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• Ekonomické oddelenie MsÚ informuje o poplat-
koch v roku 2009

• Zápis detí do 1. roč. ZŠ
• Rozpočet mesta na rok 2009
• Separujme odpad správne
• Okienko samospráva
• Program KINA SLÁVIA

Rok 2009 je už za nami a my stojíme na prahu roku
2009. Ako sme obstáli v starom roku a čo nám nový rok
prinesie. Nastal aj čas na bilancovanie toho, čo sme spo-
lu v uplynulom roku prežili, ale i na nastavenie cieľov pre
rok najbližšej našej budúcnosti.

Predchádzajúci, ktorý sme prežili v každodenných
radostiach i starostiach, zostane už len v našich spomien-
kach a v našich činoch. Určite sa ho každý z nás snažil
naplniť tak, ako najlepšie vedel, či
už v oblasti pracovnej, rodinnej
alebo osobnej.

Pri pohľade na minulý rok ale
najmä na dni, ktoré sú pred nami
je treba povedať, že nadchádzajú-
ce obdobie nebude pre naše
mesto o nič ľahšie ako obdobia,
ktoré ho predchádzali.

Odchádzajúci rok bol pre
mnohých veľmi ťažký, najmä v dô-
sledku vzniku celosvetovej eko-
nomickej krízy, ktorá na ľudí v
našom meste doľahla najmä v zá-
vere roka. Dôsledky tejto krízy ste
iste mnohí pocítili aj osobne, prípad-
ne naši blízki,  ktorí prišli o prácu.

Rok 2009 sa stal  rokom nástupu novej
meny Eura, rokom, kedy sa Slovensko zaradilo me-
dzi 16 najvyspelejších  krajín Európskej únie s jednot-
nou menou. Zároveň je rokom dvadsiateho výročia uda-
lostí, ktoré viedli ku konci komunizmu, k rozpadu soviet-
skeho impéria a k ukončeniu jeho nadvlády nad časťou
sveta, v ktorej žijeme. Viedli k našej slobode. Umožnil
obnovu našej demokracie a boli predpokladom pre zno-
vu získanie suverenity nášho štátu. Otvorili priestor pre
vznik trhovej ekonomiky.

Nedá mi nespomenúť, aj keď sme začali nový rok v
radostnom očakávaní pozitívnych zmien, veľmi negatív-
ne na nás vplývajú správy nie len o prepúšťaní, zatváraní
jednotlivých firiem a podnikov, ale najviac na Slovensku
rezonovali správy o zastavení dodávok plynu pre našu
republiku. Sme radi, že sa našej vláde  v spolupráci s
ostatnými krajinami EÚ podarilo vyriešiť tento problém
bez toho, aby občania priamo pocítili negatívny dopad.

Život človeka a celej spoločnosti je sám o sebe pestrý
a  každého z nás stretli zlé dni naplnené trápením, smút-
kom a nezdarom, ale aj dni dobré, veselé, radostné a
šťastné. A na tom dobrom je treba stavať, rozvíjať veci
započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastú-
penej cesty prídu. Som presvedčená, že prídu aj dni, kedy
sa budeme opäť spolu tešiť z radostných udalostí, z kaž-
dého nadchádzajúceho dňa.  Je potrebné veriť, že aj nad

nami, nad našim mestom, nad
našou krajinou sa ťažké mraky
rozostúpia a slnko znova vyjde.
Avšak každý z nás musí priložiť
ruky k dielu a nie len ich naťaho-
vať so slovom „daj“. Tadiaľ cesta
nevedie!

Vážení spoluobčania,Vážení spoluobčania,Vážení spoluobčania,Vážení spoluobčania,Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vám do
nového roka  popriala život  bez
prekážok, stále zaliaty slnkom
lásky,  za priehrštie šťastia  a
najmä pevné zdravie.  Deťom a

našim teenagerom chcem po-
priať úspechy v škole a veľa dob-

rých kamarátov, zaľúbeným pravú
lásku, študentom úspechy na skúškach,

rodičom dobré deti, pracujúcim istú  a dobre pla-
tenú prácu, starším peknú a pokojnú starobu, chorým
menej bolesti. Všetkým Krompašanom a návštevní-
kom nášho mesta chcem popriať, aby sa v našom mes-
te dobre a príjemne cítili.

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

Vážení spoluobčania,  milí Krompašania!Vážení spoluobčania,  milí Krompašania!Vážení spoluobčania,  milí Krompašania!Vážení spoluobčania,  milí Krompašania!Vážení spoluobčania,  milí Krompašania!
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JUBILANTI

80. rokov
Kveta Bencková
Magdaléna Timčíková
Etela Jendruchová

75 rokov
Jozef Durkáč
Helena Mosinová
Ema Chibelová

70 rokov
Milan Jurko
Anna Štecová
MUDr. Mária Petrášová

NARODENIA
Matej Červeňák
Vanesa Girgová
Matúš Golab
Barbora Holubová
Petronela Chomová
Oskár Kaleja
Jozef Macko
Markus Varga
Elizabeth Viktorovská

ÚMRTIA
Ondrej Probala 1920 – 2008
Milan Bublák 1939 – 2008
Katarína Holubová 2008 – 2008
Izabela Horváthová 1920 – 2008
Jozef Jeník 1942 – 2008
Ondrej Kľoc 1938 – 2008
Július Mračna 1927 – 2008
Juraj Šoltés 1953 – 2008

Mestské zastupiteľstvo v KROMPACHOCHMestské zastupiteľstvo v KROMPACHOCHMestské zastupiteľstvo v KROMPACHOCHMestské zastupiteľstvo v KROMPACHOCHMestské zastupiteľstvo v KROMPACHOCH

DOPLNOK č. 1DOPLNOK č. 1DOPLNOK č. 1DOPLNOK č. 1DOPLNOK č. 1

K Nariadeniu č. 2/2005 Mestského zastupiteľstva v Krompachoch K Nariadeniu č. 2/2005 Mestského zastupiteľstva v Krompachoch K Nariadeniu č. 2/2005 Mestského zastupiteľstva v Krompachoch K Nariadeniu č. 2/2005 Mestského zastupiteľstva v Krompachoch K Nariadeniu č. 2/2005 Mestského zastupiteľstva v Krompachoch ooooo

poskytovaní dotáciíposkytovaní dotáciíposkytovaní dotáciíposkytovaní dotáciíposkytovaní dotácií

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch podľa §§ 6 a 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. (2) a ods. (4) zákona
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a  t e n t ov y d á v a  t e n t ov y d á v a  t e n t ov y d á v a  t e n t ov y d á v a  t e n t o

DOPLNOK č. 1DOPLNOK č. 1DOPLNOK č. 1DOPLNOK č. 1DOPLNOK č. 1

k Nariadeniu č. 2/2005 Mestského zastupiteľstva v Krompachoch o poskytovaní dotácií
Čl. I.Čl. I.Čl. I.Čl. I.Čl. I.

Nariadenie č. 2/2005 Mestského zastupiteľstva v Krompachoch o poskytovaní dotácií sa
mení a dopĺňa takto:
Doterajšie znenie § 1 Úvodné ustanovenia – bod (1) sa nahrádza nasledovným znením:
(1) Mesto Krompachy podľa tohto nariadenia môže poskytnúť z vlastných príjmov dotá-

cie:
a) právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto a to na konkrétne úlohy a akcie

vo verejnom záujme, alebo v prospech rozvoja územia mesta.  Mesto môže poskytnúť
dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre
mesto alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, ha-
várie alebo inej podobnej udalosti na ich území

b) právnickej osobe neuvedenej v odseku a) a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú
sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na
území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, môže mesto poskytnúť dotá-
ciu za podmienok ustanovených nariadením mesta len na podporu všeobecne prospeš-
ných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti

Čl. II.Čl. II.Čl. II.Čl. II.Čl. II.

Na Doplnku č. 1 Nariadenia č. 2/2005 Mestského zastupiteľstva v Krompachoch o po-
skytovaní dotácií sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom zasad-
nutí dňa 16. decembra  2008  uznesením č. 18/E-1
Čl. III.Čl. III.Čl. III.Čl. III.Čl. III.

Tento Doplnok č. 1 k Nariadeniu č. 2/2005 Mestského zastupiteľstva v Krompachoch o
poskytovaní dotácií bol vyvesený na úradnej tabuli od 28. 11. 2008  do 15. 12. 2008.

Účinnosť nadobúda dňom 1. 1. 2009
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (ďalej len „MsZ“), na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení  v platnom znení  a v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a  zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime v znení neskorších predpisov, schvaľuje tieto

ZÁSADY POSKYTOVANIA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE DÔCHODCOVZÁSADY POSKYTOVANIA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE DÔCHODCOVZÁSADY POSKYTOVANIA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE DÔCHODCOVZÁSADY POSKYTOVANIA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE DÔCHODCOVZÁSADY POSKYTOVANIA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE DÔCHODCOV

Článok 1Článok 1Článok 1Článok 1Článok 1

Úvodné ustanovenia
1) Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov (ďalej len „Zásady“) vymedzujú podmienky poskytovania

príspevku, výšku príspevku a spôsob zabezpečenia stravovania dôchodcov.
2) Cieľom poskytnutia príspevku je zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb dôchodcov.
3) Poskytnutie  príspevku  je  dobrovoľná,  nenároková  sociálna  pomoc Mesta Krompachy, vo výške schválenej  v rozpočte  mesta na

príslušný kalendárny rok.
Článok 2Článok 2Článok 2Článok 2Článok 2

Základné pojmy
1) Poskytovateľom príspevku je Mesto Krompachy (ďalej „poskytovateľ“).
2) Príjemcom príspevku je občan, ktorý spĺňa podmienky podľa čl. 3 týchto zásad  (ďalej „príjemca“).
3) Dodávateľom stravovania dôchodcov je organizácia, s ktorou má na tento účel uzatvorenú zmluvu poskytovateľ.
Článok 3Článok 3Článok 3Článok 3Článok 3

Podmienky poskytovania príspevku
1) Poskytovateľ poskytne príspevok občanovi, ktorý požiada o príspevok písomne a spĺňa tieto podmienky:
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a) je prihlásený k trvalému pobytu na území mesta Krompachy,
b) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
c) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
d) dovŕšil dôchodkový vek.
2) Písomná žiadosť obsahuje osobné údaje žiadateľa a údaje o spoločne posudzovaných  osobách, údaje o ekonomickej a sociálnej

situácii, odôvodnenie žiadosti,  čestné vyhlásenie o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov
fyzických osôb a prílohy potvrdené príslušnými inštitúciami (rozhodnutie o výške dôchodku a pod.).

3) Príspevok sa poskytuje tým poberateľom dôchodku, ktorých príjem  a príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší alebo sa rovná
1,7 - násobku životného minima.

4) Podmienkou na priznanie príspevku na stravovanie je uplatnenie si všetkých  zákonných nárokov zo strany občana, ktoré mu garan-
tuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb.

5) Príspevok sa neposkytne občanovi, ktorý má nevyrovnané záväzky voči poskytovateľovi.
Článok 4Článok 4Článok 4Článok 4Článok 4

Výška príspevku
1) Výška príspevku je vzhľadom k príjmu žiadateľa a výške životného minima nasledovná:
a) 0,80 € / 24,- Sk; ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje 1,3 násobok životného minima alebo sa mu

rovná,
b) 0,50 € / 15,- Sk; ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb  je v rozmedzí od 1,3001 násobku do 1,5 násobku životného

minima vrátane,
c) 0,30 € / 9,- Sk; ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb  je v rozmedzí od 1,5001 násobku do 1,7 násobku životného

minima vrátane.
Článok 5Článok 5Článok 5Článok 5Článok 5

Spôsob zabezpečenia stravovania
1) Stravovanie zabezpečuje dodávateľ podľa čl. 2 ods. 3.
2) Poskytovateľ prispieva na jedno teplé jedlo v deň, kedy je strava podávaná.
3) Príjemca si stravu objednáva priamo u dodávateľa, pričom nárok na príspevok dokladuje Oznámením o poskytovaní príspevku na

stravovanie.
4) Príjemca uhrádza stravovanie podľa skutočne odobratého množstva stravy dodávateľovi.
5) Dodávateľ a poskytovateľ je povinný minimálne jeden kalendárny mesiac vopred upozorniť príjemcu na zmenu ceny obeda.
6) Ďalšie náležitosti stravovania, ako je miesto stravovania, čas stravovania, cenu obeda a pod., budú dohodnuté v zmluve o poskyto-

vaní stravovania, ktorá je na tento účel uzavretá medzi poskytovateľom a dodávateľom a v zmluve o poskytovaní sociálnej služby,
ktorá je uzavretá medzi poskytovateľom a príjemcom.

7) Spôsob zúčtovania príspevku dodávateľom sa dohodne v zmluve o poskytovaní stravovania.
8) Príjemcovi, ktorý má vydané Oznámenie o poskytovaní príspevku na stravovanie a za posledných 6 mesiacov túto možnosť nevyužil,

sa priznaný príspevok odníme. V prípade záujmu musí opätovne požiadať o jeho priznanie.
Článok 6Článok 6Článok 6Článok 6Článok 6

Osobitné ustanovenia
1) Na základe podkladov vypracovaných na príslušnom oddelení MsÚ, Mesto Krompachy, zastúpené primátorom mesta, informuje

žiadateľa o priznaní resp. nepriznaní príspevku na stravovanie písomným oznámením.
2) Príspevok na stravovanie sa bude príjemcovi poskytovať opakovane mesačne po dobu trvania podmienok na jeho poskytnutie.
3) Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť stravu, ak dodávateľ v určitom období nebude stravu poskytovať.
4) Každú zmenu vo výške príjmu je príjemca povinný písomne oznámiť a doložiť potvrdenie o jeho výške poskytovateľovi v lehote 30

dní od zmeny príjmu.
5) V prípade zmeny výšky príjmu posúdi poskytovateľ zatriedenie príjemcu od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom došlo k

zmene príjmu.
6) Ak poskytovateľ zistí, že mu príjemca neoznámil zmeny podľa ods. 4 tohto článku v určenej lehote, má nárok na vrátenie poskytnu-

tého príspevku.
7) Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať použitie ním poskytnutého príspevku na stravovanie a v prípade zistenia neoprávne-

ného použitia vyplateného príspevku vyvodiť príslušné zákonné sankčné opatrenia.
Článok 7Článok 7Článok 7Článok 7Článok 7

Záverečné ustanovenia
1) Pri duálnom zobrazení peňažných súm v týchto zásadách bol použitý konverzný kurz  1 € = 30,1260 Sk tak, ako to upravuje prísluš-

né ministerstvo vo vyhláške č. 251/2008 Z.z. zo 14. mája 2008,  ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazova-
nie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro.

2) Každá zmena v ustanoveniach týchto zásad môže byť uskutočnená až po schválení MsZ.
3) Tieto Zásady poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov  boli schválené na 18. zasadnutí MsZ v Krompachoch

dňa 16. 12. 2008 uznesením č. 18/D-13.
4) Tieto Zásady nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť od  01. 01. 2009.

V Krompachoch, 1. 12. 2008 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta
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DADADADADANNNNŇ̌
ˇ̌̌
  Z NEHNUTEĽNOSTÍ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ  Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Podávanie daňového priznania pre rok 2009 – v zmysle § 19 zák. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za odvoz
odpadov a drobných stavebných odpadov.
Daňovníci, ktorí v priebehu roka 2008 nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosti (kúpou, darovaním, dedením a pod.) sú povinní podať
daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre rok 2009 a to v lehote do 31. 1. 2009.
Túto povinnosť majú aj tí daňovníci, ktorí predali, darovali a pod.  časť nehnuteľností uvedených v ich daňovom priznaní pre rok 2008,
keďže aj im nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku ich daňovej povinnosti.
Daňovníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosti dražbou sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 15 dní odo dňa právo-
platnosti rozhodnutia o pridelení príklepu.
Ohlasovacia povinnosť – v zmysle § 18 ods. 3 zák. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za odvoz odpadov a
drobných stavebných odpadov.
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti
rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa
nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
Vyrubovanie dane z nehnuteľnotí - v zmysle § 20 zák. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za odvoz odpadov a
drobných stavebných odpadov.
Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru prísluš-ného zdaňovacieho obdobia.
Pri nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca dane vyrubí pomernú časť dane vydražiteľo-vi, začínajúc mesiacom nasledujúcom po
dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
Sadzby dane v zmysle VZN 2/2007 o dani z nehnuteľností prepočítané na EUR
a) Prepočet hodnôt pôdy pre výpočet dane z pozemkov z Sk na EUR:
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady: 0,0995 € /  3,– Sk
- trvalé trávnaté porasty: 0,0215 € /  0,65 Sk
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy: 0,3319 € /10,– Sk
(u týchto druhov pozemkov sa hodnota pôdy uvádza v daňovom priznaní na 4 desatinné miesta)
- záhrady 2,12 € / 64,– Sk
- zastavané plochy a nádvoria 2,12 € / 64,– Sk
- ostatné plochy: 2,12 € / 64,– Sk
- stavebné pozemky: 21,24 € / 640,– Sk
(u týchto druhov pozemkov sa hodnota pôdy uvádza v daňovom priznaní na 2 desatinné miesta)
b) Prepočet sadzieb dane zo stavieb z Sk na EUR:
- stavby na bývanie a drobné stavby ...: 0,082 € / 2,50 Sk
- stavby na pôdohospodársku produkciu ...: 0,116 € / 3,50 Sk
- stavby rekreačných a záhradkárskych chát...: 0,215 € / 6,50 Sk
- samostatne stojace garáže...: 0,265 € / 8,– Sk
- priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike...: 1,327 € / 40,– Sk
- stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť...: 1,327 € / 40,– Sk
- ostatné stavby...: 0,497 € / 15,– Sk
príplatok za ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia:
- stavby na bývanie a drobné stavby: 0,02 € / 0,75 Sk
- ostatné druhy stavieb: 0,04 € / 1,50 Sk
c) Prepočet sadzieb dane za byt a nebytový priestor v bytovom dome z Sk na EUR:
- daň za byt: 0,099 € / 3,– Sk
- daň za nebytový priestor v bytovom dome: 1,327 € / 40,– Sk
d) Daňová povinnosť do 3,31 € / 100,— Sk/ sa nevyrubuje, ani nevyberá.
e) Platenie dane z nehnuteľností  - podľa čl.7 § 9 VZN 2/2007 o dani z nehnuteľností :
- Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to najneskôr
do 31.5. a 31.10. bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje.
- Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 16,59 € / 500,– Sk
a právnickej osobe 165,96 € / 5.000,– Sk / je splatná do 31. 5.
- Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy ak je vyššia ako je uvedené v ods. 2 tohto paragrafu
Miestny poplatok za odvoz odpadov a drobných stavebný odpadov v zmysle VZN 9/2004 o miestnom poplatku za odvoz odpadov a
drobných stavebných odpadov na území mesta Krompachy v znení jeho Doplnku č. 1
a) Prepočet sadzby poplatku uvedenej v § 8 VZN 9/2004 v znení jeho Doplnku č. 1 z Sk na EUR:
- na osobu a kalendárny deň: 0,0453 € / 1,365,–  Sk
- pri 110 l zbernej nádobe (kuka) za 1 liter: 0,0152 € / 0,46 Sk
- pri 1100 l zbernej nádobe (bobr) za 1 liter: 0,0071 € / 0,214 Sk
Konečná suma vyrubeného poplatku sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.
b) Vyrubovanie v zmysle §12 a platenie miestneho poplatku v zmysle § 13 VZN 9/2004 v znení jeho Doplnku č. 1 :
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Poplatok vyrubí mesto Krompachy platobným výmerom. Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresiahne 16,59 € / 500,- Sk /
a u právnickej osoby 165,96 € / 5000,- Sk  je splatný jednorázovo do 31. marca 2009 v ostatných prípadoch je poplatok splatný
v 3 rovnakých splátkach. Prvá splátka je splatná do 31. marca 2009, druhá splátka do 30. júna 2009 a tretia splátka do 30. septembra
2009.
c) Oznamovacia povinnosť v zmysle § 11 VZN 9/2004 v znení jeho Doplnku č. 1:
Každý poplatník, či už fyzická alebo právnická osoba,  ktorému v priebehu roka nastanú skutočnosti, ktoré majú vplyv na jeho poplat-
kovú povinnosť je povinný do 1 mesiaca odo dňa kedy tieto skutočnosti nastanú, oznámiť ich správcovi daní a poplatkov, t. j. mestu
Krompachy, a to písomne s uvedením údajov v zmysle § 11 vyššie citovaného VZN. Za nesplnenie si tejto povinnosti bude mesto
Krompachy ukladať pokuty v zmysle zákona 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

Miestna daň za psaMiestna daň za psaMiestna daň za psaMiestna daň za psaMiestna daň za psa

Podľa § 22 – §  29  zákona NR SR  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov mesto Krompachy vyrubuje miestnu daň
za psa. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie  v lehote do 30 dní Evidencia  psov je vedená na ekonomickom oddelení MsÚ č.
dverí 5. Každá zmena skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, držiteľ psa je povinný oznámiť mestu do 30 dní.
Držiteľ psa je povinný zabezpečiť známku pre psa, na ktorej je uvedené evidenčné číslo psa, názov mesta. Známkou  držiteľ psa preuka-
zuje totožnosť psa.  Známku je možné zakúpiť na Mestskej polícii Krompachy, cena známky je 0,66 € /20,- Sk. Evidenčná známka  je
neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, stratu evidenčnej známky je držiteľ psa povinný oznámiť mestu, ekonomickému od-
deleniu MsÚ, kde je pes evidovaný. Mesto vydá v zmysle platných predpisov platobný výmer o určení miestnej dane za psa.  Ročná
výška miestnej dane v obytných domoch za jedného psa je  33,19 € /1 000,- Sk a v rodinných domoch 6,64 € /200,- Sk. Miestnu daň za
psa je potrebné uhradiť do 31. januára príslušného  kalendárneho roka.

Miestne dane a poplatky sa môžu platiť v pokladni MsÚ ( na prízemí) od 1. 2. 2009.
Ing. Jozef Krak, vedúci ekon.odd. MsÚ

POZOR ZMENA!!!POZOR ZMENA!!!POZOR ZMENA!!!POZOR ZMENA!!!POZOR ZMENA!!!

Uzávierka mesačníka KrompašskýUzávierka mesačníka KrompašskýUzávierka mesačníka KrompašskýUzávierka mesačníka KrompašskýUzávierka mesačníka Krompašský

spravodajca bude vždyspravodajca bude vždyspravodajca bude vždyspravodajca bude vždyspravodajca bude vždy

20.- teho v mesiaci.20.- teho v mesiaci.20.- teho v mesiaci.20.- teho v mesiaci.20.- teho v mesiaci.

Príspevky doručené po tomtoPríspevky doručené po tomtoPríspevky doručené po tomtoPríspevky doručené po tomtoPríspevky doručené po tomto

termíne nebudú uverejnené.termíne nebudú uverejnené.termíne nebudú uverejnené.termíne nebudú uverejnené.termíne nebudú uverejnené.

Príspevky prosíme zasielať vPríspevky prosíme zasielať vPríspevky prosíme zasielať vPríspevky prosíme zasielať vPríspevky prosíme zasielať v

elektronickej podobe naelektronickej podobe naelektronickej podobe naelektronickej podobe naelektronickej podobe na

e-mail: kocanova@krompachy.ske-mail: kocanova@krompachy.ske-mail: kocanova@krompachy.ske-mail: kocanova@krompachy.ske-mail: kocanova@krompachy.sk

Pozitívna správaPozitívna správaPozitívna správaPozitívna správaPozitívna správa

pre naše mestopre naše mestopre naše mestopre naše mestopre naše mesto

Z rezervy premiéra nášmu mestu boli
pridelené finančné prostriedky na mul-
tifunkčné ihrisko. Hneď, ako to bude
možné začneme s jeho realizáciou. Kde
bude umiestnené Vám zatiaľ neprezra-
dím. Zvažujeme niekoľko alternatív. Dú-
fam že sa nám podarí vybrať tú najlepšiu.

O tom, čo sme v roku 2008 zrealizo-
vali a aké máme plány na tento rok som
Vás informovala v decembrovom čísle.

Ing. Iveta Rušinová

O Z N Á M E N I EO Z N Á M E N I EO Z N Á M E N I EO Z N Á M E N I EO Z N Á M E N I E

Zápis žiakov narodených od 1.9.2002 – 31.8.2003 do prvého ročníka školského roku
2009/2010 bude dňa 24.1.2009 (sobota) so začiatkom o 9,00 hod. na školách podľa od-
porúčanej rajonizácie.

Na zápis sa dostaví rodič s občianskym preukazom, s dieťaťom, s rodným listom die-
ťaťa, 6,64 € a písacími potrebami. Rodič môže so súhlasom riaditeľa školy zapísať dieťa
do školy mimo odporúčanej rajonizácie.

RAJONIZÁCIA K ZÁPISU ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ V ŠKOLSKOMRAJONIZÁCIA K ZÁPISU ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ V ŠKOLSKOMRAJONIZÁCIA K ZÁPISU ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ V ŠKOLSKOMRAJONIZÁCIA K ZÁPISU ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ V ŠKOLSKOMRAJONIZÁCIA K ZÁPISU ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ V ŠKOLSKOM

ROKU 2008/2009ROKU 2008/2009ROKU 2008/2009ROKU 2008/2009ROKU 2008/2009

ZŠ ulica SNP Krompachy (vonkajšia) :
- Družstevná ul. Jesenského ul
- Hornádska ul. Rázusová ul.
- ul. 29. augusta Štúrová ul
- Stará Maša SNP ul. od čísla 6 nahor
- Banícka štvrť – okrem čísla 19 a 20 Kolinovce, Kaľava, Hrišovce

ZŠ Maurerova ulica Krompachy :
- Hlavná ul. Trangusová ul.
- Maurerova ul. Poštová ul.
- Veterná ul. Robotnícka ul.
- Stará cesta Horská ul.
- SNP ul. od čísla 5 Kolinovce, Kaľava, Hrišovce

ZŠ Zemanská ulica Krompachy :
- Banská ul. Námestie slobody
- Cintorínska ul. Partizánska ul.
- Dolina Sadová ul.
- Ul. J. Barča Ivana Slovinská ul.
- Kúpeľná ul. Turistická  ul.
- Lesnícka ul. Zemanská ul.
- Mlynská ul. Lorencova  ul.
- Kpt. Nálepku Kolinovce, Kaľava, Hrišovce
- Banícka štvrť – čísla 19 a 20

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

64. výročie oslobodenia64. výročie oslobodenia64. výročie oslobodenia64. výročie oslobodenia64. výročie oslobodenia

mesta Krompachymesta Krompachymesta Krompachymesta Krompachymesta Krompachy

Mesto Krompachy pri príležitosti 64. vý-
ročia oslobodenia mesta Krompachy po-
zýva všetkých občanov na spomienkové
stretnutie.
Slávnostný akt kladenia vencov a kytíc
sa uskutoční v piatok 23. januára 2009
o 15:00 hod.
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Sociálny podnik – komplexne službySociálny podnik – komplexne službySociálny podnik – komplexne službySociálny podnik – komplexne službySociálny podnik – komplexne služby

pre znevýhodnené skupinypre znevýhodnené skupinypre znevýhodnené skupinypre znevýhodnené skupinypre znevýhodnené skupiny

Názov prijímateľa: Mesto Krompachy
Názov projektu: Sociálny podnik – komplexne služby pre znevýhodnené skupiny
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves,
Košický samosprávny kraj
Trvanie projektu: 09. 2008 – 02. 2011
Výška nenávratného finančného príspevku: 31 585 845 SKK / 1 048 458 €
Kontaktné údaje: Ing. Imrich Holečko

e-mail:holecko@krompachy.sk
tel. č.: 053/419 22 13
fax: 053/419 22 14
webová stránka: www.krompachy.sk

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

Cieľ projektuCieľ projektuCieľ projektuCieľ projektuCieľ projektu

Komplexná prevádzka funkčného sociálneho podniku, ktorý  svojou  prevádzkou a aktivitami  dokáže význame podporiť sociálnu in-
klúziu marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste Krompachy a okolí.

Špecifické cieleŠpecifické cieleŠpecifické cieleŠpecifické cieleŠpecifické ciele

1. Výšia informovanosť a následná vlastná zaangažovanosť  znevýhodnených  marginalizovaných skupín obyvateľstva pri zlepšovaní
sociálno-ekonomických podmienok.

2. Efektívne využívanie poskytovaných služieb sociálneho poradenstva pre znevýhodnené  marginalizované skupiny obyvateľstva.
3. Vyššia  všeobecná vzdelanostná úroveň a odborná remeselná zručnosť  znevýhodnených marginalizovaných skupín obyvateľstva.
4. Všeobecné zvládnutie pracovnej a rodinnej záťaže súvisiacej so vstupom do pracovného pomeru znevýhodnených marginalizova-

ných skupín.
5. Zvýšenie zamestnanosti a zlepšenie prístupu na trh práce pre znevýhodnené  marginalizované skupiny obyvateľstva.
6. Vytváranie nových pracovných príležitosti pre znevýhodnené marginalizované skupiny obyvateľstva.
7. Nadviazanie aktívnej a intenzívnej spolupráce s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v Krompachoch a okolí poskytujúce pra-

covné príležitosti pre znevýhodnené  marginalizované skupiny obyvateľstva.
8. Vyškolenie riadiaceho personálu sociálneho podniku, pre zvládnutie náročných činnosti súvisiacich s komunikáciou a riadením

znevýhodnených dlhodobo nezamestnaných skupín obyvateľstva.
9. Stavebnými úpravami rekonštruované priestory pre prevádzku sociálneho podniku.
10. Pracovné dielne vybavené potrebným zariadením a náradím v sociálnom podniku.
Hlavné aktivity:Hlavné aktivity:Hlavné aktivity:Hlavné aktivity:Hlavné aktivity:

1. Výber vhodných občanov z radov cieľových skupín pre vzdelávanie a následnú prevádzku sociálneho podniku.
2. Vzdelávanie cieľových skupín.
3. Príprava priestorov, materiálne a technologické vybavenie sociálneho podniku.
4. Personálne obsadenie a prevádzka sociálneho podniku.
Cieľové skupiny:
• sociálne vylúčení občania a občania ohrození sociálnym vylúčením
• dlhodobo nezamestnaní občania poberajúci dávky v hmotnej núdzi
• osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a so zdravotným postihnutím
• uchádzači o zamestnanie s  nízkym alebo žiadnym odborným vzdelaním
• zamestnanci sociálneho podniku vrátane stredného a vyššieho manažmentu
• obyvatelia separovaných rómskych komunít
Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu:Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu:Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu:Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu:Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu:

• VÚC Košice
• ÚPSVR Spišská Nová Ves
• Občianske združenie Ľudia a perspektíva Krompachy
• SEZ Krompachy a.s.
• ZINKOZA, a.s. Krompachy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu “Zamestnanosť
a sociálna inklúzia”. www.sia.gov.sk www.employment.gov.sk www.esf.gov.sk
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SAMOSPRÁVA: slovo známe – neznáme?
Milí spoluobčania, so slovom samospráva

sa stretávame takmer denne. Čítame o nej v
novinách, počúvame v rozhlase a v televízii.
Koľkí z nás ale skutočne vedia, čo sa za týmto
tak tajomne znejúcim slovom skrýva?

V podmienkach Slovenskej republiky je sa-
mospráva súčasťou verejnej správy. Verejná
správa teda predstavuje zámernú činnosť, kto-
rá sleduje dosiahnutie určitého cieľa. To zname-
ná, že zahŕňa akúkoľvek činnosť štátnych orgá-
nov, úradných osôb, právnických osôb, občian-
skych a záujmových združení a organizácií, ako
aj samotných občanov. Cieľom tejto činnosti je
úprava podmienok a spôsob realizácie správy
vecí verejných. Verejná správa sa u nás člení
na dve zložky: štátnu správu a samosprávu.

Verejná správaVerejná správaVerejná správaVerejná správaVerejná správa

Štátna správaŠtátna správaŠtátna správaŠtátna správaŠtátna správa

Tvoria ju menovaní úradníci a je pre ňu
charakteristický systém nadradenosti a
podradenosti.
Štátna správa sa uskutočňuje na:
• ústrednej úrovni (napr. ministerstvá,

Úrad vlády SR atď.)
• miestnej úrovni (krajské a obvodné úra-

dy špecializovanej štátnej správy, napr.
polícia, justícia ...).

SamosprávaSamosprávaSamosprávaSamosprávaSamospráva

Na rozdiel od štátnej správy  je volená.
Tvoria ju teda volené a výkonné orgány.
Samosprávu tvoria:
• obce
• samosprávne kraje (vyššie územné celky)

Podľa Zákona 369/90 Zb. o obecnom
zriadení obec predstavuje právnickú osobu.
Je samostatným územným samosprávnym
a správnym celkom združujúcim občanov,
ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec-
ná samospráva znamená, že obec hospodá-
ri so svojím majetkom, so svojím rozpočtom
a spravuje svoje územie. Všetko to uskutoč-
ňuje s čo najlepším vedomím a svedomím, a
najmä napĺňaním verejného záujmu.

Výkon samosprávy sa v našich podmien-
kach realizuje prostredníctvom volených a
výkonných orgánov.

Určite by ste mohli teraz mnohí namie-
tať, o akej obci hovoríme, keď Krompachy sú
mestom. Je dôležité povedať, že zákon 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení umožňuje ob-
ciam po splnení určitých podmienok stať sa
mestom.

Kedy je teda možné podľa zákona 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlásiť obec
za mesto?

Národná rada Slovenskej republiky
môže vždy k 1. januáru na návrh vlády vy-
hlásiť za mesto obec, ktorá
a) je hospodárskym, administratívnym a

kultúrnym centrom alebo centrom cestov-
ného ruchu, alebo kúpeľným miestom,

b) zabezpečuje služby aj pre obyvateľov oko-
litých obcí,

c) má zabezpečené dopravné spojenie s oko-
litými obcami,

d) má aspoň v časti územia mestský charak-
ter zástavby,

e) má najmenej 5 000 obyvateľov.
Mestá spolu s názvom používajú ozna-

čenie „mesto”. Pri výkone samosprávy pou-
žívajú erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta
a mestské insígnie.

Medzi volené orgány v rámci nášho mes-
ta patrí primátorka a mestské zastupiteľstvo
(kolektív poslancov).

Na výkon samosprávnej činnosti sa zria-
ďuje mestský úrad. Prácu mestského úradu
riadi a organizuje primátorka. V našom mes-
te máme zriadenú aj funkciu prednostu
mestského úradu. V prenesenom slova
zmysle mesto slobodne rozhoduje a koná
podľa toho, aké si zvolí priority a aké sú po-
treby, či požiadavky občanov. To znamená,
že realizuje verejné rozhodnutia.

Na záver tohto stručného prehľadu o sa-
mospráve je na mieste spomenúť, čo všetko
je jej úlohou. § 4 ods.3 Zákona 369/90 Zb. o
obecnom zriadení presne vymedzuje tieto
úlohy  a preto vyberieme len niektoré:
• vykonáva úkony súvisiace s riadnym hos-

podárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom,

• zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záve-
rečný účet obce,

• rozhoduje vo veciach miestnych daní a
miestnych poplatkov,

• zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykoná-
va správu miestnych komunikácií, verej-
ných priestranstiev, obecného cintorína,
kultúrnych, športových a ďalších obecných
zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiat-
kových území a pamätihodností obce,

• zabezpečuje verejnoprospešné služby (na-
príklad nakladanie s komunálnym odpa-
dom, udržiavanie čistoty v obci, správu a
údržbu verejnej zelene a verejného osvet-
lenia, zásobovanie vodou, odvádzanie od-
padových vôd, nakladanie s odpadovými
vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopra-
vu),

• zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje pod-
ľa osobitných predpisov svoje rozpočtové
a príspevkové organizácie, iné právnické
osoby a zariadenia,

• a iné.
V ďalšom čísle si priblížime činnosť vo-

lených predstaviteľov miestnej samosprávy.
Ing. Ivana Gecíková, PhD.

Ing. Viera Papcunová, PhD.

Okienko samosprávyOkienko samosprávyOkienko samosprávyOkienko samosprávyOkienko samosprávy
Písali o násPísali o násPísali o násPísali o násPísali o nás

Mesto Krompachy prispejeMesto Krompachy prispejeMesto Krompachy prispejeMesto Krompachy prispejeMesto Krompachy prispeje

dôchodcom na stravudôchodcom na stravudôchodcom na stravudôchodcom na stravudôchodcom na stravu

Mesto Krompachy pripravilo pre dôchod-
cov a zdravotne postihnutých novoročný dar-
ček. Poskytne im príspevok na stravovanie v
stravovacích zariadeniach v pôsobnosti mesta.
Táto nová sociálna služba začne platiť prvého
februára. Poslanci mestského zastupiteľstva
ešte pred koncom roka 2008 schválili zásady po-
skytovania tohto príspevku.

KROMPACHY. Dokument vymedzuje, za
akých podmienok mesto žiadateľovi prispeje na
stravu. Poskytnutie príspevku je však dobrovoľ-
ná a nenároková sociálna pomoc. Jej výška zá-
visí od financií, ktoré budú na tento účel schvá-
lené v rozpočte pre príslušný kalendárny rok.
Rozhoduje výška dôchodkuRozhoduje výška dôchodkuRozhoduje výška dôchodkuRozhoduje výška dôchodkuRozhoduje výška dôchodku

Žiadateľom o príspevok môže byť len občan
mesta s trvalým pobytom, ktorý má ťažké zdra-
votné postihnutie alebo zlý zdravotný stav, ale-
bo dovŕšil dôchodkový vek. Príspevok mesto
poskytne poberateľovi dôchodku, ktorého prí-
jem a príjem spoločne posudzovaných osôb je
nižší alebo sa rovná 1,7-násobku životného mi-
nima - od 1. 7. 2008 je to 178,920 € (5 390 ko-
rún) mesačne na jednu osobu. Ak však žiadateľ
má voči mestu nejaké záväzky, mesto príspevok
neposkytne. Čo sa týka výšky príspevku, tá je
stanovená na 0,30 €, 0,50 € a 0,80 € v závislosti
od výšky príjmu žiadateľa (ak príjem žiadateľa
a spoločne posudzovaných osôb sa rovná alebo
nepresahuje 1,3-násobok, 1,5-násobok a 1,7-
násobok životného minima). Príspevok sa po-
skytuje na jedno teplé jedlo na deň, v čase, kedy
je strava podávaná. Príjemcovi ho mesto po-
skytne opakovane mesačne po dobu trvania
podmienok na jeho poskytnutie.

Podľa primátorky mesta Ivety Rušinovej aj
týmto spôsobom chce mesto vyjsť v ústrety star-
ším obyvateľom: „Vidím, ako sa ťažko žije naj-
mä dôchodcom s nižšími príjmami a nemá im kto
pomôcť. To bol hlavný dôvod, prečo sme sa im
rozhodli takto pomôcť.” Príspevky na stravu za-
čne mesto vyplácať už vo februári. Už teraz si
však môžu záujemcovia podať písomnú žiadosť
na magistrát.
Dlhoročné snahyDlhoročné snahyDlhoročné snahyDlhoročné snahyDlhoročné snahy

Iniciatívu mesta privítali aj samotní dô-
chodcovia. Podľa Heleny Mosinovej, predsed-
níčky miestnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska (MO JDS), je to pozitívna správa.
“Niekedy na prelome rokov 1996 a 1997, keď
naša organizácia v meste vznikala, sme sa sna-
žili získať nejaké zľavy pre dôchodcov na území
mesta práve na zabezpečenie stravy. No nepoda-
rilo sa. Sme radi, že po rokoch sa situácia zme-
nila. Je to veľká pomoc najmä pre tých, ktorí bý-
vajú sami, ale aj pre ostatných dôchodcov. Sme
radi, že mesto prišlo s touto iniciatívou,” zdôraz-
nila predsedníčka MO JDS. Organizácia dnes
v rámci mesta združuje 235 členov. Posledné
demografické čísla hovoria o 888 obyvateľoch
mesta, ktorí sú v poproduktívnom veku (61 ro-
kov a vyššie).

Mária Šimoňáková,
maria.simonakova@korzar.sk
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Projekty z Festivalu vedyProjekty z Festivalu vedyProjekty z Festivalu vedyProjekty z Festivalu vedyProjekty z Festivalu vedy

v Bratislavev Bratislavev Bratislavev Bratislavev Bratislave

Každý rok v novembri počas Týždňa
vedy na Slovensku sa uskutočňuje mimo-
riadne atraktívna súťaž a zároveň aj pre-
hliadka vedecko-technických projektov a
výskumných prác mladých ľudí do 20 ro-
kov. Mladí ľudia prezentujú svoje vedecké
práce a výskumné projekty zo všetkých ob-
lastí vedy, techniky a ekológie už tradične
na vynikajúcej úrovni formou plagátu
(posteru), alebo trojrozmerného exponá-
tu. Projekt bol v tomto roku realizovaný
pod záštitou J. E. pána Ivana Gašparoviča,
prezidenta Slovenskej republiky. Festival
vedy a techniky je už roky jedinečnou pre-
hliadkou výsledkov vedecko-výskumnej
činnosti mladých ľudí. Z množstva projek-
tov komisia zložená z odborníkov vyberá
tie najlepšie a najzaujímavejšie. Amavet
klub pri Gymnáziu v Krompachoch repre-
zentovali tieto projekty:
1. Pomoc tretieho zmyslu človeka v bežnom živote

- Kristína Uličná, Daša Gardošíková
2. Vynálezy slovenských fyzikov na vlastnom

pokuse - Jakub Wares
3. Napínavé fyzikálne pokusy v škole i mimo nej -

Viktória Waresová
4. Škvrny bojujú o prežitie - Dobošová Daniela,

Nehrerová Natália
5. Ako vzniká a kde sa využíva teplo.- Denis

Cmorej , Richard Hapák
6. Potrebujeme zubnú pastu? - Adriana Mižigáro-

vá , Matúš Richnavský
7. Počujeme rovnako? - Mária Hedvigová, Karin

Pustayová
8. Vodné elektrárne nášho okolia - Frederik

Bučák, Dominik Kľoc
Študenti získali viacero vecných cien a

Mária Hedvigová a Karin Pustayová boli
ocenené Cenou dekana prírodovedeckej
fakulty za najlepší projekt v kategórii mlad-
ších žiakov. Jakub Wares získal zvláštne
ocenenie riaditeľa Festivalu – originálne
podpisy 6 držiteľov Nobelových cien.

Tieto projekty študenti predstavili  v
Dome kultúry  počas Vianočných trhov
Krompašanom .

Mgr. Jana Legartová

Vianočné posedenieVianočné posedenieVianočné posedenieVianočné posedenieVianočné posedenie

Vianočné sviatky sú výnimočným obdobím v roku. Je to čas pokoja, lásky a radosti.
Rodiny sa stretávajú za jedným štedrovečerným stolom, máloktorý človek by chcel byť v
tomto čase sám. Avšak žijú medzi nami aj ľudia, ktorí aj počas týchto sviatkov cítia samo-
tu a osamelosť. Práve preto sa aj tento rok Mesto Krompachy rozhodlo zorganizovať dňa
27. decembra 2008  vianočné posedenie  pri vianočnom stromčeku pre osamelých ľudí.

Pozvanie na vianočné posedenie prijali ThDr. Štefan Šak, PhD., správca pravosláv-
nej cirkevnej obce mesta Krompachy a PaedDr. Maríán Feledi, kaplán rímsko-katolíckej
cirkvi.  Všetkých prítomných, ktorých bolo viac ako štyridsať, privítal s príhovorom ThDr.
Štefan Šak ako aj primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová.

Posedenie bolo spojené s vynikajúco pripraveným kultúrnym programom detí z rím-
skokatolíckej a pravoslávnej obce. Do tanca hrali  pán Bukaj  a pán Belinský zo Slovi-
niek. Pani primátorka Ing. Iveta Rušinová vyslovila svoju vďaku všetkým tým, ktorí do-
kážu podať pomocnú ruku ľuďom v núdzi a vyjadrila presvedčenie, že sa v takejto priateľ-
skej atmosfére stretneme aj na budúci rok.

Týmto sa chceme srdečne poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí sa podieľali na prí-
prave a organizácii vianočného posedenia. Naše poďakovanie patrí ženám z farnosti pra-
voslávnej cirkevnej obce,  ktoré pripravili chutné pohostenie, zamestnancom Útulku
Maška, ktorí  sa počas celého roka starajú o ľudí bez domova, ako aj terénnym sociálnym
pracovníkom a ich asistentom.

PhDr. Imrich Papcun
zamestnanec  OSaSV a kolektív terénnych sociálnych pracovníkov

Vážení spoluobčania.Vážení spoluobčania.Vážení spoluobčania.Vážení spoluobčania.Vážení spoluobčania.

Nedá mi nespomenúť náhly skon nášho kamaráta Juraja Šoltésa. Pre naše mesto
je jeho úmrtie veľkou stratou.  Dlhé roky pôsobil ako aktívny športovec, či už vo fut-
bale, alebo v stolnom tenise. Neskôr pôsobil ako futbalový a stolnotenisový funkcio-
nár.  Venoval sa najmä mládeži.  Rodičia mu mohli zveriť svoje deti bez obáv. Bol nie
len obetavým športovcom, ale najmä - to bol vynikajúcim človekom. Človekom s veľ-
kým srdcom. Juraj – ďakujem Ti v mene všetkých Krompašanov, ktorí Ťa mali radi.

Česť Tvojej pamiatke.
Ing. Iveta Rušinová

OKIENKO ÚNIE  ŽIEN č.6OKIENKO ÚNIE  ŽIEN č.6OKIENKO ÚNIE  ŽIEN č.6OKIENKO ÚNIE  ŽIEN č.6OKIENKO ÚNIE  ŽIEN č.6

KROMPACHYKROMPACHYKROMPACHYKROMPACHYKROMPACHY

Výbor ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCII
DEMOKRATAICKEJ ÚNIE ŽIEN SLO-
VENSKA č.6 v Krompachoch ďakujem
všetkým sponzorom, ktorí svojimi spon-
zorskými darmi umožnili našim členkám
zúčastňovať sa na rôznych kultúrno-spolo-
čenských aktivitách. Vyslovujeme tiež po-
ďakovanie, základným školám, MŠ na Ro-
botníckej ulici ZUŠ, ktoré nám po celý rok
pripravovali hodnotný kultúrny program
na našich stretnutiach (Pampuškový večie-
rok, Deň matiek, Október – mesiac úcty k
starším, predvianočné stretnutie atď.)

Taktiež ďakujeme ZO JDS a Slovenské-

mu zväzu zdravotne postihnutých za ich
kultúrno – spoločenské akcie, ktoré uspo-
radúvajú počas celého roka pre svojich čle-
nov a sympatizantov.

Milí čitateliaMilí čitateliaMilí čitateliaMilí čitateliaMilí čitatelia

Nech je Vás život osvetlený optimizmom a
pohodou,
ako je horská pláň ožiarená slnkom.
Všetky vzťahy a skutky okolo Vás čisté,
ako vysokohorský sneh.
Nech je Vaše zdravie pevné a neoblomné,
ako kosodrevina vzdorujúca mrazivému vet-
ru.

Úspešný Nový rok 2009 Vám želá
Výbor ZO DÚŽS Krompachy
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O niekoľko dní, 25.januára, si pripome-
nieme už 64.výročie oslobodenia nášho
mesta. Vedenie mesta, zástupcovia Zväzu
protifašistických bojovníkov v Krompa-
choch a niektoré politické strany si ako
obvykle uctia túto udalosť položením kve-
tov k pamätníku na Námestí slobody a na
hrob padlých vojakov Československého
armádneho zboru. Pani primátorka vo svo-
jom príhovore zrejme pripomenie Krom-
pašanom ako oslobodenie nášho mesta v
januárových dňoch štyridsiateho piateho
roku prebiehalo a čo pre našich predkov
znamenalo. Žijúci pamätníci v krompaš-
skom ZPB si potom s vedením mesta po-
sedia a zaspomínajú.

I keď sa v dnešnej dobe takáto  spo-
mienka zaobíde bez pompézností, ba väč-
šina obyvateľstva si ju ani nevšimne, je pek-
né, že si každé vedenie krompašskej samo-
správy i po roku 1989 oslobodenie obce
pripomínalo a pripomína. Pripomína si
jednak konkrétne ľudské obete v našom
meste, ale  vzdáva úctu i všetkým obetiam
druhej svetovej vojny, všetkým zmareným
životom na všetkých frontoch poslednej
svetovej vojny. A vzhľadom na nestabilnú,
nervóznu medzinárodnú situáciu, na ne-
ustále vojnové konflikty, o ktorých sa z
médií denne, najmä po 11.septembri
2001...,  dozvedáme a na ktoré si nebezpeč-
ne privykáme, je i spomienka na koniec
vojny v roku 1945 stále aktuálna a má nám
čo pripomenúť. Aj keď len to, že než zarin-
čia zbrane, a nikto sa už nebude starať kto
zarinčal prvý, je ľudskou povinnosťou ko-
munikovať a komunikovať. V zmysle oné-
ho vianočného posolstva – „Sláva na vý-
sostiach Bohu – a na zemi pokoj! Ľuďom
dobrá vôľa! A keď si spomeniete na jesen-
né  výtržnosti chuligánov v Dunajskej Stre-
de, a potom v Košiciach, na vyžraných „fut-
balových fanúšikov“, ktorí možno ani ne-
poznajú futbalové pravidlá, keď si spome-
niete na vášne, ktoré títo primitívi na oboch
stranách Dunaja vyvolali, zamrazí vás, ako
ľahko vzbĺkne ošiaľ, v ktorom sa to už reže
hlava nehlava...samozrejme ,že na oboch
stranách len v zmysle spravodlivosti a ná-
pravy tisícročných krívd !

I preto je dobré, aby sa náhodný cho-
dec pred večným ohňom  na námestí 23.
januára aspoň na minútu zastavil a sklonil
hlavu.

Ja ako Krompašan som rád, že od mi-
nulého januára sa zmenila k lepšiemu nie-
len centrálna časť Krompách, ale i iné lo-
kality a aj hrob padlých vojakov v severo -
východnej časti cintorína skrášľuje nová

náhrobná tabuľa zo sivého mramoru. Tá
okoloidúcim pripomína, že v januári 1945
položili v našom meste (okrem sovietskych
vojakov N.S.Kondrateva, P.K.Solonkina,
V.L.Fedotova, A.P.Solotkého , ktorí boli prv
pochovaní 28.januára 1945 na mieste te-
rajšej sochy v parku a potom prevezení
8.apríla 1945 na vojenský cintorín v Koši-
ciach) štyria vojaci čsl. armádneho zboru:
por. Feher, voj. Choma, voj. Frieschman a
voj.Barna. Pani primátorka splnila svoj
sľub, že náhrobný kameň dá obnoviť, a pre
nás to znamená, že sa už nebudeme musieť
červenať pred potomkami padlých, ktorí
sem,  tam navštívia hrob svojich otcov.

Mňa v tejto súvislosti napadlo niekoľ-
ko myšlienok. Jedna z nich je táto: Z času
na čas sa v súvislosti s politickými oslava-
mi v meste objavila v tlači výčitka, že na
spomienkových udalostiach chýbala mlá-
dež. Keď som nad napísanou výčitkou uva-
žoval, zdalo sa mi, že táto kritika nie je
opodstatnená. Že v minulosti sa kadečo
zapchávalo školákmi ešte pamätáme, ale
škoda o tom polemizovať. Ja som presved-
čený, že spomienkových podujatí sa dnes
zúčastňujú len tí, ktorí kohosi reprezentu-
jú. Sú to predstavitelia mestskej samosprá-
vy (ktorí sa po volebných obdobiach me-
nia) zástupcovia tých politických strán,
ktorí sa k historickej udalosti hlásia a čle-
novia Zväzu protifašistických bojovníkov.
Tí všetci tam akosi byť musia. Alebo chcú.
Z osem a pol tisíca obyvateľov Krompách
je to zhruba tridsať ľudí. A k tým treba pri-
počítať i žijúcich pamätníkov, ktorí členmi
ZPB z rôznych dôvodov nie sú, ale vojna
im kruto do ich mladého života vstúpila. A
oni si tie roky, v pokročilom veku,  pripo-
mínajú doma. Často so slzami v očiach nad
starými fotografiami... Jednému z nich
som mal tú česť v minulom roku k životné-
mu jubileu zablahoželať. Je to pán Franti-
šek Kalinaj z Veternej ulice, ktorý sa v Tur-
čianskom Sv. Martine zúčastnil Povstania,
bol zajatý, a zvyšok vojny prežil v strašných
podmienkach nemeckého koncentráku.
Jeho spomienky by stáli za zaznamenanie
pre potomkov...ale aby som sa vrátil k téme
školákov. Účasť školákov pri politických
oslavách, by nemala logiku života. Až na
jeden nápad. Školy sú v prvom roku refor-
my a rozbiehajú svoje školské programy. A
v rámci regionálnej histórie by mestské
oslavy mohli poslúžiť pre najnižšie roční-
ky základnej školy i pre škôlkarov. Veď po-
chopiť svetové dejiny treba začať poznaním
rodiny, obce, okresu. A tu by mohli naši
malí školáci dostať od svojich učiteľov pri

exkurzii na námestí, cintoríne či mieste
Krompašskej vzbury prvú informáciu o
svojich predkoch. Bolo by to prirodzené a
spontánne. A žiaci vyšších ročníkov tu
majú tému na výskum. Vypátrať potomkov
oných štyroch padlých, zistiť ich osudy,
súvislosti. V časoch internetu nie nezvlád-
nuteľná, vcelku zaujímavá a  dôstojná čin-
nosť.

Svojho času našla pani Jana Karolčíko-
vá, ktorá sa so svojou dcérou Janou Vozá-
rovou o hrob nezištne stará, pod kamien-
kom, na kúsku papierika poďakovanie od
potomka padlého vojaka. Lístok neznáme-
ho človeka bol adresovaný neznámemu
človeku. A to nie je zlý námet na pátranie
pre mládež. A je to možno pre niekoho aj
začiatok životného príbehu hľadania cesty
od človeka k človeku...

Mgr. Marko Skurka

„Ľuďom dobrá vôľa!“„Ľuďom dobrá vôľa!“„Ľuďom dobrá vôľa!“„Ľuďom dobrá vôľa!“„Ľuďom dobrá vôľa!“

Korčuľovanie v mesteKorčuľovanie v mesteKorčuľovanie v mesteKorčuľovanie v mesteKorčuľovanie v meste

KrompachyKrompachyKrompachyKrompachyKrompachy

Od 6. januára 2009 bude sprístupnená
upravená ľadová plocha v priestoroch
tenisového ihriska Základnej školy na
ul. Maurerova.
Korčuľovanie je možné od rána počas
celého dňa.
Vstup na túto ľadovú plochu je voľný.

Krytá plaváreňKrytá plaváreňKrytá plaváreňKrytá plaváreňKrytá plaváreň

opäť otvorenáopäť otvorenáopäť otvorenáopäť otvorenáopäť otvorená

Oznamujeme širokej verejnosti, že
od 2. januára 2009 bude opäť otvorená
krytá plaváreň v Krompachoch.

Prevádzkové hodiny:Prevádzkové hodiny:Prevádzkové hodiny:Prevádzkové hodiny:Prevádzkové hodiny:

Po - Pia: 16:00 hod. - 20:00 hod.
So - Ne: 14:00 hod. - 20:00 hod.
Vstupné:Vstupné:Vstupné:Vstupné:Vstupné:

Deti a mládež do 15 rokov:
1 € (30,1260 Sk)

Dospelí: 2 € (60,25 Sk)

Základná organizácia Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých v Krom-
pachoch ďakuje všetkým sponzorom,
ktorí svojimi darmi prispeli na činnosť
zväzu, pomohli nám úspešne uskutočniť
rôzne spoločenské podujatia a tým pote-
šiť našich členov – zdravotne postihnu-
tých občanov.

Prajeme im mnoho úspechov v roku
2009 a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Silvester Hvizdoš
predseda ZO – SZZP
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SME BLIŽŠIE K VÁM!SME BLIŽŠIE K VÁM!SME BLIŽŠIE K VÁM!SME BLIŽŠIE K VÁM!SME BLIŽŠIE K VÁM!

Navštívte klientske pracovisko APOLLO zdravotnej poisťovne, a. s., vo Vašom meste.
Krompachy, Obchodný dom POKROK (2. poschodie)
Hlavná 10, 053 42 KROMPACHY
053 / 3124593

Sme tu pre Vás každý pracovný deň!
Pondelok – štvrtok 8.00 – 16.00
Piatok 8.00 – 14.00

O poisťovni:O poisťovni:O poisťovni:O poisťovni:O poisťovni:

APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s., je silnou, finančne zdravou a stabilnou pois-
ťovňou, ktorá na slovenskom trhu pôsobí od roku 1995.

V roku 2008 získala APOLLO ZP najväčší počet nových poistencov spomedzi
všetkých piatich zdravotných poisťovní na slovenskom trhu a od 1. januára 2009 jej
pribudlo viac ako 50 000 nových poistencov.

Svojimi ekonomickými ukazovateľmi potvrdzuje povesť stabilnej zdravotnej po-
isťovne. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre poistencov je jedným z najdôleži-
tejších kritérií. Poistencom poskytuje zdravotnú starostlivosť takmer 10 000 posky-
tovateľov zdravotnej starostlivosti.

Produkty:Produkty:Produkty:Produkty:Produkty:

Program Zdravé srdceProgram Zdravé srdceProgram Zdravé srdceProgram Zdravé srdceProgram Zdravé srdce

- poistencom od 30 – 60 rokov
+ Už nefajčím
- príspevok 33,19 _ (1000 Sk) na odvy-
kaciu kúru

Zľavy pre zdravieZľavy pre zdravieZľavy pre zdravieZľavy pre zdravieZľavy pre zdravie

- v širokej sieti športových, relaxačných
a rekondičných zariadení, očných op-
tík,...

Očkovanie proti chrípkeOčkovanie proti chrípkeOčkovanie proti chrípkeOčkovanie proti chrípkeOčkovanie proti chrípke

- bezplatne pre všetkých

Očkovanie proti kliešťovejOčkovanie proti kliešťovejOčkovanie proti kliešťovejOčkovanie proti kliešťovejOčkovanie proti kliešťovej

encefalitídeencefalitídeencefalitídeencefalitídeencefalitíde

- bezplatne až do 18 rokov

Očkovanie proti pneumokokomOčkovanie proti pneumokokomOčkovanie proti pneumokokomOčkovanie proti pneumokokomOčkovanie proti pneumokokom

- bezplatne pre deti do 2 rokov

Bezpečné tehotenstvoBezpečné tehotenstvoBezpečné tehotenstvoBezpečné tehotenstvoBezpečné tehotenstvo

- úhrada nad rámec obvyklých platieb
+ novorodenecký balíček

Mamografia včasMamografia včasMamografia včasMamografia včasMamografia včas

- do 10 dní pre ženy od 40 rokov

FIT bez hranícFIT bez hranícFIT bez hranícFIT bez hranícFIT bez hraníc

- zvýhodnené cestovné a úrazové poiste-
nie od GENERALI SLOVENSKO

Škola prevencieŠkola prevencieŠkola prevencieŠkola prevencieŠkola prevencie

- online na www.apollo.sk

Vážení spoluobčania.Vážení spoluobčania.Vážení spoluobčania.Vážení spoluobčania.Vážení spoluobčania.

Prihovárame sa Vám touto formou v
čase, keď naša spoločnosť produkuje nad-
merné množstvo odpadu, a je na mieste sa
zaujímať, čo sa deje s vecami, ktoré sme
ešte pred chvíľou nevyhnutne potrebovali,
a ktoré sa po zahodení stávajú pre nás bez-
cenným odpadom. Umiestňujeme ich na-
príklad na skládku. Tieto skládky zaberajú
určitý priestor v krajine a po skončení ich
životnosti treba vždy hľadať nové lokality.
Riešením nie je ani spaľovanie odpadov v
spaľovni. Opticky sa množstvo odpadu
podstatne zníži, ale za cenu vzniku toxic-
kej škvary(ktorá sa musí skládkovať špeci-
álne ako nebezpečný odpad) a úletu exha-
látov do ovzdušia.

Riešením je teda predchádzanie vzni-
ku odpadov, napríklad kupovaním nebale-
ného tovaru ale aj zapojenie sa do separo-
vaného zberu odpadu.

Pri separovanom zbere sa nepotrebná,
vyhodená vec nepovažuje za odpad, ale za
druhotnú surovinu, ktorú je možno recyk-
lovať - opäť použiť. Samozrejme, že recyk-
lovať sa nedá všetko, ale je znova na nás,
do akej miery používame výrobky, ktoré sa
budú dať po zrecyklovaní zas používať.
Určite je dosť náročné vyznať sa v tom
množstve jednotlivých obalov, na ktorých
je známa značka recyklacie (tri šípky, pa-
náčik ktorý separuje odpad). Aj napriek
spomenutému označovaniu obalov, nie je
v súčasnej dobe možné každý takto ozna-
čený obal zrecyklovať. Stále do toho vstu-
puje hlavne čistota a množstvo vyseparo-
vanej suroviny a v neposlednom rade aj
záujem o výrobok vyrobený z recyklované-
ho odpadu, teda TRH. Preto odporúčame
pozorne sledovať propagačné materiály,
kde sú presne vyšpecifikované druhotné
suroviny, ktoré sa zbierajú a ktoré sa na-
opak nezbierajú.

V roku 2004 bolo založené SEZO –
Spiš, združenie obcí, ktoré združilo 55
miest a obcí v regiónoch Spišská Nová Ves,
Krompachy a Gelnica za účelom zavedenia
a zjednotenia systému separovaného zbe-
ru v daných regiónoch. Bol vypracovaný
projekt SEZO – separovaný zber odpadov.

Celý systém separovaného zberu je za-
ložený na triedení odpadu v domácnos-
tiach, jeho následnom vkladaní do textom
označených, farebných zberných nádob
(bytové domy), ako aj plastových vriec (ro-
dinné domy). MODRÁ = papier, ZELENÁ

Zapojme sa do separovaného zberu!Zapojme sa do separovaného zberu!Zapojme sa do separovaného zberu!Zapojme sa do separovaného zberu!Zapojme sa do separovaného zberu!

= sklo, ŽLTÁ = plasty – PET fľaše, fólie +
kovové obaly + VKM(TetraPack). Takto
vytriedené zložky odpadu budú zvážané
zbernými vozidlami podľa kalendára zvozu
do triediacich liniek v triediacich dvoroch
(v Spišskej Novej Vsi a v Spišských Vla-
choch) a po dôkladnejšom dotriedení ex-
pedované na ďalšie spracovanie k zhodno-
covateľom.

Pri separovanom zbere je dôležitéPri separovanom zbere je dôležitéPri separovanom zbere je dôležitéPri separovanom zbere je dôležitéPri separovanom zbere je dôležité

najmä:najmä:najmä:najmä:najmä:

1. Čistota vytriedených surovín – vytriede-
né suroviny je potrebné zbaviť zvyškov
obsahu, potravín a iných nečistôt (prečo?
...pri triedení sa tento odpad stáva dru-
hotnou surovinou, ktorá sa dostáva na
triediacu linku (za ktorou stoja ľudia) a s
ktorou sa ďalej obchoduje - tovar)

2. Zmenšenie objemu surovín – jedná sa
hlavne o PET fľaše a VKM teda nápojové
kartóny známe aj ako TetraPacky. (prečo?
...hlavne kvôli úspore miesta ako v kon-
tajnery tak aj vo vreci a tým efektívnejšie-
mu zberu)

3. Správne umiestnenie surovín – každá
surovina patrí do príslušnej farbou a tex-
tom označenej nádoby, vreca

(prečo? ...aby sa tým neznehodnotil celý
obsah kontajnera, ako aj snaha všetkých
Vás, ktorí ste sa do separovaného zberu
zapojili a beriete to vážne. Nehovoriac o
zložkách, ktoré vôbec nepatria medzi se-
parované zložky a mali by sa naďalej od-
kladať do nádoby na komunálny odpad.
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Starostlivosť o pleť v zimeStarostlivosť o pleť v zimeStarostlivosť o pleť v zimeStarostlivosť o pleť v zimeStarostlivosť o pleť v zime

Zima a zimné obdobie dajú našej pleti dosť
zabrať, takže je potreba správna starostlivosť.
Nie je to len kvôli veľkým mrazom a chladného
vzduchu či dráždivému vetru ale i prechody z
vonku do vnútra vašej pleti veľmi na kráse ne-
pridajú. Ako si čistíme pleť v zimnom období?

Každý večer je nutné poriadne pleť očistiť
aby mohla pokožka voľne dýchať a v priebehu
noci regenerovať, pričom na ošetrenie volíme
jemné čistiace prostriedky a na pokožku pri čis-
tení veľmi netlačíme. Ráno používajte studenú
vodu na umývanie tváre a samozrejme použí-
vajte vhodný krém, pokiaľ používate mejkap,
tak najlepšie z UV filtrom aby našu pleť ochrá-
nil. V zimnom období môžeme vyskúšať aj uk-
ľudňujúce a vyživujúce masky na tvár napr.
uhorkovú masku, ktorú si pripravíme nasledov-
ne : Nastrúhame si malú uhorku a pridáme do
nej lyžicu kyslej smotany. Takto pripravenú
masku nanesieme na čistú pokožku a necháme
si ju pôsobiť asi dvadsať minút. Potom masku
odstránime teplou vodu a pleť nakrémujeme
vhodným krémom.  Pokiaľ si užívame zimu a to,
že chodíme lyžovať a naša pleť je vystavená sne-
hu a budeme sa zrejme pohybovať vo vysokých
nadmorských výškach, používajte vždy kvalit-
né krémy s UV filtrom, ktoré majú ochranný
faktor 12 a viac. Predídete tak spáleniu vašej
pokožky, keďže slnko na horách opaľuje viac ako
v nížinách. Nemali by ste používať hydratačné
krémy, tie totiž obsahujú vodu a voda pri mraze
pokožku ešte viac poškodzuje a na pleti by vám
mohli vzniknúť nepekné červené žilky.  Preto pri
lyžovaní používajte radšej mastné, výživné a
ochranné pleťové krémy pery používajte
ochranný balzám. V období veľkých mrazov sa
dobre osvedčilo používanie vitamínového séra.
V zime asi najviac trpia naše pery, pretože si si
ich stále olizujeme a jemná pokožka pier neob-
sahuje žiadne tukové žľazy, preto sa pokožka na
perách ľahko vysuší a popraská. Veľkým pomoc-
níkom bývajú prípravky ktoré obsahujú včelí
vosk a rastlinné oleje. Zdroj: internet

Separujme odpady správneSeparujme odpady správneSeparujme odpady správneSeparujme odpady správneSeparujme odpady správne

!!! POZOR !!!!!! POZOR !!!!!! POZOR !!!!!! POZOR !!!!!! POZOR !!!

Dôležité upozornenie !Dôležité upozornenie !Dôležité upozornenie !Dôležité upozornenie !Dôležité upozornenie !

1. Pozorne si prečítaj čo zbierame a čo nezbierame ako separované zložky z komunálne-
ho odpadu.

2. Neznečisťuj separovaný zber odpadom, ktorý patrí na skládku odpadov.
3. Vyseparované zložky – obaly zbav nečistôt a zvyškov obsahu inak

NEBUDÚ ODOBRATÉ!
4. Vrecia, ktoré budú obsahovať iné druhy zložiek okrem tých, ktoré sú uvedené medzi

„Zbierame:“, alebo budú obsahovať zložky uvedené medzi „Nezbierame:“ budú pone-
chané na mieste, t.j. NEBUDÚ VYPRÁZDNENÉ !!!

Toto opatrenie bolo potrebné prijať z dôvodu vysokého % komunálneho odpadu me-
dzi vyseparovanými zložkami. Pevne veríme, že Vás toto opatrenie neodradí v snahe se-
parovať odpady správne. Ďakujeme za pochopenie.

HESLO:HESLO:HESLO:HESLO:HESLO:

Vyseparovať sa dá VŠETKO, no zrecyklovať len NIEČO (v súčasnej dobe)

PAPIERPAPIERPAPIERPAPIERPAPIER

Zbierame: noviny, časopisy, knihy, kartóny, zošity, korešpondencia, lepenka
Nezbierame: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou),
umelohmotné obaly, stanioly, celofán, hygienické potreby,
použité plienky, voskovaný papier

SKLOSKLOSKLOSKLOSKLO

Zbierame: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre,
tabuľové (okenné) sklo
Nezbierame: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtené sklo, autosklo, sklobetónky,
TV obrazovky, žiarovky, žiarivky, zaváraninové poháre s obsahom zaváranín.

PLASTYPLASTYPLASTYPLASTYPLASTY

Zbierame:
1. Plastové fľaše od minerálok, malinoviek, vína, piva, rastlinných olejov, octu
(označenie PET alebo 1)
2. obaly od aviváži, čistiacich prostriedkov, šampónov octu (označenie PET alebo 1,
HDPE alebo 2, LDPE alebo 4, PP alebo 5)
3. obalové fólie – číre aj farebné (LDPE alebo 4)
4. záhradný nábytok, nádoby z kuchyne a kúpeľni napr. plastové koše na odpadky
a prádlo, vedrá, lavóry (označenie PP alebo 5, HDPE alebo 2)
5. prepravky (označenie PP alebo 5, HDPE alebo 2)
6. penový polystyrén obalový napr. od TV, chladničiek, práčok (označenie PS
alebo 6) – nie stavebný !!!
Nezbierame: znečistené plasty (potravinami, zeminou, maltou, farbou, chemikáliou) –
týka sa to aj druhov vyššie špecifikovaných, kelímky od jogurtov, nátierok, smotany
a pod., mikroténové sáčky, plastové obaly z motorových olejov a iných ropných
produktov, celofán, obaly z cukríkov, keksov, cestovín, plastové predmety s obsahom
kovov, podlahové krytiny, gumu, molitan, auto plasty – nárazníky, puklice, prístrojové
dosky a pod., hračky a iné ťažko zatriediteľné plasty bez obalovej značky.

KOVOVÉ OBALYKOVOVÉ OBALYKOVOVÉ OBALYKOVOVÉ OBALYKOVOVÉ OBALY

Zbierame: konzervy od rôznych potravín (označenie FE alebo 40, ALU alebo 41),
plechovky od nápojov (coca-cola, pivo), hliníkové viečka (jogurt, maslo,
smotana), alobal, čajových sviečok.
Velkoobjemový kovový šrot (potrubie, zábradlie, staré pletivo, kotly, rámy z bicyklov a pod.) nahláste
na Obecný úrad. Po dohode so zástupcom obce/mesta zabezpečíme vývoz. Neodoberieme Vám ho
pri vývoze plastov – dôvod ochrana lisovacieho mechanizmu.

VKM=Tetra PackVKM=Tetra PackVKM=Tetra PackVKM=Tetra PackVKM=Tetra Pack

Zbierame: stlačené tetrapakové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav, džúsov,
vína s hliníkovou ako aj plastovou fóliou vo vnútri.

SKLOSKLOSKLOSKLOSKLO

Čistota všetkých vytriedených surovín z domácnosti je veľmi dôležitá, nakoľko sa tieto
suroviny dostávajú na triediacu linku, za ktorou stoja ľudia. Berme ohľad aj na nich.

PoďakovaniePoďakovaniePoďakovaniePoďakovaniePoďakovanie

V obrovskom žiali a smútku sme sa
29.12.2008 navždy rozlúčili, hlboko sme sa
poklonili a vzdali sme úctu zakončenému
krátkemu životu pána JURAJA ŠOLTÉ-
SA. Rozlúčili sme sa s milovaným člove-
kom, ktorému svieca života dohorela a náš
drahý zosnulý odišiel z kruhu svojej milo-
vanej rodiny, známych, priateľov, športov-
cov - náhle a bez rozlúčky. Dovoľte touto
cestou vyjadriť poďakovanie všetkým, kto-
rí sa s ním prišli rozlúčiť na jeho poslednej
ceste, dovoľte poďakovať sa za prejavy sú-
strasti aj kvetinové dary.

Naše poďakovanie si zaslúži personál
nemocnice v Krompachoch – rýchla zdra-
votná pomoc, za maximálnu snahu o zá-
chranu životu nášho nebohého, personál
fy. BRANTNER, Zbor pre občianske zále-
žitosti pri MsÚ a všetci, ktorí nám boli ná-
pomocní v našej neľahkej situácii.

Smútiaca rodina
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K I N O SLÁVIAK I N O SLÁVIAK I N O SLÁVIAK I N O SLÁVIAK I N O SLÁVIA

FEBRUÁR, MAREC 2009FEBRUÁR, MAREC 2009FEBRUÁR, MAREC 2009FEBRUÁR, MAREC 2009FEBRUÁR, MAREC 2009

*******************************************************************
14. 214. 214. 214. 214. 2 SIROTINEC o 19,00 hod.SIROTINEC o 19,00 hod.SIROTINEC o 19,00 hod.SIROTINEC o 19,00 hod.SIROTINEC o 19,00 hod.

Fenomenálny mysteriózny triler tvorcov Oscarového filmu Faunov labyrint Tento
rok ste už videli kasové trháky, komédie i paródie, horory aj animáky. Ale videli ste už
skutočne dobrý film? Laura kúpi starý schátralý sirotinec a prerobí ho na zariadenie
pre postihnuté deti. Keď sa do domu aj s rodinou nasťahuje, jej syn Simon si vymyslí
imaginárneho kamaráta, a začne sa s ním hrávať. Spočiatku nevinné hranie začne ča-
som Lauru znepokojovať... keď však malý Simon bez stopy zmizne, Laura je zúfalá a
skúša všetko, čo by jej ho mohlo pomôcť nájsť. Spojí so skupinou parapsychológov,
aby jej túto záhadu, ale aj iné nevysvetliteľné udalosti v dome, pomohli vyriešiť...MP od
12 rokov, mystery/thriller, 105 min. Vstupné: 2,- €
28. 2.28. 2.28. 2.28. 2.28. 2. STAR WARS: THE CLONE WARS o 19,00 hod.STAR WARS: THE CLONE WARS o 19,00 hod.STAR WARS: THE CLONE WARS o 19,00 hod.STAR WARS: THE CLONE WARS o 19,00 hod.STAR WARS: THE CLONE WARS o 19,00 hod.

Hviezdne vojny dostávajú prvým celovečerným animovaným filmom z dielne Lu-
casfilm Animation úplne novú podobu. Galaxia je sužovaná Vojnou klonov – civilnou
vojnou, ktorá proti sebe postavila armádu Separatistov a Republiku so svojimi ochran-
cami, rytiermi Jedi. V snahe získať prevahu sú Jedi Anakin Skywalker a jeho padawan-
ská učnica Ashoka Tano vyslaní na dôležitú misiu s ďalekosiahlymi následkami. Na
misiu, ktorá ich postaví tvárou tvár známemu kriminálnikovi Jabbovi Huttovi.

MP, animovaný, dobrodružný, sci-fi , 98 min., slovenské titulky . Vstupné: 2,- €
*******************************************************************
1. 3  NIKO a cesta ku hviezdam o 16,00 hod.1. 3  NIKO a cesta ku hviezdam o 16,00 hod.1. 3  NIKO a cesta ku hviezdam o 16,00 hod.1. 3  NIKO a cesta ku hviezdam o 16,00 hod.1. 3  NIKO a cesta ku hviezdam o 16,00 hod.

NIKO a cesta ku hviezdam je veselý dobrodružný príbeh pre celú rodinu o malom
sobíkovi Nikovi a jeho kamarátoch. Niko verí, že otec, ktorého nikdy nepoznal, je jed-
ným zo svetoznámej letky Santa Clausa. Jeho najväčším snom je naučiť sa lietať rovna-
ko dobre ako jeho otec. Dospelé soby z Nikovho stáda však nemajú pre sobíkov talent
ani najmenšie pochopenie a deti sa mu smejú. Vlastne vôbec nikto mu neverí, že jeho
otec je medzinárodná hviezda. Jediný, kto ho podporuje a verí mu, je neohrabaná lieta-
júca veverička Július. Napriek prísnym zákazom stáda sa Niko rozhodne nacvičovať si
svoj let na kopci, na ktorom hrozí útok vyhladovaných vlkov. Pri jeho smole ho vlci sa-
mozrejme zavetria a celé stádo si musí hľadať nový úkryt. Niko sa cíti previnilo, a preto
opustí stádo, svoju matku i kamarátku Sagu a spoločne s Júliusom a líškou Wilmou sa
vydá na ďalekú cestu za svojím otcom…

Animovaný, rodinný, dobrodružný film, slovenský dabing, 98 min. Vstupné: 1,60 €
*******************************************************************
24. 1.24. 1.24. 1.24. 1.24. 1. MAMA MIA o 19,00 h.MAMA MIA o 19,00 h.MAMA MIA o 19,00 h.MAMA MIA o 19,00 h.MAMA MIA o 19,00 h.

Najväčšia filmová pohoda tohto roka . žáner: muzikál, slovenskí titulky, dĺžka: 108
minút.
*******************************************************************
PREDPREDAJ VSTUPENIEK  - 1  hodina pred predstavením v DomePREDPREDAJ VSTUPENIEK  - 1  hodina pred predstavením v DomePREDPREDAJ VSTUPENIEK  - 1  hodina pred predstavením v DomePREDPREDAJ VSTUPENIEK  - 1  hodina pred predstavením v DomePREDPREDAJ VSTUPENIEK  - 1  hodina pred predstavením v Dome

kultúry na prízemí ( pokladňa)kultúry na prízemí ( pokladňa)kultúry na prízemí ( pokladňa)kultúry na prízemí ( pokladňa)kultúry na prízemí ( pokladňa)

…o tom sa rozhodli presvedčiť študen-
ti Gymnázia v Krompachoch 19.12.2008 v
Dome kultúry svojich spolužiakov v dopo-
ludňajších hodinách a svojich blízkych,
priateľov či známych na verejnom vianoč-
nom  koncerte v  podvečer.

Moderátorky Lucia Bednárová (3.B) a
Monika Dzuríková (1.A) zoznámili prí-
tomných s rozprávkovým príbehom, ktorý
má tú zvláštnosť, že sa naozaj stal – o vzni-
ku najznámejšej koledy, ktorá vďaka jedno-
duchej, vydarenej melódii a textu, ktorý vy-
jadroval romantickú poéziu tajomných
sviatkov, udáva tón najkrajších sviatkov
roka – „ Stille Nacht, heilige Nacht“.

 Aj naši „malí“ ( príma, sekunda a ter-
cia) dokázali, že s jazykmi problém nema-
jú, a tak zaznela Tichá noc v nemčine, ang-
ličtine, češtine a slovenčine.

Pripomenuli sme si aj vianočku s hro-
zienkami ako symbol udržania pevného
zväzku rodiny. Presne tak sa cítili všetci,
ktorí sa podieľali na vianočnom koncerte.

Krása vianočného stromčeka a čaro
Štedrého večera spočíva aj v prijímaní a
darovaní darčekov. Mať čo darovať a komu
darovať je azda najväčším životným šťas-
tím . Študenti venovali kúsok seba – kúsok
svojej duše prostredníctvom známych i
menej známych piesní a hudobných skla-
dieb. Snažili sa odovzdať prítomným „ po-
solstvo lásky“, k čomu sa navzájom nabá-
dali  textom piesne„pošli ho Ty a s Tebou
ja…“

Vianočný čas doznieva, každý si kladie
otázky: Čaká nás šťastnejšie obdobie ale-
bo jedno  z tých ťažších? Koľko alternatív
radostí, bolestí, problémov i šťastia? Život
je však zaujímavý práve svojou tajomnos-
ťou, nevyspytateľnosťou. Radi preto zbie-
rame čriepky sily, ktorou  sa dokážeme as-
poň trochu obrniť pred neočakávaným
priebehom nasledujúcich mesiacov.

Dúfame, že svojím koncertom sme po-
mohli nazbierať sily a obrniť sa…, ale i vy-
čariť v srdciach kvet lásky, ktorý kvitne aj v
protiklade s chmúrnym zimným počasím.

Účinkovali: Miriam Čakurdová , Vik-
tória Ondriová , (príma, spev), Denis Cmo-
rej, Daniela Dobošová, Natália Nehrerová,
Anna Kuchárová, Michaela Krescanková
(tercia, spev), Mária Brutovská, Ľubica
Guspanová, Klára krokusová, Petra Lizá-
ková (kvarta, spev), Jana Tureková (kvar-
ta, klavír),Andrea Ivančová(1. A, spev),
Natália Znancová ( 1.A), keyboard, spev),
Marek Kosturák (1.B, keyboard), Martin
Hvizdoš, Zuzana Hanková (2.A.,husle),
Ján Grega(2.A, bicie), Michal Kaľavský,

Každý deň budú vraj Vianoce…Každý deň budú vraj Vianoce…Každý deň budú vraj Vianoce…Každý deň budú vraj Vianoce…Každý deň budú vraj Vianoce…

Radoslav Klein (2.A, gitara), Barbara Bal-
lová (2.A, spev), Adriana Mižigárová, Ta-

tiana Michalková(2.B, spev),  Miroslava
Hozzová, Tomáš Dzurov (3.A, keyboard),

Dušana Hropková (3.A,
spev), Tomáš Thúr ( 3.B, bas-
gitara), Martin Matis ( 4.A,
prezentácia), Lenka Hort-
váthová, Erik Hvizdoš (4.B,
spev). Pomôcť prišla i bývalá
študentka Mária Dzuríková (
husle).

Tatiana Znancová,
Gymnázium Krompachy
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Novinu radostnú oznámim vám,

že sa nám narodil dnes Kristus Pán,

to dieťa krásne, nad slnko jasné,

anjeli spievajú, slávu mu vzdávajú pri Bet-

leheme

Predstavme si dlaň. Jedna je zatvorená,
druhá otvorená. Zo zatvorenej si nemôže-
me nič vziať, ani nič do nej vložiť. Neprijí-
ma ani nerozdáva. Otvorená dlaň sa ponú-
ka na prijímanie i rozdávanie. Všetci, čo sa
aktívne zúčastňujú na posolstve Dobrej
noviny, majú otvorenú dlaň.

Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa
vo vianočnom období vydávajú skupinky
detí ohlasovať radostnú zvesť o narodení
Pána v mestách a dedinách na celom Slo-
vensku a stávajú sa tak poslami nádeje.

Nová tvár starodávneho zvyku „Kole-
dovanie v období Vianoc je obradom hlbo-
ko zakoreneným v celej Európe i za jej hra-
nicami. Mohli by sme však povedať, že je
to jeden zo zvykov nemajúcich vlasť, lebo
ani jeden zo súčasných národov sa nemô-
že pochváliť tým, že mu dal počiatok,“ tvr-
dí významný rumunský etnológ a folkloris-
ta Petru Caraman a dodáva: „Jeho podsta-
ta je kresťanská, pretože sa s ním stretáva-
me u kresťanských národov.“ Koledy boli
po mnohé stáročia neodmysliteľnou zvu-
kovou kulisou dotvárajúcou atmosféru
Vianoc. Tradícia koledovania sa u nás v
posledných rokoch zachovala len v niekto-
rých regiónoch, avšak prostredníctvom
koledníckej akcie Dobrá novina sa ju od
roku 1995 darí obnovovať na celom Slo-
vensku za podpory eRka .- Hnutia kresťan-
ských spoločenstiev detí.

 V našom meste koledovala Dobrá no-
vina i tento rok a podporila prácu misioná-
rov z dobrovoľných príspevkov občanov
nášho mesta sumou 7. 200,- Sk.  Deti
nášho mesta , ktoré pracujú v krúžku
Mladý misionár na ZŠ Zemanská a tiež
niektorí žiaci zo ZŠ Maurerova i tento rok
radostne vykročili do mrazivých ulíc , aby
vinšami a spevom kolied rozveselili nejed-
no srdce ľudí. Celé koledovanie prebehlo v
radostnej atmosfére. Deti si odniesli krás-
ne zážitky a nemálo sladkostí a vitamínov.
Možno si poviete, že samy máme málo, nie-
to ešte niekomu pomáhať.. Ale istý múdry
človek povedal, že „....  najchudobnejší sú
tí, čo sa už nevedia rozdeliť..“ Dobrá novi-
na koledovala vo farnosti, v škole. Vinšo-
vala pri Vianočnej večeri pre starších a osa-
melých ľudí, ktorá sa 18.12. 2008 konala
na rím. katol. far. úrade a neobišla ani bez-
domovcov . Ďakujeme všetkým , ktorí nás
prijali do svojho príbytku , aby si vypočuli

akú dobrú novinu sme zvestovali...
Týmto sa zároveň chcem poďakovať

Vdp. kanonikovi Štefanovi Kosturkovi za
spoluprácu pri organizovaní koledovania,
tiež p. Eve Oršulákovej a p. Emilovi Rin-
gošovi za pomoc pri sprevádzaní koledníc-
kych skupiniek a samozrejme mladým mi-
sionárom z nášho mesta – ďakujem zo srd-
ca najviac. Ďakujem aj ich rodičom, že de-
ťom koledovanie umožnili v čase rodin-
ných návštev a odpočinku.

Mená koledníkov, ktorí si zaslúžia
poďakovanie:  ZŠ Zemanská: Mária Slo-
vinská  5.B, Matúš Rybár 5.B, Kristián Šef-
čík 3.A, Peter Rybár 3.A, Norbert Mikula
3.A, Martin Mikula  gymnázium , Natália
Bátorová 4.A, Michal Vojtek  7.B, Marek
Vojtek 6.A

ZŠ Maurerova: Jakub Ringoš 5.A, Zu-
zana Frankovičová 4.B, Timea Garančajo-
vá 4.B,Veronika Cehlárová 7.B

Mgr. Anna Rybárová
katechétka na ZŠ Zemanská

Prinášame do domu dobrú novinu!Prinášame do domu dobrú novinu!Prinášame do domu dobrú novinu!Prinášame do domu dobrú novinu!Prinášame do domu dobrú novinu!
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Záhradkárska poradňaZáhradkárska poradňaZáhradkárska poradňaZáhradkárska poradňaZáhradkárska poradňa

Rady na začiatku rokaRady na začiatku rokaRady na začiatku rokaRady na začiatku rokaRady na začiatku roka

Vážení čitatelia záhradkárskej rubriky!

Dovoľte mi na začiatku roka popriať
Vám a Vašim rodinám veľa šťastia, zdravia
a záhradkárskych úspechov po celý rok
2009, zaželať veľa pekných slnečných dní,
bez úmorných horúčav, dostatok vlahy v
podobe tichých nočných dáždikov, rastlin-
ky a stromy s bohatou úrodou, bez chorôb
a škodcov, aby sme nemuseli používať che-
mickú ochranu, a keď už , tak v minimál-
nom množstve. Skrátka, aspoň taký, aký
bol ten uplynulý,

Aj keď sa zdá, že január je pre záhrad-
kára oddychový mesiac, sú práce, ktoré na
nás v tomto mesiaci čakajú. Opravujeme a
ošetrujeme záhradkárske náradie, ostríme
nože, pílky, nožnice, motyky, čo oceníme
hlavne na jar. Zoškrabujeme starú kôru z
kmeňov a hrubých konárov. V dňoch bez
mrazu  natierame kmene stromov vápen-
ným mliekom, hlavne južnú stranu, čím
zabránime prehrievaniu kmeňov za slneč-
ných dní. Pod kôrou pri zohriatí slnkom sa
začína tvoriť miazga, ktorá pri prudkom
poklese v noci zamŕza, a strom nám prask-
ne. Tvoria sa tzv. mrazové dosky, odumrie
časť kôry, pod ktorou sa rozmnožuje dre-
vokazný hmyz.

Rez egrešov a ríbezlí nemusíme nechá-
vať až na jar, ale začneme s ním už teraz.
Odstraňujeme konáre staršie ako 5 rokov,
presvetľujeme korunu a u egrešov skracu-

jeme jednoročné výhonky asi o tretinu,
slabšie až o 1-2 očká. Zlepší sa nám kvalita
plodu, podporí rast nových výhonkov a
obmedzí šírenie múčnatky americkej, kto-
rá prezimuje väčšinou na koncových oč-
kách letorastov. Pri silnejšom snežení stria-
same sneh zo stromkových egrešov, ktoré
sú pri zaťažení náchylné na vylomenie.
Odoberáme štepy na jarné štiepenie, ak je
teplota okolo nuly. Štepy nikdy neberieme
do holej ruky, ale použijeme na to rukavi-
ce, aby sme zamrznuté drevo nezohrieva-
li. Odoberáme dobre vyzretá jednoročné
letorasty z južnej alebo východnej strany
stromu z osvedčených kultivárov, podľa
možnosti odolných voči chrastavitosti.
Narezané štepy označíme menovkou a ulo-
žíme do mikrotenových sáčkov v studenej
pivnici. Ak sú celé zabalené a dobre previa-
zané, nemusíme ich zvlhčovať  a vydržia
nám do polovice júna.

V pivniciach pravidelne kontrolujeme
uložené ovocie, odstraňujeme nahnité plo-
dy, za bezmrazových dní vetráme otvore-
ním dverí, aby bola účinná výmena vzdu-
chu. Na zvýšenie vlhkosti vzduchu kropí-
me vodou, hlavne betónové dlážky. Tak isto
kontrolujeme aj uloženú zeleninu. Jednou
zo skladovacích chorôb je čierna hniloba
koreňovej zeleniny. Napadnuté korene lik-
vidujeme, lebo hniloba má tendenciu pre-
nášať sa aj na zdravé korene.

Nezabúdajme na prikrmovanie vtáči-
kov na našich záhradách, ale aj balkónoch.
Nekŕmime pravidelne, ale len pri zosilne-
ných, aby si vtáci nezvykli na pravidelné
kŕmenie, pretože potom na to vyčkávajú a
ak nedostanú potravu, tak hynú.

Pamätajme, že nesmieme vtáčiky kŕmiť
chlebom, pečivom a slaným tukom, preto-
že im to kvasí v zažívacích orgánoch a po-
tom hynú. Kŕmime len slnečnicou, vtáčím
zobom, semenom tekvice, hovädzím, ba-
raním lojom, prípadne bravčovým sadlom
nesoleným.

Zima je čas na štúdium a pretriedenie
záhradkárskej literatúry. Dlhé večery ne-
musíme tráviť len pri televízii, ale užitoč-
nejšie – pri štúdiu odbornej literatúry, aby
sme sa vyhli chybám a omylom minulého
a predošlých rokov. Je čas na zostavenie
plánu výsevu a nákupu semien. Pri náku-
pe semien sa nenechajme zlákať ich cenou,
priplatením niekoľkých korún ku kvalite,
získame mnohonásobne na úrode. Pestuj-
me hybridy, označené za názvom kultivá-
ru písmenom F1, ktoré dávajú oveľa väč-
šie výnosy.

Je dobre, ak sa predzásobíme aj prí-
pravkami na jarné postreky ovocných dre-
vín, prípadne zeleniny proti pravidelne sa
vyskytujúcim chorobám a škodcom, aby
sme ich nemuseli pracne zháňať v jarmom
období. Ján Miľo

1.  Členská základňa klubu1.  Členská základňa klubu1.  Členská základňa klubu1.  Členská základňa klubu1.  Členská základňa klubu

Členskú základňu TDM klubu v roku  2008
tvorilo celkove 18 členov.

Z toho:
• 10 mužov
• 2 ženy
• 6 v mládežníckych kategóriách.

2. Pretekárska činnosť2. Pretekárska činnosť2. Pretekárska činnosť2. Pretekárska činnosť2. Pretekárska činnosť

A: Menný zoznam pretekárov
Počas roku  2008 z členskej základne TDM
klubu, reprezentovali MŠK Pokrok Krom-
pachy pretekári s licenciou (registrovaní
pretekári) a pretekári bez licencie (neregis-
trovaní).
Pretekári s licenciou Pretekári bez licencie
1. Ondrej Želasko Roman Zavada
2. Martin Holečko Peter Kandričák
3. Imrich Holečko Michal Uličný
4. Ľuboš Guspan Erik Hvizdoš
5. Stanislav Kubík Marek Lenart
6.Rastislav Bandžuch Martin Matis
7. Kristián Krak Ladislav Baluch

TRIATLON – DUATLON – MARATÓN KLUB KROMPACHYTRIATLON – DUATLON – MARATÓN KLUB KROMPACHYTRIATLON – DUATLON – MARATÓN KLUB KROMPACHYTRIATLON – DUATLON – MARATÓN KLUB KROMPACHYTRIATLON – DUATLON – MARATÓN KLUB KROMPACHY

Správa o činnosti TDM klubu Správa o činnosti TDM klubu Správa o činnosti TDM klubu Správa o činnosti TDM klubu Správa o činnosti TDM klubu za rok 2008za rok 2008za rok 2008za rok 2008za rok 2008

8. Zuzana Holečková
9. Zuzana Kubíková
10. Štefan Sumerling
11. Martin Surovec

 B: Výsledky pretekárov TDM klubu
v roku 2008

Najväčší úspech z
členov TDM klubu,
reprezentujúci MŠK
POKROK Krompa-
chy dosiahol Martin
Holečko, ktorý sa stal
víťazom seriálu slo-
venského pohára v
duatlone. K tomuto
víťazstvu pridal aj tri
medaily z majstrov-
stiev Slovenska v ka-
tegórii elite.

Celkove získali
naši pretekári v roku

2008 na podujatiach majstrovstiev Sloven-
ska 8 medaily.
Martin Holečko v kategórii elite:
strieborna medaila na M-SR v krátkom duatlone
bronzová medaila na M-SR v šprint duatlone
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bronzová medaila na M-SR v dlhom triatlone /Iron-
man/
Imrich Holečko v kategórii mužov nad 50
rokov:
zlatá medaila na M-SR v krátkom duatlone
strieborna medaila na M-SR v krátkom triatlone
bronzová medaila na M-SR v aquatlone
Ľuboš Guspan v kategórii mužov nad 50
rokov:
strieborna medaila na M-SR v šprint duatlone
strieborná medaila na M-SR v krátkom duatlone
3. Organizačná činnosť3. Organizačná činnosť3. Organizačná činnosť3. Organizačná činnosť3. Organizačná činnosť

V uplynulom roku zorganizovali členo-
via klubu v spolupráci s Mestom  Krompa-
chy štyri športové podujatia:
- Majstrovstvá Slovenska v krátkom duat-

lone
- Slovenský pohár v šprint duatlone
- Beh do vrchu Krompachy – Plejsy, zara-

dený do Československého bežeckého
pohára – MIZUNO RUNNING CUP

- Vodnopólový turnaj o pohár primátorky
mesta Krompachy

4. Práca s mládežou4. Práca s mládežou4. Práca s mládežou4. Práca s mládežou4. Práca s mládežou

V roku 2008 členovia TDM klubu roz-
šírili svoje pôsobenie aj  o prácu s mláde-
žou a to celkom úspešne, čo ukazujú vý-
sledky bežeckých podujatí organizovaných
v Krompachoch a okolí.
5. Propagačná činnosť5. Propagačná činnosť5. Propagačná činnosť5. Propagačná činnosť5. Propagačná činnosť

Členovia MŠK POKROK Krompachy
zorganizovali besedu s priamym účastní-
kom OH v Pekingu, Jozefom Juráškom,
generálnym sekretárom Slovenskej triatlo-
novej únie.
6. Aktivity v oblasti diplomacie6. Aktivity v oblasti diplomacie6. Aktivity v oblasti diplomacie6. Aktivity v oblasti diplomacie6. Aktivity v oblasti diplomacie

Člen nášho klubu Imrich Holečko pô-
sobil ako predseda kontrolno-revíznej ko-
misie Slovenskej triatlonovej únie.

Na nedávnej konferencii v Bratislave
bol zvolený do výkonného výboru Sloven-
skej triatlonovej únie.

Ing. Imrich Holečko

HASMA, s.r.o. Krompachy
Výrobca nízkonapäťových elektrických rozvádzačov v plastovom zhotovení

Elektromerový rozvádzač určený na montáž do steny
alebo na stenu

 Spoločnosť HASMA,
s.r.o. bola založená
v roku 1993 za účelom
dodávky elektrických
komponentov pre
elektroenergetiku.

Postupom času sa na slovenskom trhu
etablovala ako líder v oblasti plastových
nízkonapäťových rozvádzačov pre
nízkonapäťové distribučné siete a elektrické
prípojky, vrátane elektromerových rozvádzačov,
pre rodinné a bytové domy a ostatné objekty.
Modulová konštrukcia skríň umožňuje vytvárať
kombinácie rôznych zostáv
a elektroenergetických blokov. Materiálom skríň
je kompozit polyesteru a skleného vlákna
najkvalitnejšieho zloženia vyznačujúceho sa
odolnosťou proti korózii, mechanickému
namáhaniu, chemickým a poveternostným
vplyvom s vynikajúcimi elektrickými
vlastnosťami.

Elektromerový rozvádzač v zostave s prípojkovou skriňou
určený na montáž do steny alebo na stenu

 Výrobný program spoločnosti:
- elektromerové rozvádzače,
- prípojkové skrine do 100 A, prípojkové skrine
do 400 A,
- rozpájacie a istiace skrine pre káblové
rozvody, vonkajšie rozpájacie  a istiace skrine
(VRIS),
- transformatorové rozvádzače (RST),
- zostavy RE/SPP,
- rozvádzače verejného osvetlenia (RVO),
- zásuvkové skrine, plynomerové skrine (HUP),
- skupinové merania pre záhradkárske osady,
garáže atď.,
energobloky,
- iné špeciálne rozvádzače
- a istiace prvky s príslušenstvom.

Pre nákup produktov kontaktujte:

HASMA, s.r.o.
Hornádska 1, 053 42, Krompachy
Tel.: (053) 4176411
Fax: (053) 4176413
Tel.: (053) 4176415 (predaj)
E-mail: hasma@hasma.sk
Homepage: www.hasma.sk
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OSEMSMEROVKA
Pranostika na január: „Občas nás január do kosti mrazom prenikne, občas…“
(dokončenie v tajničke)
KÁBEL, KABELKA, KANÁL, KAPUSTA, KASÍNO, KAVKA,
KLADIVO, KLADKA, KLARINET, KLASIKA, KLÁVESNICA,
KLOBÚK, KLUBOV≈ A, KMITY, KOALA, KOBYLA, KOMINÁR,
KOMODA, KOMORA, KONVA, KOSATKA, KOTOL, KOTVA,
KRÁSA, KRAVATA, KRINOLÍNA, KROKY, KUKLA, KUVIK,
KVÁDER, KVARTA, KVETY

Autorka: Ružena Andrašovská
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali: Izabelu Slobodníkovú, Lorencova
10, Krompachy. Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ (3,50 €)

————— 2009 —————————— 2009 —————————— 2009 —————————— 2009 —————————— 2009 —————

Kupón č. 1Kupón č. 1Kupón č. 1Kupón č. 1Kupón č. 1

K L Á V E S N I C A K K
R A D K O M O D A O O V
I T P L A L B L L M B E
N R L U E B K R O K Y T
O A L B S U E R T A L Y
L V Á O K T A L O T A K
Í K N V A L A O K K L T
N Ú A Ň A Š A M O A K E
A B K A K T K S D M O N
K O T V A A A I I Y N I
D L K V S T V T V K V R
A K A Í K O Y K N U A A
L R N A S Á R K A E K L
K O M I N Á R E D Á V K

• Dám do prenájmu 1-izbový byt na Hlavnej
ulici, prerobený, čiastočne zariadený
(chladnička, práčka, TV). Termín prenájmu:
od februára 2009. Cena dohodou.

Kontakt: 0918 978 646. Volajte po 18,00 hod.

      Inzercia Inzercia Inzercia Inzercia Inzercia

Pranostiky na januárPranostiky na januárPranostiky na januárPranostiky na januárPranostiky na január

•  Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.
•  Biely január, zelený máj, plné pajty (stodoly) a staje, dobre je na

gazdovskom dvore.
•  V januári málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.
•  V ľadni veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky

škodievalo.
•  Teplý január – poľutuj bože!
• Čo január zazelená, to máj spáli.
•  Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok.
• Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale

málo vína.
•  Ľadeň studený, mrazivý, poľu, ľuďom je priaznivý.

PoďakovaniePoďakovaniePoďakovaniePoďakovaniePoďakovanie

Touto cestou sa chcem úprim-
ne poďakovať za záchranu môj-
ho života a zdravia dňa
4. 12. 2008 posádke RLP Falck
Krompachy pod vedením
MUDr. Gézu Reitera, ďalej
MUDr. Ondrejovi Hojstričovi,
MUDr. Michalovi Chylovi,
PhD, ako aj celému personálu
JIS chirurgického oddelenia
Nemocnice Krompachy za sta-
rostlivosť o mňa počas mojej
hospitalizácie.

Milota Hiekeová


