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Vážení spoluobčania,

neúprosne ale spravodlivo plynúci rytmus času nás opäť posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka  „VIANOC“ ...

Pre každého iný pocit, iná predstava, iná forma a spôsob ich sprítomnenia. Ale v každom z nás spomienka, vinš, pred-
savzatie. Je prirodzené, že čas Vianoc nás vracia do minulosti, do rokov mladosti. Do domova, v ktorom vládol pocit 
bezpečia, atmosféra pokoja v prostredí plnom lásky. A určite v každom z nás je presvedčenie a vôľa vytvoriť podobnú 
atmosféru v našich domovoch, v našich rodinách. Presuňme túto atmosféru aj do ulíc, na naše námestia či iných priesto-
rov. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti chcem Vám, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu 
v tomto roku. Za množstvo uskutočnených povinností pre fungovanie domácností, za prácu na Vašich pracoviskách, za 
prácu v prospech mesta v ktorom žijete.
Prajem Vám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2022 Vám  želám, aby sa splnili Vaše 
priania, očakávania a predsavzatia, pevné zdravie, štastie, lásku, spolupatričnosť a pokoj v srdciach...

                                                                            Ing. Radoslav Vazan
                                                                                  primátor mesta

foto: Ing. Milan Ďuroch

Pf 2022



InfolistyInfolistyINFORMÁCIE2

Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripo-
mienkou úcty k starším ľudom. Pri tejto príležitosti sme 
pripravili potešenie pre klientov zariadení v našom meste. 
Dňa 22.10.2021 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme navštívili 
zariadenia pre seniorov v našom meste. Našich milých seniorov 
sme potešili a prekvapili malým darčekom a spríjemnili aspoň pár 
chvíľ v tejto neľahkej dobe. 

Október 
- mesiac úcty k starším 

Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou sú-
časťou nášho života. Mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľu-
dia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré 
odovzdávajú nám, mladším. Sme radi, že aj takýmto spôsobom 
sme mohli spríjemniť jesenné dni našim milým seniorom v zaria-
deniach. Ďakujeme za vaše bohaté životné skúsenosti, múdrosť, 
lásku a obetavosť. Prajem Vám, nech mesiac úcty k starším netrvá 
len jeden mesiac, ale aby sa jeho myšlienkou a úctou naplnili všet-
ky mesiace, roky a celý váš život.
Zariadenia pre seniorov, ktoré sme navštívili: Domov sociálnych 
služieb Nádej, Krupina Domov dôchodcov a sociálnych služieb Kru-
pina, SVETLO Krupina.            Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Vážení občania, Mesto Krupina aj v roku 2021 vyčlenilo v rozpočte finančné prostriedky na poskytnutie dotácií. Tieto finančné prostriedky 
Mesto Krupina v uplynulom roku poskytlo na základe Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Krupina právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom,  ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Krupina, alebo ktoré 
pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Krupina.
Celková suma dotácií bola vyčerpaná vo výške 40 311,29 €. V rámci prerozdelenia  dotácií bolo na základe žiadostí podporených niekoľko 
občianskych združení a neziskových organizácií na podporu projektov rôzneho charakteru a zamerania. Dotáciami na podporu, rozvoj a 
záujmové činnosti v meste boli na základe žiadostí podporené športové kluby a mládežnícke kluby pôsobiace v meste, občianske združe-
nia, ktoré podporujú rozvoj cestovného ruchu v meste, školy a školské zariadenia a poskytovatelia sociálnych služieb v meste. 
Mesto tak podporilo športy ako futbal, volejbal, tenis a atletika. Dotácie smerovali okrem športu aj do oblasti školstva, kultúry i sociálnej 
sféry. Taktiež sa vďaka  týmto peniazom uskutočnilo v našom meste viacero obľúbených podujatí. 
                                                                                                                                                  Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta Krupina v roku 2021
Mesto podporuje šport, kultúru, školstvo aj sociálnu sféru
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Oddelenie správy daní a poplatkov informuje občanov:
Koniec kalendárneho roka v oblasti miestnych daní 
a miestneho poplatku za komunálny odpad prináša 
obyvateľom niekoľko povinností v prípade, že sa 
nájdu v niektorej z nižšie vymenovaných situácií:
 
Daň z nehnuteľností
Do 31.01.2022 sa podáva daňové priznanie k dani z ne-
hnuteľností. Táto zákonná povinnosť vzniká všetkým, ktorí 
v priebehu roka 2021: 
- nadobudli v katastri Krupina nehnuteľnosť (napr. rodinný 
dom, chata, garáž, pozemok, byt...) kúpou alebo darom, 
- uzatvorili nájomnú zmluvu na pozemky na viac ako 5 
rokov a táto nájomná zmluva je zapísaná v katastri nehnu-
teľností, 
- predali nehnuteľnosť alebo ich darovali,
- majú vydané právoplatné stavebné povolenie alebo ko-
laudačné rozhodnutie
- ohlásili drobnú stavbu a tá sa v roku 2021 aj zrealizo-
vala.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne 
nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný 
podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 
dní od vzniku daňovej povinnosti. 
Ku daňovému priznaniu  je potrebné doložiť fotokópie do-
kladov: rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, kópiu de-
dičského rozhodnutia, kópiu listu vlastníctva  (LV je možné 
vytlačiť cez www.katasterportal.sk), kópiu stavebného po-
volenia, kópiu kolaudačného rozhodnutia, kópiu nájomnej 
zmluvy... 
Daňové   priznanie  k dani  z nehnuteľnosti   a  k  
dani za psa sa podáva  na MsÚ Krupina č.d. 4 a 5,  
t.č. 5550314, 5550387, 5550389, kde sú dostupné 
tlačivá.                                                                               
Komunálny odpad
Obyvatelia Krupiny, ktorí sa viac ako 90 dní  nezdržiavajú 
na území mesta napr. pracujúci v zahraničí, pracovníci, kto-
rí chodia na týždňovky, študenti študujúci v inom meste, 
kde sú aj ubytovaní môžu, v priebehu celého roka požiadať 
o zníženie poplatku za komunálny odpad. K žiadosti doložia 
potvrdenie  - napr.  zo školy, z internátu, zo zamestnania. 
Úľavy pre osoby staršie ako 65 rokov a držiteľov preukazu 
ZŤP a ZŤP/S budú poskytované ak v roku 2022. 
Daň za psa 
V priebehu roka, ak vznikne (predmetom dane za psa je 
pes starší ako 6 mesiacov) alebo zanikne daňová povinnosť 
k dani za psa (napr. úhyn psa, jeho predaj), je potrebné po-
dať daňové priznanie. Tlačivá a všetky potrebné informácie 
Vám poskytneme na Mestskom úrade č. dverí 4 a 5.
Majitelia psov chovaných v bytovom dome, si môžu vyzdvih-
núť sáčky na psie exkrementy na Mestskom úrade, dvere 
č.4. 

                                                  Správa daní a poplatkov

Informácie 
z ekonomického oddelenia

Dňa 11. novembra o 11. hodine a 11. minúte sme si pri-
pomenuli 103. výročie konca Prvej svetovej vojny (1918), 
nazývaný aj ako Deň červených makov. 
Tichou spomienkou – položením vencov vďaky a zapálením sviec 
pri Pamätníku obetiam I. a II. svetovej vojny v Parku Andreja Slád-
koviča sa padlým poďakovali primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, 
členovia Únie vojnových veteránov z Krupiny plk. v.z. Ing. Mgr. Bra-
nislav Krajč, npr. v.v. Roman Vištiak a nový predseda Základnej or-
ganizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Krupine 
Štefan Matejkin. Pietny akt sprevádzal hlahol zvonov z veží katolíc-
keho a evanjelického kostola a hymna Slovenskej republiky. Napo-
kon sa prítomným krátko prihovoril primátor mesta a poďakoval za 
účasť, ktorá bola nevyhnutne obmedzená epidemickými opatrenia-
mi. Spomenul tiež obe vojny, ktorá zmarila životy nevinných ľudí. 
Prvá svetová vojna zanechala takmer 10 miliónov mŕtvych vojakov 
a 20 miliónov zranených, pričom sa dotkla i samotného mesta Kru-
pina. V Taliansku, Rusku či Ukrajine, Srbsku alebo Albánsku zahy-
nulo 117 Krupinčanov. Deň Červených makov získal pomenovanie 
podľa básne Na poliach Flámska kanadského dôstojníka Johna 
Mc.Crae, ktorý bojoval v Belgicku pri Ypres v roku 1915. V bás-
ni písal o padlých hrdinoch a aj o červených makoch: „Len divé 
maky červené ďalej rastú na poliach flámskych.“ Tie symbolizujú 
množstvo vyliatej krvi a hrdinstvo vojakov a aj všetky obete vojny. 
Červené maky sa stali symbolom spomienky na koniec Veľkej vojny 
v širšom meradle až od roku 1921. Práve deň výročia jej ukončenia 
je známy ako Deň červených makov, alebo aj ako Deň vojnových 
veteránov.                                                     PhDr. Miroslav Lukáč

Spomienka
na koniec Prvej svetovej vojny 

– Deň červených makov
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Odborné stanovisko k Návrhu programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2022 - 2024 
som predložila v zmysle  §18f ods.1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Rozpočet Mesta Krupina je zostavený na základe bilančných tokov v oblasti príjmovej a 
výdavkovej časti rozpočtu mesta, vyplývajúcich z požiadaviek plnenia prenesených kom-
petencií štátu na mesto, originálnych kompetencií, ktoré je mesto povinné zabezpečovať 
v súvislosti s platnou legislatívou, ako i zabezpečovania samosprávnych funkcií pre spo-
kojnosť občanov a rozvoj obce.
Vychádza  z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy a očakávaných dopa-
dov z legislatívnych zmien. Vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t.j. zo 
skutočného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2020, z monitoringu vývoja rozpočtu v roku 2021 
a očakávaného plnenia k 31. 12. 2021. Predstavuje zosúladenie finančných zdrojov mesta 
s rozvojovými zámermi. 
Je zostavený na obdobie rokov 2022 -2024, pričom je prvý rok záväzný a nasledujúce dva 
roky len informatívne, v celkovej výške s príjmami a výdavkami 10 748 981,28 €, čo 
predstavuje navýšenie oproti roku 2021 na kapitálových grantoch a transferoch o sumu 
1 046 104,01 €.
Na druhej strane v bežnom rozpočte mesto očakáva pokles nedaňových príjmov, t.j. 
finančných prostriedkov na dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie 
a príjme z odvodu z hazardných hier.

Vo výdavkovej časti rozpočtu Mesto Krupina schválilo mestské zastupiteľstvo tieto kapi-
tálové výdavky: 

1. Dokončenie rekonštrukcie Atletickej dráhy a atletických sektorov v areáli 
štadióna, vo výške 300 616,29 € z úverových zdrojov, ktoré bolo schválené už  v roku 2020, 26.8.2020 a  vo výške 200 000,–€ dotácia 
zo Slovenského atletického zväzu.

2. Vyvolaná rekonštrukcia Mostu  na Majerskom rade pri predajni COOP Jednota, ktorý je momentálne statikom uzatvorený. 
Investičné výdavky sú vo výške 460 254,90 €, ktoré budú vynaložené z úverových zdrojov a Rezervného fondu.

3. Projekty financované z EFRR a ŠR vo výške 1 003 244,82 € jedná sa o Revitalizáciu Majerského radu a Kompostáreň Biely 
Kameň.

4. Projekty  financované zo ŠR v hodnote 474 928,60 jedná sa o Rekonštrukciu a modernizáciu budovy Múzea A. Sládkoviča, 
Atletická dráha na štadióne Revitalizáciu školského areálu, ktorý je tiež financovaný z VÚC v hodnote  130 464,63 €. 

5. Vybudovanie vodojemu v lokalite Kopanice vo výške 309 923,– €.

6. Výstavba Oporného múrika Nad Kotlom vo výške 37 450,– €, nakoľko uvedená lokalita je v havarijnom  stave už tretí rok. 

7. Opravy ciest D. Štúra vo výške 163 205,88 € a dokončenie cesty Nová Hora vo výške  13 319,21 €.

8. Projektové dokumentácie vo výške 30 000,– € na Priestor pri Okresnom úrade, 15 000,– € vybudovanie cyklotrasy k WAY INDUSTRY  
a pumptrakovej trate vo výške 10 000,– € a ďalšie.

9. Výstavba inžinierskych sietí v lokalite Kltipoch vo výške 147 860,47 €.

10. Spolufinancovanie schválených projektov vo výške 256 266,99 €.
Všetky bežné výdavky, ktoré mesto zabezpečuje vo svojej pôsobnosti vyplývajúce zo zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 
sú schválené v jednotlivých programoch rozpočtu mesta.

Návrh programového rozpočtu mesta Krupina na roky 2022 – 2024 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta  
v zákonom stanovenej  lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších prepisov. 
 
Konštatujem, že predložený návrh rozpočtu Mesta Krupina na rok 2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi a odporučila som mestskému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.

                                                                                                                                                                   Ing. Marta Murínová, hlavná kontrolórka

Odborné stanovisko 
  hlavnej kontrolórky mesta Krupina k návrhu 

programového rozpočtu mesta  Krupina 
na roky 2022 – 2024
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V Novom cintoríne bola vytvorená 
plocha pre nové hrobové miesta

Jednou z významných investícií Mesta 
Krupina v tomto roku v celkovej sume 
58 063,78 Eur bolo vybudovanie nových 
asfaltových komunikácií v areáli Nového 
cintorína v celkovej ploche 742 m2, čím 
bola zväčšená celková plocha komunikácií 
na cintoríne, a zároveň pribudli dva nové 
stĺpy s verejným osvetlením. Vybudova-
nie tejto komunikácie umožnilo zväčšenie 
plochy pre nové hrobové miesta v sekcii 
č.7 cintorína.

Mesto Krupina, ako vlastník mestského 
pohrebiska, týmto zabezpečilo dôstojný 
vzhľad tohto pietneho miesta, a zároveň, 
vytvorením nových hrobových miest vy-
riešilo problém naplnenosti existujúcich 
hrobových miest na cintoríne, v súlade so 
záujmami a požiadavkami občanov mes-
ta. 

Spoločnosť BELA s.r.o., prevádzkovateľ 
pohrebísk mesta Krupina na základe po-
žiadaviek mesta, skúseností z minulosti, 
ako aj v zmysle príslušných ustanovení 
Zákona o pohrebníctve a Prevádzkového 
poriadku pohrebísk, a s cieľom čo naj-
racionálnejšie využiť priestor na pocho-
vávanie, už pripravuje v novovytvorenej 
sekcii č.7 hrobové miesta osvedčeným 
spôsobom tak, ako to v tomto čase môžu 
občania vidieť na Novom cintoríne.
Prevádzkovateľ pohrebísk, podľa potreby, v etapách pripraví betónové základy pre jednohroby a dvojhroby, ktoré budú k dispozícii pre 
pochovávanie. K dnešnému dňu sú k dispozícii základy pre 20 jednohrobov, 4 dvojhroby a 1 dvojkryptu. Celá nová časť sekcie č. 7 poskyt-
ne spolu priestor pre 107 jednohrobov a 22 dvojhrobov, pri využití tzv. prehĺbenej jamy, keď je do jedného miesta, bez ohľadu na dĺžku 
tlecej doby, možné uložiť nad sebou dve rakvy. Dvojhrob v takom prípade poskytuje priestor pre 4 rakvy. Skutočný pomer jednohrobov 
a dvojhrobov, ako aj presné usporiadanie, však môže byť vzhľadom na reálny záujem napokon iný. 
                                                                                                            Ing. Ž. Maliniaková, vedúca oddelenia správy majetku mesta 



InfolistyInfolistyINFORMÁCIE6

Investičné akcie v meste Krupina

Rozšírenie miestnej komunikácie Nová Hora
Mesto Krupina aj v tomto roku znižovalo investičný dlh na miest-
nych komunikáciách a  zrealizovalo obnovu viacerých miestnych 
komunikácií. Jednou z nich bola oprava a rozšírenie ďalšej miest-
nej komunikácie na Novú Horu. Predmetom obnovy bolo rozšírenie 
časti miestnej asfaltovej komunikácie v neprehľadnom a svahovi-
tom úseku so začiatkom od napojenia na cestu I/66 Zvolen - Krupi-
na. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť VIAKORP, s.r.o.. Samotné 
práce pozostávali z vybúrania pôvodnej nestabilnej krajnice cesty, 
jej následného rozšírenia betónovou stabilizáciou a umiestnenia 
betónového odvodňovacieho žľabu zabezpečujúceho plynulý od-
tok povrchových dažďových vôd.  Následne bol na celom riešenom 
úseku komunikácie vybudovaný nový asfaltový povrch, vrátane 
bitúmenovej zálievky spojov. Hodnota zákazky predstavuje celko-
vú sumu 60 129,17 EUR. Verím, že cesta bude slúžiť obyvateľom 
a návštevníkom Novej Hory a Širokých lúk. V roku 2022 plánuje-
me pokračovať obnovou úseku po vjazd do STK, na túto investíciu 
máme schválené finančné prostriedky v rozpočte Mesta Krupina.
Rekonštrukcia ulice Kuzmányho a asfaltovanie Mali-
novského ulice
Ďalšou kompletne zrekonštruovanou ulicou v našom meste je uli-
ca Kuzmányho. Stavba, ktorej realizácia sa pred niekoľkými dňami 
ukončila bola rozdelená na dva úseky a to úsek na ulici Kuzmányho 
a úsek na časti ulici Malinovského. Práce v I. etape spočívali v 
prekládke vzdušného elektrického vedenia do zeme a výmeny  vo-
dovodu vrátane budovania nových vodovodných prípojok. Práce na 

Naše mesto žilo aktívnym stavebným ruchom aj počas jesenných mesiacov. Pokračuje sa nielen v rekonštrukciách ciest, 
chodníkov, športovísk, verejných priestranstiev, ale  aj realizáciou projektu rekonštrukcie vnútorného nádvoria Mest-
ského úradu a výmenou plynových kotlov na ZŠ Jozefa Cígera - Hronského. Veríme, že po zrealizovaní rekordného počtu 
investičných akcií bude naše mesto zasa o niečo krajšie a príjemnejšie pre život našich obyvateľov a návštevníkov.

oboch úsekoch pozostávali z odfrézovania a vybúrania pôvodných 
povrchov komunikácií do požadovanej výšky, osadenie cestných 
obrubníkov, výmeny poškodených poklopov kanalizačných šácht 
a následného asfaltovania povrchov do požadovanej výšky vozov-
ky. V konečnej fáze výstavby boli vykonané zásypy a úpravy okolia 
novozrealizovanej cesty. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Metro-
stav DS a.s., Bratislava, a jej celková hodnota v zmysle vykonané-
ho verejného obstarávania je 90 103,25 EUR. Komplexná rekon-
štrukcia tejto  ulice bola veľmi potrebná nielen z dôvodu obnovy 
poškodeného a rozpadnutého  povrchu vozovky, ale aj z dôvodu 
komplexnej rekonštrukcie a výmeny sietí v tejto ulici. Za spolu-
prácu pri tejto zložitej rekonštrukcii ďakujeme vedeniam firiem a 
pracovníkom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., StVPS 
VEOLIE a Stredoslovenskej distribučnej. Komplexná obnova tejto 
vyťaženej komunikácie v historickom centre prinesie nielen nový 
kvalitný povrch do centra mesta, ale aj vyššiu bezpečnosť a kom-
fort pre chodcov a vodičov.
Rekonštrukcia nádvoria Mestského úradu v Krupine
Mesto Krupina v mesiaci september 2021 zahájilo stavebné prá-
ce na rekonštrukcií nádvoria Mestského úradu v Krupine. Jedná 
sa o stavebné práce na pamiatkovo významnej budove Mestského 
úradu a jej bezprostrednom okolí. Samotné rekonštrukčné práce 
boli rozdelené na štyri samostatné ucelené časti - stavebné ob-
jekty. Realizácia projektu riešila SO 01: Vnútorné nádvorie, SO 
02: Severné nádvorie, SO 03: Oprava oporného múru a SO 04: 
Injektáž. V rámci stavebného objektu „Vnútorné nádvorie“ boli 
vykonané všetky búracie práce a odstránenie poškodených povr-
chov nádvoria, bola zrealizovaná betónová stabilizácia ako podklad 
pre umiestnenie nových povrchov. Pri výbere týchto povrchov bol 
kladený maximálny ohľad na charakter budovy a pamiatkového 
územia mesta. Súčasťou tohto objektu bola aj oprava prekrytia 
otvoreného suterénu a opravy poškodených odvodňovacích systé-
mov a izolácií. Obdobným spôsobom bol riešený aj objekt „Severné 
nádvorie“, na ktorom bol pôvodný poškodený povrch a trávnatý  
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terén nahradený pre Krupinu typickou dlažbou z prírodného 
kameňa, tzv. mačacích hláv. Priamo na rekonštrukciu se-
verného nádvoria nadväzuje „Oprava oporného múru“ po-
zostávajúca z jeho vyspravenia, náteru a osadenia nového 
oplotenia v kováčsko-umeleckom spracovaní. V západnom 
krídle budovy, vo vnútorných priestoroch Mestskej polície 
bola vykonaná dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou 
injektážou a následné opravy omietok. Túto zákazku reali-
zovala firma Ľubomír Dado - Krupina. Stavebné práce boli 
ukončené v zmysle plánovaného harmonogramu stavby a 
celkové náklady na stavbu predstavovali sumu: 69 289,16 
EUR.
Plynová kotolňa Základnej školy J. C. Hronského 
v Krupine
Na základe záverov z júnového rokovania mestského zastu-
piteľstva a vyhodnotení nevyhovujúceho technického stavu 
a bezpečnosti prevádzky plynovej kotolne  v Základnej škole 
J. C. Hronského Mesto Krupina vyčlenilo finančné prostried-
ky a objednalo operatívne vypracovanie projektovej doku-
mentácie. Po dodaní projektovej dokumentácie sme zrea-
lizovali verejné obstarávanie na komplexnú rekonštrukciu 
tejto kotolne. Po schválení použitia finančných prostriedkov 
z rezervného fondu mesta poslancami mestského zastupi-
teľstva a po splnení všetkých povinností vyplývajúcich zo 
zákona o verejnom obstarávaní a samotnom výbere dodá-
vateľa Mesto Krupina začalo s rekonštrukciou. Dodávateľ 
sa pustil do práce s plným nasadením, doniesol nové kotle 
s príslušenstvom, zdemontoval staré zariadenia, ale hlavne 
nastavil všetky procesy tak, aby škola mohla fungovať bez 
obmedzenia na vyučovacom procese. Predmetom tejto sta-
vebnej zákazky je zabezpečiť výrobu tepla pre vykurovanie 
a prípravu teplej úžitkovej vody v objekte našej základnej 
školy J. C. Hronského v Krupine. Stavba je umiestnená 
v existujúcom objekte bez zmeny účelu využitia priestorov. 
V pôvodnej kotolni sa vymenia kotle a časť technológie tak, 
aby bola zabezpečená plynulá a spoľahlivá výroba a do-
dávka tepla pre objekt. Zhotoviteľom stavby je v zmysle 
uzavretej zmluvy o dielo spoločnosť REMONTA, spol. s r.o., 
Zvolenská Slatina a jej celková hodnota je 69 109,31 EUR. 
Veríme, že nová kotolňa bude škole k spokojnosti slúžiť čo 
najdlhšie.
Most cez rieku Krupinica
Dôležitou investíciou Mesta Krupina na rok 2022 bude rekonštrukcia ha-
varijného stavu mosta nad riekou Krupinica na ulici Majerský rad.  Dôvo-
dom rekonštrukcie je nevyhovujúci stavebno-technický stav existujúceho 
mostného provizória Bailey – Bridge, ktorý bol zodpovedným statikom  
ohodnotený stupňom VI - veľmi zlý a preto Mesto Krupina na základe toh-
to statického posudku pristúpilo z hľadiska bezpečnosti k uzávere mosta 
pre prejazd motorových vozidiel. 
Predmetom stavebných prác bude rekonštrukcia mosta, ktorá bude pozo-
stávať z demontáže existujúcej oceľovej nosnej konštrukcie a odbúrania 
častí existujúcich nábrežných opôr. Bude zrealizovaná výstavba novej že-
lezobetónovej nosnej konštrukcie, ktorá bude uložená na nových úložných 
prahoch s novými závernými múrikmi lemovanými plentovacími stienkami 
na ich okraji. Spodná stavba bude založená hlbinne na sérii vŕtaných mik-
ropilótov. Pred a za mostom budú realizované nové prechodové oblasti 
mosta a príslušné úpravy okolia dotknuté touto rekonštrukciou. Súčasťou 
rekonštrukcie mosta bude aj realizácia preložiek inžinierskych sietí, ktoré 
doposiaľ boli zavesené na moste, a to preložka NN káblov Stredoslovenskej distribučnej, a.s.  a preložka  káblov Slovak Telekom, a.s.
Účelom  mosta je hlavne previesť miestnu komunikáciu ponad Krupinicu a rozšíriť doterajšiu jednopruhovú cestu na dvojpruhovú / MZ 
8,0/50, funkčná trieda B2/ so zachovaním chodníka  pre   peších. 
Verejné obstarávanie je v procese ukončenia, Mesto Krupina prijalo ponuku úspešného uchádzača, ktorou je spoločnosť VIAKORP, s.r.o. 
Zvolen a vyzve ju k uzatvoreniu   Zmluvy o dielo. 
Mesto Krupina od začiatku vzniknutej nepriaznivej situácie, teda od uzavretia mosta  ihneď začalo vo veci pracovať a riešiť ju.  Už na 
sklonku roka 2020 sme prostredníctvom verejného obstarávania zabezpečili spracovateľa projektovej dokumentácie, spoločnosť VAL-
BEK&PRODEX, spol. s.r.o. Bratislava, ktorá v máji 2021 odovzdala  Mestu Krupina kompletnú realizačnú dokumentáciu na stavbu most-
ného telesa. Následne sme riešili zmluvne preložky inžiniersky sietí nachádzajúcich sa na moste, čo trvalo žiaľ a nie z dôvodov na strane 
Mesta Krupina dlhý čas. Týmto procesom sa žiaľ zabrzdilo skoršie vyriešenie danej nepriaznivej situácie v doprave a započatie stavebných 
prác ešte v roku 2021. 
Záverom  je potrebné povedať, že Mesto Krupina má záujem zrealizovať stavbu nového mosta v čo najkratšom možnom čase, aby mohol 
slúžiť občanom mesta a aby dopravná situácia v meste bola lepšia, plynulejšia a hlavne pre chodcov a vodičov bezpečná.
                                                                                                                              Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina



InfolistyInfolistyINFORMÁCIE8

Hudobník, skladateľ, mo-
derátor a textár Miroslav 
Žbirka nás v týchto dňoch 
opustil. Umrel v Prahe 
dňa 10. novembra 2021 
v 69. roku svojho života 
a posledná rozlúčka s ním 
bola v piatok 19. novem-
bra v obradnej sieni kre-
matória mestskej časti 
Prahy Strašnice. Takmer 
všetci poznajú tohto hu-
dobníka, človeka s krás-
nym anglickým humo-
rom, zakladateľa a člena 
skupiny Modus, v ktorej 
hrala i Marika Gombito-
vá a Janko Lehotský (v r. 
1977 získali s pesničkou 
Úsmev Zlatú Bratislavskú 
lýru). Ako prvý Slovák zís-
kal v roku 1982 ocenenie 
Zlatý slávik. Je autorom 
a spoluautorom viac ako 
200 pôvodných piesní. Pri 
ich tvorbe spolupracoval 
s Kamilom Peterajom, Jo-
zefom Urbanom, Milanom 
Lasicom, Borisom Fila-

Miroslav Žbirka – čestný občan mesta Krupina nás opustil

nom, Lacom Lučeničom, Peterom Brownom a i. Mnohé 
z nich sa stali hitmi krátko po uvedení na scénu. Nahral 
množstvo platní pre slovenský a český trh, no vďaka 
jazykovým schopnostiam i osem anglických albumov. 
Bol tiež členom a spevákom skupiny Limit, s ktorou 
v 80. rokoch 20. storočia absolvoval koncert i na am-

fiteátri v meste Krupina.
Jeho spojenie s mestom 
má však ešte hlbšie kore-
ne. Ján Žbirka (Šimonov 
brat) prišiel do Krupiny 
z Trnavej Hory pri Žiari 
nad Hronom a jeho brat 
Šimon Žbirka (Mirov otec) 
počas II. svetovej vojny 
opustil Slovensko a pri-
dal sa k protifašistickému 
odboju. Bojoval v Špa-
nielsku, stadiaľ odišiel do 
Francúzska a pri bitke pri 
Dankerque sa pridal na 
loď k Angličanom. Rovna-
ko ako niekoľkí Krupinča-
nia, ktorí odišli do zámo-
ria, bojoval aj vo Veľkej 
Británii a za obnovenie 
Československa. V Lon-
dýne si už v roku 1943 
našiel budúcu manželku 
Ruth Gale a práve z ich 
manželstva sa narodili 
traja synovia – v Londýne 
Jason, v Bratislave Anton 
(Toni) a 21. októbra 1952 
aj najmladší Miro (Meky). 

Obrázok k filmu Meky, ktorý v roku 2020 mohli v kine Kultúra 
aj obyvatelia Krupiny. 
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Autor fotografie z prednej obálky knihy Meky (vyd. Ikar, 2002): Peter Frolo 
Údaje sčasti prevzaté z knihy: Miro Žbirka – Jozef Kollár : Meky. Bratislava : 
Ikar, 2002.  

Ako chlapec krátky čas navštevoval krupinskú základnú školu 
(dnes ZŠ E. M.Šoltésovej) a počas letných prázdnin chodieval 
k strýkovi Jánovi Žbirkovi a jeho manželke Emílii na krupinské 
lazy, kde býval jeho bratranec Jaro. V knihe MEKY, ktorú spra-
covali spoločne s Jozefom Kollárom vo vydavateľstve Ikar z roku 
2002, Miro Žbirka spomína: 
„Predsa rád spomínam na prázdniny na strednom Slo-
vensku. Môj otec pochádzal z Trnavej Hory, jeho brat sa 
presťahoval do Krupiny, kde sú kopanice, a to bola úplná 
idyla. Ten svet bez elektriny, s petrolejovými lampami, 
dnes už neexistuje. Mal som tam bratranca, ktorý sa s ni-
kým nemaznal. Keď som prišiel na prázdniny, išli sme 
na návštevu k Filipovcom, ktorých dom bol vzdialený od 
bratrancovho dva kilometre. Bavili sme sa o strašidlách, 
duchoch a o tom, čo sa komu prihodilo. Okolo polnoci 
mne, desaťročnému chlapcovi, bratranec povedal: „Vieš 
čo, ja už nejdem domov, choď sám. Tu máš drúk, keby ťa 
po ceste napadol pes.“ Vzal som drúk alebo papek a išiel. 
Tú cestu by som ani dnes nechcel absolvovať ešte raz. 
Na kopaniciach som dostával aj iné zaberačky. Raz mi 
tam v rámci hry istý Cibuľa strelil vzduchovkou diabolku 
len pár centimetrov pod pravé oko. Dodnes tam mám pa-
miatku na tento zážitok.“ 

V roku 2014 mu Mestské zastupiteľstvo v Krupine udelilo čestné občianstvo mesta Krupina za výnimočný prínos 
v oblasti hudby a jej interpretácie, jej prezentácie doma i v zahraničí a obohatenie kultúrneho dedičstva Sloven-
ska. Osobne si ho síce neprevzal, ale prostredníctvom svojej manželky Kataríny sa poďakoval a vyslovil i to, že 
si toto ocenenie nesmierne váži. 
Po 50. rokoch na československej hudobnej scéne odchádza jedinečný spevák, hudobník, dobrý človek, ktorého 
nebolo možné nemať rád, ale aj čestný občan mesta Krupina.                                                    PhDr. Miroslav Lukáč

Fotografia z udeľovania ocenení v roku 2014 – 
v rámci prezentácie života Mira Žbirku. 
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Cena Jána Amosa Komenského odovzdaná 
krupinským pedagógom 

Laureáti ocenenia:
Mgr. Adriana Heclová, ktorá dlhé roky pôsobila v zák-
ladných školách v Sebechleboch a Hontianskych Nemciach 
a naposledy v Základnej škole Jozefa Cígera Hronského 
v Krupine,

pani Elena Víteková, ktorá pôsobila na Základnej deväť-
ročnej škole v Krupine (dnes Základná škola Eleny Maróthy 
Šoltésovej),

Mgr. Adriana Korčoková, dnes stredoškolská profesorka 
anglického jazyka na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Kru-
pine,

Bc. Ján Brodniansky, ktorý pracuje ako hlavný majster 
odborného výcviku SOŠOaS v Krupine,

Mgr. Anna Ližbetinová, DiS. art., ktorá pracuje na Zá-
kladnej umeleckej škole v Krupine a tri desaťročia úspešne 
vedie miešaný chrámový zbor Cantus Carponensis,

V predvečer Dňa študentstva 16. novembra primátor mes-
ta Krupina Ing. Radoslav Vazan, viceprimátorka mesta 
a poslankyňa MsZ v Krupine Mgr. Anna Borbuliaková odo-
vzdali Cenu Jána Amosa Komenského pedagógom škol-
ských zariadení na území mesta. 
Okrem mesta Krupina a MsZ v Krupine udelenie ceny zor-
ganizovali aj Komisia „Človek človeku“ – SPOZ a Komisia 
pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok pri 
MsZ v Krupine, ktorú zastupoval jej predseda a poslanec 
MsZ Mgr. Michal Strelec. 

Laureátom sa prihovorili primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, ktorý oce-
nil neľahkú a nenahraditeľnú úlohu učiteľa, v ktorého rukách sa formujú 
charaktery a budúci lekári, učitelia a pracovníci všetkých sfér verejného či 
pracovného života spoločnosti. Predseda kultúrnej komisie Mgr. Michal Stre-
lec pred samotným odovzdaním ceny prečítal anotáciu života a pracovných 
úspechov laureátov ceny. Rovnako aj viceprimátorka mesta Mgr. Anna Bor-
buliaková pripomenula, že ocenenie sa odovzdáva neskôr, ako bolo pláno-
vané kvôli známym opatreniam, ale zároveň vyjadrila želanie, že sa v tejto 
započatej tradícii bude pokračovať a že ocenení dnes sú prvými z prvých... 

Mgr. Ľubica Dutkievičová, ktorá pracovala na viacerých školách a viedla 
i Domček-CVČ v Krupine, naposledy pracovala na Strednej škole obchodu 
a služieb v Krupine,

Mgr. Margita Jakubčová, dlhoročná pracovníčka Osobitnej (dnes Špeciál-
nej) základnej školy v Krupine,

pani Agnesa Záchenská, pracovníčka Materskej školy na Malinovského 
ulici v Krupine
 
a Mgr. Ingrid Kohútová – zakladateľka a riaditeľka Súkromnej materskej 
školy v Krupine.
 
Všetci laureáti Ceny Jána Amosa Komenského sa malej slávnosti nemohli zú-
častniť, preto im budú ocenenie i finančná odmena odovzdané individuálne.  
                                                                                          PhDr. M. Lukáč
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Jeden z najväčších slovenských 
básnikov Pavol Országh Hviezdo-
slav (2. 2. 1848 – 8. 11. 1921) 
a jeden z tých, ktorého dielo tvorí 
základný kameň slovenskej literár-
nej tvorby. Práve v týchto dňoch 
si pripomíname 100. výročie jeho 
úmrtia. Hviezdoslav je spojený 
i s krupinským rodákom Andrejom 
Sládkovičom. Vo svojich začiat-
koch slovenskej tvorby začal čítať 
skladby Sládkoviča, ktoré ho upev-
nili v presvedčení, že nie cudzím, 
ale rodným – slovenským jazykom 
je hodné písať básnické diela. Je 
podobný i silným individuálnym 
postojom k spoločenským témam, 
v ktorých je zrejmý kontrast me-
dzi skutočnosťou a ideálom a po-
dobne ako u Sládkoviča, je v ňom 
zakorenený hlboký morálny odkaz 
pre človeka a človečenstvo – kres-
ťanská cnosť, morálka a dobro, 
ktoré prevyšujú egoizmus a zlo, 
ktoré vyplýva z negácie mravnosti, 
a ktoré tak ničia človeka. Podobne 
ako Sládkovič, Hviezdoslav študo-
val s podporou Roth-Teleikiovské-
ho štipendia. Postupne študoval 
v Miškovci, Kežmarku a napo-
kon právo v Prešove. Podľa slov 
doc. Štefana Bučku, sa vybral aj 
na návštevu za Sládkovičom, no 
v tom čase sa však osobne nestret-
li a či sa stretli neskôr, nevieme. 
Používali rovnako novotvary, kto-
ré boli funkčné, nie iba ozdobou.         
Rovnaké slovo, ktoré u nich pozo-

100. výročie úmrtia 
Pavla Országha Hviezdoslava a Krupina

rujeme je „pejma“. Hviezdoslav si 
Sládkoviča vážil, jeho dielo čítal, oň 
sa čiastočne aj opieral a posunul 
básnickú tvorbu k novým obzorom 
realizmu. Nie je preto náhoda, že 
svoje prvé publikované verše, kto-
ré vydal pod pseudonymom Jozef 
Zbranský pod názvom Básnické 
Prviesenky (1868), venoval „An-
drejovi Sládkovičovi prvému spev-
covi slovenskému“. Na začiatku 
diela dokonca používa rovnakú for-
mu verša ako Sládkovič v Maríne. 
A ešte je tu jedno spojenie s rod-
ným mestom Sládkoviča. Oravský 
rodák a krupinský evanjelický zbo-
rový farár Dr. Pavel Bujnák, neskor-
ší vysokoškolský učiteľ v Bratisla-
ve, literárny kritik a oravský rodák, 
publikoval v roku 1919 vôbec prvú 
monografiu o Hviezdoslavovi, ktorá 
vyšla k 70-tym narodeninám bás-
nika. V tom čase bol ešte Bujnák 
v Krupine, preto je takmer isté, že 
vznikla na evanjelickej fare v Krupi-
ne, v čase kedy Bujnák dýchal kru-
pinský vzduch. Vo svojej práci sa 
dovoláva svedectva Hviezdoslavov-
ho spolužiaka z Prešova Gustáva 
Lehotského, neskoršieho krupin-
ského advokáta a veľkého náro-
dovca. Hviezdoslav je teda i vďaka 
Sládkovičovi básnikom, na ktorého 
môžeme byť hrdí, a ktorého dielo 
je aktuálne i dnes. 
Jeho dielo je prekladané do fran-
cúzskeho, španielskeho, poľského 
i anglického jazyka. 

Výnimočné sú jeho Krvavé 
sonety, napísané v prvých 
týždňoch vojny, ktorými už na 
začiatku vojny odsúdil vojnový 
konflikt a ktorého katastrofic-
ké dosahy si nik vtedy nevedel 
predstaviť. Aj veľkí spisova-
telia vítali novú vojnu, sťa-
by nový (lepší?) začiatok, no 
Hviezdoslav ju správne odha-
dol ako veľkú katastrofu pre 
človeka, ktorá spôsobí smrť 
nevinných..., čo sa napokon aj 
potvrdilo. 
Podľa slov doc. Štefana Buč-
ka: „Ak by bol Hviezdoslav 
príslušníkom väčšieho európ-
skeho národa, Nobelova cena 
za literatúru ho neminie.“  No 
je to rovnaké ako v prípade 
Sládkoviča – vážime si našich 
velikánov, čítame ich diela, za-
oberáme sa ich myšlienkami 
a odkazom?

         
            PhDr. Miroslav Lukáč
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Hlavné námestie – dnes Svätotrojičné 
námestie – bolo v minulosti dejiskom 
slávnych krupinských jarmokov, ale aj 
popráv drobných trestov pre poľných 
a lesných zlodejov či nemravníkov. 
Práve tých dávali kedysi do klietky 
hanby, ktorá stávala neďaleko radnice 
v 16./17. – 18. storočí. Ideálna replika 
bola vyhotovená v roku 2021.
 
Klietka je zároveň jedným z 18 bodov di-
gitálnej prechádzky mestom Po stopách 
v rodisku Andreja Sládkoviča, ktorej ofi-
ciálne predstavenia sa uskutočnilo 1. júna 
2021. Klietka hanby bola realizovaná už 
v mesiaci máj v spolupráci mesta Krupina 
a projektového oddelenia (Ing. Dajana Bel-
láková) a oddelenia kultúry, cestovného ru-
chu a športu (Mgr. Zdenka Sýkorová, PhDr. 
Miroslav Lukáč, Ján Alakša) MsÚ v Krupine 
s finančnou podporou Rozvojovej agentúry 
Banskobystrického samosprávneho kraja 

Klietka hanby slávnostne odhalená 

vďaka členstvu mesta v Oblastnej organizácii ces-
tovného ruchu Stredné Slovensko. Otvorená bola 
práve dňa 20. októbra o 14.00 hodine primátorom 
mesta Ing. R. Vazanom, poslancom Zastupiteľstva 
BBSK Mgr. Marošom Skopalom povereným zastu-
povaním župana Jána Luntera, ďalej výkonným 
riaditeľom OOCR v Banskej Bystrici Dr. Jiřim Pěčom 
a Mgr. Danielou Chrančokovou z Krajskej organizácie 
cestovného ruchu – Rozvojovej agentúry BBSK. His-
torické súvislosti fungovania klietky hanby priblížili 
slová historika Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine 
Dr. Miroslava Lukáč a minulosť sprítomnila ukážka 
zatvorenia zlodejky do klietky hanby (študentka 
gymnázia Diana Petrencová) po rozsudku richtára 
Baldazára Belošoviča (Dr. Miroslav Lukáč), ktorú 
pred richtára priviedol okradnutý gazda (Mgr. Michal 
Strelec).
                             Mgr. Z. Sýkorová, PhDr. M. Lukáč,                                                                                                                                           
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Ako najúčinnejší spôsob zabránenia šírenia rôznych nebezpečných chorôb sa ukázalo očkova-
nie, antibiotiká a antivirotiká, ďalej lieky znižujúce horúčku. V 18. storočí sa zaviedlo očkovanie 
z nariadení cisárskeho dvora vo Viedni. Vďaka rozhodnutiam Márie Terézie a jej nasledovníkov 
sa očkovalo proti pravými kiahňam. Neskôr, najmä od 50-tych rokov 20. storočia sa očkovalo 
aj proti čiernemu kašľu (nazývaný aj somársky kašeľ), tuberkulóze, detskej obrne a ďalším 
chorobám, čím sa dosiahlo zníženie úmrtnosti najmä malých detí. Bolo bežné, že v rodine aj 
polovica jej členov predčasne umrela (najmä deti do 2-5 rokov) na choroby, ktoré dnes nepo-
važujeme za žiadnu hrozbu. To čo pomáhalo šíriť choroby boli častokrát rôzne omyly, alebo 
tiež konšpiračné teórie (dnes ich nazývame hoaxy). Napríklad, že choroby šíria Židia, alebo, 
že „panstvo nás chce otráviť“, ako to bolo počas cholerovej epidémie v 30-tych rokoch 19. 
storočia. Namiesto skutočnej ochrany – vápna a dodržiavania hygienických opatrení alebo izo-
lácie, svojím životom zaplatili nevinne obvinení i samotní páchatelia nespravodlivej pomsty voči 
Židom alebo lekárom či kňazom. Niekedy však ľudia zúfalo hľadali riešenie a používali, čo  bolo 
možné. Čo by naši predkovia dali za to, aby mohli zachrániť svojich blízkych od strašnej smrti 
v podobe rôznych chorôb. Súrodenci Andreja Sládkoviča (zomrelo ich až 6) postupne umreli na 
ružienku (rubeola – virusové ochorenie), epilepsiu, atrofiu a suchoty (tuberkulóza – bakteriálne 
ochorenie prenosné kvapôčkovo). V tom čase sa tieto choroby dali len ťažko liečiť a s epilep-
siou si celkom nevime rady ani dnes, tuberkulóza sa vyskytuje aj dnes i vo vyspelých krajinách.  
Ľudia a úrady sa proti chorobám ľudským i zvieracím, ktoré často nevedeli ani pomenovať, 

1. Cenník liekov pre Uhorsko na rok 1811 
2. Jedna zo strán cenníka liekov – vľavo lis-
ty, vpravo hore ovocie, dole vpravo huby 
3. Titulná strana príručky na ochranu proti                                                                                                                                            
moru z r. 1837 v maďarskom jazyku. 
4. Titulná strana knihy Krátke poučenie o osýp-                                                                                                                                           
kach, pred ktorými je možné sa ochrániť, vy-
dané v r. 1818 v slovenskom jazyku

EPIDÉMIE V DEJINÁCH KRUPINY IV. 
Lieky, liečivá, vakcíny a nové metódy ochrany 

proti epidémiám 
Počas stáročí Krupinčania mreli aj na ďalšie choroby, či už vírusového alebo bakteriálneho pôvodu. Naši predkovia sa ich 
pokúšali zastaviť rôznymi spôsobmi – namiesto čistej vody pili víno a ak bolo dosť kyslé čiastočne dezinfikovalo vodu. 
Pili aj pivo alebo pálenku. Na dezinfekciu sa používalo i vápno. Bežná a veľmi účinná bola dekoncentrácia obyvateľstva 
– sťahovanie na lazy alebo do dedín a samozrejme izolácia – karanténa. 

chránili nielen používaním váp-
na a izoláciou, ale aj preváraním 
vody. Mali na to nielen ústne, 
ale aj písomné inštrukcie, ktoré 
úrady vydávali v nielen v ma-
ďarskom, ale aj v slovenskom 
jazyku, aby im každý rozumel. 
Niektoré z nich sa používali aj 
v meste Krupina. Známe sú 
napríklad Poučenie o ochrane 
pred morom rohatého dobyt-
ka (r. 1816), Krátke poučenie 
o osýpkach (r. 1818), Smerni-
ce pre prehliadačov mŕtvol (r. 
1826), Pravidlá boja proti moru 
(r. 1837), Poučenie o očkovaní 
proti osýpkam (r. 1853), Smer-
nice o tlmení zvieracích nákaz (r. 
1859), Poučenie ako sa chovať 
pri vypuknutí epidémie cholery 
(r. 1892). 

Rôzne liečivá boli k dispozícii v lekárňach a boli k nim vydá-
vané aj cenníky pre Uhorsko, ktoré boli dostupné i v meste 
Krupina. Podľa nich sa dali lieky aj objednať prostredníctvom 
rôznych obchodníkov. 
Nie vždy sa tieto nariadenia dodržiavali, preto sú v evidencii 
aj tresty za ich nedodržiavanie. Tie zaznamenávajú Denník 
platenia pokút za priestupky proti verejnému zdravotníctvu 
alebo Evidencia o pokutách proti verejnému zdravotníctvu, 
ktoré mal na starosti mestský kapitán; dnes by sme ho na-
zvali náčelník mestskej polície. Zachovali sa z rokov 1895 
– 1903. Napriek snahe úradníkov, lekárov a vzdelancov, nie 
vždy našli ohlas medzi obyvateľstvom. Niektoré informácie 
sa šírili pomaly, niektoré úplne opačné ako bola realita alebo 
vtedy známe fakty. Hoaxy vždy sprevádzali ľudské tragédie 
i veľké dejinné udalosti, epidémie nevynímajúc. V súčasnosti 
čelíme novej epidémii – epidémii hoaxov. Niektoré sú vyvo-
lávané z neznalosti, niektoré sú úmyselným šírením chaosu, 
niektoré majú za sebou hlúposť alebo politický cieľ, niekto-
ré úprimnú snahu pomôcť. Platí však, že nie všetky dobré 
úmysly, ktoré ignorujú vedu, prax a poslanie lekárov, vedú 
k dobru človeka. 
                                                                  PhDr. M. Lukáč

1.

2.

3.

4.
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Špeciálna základná škola v Krupine zavádza inovatívne formy vyučovania pomocou outdoorových vyučovacích aktivít 
od roku 2019. Začínali sme v školskej záhrade, chodili sme so žiakmi do mestského parku a okolitých prírodných lokalít 
s cieľom priblížiť deťom prírodu, spoznávať blízke okolie mesta, učiť sa o prírode v prírode. Veľkou inšpiráciou nám boli 
projekty učenie VONku, záhrada ktorá učí, a podobné už rozbehnuté projekty.

Učebňa, kde sa žiaci učia VONku

V roku 2020 prišla veľká výzva vo forme finančnej podpo-
ry spoločnosti Orange. V tomto roku sme vyzbierali najviac 
starých mobilov v prepočte na žiaka a sen sa stal skutočnos-
ťou. Získali sme prvé miesto a s tým aj grant vo výške 3000 
eur na ekologický projekt zelený nápad, ktorý sme realizo-
vali od júna do októbra 2021. Ďalšiu finančnú podporu sme 
získali ešte počas realizácie projektu a to vďaka spoločnosti 
BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o.  vo výške 400 eur.
Začali sme s burzou nápadou ako čo najefektívnejšie pou-
žiť túto výhru. Záhrada mala predsa len priestorové limity. 
Predstava bola úplne jasná, dokončiť už začatú revitalizá-
ciu školskej záhrady a vybudovať v nej outdoorovú učebňu 
– Záhradu, ktorá učí. Záhrada ponúka nielen priestor pre 
učenia sa VONku, ale tiež ponúka priestor na relaxáciu a od-
dych žiakom a aj zamestnancom školy. Spolu so záhradou 
sme upravili aj skákaciu zónu na školskom dvore.
Záhrada a školský dvor budú slúžiť na inovácie sa v učení 
vo všetkých vyučovacích predmetoch zážitkovou formou, 
vytvoril sa priestor pre rôzne environmenálne aktivity, bese-
dy, prednášky, projektové vyučovanie, výstavy a iné školské 
podujatia. Taktiež bude zá-
hrada a školský dvor slúžiť 
ako oddychovo – relaxačná 
zóna s prvkami Snoezelen.
Pomocou grantu sme vy-
tvorili rehabilitačný chod-
ník, v ktorom sú použité 
rôzne prírodné aj technické 
materiály, s rôznym povr-
chom, príjemným aj ne-
príjemným. Žiaci po ňom 
chodia bosými nohami, 
vyvoláva v nich príjemné 
aj nepríjemné pocity, má 
rehabilitačné účinky, je 
využívaný na terapeutické 
účely metódy snoezellen, 
ktorú na škole realizujeme.
Skákacia zóna je súčas-
ťou školského dvora, kde 
v prevažnej miere reali-
zujeme rôzne pohybové 

aktivity so žiakmi. Výni-
močná je svojou fareb-
nosťou, funkčnosťou, 
je využiteľná na rôzne 
edukačné aktivity vrá-
tane telesnej výchovy, 
slovenského jazyka, 
matematiky a podobne. 
Na stenu sme umiestnili 
veľkoformátovú tabuľu 
na zapisovanie a kresle-
nie žiakov počas hodín.
Záhradné drevené pódi-
um ponúka svojou roz-
lohou miesto na realizá-
ciu edukačných aktivít. 
Zatiaľ chýba prírodné 
tienenie, ktoré časom 
zabezpečia rozrastené 
rastliny hrozna. Plá-
nujeme ho využívať 
pri rôznych kultúrnych 

a spoločenských aktivitách školy, žiaci budú na ňom 
vystupovať. 
V strede v samom „srdci“ záhrady sme osadili drevenú 
knižnicu s lavičkou. Ukrýva viacero kníh, ktoré si žiaci 
môžu podľa vlastného výberu čítať. Svoje miesto si 
žiaci nájdu aj na novej lavičke pod orechom či novej 
lavičke, ktorá bude už na budúcu jar prerastená pa-
viničom.
Po okrajoch záhrady sme urobili jahodovisko ako vy-
výšený záhon a osadili jazierko s fontánou vysadené 
vodnými rastlinami.
Svoje miesto si na našej novej záhrade našli aj vtáčie 
búdky a 3 hmyzie hoteli. Veríme, že si v nich nájdu 
svoj nový domov rôzne druhy hmyzu, ktoré budeme 
môcť pozorovať na hodinách vecného učenia a bio-
lógie.
Kamienkové ručne maľované hry sú ukryté v dreve-
nom domčeku. Edukačné hry budeme vyrábať na rôz-
ne vyučovacie predmety ako slovenský jazyk, mate-
matika, vecné učenie a iné. Do toho času sme vyrobili 
napríklad skladanie viet, maľovanú abecedu, hry na 
počítanie.



InfolistyInfolisty INFORMÁCIE 15

V našej záhrade boli použité rôzne druhy materiálov, zrecyklovali 
sme napríklad starý plastový sud na vodu, vznikla tak nádoba na 
hry do piesku. Ohraničenie záhonov sme vytvorili zo starých tehál, 
žiaci natierali lavičky a kovové konštrukcie lavičiek. 
Na našej záhrade sme vysadili a dosadili rôzne bylinky, rastliny 
a stromy. V detskej piesni spievame „ Jeseň pani bohatá, farbí stromy do-

zlata, premaľúva celý sad...“ A je to tak. Jeseň čaruje. Premieňa 
prírodu pred našimi očami. Dáva nám svoje dary, aby sme ich zu-
žitkovali. 

Október – mesiac úcty 
k starším

No jeseň je bohatá aj na udalosti, ktoré sú súčasťou 
našich ľudských životov.
V septembri vždy začína nový školský rok. Nové 
deti, nové učiteľky, nové triedy, noví rodičia.....
V októbri prejavujeme úctu k starším. S deťmi sme 
sa rozprávali   o rodine, do ktorej patria naši  drahí, 
nenahraditeľní, milovaní, starí rodičia.  Aj k nim je 
„pani jeseň“ štedrá. Votkáva im do vláskov strie-
borné nitky. A čím sú starší, tým je štedrejšia. Čo 
poznanie, skúsenosť, to ďalší strieborný pramienok 
vláskov ozdobí  starým rodičom hlávky.  My sme na 
nich intenzívne mysleli, rozprávali sa a predstavova-
li ich kamarátom prostredníctvom rodinných fotiek. 
Nacvičovali sme divadielka, scénky, básne, piesne, 
hry a tančeky, aby sme našich dedkov  a babky   po-
tešili.   Do materskej školy  sme ich nemohli pozvať. 
(Covid – opatrenia). Tak sme „ jeseň života“  star-
kovcom spríjemnili  pozdravmi   cez facebookové 
skupinky.  Vlastnoručne vyrobené darčeky  odo-
vzdali osobne.
Vaše vnúčatká – deti z Materskej školy na ul. Mali-
novského  874 ,  Elokované pracovisko I. Krasku 60, 
Krupina.                                            Mária Mozoľová

Mgr. Andrea Kristelová, riaditeľka školy
foto: Ing. Milan Ďuroch
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Materská škola, Malinovského 874, Krupina, spolu s jej Elokovaným pracoviskom I. Krasku 60, dnes oslavovala Deň 
materských škôl. Myšlienka usporiadať tento deň, ktorý pripadá na 4. novembra, vyšla z iniciatívy Slovenského výboru 
Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP). 4. november 1829 vznikla a bola založená v Banskej Bystrici 
prvá detská opatrovňa na území Slovenska. 
Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. 
Touto akciou chceme verejnosti ukázať, že materská škola, to nie je len hranie sa, ale aj cieľavedomá a systematická výchova a vzdelá-
vanie, na ktoré bude nadväzovať ďalší stupeň vzdelávania detí – základná škola. Veríme, že naplníme odkaz grófky Brunswickovej: „Tieto 
malé deti sa tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ 
S deťmi sme tento deň oslávili hravou a zábavnou formou, športovými aktivitami, maľovaním a zhotovovaním plagátov. Počas pobytu 
vonku sme si zaspievali hymnu Dňa materských škôl a vypustili balóny. Ďakujeme firme Eden, ktorá sponzorsky venovala deťom sladkú 
odmenu.                                                                                                                                                              Mgr. Lýdia Vazanová

DEŇ  MATERSKÝCH ŠKÔL
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Mesto Krupina pokračuje v obnove národnej kultúrnej pamiatky 
Hrobky Plachých na starom cintoríne v Krupine. Jej 6. etapa sa 
mohla uskutočniť aj vďaka podpore Ministerstva kultúry Sloven-
skej republiky v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom. 
Predchádzajúce etapy opravy hrobky realizovala firma Obnova, 
s.r.o. Banská Štiavnica. V tejto etape už nová firma Bonart, s.r.o. 
z Nemiec realizovala umelecko-remeselné obnovenie fasád od ko-
runnej rímsy dole, obnovenie poškodených štukových klenákov, 
ďalej obnovu oblúkových štukových šambrán, obnovu ťahaných 
rohov budovy, ako aj pásovej rustiky východnej, južnej a sever-
nej plochy fasády hrobky. Dôležitou časťou bolo osadenie zvodov 
a štyroch odtokových historických kameňov. Mesto Krupina si záro-
veň objednalo archívny výskum. Celková preinvestovaná suma bola 
14 328,- EUR, pričom 9 700,- EUR získalo mesto z dotácie MK SR 
a zvyšné finančné prostriedky vo výške 4 628,- EUR boli zabezpe-
čené z rozpočtu mesta Krupina.

Obnova Hrobky Plachých 
– 6. etapa 

V prípade úspešnej žiadosti v dotačnom programe MK SR na budúci 
rok mesto plánuje pokračovať v obnove hrobky – najmä strešnej 
konštrukcie a medenej krytiny a neskôr tiež v obnove interiérov.  
                                  PhDr. Miroslav Lukáč, Mgr. Katarína Jankovičová

V areáli Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine bola minulý rok rea-
lizovaná obnova múrika a oplotenia Geschwindovej záhrady ruží. 
V tomto roku mesto Krupina realizuje ďalší projekt s podporou Ban-
skobystrického samosprávneho kraja – Revitalizácia Geschwindovej 
záhrady ruží v rámci podpory určenej na regionálny rozvoj a rozvoj 
cestovného ruchu v BBSK. Firma GreenMamba, s.r.o. z Lučatína re-
alizovala výsadbu rastlín do pripravenej plochy (hnojenie, osadená 
mulčovacia textília), ďalej výsadbu stálo zelených krov, ktoré dopl-
nili rad už jestvujúceho živého plota z krušpánu, ďalej realizovala 
osadenie cortenových tabúľ s nápismi – menami ruží, ako aj veľkej 
tabule s informáciami o záhrade a práci šľachtiteľa ruží Rudolfa 
Geschwinda, ktorý pôsobil a žil v Krupine. 

Revitalizácia 
Geschwindovej záhrady ruží

Plochy v bezprostrednej blízkosti ruží boli zvýraznené makada-
movým štrkom a dve výškovo rozdielne úrovne záhrady boli pre-
pojené osadenými schodmi z prírodného kameňa. V lete by mala 
najväčšiu plochu  záhrady zaberať kvetinová lúka. Záhrada bude 
doplnená lavičkou a umelým osvetlením. Projekt sa realizoval vo 
výške 14 297,64 EUR, pričom dotácia z BBSK vo výške 8 500,- EUR 
bola doplnená z rozpočtu mesta Krupina vo výške 5 797,46 EUR.                                                                                                                                             
                                PhDr. Miroslav Lukáč, Mgr. Katarína Jankovičová

Autor kovového monumentu Jozef Uhrecký z Hrochote (vpravo)
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Pomaly sa k nám blížia najkrajšie sviatky v roku. Každý sa teší na čas, keď si po náročnom roku sadne s rodinou 
k štedrovečernému stolu, ktorý bude plný tradičných vianočných dobrôt a večer zakončí pri vianočnom stromčeku 
rozbaľovaním darčekov s rozprávkami v pozadí. No nezabúdajme, že aj obdobie adventu má svoje čaro a takisto sa 
spája s množstvom zvykov a tradícií. Dnes by som vás preto chcela previesť známymi aj menej známymi tradíciami.

Predvianočné zvyky a tradície v Honte

Sv. Katarína – 25. november
Od nepamäti sa tradovalo, že počas dní 
pred zimným slnovratom majú temné 
sily väčšiu moc. Preto dostali pomenova-
nie stridžie dni. Čo znamenalo, že ranné 
návštevy žien v akejkoľvek domácnosti 
boli nežiaduce. Vraj návšteva žien v do-
moch spôsobovala mrzutosti a starosti. 
Za prvý stridží deň sa považoval dvadsia-
ty piaty november, čiže deň, ktorý patrí 
Kataríne. Okrem populárnej pranostiky 
,,Katarína na blate a Vianoce na ľade“ 
sa s týmto dňom spája množstvo zvykov. 
Napríklad, po tomto dni sa už nemohli 
konať tanečné zábavy a pre mnohých 
začal pôst. V tento deň mal do domu 
vždy najskôr vstúpiť muž, aby priniesol 
rodine šťastie, a rovnako boli zakázané 
ženské práce s ihlou, pretože na ďalší 
rok by nebola dobrá úroda.  
Sv. Ondrej – 30. november
Ako ďalšieho tu máme veštca Ondre-
ja, ktorému patrí posledný novembrový 
deň v kalendári. 30. november bol po-
važovaný za najčarovnejší deň v roku, 
čo mnohí využívali na veštenie. Hlavne 
mladé dievčatá, ktoré chceli vedieť viac 

o svojom budúcom partnerovi. Nepochybne najznámejšia tradícia je liatie olova cez kľúčovú dierku. Dievčatá liali olovo do studenej 
vody a na základe jeho tvaru hádali povolanie budúceho priateľa. 
Na Ondreja však neveštili len dievčatá, ale aj hlava rodiny – otec. Ten zobral štyri hrnčeky, pod každý skryl jeden predmet – hlinu, 
chlieb, hrebeň a prsteň. Hlina predstavovala smrť, chlieb zbohatnutie, hrebeň chorobu a prsteň predpovedal svadbu. Potom si zavolal 
ostatných rodinných príslušníkov, ktorí bez toho, aby vedeli, čo ktorý hrnček skrýva, si po jednom otočili. Takto si určili svoj osud.
Sv. Barbora – 4. december
Možno Barborka priamo nepatrí medzi povestné strigy, no rovnako aj tento deň ako deň Sv. Kataríny sa považoval za magický a 
patril medzi povestné stridžie dni. Zvyklostí a pranostík na Barboru je naozaj veľa. Počas tohto dňa sa v mnohých rodinách nešilo, 
nepriadlo ani nepáralo, inak by sa statok páral,  čiže klal. Rovnako, ako na sv. Luciu, aj počas sv. Barbory sa dievčatá a ženy obliekli 
do bielych šiat ako Barborky, hlavu si ozdobili šatkou alebo venčekom a chodili po domoch. Na rozdiel od Lucie, kedy ženy mlčali, na 
Barborku boli pri návšteve domu iné zvyky. Keď prišli do domu, zborovo sa s domácimi pomodlili alebo predniesli krátku básničku: 
„Barbora, z rodu vzácneho, dcéra otca zúrivého, my ťa ctíme, velebíme, tak ako môžeme a vieme, uvrhnutá do žalárov s veľkou 
nebeskou žiarou, vstúpila z hroznej temnosti do veľkej sviatosti."  Ženy mali v ruke väčšinou metličku alebo husacie krídlo, aby nimi 
symbolicky povymetali izbu. Ale mohli niesť aj košík s jabĺčkami, iným ovocím a sladkosťami, ktoré rozdali dobrým deťom, pre tie 
neposlušné mali pripravený prútik.
S Barborou sa spája aj ďalšia tradícia - čerešňová vetvička, ktorú si vydajachtivá dievčina odrezala zo stromu, a ak jej do Vianoc vy-
kvitla, mala sa do roka vydať. Podľa tejto vetvičky sa dalo 
tiež určiť, odkiaľ bude budúci ženích pochádzať. Ktorým 
smerom sa vetvička vo váze otočila, z tadiaľ mal prísť jej 
vyvolený. Ak teda túžite, milé nezadané dámy a dievčatá, 
dozvedieť sa, či sa na budúci rok vydáte, nezabudnite si 
dnes odrezať  čerešňovú vetvičku a dať si ju do vázy! 
Sv. Mikuláš – 6. december
Nepochybne medzi najobľúbenejší sviatok patrí Mikuláš, s 
ktorým sa spája množstvo legiend. Najznámejšou je určite 
o troch chudobných dievčatách, ktoré chcel otec poslať do 
nevestinca. Dozvedel sa to však Mikuláš a každej z diev-
čat hodil do okna balíček plný zlata, aby sa mohla vydať. 
Okrem tohto príbehu je množstvo ďalších, kde Mikuláš 
robí dobré skutky, pre ktoré si ho ľudia a najmä deti obľú-
bili. Po smrti sa dokonca stal ich patrónom.  
V súčasnosti je však známy ako milý dedko s dlhou bielou 
bradou a červeným kabátom, ktorý chodí podvečer spolu s 
anjelom a čertom. Dobrým deťom rozdáva sladkosti a pre 
tie neposlušné má čert pripravené vrece uhlia. 
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Sv. Lucia – 13. december
Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. 
Najznámejší stridží deň, s ktorým sa spája 
množstvo zvykov. Na Luciu sa jedol cesnak, 
ktorý mal chrániť pred zlými duchmi. Takisto 
sa v tento deň nesmelo vpustiť cudziu ženu do 
domu či nič dávať alebo požičiavať. V predve-
čer Lucie chodili po domoch ženy zahalené do 
bielych plachiet, s pomúčenou tvárou, mlčky, 
aby ich nikto nespoznal a vymetali kúty. Vy-
háňali zlých duchov, temné sily, choroby a trá-
penia. 
V tento deň bol priestor aj na čary. Dievčatá si 
na 12 papierikov napísali mená chlapcov, mož-
ných budúcich ženíchov. Každý deň do Vianoc 
si jeden vytiahli a spálili. Na Štedrý deň po ve-
čeri si otvorili posledný, na ktorom bolo meno 
ich budúceho manžela. 
Rovnako aj chlapci mali svoje povinnosti v 
tento deň. Ak chceli zistiť, ktorá z dievčat je 
bosorka, museli si vlastnoručne vyhotoviť dre-
vený stolček. S jeho výrobou museli začať ve-
čer na Luciu a každý deň mali niečo pridať, tak 
aby bol hotový na Štedrý deň. Pozor pri výrobe 
nemohli použiť žiadny klinec. Keď sa potom na 
polnočnej omši postavili na takto zhotovený 
stolček, uvideli všetky miestne strigy, ako sedia 
obrátené chrbtom k oltáru. 
Nielen mladí považovali dni od sv. Lucie až do 
Vianoc čarovné. V mnohých rodinách, poväč-
šine to bol najstarší člen rodiny, zapisovali po-
časie počas dní od Sv. Lucie až do Vianoc. Aké 
bolo počasie v jednotlivých dňoch, také boli 
mesiace v nasledujúcom roku. Táto tradícia sa 
zachovala aj v našej rodine, kde najstarší člen, 
môj starý otec, už niekoľko desaťročí zapisuje 
dni od Sv. Lucie až do Vianoc. A verte či nie, 
mnohokrát sa jeho veštba vyplnila. 
Adventný veniec
Adventný veniec je súčasťou našich domác-
ností už veľmi dlho. Nikto presne nevie, odkiaľ 
prišiel, ale spája sa s ním krásna symbolika. 
Veniec je vyrobený z rôznych ihličnanov, kto-
ré znamenajú trvalý život. Niektoré ihličnany 
majú ešte ďalšie významy. Napríklad vavrín 
znamená víťazstvo nad prenasledovaním a 
utrpením, borovica, cezmín a tis znamenajú 
nesmrteľnosť a cédru sa pripisuje sila a uzdra-
venie. 
Okrúhly tvar venca nemá začiatok ani koniec 
a symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť 
duše a večný život nájdený v Kristovi. Šišky, 
oriešky alebo semienka sú symbolom života a 
vzkriesenia. Nakoniec štyri sviečky predstavujú 
štyri týždne adventu. Všetko dokopy vyjadruje 
nesmrteľnosť našej duše a nový, večný život 
nájdený v Kristovi. 
K sviečkam na adventom venci sa viažu ešte 
ďalšie pravidlá a symboly. Sviečky by sa mali 
zapaľovať v smere hodinových ručičiek a hlav-
nou farbou by mala byť fialová. Táto farba je 
symbolom pokory a dôstojnosti. 
Každá sviečka má potom svoj osobitý symbol. 
Prvú adventnú, tzv. železnú nedeľu sa zapaľu-
je sviečka nádeje. Druhú adventnú, tzv. bron-
zovú nedeľu sa zapaľuje sviečka mieru. Tre-
ťou adventnou nedeľou je strieborná nedeľa 
a zapaľuje sa sviečka priateľstva. Nakoniec na 
štvrtú adventnú nedeľu, tzv. zlatú sa zapaľuje 
sviečka, ktorá predstavuje lásku.
                                Text: Kristína Teťáková,                                                                                                                                        
                                                prevzaté z Region Hont

6. decembra sa na Svätotrojičnom námestí slávnostne rozsvietil vianočný 
stromček pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Krupina. 
Svojim príhovorom pozdravil občanov mesta primátor Ing. Radoslav Va-
zan, pripomenul náročnú dobu, ktorú teraz žijeme a všetkým poprial veľa 
zdravia a krásne vianočné sviatky. 



V období od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021 Mestská po-
lícia v Krupine celkovo riešila 135 priestupkov, kde 84 
bolo vybavených dohováraním, 51 priestupkov bolo 
vyriešených v blokovom konaní. 48 priestupkov ulo-
žených v blokovom konaní súviselo s porušením pred-
pisov v doprave /najčastejšie zákaz zastavenia a státia, státie na 
verejnej zeleni, porušenie dopravnej zóny z dopravným obmedze-
ním, jazda v protismere/, 2 priestupky proti verejnému poriadku 
a 1 priestupok Iné priestupky proti poriadku v správe /plnoletá 
osoba požívala alkoholické nápoje na mieste kde je to zakázané 
Všeobecne záväzným nariadením mesta Krupina č. 5/2009 o úpra-
ve podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápo-
jov v zariadeniach spoločného stravovania, obchodnopredajných a 
iných verejne prístupných miestach na území mesta Krupina/.
Mestská polícia v Krupine spolupracovala s orgánmi činnými 
v trestnom konaní pri objasňovaní spáchaných trestných činoch 
a priestupkoch. V uvedenom období bolo skontrolovaných 79 osôb, 
hlavne v súvislosti s podozrením páchania priestupkov, porušení 
Všeobecne záväzných nariadení mesta Krupiny ako aj osôb, ktoré 
obťažovali spoluobčanov prosbou o poskytnutie finančných pro-
striedkov. 
Bolo vykonaných 12 dychových skúšok. Počas výkonu služby Mest-
ská polícia v Krupine zabezpečila riadenie cestnej premávky v čase 
opráv ul. Kuzmányho. Dňa 26. 11. 2021 bol zaznamenaný v mes-
te Krupina utečenec zo Sýrie, ktorý bol odovzdaný štátnej polícii. 
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 verejný-
mi inštitúciami pri vykonávaných opatreniach prijatých Krízovým 
štábom Vlády SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, Krízového 
štábu Mesta Krupiny. Táto spolupráca naďalej prebieha. Ide hlav-
ne o zabezpečenie kontroly dodržiavania prijatých opatrení. Touto 
cestou chcem  požiadať každého občana, firmy, podnikateľské sub-
jekty o dodržiavanie opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia 
COVID-19.
Mestská polícia v Krupine žiada vodičov motorových vozidiel o do-
držiavanie Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávky a doplne-
ní 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, dodržia-
vaním pravidiel v cestnej premávky 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 par-
kovanie zo strany vodičov, ktorí svoje vozidlo nezaparkujú na urče-
ných 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 byto-
vých jednotiek, dvorov, garáži a pod., nie je vhodné, pričom takéto 
správanie nezodpovedných vodičov v prvom rade ohrozuje, obme-
dzuje 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 živo-
ta, podanie prvej pomoci, likvidácia požiaru a pod./. Každý svojim 
zodpovedným prístupom predchádza vzniku nežiaducich situácií. 
Nakoľko už ide o zimné obdobie, žiadam vlastníkov motorových 
vozidiel a vodičov, aby svoje vozidlá, čo v najväčšej miere parkovali 
v garážach, vo dvoroch svojich rodinných domov, z dôvodu vykoná-
vania kvalitnej zimnej údržby nielen na miestnych komunikáciách, 
ale aj na chodníkoch. Dávam do povedomia, že Mestská polícia 
v Krupina nevykonáva 24 – hodinovú službu a preto v prípade pria-
meho 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
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 Mestská polícia v Krupine informuje...

Ing. Adriana Žabková

Manželstvo uzavrelo 19 párov:

Opustilo nás 37 spoluobčanov:

Demografický vývoj obyvateľstva 
v meste Krupina september - november 2021 

(vyhotovené 2. 12. 2021)
Naši novonarodení Krupinčania : 14 detí

Amélia Dobrocká
Mateo Cibula
Tatiana Mikulová
Rebeka Uramkinová
Viola Smädová
Rebeka Ramšíková
Tatiana Vazanová

Ondrej Mišurovic
Klára Lutterová
Ondrej Pavlenda
Michal Michalík
Adam Križan
Filip Považanec
Michal Krajč

Matúš Vyletel a Miriama r. Darnadiová
Richard Turan a Dáša r. Štímelová
Martin Holúbek a Andrea r. Machálková
Tomáš Suchán a Adriana r. Račeková
Martin Žaťko a Kristína r. Labudová
Peter Melaga a Viera r. Kočtúchová
Ján Francisci a Paula r. Pavlendová
Pavel Halgaš a Dominika r. Valicová
Jozef Sartoris a Nikola r. Bartóková
Miroslav Revaj a Katarína r. Sujová
Pavel Šarina a Kamila r. Fajferová
Jaroslav Ondrík a Kristína r. Kohútová
Richard Paľov a Lenka r. Škodová
Milan Selecký a Natália r. Mrázová
Peter Sopko a Lenka r. Cibuľová
Michal Ďurajka a Lucia r. Bialoňová
Marek Sliacky a Lucia r. Gregáňová
Peter Bohuš a Paulína r. Roziaková
Peter Ruman a Stanislava r. Zošiaková

Milan Vician, 61-r.
Dominika Balogová, 15-r.
Eva Surovcová, 78-r.
Ing. Jozef Daniel, 59-r.
Gabriela Kőstlerová, 88-r.
Leonard Lendvorský, 77-r.
MVDr. Josef Rambousek, 68-r.
Dušan Fekus, 73-r.
Mária Víbošťoková, 56-r.
Samuel Beseda, 78-r.
Imrich Bodó, 87-r.
Juraj Kocman, 85-r.
Anna Veľká, 86-r.
Koloman Kováč, 45-r.
MUDr. Peter Ťavoda, 80-r.
Verona Kaizerová, 87-r.
Rozalia Olšiaková, 87-r.
Pavel Országh, 64-r.
Jozef Pálka, 53-r.

Marian Fabian, 74-r.
Vlasta Bučíková, 66-r.
Jozef Machovič, 84-r.
Juraj Kružliak, 76-r.
František Haluz, 57-r.
Anna Melichová, 84-r.
Irena Monišová, 65-r.
Marian Machovich, 73-r.
Barbora Vyletelová, 86-r.
Helena Čižmáriková, 80-r.
Marta Polcíková, 56-r.
Blažena Fertšeková, 77-r.
Emil Fertšek, 78-ročný
Viera Melichová, 75-r.
Dušan Sloboda , 66-r.
Emília Poročáková, 90-r.
Anna Nováková, 76-r.
Etela Tuhárska, 91-r.
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Mobility pedagogických zamestnancov SOŠOaS Krupina 
v rámci programu Erasmus+

V dňoch 26. 11. - 29. 11 .2021 sa žiaci a učitelia Gymnázia Andreja 
Sládkoviča Krupina, vybrali spoznávať krásu a históriu večného 
mesta – RÍM.  
V skorých ranných hodinách nastúpili do taxíkov, ktoré ich dopravili 
na letisko Ferenca Liszta v Budapešti. Po približne hodinu a pol 
trvajúcom lete sme vystúpili v Ríme. Preprava do hotela trvala 
chvíľu a mali sme  celý deň pre seba. Každý mal možnosť si vybrať 
čo chce ako prvé vo večnom meste vidieť. Večer na spoločnej 
večeri sme si navzájom vymieňali poznatky a dojmy s prechádzky 
po Ríme, nevadilo nám ani to, že nás občas skropil dážď. 
V sobotu sme už mali spoločný program návštevu Vatikánskych 
múzeí, Sixtínskej kaplnky, Bazilika sv. Petra, Anjelsky hrad, večerný 
Rím. Tu už počasie bolo k nám ústretové a celý deň nám svietilo 
slniečko na našich potulkách. Mnohých z nás ohúrili krásne zbierky v 
múzeu, maľby v Sixtínskej kaplnke, impozantnosť baziliky. Najväčší 
zážitok však bol  pohľad na Rím z vyhliadky - kopuly Baziliky sv. 
Petra, na ktorú sme museli zdolať 165 schodov. Romantiku večera 
doplnil určite najromantickejší zážitok celého pobytu, keď mladý 
muž na kolenách pri fontáne di Trevi, žiadal svoju priateľku o ruku 
za hlasného potlesku a podpory okolo stojacích. 
Tretí deň nášho pobytu bol venovaný antickému Rímu, tak sme si 
za pomoci výkladu našej sprievodkyne, predstavovali ako večné 
mesto vyzeralo a žilo počas vlády rímskych cisárov. Navštívili 
sme Koloseum, Fórum Romanum, Pantheon, Španielske schody, 
Lateránsku baziliku, neobišli sme ani sochu zakladateľov Ríma pri 
sídle primátora mesta, fontánu štyroch riek a ďalšie pamätihodnosti 
tohoto večného a nádherného mesta. 
Za sprevádzanie a odborný výklad k pamätihodnostiam v Ríme 
ďakujeme pani Drahuši Kresanovej, našej bývalej absolventke GAS 
Krupina, ktorá už 20 rokov žije v Ríme  a sprevádza turistov po jeho 
krásach.                        Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy

Študenti GAS Krupina 
spoznávali Rím 

Pedagogickí zamestnanci školy, sa zúčastnili v rámci programu Erasmus+ v dňoch 16. až 22. augusta 2021, pracovnej stáže na Malte 
a v dňoch 18. 10. - 24. 10. 2021 sa ďalší pedagogickí zamestnanci spolu s riaditeľkou školy zúčastnili pracovnej stáže v Španielsku, región 
Málaga. Témou obidvoch mobilít bola agrikultúra, gastronómia a rozvoj podnikania na vidieku. Preto bol program obidvoch odborných 
mobilít zostavený tak, aby zúčastnení PZ získali čo najviac informácií z danej oblasti.
V rámci pobytu účastníci absolvovali edukačnú prehliadku olivových záhrad spojenú s výkladom o  pestovaní olivovníkov, prehliadku vý-
roby organického olivového oleja, edukačnú návštevu včelína spojenú s výkladom o výrobe lokálne typického medu a výrobkov z neho. 
Edukačná návšteva kozej farmy spojená s možnosťou zapojenia sa do výroby kozieho syra, bola zaujímavým doplnením programu. Náv-
števa ekologicky vyrábaného piva, edukačná návšteva bio vinohradu s edukačnou prehliadkou pivníc a výroby vína. 
Počas pobytu v jednotlivých edukačných destináciách zúčastnení 
PZ mali možnosť sa aktívne zapojiť do prípravy jedál, výrobkov 
a tak získavať zaujímavé poznatky, ktoré využijú pri ďalšom vzde-
lávaní svojich žiakov. 
Každá pracovná stáž prostredníctvom Erasmus +, je spojená so  
spoznávaním  kultúry daného štátu. Patrí k tomu prehliadka naj-
krajších historických miest a pamätihodností daného regiónu. Tak 
účastníci pobytu na Malte, spoznávali históriu hlavného mesta Val-
letta, ostrov Gozo, krásy prírody a ďalšie miesta tohoto čarovného 
ostrovného štátu EÚ. 
V Španielsku PZ spoznávali krásy historických miest Ardáles, Mijas, 
Málagy. Navštívili zaujímavé múzeum tradičnej kultúry, múzeum 
miniatúr, býčiu arénu, ale aj múzeum slávneho maliara Pabla Picas-
sa, ktorý sa v Málage narodil.  
Záver pobytu v každej krajine, patril záverečnému vyhodnoteniu, 
ktoré bolo spojené s večerou a odovzdávaním certifikátov o absol-
vovaní pracovnej stáže. Účastníci v Málage si počas večere mohli 
ešte vychutnať typický španielsky tanec – Flamengo.  
Verím, že poznatky, ktoré počas študijno – pracovných  pobytov   
pedagogickí zamestnanci získali, uplatnia vo vzdelávaní našich žia-
kov.                                     Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy
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         Priatelia športu,

                                                                          
Primátor mesta Krupina a Mestské zastupiteľstvo v Krupine vyhlasuje 

anketu Osobnosť športu za rok 2021.
Osobnosť športu roka je ocenenie udeľované najlepšiemu športovcovi,  športovému kolektívu a trénerovi v meste Krupina.

Nominovať športovcov, športové kolektívy a trénerov  na ocenenie môžu predstavitelia jednotlivých klubov 
alebo aj občania mesta Krupina. 

Ocenený môže byť jednotlivec,  kolektív a tréner v danom športe, ktorý dosiahol mimoriadne športové výsledky, t.j. umiestnenie 
na popredných miestach na úrovni kraja a vo vyšších súťažiach v sledovanom roku. Navrhnutí na ocenenie môžu byť aj rodáci 

mesta, ktorí svoje mesto reprezentujú na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.
  

Navrhnutých športovcov a činovníkov jednotlivé kluby nahlásia písomne do 31. januára 2022 na adresu: 
Mesto Krupina

Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
alebo na email: gabriela.ocovska@krupina.sk

Súčasťou návrhu musí byť krátky životopis a zdôvodnenie návrhu na ocenenie Osobnosť športu za rok 2021.

Vyhlásenie ankety Osobnosť športu za rok 2021  sa uskutoční v obradných priestoroch Mesta Krupina 
dňa  28. februára  2022.

                                                                                                                                                         Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta

Na starom krupinskom cintoríne sa nachádza niekoľko veľkých his-
torických kamenných krížov, pričom jeden z krížov je vyrobený z 
dreva. Z podnetu poslankyne MsZ v Krupine Mgr. Anny Surovcovej 
bol obnovený korpus (telo Ježiša Krista) kríža, ktorý sa nachádza 
neďaleko vstupnej brány v západnej časti cintorína. Kamenný kríž 
bol vybudovaný zrejme koncom 18. alebo začiatkom 19. storočia, 
na čo poukazuje jeho v podobe presýpacích hodín tvarovaná spod-
ná časť. 

Očistenie korpusu kríža 
na starom cintoríne 

Na kamenné telo bol uložený pravdepodobne najprv plechový kor-
pus, ktorý bol vymenený za liatinový, ako sa to realizovalo viackrát 
v 40. rokoch 20. storočia, a aj ten bol nahradený oveľa menším 
korpusom, ktorý sa aktuálne opravil. Okrem demontáže bol očiste-
ný, galvanicky pokovovaný a znovu inštalovaný. Opravu realizovala 
kamenárska firma Karola Roganského v Krupine, pričom celkové ná-
klady na opravu dosiahli sumu 200,- EUR. Mesto Krupina realizovalo 
opravu z vlastných zdrojov alokovaných v rozpočte na rok 2021.                                                                                                                                            
                                                                                       PhDr. Miroslav Lukáč

mailto:gabriela.ocovska@krupina.sk


ULTÚRNYCH

KKKALENDÁR

Zmena programu vyhradená. Opatrenia COVID AUTOMAT.
Informácie: www.kultura.krupina.sk
telefón: 0918 869 100, 0905536852

kultura@krupina.sk
ic@krupina.sk

muzeum@krupina.sk

Január
   Vítame Nový rok 2021 - Svätotrojičné námes�e1. 1.

 Reprezentačný ples mesta Krupina - Reštaurácia Rozvoj19. 1.

Február
 Wonderland - Kino Kultúra7. - 9. 2.

     Športovec roka 2017 - Obradná miestnosť MsÚ23. 2. 

Marec
   73. výročie oslobodenia mesta Krupina - Svätotrojičné námes�e2. 3.
   Medzinárodný deň žien - Kino Kultúra8. 3.

 Beh oslobodenia mesta Krupina - Svätotrojičné námes�e10. 3.

Apríl
 Jarný gazdovský jarmok - Amfiteáter Viliama Polónyiho28. 4.
 Cena mesta Krupina - cyklis�cké preteky 29. 4.

Máj
 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny - Svätortojičné námes�e 7. 5. 

 Deň ma�ek �Kočíkový sprievod“ - Park Andreja Sládkoviča13. 5.
Noc múzeí a galérií - Múzeum A. Sládkoviča19. 5. 

Jún
 KRUPINSKÉ KULTÚRNE LETO 2018 - Svätotrojičné námes�e

      Medzinárodný deň de� - CVČ Domček1. 
   Dni mesta Krupina - Amfiteáter Viliama Polónyiho3.-5.
        Spievanky pod Vartovkou - Amfiteáter Viliama Polónyiho5.

 Večer slávy - Amfiteáter Viliama Polónyiho22. 6. 

Júl
 Krupinská cyklis�cká liga1. 7. - 31. 8.

August
  Heliletogónka - Amfiteáter Viliama Polónyiho4. 8. 

 Slovenské národné povstanie - Svätotrojičné námes�e, pietny akt28. 8.
 Vatra SNP - Vartovka28. 8.

September
 Odbojárska vatra na Švábe28. 9.

Október
Čaro zrelos� - Kino Kultúra19. 10. 
 Jesenný jarmok na námes� - Svätotrojičné námes�e25. 10.

             Jesenný gazdovský jarmok - Amfiteáter Viliama Polónyiho 

November
   3.11. Krupinská heligónka - Kino Kultúra

 11.11. Deň vojnových veteránov - Park Andreja Sládkoviča

December
   Mikuláš v meste - Svätotrojičné námes�e6. 12.
    Krupinské Vianoce - Svätotrojičné námes�e7. 12. - 16. 12.

 Vianočný radničný rínok - Svätotrojičné námes�e16. 12.
 Silvestrovská cyklis�cká jazda - Svätotrojičné námes�e 31. 12.

 

 
 

JANUÁR
  1. Vítame Nový rok 2022 - Svätotrojičné námestie

FEBRUÁR
  18. Divadelné predstavenie - Kino Kultúra 

3. Oslobodenie mesta Krupina - Svätotrojičné námestie  

28. Medzinárodný deň učiteľov - Kino Kultúra 

8. Medzinárodný deň žien - Kino Kultúra

28. Osobnosť športu za rok 2021 - Obradná miestnosť MsÚ

MAREC
  

APRÍL
  

MÁJ
  

JÚN
  

JÚL
  

AUGUST
  

SEPTEMBER
  

OKTÓBER  

NOVEMBER  

2022

1.- 31. Marec mesiac knihy - Mestská knižnica  

30. Jarný gazdovský jarmok - Amfiteáter Viliama Polónyiho   

1. Cena mesta Krupina - cyklistické preteky

10. Jesenný gazdovský jarmok - Amfiteáter Viliama Polónyiho   
9. MICHAL DAVID - koncert, Futbalový štadión MFK Krupina    

13. Čaro zrelosti - program pre seniorov, Kino Kultúra
27. Jesenný jarmok - Svätotrojičné námestie

11. Tália 2022 - festival divadla, Kino Kultúra

12. Krupinská heligónka - Kino Kultúra

 

7. 77. výročie ukončenia 2. svetovej vojny - Svätotrojičné námestie
21. Noc múzeí a galérií - Múzeum A. Sládkoviča

29. ZAČÍNAME KKL 2022- Amfiteáter Viliama Polónyiho

3.-5. DNI MESTA KRUPINA 2022- Amfiteáter Viliama Polónyiho

1. Medzinárodný deň detí - CVČ Domček

15. KKL 2022- koncert, Amfiteáter Viliama Polónyiho

20. Divadelné predstavenie - Kino Kultúra   

31. Podzemie Krupiny - pivnice na ul. Sládkovičova a Podzemie Krupiny, o.z.

24. KKL 2022- koncert, Amfiteáter Viliama Polónyiho
26. Podzemie Krupiny - Múzeum A. Sládkoviča a Podzemie Krupiny, o.z.

6. Heliletogónka - Amfiteáter Viliama Polónyiho

19. KKL 2022- koncert, Amfiteáter Viliama Polónyiho

27. RND - SPEV KOHÚTA -  divadlo, Amfiteáter Viliama Polónyiho
26. Vatra SNP - Vartovka

28. Podzemie Krupiny - pivnice na ul. Sládkovičova a Podzemie Krupiny, o.z.

25. Podzemie Krupiny - pivnice na ul. Sládkovičova a Podzemie Krupiny, o.z.

11. Deň vojnových veteránov - Park Andreja Sládkoviča

DECEMBER  
  Mikuláš v meste - Svätotrojičné námestie6.
7. - 18. Krupinské Vianoce - Svätotrojičné námestie
18. Vianočný radničný rínok - Svätotrojičné námestie

a spoločenských
podujatí

orientačný

26. Slovenské národné povstanie - Svätotrojičné námestie, pietny akt

26.3. - 27.3. Otvorenie Krupinského podzemia - pivnice na ulici Andreja Sládkoviča
30.4. -  1.5.  Podzemie Krupiny - pivnice na ulici Andreja Sládkoviča
21.5. - 22.5. Podzemie Krupiny - pivnice na ulici Andreja Sládkoviča
03.6. - 05.6. Podzemie Krupiny - pivnice na ulici Andreja Sládkoviča
26.6.            Otvorenie turistického leta - pivnice na ulici Anreja Sládkoviča
31.7.            Podzemie Krupiny - muzeum A.S a O.Z. 
28.8.            Podzemie Krupiny - muzeum A.S. a O.Z.
25.9.            Podzemie Krupiny - muzeum + O.Z.
27.10. - 30.10. Podzemie Krupiny - muzeum + O.Z. 

26. - 27. Otvorenie Krupinskeho podzemia - pivnice na ul. Sládkvičova

30. - 1. V.  Podzemie Krupiny - pivnice na ul. Sládkovičova, Podzemie Krupiny, o.z.   

21.- 22. V. Podzemie Krupiny - pivnice na ul. Sládkovičova, Podzemie Krupiny, o.z.

Podzemie Krupiny - pivnice na ul. Sládkovičova a Podzemie Krupiny, o.z.

Otvorenie turistického leta - pivnice na ul. Sládkovičova

27. - 30.  Podzemie Krupiny - pivnice na ul. Sládkovičova a Podzemie Krupiny, o.z.

26. Divadelné predstavenie - Kino Kultúra

 

poduja�e organizované Mestom Krupina
poduja�e organizované CVČ Domček Krupina

poduja�e organizované CK Krupina
poduja�e organizované SZPB Krupina

podujatie organizované Podzemie Krupiny, o.z.
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Každy z nás sa teší na najkrajšie sviatky v 
roku - Vianoce. 
Mesto Krupina prináša svojim obyvateľom 
každý rok atmosféru Vianoc aj cez vianočnú 
výzdobu. Tento rok pribudol na Svätotrojič-
nom námestí symbol Adventu - adventný 
veniec. Je ozdobený štyrmi sviecami, kto-
ré zodpovedajú počtu adventných nedieľ. 
Je umiestnený na fontáne pred Mestským 
úradom. Postupne sa štyri sviečky rozsvie-
tia každú nedeľu až do Štedrého dňa. Prvá 
sviečka sa rozsvietila 28. novembra, kedy 
začalo adventné obdobie. Nech je tento 
symbol Adventného venca zamyslením, ob-
zretím sa nad našimi skutkami a obdobím 
duchovnej prípravy na Vianoce.
1. decembra bol na Svätotrojičnom námestí 
osadený vianočný stromček. Ani nepriznivé 
počasie neodradilo pracovníkov MsÚ v Kru-
pine vyzdobiť ho a pripraviť na slávnostné 
rozsvietenie 6. decembra v deň sv. Miku-
láša. Poďakovanie za odborné spílenie a 
prepravu vianočného stromčeka patrí CND 
Tvrdošinský s.r.o., ako aj pilčíkovi Petrovi 
Párničanovi a VG Elektro Vladimír Gregáň. 
Za bezpečnú prepravu a dopravné usmer-
nenie ďakujeme Polícii SR a Mestskej polícii 
a za manuálnu pomoc všetkým tým, ktorí 
pomáhali pri vianočnej výzdobe mesta.
                                            Ján Alakša 
                                 Oddelenie kultúry,                                                                                                                                         
                               cestovného ruchu a športu

Mesto Krupina pripravilo a rozsvietilo vianočnú vyzdobu

Vďaka dotácii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) 
v rámci podpory obnovy vojnových hrobov Slovenskej republiky, získalo Mesto 
Krupina finančné prostriedky na opravu vojnového hrobu – kríža padlých dôs-
tojníkov a vojakov z radov Kráľovskej rumunskej armády, ktorí tu boli pochova-
ní po skončení oslobodzovacích bojov na konci II. svetovej vojny. 

Obnova vojnového hrobu

Neskôr všetkých 57 tiel rumunských bojovníkov exhumovali a previezli na voj-
nový cintorín do Zvolena. Pamätník ako jeden z prvých venovaný Rumunom 
v rámci Československa, sa nachádza na starom cintoríne v Krupine už od roku 
1945. Jeho autorom je krupinský kamenársky majster Ján Lendvorský. Kame-
nár Karol Roganský so zamestnancami realizovali zlátenie písmen pamätníka, 
ako aj škárovanie medzi jednotlivými kamennými článkami vojnového hrobu. 
Dotácia vo výške 950,- EUR poskytnutá MV SR bola dofinancovaná z rozpočtu 
mesta Krupina vo výške 237,50 EUR, pričom celkovo sa na opravu pamätníka 
použilo 1 187,50 EUR.                                                  PhDr. Miroslav Lukáč
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Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok na svojom septembrovom zasadnutí schvaľovala dotácie pre 2021. 
Dotácie sme 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, podporili 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 – Hontianske Nemce
Kúpalisko Tepličky 
Bajkuj v Honte 
Pevne veríme, že finančné prostriedky pomôžu jednotlivým organizáciám pri ich pravidelnej činnosti a ich napredovaní a rozvoji. 

Dotácie pre športové kultúrne organizácie

Mládež v Krupine pokračuje vo svojej tréningovej činnosti striedavo 
na tenisových kurtoch a od mesiaca november v telocvični JCH 
Krupina. 
Deti sú rozdelené na 2 kategórie – začiatočníci (od 5 do 8 
rokov) mávajú tréningový proces 1x do týždňa a pokročilí (od 8 
do 15 rokov)  2-3x do týždňa buď na tenisových kurtoch alebo 
v telocvični. V súčasnosti evidujeme veľký záujem o tenis v Krupine, 
prihlásených máme 21 žiakov a pevne veríme, že záujem bude 
neustále narastať a budeme vychovávať nových tenisov a tenistky. 

Už dlhodobo sú na našich základných školách kotle, ktoré je po-
trebné postupne vymeniť a obnoviť. 
Plynové kotle na základnej škole JCH Hronského sa vyhodnotili ako 
havarijný stav, kde je nutná okamžitá výmena za nové kotly.  
Poslanci na MsZ schválili zmluvy s firmou Remonta a vyčlenili fi-
nančné prostriedky vo výške 69109,31 eur na rekonštrukciu hava-
rijného stavu plynovej kotolne na ZŠ J. C. Hronského

Tréningový proces 
tenisovej mládeže

Oprava plynových kotlov 
na Základnej škole 

Jozefa Cígera Hronského 
Krupina

Podporujeme   
bezpečné prostredie 

v školských zariadeniach

Dňa 27. 10. 2021 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanci 
jednohlasne podporili náš návrh:
Nákup 5 antigénových samotestov na Covid 19 pre všetkých 
pedagogických aj nepedagogických zamestnancov pre školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina.

Mgr. Martin Selecký
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Atletický Klub Krupina si od svojho založenia v roku 2016 získal 
priazeň mnohých detí, ale i dospelých pretekárov. Momentálne sa 
náš počet rozrástol na 91 členov a za 5 rokov pôsobenia sme získali 
dovedna 10 medailí z Majstrovstiev SR. Naše úspechy aj narastajú-
ca členská základňa sú výsledkom systematickej práce s mládežou. 
Absolvovať množstvo tréningových hodín strávených s deťmi, ale 
taktiež na súťažiach by bez nášho presvedčenia a pozitívneho vzťa-
hu k športu zrejme nebolo možné realizovať. Aktívne sa zapájame 
do športového diania a každoročne organizujeme športové poduja-
tie Rozbehajme Krupinu. Ani sme sa nenazdali a máme za sebou už 
3 úspešné ročníky. Participujeme už 2 roky na organizácii Dudinskej 
50-ky. Máme za sebou 1. ročník podujatia organizovaného pre naj-
menšie deti v mestskej športovej hale, alebo aj Majstrovstvá SR v 
cezpoľnom behu. 
Chceme v týchto aktivitách naďalej pokračovať a verím, že práve 
prebiehajúca rekonštrukcia atletického oválu a prislúchajúcich sek-
torov na mestskom štadióne nám ponúkne nové možnosti, ktoré aj 
radi využijeme. Nový moderný tartanový povrch nám určite pomô-
že skvalitniť tréningový proces a verím, že areál získa na atraktivi-
te, čím pritiahne aj viac detí k športu.
Ďakujeme za podporu sponzorom, Mestu Krupina, BBSK, ale i mno-
hým rodičom, dobrovoľníkom a priaznivcom.
                                                                                     Mgr. Július Korčok

Na záver sezóny sme sa už tradične zúčastnili MMM v Košiciach, 
ktorý oslávil už v poradí 98. ročník. Za špeciálnych a sprísnených 
podmienok ako bolo napríklad štartovanie s časovým odstupom 
vo vlnách sa pretekov zúčastnilo vo všetkých disciplínach takmer 
7000 bežcov. Náš klub mal zastúpnie v 3 disciplínach. 
Na polmaratónskej trati obsadil R. Jambrich 31. miesto, T. Veróny 
335. miesto, V. Zeljenková 549. miesto. 
Na maratónskej: J. Korčok 52. miesto. (M-SR 29. miesto), A. Čer-
venák 811. miesto. (M-SR 60. miesto) a na U.S. Steel Family Run 
- minimaratón V. Ľašová 30. miesto.

V októbri sa zúčastňujeme už tradične pekných lokálnych cest-
ných pretekov - Šurianska desiatka. Preteky tohto typu sú vhod-
né na cibrenie taktiky behu a samozrejme pre potešenie. 
Reprezentovali nás:
Fürhoffer S. - 1. miesto
Valach M. - 4. miesto
Uhrík Š. - 1. miesto
Ištokovičová K. - 2. miesto
Jambrich R. - 9. miesto
Korčok J. - 11. miesto
Veróny T. - 43. miesto

K jesennej časti sezóny neodmysliteľne patria cezpoľné behy. 
Majstrovstvá Stredoslovenského atletického zväzu sa konali v ne-
ďalekých Hontianskych Moravciach. Naše zastúpenie bolo však 
poznačené absenciou poniektorých skúsených pretekárov, avšak 
napriek tomu sme si súťaž užili a nastúpili s odhodlaním. Naj-
lepšie si viedol ešte len najmladší žiak Slavko Liptay, ktorý si na 
500m trati vybojoval 2. miesto. Tu sú naše výsledky:
Liptay Slavomír - 2. miesto (500m)
Fürhoffer Samuel - 5. miesto (1000m)
Víglaský Daniel - 5. miesto (2000m)
Viacianová Nina - 6. miesto (500m)
Lendvorský Flávio - 6. miesto (500m)
Korčoková Hanka - 10. miesto (500m)
Králiková Zuzka - 10. miesto (2000m)
Kohút Milan - 10. miesto (4000m)
Capuliak Damián - 13. miesto (500m)
Ungvarský Marko - 15. miesto (1000m)
Krčmárik Martin - 18. miesto (500m)
Valach Matej - 19. miesto (500m)
                                                                                  Mgr. Július Korčok

Atléti ukončili sezónu

Krupinskí atléti 5 rokov 
na atletickej mape
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