý  je  oslavou  jesene  života  i pripomienkou  prejavenia  úcty        

ku  všetkým  starším  ľuďom.  Vzhľadom  na  mimoriadnu  situáciu,  ktorá  postihla  celú  našu 

spoločnosť, ma mrzí, že sa nemôžeme opäť osobne stretnúť pri príležitosti vzdania úcty Vám, 

skôr narodeným. Preto mi dovoľte  prejaviť Vám o to viac úcty a vďaky za to, že ste obetovali 

svoj čas a zdravie pre zlepšenie života ďalších generácií. 

  Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj. Čo však nezastaví, 

nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a 

my sa v určitých chvíľach zastavíme. 

Život každého z Vás tvorí samostatnú knihu života, plnú múdrosti, lásky, ale aj starostí a 

utrpenia.  Ani  jedna  z  týchto  životných  kníh  nie  je  rovnaká,  naopak,  každá  je  jedinečná 

a vzácna. 

Váš život bol krásny a plný šťastných chvíľ, na ktoré veľmi radi spomínate, tieto zážitky a 

skúsenosti,  ktoré  prenášate  na  svoje  deti  a  vnúčatá,  sa  tak  stanú  nezabudnuteľnými 

spomienkami,  ktoré  nikdy  nezostarnú.  Prajem  Vám,  aby  ste  sa  mohli  spoločne  so  svojou 

rodinou tešiť z maličkostí a pripomínať si chvíle šťastia a radosti, ktoré ste prežili. 

  V  mene  svojom,  ako  aj  v mene  nášho  mesta,  Vám  úprimne  ďakujem  za  Vašu 

celoživotnú prácu. Želám Vám pevné zdravie, spokojnosť, životný optimizmus a trpezlivosť do 

ďalších  rokov.  Nech  roky,  ktoré  máte  pred  sebou,  prežijete  obklopení  láskou,  úctou  a 

pozornosťou svojich najbližších. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. Nech je vaša jeseň 

života plná plodov, krásna, pokojná a slnečná. 

               S úctou 

 

                                                                                 Ing. Radoslav Vazan 

                                                                                  primátor mesta
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