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Spýtajme sa najprv dávnych prorokov. Izaiáš prednáša
svoje posolstvo za dramatických okolností - v celom Izraeli sa
ozýva rinčanie zbraní. Asýrsko pritiahlo do Galileje a ohrozu-
je Jeruzalem. Všetok ľud je týmto nepriateľským ohrozením
zdeptaný a nevie, čo robiť. Ale vo chvíli, keď ľudia strácajú
akúkoľvek nádej, prorok im oznamuje: ľud, ktorý chodil vo

tme, vidí veľké svetlo. Ohlasuje im, že nepriatelia odtiahnu preč
a príde mocný Boh, ktorý je kniežaťom pokoja. Toto je teda naj-
starší zmysel a posolstvo Vianoc : koniec obáv, oslobodenie od
neprieteľov a to vďaka dieťaťu, ktoré sa nám narodilo.

Položme teraz otázku o zmysle Vianoc Pavlovi. On v liste
Titovi, svojmu učeníkovi obrátenému z pohanstva vysvetľuje
zmysel Ježišovho príchodu slovami plnými nádeje: prejavila
sa Božia dobrota, ktorá prináša spásu všetkým ľuďom. Základ-
ným rozmeromVianoc je ich všeobecnosť a ich najvlastnejšou
zvesťou je posolstvo spásy a nového života pre celé ľudstvo bez
rozdielu rasy, farby pleti, sociálnych vrstiev alebo intelektuál-
nych schopností. Spasiteľ nám bol daný nie len ako dieťa na-
rodené v chudobnej maštali, ktorému sa nevyhýbajú životné
ťažkosti a prakticky nikto a ňom nevie, ale zároveň ako radost-
ná zvesť, že Boh neprestal skladať v človeka svoju nádej. Ježiš
prišiel, aby nás naučil kráčať cestou dobra, striedmosti, spra-
vodlivosti a odmie tania zlých alebo ilúzornych veci tohto sveta
a očakáva slávny Pánov príchod.

Ako hovorí sam Pavol, Ježiš slobodne vydal sám seba za
nás, zvestoval, že Boh je náš Otec, nazval nás svojimi priateľ-
mi a z lásky za nás zomrel na kríži. Tak nás oslobodil od aké-
hokoľvek otroctava a raz navždy priviedol uzmierené ľudstvo

k Otcovi. Jedine sila viery - sila viery - nám pomáha objaviť
Božiu moc v živote. Od okamihu, keď sa Boží Syn stal člove-
kom, chce byť prijímaný - v ňom môžeme hľadať Boha, preto-
že On prebýva medzi nami, On je Emanuel.

-A ako na otázku ohľadom zmyslu Vianoc odpovedá evan-
jelista Lukáš? On už na začiatku svojho spisu proklamuje, že
po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad-
radom opíše, žeby sme spoznali spoľahlivosť učenia. Lukášo-
vo rozprávanie o narodení Ježiša Krista je prosté, jednodu-
ché, avšak sugestívne. Vrcholom celého príbehu sú slová, kto-
rými anjel oslovil pastierov : Nebojte sa. Zvestujem vám veľ-
kú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v
Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.

Je to posolstvo radosti nad tým, čo sa stalo a zároveň po-
zvanie k viere, že hoci je Ježiš chudobným dieťaťom polože-
ným v jasliach, je Spasiteľom sveta. Vzájomne sa tu dopĺňajú
dva motívy: viditeľná chudoba Ježišovho ľudského života a
skrytá Božia sláva, s ktorou Ježiš prichádza medzi ľudí. Iba
niekoľko pokorných a chudobných pastierov spoznáva v Ježi-
šovi prisľúbeného Mesiáša. To je zvláštne Božie znamenie, že
začína nové obdobie dejín ľudstva.

O zmysle tajomstva Vianoc môžeme rozjímať jedine za
predpokladu, že dokážeme zostať pred jeho posolstvom v údi-
ve. Práve údiv a postoj dieťaťa sú nevyhnutnými prostriedka-
mi k tomu, aby sme mohli naplno prijať radostnú zvesť naro-
denie Pána. Hej, Boh si nevyvolil silné, múdre a mocné tohto
sveta, ale slabé, malé a bezvýznamné - vyvolil si dieťa polože-
né v jasliach. Ale Bohu nič nie je nemožné.

PaedDr. Marián Feledi, kaplán

PF 2009PF 2009PF 2009PF 2009PF 2009
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JUBILANTI

85. rokov
František Brezina
Emil Dubiňák

80. rokov
Mikuláš Koščo
Anna Slobodníková

75 rokov
Helena Šumjaciová
Marta Fabiánová
Júlia Hiekeová
Justína Saksová
Eva Koščová

70 rokov
ng. Ladislav Mikloš
Božena Böhmerová
Eva Adamkovičová
Valentína Pirháčová
Emil Tkáč
Anton Škurek

NARODENIA
Sofia Cvancigerová
Marko Dulin
Marek Gožo
Katarína Holubová
Lenka Holubová
Juraj Macko
Tomáš Valent
Patrik Všivák
Alan Žigmond
Božena Žigmundová

ÚMRTIA
Michal Babjarz 1927 — 2008
Miroslav Bandžuch 1979 — 2008
Vanda Bombová 1983 — 2008
Zdenka Brtáňová 1955 — 2008
Anna Cichá 1935 — 2008
Peter Čaja 1961 — 2008
Magdaléna Mračnová 1940 — 2008

Ospravedlňujeme sa za nesprávne
uverejnenie nar. neb. Jozefa Klešča
správne má byť: 1943

Ďakujeme sponzoromĎakujeme sponzoromĎakujeme sponzoromĎakujeme sponzoromĎakujeme sponzorom

tohtoročnejtohtoročnejtohtoročnejtohtoročnejtohtoročnej

VIANOČNEJ VÝZDOBY:VIANOČNEJ VÝZDOBY:VIANOČNEJ VÝZDOBY:VIANOČNEJ VÝZDOBY:VIANOČNEJ VÝZDOBY:

HASMA, s.r.o.HASMA, s.r.o.HASMA, s.r.o.HASMA, s.r.o.HASMA, s.r.o.

 BRANTNER , s.r.o. BRANTNER , s.r.o. BRANTNER , s.r.o. BRANTNER , s.r.o. BRANTNER , s.r.o.

PANASONIC, s.r.o.PANASONIC, s.r.o.PANASONIC, s.r.o.PANASONIC, s.r.o.PANASONIC, s.r.o.

 ZLIEVÁRE ZLIEVÁRE ZLIEVÁRE ZLIEVÁRE ZLIEVÁRE≈  SEZ, a.s. SEZ, a.s. SEZ, a.s. SEZ, a.s. SEZ, a.s.

ASKONY, s.r.o.ASKONY, s.r.o.ASKONY, s.r.o.ASKONY, s.r.o.ASKONY, s.r.o.

AGEL SK, s.r.o.AGEL SK, s.r.o.AGEL SK, s.r.o.AGEL SK, s.r.o.AGEL SK, s.r.o.

SLOVAKIA VEGAS, s.r.o.SLOVAKIA VEGAS, s.r.o.SLOVAKIA VEGAS, s.r.o.SLOVAKIA VEGAS, s.r.o.SLOVAKIA VEGAS, s.r.o.

Program bohoslužieb počas VianočnýchProgram bohoslužieb počas VianočnýchProgram bohoslužieb počas VianočnýchProgram bohoslužieb počas VianočnýchProgram bohoslužieb počas Vianočných

a Novoročných sviatkov v rím.-kata Novoročných sviatkov v rím.-kata Novoročných sviatkov v rím.-kata Novoročných sviatkov v rím.-kata Novoročných sviatkov v rím.-kat

kostole sv. Jána apoštola a evanjelistukostole sv. Jána apoštola a evanjelistukostole sv. Jána apoštola a evanjelistukostole sv. Jána apoštola a evanjelistukostole sv. Jána apoštola a evanjelistu

v Krompachoch 2008 – 2009v Krompachoch 2008 – 2009v Krompachoch 2008 – 2009v Krompachoch 2008 – 2009v Krompachoch 2008 – 2009

21. 12. 2008 – Štvrtá adventná nedeľa21. 12. 2008 – Štvrtá adventná nedeľa21. 12. 2008 – Štvrtá adventná nedeľa21. 12. 2008 – Štvrtá adventná nedeľa21. 12. 2008 – Štvrtá adventná nedeľa

Spoločná sviatosť zmierenia  14,00 –  18,00
18. 12. 2007 - Vianočné posedenie na fare pre starších a osamelých ľudí o 12,00 s
programom detí a mládeže.

24. 12. 2008 – Štedrý deň24. 12. 2008 – Štedrý deň24. 12. 2008 – Štedrý deň24. 12. 2008 – Štedrý deň24. 12. 2008 – Štedrý deň

7,00– sv. omša /po nej si môžete odpáliť Betlehemské svetlo/
17, 00 – štedrá večera v našich domácnostiach
22, 00 -  sv. omša z Vigílie Narodenia Pána
24, 00 – polnočná sv. omša
Slovinky – 22, 00 – sv. omša

25. 12. 2008 – Narodenie Pána25. 12. 2008 – Narodenie Pána25. 12. 2008 – Narodenie Pána25. 12. 2008 – Narodenie Pána25. 12. 2008 – Narodenie Pána

8, 00 – sv. omša na úsvite – pastierska
10, 00 – sv. omša vo dne- anjelská
17, 30 – slávnostné Vešpery
18, 00 – sv. omša
Slovinky – 8, 15 – sv. omša

26. 12. 2008 – Sv. Štefan – prvý mučeník26. 12. 2008 – Sv. Štefan – prvý mučeník26. 12. 2008 – Sv. Štefan – prvý mučeník26. 12. 2008 – Sv. Štefan – prvý mučeník26. 12. 2008 – Sv. Štefan – prvý mučeník

8,00, 10,00, 18,00 sv. omše
Slovinky – 8,15 – sv. omša

27. 12. 2008 – Sv. Ján – apoštol a evanjelista27. 12. 2008 – Sv. Ján – apoštol a evanjelista27. 12. 2008 – Sv. Ján – apoštol a evanjelista27. 12. 2008 – Sv. Ján – apoštol a evanjelista27. 12. 2008 – Sv. Ján – apoštol a evanjelista

10,30 – slávnostná odpustová sv. omša, s požehnaním vína
celebruje Mgr. Jaroslav Lastivka, z Nálepkova
11,30- 18,00– celodenná poklona sv. oltárnej
18,00 – sv. omša

28. 12. 2008. - Sv. Rodina28. 12. 2008. - Sv. Rodina28. 12. 2008. - Sv. Rodina28. 12. 2008. - Sv. Rodina28. 12. 2008. - Sv. Rodina

8,00, 10,00, 18,00 sv. omše
Slovinky – 8,15 – sv. omša

31. 12. 2008 – koniec občianskeho roku 200831. 12. 2008 – koniec občianskeho roku 200831. 12. 2008 – koniec občianskeho roku 200831. 12. 2008 – koniec občianskeho roku 200831. 12. 2008 – koniec občianskeho roku 2008

7,00, sv. omša
16,00 – sv. omša na poďakovanie za uplynulý rok
Slovinky – 14, 30 – sv. omša

11111. 1. 2009 – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – nový rok. 1. 2009 – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – nový rok. 1. 2009 – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – nový rok. 1. 2009 – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – nový rok. 1. 2009 – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – nový rok

8,00, 10,00, 18,00 – sv. omše
17, 30 – pobožnosť na začiatku Nového roka
Slovinky – 11 , 15 – sv. omša

4. 1. 2009 – 2. nedeľa po narodení Pána4. 1. 2009 – 2. nedeľa po narodení Pána4. 1. 2009 – 2. nedeľa po narodení Pána4. 1. 2009 – 2. nedeľa po narodení Pána4. 1. 2009 – 2. nedeľa po narodení Pána

8,00, 10,00, 18,00 – sv. omše
Slovinky – 8, 15 – sv. omša

6. 1. 2009 - Zjavenie Pána – Traja králi6. 1. 2009 - Zjavenie Pána – Traja králi6. 1. 2009 - Zjavenie Pána – Traja králi6. 1. 2009 - Zjavenie Pána – Traja králi6. 1. 2009 - Zjavenie Pána – Traja králi

8,00, 10,00, 18,00 – sv. omše s požehnaním  trojkráľovej vody
17,00 – Novoročný koncert Základnej umeleckej školy v Krompachoch
Slovinky – 8,15 sv. omša

11. 1. 2009 – nedeľa Krstu Pána11. 1. 2009 – nedeľa Krstu Pána11. 1. 2009 – nedeľa Krstu Pána11. 1. 2009 – nedeľa Krstu Pána11. 1. 2009 – nedeľa Krstu Pána

8,00 , 10,00, 18,00 sv. omše
Slovinky – 8, 15 – sv. omša

Nedeľou Krstu Pána sa končí Vianočné obdobieNedeľou Krstu Pána sa končí Vianočné obdobieNedeľou Krstu Pána sa končí Vianočné obdobieNedeľou Krstu Pána sa končí Vianočné obdobieNedeľou Krstu Pána sa končí Vianočné obdobie

a začína obdobie cez roka začína obdobie cez roka začína obdobie cez roka začína obdobie cez roka začína obdobie cez rok
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rok 2008rok 2008rok 2008rok 2008rok 2008

„Môžete sa hanbiť, pani primátorka, za
to, čo robíte!“

Takto sa mi asi pred šiestimi týždňami
prihovorila jedna občianka nášho mesta.
Na moju otázku, čo také zlé robím, že sa
môžem za to hanbiť som dostala odpoveď.
“Robíte si len úpravy pred „svojim úra-
dom“ a chodníky na cintoríne, ktoré sú aj
tak zbytočné a ešte aj sú zle urobené.  Sú
strmé a bude sa na nich šmýkať. Pred tým
to bolo na cintoríne lepšie, keď bol len oby-
čajný terén. Radšej ste mali upraviť cestu
pred mojim domom.  Bývam tam už viac,
ako dvadsať rokov a cesta sa tam ešte neo-
pravovala“. Na moju odpoveď pani neča-
kala a ukázala mi chrbát.

Chcela som jej povedať, že úpravy ne-
robím len pre seba, ale  pre všetkých obča-
nov nášho mesta. Robila som ich najmä
pre to, aby sme sa Krompašania za naše
centrálne námestie nemuseli hanbiť a pre
všetkých tých, ktorí čakali na svoj autobus
v daždi. K úpravám na cintoríne som sa už
raz vyjadrovala. Ubezpečujem všetkých,
ktorí majú zlý prístup k jednotlivým  hro-
bom, že s prácami na cintoríne budeme na
budúci rok pokračovať.

Nespokojnej pani som nestihla pove-
dať, že cestu na jej ulici máme zaradenú v
pláne opráv a že ju opravíme ihneď, ako
nám prídu finančné prostriedky sľúbené
Vládou SR na jej výjazdovom zasadnutí v
Spišskej Novej Vsi.

Finančné prostriedky vo výške 3 mil. Sk
na účet nášho mesta boli Ministerstvom
financií poukázané koncom novembra
tohto roka. Z týchto  prostriedkov sme zre-
alizovali nový asfaltový koberec na uli-
ciach: Rázusová, Horská, Partizánska a
časť ulice J.Barča Ivana. Zo zdrojov mesta
sme zrealizovali nový asfaltový koberec na
ul. Kpt. Nálepku za 800 tis. Sk. Taktiež z
vlastných zdrojov sme zrealizovali prístu-
povú komunikáciu, parkoviská a chodní-
ky v časti medzi bytovými domami na ul.
Poštová a ul. SNP. Zo zdrojov mesta vo výš-
ke 1,6 mil. Sk  urobili úpravu Námestia  slo-
body a oporný múrik na chodníku vedľa
domu služieb (Mäsiareň, Cukráreň...).

Na Lorencovej ulici, na základe našich
urgencií a požiadaviek, Podtatranská vo-
dárenská spoločnosť, a.s. zrealizovala
kompletnú výmenu vodovodných rozvo-
dov, úpravu komunikácie a časť chodníka
v hodnote 5 mil. Sk.

Prihovára sa vám primátorka mestaPrihovára sa vám primátorka mestaPrihovára sa vám primátorka mestaPrihovára sa vám primátorka mestaPrihovára sa vám primátorka mesta

V tomto roku nám sponzori prispeli na
tieto akcie:
• Sponzorské príspevky na Dni mesta

Krompách – Krompašský jarmok boli  –
vo celkovej výške 315 tis. Sk

• Spolufinancovali chodníky na cintoríne
vo výške - 460 tis. Sk;

• Prispeli na výrobu a osadenie novej brá-
ny, oplotenia a zábradlia na cintoríne,
vedľa Hasičskej zbrojnice, vo výške - 100
tis. Sk;

• Novú fontána na námestí sponzori finan-
covali v čiastke  – 60 tis. Sk;

• Nové prekrytie tribúny stálo sponzorov
– 40 tis. Sk;

• Zakúpili  sme zo sponzorských príspev-
kov nové preliezky a zariadenia na detské
ihriská,ktoré budú osadené na budúci
rok, vo výške  – 130 tis. Sk.

 • Príspevky sponzorov na vianočnú výzdo-
bu boli  vo výške - 210 tis. Sk.

Týmto chcem poďakovať všetkým
sponzorom: Pokrok, s.r.o. Krompachy,
Brantner s.r.o. Krompachy, PEHaS, s.r.o
Prešov, VSE, a.s. Košice, SPP Bratislava,
Eltra, s.r.o., Košice, Robstav, s.r.o. Gelni-
ca, Hasma, s.r.o. Krompachy, Zlievá-
reň,s.r.o. Krompachy, Panassonic, a.s, As-
kony, s.r.o. Krompachy, Agel SK, s.r.o. a
všetkým ostatným sponzorom, ktorí
prispeli na krompašský jarmok, ktorých
sme uverejnili v októbrovom čísle Krom-
pašského spravodajcu. Prajem všetkým
veľa úspechov a ubezpečujem ich, že
Krompašania sú im vďační.

Sponzorské príspevky pre naše
mesto v tomto roku boli v celkovej vo výš-
ke 1,315 mil. Sk.

V tomto roku Mesto Krompachy  zís-
kalo dotácie z :
Ministerstva výstavby a reg. rozvoja na vý-

stavbu  bytového domu a technickej in-
fraštruktúry vo výške  5,7 mil. Sk

Ministerstva financií na úpravu komuniká-
cii 3,0 mil. Sk

Ministerstva školstva na prestavbu zimné-
ho štadióna 15,0 mi. Sk

Európskeho sociálneho fondu na zriadenie
Sociálneho podniku 33, 0 mil. Sk

Z prostriedkov EÚ – Min. životného
prostredia na zametací voz  4,69 mil. Sk.

Spolu dotácie pre naše mesto pred-
stavujú 61,39 mil. Sk

Chcem ubezpečiť všetkých Krompaša-
nov, že pracujeme takmer na všetkých vý-
zvach, ktoré sú zverejnené v rámci operač-

ných programov na získanie dotácií z Euro
fondov.

Okrem vyššie uvedených akcií sme do-
teraz  požiadali o dotácie na:
• Multifunkčné ihrisko,
• Prestavbu a dostavbu školy na ul. SNP,
• Nadstavbu školy na ul. Zemanskej,
• Rekultivácie skládky Halňa, avšak do

dnešného dňa sme nedostali odpoveď o
úspešnosti jednotlivých projektov.

V tomto roku sme zrealizovali aj rôzne
opravy a rekonštrukcie.

Opravili sme miestne komunikácie, re-
konštruovali sme zasadaciu miestnosť na
mestskom úrade, zrealizovali sme rekon-
štrukciu javiska v Dome kultúry, pripravili
sme betónový poklad na realizáciu prí-
streška na komunálny odpad na ul. Mlyn-
skej a iné drobné opravy a rekonštrukcie.

Nedá mi nespomenúť, že ani v roku
2008 naše mesto neobchádzali rôzne neho-
dy a katastrófy. Priamo počas Veľkonoč-
ných sviatkov Krompachy postihla havária
VN rozvodov a požiar velínu. Táto nehoda
odstavila naše mesto od elektrickej energie
na niekoľko dní. Rekonštrukcia VN rozvo-
dov prebiehala počas celého roka a odstáv-
ka elektrickej energie jednotlivých užívate-
ľov trvala v priebehu celého roka. Bohužiaľ,
nešťastie nechodí len po horách, ale aj po
ľuďoch. Krompachom sa nevyhli ani letné
záplavy. Spôsobili škody na osobnom ma-
jetku, na majetku mesta a na majetku štátu.
Fyzické osoby si uplatnili náhradu vznik-
nutých škôd prostredníctvom mesta. Štát
doposiaľ tieto fyzické osoby neodškodnil.
Ešte tento rok však štát zaplatí obciam za
vykonané záchranárske práce.  Naše mesto
na zachranárske práce vynaložilo 1,26 mil.
Sk.

Vážení Krompašania,Vážení Krompašania,Vážení Krompašania,Vážení Krompašania,Vážení Krompašania,

možno sa niektorým bude zdať, že sme
počas roka urobili málo, iní budú spokoj-
ní.  Ja osobne, však nie som spokojná s tým,
čo sme tento rok stihli urobiť. Vlani som si
predstavovala, že Euro fondy sa rozbehnú
viac a získanie týchto prostriedkov bude
jednoduchšie. Ale som sa mýlila.

Veľmi sa  teším, že po všetkých hroz-
bách o  likvidácii Krompašskej nemocnice,
podarilo sa nám “NAŠU NEMOCNICU”
zachovať.

Dovoľte mi, vážení Krompašania, tou-
to cestou poďakovať našim konateľom ne-
mocnice MUDr. Miroslavovi Krausovi  a
MUDr. Jánovi  Latkaničovi, že získali pre
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Krompašskú nemocnicu strategického in-
vestora Agel SK, s.r.o., ktorý zabezpečil,
aby chod  nemocnice nebol zrušený. Vďa-
ka uvedenej spoločnosti ostala zachovaná
naša nemocnica v čase, keď došlo k zruše-
niu okresných a oveľa väčších nemocníc.
Vážení páni konatelia,  patrí Vám moje veľ-
ké  ĎAKUJEM,  v mene všetkých Krompa-
šanov a ľudí z celého okolia.

V meste máme  ešte jeden problém, tý-
kajúci sa fungovania spoločnosti BHMK,
s.r.o. Chcem vás ubezpečiť, vážení Krom-
pašania, že spolu s mestským zastupiteľ-
stvom a s dozornou radou urobíme všetko
preto, aby boli čo najskôr  odstránené všet-
ky nedostatky, ktoré zistili audítori a ozdra-
víme chod tejto spoločnosti.

Ctené dámy, vážení páni, milí priatelia,
dovoľte mi Vám, v podvečer  Vianočných
sviatkov  a na prahu Nového roka 2009 za-
želať:

Krásne Vianoce chcem vám priať,

aby mal človek človeka rád,

aby jeden druhému viac šťastia prial,

aby ten nový rok za to stál.

V novom roku žiadne nehody,

iba veselé príhody,

doma veľa pohody,

nepoznať žiadne nezhody

a peňazí dostatok na hody.

V roku 2009 Vám všetkým praje veľa,
veľa zdravia a šťastia.

Iveta Rušinová, primátorka mesta.

Detská nadácia mestaDetská nadácia mestaDetská nadácia mestaDetská nadácia mestaDetská nadácia mesta

Krompachy ďakuje!Krompachy ďakuje!Krompachy ďakuje!Krompachy ďakuje!Krompachy ďakuje!

 Nemôžeme zatvárať oči pred tým, aký život žijú choré a opustené deti. Deti, ktoré
nemajú niektorého z rodičov prípadne oboch. Preto detská  nadácia mesta Krompachy
sa snaží pomáhať, kde je to potrebné. Je ťažké zmeniť svet zo dňa na deň, ale mali by sme
sa o to aspoň malým skutkom pokúsiť. Pokiaľ pre spoločnosť nebude tým najdôležitejším
hľadiskom právo dieťaťa na život v rodine a všestranná podpora jeho duševného i teles-
ného zdravia, je naša i vaša pomoc naozaj potrebná. Pomôcť v rámci vlastných možností,
ale môžeme všetci. Verte, že našu podporu potrebujú a že si ju skutočne zaslúžia.

Detská nadácia mesta Krompachy spolu s mestom  Krompachy pri príležitosti Dní
Mesta a konania XVII. Krompašského jarmoku zorganizovala predaj tombolových líst-
kov a zlosovanie hodnotných cien z ktorých sa výhercovia určite potešili.

Poďakovať chceme všetkým darcom - právnickým a fyzickým osobám - za ceny do
tejto tomboly, ktorých zásluhou sa z predaja tombolových lístkov priamo na účet Detskej
nadácie  mesta Krompachy pripísalo 26.320,- Sk

Predovšetkým ďakujeme spoločnosti  Eltra s. r. o., Košice za priamy finančný dar vo
výške 15.000,- Sk a spoločnosti NICO - Ivan Bandžuch vo výške 500,- Sk.

Zároveň ďakujeme všetkým vám, občania Krompách, a účastníkom tomboly za prí-
spevky v podobe zakúpených tombolových lístkov

Pričinili  ste sa tak k veľkej rodine spriaznených duší, pre ktorých je pomoc blížnemu
samozrejmosťou. Aj malý dar poteší, ak je darovaný s láskou.

Mgr. Dušan Slovinský , Správca DNMK

Mesto KrompachyMesto KrompachyMesto KrompachyMesto KrompachyMesto Krompachy

SILVESTERSILVESTERSILVESTERSILVESTERSILVESTER

20082008200820082008

31. 12. 200831. 12. 200831. 12. 200831. 12. 200831. 12. 2008

od 22,30 hod.od 22,30 hod.od 22,30 hod.od 22,30 hod.od 22,30 hod.

Námestie slobodyNámestie slobodyNámestie slobodyNámestie slobodyNámestie slobody

* Vystúpenie hudobnej skupi-
ny JASPER *

* Príhovor  primátorky mesta
o 00,15 hod. *

* OH ̌NOSTROJ o 00,30 hod*
*Hudobná skupina JASPER*

* Občerstvenie *
* VARENÉ VÍNO *



5 číslo 12 vydáva mesto Krompachy

POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE

Touto cestou občania z Rázusovej ulice
a ul. kpt. Nálepku ďakujú primátorke
mesta Krompachy Ing. Ivete Rušinovej
za obnovu cesty, na ktorú sme dlho ča-
kali. Konečne sa nám naše prianie spl-
nilo.
Prajeme vedeniu mesta veľa pracov-
ných a osobných úspechov v ich práci v
novom roku.

Vďační občania mesta Krompachy

POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE

Touto cestou ďakujem a vzdávam
hold spoluobčanovi z Lorencovej ul.
č.6, ktorý mi dňa 12. novembra 2008
pomohol. Prišlo mi zle, odpadol som a
spoluobčan privolal záchranku aj poli-
cajtov. Ďakujem známym a susedom za
poskytnutú pomoc aj v noci. Ďakujem
aj vedeniu bytového hospodárstva aj
majstrovi – odborníkovi. Som veľmi
rád, že v našom meste žijú ľudia, ktorí
vedia v najťažšej situácii pomôcť a po-
dať pomocnú ruku.

Vojtech Nedzela

Nemocnicu v Krompachoch od
1.7.2008 prevádzkuje spol. AGEL SK.

Medzinárodne platný akreditovaný
certifikát ISO 9001  je dôkazom snahy no-
vých prevádzkovateľov nemocnice neustá-
le zlepšovať svoje služby, prístup k pacien-
tom a zvyšovať odbornosť zamestnancov.

Získanie certifikátu je zárukou efektív-
neho fungovania nemocnice, v pozitívnom
slova zmysle „núti“ nemocnicu dodržiavať
všetky legislatívne platné postupy, vzdelá-
vanie lekárov, sestier, a v konečnom dô-
sledku môže priniesť nemocnici  lepšie
hodnotenie poisťovňami  a následne oce-
nenie jednotlivých výkonov.

V neposlednom rade je zárukou aj pre
cudzincov, že nemocnica zodpovedá plat-
ným štandardom. „Tento certifikát je pre
nás záväzkom vždy a za každej situácie do-
držiavať naše hlavné poslanie – chrániť
zdravie ľudí“ povedal po obdržaní certifi-
kátu zástupca spol. AGEL SK MUDr. Da-
niel Chovan, MPH. Nemocnica Krompa-
chy – dnes člen skupiny AGEL, ešte pred

Nemocnica v Krompachoch –Nemocnica v Krompachoch –Nemocnica v Krompachoch –Nemocnica v Krompachoch –Nemocnica v Krompachoch –

člen skupiny AGEL získalačlen skupiny AGEL získalačlen skupiny AGEL získalačlen skupiny AGEL získalačlen skupiny AGEL získala

Certifikát ISO 9001Certifikát ISO 9001Certifikát ISO 9001Certifikát ISO 9001Certifikát ISO 9001

niekoľkými mesiacmi bojovala o  svoju ďal-
šiu existenciu i zachovanie pracovných
miest.  „Už predvlani, vlani i v tomto roku
sa nemocnica trápila s finančnými ťažkos-
ťami. Vlani sa dokonca hovorilo o zatvore-
ní nemocnice, lebo tá sa nedostala na
zoznam nemocníc, ktoré ministerstvo plá-
novalo zachovať. Už vtedy sme bojovali o
jej zachovanie. Dnes to vyzerá tak, že boj
by sme mohli prehrať, ak by do nemocnice
nevstúpil strategický investor. Preto sme sa
rozhodli pre predaj podielu” povedala pri-
mátorka mesta Krompachy Iveta Rušino-
vá v čase, keď sa rozhodovalo o vstupe spo-
ločnosti AGEL SK do Nemocnice v Krom-
pachoch.

Po vstupe spol. AGEL SK sa podarilo
nemocnicu ekonomicky stabilizovať a je
pripravená na ďalší efektívny rozvoj, ktorý
prinesie ľuďom v regióne istotu, že sa im
dostane kvalifikovaná a rýchla pomoc v
čase, keď ju budú najviac potrebovať.

Mgr. Mária Adamová, riaditeľka
marketingu AGEL a.s.
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Stretnutie je neodmysliteľnou súčasťou
života každého, ale každý starne inak. Ka-
lendárny rok je iba tradičným ukazovate-
ľom toho, aby určil čas starnutia. Aj mesiac
október je jeden z nich, ktorý každý rok
nám pripomína mesiac úcty k starším. Po-
važujeme to za pekný a humánny krok,
ktorý si pripomíname my sami dôchodco-
via vo vlastných organizáciách so slávnost-
ným posedením, alebo kultúrnym poduja-
tím.

Dňa 21. októbra 2008 sa v obradnej sie-
ni MsÚ v Krompachoch uskutočnilo Popo-
ludnie poézie a prózy, ktoré organizovalo
okresná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska (JDS) Spišská Nová Ves za
účasti všetkých organizácií okresu.

Celý priebeh podujatia moderovala s
príjemným a milým slovom na vysokej
umeleckej úrovni sl. Adriána Kočanová,
ktorá privítala pani primátorku mesta
Krompachy Ing. Ivetu Rušinovú , zástup-
cu primátorky Ing. Imricha Holečku, pred-
sedu okresnej organizácie JDS zo Spišskej
Novej vsi Ing. Ladislava Dulu, všetkých
predsedov základných organizácií, členov
a ostatných hostí.

Na tomto slávnostnom kultúrnom pod-
ujatí vystúpili členky z týchto organizácií:
Spišská Nová Ves, Krompachy, Spišské
Vlachy a Harichovce.

Všetci prítomní na tomto podujatí boli
duševne pookriatí, spokojní a v dobrej ná-
lade z krásneho kultúrneho a umeleckého

zážitku, ktorý bol na vysokej úrovni. Sved-
čia o tom ukážky našich slovenských auto-
rov, našej ľubozvučnej slovenskej literatú-
ry.

Na záver sa prihovorila pani primátor-
ka, ktorá túto akciu hodnotila veľmi pozi-
tívne a popriala všetkým účinkujúcim veľa
ďalších úspechov v ich činnosti. Predseda
OO JDS poďakoval za úspešný priebeh a
ocenil podporu a výpomoc pri organizova-
ní a zabezpečení tohto podujatia. Taktiež
poďakoval výboru MO JDS v Krompa-
choch za vzornú prípravu a hladký priebeh
spomínaného podujatia.

Predsedníčka MO JDS Krompachy po-
ďakovala primátorke mesta, jej zástupco-
vi, predsedovi OO JDS Spp. Nová Ves,
všetkým účinkujúcim a prítomným hos-
ťom.

Zvlášť vyjadrila poďakovanie moderá-
torke sl. Adriáne Kočanovej za jej pozitív-
ny a milí prístup k takýmto podujatiam.
MO JDS Krompachy sa v závere prihová-
ra všetkým seniorom týmito slovami:

Nech veselí dôchodcovia spievajú,
hrajú a nad svojou starobou nerozmýšľajú.
Dôchodcovia vždy veselí sú,
červené vínečko  sem-tam popijú,
hneď ťarchy a bremená prestanú ťažiť,
život je krátky, treba ho užiť.

Helena Mosinová, MO JDS- predseníčka

Október – Mesiac úctyOktóber – Mesiac úctyOktóber – Mesiac úctyOktóber – Mesiac úctyOktóber – Mesiac úcty

k staršímk staršímk staršímk staršímk starším

Beseda o EUREBeseda o EUREBeseda o EUREBeseda o EUREBeseda o EURE

Dňa 3. decembra 2008 zorganizovali
terénni sociálni pracovníci mesta Krompa-
chy v spolupráci s asistentmi terénnych
sociálnych pracovníkov besedu o zavede-
ní novej meny EURO. Prednáška sa usku-
točnila v priestoroch obnovenej Klubovne
v Útulku „Maška“. Cieľom a zmyslom
tohto  stretnutia bolo podanie informácií
o zavedení novej meny. Občania, ktorí sa
zúčastnili prezentácie si prezreli film „Všet-
ko o Eure – Vareso pal o eure“ a taktiež im
boli odovzdané propagačné materiály, kto-
ré pripravili terénni sociálni pracovníci.
Beseda, na ktorej sa zúčastnili prevažne
obyvatelia lokality Stará Maša zaujala aj
detských účastníkov. Zvedavým deťom
boli hravou formou poskytnuté informácie
o novej mene. Príjemným prekvapením
bola spokojnosť a prejavenie záujmu zú-
častniť sa aj ďalších aktivít v Útulku „Maš-
ka“. Terénni sociálni pracovníci sa preto
rozhodli, že podobné podujatia sa budú
organizovať častejšie.

Aktivity terénnych sociálnych pracov-
níkov a asistentov terénnych sociálnych
pracovníkov sa realizujú v zmysle schvá-
leného cieľa projektu a aktivít uvedených
v projekte „Podpora a rozvoj integrácie
marginalizovanej rómskej komunity v
meste Krompachy prostredníctvom terén-
nej sociálnej práce“.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpo-
re z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a
sociálna inklúzia.

PhDr. Imrich Papcun

V rámci mesiaca protidrogových akti-
vít už tradične naša knižnica pripravuje
čajové popoludnie pre žiakov základných
škôl. Zmyslom podujatia je ukázať jednu z
možností trávenia voľného času či v rámci
rodiny, alebo spolu s kamarátmi. Náš po-
znatok z organizácie tohto podujatia je ten,
že deti o čaji, o jeho histórii o existencii via-
cerých druhov čaju a spôsobe prípravy ne-
vedia takmer nič, napriek tomu, že je kaž-
dodennou súčasťou ich života. Poznajú len
čaj vo vrecúškach.

Na začiatku podujatia deti oboznámi-
me s históriou čaju, ktorá sa píše už takmer
5000 rokov. Viaže sa k nej legenda o čín-
skom cisárovi Shen Nung, ktorý si varil
vodu, aby bola pitná, keď mu do nej spadlo
niekoľko lístkov z rastliny. Zaujala ho
zvláštna vôňa. Ochutnal to a zistil, že vzni-

kol príjemný osviežujúci nápoj, ktorý po-
menoval cha-i. Ďalej ich oboznámime s
tým, ako sa čaj pestuje, zbiera, spracováva
a upravuje do podoby v ktorej ho potom
pripravujeme.

Keďže existuje mnoho druhov čajov,
zoznámime deti aspoň s tými základnými
ako je zelený a čierny čaj. Povieme si o účin-
koch aké majú na organizmus a o správ-
nom spôsobe prípravy. Názorne si predve-
dieme ako sa maličké zelené guľôčky po
zaliati vodou rozvinú na lístoček. Deti si na
podujatie prinesú svoje obľúbené hrnčeky,
takže si môžu jednotlivé druhy čajov aj
ochutnať.

Okrem zeleného čaju sme ochutnali aj
čaj roibos, ktorý je pripravovaný z africkej
rastliny. Má krásnu červenú farbu, obsahu-
je vitamín C a mnoho stopových prvkov.

Má protizápalový a protialergický účinok,
tlmí nervozitu, potláča akné a ekzémy a čo
je dôležité, neobsahuje kofeín, takže je
vhodný pre deti.

A aby sme sa vrátili domov, povedali
sme si aké liečivé účinky na náš organiz-
mus majú čaje  z byliniek, ktoré rastú u nás
doma: podbeľ, lipa, medovka, ľubovník...
a ochutnali sme čaj z medovky. A celkom
na záver sme pripravili ovocný čaj, ktorý
obsahuje kúsky sušeného ovocia, ktoré po
zaliati vodou zmäknú a dajú sa jesť.

Počas tohto podujatia sa snažíme inšpi-
rovať deti k tomu, aby si takéto posedenia
pri čaji a keksíkoch zopakovali počas zim-
ných popoludní so svojimi kamarátmi, ale-
bo, aby v nedeľu prekvapili rodičov a pri-
pravili im podobné čajové popoludnie.

Žofia Síkorová, ved.knižnice

Čajové popoludnie v knižniciČajové popoludnie v knižniciČajové popoludnie v knižniciČajové popoludnie v knižniciČajové popoludnie v knižnici
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Kalendárny plán podujatíKalendárny plán podujatíKalendárny plán podujatíKalendárny plán podujatíKalendárny plán podujatí

CVČ 2008/2009CVČ 2008/2009CVČ 2008/2009CVČ 2008/2009CVČ 2008/2009

DecemberDecemberDecemberDecemberDecember

Mikuláš je tu
Namaľuj svoj darček ...
Vianočné aranžovanie
Šťastné a veselé
Vianočné pečenie

JanuárJanuárJanuárJanuárJanuár

Karneval  na ľade
Rýchlejší vyhráva
Vojna slov
Hurá sánkovačka
Skladanie puzzle

FebruárFebruárFebruárFebruárFebruár

Valentínske prekvapenie
Vybíjaná turnaj
Využi deň
Koleso šťastia
Hlavolamy
Návšteva divadla

MarecMarecMarecMarecMarec

Jarné kreatívne nápady
Spievaj, že si spievaj
Marec – mesiac knihy
Jarné hry

AprílAprílAprílAprílApríl

Supertrefa
Olympiáda pre3.roč.
Poznávaj  rastlinky
Talentárium pre rómske detí
Veľkonočná besiedka
Veľkonočné aranžovanie
ZEM naša planéta – Deň Zeme

MájMájMájMájMáj

Slávik Slovenska - obvod
Farby, farbičky
Rómsky Slávik - ZŠ
Deň Matiek
Športový deň

JúnJúnJúnJúnJún

Olympiáda v AJ obvod
Tvorivé nápady
Prázdniny prichádzajú

VeseléVeseléVeseléVeseléVeselé

Vianoce aVianoce aVianoce aVianoce aVianoce a

šťastný novýšťastný novýšťastný novýšťastný novýšťastný nový

rok vám želárok vám želárok vám želárok vám želárok vám želá

CVČ PRIMACVČ PRIMACVČ PRIMACVČ PRIMACVČ PRIMA

Názov prijímateľa:  Mesto KrompachyNázov prijímateľa:  Mesto KrompachyNázov prijímateľa:  Mesto KrompachyNázov prijímateľa:  Mesto KrompachyNázov prijímateľa:  Mesto Krompachy

Názov projektu: Podpora a  rozvoj integrácie marginalizovanejNázov projektu: Podpora a  rozvoj integrácie marginalizovanejNázov projektu: Podpora a  rozvoj integrácie marginalizovanejNázov projektu: Podpora a  rozvoj integrácie marginalizovanejNázov projektu: Podpora a  rozvoj integrácie marginalizovanej

rómskej komunity v meste Krompachy prostredníctvom terénnejrómskej komunity v meste Krompachy prostredníctvom terénnejrómskej komunity v meste Krompachy prostredníctvom terénnejrómskej komunity v meste Krompachy prostredníctvom terénnejrómskej komunity v meste Krompachy prostredníctvom terénnej

sociálnej prácesociálnej prácesociálnej prácesociálnej prácesociálnej práce

Názov Operačného programu:  Zamestnanosť a sociálna inklúziaNázov Operačného programu:  Zamestnanosť a sociálna inklúziaNázov Operačného programu:  Zamestnanosť a sociálna inklúziaNázov Operačného programu:  Zamestnanosť a sociálna inklúziaNázov Operačného programu:  Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu:Miesto realizácie projektu:Miesto realizácie projektu:Miesto realizácie projektu:Miesto realizácie projektu:     Mesto Krompachy,    Mesto Krompachy,    Mesto Krompachy,    Mesto Krompachy,    Mesto Krompachy,

    okres Spišská Nová Ves,    okres Spišská Nová Ves,    okres Spišská Nová Ves,    okres Spišská Nová Ves,    okres Spišská Nová Ves,

    Košický samosprávny kraj    Košický samosprávny kraj    Košický samosprávny kraj    Košický samosprávny kraj    Košický samosprávny kraj

Trvanie projektu:Trvanie projektu:Trvanie projektu:Trvanie projektu:Trvanie projektu: 01. 04. 2008 – 31. 03. 201001. 04. 2008 – 31. 03. 201001. 04. 2008 – 31. 03. 201001. 04. 2008 – 31. 03. 201001. 04. 2008 – 31. 03. 2010

Výška nenávratného finančného príspevku:  2 631 215 Sk / 87340,34 Výška nenávratného finančného príspevku:  2 631 215 Sk / 87340,34 Výška nenávratného finančného príspevku:  2 631 215 Sk / 87340,34 Výška nenávratného finančného príspevku:  2 631 215 Sk / 87340,34 Výška nenávratného finančného príspevku:  2 631 215 Sk / 87340,34 €

Kontaktné údaje:Kontaktné údaje:Kontaktné údaje:Kontaktné údaje:Kontaktné údaje: e – mail: holecko@krompachy.ske – mail: holecko@krompachy.ske – mail: holecko@krompachy.ske – mail: holecko@krompachy.ske – mail: holecko@krompachy.sk

tel. č. 053/419 22 13tel. č. 053/419 22 13tel. č. 053/419 22 13tel. č. 053/419 22 13tel. č. 053/419 22 13

www.krompachy.skwww.krompachy.skwww.krompachy.skwww.krompachy.skwww.krompachy.sk

Ciele projektu:Ciele projektu:Ciele projektu:Ciele projektu:Ciele projektu:

• Zvýšenie kvality života občanov rómskeho etnika a zlepšenie vzájomného spolu-
nažívania rómskeho etnika a majority v meste Krompachy.

• Podporiť dostupnosť a kvalitu služieb sociálnej starostlivosti.
• Vytvoriť individuálny prístup ku klientovi, rodine a komunite.
• Motivovať klientov k podpore vzdelávania detí.

Hlavné aktivity:Hlavné aktivity:Hlavné aktivity:Hlavné aktivity:Hlavné aktivity:

• Poskytovanie sociálneho poradenstva a sprevádzanie klientov k rôznym inštitúci-
ám.

• Presadzovanie legálnych práv a záujmov klientov.
• Pomáhanie klientom pri riešení konfliktov.
• Kontrola využívania dávok a príspevkov na zákonom stanovený účel.
• Vedenie klientov k získavaniu návykov a zručnosti vedenia domácnosti a riadneho

užívania obydlí.
• Vyhľadávanie rodín, v ktorých dochádza k zanedbávaniu, alebo týraniu detí.
• Návštevy v rodinách klientov, spoznávanie problémov a hľadanie možnosti ich rie-

šenia.
• Pôsobenie na rodičov k zlepšeniu a úprave rodinného prostredia.
• Sprostredkovanie komunikácie medzi školou a rodinou, motivovanie k lepšej škol-

skej dochádzke.
• Spolupráca s lekármi a vedenie klientov k zodpovednému prístupu k svojmu zdra-

viu a zdraviu detí.
• Vytváranie a organizovanie rôznych aktivít pre zmysluplné využívanie voľného času

detí a mládeže.
• Podpora k obnovovaniu pracovných návykov a hľadanie si zamestnania.
• Podpora klientov k samostatnosti a zodpovednosti.

Cieľové skupiny:Cieľové skupiny:Cieľové skupiny:Cieľové skupiny:Cieľové skupiny:

• Sociálne vylúčení občania a občania ohrození sociálnym vylúčením
• Dlhodobo nezamestnaní občania poberajúci dávky v hmotnej núdzi
• Mnohopočetné rodiny s deťmi žijúce na hranici chudoby
• Osoby používajúce omamné a psychotropné látky, páchajúce trestnú činnosť
• Osoby pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany a kurately
• Predškolská a školská mládež rómskej komunity
• Osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a s ťažkým zdravotným postihnutím
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.

www.esf.gov.skwww.esf.gov.skwww.esf.gov.skwww.esf.gov.skwww.esf.gov.sk www.fsr.gov.skwww.fsr.gov.skwww.fsr.gov.skwww.fsr.gov.skwww.fsr.gov.sk
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PLÁN ZASADANÍ MsZ v Krompachoch na  I. polrok 2009PLÁN ZASADANÍ MsZ v Krompachoch na  I. polrok 2009PLÁN ZASADANÍ MsZ v Krompachoch na  I. polrok 2009PLÁN ZASADANÍ MsZ v Krompachoch na  I. polrok 2009PLÁN ZASADANÍ MsZ v Krompachoch na  I. polrok 2009

PREDKLADÁ PRIPRAVÍ
 03.02.2009

1.Otvorenie
2.Voľba návrhovej komisie
3.Správa o plnení uznesení MsZ zást.prim.mesta MsÚ
4. Informácia o kriminalite v meste Krompachy za rok 2008 riaditeľ OO PZ SR OO PZ SR
5.Správa o činnosti MsP Krompachy za rok 2008 náčelník MsP MsP
6.Správa o vybavovaní sťažností občanov v roku 2008 prednosta MsÚ MsÚ
7.Správa o činnosti HK za rok 2008 HK HK
8.Výročná správa o činnosti Detskej nadácie mesta Krompachy v r.2008 prednosta MsÚ MsÚ
9. Príprava jarného upratovania prednosta MsÚ MsÚ
10. Návrh na schválenie členov DHZ do kontrolných protipožiarnych skupín   pre rok 2009 DHZ DHZ
11.Majetkové návrhy prednosta MsÚ MsÚ
12.Rôzne
13.Návrh na uznesenie
14.Diskusia
15.Záver

17.03.2009
1.Otvorenie
2.Voľba návrhovej komisie
3.Správa o plnení uznesení MsZ zást.prim.mesta MsÚ
4. Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta Krompachy za rok 2008 primátorka mesta MsÚ
5.Súhrnná správa  o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za r. 2008 prednosta MsÚ MsÚ
6.Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2008 hlavná kontrolórka hlavná kontrolórka
7.Záverečný účet mesta Krompachy r.2008 primátorka mesta MsÚ
8. Návrh úpravy rozpočtu škôl a šk.  zariadení na území mesta Krompachy po dohodovacom konaní prednosta MsÚ MsÚ
9.Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2009 primátorka mesta MsÚ
10.Majetkové návrhy
11.Rôzne
12.Návrh na uznesenie
13.Diskusia
14.Záver

28.04.2009
1.Otvorenie
2.Voľba návrhovej komisie
3.Správa o plnení uznesení MsZ zást.prim.mesta MsÚ
4.Správa o výsledku hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2008, SKI Plejsy a.s., Nemocnica Krompachy s.r.o., CENTRUM
s.r.o., EKOVER s.r.o., BRANTNER s.r.o., PO WOPAX s.r.o., KROM-SAT s.r.o., BHMK s.r.o., Termokomplex s.r.o., PVS a.s. Poprad, Mestské lesy s.r.o.
5.Plán opráv nebytových priestorov na r. 2009. Termokomplex s.r.o. Termokomplex s.r.o.
6.Návrh Doplnku č. 19 k VZN MsZ v Krompachoch č. 3/1998 o trhovom poriadku príležitostného trhu  v meste Krompachy

prednosta MsÚ MsÚ
7. Informácie komisie MsZ v Krompachoch na ochranu verejného záujmu komisia na ochranu verejného záujmu
8. Majetkové návrhy
9.Rôzne
10.Návrh na uznesenie
11.Diskusia
12.Záver

23.06.2009
1.Otvorenie
2.Voľba návrhovej komisie
3.Správa o plnení uznesení MsZ zást.prim.mesta MsÚ
4.Informácia o vývoji nezamestnanosti v meste Krompachy ved.prac.ÚPSVaR Krompachy
5.Návrh plánu zasadaní MsZ  v Krompachoch na II. polrok 2009 zást.prim.mesta MsÚ
6.Návrh plánu činnosti HK na II. polrok 2009 hlavná kontrolórka hlavná kontrolórka
7.Majetkové návrhy
8.Rôzne
9.Návrh na uznesenie
10.Diskusia
11.Záver
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SPRÁVA o vývoji nezamestnanosti v meste KrompachySPRÁVA o vývoji nezamestnanosti v meste KrompachySPRÁVA o vývoji nezamestnanosti v meste KrompachySPRÁVA o vývoji nezamestnanosti v meste KrompachySPRÁVA o vývoji nezamestnanosti v meste Krompachy

a v rámci ÚPSVaR Sp. N. Ves,  detašované pracoviskoa v rámci ÚPSVaR Sp. N. Ves,  detašované pracoviskoa v rámci ÚPSVaR Sp. N. Ves,  detašované pracoviskoa v rámci ÚPSVaR Sp. N. Ves,  detašované pracoviskoa v rámci ÚPSVaR Sp. N. Ves,  detašované pracovisko

Krompachy, úsek služieb zamestnanostiKrompachy, úsek služieb zamestnanostiKrompachy, úsek služieb zamestnanostiKrompachy, úsek služieb zamestnanostiKrompachy, úsek služieb zamestnanosti

za obdobie január – júl 2008za obdobie január – júl 2008za obdobie január – júl 2008za obdobie január – júl 2008za obdobie január – júl 2008

Predkladá : Ing. Miroslava Fonfárová, vedúca úseku SVRaSZ detašovaného pracoviska Krompachy

Miera nezamestnanosti v období roka 2008 má síce naďalej znižujúcu sa tendenciu v porovnaní s nárastom počtu evidovaných UoZ v mesiaci
január 2008, ale inak je na úrovni druhého polroka 2007.

K 31.07.2008 bolo v rámci pracoviska Krompachy evidovaných 1378 UoZ, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles o 152 UoZ.
Nakoľko za rok 2008 klesol o 28 osôb počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva oproti roku 2007, miera nezamestnanosti je nižšia len o 1,73%. V
meste Krompachy za rovnaké obdobie klesol počet uchádzačov už len o 5 uchádzačov.

V nadchádzajúcom období mesiacov september, október očakávame nárast počtu evidovaných UoZ z dôvodu zaevidovania sa občanov po ukon-
čení povinnej školskej dochádzky a následne do konca roka po ukončení sezónnych prác, ako v stavebníctve, tak v poľnohospodárstve.

TRH PRÁCETRH PRÁCETRH PRÁCETRH PRÁCETRH PRÁCE

V sledovanom období roku 2008 dochádza k stagnácii výroby u viacerých zamestnávateľov, a to ako u zamestnávateľa Embraco Spišská Nová
Ves, tak aj Panasonic AVC Networks Krompachy , u ktorých bol zaznamenaný pokles nahlasovania VPM. V porovnaní s rokom 2007 bolo firmou
Panasonic Krompachy nahlásených celkom 498 VPM, v roku 2008 bolo nahlásených do 31.07.2008 231 VPM. Naďalej klesá počet nahlasovaných
VPM pre kvalifikovaných UoZ. Zároveň však pociťujeme nedostatok vhodných UoZ na strojárske a stavebné profesie, ďalej profesie v cestovnom
ruchu a v oblasti služieb, čo negatívne ovplyvňuje záujem zamestnávateľov o služby ÚP.  Na nahlásené voľné pracovné miesta bolo prostredníctvom
úradu umiestnených 158 uchádzačov o zamestnanie z celkového počtu 346 umiestnených UoZ.

Porovnávaním počtu kvalifikovaných a nekvalifikovaných UoZ je nutné skonštatovať, že dochádza k vyrovnávaniu počtu evidovaných kvalifiko-
vaných UoZ . Kým v roku 2007 počet nekvalifikovaných UoZ predstavovalo viac ako 80 % z celkového počtu evidovaných UoZ, za sledované obdobie
roku 2008 z priemerného počtu 1439 UoZ v rámci pracoviska Krompachy predstavuje počet nekvalifikovaných UoZ 59 % a v rámci mesta Krompa-
chy z priemerného počtu 510 evidovaných UoZ predstavuje počet nekvalifikovaných UoZ už len 52 %.

Percentuálny nárast počtu kvalifikovaných evidovaných UoZ je spôsobený sčasti nárastomevidujúcich sa občanov, ktorí ukončili zárobkovú čin-
nosť v cudzine a v EÚ, na úrade do doby, kým si nájdu pre nich primerané zamestnanie , ako aj skutočnosťou, že nové populačné ročníky majú nárast
humanitných odborov vzdelania, pričom požiadavky zamestnávateľov na sprostredkovanie zamestnania sú prevažne z technických a remeselných
odborov činností.

AKTÍVNE OPATRENIA NA TRHU PRÁCEAKTÍVNE OPATRENIA NA TRHU PRÁCEAKTÍVNE OPATRENIA NA TRHU PRÁCEAKTÍVNE OPATRENIA NA TRHU PRÁCEAKTÍVNE OPATRENIA NA TRHU PRÁCE

Miera nezamestnanosti v meste Krompachy ako i v jeho okolí je vyššia, ako celoslovenský priemer. Preto úrady práce chcú informovať našich
nezamestnaných , ako môže Úrad práce pomôcť pri zvyšovaní kvalifikácie a hľadania voľných pracovných miest.

Jedným z nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti je príspevok na úhradu časti cestovných nákladov
spojených s absolvovaním výberového konania, ako aj príspevok na náhradu časti cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou uchádzačov o zamest-
nanie (UoZ) na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb poskytovaných úradom, ak je cestovné vyššie ako 100,- Sk. Príspevok sa uhrádza
vo výške 70% alebo 100% preukázaných nákladov, najviac vo výške 800,- Sk mesačne za všetky uskutočnené cesty v kalendárnom mesiaci. O účasti na
výberovom konaní, alebo vstupnom pohovore je UoZ povinný sprostredkovateľa informovať vopred.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa od 01.05.2008 poskytuje UoZ vedenému v evidencii UoZ najmenej tri mesiace, ak UoZ začne a
bude vykonávať túto činnosť nepretržite najmenej dva roky. O príspevok je potrebné požiadať písomne. V sledovanom období bol celkom v rámci
pracoviska Krompachy tento príspevok poskytnutý 40 uchádzačom z celkového počtu 42 UoZ, ktorí začali vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.
Samostatná zárobková činnosť v zmysle novely zákona o službách zamestnanosti je činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobko-
vo činná osoba.

Do konca mesiaca júl na výkon absolventskej praxe za účelom získania odborných zručností a praktických skúsenosti u zamestnávateľa bolo
zaradených celkom 10 uchádzačov, ktorým je poskytovaný absolventský príspevok po dobu výkonu absolventskej praxe v zmysle novely zákona o
službách zamestnanosti platnej od 01.05.2008 už vo výške životného minima. Absolventská prax sa vykonáva najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej
predĺženia a opakované vykonávania. V súčasnom období sa príspevok na dochádzku za prácou poskytuje 11 občanom. Príspevok na dochádzku za
prácou sa poskytuje občanovi, ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace, ak bol vyradený z evidencie UoZ z dôvodu zamestnania sa, alebo
začatia výkonu samostatnej zárobkovej činnosti (SZČ) ak o príspevok písomne požiadal. Príspevok sa poskytuje občanovi v dĺžke zodpovedajúcej
obdobiu jeho ostatného vedenia v evidencii UoZ, najviac počas 12 mesiacov od jeho nástupu do zamestnania alebo začatia prevádzkovania SZČ.
Občanovi, ktorý bol evidovaný menej ako 6 mesiacov, poskytuje sa príspevok po dobu 6 mesiacov. Príspevok na dochádzku za prácou poskytuje úrad
mesačne na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu zamestnanca do miesta
výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť, alebo na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo
prechodného bydliska do miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a späť.

Výška príspevku na dochádzku za prácou je najviac 3.000,- Sk mesačne v závislosti od miesta výkonu práce.
 Príspevok na presťahovanie za prácou je náhrada časti preukázaných výdavkov súvisiacich s presťahovaním UoZ z miesta jeho trvalého bydliska

v súvislosti so získaním zamestnania vo výške najviac 40.000,- Sk, ak jeho nové trvalé bydlisko je na území SR a od pôvodného bydliska je vzdialené
najmenej 50 km a poskytuje sa občanovi, ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace, pričom bol vyradený z dôvodu zamestnania sa.

Príspevok na dopravu do zamestnania môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody, ak zamestnávateľ zabez-
pečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava vykonávaná
vôbec.

 Evidovaný UoZ, ktorý sa zúčastňuje vzdelávania a prípravy pre trh práce trvajúce dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, má nárok na dávku počas
vzdelávania a prípravy pre trh práce vo výške životného minima v pomernej výške zodpovedajúcej počtu kalendárnych dní, v ktorých podmienky na
poberanie dávky boli splnené.
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  Úrad poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi UoZ a záujemcovi o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú vzdelávania a prípravy pre trh práce
a ktorí sú rodičmi starajúcimi sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky. Príspevok na služby pre rodinu s deťmi je úhrada časti preukáza-
ných výdavkov na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo úhrada časti preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa poskytovanú fyzickou
osobou, ktorá na výkon tejto činnosti má oprávnenie.

 Znevýhodnenému UoZ, ktorého zamestnávateľ po zapracovaní má záujem zamestnať , úrad môže poskytnúť príspevok na zapracovanie u za-
mestnávateľa mesačne vo výške životného minima. Zapracovanie znevýhodneného UoZ sa vykonáva u poskytovateľa zapracovania najdlhšie počas
troch kalendárnych mesiacov v rozsahu 30 hodín týždenne, okrem týždňa, v ktorom sa zapracovanie začalo vykonávať.

 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miessto príjme do pra-
covného pomeru znevýhodneného UoZ vedeného v evidencii UoZ najmenej tri mesiace. Zamestnávateľovi sa poskytuje príspevok vo výške 25% a 5%
z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, t.j. v súčasnosti 6.494,- Sk mesačne po dobu prvých 6 mesiacov
a vo výške 1.299,- Sk mesačne po dobu nasledujúcich 12 mesiacov. Vytvorené pracovné miesto je zamestnávateľ povinný zachovať najmenej 24 kalen-
dárnych mesiacov.

 Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné
na zdravotné a sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom vo výške max. 3.386,- Sk mesačne, ďalej
na úhradu sumy preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistenie na sociálne poistenie plateného zamestnancom vo výške max. 1.291,- Sk
mesačne (uvedenú sumu hradí úrad zamestnávateľovi, ktorý ju vráti zamestnancovi). Zamestnávateľovi sa príspevok poskytuje najviac 24 kalendár-
nych mesiacov.Príspevok sa poskytuje, ak zamestnanec bol pred prijatím do zamestnania vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace.

 Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce je určený zamestnávateľovi, ktorý zamestná absol-
venta SŠ vedeného v evidencii UoZ najmenej 6 mesiacov, alebo občana staršieho ako 50 R veku vedeného v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace, ktorí
absolvovali vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečované úradom trvajúce najmenej 6 a najviac 24 kalendárnych mesiacov. Výška príspevku je
rovnaká ako výškapríspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ.

 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska poskytuje úrad zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v
CHD alebo na chránenom pracovisku príjme občana so zdravotným postihnutím.

 V zmysle novely zákona o službách zamestnanosti platnej od 01.05.2008 je aktivačná činnosť rozčlenená na výkon menších obecných služieb a
na výkon dobrovoľníckych služieb. Výkon aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb slúži na podporu udržiavania pracovných návykov
dlhodobo evidovaných UoZ, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Dobrovoľnícka služba je forma akti-
vácie UoZ vykonávaním dobrovoľnícke činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúsenosti pre potreby trhu práce. V rámci aktivačnej činnosti
v období od januára do apríla 2008 v meste Krompachy pre Mesto Krompachy vykonávalo aktivačnú činnosť v priemere 90 evidovaných UoZ, pre 6
právnických osôb v meste Krompachy ďalších v priemere 93 UoZ. Od 01.05.2008 formou menších obecných služieb je Mestom Krompachy aktivizo-
vaných 70 dlhodobo evidovaných UoZ, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Dobrovoľnícku činnosť v meste
Krompachy vykonáva celkom 47 UoZ pre 4 právnické alebo fyzické osoby.

Zo správy Ing. Miroslavy Fonfárovej, ved. úseku SVRaSZ, DP Krompachy



11 číslo 12 vydáva mesto Krompachy

Drogy, drogy, drogy ... Čoraz viac ľudí
skúša, aké je to dať si drogu. Myslia si, že
keď to raz skúsia, nestanú sa závislými.
Klamstvo! Všetci narkomani začínali slo-
vami: „Veď len raz vyskúšam, z toho sa ne-
stanem závislý…“

Drogu by som si nikdy nevzala. To je
však môj názor a bohužiaľ, je mnoho ľudí,
ktorí by so mnou nesúhlasili. Nejde síce o
mňa a moje skúsenosti, ale ide o realitu.

Som členkou protidrogovej hliadky ZŠ
na Maurerovej ulici v Krompachoch. Mala
som možnosť zúčastniť sa štyroch besied
na tému DROGY. Prvú sme absolvovali
22.10.2008 so školskou psychologičkou –
pani D. Katovou, na tému SEBAÚCTA.
Vymenúvali sme svoje pozitívne a negatív-
ne vlastnosti. Navonok to nijako nesúvise-
lo s drogami. Treba však nájsť skrytý
význam .... Chvíľu sa nad tým zamyslíme a
hneď je všetko jasné. Človek by si mal uve-
domiť svoje kvality a schopnosti, mal by byť
na ne hrdý a mal by ich vedieť využívať.
Mali by sme začať vnímať aj negatívne
vlastnosti a začať pracovať na ich odstrá-
není. Veď život vie byť krásny a len úbohí

zúfalci na tomto svete siahnu po drogách.
Druhá diskusia na tému ZÁVISLOSŤ

NA DROGÁCH bola 27.10.2008 s MUDr.
B. Vaščákom. Poskytoval nám odpovede
na naše otázky ohľadom užívania drog.
Rozprával nám zopár príbehov z praxe. Ak
by ste mali možnosť ich počuť, zrejme by
ste siahli radšej po jablku ako po cigarete.
Ľudská populácia, počnúc teanegermi –
končiac starými ľuďmi, by sa nemala takto
ničiť, privádzať do záhuby. Uvediem sem
pár príkladov – následky užívania drog.

Drogy hrozbou budúcnostiDrogy hrozbou budúcnostiDrogy hrozbou budúcnostiDrogy hrozbou budúcnostiDrogy hrozbou budúcnosti

Extáza – zo začiatku spôsobuje príjem-
né pocity, v pokročilom štádiu zábudlivosť,
srdcové ťažkosti a mnohé iné ...

Marihuana – je pravdou, že marihua-
na tlmí bolesť. Ale kto nemá rakovinu, ničí
si ňou zdravie. Canabis či ganja, ako ju
mnohí nazývajú spôsobuje zábudlivosť,
rakovinu pľúc, leukémiu…

Kokaín – má na svedomí srdcové ťaž-
kosti, krvácanie z nosa, neplodnosť…

LSD – spôsobuje hlavne zrakové a slu-
chové problémy.

V poradí tretia beseda sa konala
10.11.2008 s Mgr. J. Kunom. Pán Kuna je
zástupcom riaditeľa OO PZ v Krompa-
choch. Beseda dostala výstižný názov:
ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJE KONA-
NIE. Pán Kuna nám prednášal o frekven-
tovanosti drog a alkoholu v Krompachoch,
o výške zodpovednosti za naše priestupky.

Poslednou, a teda štvrtou stretávkou,
bola návšteva pani učiteľky Mgr. Lucie
Novákovej. Na tému KTO SÚ MOJI KA-
MARÁTI sme tvorili zaujímavé plagáty. Za
úlohu sme dostali nakresliť nášho ideálne-
ho kamaráta a k nemu napísať, aké by sme
chceli, aby mal vlastnosti. Skvele sme sa
bavili a za účasť na besedách sme dostali
úžasné tričká s názvom projektu:
ŠŤASTNÝ ÚSMEV PREZRADÍ, ŽE NIČ
NIE JE V POZADÍ.

Projekt  ŠŤASTNÝ ÚSMEV PREZRA-
DÍ, ŽE NIČ NIE JE V POZADÍ je financo-
vaný Protidrogovým fondom. ZŠ Maure-
rova každoročne podporuje boj proti dro-
gám rôznymi aktivitami. V dňoch 18. 11.
– 21. 11. 2008, v rámci Európskeho týždňa
boja proti drogám, žiaci našej školy nosia
na hrudi pripnuté MODRÉ STUŽKY. Tým
dávame ostatným najavo, že spoločne bo-
jujeme proti drogám.

Pre nás je však najzaujímavejšou čin-
nosťou ŠPORTOVÝ TÝŽDE≈ , ktorý sa
koná v čase keď nosíme modré stužky.
Skvele sa vybláznime, získame praktické
ceny a zmysluplne využívame svoj voľný
čas.

Drog je na svete nespočetné množstvo.
Heroín, crac, amfetamíny, hašiš... Je ich
veľa, oveľa viac. Rútime sa do záhuby? Ale-
bo sa ľudia spamätajú a užívanie drog kles-
ne aspoň o polovicu? Odpoveď nepozná
nikto. Je na nás, ľuďoch, ako to všetko s
nami dopadne. Ak som tým aspoň jedné-
ho človeka naviedla na správnu cestu, ako
prestať drogovať alebo aspoň jeden človek
pochopil, že drogy sú pliagou ľudstva, bol
môj cieľ splnený.

Ivana Bednárová, IX.A, ZŠ Maurerova

Pozývame Vás do novootvoreného
DETSKÉHO KÚTIKA v časti –BUFET
Prevádzka REŠTAURAČNÉ SLUŽBY –
Mária Benišová na ul. SNP č.8 v Krom-
pachoch v pracovných dňoch od pondel-
ka do piatku v čase od 8,00 – 17,00 hod.

NOVÝ DETSKÝ KÚTIKNOVÝ DETSKÝ KÚTIKNOVÝ DETSKÝ KÚTIKNOVÝ DETSKÝ KÚTIKNOVÝ DETSKÝ KÚTIK

V KROMPACHOCHV KROMPACHOCHV KROMPACHOCHV KROMPACHOCHV KROMPACHOCH
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Možno si už poniektorí z vás všimli, že za-
čiatkom roka 2008 vznikol pri MŠK Krompa-
chy nový športový oddiel s jednoduchým ná-
zvom FreeRide. Názov však len veľmi nepresne
popisuje náplň našej činnosti a bežnému smr-
teľníkovi veľa nenapovie. Tak aby sme to ujas-
nili každému, kto si prečíta tieto riadky, začne-
me poporiadku.

Náš oddiel, celým menom MŠK Krompa-
chy FreeRide je zameraný na najnáročnejšie a
najmä najextrémnejšie odvetvie horskej cyklis-
tiky, ktorým je zjazd na horských bicykloch.
Viac o tejto disciplíne sa dočítate neskôr.

Dnes má náš oddiel 8 členov. V pomere k
počtu obyvateľov nášho mesta, sa členskou zá-
kladňou môžeme porovnávať aj s omnoho väč-
šími mestami. (Takmer každý tisíci Krompašan
sa aktívne venuje zjazdu na horských bicykloch)
Podľa možností a záujmu chceme toto číslo po-
stupne zvyšovať. Vzhľadom k tomu, že organi-
zovane fungujeme približne len 11 mesiacov,
máme za sebou prvú, a dovolíme si povedať, že
veľmi úspešnú sezónu. Tomuto športu sa už ve-
nujeme niekoľko rokov, ale súťaží sme sa zúčast-
ňovali len výnimočne. Tento rok sa nám poda-
rilo dať dohromady oficiálne záležitosti, vďaka
MŠK Krompachy založiť oddiel, zaregistrovať
ho na Slovenskom zväze cyklistiky, zabezpečiť
pretekárske licencie pre našich členov a mohli
sme začať „bojovať“. Odjazdili sme všetkých 7
kôl Slovenského Pohára  ADAMOTO CUP
2008, ktorý je hlavnou súťažou v tejto disciplí-
ne na Slovensku. Práve tento seriál preveril kva-
lity každého jazdca, ktorý sa tejto súťaže zúčast-
nil.

Čo vlastne ZJAZD na horských bicykloch
obnáša?

 Ide o disciplínu podobnú motokrosu, ale
jazdí sa prevažne v lesnom teréne a len dole kop-
com. Preto je medzi vyznávačmi tohto športu
zaužívaný anglický výraz DOWNHILL alebo
jeho skratka DH. Pretekár sa musí dostať z bodu
A (čo je štart na vrchole nejakého kopca) do
bodu B (čo je cieľ, poväčšine v dolnej časti spo-
mínaného kopca) v čo najkratšom čase po vo-
pred určenej a vyznačenej trati s množstvom
klopených i odklopených zákrut, skokov rôzne-
ho charakteru a veľkosti a ďalších terénnych
prekážok často pre bežných ľudí na prvý pohľad
neprekonateľných a nezjazdných. Dĺžka tratí sa
pohybuje približne od 1,8 do 4km a prevýšenie
od 300 do 600m. Pretekári sa delia do kategórií
podľa veku, pohlavia a typu používaného bicyk-
la. Náš oddiel zastupuje 3 kategórie. Juniori (do
18 dokov), Hardtail  (odpružene len vpredu a
pevný rám), Hobby Full (odpruženie vpredu aj
vzadu).

Sme tu a chceme aby ste o nás vedeli…Sme tu a chceme aby ste o nás vedeli…Sme tu a chceme aby ste o nás vedeli…Sme tu a chceme aby ste o nás vedeli…Sme tu a chceme aby ste o nás vedeli…

Laik sa niekedy môže domnievať, že pri
tomto druhu športu jednoznačne zvíťazí ten
najväčší šialenec bez pudu sebazáchovy. Nao-
zaj tak víťazná jazda aj vyzerá, ale tajomstvo
úspechu je v jazdcovej šikovnosti, sile a schop-
nosti dokázať si vybrať najrýchlejšiu stopu a šet-
riť tak drahocenné sekundy. Aj keď sa jazdci „len
spúšťajú dole kopcom“ je veľmi dôležitá výbor-
ná kondícia. Pre tých, ktorí si tento šport nikdy
neskúsili na vlastnej koži, by som jazdu prirov-
nal k 3 až 5 minút trvajúcemu šprintu, držiac v
rukách zbíjačku v plnom výkone.

O tom že vás bicykel počas jazdy chce ne-
spočetne veľa krát vyhodiť z pedálov, kolesá sa

šmýkajú a ustreľujú na všetky strany ani neho-
vorím. Počas toho všetkého sa treba sústrediť
na jazdu a premýšľať o tom, čo nasleduje za naj-
bližšou zákrutou či horizontom a tomu prispô-
sobovať aj rýchlosť a spôsob jazdy. Čím nároč-
nejší terén pod kolesami máte, tým viac všetko
vyššie  popísané na vás pôsobí. V takej situácii
aj malá chybička či precenenie síl, môže zname-
nať škaredý pád a zničenie bicykla, alebo vážny
úraz s vážnymi následkami. Na to všetko ale tre-
ba na štarte zabudnúť a musíte sa sústrediť na
jazdu.

Vráťme sa k nášmu klubu. Hlavným cieľom
na sezónu 2008 pre nás bolo, zúčastniť sa celé-
ho seriálu Slovenského pohára čo sa nám aj
podarilo splniť a tí najlepší z nás nazberali pek-
nú kôpku bodov. Peter Grohoľ sa na dvoch ko-
lách dokonca prebojoval až na 2.miesto a na
stupni víťazov stál po boku najlepších jazdcov.

Slovenský pohár 2008 vyzeral takto:
Najlepšie umiestnenie v kole:

1.kolo 24.-25.05.2008 Polomka
10. miesto Peter Grohoľ

2.kolo 21.-22.06.2008 Donovaly
5. miesto Martin Goláb

3.kolo 19.-20.07.2008 Plejsy (Majstr. SR)
2. miesto Peter Grohoľ

4.kolo 09.-10.08.2008 Veľká Rača
2. miesto Peter Grohoľ

5.kolo 23.-24.08.2008 Jasná
8. miesto Martin Goláb

6.kolo 06.-07.09.2008 Drienica
7. miesto Peter Grohoľ

7.kolo 20.-21.09.2008 Kubínska hoľa (Finále)
10. miesto Peter Grohoľ

Spolu sa SP zúčastnilo 524 pretekárov v 7

kategóriách. Konečné umiestnenie našich čle-
nov vyzerá takto:

Kategória Hardtail:
  4. miesto  Peter Grohoľ
  5. miesto  Martin Goláb
18. miesto  Peter Gábor
57. miesto  Andrej Beketov

Celkovo v kategórii štartovalo 110 pretekárov.

Kategória Hobby Full:
36. miesto  Peter Jenčík ml.
73. miesto  Marek Papcún
76. miesto  Michal Jenčík

Celkovo v kategórii štartovalo 167 pretekárov.

Kategória Juniori:
53. miesto  Dávid Almáši

Celkovo v kategórii štartovalo 129 pretekárov.

Ďalším seriálom pretekov na ktorom sa
nám podarilo slušne zabodovať bola Jasná Bike
Liga. Táto súťaž sa konala v Bikeparku Jasná v
Nízkych Tatrách počas letnej sezóny a mala rov-
nako ako SP 7 kôl. Tento pretek sa však nedelil
na kategórie. Štartovalo sa v  kategórii OPEN
čo znamená všetci pretekári dohromady, bez
ohľadu na vek, pohlavie či technické vybavenie.
Konečné umiestnenie našich členov vyzeralo
takto:

  7.  Peter Jenčík ml.
15.  Peter Grohoľ
40.  Marek Papcún
55.  Michal Jenčík

Celkovo sa pretekov zúčastnilo 70 pretekárov.

To by bolo asi všetko čo sa nám podarilo
dosiahnuť tento rok. Či je to málo, alebo dosť,
už posúďte sami. Je po sezóne a to čo bolo už
nezmeníme, ani nezlepšíme dosiahnuté výsled-

ky.
Je čas odpočinúť si, dať do poriadku roz-

trieskané bicykle a našetriť peniažky na ďalšiu
sezónu. Určite však budeme robiť všetko preto,
aby sme v budúcej sezóne, ak budeme môcť po-
kračovať v tom do čoho sme sa pustili, skončili
ešte lepšie. Je nad nami mnoho otáznikov, od
ktorých závisí či sa nám to podarí. Tento šport
je náročný nielen na financie a čas ale najmä na
tréning a hlavne miesto, kde sa dá efektívne tré-
novať. Slovenské zákony nás stavajú do pozície,
kedy je každý náš tréning vlastne porušovaním
zákona. Pohybujeme sa prevažne v lesnom
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prostredí, mimo značených chodníkov a ciest a
to je v dnešnej dobe zákonom zakázané. Aj pre-
to sme tento rok doma trénovali len minimál-
ne. Každému normálne mysliacemu človeku je
jasné, že menej tréningu = horšie výsledky na
pretekoch. Domáce lyžiarske stredisko Plejsy
žiaľ počas letnej sezóny nefunguje aj napriek
faktu, že má obrovský potenciál a výborne pred-
poklady na vybudovanie downhillových tratí a
bikeparku (cykloparku). Podobné stredisko v
našom kraji, ba aj na celom východnom Sloven-
sku chýba a dozaista by bolo vítané, navštevo-
vané a masívne využívané aj pretekármi iných
klubov zo širokého okolia, či cyklistickou verej-
nosťou. Počas uplynulej sezóny sme za trénin-
gom dochádzali do strediska vzdialeného až
150km od Krompách.

Na záver nám už len ostáva poďakovať sa
tým, ktorí sa aspoň trošku snažia podporovať
nás všakovakým spôsobom, fandia nám a ne-
hádžu zbytočné polená pod nohy.

Hlavne sa chceme poďakovať  Mestskému
Športovému Klubu Krompachy za organizač-
nú a najmä finančnú podporu (možno aj vaše
2% daní, ktoré ste nenechali prepadnúť do de-
ravého štátneho hrnca, ktorý nielen že má de-
ravé dno, ale otvor na vrchu je menší, ako diera
na dne.) Vďaka týmto prostriedkom sme sa
mohli zúčastniť veľkých pretekov a aj takýmto
spôsobom reprezentovať naše mesto, klub a sa-
mých seba. Takto aspoň vidíte ako sme vaše 2%
zužitkovali.

Ďakujeme firme SooF - Peter Jenčík za do-
pravu na väčšinu pretekov, za technické a ma-
teriálne zabezpečenie, servis, náradie, náhrad-
né diely a súčiastky, ktoré sme mali na všetkých
pretekoch k dispozícii. Je len škoda, že sa zatiaľ
nenašlo viac sponzorov, ktorí by nás podporili
akýmkoľvek spôsobom. Mimochodom, nevy-
hnutná výbava jedného pretekára stojí minimál-
ne 30-50 tisíc Sk a aj preto je každá pomoc víta-
ná. Veríme, že sa nám do ďalšej sezóny podarí
získať podporu od viacerých subjektov, možno
aj od vedenia mesta.

Budeme robiť všetko čo bude v našich si-
lách, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky a
boli pre všetkých malou, ale správnou investí-
ciou a skvelou reklamou.

Ďakujeme naším rodinám za podporu a
pevné nervy pri praní našich prepotených a za-
blatených dresov či iných kusov oblečenia po
ktorých doteraz škrípe piesok v práčkach.

V neposlednom rade patrí veľké poďakova-
nie aj všetkým naším priaznivcom a fanúšikom,
za podporu a povzbudzovanie na pretekoch,
hlavne na domácom treťom kole na Plejsoch.
Práve diváci a fanúšikovia tvoria tu správnu a
nezameniteľnú atmosféru, ktorá zdvíha adrena-
lín každému z pretekárov a motivuje nás siah-
nuť až na samé dno našich síl a možností.

Členovia MŠK Krompachy FreeRide
krompachyfreeride@centrum.sk

Po otvorení nového skautského roka, o prie-
behu ktorého sme vás informovali v septembro-
vom čísle Krompašského spravodajcu, sme sa
s chuťou pustili do organizovania rôznych ak-
cií.

V polovici septembra nás čakala prvá zbo-
rová akcia - skautský futbal. Ten sa konal v Spiš-
skom Podhradí v krásny jesenný deň. Futbalo-
vého zápasu sa zúčastnilo približne 25 skautov
a skautiek, ktorí súťažili v 5 družstvách. Vyhra-
lo družstvo Lemry.

V októbri, presnejšie 10.10., sa desať skau-
tov a skautiek nášho zboru rozhodlo zložiť
skautský sľub na Sľubici. Sľub skladajú skauti a
skautky vtedy, keď sa dobrovoľne rozhodnú žiť
svoj život podľa zásad a ideálov, ktoré uznáva
skauting ako mládežnícka organizácia, ktorej
cieľom je vychovať z mladých ľudí plnohodnot-
ných občanov, formovať ich charakter, učiť ich
zodpovednosti a samostatnosti a pod. Skautský
sľub znie nasledovne:

Sľubujem na svoju česť,
že sa vynasnažím zo všetkých síl
plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
pomáhať v každom čase svojim blížnym
a dodržiavať skautský zákon.
Skautský zákon, ktorí sa skauti a skautky

zaväzujú dodržiavať, má desať bodov, ktoré
symbolizujú desatoro Božích prikázaní. Reali-
zovať skautský zákon nie je jednoduché, ale nie
je to ani nemožné. Je to náš ideál, ktorý pravde-
podobne nikdy nedosiahneme úplne, napriek
tomu sa však snažíme neustále sa k nemu pri-
bližovať. Skautský zákon znie takto:

1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
2. Skaut je verný a oddaný.
3. Skaut je osožný a pomáha iným.
4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej

vôle a bratom každého skauta.
5. Skaut je zdvorilý.
6. Skaut je ochrancom prírody a cenných

ľudských výtvorov.
7. Skaut je poslušný voči rodičom, predsta-

veným a vodcom.
8. Skaut je veselý a rozvážny.
9. Skaut je sporivý a hospodárny.
10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a

skutkoch.
Dvaja z našich skautov, skautskými mena-

mi Legolas a Lízatko, sa podelili o svoj zážitok
zo skautského sľubu.

Legolas: Skautský sľub som robil s rados-
ťou a dobrou vôľou naďalej sa venovať skautin-
gu, a tým splácať svoj dlh u Boha. Už tým, že
nám poslal svojho Syna ako Spasiteľa, aby um-
rel za nás potupnou smrťou, si zaslúži úctu a
odvďačenie za tento dobročinný skutok. Chcem
sa naďalej venovať skautingu, ešte viac ako do-
teraz pomáhať ľuďom v ich ťažkých prácach a
vypočuť ich v ťažkých chvíľach... Tento sľub ma
naštartoval do nového skautského života. Od-
teraz chcem s dobrým úmyslom plniť Božiu vôľu

September a október v našomSeptember a október v našomSeptember a október v našomSeptember a október v našomSeptember a október v našom

skautskom zboreskautskom zboreskautskom zboreskautskom zboreskautskom zbore

a získať tým večný život.
Lízatko: Som rada, že som spravila sľub.

Od toho očakávam, že mi to pomôže posilniť
moju vieru v Boha a že sa stanem lepšou skaut-
kou ako predtým. Sľub mi pomôže zmeniť sa.

Pri skladaní skautského sľubu je potrebné
naše odhodlanie neustále pracovať na svojom
rozvoji. Mnohí skauti a skautky, ktorí po urči-
tom čase skončia s aktívnym skautovaním, sa
napriek tomu snažia ostať verní skautskému
sľubu po celý život.

V predposledný októbrový víkend sme svoj
čas venovali našej prírode. Skauti z 1.oddielu
Zlatého kríža v Krompachoch sa pustili do čis-
tenia prírody. Podarilo sa nám nazbierať desať
vriec odpadu na malom kúsku lesa. Chceme sa
tejto činnosti venovať častejšie, keďže je to
vzhľadom na znečistenie nášho prostredia dlh-
ší čas vyžadujúca práca. Aj takto sa snažíme
prispievať k zlepšeniu prostredia, v ktorom ži-
jeme a ostať verní šiestemu bodu skautského zá-
kona. Zároveň tak formujeme aj u malých skau-
tov vedomie zodpovednosti za naše životné
prostredie.

No a v predvečer prvého novembra sme sa
už všetci tešili na tradičnú akciu pod názvom
Dušičky.  Podstatou tejto akcie je návšteva cin-
torína a zapaľovanie sviečok na opustených hro-
boch. Ako každý rok, aj tento rok sme stretnu-
tie začali v sakristii rímskokatolíckeho kostola,
kde sme sa najskôr trochu zamysleli nad zmys-
lom života a nad smrťou. Keďže nik z nás nevie,
kedy odíde z tohto sveta, máme byť stále pripra-
vení a žiť tak, aby sme raz mohli umrieť s pokoj-
ným svedomím. Nasledovala tvorba venca
predsavzatí - každý z nás si dal na nasledujúcich
osem dní, kedy možno získať úplné odpustky za
duše v očistci, nejaké predsavzatie, čoho sa chce
zrieknuť, alebo čo dobré chce spraviť, aby tak
dušiam v očistci pomohol. Na znak toho pripev-
nil na veniec ružičku. S hotovým vencom sme
sa vybrali na cintorín. Tam sme sa spoločne po-
modlili, rozdelili sa do štyroch skupiniek a tak
šli navštíviť opustené hroby, zapáliť na nich
sviečku, a tak si pripomenúť tých, ktorí sú pre
nás neznámi, predsa však ľudia, ktorí si zaslú-
žia úctu. Na tejto akcii nás bolo asi 17.

Popri týchto akciách sa konali stretnutia
jednotlivých družín - družinovky, stretnutie
starších skautov - roverov - vo Vydrníku, spoje-
né s výpravou do Slovenského raja, ako aj zbo-
rová rada - stretnutie vodcu zboru s vodcami
jednotlivých oddielov. Na zborovej rade sa vždy
vyhodnotia akcie, ktoré sa uskutočnili, a pripo-
menú sa akcie, ktoré sú naplánované na najbliž-
šie obdobie. Na december plánujeme mikuláš-
ske posedenie pre detičky so zdravotným po-
stihnutím. Fotografie zo spomenutých akcií
nájdete na našej stránke www.bielanadej.sk v
sekcii Foto.

PaedDr. Melánia Magdová
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Záhradkárska poradňaZáhradkárska poradňaZáhradkárska poradňaZáhradkárska poradňaZáhradkárska poradňa

Čo priniesol minulý rok záhradkáromČo priniesol minulý rok záhradkáromČo priniesol minulý rok záhradkáromČo priniesol minulý rok záhradkáromČo priniesol minulý rok záhradkárom

Pár dní nás delí od konca roka a je na-
mieste otázka, aký bol z pohľadu záhrad-
kára. Po niekoľkých rokoch môžeme kon-
štatovať, že bohatý a pomerne priaznivý, aj
keď nie ideálny. Stromy, ktoré dva predo-
šlé roky odpočívali pre mráz a choroby,
bohato zakvitli a priniesli aj bohatú úrodu
na akú sa dlho nepamätáme. Nebýva zvy-
kom, že na záhradkách ostane časť nepo-
zbieranej úrody na zemi pre nezáujem zá-
hradkára. Bohatá úroda priniesla veľa aj
drobného, brakového ovocia, ktoré bolo aj
čiastočne napadnuté chrastavitosťou, pre-
tože sa nám jarné dažde nevyhli. Ovocie sa
dalo spracovať lisovaním na kvalitnú jablč-
nú, alebo hruškovú šťavu a po jej sterilizá-
cii sme mohli mať na celú zimu kvalitný a
zdravý nápoj. Pri pohľade na toľko nepo-
zbieraného ovocia to príde aj trochu ľúto,
pretože na takú úrodu si nejaký ten rok
počkáme. Pri skladovaní jabĺk v pivniciach
by sme nemali zabudnúť na pravidelné vet-
ranie , aby sme znížili skladovaciu teplotu,
ale hlavne na výmenu vzduchu, pretože
uskladnené jablká vylučujú etylén, ktorý
následne urýchľuje zrenie a môže sa nám
stať, že v polovičke zimy budú naše jablká
prezreté a nevhodné na konzumáciu.

Rok bol priaznivý aj na ostatné plodi-
ny. Slivky zarodili bohato a okrem kompó-

tov, lekvárov a džemov ostalo aj na zákvas
na kvalitnú slivovicu.

Plodová zelenina ako uhorky, rajčiaky
a paprika neboli napadnuté plesňami , tak-
že stačili 2 – 3 postreky na bohatú úrodu.
Hlúbová zelenina, ak sme jej dali dostatok
vlahy a pohotových živín sa zavďačila dob-
rou úrodou. Mlynárika kapustového sme
tohto roku mohli obdivovať ako motýľa a
kedže ich nebolo veľa, škodu nenarobili a
príroda sa sama postarala o jeho reguláciu.
Slizniaci na hlúbovinách ostávajú problé-
mom., s ktorým sa musia záhradkári popa-
sovať sami. Zemiaky napadla pleseň až na
konci vegetácie, takže s úrodou sme mohli
byť spokojní. Chcel by som upozorniť, že
pestovať zemiaky z vlastnej sadby sa veľmi
nevypláca, pretože už sadba je napadnutá
plesňou, čo sa prejaví kratšou vegetačnou
dobou a nižšou úrodou.

Jeseň bola dlhá a priaznivá,  takže bol
čas dať záhradku do poriadku, mali by sme
mať zryľované na hrubú hrudu, aby zem
dobre premrzla. Nezabúdajme na vyhraba-
nie a skompostovanie opadnutého lístia,
ktoré je hlavným zdrojom chorôb a výsky-
tu škodcov v budúcom roku.

Ak chceme byť úspešní v záhradkáre-
ní, je potrebné mať čo najviac poznatkov o
plodinách, ktoré pestujeme. Zima je tá

doba, keď si môžeme zalistovať v Porad-
coch záhradkára a vyhľadať si informácie
o chybách a správnych postupoch pri pes-
tovaní, aby naše výsledky boli ešte lepšie.
Dobrý záhradkár by mal mať zošit, do kto-
rého si zapíše každý dobrý nápad v priebe-
hu roka, lebo aj keď si to nepriznáme, ľud-
ská myseľ je deravá a na tie dobré nápady
zabudneme.

Nezabudnime pri zimnej prechádzke
na záhradku na našich malých pomocní-
kov – vtáčikov, ktorí trpia núdzou a nasyp-
me im troška slnečnice alebo zavesme kú-
sok loja alebo nesoleného sadla, aby nás
mohli na jar znovu vítať svojom spevom a
pomáhať pri ochrane prírody.

Čo povedať na záver? Prežime VIANO-
CE v pokoji. Láske, rodinnej pohode, v
zdraví a keď zaznie štedrovečerný zvon,
spomeňme si  na svojich blízkych, priate-
ľov , aj tých, ktorí už nie sú s nami a v srdci
nech sa nám rozhostí pokoj a láska. Pri
novoročnom pohári šampanského v kruhu
rodiny a priateľov poprajme si všetko naj-
lepšie v Novom roku 2009 a dobrú úrodu.
To Vám a všetkým čitateľom Krompašské-
ho spravodajcu praje

Ján Miľo
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Večer nesie manžel manželke tabletku acylpy-
rínu a pohár vody:
Drahá, tu máš liek na tvoju bolesť hlavy.
Ale, drahý, mňa vôbec nebolí hlava!
Manžel nato potešene:
Tak tohto roku už konečne sa budeme milovať?

Pán doktor, môj manžel má asi silnú sklerózu, -
sťažuje sa žena v ordinácii. – Predstavte si: Ho-
dinu mu rozprávam a nakoniec, keď sa ho na
niečo z toho spýtam, nemá ani poňatia, o čom
som hovorila!
Pani, to nie je skleróza, - vraví lekár. – To je po-
žehnanie.

Recepty na koniec rokaRecepty na koniec rokaRecepty na koniec rokaRecepty na koniec rokaRecepty na koniec roka

Po adventnom pôste dobre padne výdatná hostina. Pripravil  som pre Vás z mojich
zbierok niečo typicky slovenské a niečo zo zahraničia.

Typickým vianočným jedlom býva kapustnica. Asi z dvadsiatich receptov sa mi naj-
viac páči tento:

 Pre 12 osôb potrebujeme: asi 1,5 l kyslej kapusty aj s juškou, 4 hrste sušených húb
(môžu byť aj šampiňóny z konzervy), 10 – 12 nožičiek údenej klobásy (podľa dĺžky), 4
kocky bujónu (alebo primerané množstvo silného vývaru), 5 cibúľ strednej veľkosti, 1
celú hlávku cesnaku, 6 lyžičiek mletej sladkej papriky (ak klobásy nebudú pikantné, mô-
žeme pridať aj trocha pálivej), po jednej lyžičke rasce a čierneho korenia, 6 bobkových
listov, podľa potreby soľ a masť, hrubú múku, kyslú smotanu.

Večer namočíme sušené huby do studenej vody. Na druhý deň pridáme trošku pokrá-
janú kapustu (ak nechceme kyslú kapustnicu, kapustu vytlačíme), klobásy, rascu a čier-
ne korenie. Varíme na miernom ohni. Kapustnica má len bublať - a nie vrieť- asi 45 mi-
nút. Medzitým si pripravíme zápražku: na masti do zlatista osmažíme múku, stiahneme
z ohňa a hneď primiešame mletú papriku. Aby paprika nezhorkla, zápražku necháme
mierne vychladnúť a potom ju podlejeme vodou. Keď klobása, huby a kapusta zmäkli,
vyberieme z kapustnice klobásu a necháme ju vychladnúť. Potom ju pokrájame na úhľadné
kúsky. Do hrnca dáme zápražku, bobkový list, očistený cesnak, bujónové kocky a povarí-
me ešte asi 10 minút. Podľa potreby a chuti dochutíme soľou prípadne aj s Vegetou (pri
pikantných klobásach to asi nebude potrebné). Primerané množstvo pokrájaných klo-
bás dáme na každý tanier, zalejeme kapustnicou a ozdobíme lyžicou kyslej smotany.

Pre tých, ktorí majú radi zákusky, ponúkam nezvyčajné arménske palacinky.
Na jednom tanieriku zmiešame trošku pretlačeného tvarohu, cukru, hrozienok s toľ-

kou mlieka, aby sa zmes dala natierať. Na druhom tanieriku rovnakým spôsobom pri-
pravíme mleté orechy, na treťom mletý mak a na štvrtom mleté liekové oriešky (môžeme
použiť aj strúhanú čokoládu, med, práškový cukor s citrónovou šťavou, pikantný lekvár,
atď.). Klasickým spôsobom upečieme sladké palacinky. Na dno okrúhlej tortovej formy
uložíme palacinku a natrieme ju s marhuľovým lekvárom.  Priložíme ďalšiu palacinku,
natrieme s inou plnkou a tak pokračujeme až do výšky odnímateľného boku tortovej for-
my. Poslednú palacinku nenatierame. Takto pripravenú tortovú formu vložíme do pred-
hriatej rúry a 10 minút prehrievame. Vyklopíme na tanier a pokrájame ako tortu. Môže-
me posypať strúhanou čokoládou a ozdobiť nesladenou šľahačkou.

Na zohriatie ponúkam švajčiarske korenené víno.
Budeme potrebovať: fľašku ružového vína, 120 g cukru, 1 celú škoricu, 3 zrnká klin-

čekov,  po troche strúhaného muškátového orieška, zázvoru a koriandra, kôru z chemic-
ky neošetreného pomaranča. Víno s cukrom, koreninami a pomarančovou kôrou za stá-
leho miešania povaríme tak dlho až sa rozpustí cukor. Všetko prelejeme do fľaše a nechá-
me odstáť (aby aróma korenín prešla do vína). Po vychladnutí precedíme (koreniny mô-
žeme vyhodiť) a môžeme podávať.

Príjemné vianočné sviatky, šťastlivý nový rok a dobrú chuť Vám praje L. Dulai

Mladomanželka po svadobnej noci:
Drahý, do dnešnej noci som verila, že kolibrík
je najmenší vták na svete.

Námorník prestrašene hlási kapitánovi lode:
Pane! Nepriateľská loď na pravoboku!
Výborne! Pripravte sa na boj a mne doneste čer-
venú košeľu!
Prečo práve červenú?
Lebo keď ma počas boja porania, nepriateľ to
neuvidí a budem môcť bojovať až do konca svo-
jich síl, aby som vás priviedol k víťazstvu.
Len čo dopovedal, hlási ďalší námorník:
Pane! Nepriateľská loď na ľavoboku!
Doneste mi hnedé nohavice!

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Dovezené bez cla Dovezené bez cla Dovezené bez cla Dovezené bez cla Dovezené bez cla ☺☺☺☺☺

OtvorenáOtvorenáOtvorenáOtvorenáOtvorená

hodinahodinahodinahodinahodina

nemeckéhonemeckéhonemeckéhonemeckéhonemeckého

jazykajazykajazykajazykajazyka

Druhú decembrovú stredu Osem-
ročné gymnázium v Krompachoch zor-
ganizovalo pre rodičov, resp. starých
rodičov žiakov prímy otvorenú hodinu
nemeckého jazyka.

Nakoľko je osemročné gymnázium
zamerané na výučbu cudzích jazykov,
cieľom tejto aktivity zo strany školy bolo
prezentovať akou formou sa tu cudzie
jazyky učia, ale hlavne sme mali byť
oboznámení s tým, aké pokroky naše
deti urobili od začiatku školského roka.

To, čo nám bolo umožnené v škole
zažiť, vidieť a počuť, bolo nad naše oča-
kávania. Rodičia ako aj starí rodičia
sme boli veľmi milo prekvapení a to nie-
len samotným prístupom vedenia školy
a vyučujúcich pedagógov – Mgr. Adely
Cukerovej a Mgr. Jany Dolnej k nám
rodičom, úctivým a milým prijatím, ale
aj samotným priebehom vyučovacej
hodiny. Celý proces výučby prebiehal
hravou formou, v dobrej nálade, bez
stresu a to na vysokej profesionálnej
úrovni. Boli sme nadšení, koľko toho
deti zvládli a to vlastne len za tri mesia-
ce štúdia.

Poďakovanie za všetko patrí v pr-
vom rade vedeniu školy, menovite pani
riaditeľke PaedDr. Darine Dudičovej,
že nám umožnila vidieť a spoznať ako
sa našim deťom na novej škole darí a
samozrejme naša veľká vďaka patrí aj
vynikajúcim pedagógom – Mgr. Adele
Cukerovej a Mgr. Jane Dolnej za ich
ľudský prístup a za to, že ako sme mali
možnosť vidieť, robia svoju prácu aj
srdcom.

Ako rodič veľmi oceňujem snahu
Gymnázia v Krompachoch pritiahnuť
rodičov aj takouto formou do školy, kde
naše deti trávia takmer polovicu svojho
dňa a vzbudiť tak záujem o dianie a ak-
tivity školy. Ešte raz Vám patrí veľké
ĎAKUJEM.

V mene všetkých zúčastnených rodičov
a starých rodičov Ing. Erika Balážová
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Hromadu darčekov, čo srdce potešia, rodinu a priateľov, čo nikdy nezradia, k bo-
hatstvu krôčik a ku šťastiu krok …dokončenie v tajničke

ALTÁN, BLUDIŠTE, BRADA, EPOCHA, ETAPA, KLADA, KLAPKA,
KOALA, KOMORA, KOPCE, KORUNA, LEKÁRKA, LETISKO, LETOPIS,
LOPTA, LOTOS, METLA, MODLA, ODPADY, OCHRANA, OTAVA,
PALACINKA, PASTA, PIATOK, PODLOŽKA, PRÁVO, PROTOKOL,
PREDPONA, PYRIT, RAKVA, RIEKA, SALÓN, SEDADLO, SEPSA,
SKOBA, SMOLA, SPONA, STOVKA, STUD≈ A, ŠATKA, ŠIATOR, TIENE,
TLUPA, TULENE, VLAJKA, VOTRELEC, VRETENO.

Z minulého mesiaca sme vyžrebovali Vladimíra Baláža, Slovinská 8, Krompachy.
Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ.
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