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Pripomenuli sme si 100. výročie narodenia
Júliusa Barča - Ivana
Komín umrel veľmi distingvovane, ticho, skoro bez hluku...
Myslím na tých, na ktorých ten komín
spadol. V skutočnosti spadol na prázdne
miesto, ďaleko nebolo človeka. A rovnako len spadol na mnohých ľudí, na celé Krompachy, mohlo by sa
povedať, ba viac, na všetkých tých, ktorí sú ďaleko, veľmi ďaleko
od vlasti, od rodného mesta, vo Francúzsku, Belgicku, v Kanade
v Kalifornii. Nádej, že sa niekedy vrátia domov, že bude všetko
ako dávno, uškrtil padajúci komín, len ten bol symbol blikajúceho
aspoň života budúcnosti. A umrel. Umrelo všetko. Definitívne.
J.Barč Ivan, Národné noviny.
Dátumy 1. máj 1909 – a prvý sviatok vianočný 25.12.1953 – vymerali život a tvorbu nášho rodáka, kňaza, spisovateľa, dramatika,
publicistu, bibliotekára, funkcionára matice Slovenskej Júliusa Barča Ivana. Tvorbu, z ktorej je cítiť lásku k rodnému mestu, z ktorého
pulzujúceho života čerpal inšpiráciu vo svojich najznámejších dielach. Čítajúc román Železné ruky nevdojak sa prenesieme do života
spisovateľa v malom mestečku. Každý deň z obloka svojej izby pozerám na miesto, kde strávil mladosť náš Krompašský velikán. Záhradný domček, ktorý Vladkovi, alias Julovi dal postaviť jeho otec, ešte
stále stojí. O čom vtedy rozmýšľal Julko, študent Gymnázia. O vzťahu k svojmu tvrdému otcovi, alebo k láskavej mamičke? O tom akým
smerom bude kráčať vo svojej budúcnosti? Bude z neho herec - alebo
právnik? Vtedy iste netušil, že jeho život sa bude vyvíjať úplne inak,
ako sú jeho predstavy.
Avšak počas celého svojho života ostal verný len sám sebe, svojim
ideálom, svojej matke.
Opustil rodné Krompachy, ktoré mal tak rád. Odišiel z mesta ďaleko a navždy. O jeho vzťahu k rodákom a ku Krompachom hovorí
a píše najlepšie Barč sám.
„Narodil som sa v Krompachoch, obci prevažne robotníckej,
1. mája 1909. Tam som vyrástol a rozhodujúcim pri
tvorení môjho myšlienkového svetabolo prostredie, v ktorom som žil. Osud
kolektívu, s ktorým bol spojený, osud ostatných obyvateľov nášho mestečka, osud
krompašských robotníkov,
blen a trpkosť, čo tu zostalo
vždy v spomienkach na zastavanú fabriku a na zbúrané komíny, prežil som iba
neskoršie, keď som už vezel
pochopiť bolesť človeka,
bolesť z poníženia a bolesť ukrivdených. V prvom
článku, ktorý som napísal
Pomník J.Barča Ivana
na národnom cintoríne v Matrine
(bol uverejnený v Národ-

ných novinách pod titulom K smrti jedného komína) písal som
o Krompachoch, v prvej knihe, ktorú som vydal vlastným nákladom,
sú rozprávky napísané pod dojmom krompašských udalostí, ale i potom, keď som opustil svoje rodisko a vybral sa do sveta, vracal som sa
tam v duchu často, veľmi často, predo mnou ožívali postavy známe,
i ľudia, o ktorých som len počul, život videný len z diaľky, a predsa pre
mňa blízky a milý. Vracal som sa k bolestiam a k smútku, rozosiatemu po mojom rodisku, s túžbou, ktorú mali aj iní Krompašania, upozorniť na nespravodlivosť a pomôcť; tak vznikli články a hry 3000 ľudí
a Na konci cesty; alebo len k životu prostých, aby som v ňom videl
nielen bolesť, ale našiel aj krásu.
Mnoho mi dali Krompachy, vari viac, ako dalo inému jeho rodisko,
a mám ich rád, i keď sa tam vraciam len raz do roka, k hrobu môjho
otca, a čím rýchlejšie utekajú rôčky, nachádzam tam menej známych
a milých tvárí, ktoré som rád vídaval. Ale vo mne žijú Krompachy dávne, z dní môjho detstva a mladých rokov. Ďakujem im za to, že mi priblížili bolesť a trpiacich a dali mi poznať i krásu prostého človeka“.
Spravidla všetky diela Júliusa Barča Ivana odrážajú v sebe kritičnosť. V početných článkoch uverejňovaných najmä v Národných
novinách hovorí o egoistickom vzájomnom vzťahu ľudí o národnom podceňovaní, sociálnych krivdách, drobných i väčších nerestiach, s ktorými prichádzame do styku. Jeho pohľad na svet a život je
v každej dobe aktuálny. Aj v súčasnosti možno povedať, že je viac
ako aktuálny. Citujem: „Je potrebné vidieť ľudí, vidieť svet, taký, aký je
v skutočnosti a nie taký, aký ho musíme vidieť, aby sme mohli mať usmievavé tváre, mocné ruky a plné vrecká. A nebáť sa uvidieť nespravodlivosť, darebáctvo, nech ho pácha ktokoľvek, nečistotu a lož, nech
vychádza z úst kohokoľvek. Autorita je len vtedy opravdivá, keď je súčasne aj symbolom čistoty, keď nemožno na ňu siahnuť ani špinavými ani čistými rukami. A keď raz nie je čistou, prestáva byť autoritou
a každý má právo zhodiť ju do prachu.“
Július Vanovič v diele Cesta samotárovi píše o Barčovi Ivanovi.
„Prišiel ktosi, kto videl a prebolel, za vlastné vzal bremeno nielen rodákov, ale vôbec ľudských bratov, tak vášnivo, neohrozene a v ľudskom
nasadení.
pokračovanie na strane 8

Z obsahu čísla vyberáme:
• 100. výročie narodenia J. Barča –Ivana
• ŠTVORYLKA A FESTIVAL TANCA
• ŠZŠ vyhlasuje súťaž
• KULTÚRNE LETO SA ZAČALO
• Krompašská radničná desiatka

číslo

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO KROMPACHY
Doplnok č. 1
k Nariadeniu MsZ v Krompachoch č. 2/2004

6.10.

o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov v meste Krompachy.

6.11.

pokračovanie z minulého čísla

Číslo Názov kategórie
6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

2

Prahová Poplatok
kapacita €/rok
33,19

OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
Opravy náterov, prestriekavanie áut, nanášanie
náterov na veľkorozmerné výrobky (napr. autobusy, nákladné vozidlá, koľajové vozidlá, lode)
< 0,5
s projektovanou spotrebou organických
rozpúšťadiel v t za rok
Nanášanie náterov (povlakov) na povrchy,
lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t za rok:
- plasty, guma, textílie, fólie, papier, kovy
<0,6
(nenáležiace do 6.1. a 6.2)
- navíjacie drôty
<0,6
- pásové a svitkové materiály
<0,6
Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov,
elektrosúčiastok a iných materiálov vrátane
odstraňovania starých náterov (povlakov)
organickými rozpúšťadlami s projektovanou
spotrebou v t za rok:
- ostatné organické rozpúšťadlá
<0,6
Čistenie, bielenie a farbenie textílií a ostatných
vláknitých materiálov prírodného pôvodu
(napríklad ľan, bavlna, juta) podľa
- projektovaného množstva čistených, biele<1
ných alebo farb. textílií alebo vlákien v t/deň
Nanášanie lepidiel – lepenie ostatných
materiálov okrem dreva, výrobkov z dreva
a aglomerovaných materiálov, kože a
<0,6
výroby obuvi s projektovanou spotrebou
organických rozpúšťadiel v t za rok
Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t za rok:
- tepelný ofset a ostatné polygrafické techniky <0,6
- publikačná hĺbkotlač
<0,6
Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt
(bez použitia organických rozpúšťadiel) s projek<1
tovanou spotrebou práškovej hmoty v t/rok
Priemyselné spracovanie dreva
<50
- mechanické spracovanie kusového dreva
s projektovaným množstvom spracovaného
dreva v m3 za deň
- mechanické spracovanie dezintegrovanej
<100
drevnej hmoty (piliny, stružliny, triesky,
štiepky) s projektovaným množstvom
spracovania v m3 za deň
- výroba aglomerovaných plošných materiálov <10
s projektovanou spotrebou
polykondenzačných lepidiel v t sušiny za rok
- spracovanie a povrchové úpravy s použitím
organických rozpúšťadiel podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok:
a/ nanášanie lepidiel (lepenie)
<0,6
b/ laminovanie dreva
<0,6
c/ nanášanie náterov (povlakov)
<0,6
d/ impregnácia
<0,6
Priemyselná výroba a spracovanie kože
- spracovanie kože (okrem výroby obuvi),
<0,6
lakovanie a iné nanášanie náterov (povlakov) na kožu s projektovanou spotrebou
organických rozpúšťadiel v t/rok
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6.12.

6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

Výroba obuvi s projektovanou spotrebou
organických rozpúšťadiel v t/rok
Veľkochov hospodárskych zvierať s projektovaným počtom chovných miest:
- ošípané (nad 30 kg)
- prasnice
- hydina
- hovädzí dobytok
- ovce
- kone
- kožušinové a iné obdobné
úžitkové zvieratá
Bitúnky a ostatné porážkarne s projektovanou kapacitou v t živej hmotnosti/rok
- hydina
- ostatné
Cukrovary s projektovanou výrobnou
kapacitou cukru v t za hodinu
Konzervárne a iné potravinárske
prevádzky s projektovanou výrobnou
kapacitou v t za deň
- mäsových výrobkov
- rastlinných výrobkov (v priemere
za štvrťrok)
Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou v t. 100% liehu za rok
Pivovary s projektov. výrobou v hl/rok
Potravinárske mlyny s projektovaným
výkonom v t za hodinu
Výroba priemyselných krmív
a organických hnojív s projektovaným
výkonom v t za hodinu
Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom v t za hodinu
Zariadenia na praženie a balenie kávy
a kávovín s projektovanou kapacitou
v kg za hodinu
Zariadenia na údenie mäsa a rýb
s projektovanou kapacitou údenia
v kg za týždeň
Výroba plsti a spracovanie inej vláknitej
biomasy s projektovanou kapacitou
spracovanej suroviny v t za deň
6.23. Ostatné priemyselné technológie,
výroba a zariadenia nenáležiace do bodov 1 až 5 – členenie podľa bodu 2.3.1.

<0,6

5
Poplatok
€/rok
33,19

≥50až<500
≥10až<100
≥500až<5000
≥20až<200
≥200až<2000
≥30až<300
≥150až<1500

<25
<200
<1

<2,5
<10

<100
<5000
<5
<1

<1

<75

<1000

<1

Tabuľka D:
Číslo Názov kategórie
7.
Plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať
znečistenie ovzdušia – skládky tuhých palív, drevených palív a
iných prachových materiálov a podobne
Plocha skládky
Poplatok €/rok
≤ 100 m2
33,19
> 100 až < 250 m2
99,58
≥ 250 až < 500 m2
165,97
≥ 500 až < 750 m2
258,91
≥ 750 m2
331,94
Vysvetlivky:

< menej ako ...
≤ rovné alebo menej ako...

> viac ako ...
≥ rovné alebo viac ako ...

Ing. Iveta RUŠINOVÁ, primátorka mesta

Doplnok č. 1 bol schválený uznesením č. 19/F-1 zo dňa 3. februára 2009
a účinnosť nadobúda 19. februára 2009. Vyvesené dňa: 14.1.2009
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MESTSKÁ KNIŽNICA KROMPACHY

12. ROČNÍK
MESTSKÉHO KOLA
V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY.
V pondelok 27. apríla 2009 sa konal už 12. ročník recitačnej súťaže
Mestské kolo v prednese poézie a prózy.
Na tomto podujatí sa už po dvanásty krát stretli žiaci základných
škôl a osemročného gymnázia v Krompachoch aby predviedli svoje recitátorské umenie. Aj napriek tomu, že vonku bolo krásne súťaže sa zúčastnilo 47 žiakov. Podujatie sa konalo už tradične v Mestskej knižnici, ktorá je spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej
v Krompachoch spoluorganizátorom tohto podujatia. Víťazi dostali
vecné ceny a všetci zúčastnení aspoň malú sladkosť, za ktoré sa touto
cestou chceme poďakovať MO MS v Krompachoch. Teší nás záujem
detí o túto formu svojej prezentácie, ktorá svedčí aj o ich stálom záujme o literatúru. Chceme sa poďakovať aj tým pani učiteľkám, ktoré
napriek rôznym povinnostiam si našli čas a prišli do porôt a vyhodnotili tak úsilie zúčastnených recitátorov.

VYHODNOTENIE
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

2. - 4. ročník POÉZIA
Anna Ľachová
4. roč.
Barbora Uhrínová
4. roč.
Ema Micherdová
2. roč.

ZŠ Maurerova
ZŠ Zemanská
ZŠ Maurerova

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

2. - 4. ročník PRÓZA
Viktória Hojstričová 2. roč.
Peter Pobiecký
2. roč.
Bianka Matisová
2. roč.

ZŠ Maurerova
ZŠ Maurerova
ZŠ Zemanská

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

5. - 7. ročník POÉZIA
Kristína Uličná
tercia
Michaela Mnichová 7. roč.
Matúš Rybár
5. roč.

Gymnázium
ZŠ Zemanská
ZŠ Zemanská

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
3. miesto:

5. - 7. ročník PRÓZA
Daniel Kupec
7. roč.
Michal Vojtek
7. roč.
Dominik Garai
prima
Sandra Kozlová
5. roč.

ZŠ Maurerova
ZŠ Zemanská
Gymnázium
ZŠ Maurerova

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

8. - 9. ročník POÉZIA
Mirka Horvátová
kvarta
Klára Krokusová
kvarta
Jaroslav Cehlár
9. roč.

Gymnázium
Gymnázium
ZŠ Maurerova

1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

8. - 9. roč. PRÓZA
Pavla Richnavská
8. roč.
Daniela Slivová
8. roč.
Michaela Ondášová 9. roč.

Zemanská
ZŠ Z
Zemanská
ZŠ Z
Maurerova
ZŠ M

Žofia Síkorová
M
Mestská
knižnica

Blahoželáme jubilantom
94. roční
Margita Blaščakievičová

František Kubovčík

90. ročná
Ľudmila Böhmerová
75. ročné
Margita Gulová
Želmíra Holdová
70. ročné
Elena Vojteková
Anna Marasová

Mária Kandriková

Mária Polačeková
Helena Vyšnická

NARODENIA v mesiaci marec 2009
Ján Bukat
Kristián Gábor
Ján Pavol

Nikolas Eštočák
Martin Macko

R
U
B
R
I
K
A

ÚMRTIA v mesiaci marec 2009
Ľubomír Cichý
Eugénia Hinďošová
Zoltán Reich
Zdenka Riemerová
Jozef Saksa

S
P
O
L
O
Č
E
N
S
K
Á

1956-2009
1929 -2009
1951 -2009
1955-2009
1927 -2009

Máj, mesiac lásky
Rozpučané stromy, lúky posiate nádhernými jasnožltými púpavami, záhrady plné jarných pestrofarebných kvetín, upokojujúca zeleň ihličnatých i listnatých stromov, v diaľke štebot vtákov,
to všetko dotvára zázračnú atmosféru.
Príroda sa prebudila, je tu jar a s ňou nový život. „Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas“, napísal pred mnohými
rokmi na úvod fenomenálnej lyricko - epickej skladby Máj najväčší predstaviteľ českého romantizmu Karel Hynek Mácha. Krásne
rozkvitnutá májová príroda a zo dňa na deň teplejšie slnečné lúče,
to všetko navodzuje atmosféru nielen lásky, ale aj radosti a pohodlia. Láska, to nie je len bozk pod rozkvitnutou jabloňou či čerešňou.
Mesiac MÁJ začíname 1. májom – SVIATKOM PRÁCE. Prvý
máj je medzinárodným sviatkom pracujúcich. Uznesenie o oslavách prijal ustanovujúci kongres II. internacionály roku 1889 v Paríži na pamäť všeobecného štrajku a masových demonštrácii chicagských robotníkov ktoré sa konali roku 1886 za 8- hodinový pracovný čas. V roku 1886 sa všade v USA - od New Yorku po San
Francisco zdvihla vlna demonštrácií. Centrom boja bolo Chicago
do ulíc ktorého vyšlo 1. mája 40 000 štrajkujúcich. Štrajky pokračovali ešte dva dni, avšak 3. mája využila polícia stretnutie štrajkujúcich so štrajkokazmi a začala paľbu do robotníkov. Šesť osôb
bolo zabitých a päťdesiat ťažko ranených. Po krvavých udalostiach
v Chicagu rozpútali úrady v celých USA štvanice proti robotníckemu hnutiu a masovo zatýkali. Po vzniku ČSR bol od 1919 1. máj
vyhlásený za štátny sviatok. Prvomájové oslavy sa niesli v duchu
boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. V rokoch 1933 - 1938 vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne. 1. máj je dňom oddychu a času stráveným s najbližšími. V máji
si pripomíname aj Deň víťazstva nad fašizmom, ale najkrajší mesiac v roku sa spája aj s najkrajším sviatkom žien - Dňom matiek.
Vôňa jari a vôňa novorodenca, to sú symboly naplnenia túžob matky zeme a matky človeka.
Želám Vám, aby ste máj prežili naozaj krásne, aby ste počas celého mesiaca mali každý deň aspoň maličký dôvod pre radosť.
Adriána Kočanová
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DEŇ RÓMOV V KROMPACHOCH

Pri príležitosti Medzinárodného dňa
Rómov pripravili Mesto Krompachy, Komisia pre Rómsku komunitu a Oddelenie
školstva kultúry a športu pri MsÚ v Krompachoch podujatie pre všetkých rómskych
žiakov. Do Krompách sme pozvali Rómske
divadlo z Košíc ROMATHAN, ktorého herci
sa predstavili rozprávkou ŠKRIATOK. Pred
vstupom do Domu kultury si mohli pozrieť
výstavné panely s rómskou tématikou.

Medzinárodný deň Rómov si táto komunita
pripomína na počesť prvého Svetového kongresu Rómov (Romano kongreso lumiakro).
Konal sa v dňoch 8.-12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Kongres pripravili zástupcovia a nadšenci niekoľkých západných
štátov, najmä z Francúzska, Británie, Nemecka, (už bývalej) Juhoslávie a stal sa vrcholom
dovtedajšieho úsilia Rómov o vyjadrenie svojej vzájomnosti na medzinárodnej úrovni.
Podľa stránky www.romove.radio.cz už vtedy delegáti rokovali o tom, že Rómovia sa nepodieľajú na rozhodovaní o veciach, ktoré sa

ich bezprostredne týkajú. Ďalej o tom, že v
mnohých štátoch sú Rómovia menej úspešní na pracovnom trhu, nedosahujú plnohodnotné vzdelanie, žijú v nevyhovujúcich podmienkach. Autor príspevku skonštatoval, že
ak by sa podobný kongres konal dnes, témy
rokovania by sa nemuseli meniť.
Kongres v apríli 1971 sa zároveň stal prvým
oficiálnym a jednotným politickým vystúpením tohto etnika. Jeho zástupcovia zo 14
štátov deklarovali svoj spoločný pôvod, etnické pomenovanie
(Róm) a jazyk. Zároveň sa prihlásili aj ku krajine svojho pôvodu - Indii.
Prvýkrát sa tam hrala a spievala rómska hymna. Stala sa ňou
pieseň Gelem, Gelem... (Išli sme,
išli... ). Hudobný podklad tvorí medzinárodne známa rómska ľudová pesnička, slová napísal juhoslovanský Róm Jarko
Jovanovič Jagdino. Na kongrese
vtedy prvýkrát vztýčili aj rómsku vlajku: dovtedajšie dva pruhy - modrý (symbol neba) a zelený (znázornenie
spätosti Rómov s prírodou) - doplnil v strede červený kruh, symbol Ašókskej čakry.
Delegáti 1. svetového kongresu Rómov v roku 1971 založili prvú jednotnú rómsku organizáciu, ktorá reprezentuje Rómov na medzinárodnej politickej úrovni - Maškarthemutňi
rromaňi khetaňiben - International Rromani union (IRU), teda

Medzinárodnú rómsku úniu. V jej mene požiadali verejnosť na celom svete, aby Rómov
neoslovovali cudzími pomenovaniami (Cigán v slovanských jazykoch, Zigeuner v nemecky hovoriacich štátoch, Gitanos v hispánskom prostredí, Gypsies v anglofónnych
krajinách), ale nazývali ich vlastným menom
- Róm.
Na Slovensku si Rómovia začali tento sviatok pripomínať až v roku 2001. Väčšiu pozornosť verejnosti na Medzinárodný deň Rómov upriamil už zosnulý pápež Ján Pavol II.
v roku 2000, keď vyzval veriacich, aby prejavovali väčšiu úctu k príslušníkom tohto etnika.
Spracovala: Adriána Kočanová

Pozývame všetkých milovníkov a gurmánov tohto tradičného slovenského jedla na podujatie,
ktoré organizujú Humanitná spoločnosť „HUMANITA PRE ŽIVOT“ Spišské Vlachy a MESTO KROMPACHY

11. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska vo varení a jedení

bryndzových halušiek.
dňa 27. júna 2009 pred hotelom Plejsy v Krompachoch
(Prihlášky na súťaž a podmienky súťaže si môžete pozrieť na www.krompachy.sk)

Po skončení haluškových majstrovstiev pripravili pre Vás
organizátori zaujímavé podujatie

JÁNSKA NOC

Na tomto podujatí nám folklórne súbory a skupiny zo Slovenska, ale aj zo zahraničia priblížia
zvyky a tradície na Jána. Nebudú chýbať JÁNSKE OHNE, ale aj malé ohníčky, na ktorých si
budete môcť opiecť a neskôr si aj pochutnať na voňavej klobáske, či slaninke.

27. jún 2009 – deň, ktorý si už dnes poznačte do kalendára!!!!
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DEŇ MATIEK

Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.
Zachovaj nám oboch rodičov,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
Pre ocka jednu,
druhú mame.
Milan Rúfus

Milé mamičky a staré mamy,
prišli májové dni plné teplého slnka, dni,
keď sa nám zdá, že sa ľudia k sebe prihovárajú jasnejším úsmevom.
Istý slávny človek povedal: „Ja vkladám
celú výchovu ľudského pokolenia do matkiných rúk. O pravdivosti týchto slov netreba vôbec pochybovať, lebo sú to ruky láskavé
a mäkké, toľko adorované prastarými pokoleniami básnikov, ale aj zbrázdené hlbokými
jarčekmi života.“
Žiť život je veľká zodpovednosť. Naučiť ho
žiť aj vaše deti je skutočné umenie. Bol vám
do rúk vložený púčik, ktorý rastie a záleží

naozaj len na vás, ako bude vyzerať v plnom
kvete.
Každý deň odovzdávate svojim deťom kus
seba. Držíte nad nimi ochranné krídla, keď
kráčajú po ceste života. Aj keď z tej správnej
niekedy vybočia, dokážete znova nájsť ten
správny smer. Stojíte pri nich v dobrom aj v
zlom. Vaše oči neochvejne sledujú každý ich
krok. Sú to láskavé oči, ktorých jas a krása rozoženie aj najtemnejšie mraky.
Nie je nič hrejivejšie ako „slnko“ vychádzajúce z milujúceho materinského srdca. Srdcia našich mám sú pre nás záhadou. Kde sa v
nich berie toľko citu, lásky, porozumenia, oddanosti, trpezlivosti, sily, obetavosti, starostlivosti a vznešenosti. Materinskú lásku snáď
ani opísať nemožno. Je dobrotivá, je trpezlivá, nemyslí na zlé, trpí pre neprávosti, všetko
znáša, vo všetko dúfa a všetko vydrží. Nikdy
nezahynie a nedá sa ničím nahradiť.
Ďakujeme Vám mamičky za každé milé
slovo, bozk a úsmev, povzbudenie, ale aj za
pokarhanie, ktoré im možno pomôže zamyslieť sa nad sebou.
Buďte nám zdravé a krásne, drahé darkyne
života!
Adriána Kočanová

Vyberáme z tvorby našej rodáčky
MONIKY TANČÁKOVEJ

O MATKÁCH
Čo ti dnes dám
bude len omrvinka
už to viem
na celý chlieb
mi nevystačí deň
pokým slnko zašlo
všetko som rozdala
celú svoju silu
už si ma noc krája
na zajtra
na potom
pre blížnych
rodinu
daj mi príležitosť
a navráť mi silu
zotav ma do rána
zas sa rozdám celá
tak to robia matky
nemyslia na seba
majú ľudské ruky
nie krídla anjelov
modlia s skutkami
osobnosťou celou
spievajú o Tebe
ty si v ich diele dňa
keď im slnko sadne
aspoň Ťa pozdravia
strana
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PRIŠLA JAR

Prvý jarný deň je za nami, a tak, keď som
v záhrade zaregistroval zvláštny bublavý
zvuk, pomyslel som si, že sa aj v tomto studenom čase začali páriť žaby. Lenže ten zvuk
prichádzal odkiaľsi zhora, časom silnel, až sa
prejavil v plnej nádhere. Pochopil som, že nie
žaby, ale prvý terénny motocyklista sa prebudil zo zimného spánku, natiahol si „super“
frajerskú kombinézu, nasadil „super“ astronautickú helmu, ktorá ho „super“ spoľahlivo chráni od akejkoľvek identifikácie, natankoval „super“ lacný ruský benzín a vyrazil.
Kam? Predsa do krompašských strání, úbočí
a „hvozdov“. Aby dal najavo lesnej zveri, ktorá prežila sneh, a hlad, útoky túlavých psov
a rafinované nástrahy pytliakov, že nová
jar je tu a že sa naše polomy a rúbane opäť
rozozvučia ľudským teplom rachotiacich
„tereniakov“. A že sa za prvou motorkovou lastovičkou objaví druhá, tretia a dvadsiata siedma, aby sme všetci precítili spolu
s Hviezdoslavom, jeho verše: „Zem stonie,
piští vzduch, rvú vlny vôd!“ Totiž tak akosi
sa ozývajú v Krompachoch víkendové „endurácke“ motorky, adoptívne to deti predchádzajúcich vedení mesta, ktoré si ich láskyplne
osvojilo a poskytlo im ako na tácke, ešte nie
celkom zdevastovanú prírodu. A adoptované
„endurácke“ deti sa svojim tútorom odvďačili tým, že si našu prírodu obľúbili a Krompachy sa začali honosiť hrdým názvom: „Obec
Majstrovstiev sveta v „endure!“(Len nikto
nevie prečo nám ostatný svet toto šťastie nevyfúkol...) A pretože ošiaľ majstrovstiev sveta
máva až septembrový termín, musia si všetci

potenciálni majstri sveta vyskúšať krompašské lesné trate už v auguste, júli a júni, ale
ešte lepšie v máji, apríli a v marci. A samozrejme, že aj v októbri a novembri. Aká to radosť, aká to pýcha. Aká to hrdosť moderných
Krompašanov. Raz v roku byť celučičký týždeň na plagátoch a raz aj v regionálnom denníku. A to, prosím pekne, celkom zadarmo.
Stačí si len nechať rozrývať lesné cesty, lúky,
úbočia a stráne. A vy retardovaní milovníci prírody, vy peší dinosaury, včas odskočte z chodníka. Nastala doba „enduráckych
robokopov“, ktorí sa u nás zabývali, a revom
svojich tátošov ženú do „out“ - minulosti posledné zvyšky nesvojprávnej divej zveri. Cítia

sa u nás pohodovo a voľkajú si v našom „in“ –
pochopení a našej „in“ – tolerancii. V prvom
rade tolerancii vedenia štátnej a mestskej polície a vedenia mestských lesov. A vzhľadom
na to, že „endurácke“ motorky sú (v zmysle
nového cestného zákona) perfektne neoznačené a ich jazdci sú spoľahlivo svojím nie lacným výstrojom nespoznateľní, je tolerancia
ich beztrestnosti tak krompašskou políciou
ako i správcami krompašských mestských
lesov, zaručená.
P.S. Pre vyššie menované zložky pripájam
fotografiu niekoľkých „endurákov“ z jesenného rojenia, ako dôkaz, že moje úvahy sa netýkajú UFO, ale skutočných ľudských bytostí.
Mgr. Marko Skurka

Detské ihrisko na ulici Hlavnej
Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP mestu Krompachy boli pridelené finančné prostriedky na projekt pod názvom „Detské ihrisko v meste Krompachy“ vo výške 995,80 €/ 30.000,- Sk.
Doba realizácie projektu: 14. 8. 2008 do 31. 8. 2009.
V rámci projektu sme doplnili na detské ihrisko na Hlavnej ulici 1 ks
špeciálnu vežu so šmýkačkou a 1 ks pružinovú hojdačku pre deti vo vekovej kategórií 3 až 7 rokov. Všetky zariadenia majú bezpečnostné certifikáty, sú z ekologických materiálov s dlhodobou životnosťou.
Výstavba takého ihriska je oddychovou oázou matiek s deťmi na ulici Hlavnej - stred, miestom stretávania
sa mladých rodín s deťmi, prípadne so starými rodičmi, miestom pre bezpečný a zdravý vývoj detí.

Pranostiky na máj
áj

• Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, rosnaté,
taký by mal byť celý máj.
• Ak v prvý májový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou
bohatej úrody.
• Dážď, dážď, májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť.
• Na mokré Turíce nasledujú pošmúrne Vianoce.
• Chladný máj - pre ovocie raj.
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V máji chladno - bude vína na dno.
Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.
Suchý máj - skúpi rok.
Májové blato - pre hospodára zlato.
Májová kvapka za dukát stojí.
Májový dážď padá - zlato padá.
Máj teplo dáva a stromy kvetmi zdobí.

5
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ŠZŠ VYHLASUJE SÚŤAŽ ....
Riaditeľ ŠZŠ v Krompachoch vyhlasuje pri príležitosti 40. výročia založenia Špeciálnej základnej školy
v Krompachoch súťaž v týchto kategóriách:

1.
2.
3.
4.

Najstaršia knižná publikácia
Najstaršia fotografia
Najstarší písomný dokument
Najkurióznejší písomný dokument

Podmienky súťaže: Termín odovzdania publikácií, fotografií a dokumentov je 17. jún 2009
(budova ŠZŠ na Hlavnej 3, Mgr. Jozef Valek).
Spomínané dokumenty budú vystavené 19. júna 2009 v budove ŠZŠ na Hlavnej 3 a 25. júna 2009
v priestoroch MsÚ Krompachy.
Kontakt: V prípade nejasností kontaktujte Mgr. Jozefa Valeka na tel. čísle: 053/447 2567 alebo 0917 630 253.

História Špeciálnej základnej školy v Krompachoch
1. 9. 1968 bola v Krompachoch zriadená Osobitná škola, ktorej sídlo tvorili triedy v Základnej deväťročnej škole na ulici
Slovenského národného povstania č. 25 tzv.
vonkajšej školy. V prvom školskom roku školu navštevovali žiaci
z Krompách, Richnavy, Kluknavy, Sloviniek, Hrišoviec, Kaľavy.
V školskom roku 1969/1970 bola škola umiestnená na dvoch
miestach. Dve učebne sa zriadili v spoločnom objekte so základnou
deväťročnou školou 1. – 5. ročník a jedna učebňa v budove ľudovej
školy umenia.
Školský rok 1972/1973 bol zahájený v nových priestoroch na Lorencovej ulici č. 45. Otvorenie školského roka 1973/1974 sa začalo
v novej budove na Lorencovej ulici, ktorá bola upravená pre osobitnú školu.
V školskom roku 1982/1983 bola jedna trieda zriadená v budove
Základnej školy na Maurerovej ulici v Krompachoch.
Školský rok 1984/1985 bol poznamenaný zmenou v organizácii vyučovania. 3. a 7. ročník mal sídlo v budove Umeleckej školy na Námestí slobody. Ročníky 1.a 5., 2.,4. a 9. mali striedavé vyučovanie v
Osobitnej škole na Lorencovej ulici. V nasledujúcom školskom roku
bola jedna trieda zriadená v budove Základnej školy na Maurerovej
ulici, ostatné ostali ako pôvodne.
Vyučovanie počas školského roka 1986/1987 prebiehalo v budove
osobitnej školy dvojzmenným vyučovaním. Vo februári 1989 sa škola presťahovala do nových priestorov na Trangusovej ulici.
V školskom roku 1991/1992 sa vyučovacie priestory znovu zmenili. Vyučovanie sa realizovalo v troch budovách, a to na Trangusovej,
Lorencovej a Zemanskej ulici.
V školskom roku 1994/1995 vyučovanie prebiehalo na Trangusovej a Lorencovej ulici iba v dopoludnajších hodinách. Na Zemanskej
ulici vyučovanie prebiehalo dvojzmenne.
Od 1.1. 2000 prešla škola na právnu subjektivitu. Zriaďovateľom
školy sa stal Krajský školský úrad- OŠM a TK Košice. Ku škole bola
priradená aj osobitná škola v Richnave.

Do školského roku 1998/1999 výchovno-vyučovací proces prebiehal v troch budovách na Lorencovej, Zemanskej a Trangusovej ulici.
S platnosťou od 1.9 2000 dostala škola nové pomenovanie Špeciálna základná škola v Krompachoch.
Školský rok 1999/2000 bol poznačený zmenou miesta, nie počtom
budov. Triedy špeciálnej základnej školy boli umiestnené na Lorencovej, Zemanskej a Hlavnej ulici č. 3
Od školského roka 2001/2002 škola sídlila v dvoch budovách
- na Lorencovej a Hlavnej ulici č. 3. a dve elokované triedy boli
umiestnené v Základnej škole na Maurerovej ulici.
V školskom roku 2004/2005 bola škola organizačne rozdelená
v budovách na ulici Hlavnej č.3. a Lorencovej.
Riaditeľstvo školy v roku 2008 vynaložilo veľké úsilie čoho výsledkom bola kúpa budovy na Ulici Slovenského národného povstania
pre potreby špeciálnej základnej školy, ktorá sa má zrekonštruovať
v roku 2009.
Riaditelia školy:
1. Riaditeľ: Margita Kázmerová
1968 – 1980
2. Riaditeľ: Mgr. Ján Brajerčík
1980 – 1996
3. Riaditeľ: Mgr. Marta Beletjová
1996 – 2003
4. Riaditeľ: Mgr. Ingrid Gondová
2003 – 2008
5. Riaditeľ: Mgr. Jozef Valek
2008 – dodnes
Zástupcovia riaditeľa:
1. Mgr. Matra Belejová
2. Mgr. Jana Gondzová
3. Mgr. Ingrid Gondová
4. Mgr. Beáta Figľárová

1992 – 1996
1996 – 2001
2001 – 2003
2003 – dodnes

Počas 40 – ročnej histórie na škole pracovalo 74 učiteľov, 2 hospodárky, 2 ekonómky, 3 asistenti učiteľa, 4 školníčky + upratovačka.
Celkový počet vyštudovaných žiakov počas pôsobnosti tejto školy je
3912, z toho 2058 chlapcov a 1854 dievčat.
Riaditeľ ŠZŠ, Mgr. Jozef Valek
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Straky z cintorína sú v predstihu
Aprílový marec tohto roku nám nečakanými nádielkami snehu zakryl mesto
a priľahlé okolie, akoby sa mu ešte nechcelo nakuknúť, čo sme na jeseň okolo seba
zanechali. Len čo sa neúspešné záchvaty
pani zimy skončili, všimol som si pri ceste
na námestie, že párik zamilovaných strák,
ktorý obýval hniezdo na breze pri činžiaku na Cintorínskej ulici, trpezlivo a s potešením prenáša svoje staré obydlie na tretiu
cintorínsku lipu. Za nejaký ten týždeň bolo
hniezdo do posledného konárika rozobrané a postavené na lepšom mieste. Tak teda
naše straky už začali s upratovaním, pomyslel som si a potom som sa opatrne poobzeral po našom, ľudskom okolí. Veď je koniec
koncov aprílový čas a apríl je (nebudem to
rozvádzať) mesiac lesov. No a pretože lesy
sú už súčasťou intravilánu mesta, je apríl
aj mesiacom ľudského bývania. A ako to
naše ľudské prírodné prostredie vyzerá nie je
ťažko zistiť.
Keď napríklad cestujem do Košíc, či do
Spišskej, dostávam chúťky ako náš bývalý politik Čarnogurský. Mám chuť vystúpiť,
z auta zobrať do ruky hrable, a hrabať a hrabať. Peniaze? Poviete si. Nie, ten „svinčík“,
ktorý sme tam (my, takzvaní ľudia) urobili
a stále húževnato robíme. Mikroténové vrecia a plastové kadečo, lemujúce cestné rigoly podávajú západným návštevníkom vizitku
Slovenska. Vitajte vzácni cudzinci na Slovensku. A cíťte sa ako...doma? Naše bezprostredné okolie, lesné cesty a lesné chodníky sa sta-

li mega smetiskom. Osady našich spoluobčanov v Richnave, Bystranoch, Žehre a u nás sú
za každého režimu roztomilo zagebrené a líšia sa len tým, že v nich teraz svietia nové
domiská s modernými strechami. Pod novými fasádami je však všetko po starom. Pestrofarebný „brajgel“. Čo tam neustále chýba
je ďalší slovenský politik, entuziasta s metlou
a lopatou. Alebo radšej s buldozérom, ako
na Luníku.
Lenže ani my, prispôsobiví, nie sme na tom
výrazne lepšie. Pozrite si okolie ciest v intraviláne Krompách. Je tam stavebný materiál, nežne vykydnutý vedľa cesty a dlho,
dlho čaká. Čaká asi na čarovný prútik deda
vševeda, ktorý tým prútikom ukáže na autora stavebného diela a ukáže na slepotu
kompetentných, ktorí si to nie a nie všimnúť.
Pozrite sa aj na okolie mesta, za domy
a ploty súkromných pozemkov. U nás, ale
i v okolitých dedinách, v čarovných lesných zákutiach. Pod heslom pred nami juj,
za nami fuj tam, načisto prispôsobiví domkári, chatári, hotelieri, turisti, bez hanby
vykydnú ľudské všeličo. Tí snaživejší to
odfúrikujú ďalej, trebárs až k cintorínu.
A tam to vyklopia. Tam je totiž asi koniec
sveta, ten plot z filmu o Pachovi. A keď sa
nase...me, tak aj ten plot im podpálime,
vyhlásil v ňom Karol Čálik. No a na koniec sveta sa toho zmestí veľa. Načo vyvážať
komunálny odpad až na Kúdelník II., stačí
ho zadarmo vykydnúť na koniec sveta.
A je to.

Lenže vykydnúť smeti (najmä potme) je
ľahké, vykydnúť naše choré sebecké myslenie je ťažšie. Márne sa o to snaží samospráva, márne škola, márne cirkev. To všetko ide
akosi pomaly a ekologická lavína, ktorá sa
tam niekde nad nami utrhla už ide. Ešte ju
síce nevidieť, ale už ju počuť.
Na záver môjho (márneho) zamyslenia jeden príbeh.
Môj brat je vedúcim lesnej správy a celý
svoj život prežil v lese. I stalo sa, že v okolí Margecian, idúc služobným autom zbadal ako na lesnej ceste zastavilo auto, vystúpil z neho človek a... Nuž tento návštevník lesov otvoril auto a začal z neho vyťahovať igelitové vrecia, plné odpadu. A vyťahoval a vyhadzoval a vyťahoval a vyhadzoval. Do malebnej lesnej krajinky. Brat s penou na ústach
a s nábehom na infarkt k nemu pribehol
a krajne zvýšeným hlasom mu oznámil čo si
o ňom myslí. Že ktorý paragraf akého zákona
porušuje, akými sankciami mu zákon hrozí.
A vôbec. Ako ho len môže napadnúť voziť
a hádzať svoj odpad do lesa? A čo je jadrom
tejto epizódky? Úprimná mienka prispôsobivého občana: „A kam, keď nie do lesa, mám
odpadky vyhadzovať???
Horko ťažko, aj pod vplyvom váhy a rozčúlenia môjho brata, občan svoj náklad zase
znechutene naložil, neveriaco krútiac hlavou
nad zistením, že dvadsať rokov po „nežnej“
žijú ešte takí zaostalí ľudia ako je môj brat...
Mgr. Marko Skurka

Pripomenuli sme si 100. výročie narodenia Júliusa Barča - Ivana

pokračovanie zo strany 1

V deň narodenia Spasiteľa zomiera Július. Je to symbolika, otázka,
alebo výzva trpiaceho človeka? Tu na národnom cintoríne odpočíva
samotár, dramatik, rodák, umelec. V jeho dielach sa často stretávame
so smrťou a umieraním. V diele „Železné ruky“ sa zamýšľa nad smrťou slovami:
„Ešte pred chvíľou som musel myslieť na to, že smrť neznamená vždy
zmierenie. Že sa nedáva za životom človeka tak, ako bodka po dopísanej vete. Nie je to opravdivý koniec, vybavená vec, zmierenie s každým a so všetkým a potom pokoj a večné mlčanie. I tu zostáva otázka!
Aspoň jedna otázka ! Prečo ti nebolo dané dokázať v živote to, čo si
chcel? Možno sa mýlim a tam, kde si, je absolútny pokoj. Nepočuť ani
otázku, ktorú si zanechal medzi nami v našich srdciach ako výkrik.
Nepočúvaš nárek a nevidíš slzy. A všetko je inakšie, než si to my predstavujeme. A smiešne sú i naše veľké otázky. Tak to bude! V tebe je
pokoj! O pokoji hovoria oči tvoje i ústa. O pokoji a o večnom mlčaní“.
„Julo je už ďaleko. A náhli sa.
Patrí už diaľkam a tie mrazia.
Chlad a mráz diaľok musel nás rozdeliť.
Hviezdy a ich svit.
Veľká milosť božia našla pre neho túto cestu.
Vzdajme hold veľkému umelcovi.
Vzdajme hold človeku, ktorý mal talent dušu ale aj srdce.
Vzdajme hold tomu kto trpel, ale žil, kto miloval ale nebol milovaný.
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Vzdajme hold nielen nášmu milovanému rodákovi ale aj človeku
ktorý miloval svoje Krompachy, Pozdišovce ale aj náš národný
Slovenský Martin.
Možno sa mýlim a tam, kde si, je absolútny pokoj. Nepočuť ani otázku,
ktorú si zanechal medzi nami v našich srdciach ako výkrik. Nepočúvaš
nárek a nevidíš slzy. A všetko je inakšie, než si to my predstavujeme.
A smiešne sú i naše veľké otázky. Tak to bude! V tebe je pokoj! O pokoji hovoria oči tvoje i ústa. O pokoji a o večnom mlčaní“.
A opäť tak, ako som začala slovami umelca, chcem ukončiť aj záverečnými slovami jeho vlastného Jánošíka: Ten človek bol smutný....Smutný bol a sám. Tak išiel. Tak skončil. Sám aj v smrti. Len tá
smrť nebola smutná. Bola víťazstvom myšlienky. Myšlienky, ktorá
neumiera.
Tak ho vidím ešte aj teraz, keď sa stráca predo mnou....v srdci však
zostane aj naďalej spomienka na smutného hrdinu, ktorý bol tak
trošku aj Donkichotom, tvrdým však a reálnym ako život, z ktorého vyšiel a ktorý nosil v srdci so smútkom stáročí vec svojho národa,
trošku však aj bolesť celého človečenstva.
Iveta Rušinová

Uzávierka Krompašského spravodajcu je vždy 25. v mesiaci
Krompašský spravodajca bude v predaji vždy do 10. dňa
v príslušnom mesiaci.
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Primátorka mesta KROMPACHY

Č. j.: VEP-02/2009, Krompachy, 14. 04. 2009

OZNÁMENIE
V zmysle § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov,
určujem v meste Krompachy volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu takto:
Číslo voleb. okrsku
Ulice a časti mesta vo volebnom okrsku
Volebná miestnosť
Banícka štvrť, Ul. Banská, Ul. Cintorínska, Dolina,
Ul. Horská, Ul. J. Barča I., Ul. Kúpeľná, Ul. Lesnícka,
Dom kultúry Krompachy
1.
Ul. M. Šprinca, Námestie slobody, Ul. Partizánska, Ul. Sadová,
Námestie slobody 2
Ul. Turistická, Ul. Zemanská, Krompachy bez udania ulice
Ul. Mlynská, Ul. Slovinská,
Základná škola Krompachy, Ul. Zemanská 2
2.

3.
4.
5.
6.

Ul. Lorencova
Ul. Hlavná, Stará Maša,
Ul. Štúrova, Ul. Trangusova
Ul. Maurerova, Ul. Poštová,
Ul. Robotnícka, Ul. Veterná
Ul. 29. augusta, Ul. Družstevná, Ul. Hornádska, Ul. J. Jesenského, Ul. kpt. Nálepku, Ul. Rázusova, Ul. SNP, Stará cesta

Gymnázium Krompachy, Ul. Lorencova 46
Materská škola Krompachy
Ul. Hlavná 3
Hasičská stanica Krompachy
Ul. Maurerova 29
Centrum voľného času Krompachy
Ul. SNP 39

Podľa Rozhodnutia predsedu NR SR č. 2/2009 Z. z. sa voľby do Európskeho parlamentu budú konať v sobotu 6. júna 2009.
Voľby sa budú konať v určený deň od 7.00 hod. do 22.00 hod. Na území SR sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.
Ing. Iveta Rušinová

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
Mesto Krompachy, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy,
IČO: 00 329 282, zastúpené primátorkou mesta, vyhlasuje týmto
v zmysle § 13 a § 19 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
§ 2 zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, § 3 a § 5 zák. NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
výberové konanie na obsadenie funkcie:

náčelník mestskej polície.
Bližšie informácie podá: Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ,
tel. č. 053/419 22 32.
Predpokladaný nástup: 1. júl 2009.
Platové náležitosti:
v zmysle zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme.
Uzávierka pre doručovanie prihlášok do výberového konania:
29. 05. 2009 o 14. 00 hodine.
Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne,
nebudú do výberového konania zaradené. Za doručenú sa považuje prihláška, ktorá došla v stanovenom termíne (nie podacia pečiatka pošty).
Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať alebo osobne doručiť na adresu:
Mestský úrad, Námestie slobody č. 1,
053 42 Krompachy,
na obálke s označením: Výberové konanie – náčelník MsP
– neotvárať.
Termín výberového konania: termín a miesto výberového konania
budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky oznámené písomne.
Uchádzači musia spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 564/91
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a to:
• osoba staršia ako 21 rokov,
• osoba telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh
mestskej polície,
• osoba bezúhonná (bezúhonnosť v súlade so zákonom
č. 552/2003 Z. z.) - výpis z registra trestov .

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
• odborná spôsobilosť.
Iné požiadavky:
• osobné a morálne predpoklady,
• skončenie prac. pomeru nebolo ukončené zo strany
zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny,
• prax v riadiacej funkcii 5 rokov v PZ SR alebo obecnej
polícii (výhodou),
• organizačné a riadiace schopnosti,
• znalosť príslušnej legislatívy (vedomosti v oblasti trestného,
priestupkového zákona, zákona o obecnom zriadení
a zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii),
• vodičský preukaz skupiny B,
• zbrojný preukaz skupiny C.
Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia:
• štruktúrovaný životopis,
• overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
• overený doklad o osvedčení o odbornej spôsobilosti,
• výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
• fotokópia vodičského oprávnenia skupiny B,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
na výkon funkcie náčelníka MsP,
• stručný návrh koncepcie práce a rozvoja MsP,
• ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti
alebo osobnostné predpoklady,
• motivačný list,
• čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol prepustený
zo zamestnania z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných
údajov na účely výberového konania.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
V Krompachoch, 06. 05. 2009
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

strana

9

číslo

záhradkárska poradňa
RADY NA MÁJ:
Pokosená tráva – cenné
hnojivo
Pre niektorých záhradkárov sa pokosená tráva a burina stáva
odpad, ktorý vyhadzujú za plot, do kontajnerov, prípadne na cestu.
Nielenže tým znepríjemňujú život okolitým záhradkárom, ale aj prichádzajú o cennú surovinu. Každá rastlinka, trávu a burinu nevynímajúc, si z pôdy vyberá živiny, ktoré potrebuje na svoj rast. Sú to
dusík, draslík, fosfor, vápnik, horčík a mikroelementy, ako zinok,
meď, mangán, bór a ďalšie prvky.
Sú to tie prvky a mikroelementy ako zinok, meď, mangán, bór
a ďalšie prvky. Sú to tie prvky, ktoré kupujeme v hnojivách, ale sú
prítomné v maštaľnom hnoji. Zvyčajne sa sťažujeme, že burina rastie
rýchlejšie, ako kultúrne plodiny. Tým, ale odčerpáva z pôdy rýchlejšie aj hnojivo, ktoré sme kúpili a často sa sťažujeme, že je drahé.
A čo urobí záhradkár? Burinu a trávu, v ktorej sú hnojivá v optimálnom pomere a ľahko prístupné, ľahko vyhodí. Znovu sa vraciam
k tejto témy už po niekoľkýkrát.
Už roky pestujem v pokosenej tráve a burine tekvice, patizóny,
cukety, uhorky, zemiaky, fazuľu a ďalšie plodiny. Pokosenú trávu
nastieľam pod hluboviny, rajčiny a zeler. Prakticky okrem koreňovej zeleniny sa dá použiť tráva a burina pod všetky plodiny. Trávu
nastieľam hneď čerstvú po pokosení, je s ňou dobrá manipulácia,
a pri vyschýnaní, priľahne k pôde, čím ju zatemní a zabráni rastu
burín.
Chcem upozorniť, že nástielka by mala byť aspoň 10 cm hrubá,
ináč nesplní svoj účel zatemnenia pôdy. Nechcime s jedným pokosením ponastieľať všetky plodiny. Vytrhanú burinu musíme nechať
zaschnúť, aby nám znovu nezakorenila. Potom je môžeme dať
na pokosenú trávu.
Nástielku nechávam na záhone sa rozkladať, pričom chráni pôdu
pred presýchaním, hnojí zeleninu a chráni pôdu pred prudkým
dažďom. Odpadá problém s pletím, pretože pod nástielkou burina
nerastie. Pred nakladaním nástielky je potrebné pôdu dobre prekypriť. Nástielku nevápnime, pretože by sme mohli nevhodne
ovplyvniť kyslosť, alebo alkalitu pôdy. Dobrú skúsenosť mám aj s nástielkou cesnaku s pilinami. Nástielku robím na jar, keď je už cesnak
vyrastený. Pred tým pôdu prekyprím, zalejem k jednotlivým rastlinkám Karate, ako ochranu proti fúzavke cesnakovej.
Piliny nastieľam v hrúbke 5 – 10 cm. Odpadá kyprenie a pletie,
cesnak má dobrý zdravotný stav a dáva kvalitnú úrodu.
Po skončení vegetácie na jeseň všetku nástielku povápnime
a zarýľujeme do pôdy, čím ju obohatíme o organickú hmotu a ak jej
bolo dostatok, nemusíme hnojiť maštaľným hnojom.
Uvedené rady by mali zmeniť náš pohľad na zelenú organickú
hmotu, ako na odpad, ktorý nám zavadzia a hýzdi záhradku. Je to
cenná surovina!
BLIŽŠIE INFORMÁCIE O PESTOVANÍ NA TRÁVE môžete dostať
v záhradkárskej poradni každú stredu ešte do konca júna, kedy končí záhradkárska poradňa v tomto roku.
Ján Miľo

5

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Základnej školy na Maurerovej 14,
v Krompachoch
Mesto Krompachy, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy,
IČO 00 329 282 zastúpené Ing. Ivetou Rušinovou – primátorkou
mesta, vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z .z.
o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie

riaditeľa/ky Základnej školy
Maurerova 14, Krompachy
Kvalifikačné a iné predpoklady:
• Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy
v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 o odbornej
a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov
v znení neskorších predpisov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa
Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení |
neskorších predpisov,
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
• osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
• komunikačné a organizačné schopnosti

Ďalšie požadované doklady k prihláške
do výberového konania:
• doklad vzdelaní – overená fotokópia diplomu,
• doklad o absolvovaní 1. kvalifikačnej skúške alebo
jej náhrady – overená fotokópia dokladu,
• doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší \
ako 3 mesiace,
• profesijný životopis,
• písomne spracovanú koncepciu rozvoja školy,
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov
pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z.
z. o ochrane osobných údajov).
Uchádzači o obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy, Maurerova 14 v Krompachoch, môžu svoje žiadosti doručiť na
Mestský úrad v Krompachoch najneskôr do 18.5.2009. Na obálku je
potrebné označiť „výberové konanie“- školstvo. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne. Neúplné
prihlášky nebudú akceptované.
Predpokladaný nástup od 1.7.2009.
Ing. Iveta Rušinová,v.r.
primátorka mesta
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číslo

MESTO KROMPACHY

KULTÚRNE LETO - MÁJ 2009
Námestie slobody - TRIBÚNA

KINO SLÁVIA
V KROMPACHOCH
MÁJ 2009
9.5. SNEŽENKY A MACHŘI
PO 25. ROKOCH

10.5.2009

DEŇ MATIEK

o 16,00 hod.

Účinkujú: ROBO KAZÍK a deti krompašských škôl

15.5.2009

S QUADRILLE / ŠTVORYLKA

o 12,00 hod.
o 14,00 hod.

FESTIVAL TANCA KROMPACHY 2009
Účinkujú: OLD SCHOOL BROTHERS,
PETER VIDAŠIČ, TK ELLEGANCE,
UNO STAR, ZLATICA PUŠKÁROVÁ,
PATRIK ŠVAJDA,VIKY RAKOVÁ, JURAJ ŠOLTÉS
a tanečné kolektívy detí a mládeže z regiónu
TOMBOLA

31.5.2009

Medzinárodný deň detí – MDD

o 14,00 hod.

Účinkuje: Umelecká agentúra HELB
• maľovanie na tvár
• nafukovacie atrakcie, motorky
• DETSKÝ JARMOK
• Cukrová vata

Akcia pod názvom:
RAMA „O desiatej mám vždy chuť - do desiaty zahryznúť.“
Ráno 27.marca 2009 bolo pred Základnou školou na Maurerovej ulici rušno. Pred školskou
bránou zastavilo auto s logom RAMA a z neho vystúpila trojčlenná hliadka, ktorá zisťovala
u žiakov čo majú na desiatu, či sa zdravo stravujú. Tí žiaci, ktorí mali výdatnú zdravú desiatu dostali za odmenu pohyblivé pravítka. Niektoré triedy I.C s p. uč. Šoltýsovou, I.B s p. uč.
Micherdovou, IV.B s. p. uč. Plačkovou sa s hliadkou odfotografovali. Akcia bola veľmi vydarená, zaujímavá, pekná a deťom sa veľmi páčila.

16.5. NIE JE Z TEBA AŽ TAK PAF
23.5. STRÁŽCOVIA
30.5. PODIVUHODNÝ PRÍPAD
BENJAMINA BUTTONA
PREDPREDAJ a REZERVÁCIE:
MsÚ, 1. posch. č.dv. 19,
e-mail: kocanova@krompachy.sk
tel. kontakt: 0918342050
Vstupné 2 €
Bližšie informácie o f ilmoch: plagáty,
www.krompachy.sk

BESEDA
Dňa 24.3.2009 bola v ZŠ na Maurerovej
ulici pre žiakov ôsmych ročníkov
uskutočnená beseda
s MUDr. Blažejom Vaščakom
o prvých vážnych kamarátstvach
pod názvom:

Dvaja – prvé vzťahy a zaľúbenia.
Žiaci si pripravili rôzne otázky,
na ktoré im pán doktor veľmi rád
odpovedal.
Bola to beseda veľmi pútavá a poučná.
Žiaci si z nej odniesli veľa zaujímavých
zážitkov a dozvedeli sa odpovede
na ich otázky.
Pán doktor žiakov veľmi zaujal,
žiaci ho so záujmom počúvali. Chceme sa
mu veľmi pekne poďakovať,
že si našiel čas a prišiel medzi nás.
Mgr.Helena Šoltýsová, uč. ZŚ – Maurerova ul.

Mgr.Helena Šoltýsová, uč. ZŠ Maurerova ul., foto: Mgr. Jana Plačková, uč. ZŠ Maurerova ul.
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Miesto:
Krompachy, Námestie Slobody
Usporiadateľ:
Mesto Krompachy a MŠK Pokrok, TDM Krompachy
Dátum a čas:
6.6.2009 (sobota) o 12.00 hod.
Štatút podujatia:
Slovenský pohár v súťaži jednotlivcov
v krátkom duatlone

Vzdialenosti: beh - 10 km, cyklistika - 37 km, beh - 5 km
Kategórie:
muži do 39 rokov (1989 -1970)
veteráni V1 40 – 49 rokov (1969-1958)
veteráni V2 50 – 59 rokov (1959 a starší)
ženy 1989 a staršie
Prezentácia:

6.6.2009 (sobota) od 09.30 hod.,
ZŠ Zemanská

Štartovné:

10,– €

Prihlášky:
Ondrej Želasko,
Imrich Holečko,

Ubytovanie:

mobil 0905 735 744,0905 416 760,
0907 923 749,
imrich.holecko@kromsat.sk
Združenie turizmu www.krompachy.sk,
MIC tel. 053/4192230

Časový harmonogram
sobota 6.6.2008:
11.15 -11.45 hod.
11.50 -11.55 hod.
12.00 hod.

D
U
A
T
L
O
N

5

Popis trati
1. beh:
Cyklistika
2. beh:

09.30 -11.30 hod. prezentácia,
odovzdávanie bicyklov do depa
poučenie a výklad trate
štart pretekov

4 okruhy (1 okruh - 2,5 km),
4 x Krompachy – Slovinky
a späť (4 x 9,25 km)
2 okruhy (1 okruh - 2,5 km)

Upozornenie
• preteká sa podľa platných Triatlonových a duatlonových pravidiel
a Súťažného poriadku pre rok 2009
• jazda v háku je povolená pre všetky kategórie;
• preteká sa za obmedzenej premávky, preto je potrebné dodržiavať
aj pravidlá cestnej premávky
• každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť;
• každý pretekár musí mať prilbu vyhovujúcu predpisom STÚ.

UPLYNULO 100. ROKOV OD NARODENIA Júliusa Barča – Ivana.

Pamätná tabuľa Júliusa Barča-Ivana
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Mesto Krompachy a Miestny odbor Matice slovenskej v Krompachoch pripravili
dňa 29.4.2009 pri príležitosti nedožitých 100 rokov Júliusa Barča – Ivana spomienkovvé stretnutie, spojené s odborným seminárom v ZUŠ škole.
V obradnej sieni sa konala slávnostná akadémia, hostia z Matice slovenskej, predstavitelia mesta, spoločenských organizácií,
škôl a cirkvi položili vence k pamätnej tabuli
na budove školy na Námestí slobody, odhalili pamätnú tabuľu k 100. výročiu nedožitých
narodenín J.Barča–Ivana, navštívili pôvodný
záhradný domčeka na Banskej ulici a pamätnú izbu.
Týždeň pred tým sa oslavy konali aj v Martine, na titulnej strane uvádzame príhovor primátorky mesta pri hrobe Júliusa Barča-Ivana.
A.K.
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KROMPAŠSKÁ RADNIČNÁ DESIATKA
– 1. ročník
Usporiadateľ: Mesto Krompachy, MŠK POKROK Krompachy
a Triatlon-duatlon-maraton klub
Termín:

7.júna 2009

Kategórie:

Muži: do 39, 40-49, 50-59, 60-69, nad 70 rokov
Ženy: do 34, 35-44, 45 - 54 a nad 55 rokov
Juniori/ky: 16 – 18 rokov
Starší žiaci/žiačky: 13 – 15 rokov
Mladší žiaci/žiačky: 10 – 12 rokov
Najmladší žiaci/žiačky: 7 – 9 rokov
Predškolský vek: do 6 rokov
Štafetový firemný beh – bez vekových kategórií

Štart: Pred MsÚ v
13:00 hod.
15:00 hod.
16:00 hod.
Trate:

Krompachoch
– žiacke a mládežnícke kategórie
– muži, ženy, firemný beh
– beh pre zdravie, pre všetkých - 1 okruh = 1 km

10 km (10x1km okruh v centre mesta)
- muži, ženy, firemný beh
3 km (3x1km okruh) - Juniori
2 km (2x1km okruh) – Juniorky
2 km (2x1km okruh) – Starší žiaci
1 km (1x1km okruh) – Staršie žiačky
1 km (1x1km okruh) – Mladší žiaci
800 m – Mladšie žiačky
800 m – Najmladší žiaci
500 m – Najmladšie žiačky
300 m – Predškolský vek

Prezentácia: v deň pretekov od 12:00 do 14:30 na mestskom úrade v
Krompachoch
Štartovné:

Prihlášky:

hlavný beh + firemný beh 4 EUR
(každý účastník dostane MIZUNO tričko a občerstvenie)
Ostatné kategórie- bez štartovného
Prihlásiť sa stačí v deň pretekov pri prezentácii.

Finančné odmeny: Muži: prví 6 pretekári - v absolútnom poradí
prví 4 – v kategórii M40
prví 4 – v kategórii M50
prví 3 – v kategóriách M60 a M70
Ženy: prvých 5 pretekárok - v absolútnom poradí
prvé 3 – v kategórii 35-44 rokov
prvé 3 – v kategórii 45-54 rokov
prvé 3 – v kategórii nad 55 rokov
Ostatné kategórie: vecné ceny
Vecné ceny od firmy MIZUNO budú udelené víťazom každej kategórie
Vyhlásenie výsledkov: na námestí po ukončení pretekov
Firemný štafetový beh: Štartujú min. 2 a max. 10 pretekári,
ktorí odbehnú trať dlhú 10 km štafetovým
spôsobom (10 x 1 km okruh).
Striedanie členov štafety a poradie členov
štafety je ľubovoľné. Miesto určené
na striedanie členov štafety
je výlučne v priestoroch štartu a cieľa.

Beh pre zdravie
Každý záujemca dostane štartovné číslo a po odbehnutí 1 km
okruhu pozornosť usporiadateľov.
Miesto prihlásenia a miesto štartu: Námestie Slobody
Prihlášky:
Prihlásiť sa stačí v deň pretekov
pri prezentácii.
Prihlásiť sa môžete aj telefonicky:
Ceny:
prví traja v kategórii mužov,
prvé tri v kategórii žien a víťazi
ostatných kategórii obdržia vecné ceny
od firmy MIZUNO.
Zlosovateľné ceny: Po ukončení pretekov bude vylosovaná
tombola , do ktorej budú zaradení
všetci pretekári, ktorí dobehnú do cieľa.
Finančné odmeny
Muži:
prví 8 pretekári - v absolútnom poradí
prví 4 - v kategórii M40
prví 4 - v kategórii M50
prví 3 – v kategóriách M60 a M70
Ženy:
prvých 5 pretekárok - v absolútnom poradí
prvé 3 – v kategórii 35-44 rokov
prvé 3 – v kategórii 45-54 rokov
prvé 3 – v kategórii nad 55 rokov
strana
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UZNESENIE č. 20
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,
konaného dňa 17. marca 2009 vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Krompachoch
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V KROMPACHOCH
A/ VOLÍ
návrhovú komisiu v zložení:
predseda
- Mgr. Marko SKURKA
členovia
- Ing. Ľuboš
ONTKO
Miloslav MASARYK
B/ BERIE NA VEDOMIE
1. správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 17. marcu 2009.
2. správu o výsledku inventarizácie majetku mesta Krompachy k 31.12.2008. Stav majetku mesta Krompachy je v hodnote
551.850.445,83 Sk / 18.318.145,74 €
3. dôvodovú správu k výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení na území mesta Krompachy za rok 2008.
4. stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k záverečnému
účtu mesta Krompachy za rok 2008.
5. správu nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky
mesta Krompachy za rok 2008.
6. dôvodovú správu k návrhu na úpravu erbu mesta Krompachy.
7. informáciu o výsledku kontroly NKÚ SR a o opatreniach prijatých
na odstránenie nedostatkov k zisteným skutočnostiam.
C/ SCHVAĽUJE
1. vyradenie dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného
hmotného majetku a drobného majetku (OE) mesta Krompachy k
31.12.2008 v celkovej hodnote 4.049.180,96 Sk / 134.408,18 € z toho:
- ZUŠ DDHM vo výške
32.722,00,- Sk
- ZŠ na Maurerovej ul. DHM,
drobného majetku OE vo výške
110.848,80,- Sk
- ZŠ na Zemanskej ul. DHM,
drobného majetku OE vo výške
32.935,00,- Sk.
- ZŠ na ul.SNP drobného majetku (OE)vo výške
10.005,00,.Sk
- MŠ na ul.SNP drobného majetku (OE)vo výške
6.138,00,-Sk
- CVČ DHM, drobného majetku (OE) vo výške
11.976,00,-Sk
- MsP drobného majetku (OE),
uhynutého psa vo výške
11.099,00,-Sk
- Požiarna Zbrojnica drobného majetku (OE)
vo výške
1.000,00,-Sk
- MsÚ DHM, DDHM, drobného majetku (OE)
vo výške
3.601.799,06,-Sk
- MKS DHM, drobného majetku (OE) vo výške
82.146,00,-Sk
- Knižnica - knižný fond vo výške
102.140,60,-Sk
- Krytá plaváreň DHM, drobného majetku (OE)
vo výške
46.371,50,-Sk
2. výsledky hospodárenia škôl a školských zariadení na území mesta
Krompachy za rok 2008.
3. Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2008 podľa ust. § 16
ods. 10 zákona č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvára
ho týmto výrokom:
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
4. Prebytok rozpočtu vo výške 19 741 389,11 Sk zistený podľa
§ 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskor
ších zmien a predpisov.
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- v zmysle ustanovení § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien
a predpisov sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR pri usporiadaní prebytku rozpočtu vylučujú, t.j. cudzie
prostriedky účelovo viazané predstavujú 21 776 560, 44 Sk.
- prebytok finančných operácií predstavuje 6 379 923,40 Sk, z ktorého sa vysporiadajú nevyčerpané účelovo určené prostriedky
poskytnuté zo ŠR vo výške – 2 035 171,33 Sk, t.j. rozdiel medzi
19 741 389,11 Sk mínus 21 776 560,44 Sk
- zostatok z prebytku FO sa použije na tvorbu peňažných fondov
5. Celkové príjmy za rok 2008 boli 173 302 089,67 Sk (5 752 575,50 €)
Celkové výdavky za rok 2008 boli 141 452 129,00 Sk
(4 695 350,49 €)
Cudzie prostriedky v roku 2008 boli 21 776 560,44 Sk
(722 849,38 €)
Prostriedky na rozdelenie v roku 2009 vo výške 10 073 400,23 Sk
(334 375,63 €).
6. Rozdelenie prostriedkov za rok 2008 takto:
- 90 % prostriedkov, t. j. 9 066 060,21 Sk (300 938,07 €)
do rezervného fondu
- 10 % prostriedkov, t. j. 1 007 340,02 Sk (33 437,56 €)
do fondu rozvoja bývania podľa ust. § 16 ods. 8 zákona
č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7. a) úrok vo výške 48,10 Sk (1,60 €) za rok 2008 na účte sociálneho
fondu ako ďalší príjem sociálneho fondu
b) poplatok vo výške 1 337.- Sk (44,38 €) za rok 2008 na účte
sociálneho fondu ako ďalší výdavok sociálneho fondu
8. Hospodársky výsledok vykázaný v súvahe k 31.12.2008- strata
vo výške 3 120 210,47 Sk (103 572,01 €) s vyúčtovaním na účet
428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
9. použitie prostriedkov z Fondu rozvoja bývania v roku 2009
v čiastke 33 437,56 €/1 007 340,02 Sk v súlade s Nariadenia
mestského zastupiteľstva v Krompachoch o fonde rozvoja bývania
č. 4/1995 - § 3 bod. 1 na dofinancovania výstavby 15 b. j.
technickej infraštruktúry.
10. zloženie a počet členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy:
ZŠ Zemanská ul.
11 členov: 2 ped. zamest.
1 neped. zamestn.
4 zástupcovia rodičov
4 zástupcovia zriaďovateľa
ZŠ Maurerova ul.

11 členov :

2 ped. zamest.
1 neped. zamestn.
4 zástupcovia rodičov
4 zástupcovia zriaďovateľa

ZŠ SNP

7 členov

2 ped. zamest.
1 neped. zamestn.
1 zástupca rodičov
3 zástupcovia zriaďovateľa

CVČ

5 členov

1 ped. zamest.
1 neped. zamestn.
1 zástupca rodičov
2 zástupcovia zriaďovateľa
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Máj, lásky čas z pohľadu hviezd
Prichádza obdobie, keď sa v nás prebúdzajú sily prírody, viac túžime po prítomnosti opačného pohlavia, po dotykoch a dôvernostiach; po tom, aby nás niekto vypočul a porozumel našej duši. Zisťujeme, že jedine čarom lásky sa náš život stáva zmysluplným a naplneným. Mnohí z nás sa nanovo zaľúbia, bez ohľadu na vek; niektorí do svojich stabilných partnerov, iní do nových.
Samozrejme očakávame, že nám naša láska vydrží večne a že vytvoríme stabilný a pekný pár. Na to, aby sme vydržali spolu, aj keď
sa rozplynie prvé očarenie, však potrebujeme spoznať nielen partnera, ale najmä seba. Pomôže nám pri tom charakteristika jednotlivých
znamení, či už v nich máme Slnko, Ascendent alebo viac planét.
Znamenia ohnivého živlu
nemajú k romantike nikdy ďaleko a príležitosť prejaviť svoju lásku iste nehodia za hlavu. Jarná atmosféra vybičuje najmä Baranom
zmysly tak, že budú priam žhnúť erotickými výbojmi a nielen priateľstvo, ale aj láska v najrôznejšej podobe bude mať u nich zelenú.
Aj rozvážnejší Lev privíta príležitosť zabudnúť na vek či povinnosti
a okrem pozornosti obdaruje svoju vyvolenú/ného niečím mimoriadnym. Aj hľadajúci Strelec, ktorého šípy mieria vždy vysoko, si
nájde v tejto ročnej dobe, keď všetko úžasne kvitne a vonia, objekt
svojich túžob tu na zemi a s jemu vlastnou pozornosťou sa mu bude
venovať. Nie však niekde v ruchu diskoték, skôr pekne v samote.
Znamenia zemského živlu
sa prejavujú najmä pragmaticky, určitá romantika však ani im, najmä v tomto období, nechýba; opakované „ľúbim ťa“ však z nich len
tak ľahko nevydolujete. Zmyselný Býk, ktorý je vždy pripravený k ľúbostnému laškovaniu, býva v tejto dobe málokedy osamelý; ak sa aj
stane, že z ničoho-nič zostal sám, netrápi sa preto: vie, že si svojou
družnosťou a veselosťou niekoho úžasného iste „pritiahne“. Panna k
jemnému citu, zvanému láska, nepotrebuje nijaký plameň; stačia jej
iskričky, ktoré zaseje do sŕdc svojich obdivovateľov a tie potom vy-

RADÍME NAŠIM ČITATEĽOM

Prišli ste
o doklady?
Ukradli vám občiansky preukaz, vodičák či
pas, alebo ste ich stratili? Bez otáľania podajte oznámenie o odcudzení alebo strate na
najbližšom obvodnom oddelení Policajného
zboru SR (PZ). Pokiaľ sa vám krádež prihodí v cudzom meste a neviete, kde nájsť policajnú stanicu, zavolajte na číslo 158. Poradia
vám, na koho sa obrátiť. Riaditeľ odboru dokladov a evidencií Prezídia policajného zboru
SR plk. JUDr. Peter Kukučka upozorňuje, že
udalosť je nevyhnutné nahlásiť, aby nedošlo k
zneužitiu odcudzených dokladov.
Oznámenie e-mailom aj SMS
Okrem spísania zápisnice o udalosti na polícii by ste mali nahlásiť stratu a požiadať o vydanie nových dokladov. Ak vám zmizla karta
poistenca, zavolajte do svojej zdravotnej pois-

volajú veľkú žiaru zaľúbenosti. Keď Kozorožec prekoná určitý ostych
a začne hľadať niekoho, kto ocení jeho inteligentný a duchaplný
humor a nájde ho, má vyhrané. Pri takýchto stretnutiach zabudne na všetko nedôležité a ukojí nielen svoje telo, ale aj citovo zložitú
a častokrát uzavretú dušu.
Znamenia vzdušného živlu
obvykle uvítajú taký ľúbostný cit, ktorý ich síce naplní, ale nijak
zvlášť nezaťaží. Nepokojní Blíženci sa do žiadneho vzťahu (aj keby
hneď vedeli, že je len na niekoľko dní) nedajú dvakrát prehovárať;
milý, pôvabný a duchaplný partner spoľahlivo zaplaší ich citové zmeny nálad. Ani sa nenazdajú a budú v tom až po uši. Kultivované
Váhy to ťahá von, do spoločnosti a medzi ľudí; väčšinou sa spoliehajú
na svoje diplomatické konanie a ľahko presvedčia tokajúcich partnerov o svojich kvalitách i potrebách. Pre vizionárskeho a do budúcnosti zahľadeného Vodnára je priateľom každý/á; často im priatelia,
lásky a milenci splývajú. Získajú, ak svoje prelietavé srdce darujú
tomu, kto je iste nablízku a trpezlivo čaká.
Znamenia vodného živlu
majú k láskyplnému opojeniu a ľúbostnému súzvuku (aj bez zbytočných slov) vždy blízko. Zadaný Rak však často zabudne, že ľúbostný cit netreba nechať vyhasnúť ani „na staré kolená“, no tí slobodní sa obzerajú, kde im akú spriaznenú dušičku poslal osud do cesty.
Brilantný šarm, vtip a pohotový jazyk, ktorý je vždy pripravený povedať tie najsladšie slová a zahrnúť ženu nekonečným množstvom
nežností, to je Škorpión. Ani ženy z tohto znamenia nemajú pri svojej zmyselnosti problémy rozdúchať v sebe plamienky zaľúbenosti.
Citlivé a obetavé Ryby sa vždy snažia doplávať k vysnenému cieľu.
Občas pri tom ani nehľadia na citové ujmy, no teraz na jar by sa mali
zastaviť, upokojiť sa a povedať svojim milovaným, čo pre nich ich
láska znamená.

ťovne, ak platobné karty, urýchlene sa spojte
so svojou bankou a požiadajte o zablokovanie účtu. „V prípade odcudzenia občianskeho preukazu (OP), vodičského preukazu, cestovného pasu odporúčame dostaviť sa v najbližšom možnom čase na oddelenie dokladov v mieste trvalého pobytu a podať žiadosť
o vydanie nových dokladov. O vyhotovenie vodičského preukazu alebo pasu môžete požiadať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve PZ. Vydanie OP je viazané na trvalý
pobyt, o jeho vystavenie preto môžete požiadať len v mieste vášho trvalého pobytu. Vyhotovenie nových dokladov trvá spravidla
do 10 dní,“ hovorí Kukučka. „Je možné, že
budú vyhotovené už na tretí, štvrtý deň. Keď
pri podávaní žiadosti o ich vydanie o to požiadate, bude vám zaslaná SMS či e-mail, že
sú pripravené na vyzdvihnutie. Zaslanie SMS
je bezplatné.“
Nájdené doklady neplatia
Pani Anne ukradli kabelku a po troch dňoch
jej zmiznutý OP prišiel od neznámeho nálezcu poštou. Používala ho ďalej napriek tomu,

že nahlásila jeho stratu. Keď sa chystala
za dcérou do Ríma, na letisku jej oznámili,
že doklad je neplatný! Ak ste raz nahlásili
stratu alebo krádež dokladov, musíte si požiadať o vystavenie nových bez ohľadu na to,
či sa doklady neskôr nájdu. Doklad, ktorý
občan nahlásil ako odcudzený alebo stratený, sa stáva neplatným.
Za nové si zaplatíte!
Nové doklady vám nevydajú zadarmo, aj
keď vám boli ukradnuté. Pri OP platíte rovnaký správny poplatok bez ohľadu na to, či
ide o krádež, alebo stratu. V prípade vodičského preukazu však pri strate platíte 16,50
€/500 Sk a pri krádeži 6,50 €/200 Sk. „Pri
opakovanej strate alebo odcudzení dokladov
sa správny poplatok za vyhotovenie nového zvýši v závislosti od toho či ide o OP, alebo o pas. Môžu vám aj uložiť peňažnú pokutu. Strata alebo odcudzenie dokladov sa totiž považujú za priestupok! Peňažná pokuta
môže byť uložená do výšky 33 €/1 000 Sk,“
hovorí odborník.
Zdroj: internet
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Advokát JUDr. Pavol Michalik
oznamuje širokej verejnosti, občanom a podnikateľom, že otvoril

ADVOKÁTSKU KANCELÁRIU

v budove Slovenskej pošty v Krompachoch
s úradnými hodinami: utorok a streda (v prípade väčšieho záujmu rozšírim)
Občania sa môžu obracať najmä vo veciach:
- majetko –právnych
- rodinno – právnych
- pracovno-právnych a iných, vrátane zastúpenia
pred súdmi a inými orgánmi.
Ďalšie informácie na tel. č: 0905 279 870
Teším sa na spoluprácu.
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Život je veľká udalosť a príležitosť.
Ale príležitosť môže byť dobrá aj zlá vec.
Je len na nás, .... (dokončenie v tajničke)
Priame vyškrtávanie:
SEKRETÁRKA, SEKTA, SERVIS,
SEVERKA, SIAHA, SIETE, SKLAD,
SNAHA, SOBÁŠ, SOBOTA, SOJKA,
SOKOL, SPEVOKOL, SŔNČA,
STANICA, STODOLA, STRACH,
STRES, STUPNICA, SUDCA, SUMEC,
SÚPRAVA, SUŠIENKA
Vyškrtávanie do tvaru L:
BURINKA, KABELKA, KVETINA,
LEKÁR, MODELKA, PERINKA,
RAKETKA, REVÍZOR, RIEČICA,
UDALOSŤ, ÚSLOVIE, VOLAVKA
Ružena Andrašovská

INZERCIA:
• Predám 3- izbový byt na Lorencovej ulici
v Krompachoch. Kontakt: 0905 685 506,
053/4470852 po 18,00 hod.
• Hľadám podnájom, prípadne odkúpim
1 – alebo 2 – izbový byt za rozumnú cenu.
Kontakt: 0908 311 682, 0905 348 327
• Navštívte novootvorenú predajňu
značkového textilu TUZEX na Mlynskej
ul. č.3 v Krompachoch (za kostolom)
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