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Z obsahu čísla vyberáme:Z obsahu čísla vyberáme:Z obsahu čísla vyberáme:Z obsahu čísla vyberáme:Z obsahu čísla vyberáme:

• Eurobankovky a mince
• Spoločenský protokol v praxi
• Zásobníky vitamínov
• Program KINA SLÁVIA
• 13. ročník preventívnych programov

Eurobalíček o pár dní v poštovýchEurobalíček o pár dní v poštovýchEurobalíček o pár dní v poštovýchEurobalíček o pár dní v poštovýchEurobalíček o pár dní v poštových

schránkachschránkachschránkachschránkachschránkach
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V KROMPACHOCHV KROMPACHOCHV KROMPACHOCHV KROMPACHOCHV KROMPACHOCH

5. 12. 2008 (piatok)5. 12. 2008 (piatok)5. 12. 2008 (piatok)5. 12. 2008 (piatok)5. 12. 2008 (piatok)

o 16,00 a 18,00 hod.o 16,00 a 18,00 hod.o 16,00 a 18,00 hod.o 16,00 a 18,00 hod.o 16,00 a 18,00 hod.

Divadelná sála DKDivadelná sála DKDivadelná sála DKDivadelná sála DKDivadelná sála DK

Vstupné: 20,- SkVstupné: 20,- SkVstupné: 20,- SkVstupné: 20,- SkVstupné: 20,- Sk

Balíček: 20,- SkBalíček: 20,- SkBalíček: 20,- SkBalíček: 20,- SkBalíček: 20,- Sk

Do prijatia eura na Slovensku zostávajú necelé dva mesiace. Aby
sme novou menou nezostali zaskočení, pripravila vláda pre každú
rodinu obálku s informačnými materiálmi o eure. Súčasťou zásiel-
ky, ktorá sa do našich poštových schránok dostane na budúci týž-
deň, bude aj pomôcka na prerátanie hodnôt v starej a novej mene –
eurokalkulačka. Informovanosť ľudí o eure tak môže pokračovať v
raste.

Brožúrky a kalkulačkaBrožúrky a kalkulačkaBrožúrky a kalkulačkaBrožúrky a kalkulačkaBrožúrky a kalkulačka

Júlový prieskum Eurobarometer zistil, že sme najinformovanejší
spomedzi posudzovaných krajín. Povedomie o eure zrejme výrazne
vzrastie aj na budúci týždeň.

Informačné materiály, ktoré bude obsahovať obálka s adresátom
„Budúci obyvateľ eurozóny“, by mali pomôcť každému bezproblé-
movo sa pripraviť na novú menu. Šestnásťstranová príručka obsa-
huje najdôležitejšie praktické informácie o prechode na novú menu.
Vysvetľuje dvojité zobrazovanie peňažných hodnôt, duálny obeh či
termíny výmeny slovenských bankoviek a mincí. „Údaje sú plne
dostačujúce na to, aby človek bez ťažkostí absolvoval prechod na
euro,“ potvrdil splnomocnenec vlády Igor Barát.

Ďalšia brožúrka pochádza z dielne Európskej komisie a infor-
muje o histórii jednotnej meny, eurozóne a Európskej centrálnej
banke.

Pri kontrole duálneho oceňovania poslúži aj ďalšia súčasť balí-
ka – tzv. eurokalkulačka. Od bežnej kalkulačky sa líši dvojriadko-
vým displejom. Do spodného riadka sa zadáva hodnota, ktorá sa vo
vrchom automaticky prepočíta pomocou zabudovaného konverz-
ného kurzu 30,126 koruny za euro.

Cena jedného kusa bola asi 22 korún. Vláda objednala z Číny
takmer dva milióny kalkulačiek. Podľa Baráta by životnosť batérie

mala pri bežnom používaní vydržať dostatočne dlho. Kalkulačku
možno využívať aj pri bežných výpočtoch, nielen na prepočítanie
hodnôt.

Celkové náklady na eurobalíčky, vrátane výroby, tlače a distri-
búcie, sú 54 miliónov korún. Dve tretiny financuje Slovensko, zvy-
šok Európska komisia.

Pozor na špekulantovPozor na špekulantovPozor na špekulantovPozor na špekulantovPozor na špekulantov

Eurozásielka obsahuje aj rady, ako nenaletieť špekulantom, ktorí
by chceli zneužiť prechod na novú menu. „Vyhnite sa výmene korún
za eurá inde ako v banke, napríklad na ulici, alebo ponukám osôb
vydávajúcich sa za predstaviteľov bánk, samospráv, Sociálnej pois-
ťovne alebo iných inštitúcií, ktoré vás môžu navštíviť aj u vás doma,“
uvádza brožúrka trochu kostrbatou slovenčinou. Radí tiež uložiť si
koruny na účet v banke, kde sa automaticky zmenia na eurá.

Ďalším krokom je oboznámenie sa s vizuálnou stránkou euro-
meny a jej ochrannými prvkami. Preto v príručke nájdeme vyobra-
zenia bankoviek a všetkých lícnych a rubových strán mincí. Pre za-
ujímavosť, rubových strán je až 18.

Rodiny aj menšinyRodiny aj menšinyRodiny aj menšinyRodiny aj menšinyRodiny aj menšiny

Eurobalíčky sa začnú doručovať od pondelka. Postupovať by sa
malo od východu na západ. „Bratislavčania dostanú balíček v záve-
re budúceho týždňa,“ povedal Martin Šuster, ktorý má v Národnej
banke Slovenska na starosti komunikáciu eura. Poštoví doručova-
telia dajú do každej schránky jednu obálku s materiálmi a kalkulač-
kou. Tak by sa informácie mali dostať do každej rodiny. Nezabudlo
sa ani na inštitúcie, ako detské domovy, nápravnovýchovné ústavy
či domovy dôchodcov. Ľudia, ktorí nemajú dostatočne zabezpeče-
né schránky, by sa podľa Šustera mali dohodnúť s poštármi na čase
doručenia zásielky.

Čo obsahuje eurobalíčekČo obsahuje eurobalíčekČo obsahuje eurobalíčekČo obsahuje eurobalíčekČo obsahuje eurobalíček

- brožúrka Euro, vitaj na Slovensku!
- brožúrka Stručná príručka o eure
- jeden kus eurokalkulačky

Zdroj: Hosp.noviny
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JUBILANTI

85. rokov
Žofia Vargová

80. rokov
Cecília Berzetyová
Ing. Štefan Čech
Božena Maculová

75 rokov
Johana Rabatinová
Alžbeta Jakubecová
Mária Konevalová

70 rokov
Anna Marschalová
Alžbeta Patakyová
Ondrej Kľoc

NARODENIA
Christián Drál
Zsigmond Géczy
Alexandra Geročová
Marko Mitrík
Simona Ondášová
Lívia Pokutová

ÚMRTIA
Pavol Farárik 1915 – 2008
Jozef Klešč 1973 – 2008
Mária Kočanová 1920 – 2008
Peter Konopinský 1963 – 2008
Zlatica Kundrátová 1924 – 2008
František Papcun 1964 – 2008
Emília Saksová 1931 – 2008

Dodatok č. 1Dodatok č. 1Dodatok č. 1Dodatok č. 1Dodatok č. 1

k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy č. 1/k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy č. 1/k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy č. 1/k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy č. 1/k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krompachy č. 1/

2004 o určení školských obvodov základných škôl na2004 o určení školských obvodov základných škôl na2004 o určení školských obvodov základných škôl na2004 o určení školských obvodov základných škôl na2004 o určení školských obvodov základných škôl na

území mesta Krompachyúzemí mesta Krompachyúzemí mesta Krompachyúzemí mesta Krompachyúzemí mesta Krompachy

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 2 písm. 9 zákona NR SR
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a
na vyššie územné celky v platnom znení, § 8 odst. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, sa uznieslo na tomto dodatku k všeobec-
ne záväznému nariadeniu č.1/2004 (ďalej VZN) o určení školských obvodov základných
škôl na území mesta Krompachy:

VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Krom-
pachy sa v čl. 1 odst. 3 ruší: - Kolinovce

VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Krom-
pachy sa v čl. 1 odst. 1, 2, a 3 dopĺňa o:

- Kolinovce
- Kaľava
- Hrišovce

Tento Doplnok k VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch
uznesením číslo 15/D-1 zo dňa 26. augusta 2008 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vy-
vesenia na úradnej tabuli.

V Krompachoch 27.8.2008
Ing. Iveta Rušinová

primátorka mesta

Na adresu vedenia mesta boli doruče-
né písomné a ústne sťažnosti od občanov
mesta a občanov širokej spádovej oblasti
k problematike – zmena cestovného po-
riadku od 14.12.2008 a následné zrušenie
zastavovania rýchlikov (R610 Považan:
14,59 hod; R601 Váh: 11,14 hod; R603
Čingov: 13,14 hod.) v železničnej stanici
Krompachy.

K nasledujúcej problematike uvádza-
me nasledovné:

Mesto Krompachy na základe sťažnos-
tí občanov dalo podnet VÚC Košice - od-
bor železničnej dopravy OD Ú KSK k pre-
šetreniu a následnému vyjadreniu sa k ces-
tovnému poriadku ohľadom zrušenia za-
stavovania vlakov diaľkovej dopravy v že-
lezničnej stanici Krompachy. VÚC Košice
- odbor železničnej dopravy OD Ú KSK
postúpil túto sťažnosť na Železničnú spo-
ločnosť Slovensko, a.s. Bratislava, Ing.
Karolovi Henzélymu, vedúcemu oddelenia
cestovného poriadku, od ktorého sme do-
stali nasledujúcu odpoveď:

 „K zrušeniu zastavovania uvedených
troch vlakov dochádza najmä z dôvodu mi-

moriadne nízkeho počtu cestujúcich nastu-
pujúcich a vystupujúcich v Krompachoch.
Vzhľadom na to, že uvedené vlakové spoje
zastavovali v železničnej stanici Krompachy
mimo špičky, dochádzku občanov do/zo za-
mestnania a škôl tento krok v žiadnom prí-
pade negatívne nezasiahne. Naopak z dôvo-
du skvalitnenia dochádzky do zamestnania
naša spoločnosť zavádza s platnosťou od
14.12.2008 znova zrýchlený vlak Zr 1760/
1761 na trati Poprad – Tatry – Košice, ktorý
bude z Krompách odchádzať ráno o 6,33 h,
Košice, príchod 7,13 h; opačne odchod z
Košíc 15,02 h , Krompachy 15,38 h.“

Mesto Krompachy sa s týmto vyjadre-
ním neuspokojilo a niekoľkokrát apelova-
lo na železničnú spoločnosť o opätovné pre-
hodnotenie tejto situácie. Kedže do
dnešného dňa sme nedostali žiadnu odpo-
veď, Mesto Krompachy pripravuje petíciu
za zachovanie zastavovania spomínaných
rýchlikov v železničnej stanici Krompachy.
Verím, že ju svojim podpisom podporíte.

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

Budú stáť rýchliky i naďalejBudú stáť rýchliky i naďalejBudú stáť rýchliky i naďalejBudú stáť rýchliky i naďalejBudú stáť rýchliky i naďalej

v Krompachoch?v Krompachoch?v Krompachoch?v Krompachoch?v Krompachoch?

POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE

Touto cestou chcem vyjadriť poďakova-
nie chirurgickému oddeleniu Nemocnice v
Krompachoch pod vedením pána primára
MUDr. Chylu. Celému tímu lekárov, sestier
a pomocnému personálu za príkladnú sta-
rostlivosť a ľudský prístup počas trvania
nemoci môjho manžela

Františka PAPCUNA až po jeho po-
sledné chvíle života 25. 10. 2008.

Manželka, dcéry a celá smútiaca rodina

POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE

Touto cestou sa chceme zo srdca
úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa po-
dieľali a zapojili sa do pátracej akcie po
neb. LENKE ONDRIOVEJ.

Ďakujeme policajtom OO PZ v Krom-
pachoch, Okresnému riaditeľstvu PZ v
Spišskej Novej Vsi, MsP, všetkým záchra-
nárom, požiarníkom, vedeniu mesta, pri-
mátorke Ing. Ivete Rušinovej a všetkým
ľuďom dobrej vôle, ktorí sa pokúšali nájsť
našu drahú nezvestnú Lenku.

Smútiaci rodičia s rodinou



3 číslo 11 vydáva mesto Krompachy

Základná škola Krompachy, Zemanská ulica 2Základná škola Krompachy, Zemanská ulica 2Základná škola Krompachy, Zemanská ulica 2Základná škola Krompachy, Zemanská ulica 2Základná škola Krompachy, Zemanská ulica 2

vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnomvyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnomvyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnomvyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnomvyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom

záujme v znení neskorších predpisovzáujme v znení neskorších predpisovzáujme v znení neskorších predpisovzáujme v znení neskorších predpisovzáujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIEVÝBEROVÉ KONANIEVÝBEROVÉ KONANIEVÝBEROVÉ KONANIEVÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie :na obsadenie funkcie :na obsadenie funkcie :na obsadenie funkcie :na obsadenie funkcie :

riaditeľa Zariadenia školského stravovaniariaditeľa Zariadenia školského stravovaniariaditeľa Zariadenia školského stravovaniariaditeľa Zariadenia školského stravovaniariaditeľa Zariadenia školského stravovania

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
- odbornú spôsobilosť v zmysle NV SR č. 341/2004 Z. z. , ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, úplné stredné vzdelanie:
• stredná hotelová škola
• stredná škola spoločného stravovania
• stredné odborné učilište s maturitou – odbor: kuchár, čašník
• stredná zdravotnícka škola – odbor: diétna sestra
• stredná potravinárska škola – odbor: potravinárstvo
Iné kritéria a požiadavky:
- znalosť príslušnej legislatívy
- komunikatívnosť
- riadiace a organizačné schopnosti
- osobné a morálne predpoklady
- zdravotná spôsobilosť na prácu
- práca s počítačom.
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- potvrdenie o odbornej praxi
- písomne spracovaná koncepcia pre príslušné zariadenie školského stravovania
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
Prihlášky zasielajte v termíne do 5.12.2008  na adresu: Základná škola, Zemanská 2, 05342 Krompachy
Obálku označte: „Výberové konanie – Školská jedáleň pri ZŠ Krompachy, Zemanská ulica“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní
pred jeho konaním.

Mgr. Tatarková Tatiana, riaditeľka školy

Centrum voľného časuCentrum voľného časuCentrum voľného časuCentrum voľného časuCentrum voľného času

PRIMA KROMPACHYPRIMA KROMPACHYPRIMA KROMPACHYPRIMA KROMPACHYPRIMA KROMPACHY

Plán podujatí na mesiacPlán podujatí na mesiacPlán podujatí na mesiacPlán podujatí na mesiacPlán podujatí na mesiac

NOVEMBER 2008NOVEMBER 2008NOVEMBER 2008NOVEMBER 2008NOVEMBER 2008

1. Európsky  týždeň boja proti drogám
ZŠ

2. Nenič svoje telo beseda ZŠ
3. Aj ty povedz nie ZŠ
4. Stop drogám výtvarná súťaž ZŠ, ZUŠ
5.  Drogy na ZŠ ZŠ

6.  Hraj sa snami so šarkanmi MŠ, ZŠ

V CVČ PRIMA je nainštalovaná
výstavka plastikových modelov a oce-
není, ktoré získali členovia záujmové-
ho krúžku letecký modelár.

Výstavku môžte navštíviť  ponde-
lok -piatok  od 9.00 h – 16.00 h

Základná umelecká škola v Krompachoch srdečneZákladná umelecká škola v Krompachoch srdečneZákladná umelecká škola v Krompachoch srdečneZákladná umelecká škola v Krompachoch srdečneZákladná umelecká škola v Krompachoch srdečne

pozýva všetkých priaznivcov hudobného umeniapozýva všetkých priaznivcov hudobného umeniapozýva všetkých priaznivcov hudobného umeniapozýva všetkých priaznivcov hudobného umeniapozýva všetkých priaznivcov hudobného umenia

na benefičný koncert ZUŠna benefičný koncert ZUŠna benefičný koncert ZUŠna benefičný koncert ZUŠna benefičný koncert ZUŠ

na podporu verejnej zbierky na nákup koncertného krídlana podporu verejnej zbierky na nákup koncertného krídlana podporu verejnej zbierky na nákup koncertného krídlana podporu verejnej zbierky na nákup koncertného krídlana podporu verejnej zbierky na nákup koncertného krídla

pre Základnú umeleckú školupre Základnú umeleckú školupre Základnú umeleckú školupre Základnú umeleckú školupre Základnú umeleckú školu

dňa 21. 11. 2008 (piatok) o 17.00 hod.dňa 21. 11. 2008 (piatok) o 17.00 hod.dňa 21. 11. 2008 (piatok) o 17.00 hod.dňa 21. 11. 2008 (piatok) o 17.00 hod.dňa 21. 11. 2008 (piatok) o 17.00 hod.

Na koncerte sa Vám predstavia bývalí absolventi a pedagógovia Základnej umeleckej
školy v Krompachoch.

Vstupné ľubovoľnéVstupné ľubovoľnéVstupné ľubovoľnéVstupné ľubovoľnéVstupné ľubovoľné

Veríme, že prijmete naše pozvanie, prežijete krásny umelecký zážitok a zároveň pod-
poríte svojim dobrovoľným príspevkom talenty v našom meste, ktorým bude slúžiť
spomínané koncertné krídlo.

Výťažok zo vstupného bude zaslaný na účet, ktorý bol zriadený na tento účel.
Tešíme sa na Vašu účasť a ďakujeme za podporu.

Jarmila Ondášová,  riaditeľka ZUŠ.
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EurobankovkyEurobankovkyEurobankovkyEurobankovkyEurobankovky

a mincea mincea mincea mincea mince

Euro pozostáva zo siedmych bankoviek
a ôsmych mincí.

Bankovky v hodnote 500, 200, 100, 50,
20, 10 a 5 euro sa líšia veľkosťou, farbou a
obsahujú viacero ochranných prvkov. Sú
rovnaké v celej HMÚ a navrhol ich Robert
Kalina z Rakúskej národnej banky. Inšpi-
roval sa „historickými epochami a archi-
tektonickými štýlmi v Európe“.

Prednej strane bankoviek dominujú
okná a brány rôznych architektonických
štýlov ako symbol otvorenosti. Lajtmotí-
vom zadnej strany sú mosty ako symbol
spájania a spolupráce. Nezobrazujú žiad-
ne skutočné stavby, vychádzajú len z typic-
kých architektonických prvkov jednotli-
vých období. Ak by sa totiž mosty dali spo-
znať, jednotlivé bankovky by už nemohli
byť univerzálne pre všetky krajiny Európ-
skej únie.

Eurobankovky obsahujú aj špeciálne
prvky, ktoré pomáhajú nevidiacim a zrako-
vo postihnutým rozoznať rôzne nominál-
ne hodnoty. Každá zo siedmich bankoviek
má mierne odlišné rozmery, čo má nevidia-
cim a zrakovo postihnutým pomôcť pri ich
rozlišovaní. Okrem toho sú niektoré prvky
bankoviek vytlačené reliéfne pomocou špe-
ciálnej technológie tlače (hĺbkotlače). Sla-
bo vidiacim ľuďom pri rozlišovaní banko-
viek rôznej hodnoty pomáhajú typické,
navzájom výrazne kontrastné farby banko-
viek rôznych hodnôt (napr. bankovka € 10
je červená a bankovk€ 20 je modrá). Navy-
še, hodnota každej bankovky je vytlačená
veľkým písmom.

Mince majú hodnoty 2 a 1 euro, 50, 20,
10, 5, 2 a 1 cent. Euromince majú spoloč-
nú európsku a charakteristickú „národnú“
stranu. V roku 1997 boli na spoločnú stra-
nu euromincí vybrané 3 návrhy Luca Luy-
xa z Kráľovskej belgickej mincovne. Min-
ce sú platné na území všetkých štátov eu-
rozóny, bez ohľadu na to, ktorý štát ich vy-
dal.

Spoločná európska strana zobrazuje tri
rôzne mapy Európy. Na základe návrhov z
verejnej anonymnej súťaže boli pre „národ-
nú“ stranu mince vybrané tri slovenské
symboly: slovenský štátny znak, Bratislav-
ský hrad a Kriváň.

Zdroj: internet

EuromobilEuromobilEuromobilEuromobilEuromobil

na cestáchna cestáchna cestáchna cestáchna cestách

Agentúra Creo/Young & Rubicam,
s.r.o. realizuje pre Ministerstvo financií a
Národnú Banku SR informačnú kampaň
o zavedení novej meny na Slovensku. Jej
súčasťou je projekt pod názvom „EURO-
MOBIL NA CESTÁCH”. Modré auto zn.
IVECO vo vizuále eurokampane, vybave-
né audiovizuálnou prezentačnou techni-
kou a školeným moderátorom bude bráz-
diť celé Slovensko a zastavovať v jednotli-
vých mestách a obciach, kde bude informo-
vať občanov o procese zavedenia eura na
Slovensku a o všetkých dôležitých informá-
ciách týkajúcich sa zavedenia novej meny.
Prinesieme so sebou veľké množstvo dar-
čekových predmetov a občania budú mať
v krátkych kvízoch a súťažiach možnosť
získať zaujímavé odmeny.

V našom meste Krompachy sa zasta-
ví vo štvrtok dňa 13.11.2008 od 12:00 do
15:00 hod.

OBČANIAOBČANIAOBČANIAOBČANIAOBČANIA

NovemberNovemberNovemberNovemberNovember

* pozbierať hotovosť a takzvané ,,úspory
spod matracov” a vložiť na bankový účet
alebo vkladnú knižku, kde sa eurá zme-
nia automaticky a bez poplatkov

* hotovosť, ktorú držia doma, je lepšie od-
niesť do bánk už v novembri. Ľudia sa tak
vyhnú možným dlhým radom v poboč-
kách

* preštudovať si informačné letáky o eure
z prvej zásielky, ktorú dostanú ľudia do
poštových schránok

* naučiť sa používať eurokalkulačku, kto-
rá bude súčasťou zásielky

* ľudia, ktorí majú bankový účet v eurách
aj korunách, môžu pouvažovať, či si po
prechode na euro nechajú iba jeden. Účty
sa im totiž automaticky nezlúčia

DecemberDecemberDecemberDecemberDecember

* rozbiť prasiatko a slovenské mince minúť
alebo uložiť na bankový účet

* zvážiť kúpu štartovacieho balíčka so slo-
venskými euromincami. Od začiatku de-
cembra ich budú za 500 korún (16,6
eura) predávať banky a pošty

* preštudovať si informačné letáky o
ochranných prvkoch bankoviek a mincí
z druhej zásielky, ktorú dostanú ľudia do
poštových schránok spolu s konverznými
kartičkami

* nezabudnúť uhradiť všetky faktúry, účty,
poštové poukážky v korunách či podlž-
nosti, ktoré majú byť uhradené ešte v roku
2008

* pripraviť si hotovosť v korunách na silves-
trovské oslavy. Bankomaty totiž nebudú
zopár hodín na prelome rokov fungovať

* prebytočnú hotovosť uložiť na účet v ban-
ke, kde sa na eurá zmení automaticky

PODNIKATELIAPODNIKATELIAPODNIKATELIAPODNIKATELIAPODNIKATELIA

NovemberNovemberNovemberNovemberNovember

* podnikatelia, ktorí nahlásili banke požia-
davky na predzásobenie, môžu koncom
mesiaca očakávať prvé dodávky euroban-
koviek a mincí

* podnikatelia, ktorí si eurá do zásoby ne-
objednali, by si mali zrátať potrebnú ho-
tovosť na obdobie po prvom januári, keď
budú musieť ešte prijímať platby v koru-
nách, ale vydávať už len eurá

* vyškoliť zamestnancov o ochranných
prvkoch eurobankoviek a mincí a ich roz-
poznávaní

* komunikovať so zákazníkmi o prechode na

novú menu, aké zmeny pre nich vyplynú
DecemberDecemberDecemberDecemberDecember

* predzásobiť sa euro hotovosťou kúpou
štartovacích balíčkov

* skontrolovať pripravenosť softvéru, re-
gistračných pokladníc a iných technic-
kých zariadení

* obstarať si dodatočné priehradky do po-
kladníc a pripraviť sa tak na duálny obeh
po Novom roku

Korunové bankovky a mince bude možné
od 1. januára bezplatne vymeniť za eurá:

mince v komerčných bankách do 30. júna
2009
bankovky v komerčných bankách do 31.
decembra 2009
mince v Národnej banke Slovenska do 31.
decembra 2013
bankovky v Národnej banke Slovenska bez
časového obmedzenia

Čo treba urobiť v priebehuČo treba urobiť v priebehuČo treba urobiť v priebehuČo treba urobiť v priebehuČo treba urobiť v priebehu

mesiacov november a decembermesiacov november a decembermesiacov november a decembermesiacov november a decembermesiacov november a december
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Výmena hotovostiVýmena hotovostiVýmena hotovostiVýmena hotovostiVýmena hotovosti

Euro sa na Slovensku zavedie 1. 1.
2009 súčasne do hotovostného aj bezhoto-
vostného obehu bez prechodného obdobia,
tzv. „Big-Bang“ (veľký tresk) scenárom.
Zákonným platidlom na území Slovenskej
republiky sa od tohto dňa stane euro. Slo-
venské eurové mince budú platné vo
všetkých krajinách eurozóny a taktiež eu-
rové mince ostaných krajín eurozóny budú
platným obeživom na Slovensku. Bankov-
ky sú v celej eurozóne rovnaké. V
bezhotovostnom obehu sa bude od 1. 1.

2009 používať výlučne euro.
V rámci hotovostného obehu sa bude

od 1. 1. 2009 používať euro. Koruna sa sta-
ne iba denomináciou eura. Počas krátkeho
obdobia duálneho obehu, do 16. 1. 2009,
sa bude môcť na území Slovenskej repub-
liky platiť aj korunovými bankovkami a
mincami, ktoré sa budú postupne sťahovať
z obehu. Po skončení duálneho obehu bude
zákonným platidlom na území Slovenskej
republiky už iba euro.

Po tomto termíne sa bude používať už
iba euro. Bankovky a mince však bude
možné naďalej vymieňať v komerčných
bankách a v Národnej banke Slovenska.
Komerčné banky budú vymieňať slovenské
mince za eurové do konca júna 2009, ban-
kovky do konca roka 2009. Národná ban-
ka Slovenska bude vymieňať mince počas
piatich rokov, do roku 2014, bankovky ne-
obmedzene.

Zdroj: www.euro.gov.sk
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MESTO KROMPACHYMESTO KROMPACHYMESTO KROMPACHYMESTO KROMPACHYMESTO KROMPACHY

VÁS POZÝVA NAVÁS POZÝVA NAVÁS POZÝVA NAVÁS POZÝVA NAVÁS POZÝVA NA

VIANOČNÉ TRHYVIANOČNÉ TRHYVIANOČNÉ TRHYVIANOČNÉ TRHYVIANOČNÉ TRHY

20082008200820082008

18.-20.decembra18.-20.decembra18.-20.decembra18.-20.decembra18.-20.decembra

20082008200820082008

Stánkový predaj: 8,00 -18,00 hod.Stánkový predaj: 8,00 -18,00 hod.Stánkový predaj: 8,00 -18,00 hod.Stánkový predaj: 8,00 -18,00 hod.Stánkový predaj: 8,00 -18,00 hod.

*Súťaž o „ Najkrajší vianočný*Súťaž o „ Najkrajší vianočný*Súťaž o „ Najkrajší vianočný*Súťaž o „ Najkrajší vianočný*Súťaž o „ Najkrajší vianočný

stromček“ – 18.12.2008 o 10,00 hod. –stromček“ – 18.12.2008 o 10,00 hod. –stromček“ – 18.12.2008 o 10,00 hod. –stromček“ – 18.12.2008 o 10,00 hod. –stromček“ – 18.12.2008 o 10,00 hod. –

Námestie slobody*Námestie slobody*Námestie slobody*Námestie slobody*Námestie slobody*

*Výstava výtvarných prác žiakov*Výstava výtvarných prác žiakov*Výstava výtvarných prác žiakov*Výstava výtvarných prác žiakov*Výstava výtvarných prác žiakov

„Môj najkrajší vianočný sen“ a„Môj najkrajší vianočný sen“ a„Môj najkrajší vianočný sen“ a„Môj najkrajší vianočný sen“ a„Môj najkrajší vianočný sen“ a

výstava BETLEHEMOVvýstava BETLEHEMOVvýstava BETLEHEMOVvýstava BETLEHEMOVvýstava BETLEHEMOV

– od 18.12.2008 od 14,00 hod. v– od 18.12.2008 od 14,00 hod. v– od 18.12.2008 od 14,00 hod. v– od 18.12.2008 od 14,00 hod. v– od 18.12.2008 od 14,00 hod. v

Dome kultúry Krompachy-Dome kultúry Krompachy-Dome kultúry Krompachy-Dome kultúry Krompachy-Dome kultúry Krompachy-

II.poschodieII.poschodieII.poschodieII.poschodieII.poschodie

***Vianočný program detí  „DAJ***Vianočný program detí  „DAJ***Vianočný program detí  „DAJ***Vianočný program detí  „DAJ***Vianočný program detí  „DAJ

BOH ŠTASTIA TEJTO ZEMI“–BOH ŠTASTIA TEJTO ZEMI“–BOH ŠTASTIA TEJTO ZEMI“–BOH ŠTASTIA TEJTO ZEMI“–BOH ŠTASTIA TEJTO ZEMI“–

19.12.2008 o 16,00 hod. ***19.12.2008 o 16,00 hod. ***19.12.2008 o 16,00 hod. ***19.12.2008 o 16,00 hod. ***19.12.2008 o 16,00 hod. ***

v divadelnej sále DKv divadelnej sále DKv divadelnej sále DKv divadelnej sále DKv divadelnej sále DK

 KINO SLÁVIA KROMPACHY – NOVEMBER 2008 KINO SLÁVIA KROMPACHY – NOVEMBER 2008 KINO SLÁVIA KROMPACHY – NOVEMBER 2008 KINO SLÁVIA KROMPACHY – NOVEMBER 2008 KINO SLÁVIA KROMPACHY – NOVEMBER 2008

************************************************************************************************************************************************************************************

5. 11.5. 11.5. 11.5. 11.5. 11. BATHORYBATHORYBATHORYBATHORYBATHORY

Historický veľkofilm Juraja Jakubiska a súčasne najdrahší filmový projekt v strednej Eu-
rópe privádza k životu krvavú legendu Čachtickej Panej. 140 minút, slovenská verzia, Ne-
vhodné do 15 rokov

8. 11.8. 11.8. 11.8. 11.8. 11. SUPER HRDINASUPER HRDINASUPER HRDINASUPER HRDINASUPER HRDINA

Najväčší hit tohto leta! Zelené elasťáky v akcii! Rick Riker je outsider. Jedného nevinného
dňa ho uhryzne geneticky mierne vytunovaná vážka a Rick získa nadľudské schopnosti -
neprekonateľnú silu a pancierovú kožu.Od stvoriteľov filmových skvostov - Scary movie a
Bláznivá strela. SPIDERMAN, X-MEN, BATMAN a celá FANTASTICKÁ ŠTVORKA
budú poriadne vytočení! Akčná komédia, 85 minút

15. 11.15. 11.15. 11.15. 11.15. 11. AKO UKRADNÚŤ NEVESTUAKO UKRADNÚŤ NEVESTUAKO UKRADNÚŤ NEVESTUAKO UKRADNÚŤ NEVESTUAKO UKRADNÚŤ NEVESTU

Hrdina filmu spoločnosti Columbia Pictures Ako ukradnúť nevestu, Tom (Patrick Dem-
psey), si užíva život: je sexy, je úspešný a vie, že sa môže kedykoľvek spoľahnúť na Hannah
(Michelle Monaghan), svoju okúzľujúcu najlepšiu kamarátku, ktorá je jediným nemen-
ným prvkom v jeho živote. Všetko dokonale funguje až do chvíle, kedy Hannah odíde na
šesť týždňov pracovne do Škótska...a Tom si s úžasom uvedomí, aký je jeho život bez nej
prázdny. Rozhodne sa, že akonáhle sa vráti, požiada ju o ruku – ale ostane ohromený, keď
sa dozvie, že sa zasnúbila s bohatým a krásnym Škótom a plánuje sa k nemu presťahovať.
Keď Toma Hannah požiada, aby jej išiel „za družičku“, rozpačito súhlasí...ale iba preto,
aby sa mohol pokúsiť Hannah získať pre seba a prekaziť svadbu, pokiaľ nie je neskoro.
Slovenské titulky, 101 minút, nevhodná do 12 rokov.

29. 11.29. 11.29. 11.29. 11.29. 11. ZAMILOVANÉ ZVIERATÁZAMILOVANÉ ZVIERATÁZAMILOVANÉ ZVIERATÁZAMILOVANÉ ZVIERATÁZAMILOVANÉ ZVIERATÁ

Tento dokumentárny  film zachytáva zvieratá v rôznych štádiách hľadania si partnera.
Buďte svedkami zvádzania, ktoré v prírode len tak ľakho neuvidíte: tancovanie, spievanie,
stavanie príbytkov, ponúkanie darov, vytváranie vlasných vôní, ale i tvrdých súbojov s kon-
kurenciou. 85 minút, české titulky, nevhodný do 12 rokov

************************************************************************************************************************************************************************************

PREDPREDAJ – 1 hod. pred predstavenímv Dome kultúry na prízemí ( pokladňa)

Vstupné: 60,- Sk / 1,99 €       čas premietania: 19,00 hod.
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PamiatkaPamiatkaPamiatkaPamiatkaPamiatka

posväteniaposväteniaposväteniaposväteniaposvätenia

chrámuchrámuchrámuchrámuchrámu

„Dnes, keď počujete Jeho hlas, nezatvr-

dzujte svoje srdce...“

Žid. 3,15
Prvú októbrovú nedeľu si veriaci Evan-

jelickej cirkvi a. v. pripomenuli 125. výro-
čie posvätenia chrámu Božieho. Evanje-
lický cirkevný zbor v Krompachoch vzni-
kol v 16. storočí. Pôvodný drevený kostol
nahradili v roku 1883 murovanou stavbou
v novogotickom slohu. Chrám má predsta-
vanú vežu zakončenú ihlancovou strechou.
V oknách presbyterstva sú vitráže s posta-
vami Martina Luthera a Filipa Melanchto-
na.

V tento slávnostný deň Božím slovom
poslúžila sestra farárka Mgr. Milada Krí-
žová, ktorá je v súčasnosti administrátor-
kou krompašského cirkevného zboru.

Na slávnostných službách Božích sme
privítali aj pani primátorku Ing. Ivetu Ru-
šinovú s manželom a pána prednostu Mgr.
Emila Muľa s manželkou.

V takýchto slávnostných chvíľach si
viac uvedomujeme, že stretnutia s Pánom
Ježišom Kristom môžeme zažiť na via-
cerých miestach a tento kostol už 125 ro-
kov patrí k nim. Toto je miesto, v ktorom
sa už roky zvestuje Božie slovo, ktoré otvá-
ra naše duchovné oči. Pán Boh nám tu po-
núka nový pohľad na život a svet okolo nás.
Učí nás, čo je dôležité v jeho očiach a čomu
sa nemáme toľko venovať. Kostol je miesto,
kde nám Božie slovo otvára srdcia, je to
škola, kde sa učíme žiť na česť a chválu náš-
mu Bohu.

Pri tejto príležitosti si prajeme, aby zvo-
ny nášho chrámu, ktorý pre nás postavili
naši predkovia, zvolávali aj naďalej svojich
verných po mnohé generácie.

SoňaGrinvalská
zborová dozorkyňa ECAV Krompachy

Zraz bol už o 6,00 pred Mestkým úra-
dom, kde na nás čakal autobus. Vystúpili
sme pred Rožňavou na Krásnohorskej Dl-
hej Lúke.

Prešli sme 16 km po Silickej planine.
Na planine sme obdivovali krásnu jesennú
prírodu, niekoľkoročné staré stromy,trnky
a hlohy porastené lišajníkom. Ochutnali
sme aj plody : bukovice, borievky, ale naj-
viac nám chutili drienky. Vystúpili sme aj
na Dievčenskú skalu, odkiaľ bol krásny vý-
hľad na mesto Rožňava a okolie.

Aj keď sa nám Silická planina páčila,
nevedeli sme sa dočkať kedy už budeme v
Gombaseckej jaskyni. Tam sme obdivova-
li krásnu kvapľovú výzdobu v podobe

Vážení občania.
Máte doma slovenské koruny? Vložte ich čo
najskôr do Slovenskej sporiteľne, aby sa Vám
premenili na eurá. Tým, ktorí vlažia peniaze do
termínovaného vkladu EUROHOTOVOSŤ,
Slovenská sporiteľňa vyplatí úroky OKAMŽITE
A V EURÁCH“
Je to bezpečná investícia, Váš vklad je chránený
fondom ochrany vkladov. Príďte do najbližšej
pobočky Slovenskej sporiteľne v Krompachoch.

Slovenská sporiteľňa, Vaša banka

tzv.brčiek, špagiet. Škoda, že v jaskyni bolo
álo vody a tak jazierka boli prázdne.

Cestou späť sme sa zastavili ešte v Bet-
liari, kde sme si pozreli krásny kaštieľ. Pri
ňom nás zaujali jazdecké kone a mohli sme
kúpiť aj malé darčeky. V autobuse cestou
späť nám bolo veselo, niektorí si aj pospa-
li. Malý Patrik sa po prebudení chystal vy-
stúpiť už v Kolinovciach.

Domov sme sa vrátili neskoro večer,
trocha unavení, ale bohatší o nové zážitky
a poznatky.

Ďakujeme všekým turistom z MŠK pod
vedením pána Šlackého, ktorí sa nám ve-
novali za krásny deň.

ZŠ Maurerova žiaci II.B

VýletVýletVýletVýletVýlet

PONUKAPONUKAPONUKAPONUKAPONUKA

KALENDÁROVKALENDÁROVKALENDÁROVKALENDÁROVKALENDÁROV

NA ROK 2009NA ROK 2009NA ROK 2009NA ROK 2009NA ROK 2009

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponu-
kou výroby kalendárov mesta
Krompachy na rok 2009, s histo-
rickými kresbami p. J. Uličného.
V ponuke máme výrobu rôznych
formátov, farebnosti, potlače
vlastného loga, resp. značky, s ve-
novaním podľa vášho želania v ná-
kladoch už od 1 ks. Taktiež máme
v ponuke výrobu malých vrecko-
vých kalendárikov s historickými
kresbami p. Uličného.

MOON reklamné štúdio
Štúrova 5/7
053 42 Krompachy
Tel.: 053/447 1562
Mobil: 0915 941 341

- p. Lukáč Martin
e-mail:
moon@moondesignsk.eu

46. Skautský zbor biela nádej krompachy46. Skautský zbor biela nádej krompachy46. Skautský zbor biela nádej krompachy46. Skautský zbor biela nádej krompachy46. Skautský zbor biela nádej krompachy

OrganizujeOrganizujeOrganizujeOrganizujeOrganizuje

MikulášskeMikulášskeMikulášskeMikulášskeMikulášske

posedenieposedenieposedenieposedenieposedenie

Pre koho:Pre koho:Pre koho:Pre koho:Pre koho: deti s telesným alebodeti s telesným alebodeti s telesným alebodeti s telesným alebodeti s telesným alebo

mentálnym postihnutímmentálnym postihnutímmentálnym postihnutímmentálnym postihnutímmentálnym postihnutím

Kedy:Kedy:Kedy:Kedy:Kedy: 5. 12. 2008 od 16:00 – 18:005. 12. 2008 od 16:00 – 18:005. 12. 2008 od 16:00 – 18:005. 12. 2008 od 16:00 – 18:005. 12. 2008 od 16:00 – 18:00

Kde:Kde:Kde:Kde:Kde: cvč krompachycvč krompachycvč krompachycvč krompachycvč krompachy

prečo:prečo:prečo:prečo:prečo: aby sme urobili radosťaby sme urobili radosťaby sme urobili radosťaby sme urobili radosťaby sme urobili radosť

Za čo:Za čo:Za čo:Za čo:Za čo: príspevok 100 sk na balíčekpríspevok 100 sk na balíčekpríspevok 100 sk na balíčekpríspevok 100 sk na balíčekpríspevok 100 sk na balíček

Program:Program:Program:Program:Program: hry, pesničky - mládežníckyhry, pesničky - mládežníckyhry, pesničky - mládežníckyhry, pesničky - mládežníckyhry, pesničky - mládežnícky

zbor johanides,zbor johanides,zbor johanides,zbor johanides,zbor johanides,

fs krompašanček,fs krompašanček,fs krompašanček,fs krompašanček,fs krompašanček,

milá spoločnosť, mikulášmilá spoločnosť, mikulášmilá spoločnosť, mikulášmilá spoločnosť, mikulášmilá spoločnosť, mikuláš

Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt: p. Ondášová - 0911 230 120p. Ondášová - 0911 230 120p. Ondášová - 0911 230 120p. Ondášová - 0911 230 120p. Ondášová - 0911 230 120

Dokedy:Dokedy:Dokedy:Dokedy:Dokedy: hláste sa do 30. 11. 2008hláste sa do 30. 11. 2008hláste sa do 30. 11. 2008hláste sa do 30. 11. 2008hláste sa do 30. 11. 2008

Prípadným sponzorom našej akcie saPrípadným sponzorom našej akcie saPrípadným sponzorom našej akcie saPrípadným sponzorom našej akcie saPrípadným sponzorom našej akcie sa

budeme tešiť!budeme tešiť!budeme tešiť!budeme tešiť!budeme tešiť!
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9 číslo 11 vydáva mesto Krompachy

Jeseň sa pomaly končí a my všetci sa už
pripravujeme na dlhé zimné večery. Toho-
ročná úroda je už pozbieraná, zakonzervo-
vaná, resp. namrazená. Ale - ako stará
múdrosť hovorí, najlepšie je ovocie a zele-
ninu konzumovať v surovom stave a hlav-
ne takú, ktorá sa urodí u nás, pretože prá-
ve tá má najväčšie množstvo vitamínov. V
nasledujúcom článku Vám ponúkam zau-
jímavé informácii o „ zásobníkoch“ vitamí-
nov.

Aj keď to na prvý pohľad znie neuveri-
teľne, ale aj my na Slovensku máme v zime
celú zásobu vitamínov a to viac a oveľa lac-
nejších, ako z dovezených južných plodov.
Už len porcia kelu obsahuje dvojnásobné
množstvo vitamínu C ako pomaranč z Juž-
nej Afriky či z Maroka. Čo sa v minulosti
jedlo v chudobných rodinách na kopani-
ciach, dostanete dnes naservírované aj v
prvotriednych reštauráciách. Máloktorá
zelenina sa dá pripraviť tak rôznorodo ako
práve kapusta, kel, brokolica či karfiol. Ako
aj pre všetky ostatné druhy zeleniny, platí
iba krátke dusenie či varenie. Keď sa šíri po
celom okolí vôňa, či lepšie povedané zá-
pach varenej kapusty, aj vzácne vitamíny z
kapusty sú v dôsledku dlhého vyvárania vo
vzduchu u susedov.

Pri kúpe je potrebné dbať na čerstvé,
lesklé zelené a tvrdé listy, čo tiež nemusí byť
zárukou čerstvosti, pretože šikovní ob-
chodníci postriekavajú túto zeleninu vod-

„Zásobníky“ vitamínov počas zimných mesiacov„Zásobníky“ vitamínov počas zimných mesiacov„Zásobníky“ vitamínov počas zimných mesiacov„Zásobníky“ vitamínov počas zimných mesiacov„Zásobníky“ vitamínov počas zimných mesiacov

nými pištoľmi, aby vyzerala čerstvá, pri-
čom sa nedbá, že vo vode rozpustné vita-
míny, akým je aj vitamín C, sa takýmito
sprchami zmývajú a vyplavujú z povrchu.
Čerstvý kel netreba postrekovať vodou,
jeho listy sú svieže, lesklé, akoby navosko-
vané a tesne na sebe. Kaleráb nesmie byť
so zárezmi či rysmi, alebo nedajbože s
drevnatými pahýľmi, či miestami.

Na trhu sa najlepšie hodnotí čerstvosť
podľa listov, ale na rozdiel od reďkvičiek,
kalerábu, zeleru a mrkvy, ktorým sa po
kúpe odrežú listy aby nevysychali, listy ka-
pusty alebo kelu ostávajú v chladničke dlho
čerstvé a zachovávajú si aj farbu, ako napr.
červená kapusta. A ak chcete aby sa červe-
nej kapuste aj pri varení farba zachovala,
pridáte ocot. Taktiež brokolica zabalená v
celofáne ostane dlhšie čerstvá, u ostatnej
zeleniny sa naopak celofán pred vložením
do chladničky odstraňuje. Zeleninu je tre-
ba od zemiakov, jabĺk a hrušiek držať od-
delene, pretože produkujú etylén, ktorý
spôsobuje, že zelenina skoro začne hniť.

Mimochodom: Kto si myslí, že hláv-
kový šalát je mimoriadne zdravý, ten sa
mýli, pretože obsahuje až 95% vody. Ani
špenát neobsahuje toľko železa, ako sa vše-
obecne myslí, lebo tento omyl sa stal v 19.
storočí nedopatrením, posunutím desatin-
nej čiarky.

Kto ma rád čísla, tak ho uspokojí, že
150 gramov kelu obsahuje 100 mg vitamí-

nu C, čo je denná dávka pre náš organiz-
mus. A 2 mg betakaroténu je v 150 gra-
moch brokolice, kyslej kapusty, či kelu.
Nájdeme v nich aj minerálne látky ako sú
draslík, vápnik, horčík, dostatok balast-
ných a sekundárnych rastlinných látok tzv.
karotenoidov a glykosinolátov, s protirako-
vinovými účinkami. Práve tie zeleninové
hlavy, ktoré nám pripomínajú rakovinový
nádor, obsahujú protirakovinové látky
(brokolica, karfiol, kel, ...) V zeleri sa na-
chádza vitamín B6 a tak to ide dookola s
našou zimnou zásobárňou na vitamíny a
ochranné látky.

Treba vyslovene zdôrazniť, že zimná
zelenina je extrémne chudobná na kalórie,
čo je pre mnohých veľmi dobre vedieť.
Takmer 60% úrody kapusty konzervujeme,
či nakladáme a ako kyslá kapusta je veľmi
populárna, v zime nám chutí najlepšie.
Niekto sa bojí jesť kapustu kvôli zdúvaniu,
lebo sa tam nachádzajú sírotvorné oleje, ale
trochu rasce a borievok tomu ľahko zabrá-
ni.

Už 600 rokov pred Kristom je kapusta
spomenutá v gréckych spisoch a v Egypte
sa jej listy využívali na obklady pre zle sa
hojace otvorené rany. V 16. storočí sa kys-
lá kapusta používala u moreplavcov proti
skorbutu (nedostatok vitamínu C) pri
dlhých morských plavbách.

Podľa  MVDr. L.R. Buriana
Spracovala:  Adriána Kočanová

Máme radiMáme radiMáme radiMáme radiMáme radi

prírodupríroduprírodupríroduprírodu

Ráno 12.septembra 2008 bolo pred
Základnou školou na Maurerovej ulici v
Krompachoch rušno. Všetci piataci, šiesta-
ci, siedmaci , ôsmaci a dokonca aj deviata-
ci  sa spolu so všetkými učiteľmi druhého
stupňa  chystali na školskú akciu – účelo-
vé cvičenie. Akcia dostala  názov ,,Čistý
Líščí vrch“.

Čo bolo ich úlohou? Vrecia žltej, mod-
rej ,zelenej farby naznačovali, že sa bude
niečo zbierať.

Žeby huby ? Ak ste typovali odpad,
uhádli ste. Odpadkov bolo v lese viac než
húb. Žiaci našej školy  urobili veľký kus prá-
ce pre les v okolí mesta. Rozdelili si úseky
v lese a poctivo vyzbieraný odpad do vriec
aj triedili. Zbieraním odpadkov, ktoré za-
ťažujú životné prostredie dokázali , že majú
prírodu radi.

Podľa vyučujúcich bola veľmi aktívna
najmä 6. B, ktorá na svojom úseku vyzbie-

rala osemnásť vriec odpadu.
Tak tomu sa už hovorí ,,dobrá
práca“. Žiaci odchádzali do-
mov s pocitom, že spolu so svo-
jimi učiteľmi Líščí vrch odľah-
čili od poriadneho bremena –
odpadkov.  Usilovnú prácu žia-
kov ocenili aj zástupcovia mes-
ta a odmenili ich sladkou od-
menou.

Mgr. Michaela Micherdová
FOTO: Mgr. Janka Plačková

 uč.ZŠ Maureova ul.
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Záhradkárska poradňaZáhradkárska poradňaZáhradkárska poradňaZáhradkárska poradňaZáhradkárska poradňa

Jeseň v záhradeJeseň v záhradeJeseň v záhradeJeseň v záhradeJeseň v záhrade

Je to čas, keď sa záhrada chystá na
zimný odpočinok. Úroda v tomto roku bola
mimoriadna, aj keď počasie nebolo ideál-
ne, záhradkári môžu byť spokojní. Stromy
sa pod ťarchou ovocia vyvracali, alebo sa
im vylamovali konáre. Na budúci rok to s
úrodou bude slabšie, preto by sme nemali
zabudnúť na prihnojenie všetkých ovoc-
ných stromov priemyselnými hnojivami
(NPK, Cererit) do dier v obvode koruny
stromu. Neovplyvni to násadu kvetov na
druhý rok, ale ak strom zakvitne, donesie
úrodu.

Chcem by som upozorniť na skladova-
nie ovocia v pivniciach. Jablká pri sklado-
vaní vylučujú etylén, plyn ktorý napomá-
ha zreniu ovocia a ak pivnice alebo sklady
nedostatočne vetráme, hromadí sa v uzav-
retom priestore a urýchľuje zrenie všetké-
ho uskladneného ovocia a mohlo by sa stať,
že v januári by ovocie bolo prezreté.

Mrkva uskladnená s jablkami po čase
zhorkne. Majme to na pamäti. Všetky ovoc-
né dreviny zhadzujú po prvých mrázikoch
lístie. Na záhonoch nám už ostali len
niektoré odolné druhy zeleniny ako špenát,
pór, ružičkový kel, petržlen a paštrnák.
Okresné hľuznaté kvetiny citlivé na mráz,
ako gladioly, begónie a georgíny – vyberá-
me hneď po prvých mrazoch.

Zimné obdobie s nízkymi teplotami až
do -25°C si vynucuje na všetkých záhrad-
ných plodinách stav zimného pokoja. Vy-
sádzanie ovocných stromčekov by sme
mali skončiť do príchodu trvalých mrazov.
Ovocné dreviny sa na zimný pokoj pripra-
vujú samé, avšak dobrý záhradkár predví-
davo robí rozličné opatrenia ešte pred ná-

stupom zimného obdobia, aby rastlinám
zabezpečil plynulý priebeh zimného poko-
ja a zmierňoval prípadné extrémne pod-
mienky. Takýmito extrémnymi faktormi
môže byť sucho, mokro, holomrázy, kruté
mrazy, mnoho snehu, nekultivovaná pôda,
slabá výživa rastlín a pod.

V rámci prípravy záhradky na prezimo-
vanie by záhradkár mal robiť nasledovné
práce: Proti suchu – výdatne zavlažíme tie
rastliny, ktoré potrebujú veľa vlahy aj cez
zimné obdobie. Sú to ihličnany, vždyzele-
né neopadavé listnače, ako rodedendromy
a pod. Na výdatnú závlahu použijeme 30 -
60 l vody k jednej rastlinke tak, aby kore-
ňový bal bol doslova premočený. Po závla-
he zakryjeme okolie rastliny lístím, aby sme
zabránili ďalšiemu vyparovaniu vlahy a
premŕzaniu pôdy a koreňov. Proti holo-
mrazom prikrývame záhony a skalky
vrstvou čačiny. Stromkové ruže obaľujeme
a ohýbame k zemi. Kríčkové ruže prikop-
cujeme pôdou. Pred zimou ich nestriháme.
Okrem prikopcovanie ich prekrývame ča-
činou. Mladé stromčeky obaľujeme papie-
rom proti ohryzu lesnou zverou a zajacmi.
Ak je veľká vrstva snehu a inoväte, striasa-
me ho zo stromov a kríkov skôr, ako sa po-
škodia koruny. Je to dôležité najmä u ihlič-
nanov a stromkových ríbezliach a erge-
šoch. Proti kolísavým teplotám v zimnom
období (-15 až  +15°C) chránime ovocné
stromy bielením kmeňov a hrubších koná-
rov vápenným mliekom. Zabránime tak
prehrievaniu kmeňov pri slnečnom počasí
cez deň a následným prudkým poklesom
teploty v noci, pri ktorom dochádza k pras-
kaniu kmeňov a mrazovým doskám. Bieli-

me ešte pred príchodom mrazov v novem-
bri, až v decembri pri teplotách nad nulou.
Pôda má byť pred príchodom zimy hlboko
zrýľovaná na hrubú hrudu, aby došlo k dob-
rému premrznutiu a uzdraveniu unavenej
pôdy. Pred rýľovaním by mala byť pôda po-
hnojená organickými a priemyselnými
hnojivami, prípadne vápnená.

Ešte pred príchodom mrazov vyhrabu-
jeme spod ovocných stromov lístie, ktoré
skompostujeme do pripravenej jamy, pre-
kryjeme vrstvou zeminy, alebo čiernou ne-
tkanou textíliou. V žiadnom prípade ho
nenechávame pod stromami, alebo voľne
na kope, pretože na jar sa nám to vypomstí
chorým lístím na stromoch nielen na našej
záhrade, ale spravíme medvediu službu aj
susedom, ktorí sa o záhradu poctivo stara-
jú. AK nechceme, alebo nemôžeme kom-
postovať, je potrebné lístie bezpodmieneč-
ne spáliť. Túto prácu si nenechávajme na
jar, pretože pri oteplení nad 10°C už vystre-
ľujú spóry chrastovitosti do korún stromov,
aj keď ešte nie sú olistnené a uchytávajú sa
na konároch a rozvíjajúcich sa púčikoch.
Majme na pamäti, že z každého chorého
listu sa uvoľňujú milióny spór, ktoré pri
vhodnej teplote a vlhkosti infikujú jadrovi-
ny. Je nesprávne tvrdenie niektorých zá-
hradkárov, že ich stromy sú choré. Chras-
tavitosť napáda stromy vždy na jar nanovo
a sú kultiváry, ktoré sú viac alebo menej
náchylné , odolné alebo rezistentné voči
tejto chorobe. Je treba pripomenúť, že cho-
roba sa naplno prejaví až o 6 týždňov po
infekcii a potom sa príčina pripisuje exha-
látom a pod.

Ján Miľo

Zmyslom predstavovania je v podstate zbavova-
nie sa anonymity, uvádzanie neznámeho jedinca do
konkrétnej spoločenskej situácie. Po predstavení sa
z neznámeho pána stáva muž s menom. Ak nám nie-
koho predstavia, alebo nás niekomu predstavia, mali
by sme mať na pamäti práve túto skutočnosť -prestá-
vame byť súčasťou anonymnej verejnosti a stávame
sa celkom konkrétnym jedincom.

Pokúsime sa vymedziť, čo je v situácii predsta-
vovania pre človeka, ktorý chce byť pokladaný za dob-
re vychovaného, za gentlemana či dámu, absolútne
nevyhnutné a kedy možno voliť medzi konzervatív-
nejším a modernejším prístupom.

* KEDY PREDSTAVOVAŤ
Nemusíme sa predstavovať kdekoľvek, kde je

zhromaždený väčší počet ľudí. Nepredstavujeme sa
svojmu susedovi vo vlaku, autobuse, divadle, kine, na
výstave. Nepredstavujeme sa ani vtedy, keď si prisad-

Spoločenský protokol v praxi – PREDSTAVOVANIE A OSLOVOVANIESpoločenský protokol v praxi – PREDSTAVOVANIE A OSLOVOVANIESpoločenský protokol v praxi – PREDSTAVOVANIE A OSLOVOVANIESpoločenský protokol v praxi – PREDSTAVOVANIE A OSLOVOVANIESpoločenský protokol v praxi – PREDSTAVOVANIE A OSLOVOVANIE

neme k čiastočne obsadenému stolu v reštaurácii či
kaviarni - ani ak v týchto situáciách povieme niekoľ-
ko zdvorilostných viet. Práve tak nie je predstavenie
ani z jednej strany potrebné, ak žiadame niekoho o
informáciu, pomôžeme niekomu s batožinou, ponúk-
nutím ohňa a podobne. Naproti tomu je nevyhnutné
predstaviť sa pri úradnom či pracovnom rokovaní a
ak chceme na verejnosti osloviť všeobecne známu
osobu. Je vhodné sa predstaviť dáme pri tanci - ak ju
muž vyzve do tanca niekoľkokrát, stáva sa predstave-
nie nevyhnutnosťou. Je dobré si zapamätať, že kaž-
dému hlbšiemu záujmu o druhú osobu by predsta-
vovanie malo predchádzať.

V kontakte muža so ženou to znamená, že muž
sa musí predstaviť vždy, ak rozhovor presiahne zdvo-
rilostné frázy. Nijaká žena, ktorá chce byť pokladaná
za dámu, by sa nemala baviť s mužom, ktorého ne-
pozná po mene. (Ak sa zamyslíme nad týmto pravid-

lom, pochopíme, že má svoju logiku. A najmä v
dnešnej spoločnosti, ktorá veľa ráz nedbá tak na kon-
vencie. Keby sa totiž dievčatá väčšmi držali tradície,
vyvarovali by sa mnohých nepríjemných prekvapení.)

Žena má v spoločenskom styku v porovnaní s
mužom vždy výsadnejšie, prednostnejšie postavenie.
V danej situácii, keď mužovou povinnosťou je pred-
staviť sa, žena tak urobiť nemusí. Môže si zvážiť, či
prezradí svoje meno. Toto pravidlo sa netýka pracov-
ného styku a tých situácií, keď má žena iniciatívnu
úlohu, v akomkoľvek obchodnom rokovaní (v úlo-
hách, ktoré boli kedysi vyhradené iba mužom).
Okrem situácií, keď sa človek nemusí predstaviť sám,
by sme ešte mali vedieť aj to, v ktorých prípadoch ne-
smieme zabudnúť predstaviť ďalšie osoby.

Z knihy: Spoločenský protokol v praxi
spracovala Adriána Kočanová
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Uzávierka novembrového číslaUzávierka novembrového číslaUzávierka novembrového číslaUzávierka novembrového číslaUzávierka novembrového čísla

bude 25. novembra 2008bude 25. novembra 2008bude 25. novembra 2008bude 25. novembra 2008bude 25. novembra 2008

PRANOSTIKY NA OKTÓBERPRANOSTIKY NA OKTÓBERPRANOSTIKY NA OKTÓBERPRANOSTIKY NA OKTÓBERPRANOSTIKY NA OKTÓBER

•  Aký november , taký budúci marec.
• Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája.
• Ak nedodrží prvý novembrový sneh, nedodrží žiaden cez

celú zimu.
• Ak v novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom poli

veľká strata.
• Ak prvý sneh padne na blato, bude celá zima blatnatá, ak

ale na mráz, očakávajme bohatý rok.
• Aký je november, taký bude nasledujúci máj.
• Keď padne prvý sneh na mokrú zem, bude slabá úroda.
• Keď začiatkom novembra sneží , máva ten sneh výšku veží.
• Na začiatku novembra sa teplo so zimou háda.
• Snehy novembrové, decembrové, januárové zostanú.
• Studený november - zelený január .

Ako sa má ten papagáj, čo som ti daroval k narodeninám?

Pred týždňom zomrel na vyčerpanie.

A to už ako? …dokončenie v tajničke
ASTRA, FERNET,HARMONIKA, HLADINA, IHLAN,
KAPITÁNKA, KLADINA, KOMORA, KONÁR,
KONTO, KOPYTÁ, KVETINA, LEPORELO,
LOKOMOTÍVA, MULAT, OHRADA, OPICA, PANEL,
PISÁR, POLKA, POTRAVA, PRACKA, PRALINKA,
RAKETA, RAMPA, ROKLINA, ROLÁDA, SITKO,
TETROV, TULENE, VALACH, VRECOVINA

Zo správnych odpovedí z minulého čísla sme vyžrebovali:
Máriu Čečotovú, Hlavná 15, Krompachy. Výhru si môže pre-
vziať  v pokladni MsÚ, na prízemí.

————— 2008 —————————— 2008 —————————— 2008 —————————— 2008 —————————— 2008 —————

Kupón č. 11Kupón č. 11Kupón č. 11Kupón č. 11Kupón č. 11

V R E C O V I N A V A R T O P
H O T A D A R H O A Ý V E Ž H
K L A D I N A A L L L E N A P
D Á A K A E K Á A S A R O A
O D S D C N R R T CH N M E H K
L A T Á I A Á O A Y O D F O N
E A R L P N R L K N P P S T Á
R O A M O Ž A P I L I O E N T
O R A K E T A K E S I T K O I
P R N M U L A T Á O R N E K P
E N E L U T U R P O L K A V A
L O K O M O T Í V A R O M O K

• Vezmem do prenájmu garáž v Krompa-
choch. Tel. kontakt: 0908063529

      Inzercia Inzercia Inzercia Inzercia Inzercia

Pozývame Vás do novootvorenejPozývame Vás do novootvorenejPozývame Vás do novootvorenejPozývame Vás do novootvorenejPozývame Vás do novootvorenej

predajne KARAMELKO na Zemanskejpredajne KARAMELKO na Zemanskejpredajne KARAMELKO na Zemanskejpredajne KARAMELKO na Zemanskejpredajne KARAMELKO na Zemanskej

ul. č. 24 pri mäsiarstve p. Martona -ul. č. 24 pri mäsiarstve p. Martona -ul. č. 24 pri mäsiarstve p. Martona -ul. č. 24 pri mäsiarstve p. Martona -ul. č. 24 pri mäsiarstve p. Martona -

na samé dobroty (keksy, cukríky,na samé dobroty (keksy, cukríky,na samé dobroty (keksy, cukríky,na samé dobroty (keksy, cukríky,na samé dobroty (keksy, cukríky,

čokoládky, meaty, paštéty, rybkyčokoládky, meaty, paštéty, rybkyčokoládky, meaty, paštéty, rybkyčokoládky, meaty, paštéty, rybkyčokoládky, meaty, paštéty, rybky

a pod. Tešíme sa na vašu návštevu.a pod. Tešíme sa na vašu návštevu.a pod. Tešíme sa na vašu návštevu.a pod. Tešíme sa na vašu návštevu.a pod. Tešíme sa na vašu návštevu.


