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KROMPACHY

 Ajhľa. Moje rodné mesto sa stalo  v lete tohoto roku novou vyhľa-

dávanou pútnickou oblasťou. Pre vás, ktorí ste už „in“-destináciou.

Zacítiac gulášovú vôňu budúcoročných parlamentných, komunál-

nych a tohoročných VUC-kárskych volieb, zaradili nové i staronové 

politické strany svetoznáme mesto Krompachy na svoj program. 

Využijúc statočnosť a odvahu krompašskej primátorky, ktorá úprim-

ne vyzvala najvyššie orgány štátu, aby nám pomohli a začali aktív-

ne konať pri ochrane svojich občanov, rozdúchali naše médiá city 

a vášne. I v rodinách. Redaktori s notesmi, diktafónmi a kamerami 

zacítili plodonosný bulvár pod vlastným nosom. A tak sa v krátkej 

dobe vystriedali na pľacíku pôvodne veľkého námestia, biele goliere 

v čiernych košeliach, biele goliere v bielych košeliach a čierne goliere 

v čiernych košeliach. Každá skupina so svojím viac – menej konfron-

tačným svetonázorom a spravodlivým hnevom. Prvá skupina, vyu-

žijúc zhromaždenie na svoju politickú registráciu, vyzvala terajšiu 

vládu, aby zastavila nehospodárne míňanie spoločného finančného 

fondu na bezodné, kriminalizujúce sa a narastajúce minority. Tre-

tia skupina sa sama vyzvala, aby sa od zajtra len tak, sama od seba 

trochu polepšila a vládu zároveň vyzvala, aby sa o nich starala lepšie 

ako včera a horšie ako zajtra. Na kameru to jedna z radových členiek 

komunity špecifikovala slovami (viď internet): „Mušime kradnuc, 

bo nič nemame.“

 Že nehovorila len do vetra sa potvrdilo takmer hneď. Bude to však 

zaiste čistá náhoda a číročíre nedorozumenie, no jedna z menej uve-

domelých dvojíc, z ktorých pozostávala protestná skupina si poveda-

la, že nebude márniť drahocenný čas a keď je už na námestí, tak sa 

obzrie po gadžovskej osade pod Plejsami. Reku, čo je tam nové, či sa 

to tam vzmáha, či tam ľudia niečo nepotrebujú a vôbec. Ľudia majú 

držať spolu. Ako si tak z dlhej chvíle idú a pasívne sa rozhliadajú,  

dôjdu až k plotu občana F.K. (môjmu susedovi). No a už z diaľky 

celkom jasne vidia, že na dvore je úplne navyše veľká kopa staveb-

ného materiálu, ktorá vcelku pekný dom, zbytočne špatí. Slovo dalo 

slovo, a duo sa zaktivizovalo. Darmo, že je vidný deň.  Načo tu strácať 

drahocenný čas. Reku, keď sme sa až sem doterigali, zabime jednou 

ranou dve muchy a spojme príjemné s užitočným. Nuž a potom 

z čírej mladíckej nerozvážnosti preskočili plot a prehodili na dočista 

neutrálne územie (ulica) akési traverzy. Po vykonanom akte preroz-

deľovania kapitálu sa pomerne rýchlo dohodli, že sa už protestného 

zhromaždenia nezúčastnia a napriek istej záťaži sa zrýchleným kro-

kom presunú do lona svojho trvalého pôsobiska. Náhodný svedok 

aktu mladíckej nerozvážnosti spoluobčanov z dolného konca, pán 

J.Z. síce suseda F.K. krikom upozorňoval, že bol na druhej strane 

dvora práve navštívený protest duom (dik – rasista), no jeho volanie 

prišlo neskoro a atletické duo s traverzami  už bolo preč.

 Ja sám som sa o tomto sprievodnom programe protestného pod-

ujatia dozvedel len nepriamo. Na balkón môjho domu ma vylákal  

hluk rozhorčenej vravy celkom iných dvoch mladíkov, ktorí sa ako 

aktivizační zamestnanci mesta chystali pozametať križovatku pod 

židovským cintorínom. Keďže táto pracovná skupina práve došla 

od mestského úradu, potrebovala si urobiť prestávku a tak si sadla 

a slabú hodinku diskutovala. Priznám sa, že som ich politické škole-

nie nesledoval pozorne, a vlastne proti mojej vôli, len neskôr som si ho 

dal dohromady po stretnutí s pánom J.Z. Až potom som si zosuma-

rizoval, komu patrilo rozhorčenie aktivizačných mladíkov a ich vý-

kriky: „Gadžove sami kradňu, ale ket sebe Cigan ukradne par žeľeza 

za sto korun ta hnet kriča“. Ich opovrhovanie pokryteckou gadžov-

skou morálkou bolo úprimné.

 Nielen pod vplyvom tejto reality šou, ktorá tu má len náhodný 

a ilustračný význam sa osobne domnievam, že každá vláda (vráta-

ne všetkých predošlých!) má chrániť základnú vnútornú funkciu 

štátu, ktorá spočíva v ochrane všetkých občanov pred porušovaním 

zákonov, ktoré si spoločnosť sama pre seba ustanovila. Stručne, pod-

ľa môjho presvedčenia, zákon musí platiť pre všetkých rovnako! Som 

presvedčený, že Slováci ako národ, rasisti nie sú. Sami sme si za tisíc 

rokov vytrpeli až-až, ako najbiednejší z biednych. Vieme sa vcítiť 

do biedy iných a nezáleží nám, čí sú čierni, modrí, alebo zelení. Chce-

me a žiadame iba od každej vlády, ktorú si ustanovíme, aby chránila 

svojich občanov. Aby vo všetkých rezortoch a štruktúrach štátnych 

úradov bolo samozrejmé a povinné dodržiavať zákony a trestať 

porušovanie zákonov. Aby bolo nemysliteľné, že občan verejne vy-

hlási, že iného občana zabije – a nič sa nedeje, že vyhlási že kradne 

a bude kradnúť – a nič, že úradník hygieny po oznámení, že žltač-

kou zamorení ľudia predávajú na štátnej ceste (cudzie) hríby – a nič, 

že vysoký štátny policajt na názor, že treba stíhať podľa zákona rodi-

čov, ktorí svoju rodičovskú povinnosť zanedbávajú, navádzajú svoje 

deti na trestnú činnosť a ktorí dopustia aby si ich deti ničili zdravie 

fetovaním, že takýto, štátom slušne platený úradník povie (viď inter-

Septembrová úvaha nad augustovými udalosťami

POZVÁNKA NA JARMOK
Srdečne Vás pozývame na 

XVIII. Krompašský XVIII. Krompašský 
jarmok, jarmok, 

ktorý sa uskutoční v dňoch 17.-19.9.2009. 

Podrobný program nájdete na str. 6

Z obsahu čísla vyberáme:
• Program DNÍ MESTA 

 a XVIII. KROMPAŠSKÉHO JARMOKU

• Prihovára sa Vám primátorka 

 mesta Krompachy

• Mestská polícia informuje

• Basketbalové sústredenie 

 minižiačok na Plejsoch 

• Mesto Krompachy predáva byt

• Krytá plaváreň je zatvorená

pokračovanie na strane č.4
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BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

94 ročná

Anna HELIGMANOVÁ

80 ročná

Alžbeta KAPITÁŇOVÁ

75 ročná

Helena LOVASOVÁ

70 roční

Oľga FORGÁČOVÁ

Ján HOPPEJ

NARODENIA 
V MESIACI AUGUST 2009
Ľubomíra HOLUBOVÁ

Daniela HORVÁTHOVÁ

Alex JÁNOŠ

Viera MACKOVÁ

Erik POKUTA

Izabela POKUTOVÁ

Jenifer POLLÁKOVÁ

Šimon STRAKA

Melánia ŠČUKOVÁ

Jozef ŽALUDEK

ÚMRTIA
V MESIACI AUGUST 2009

Jana BOGNÁROVÁ  

     1964 -2009

Vanesa DUNKOVÁ

     2003 – 2009

Irena HORVÁTHOVÁ 

     1957-2009

Ján ŠTEC 

     1948 -2009

Vyúčtovanie energií
Vážení občania,
V predchádzajúcich číslach Krompašských 
spravodajcov som Vám sľúbila, že Vás 
budem informovať o výsledku kontroly, 
ktorá bude zameraná na analýzu zúčtova-
nia nákladov za vykurovanie v rokoch 2008 
v objektoch v správe Bytového podniku 
mesta Krompachy (BHMK).
 „Analýza“ bola spracovaná fy. REMAKO, 
spol. s r.o, Košice v dvoch etapách.
 Pre presnosť údajov Vám predkladám 
z 1. správy úvod a záver. Dodatok je uve-
rejnený v celom znení. Kedže analýza je 
rozsiahlejšia, je možné do nej nahliadnuť 
u mňa, t.j. na sekretariáte primátorky mes-
ta. Analýza je zverejnená so súhlasom spra-
covateľa.
    Ing. Iveta Rušinová

 Na základe objednávky Mestského úradu 

v Krompachoch č. 4/0900205 zo dňa 

24.6.2009 vykonali pracovníci spoločnosti 

REMAKO s.r.o. Košice analýzu vyúčtovania 

nákladov za vykurovanie a prípravu teplej 

úžitkovej vody v roku 2008 v objektoch, ktoré 

sú v správe BHMK s.r.o. Krompachy.

 Dôvodom vykonania tejto analýzy bola 

nespokojnosť občanov mesta Krompachy 

s vyúčtovanými nákladmi na vykurovanie 

a prípravu teplej vody za rok 2008.

 V tejto analýze sme sa ako nestranná spo-

ločnosť pôsobiaca v oblasti energetických 

služieb zamerali na preskúmanie opodstat-

nenosti zvýšenia nákladov za vykurovanie 

a prípravu teplej vody v roku 2008. 

 Spoločnosť REMAKO spol. s r. o. Košice 

nemá štatút kontrolného orgánu, môže len 

zo svojho pohľadu vykonať predmetnú ana-

lýzu. Výsledky tejto analýzy nemôžu mať 

právne dôsledky voči zúčastneným stranám 

a môžu byť využité len pre internú potrebu 

objednávateľa.

 Pri spracovaní analýzy sme vychádzali 

najmä z podkladov, ktoré nám poskytli pra-

covníci BHMK s.r.o. Krompachy. Pre lepšiu 

orientáciu a porovnanie nákladov sme  ana-

lyzovali okrem roka 2008 aj predchádzajúci 

rok 2007.

 

 Vzhľadom na pomerne veľký rozsah spra-

covávaných údajov sme vykonali detailnejšiu 

analýzu vykurovacieho okruhu kotolne Poš-

tová 1052.

 V období rokov 2007 a 2008 pozostávala 

regulovaná cena tepla na vykurovanie a prí-

pravu teplej vody z dvoch zložiek, a to varia-

bilnej a fixnej.

 Variabilná zložka ceny tepla zahŕňa najmä 

náklady na palivo, jeho dopravu, náklady 

na elektrickú energiu, technologickú vodu 

a technologické hmoty.

 Fixná zložka ceny tepla predstavuje naj-

mä osobné náklady, vrátane odvodov do 

poistných fondov, stravné a ostatné služby, 

náklady na dane a poplatky, prevádzkové ná-

klady, odpisy hmotného a nehmotného ma-

jetku, revízie a zákonné prehliadky, poplatky 

za znečistenie, úroky z investičného úveru, 

ako aj odpisy a opravy spoločných zariadení 

súvisiacich s výrobou a rozvodom tepla.

 Oprávnené náklady na variabilnú zložku 

ceny tepla sa fakturujú odberateľom pod-

ľa skutočne nameraného množstva tepla 

na odbernom mieste.

 Oprávnené náklady na fixnú zložku ceny 

tepla sa fakturujú odberateľom podľa objed-

naného množstva tepla na odbernom mieste.

Oprávnenosť týchto nákladov pre rok 2008 

je stanovená výnosom Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č.6/2007 z 31. júla 2007. 

 Kontrolu oprávnenosti nákladov vykonáva 

pravidelne Úrad pre reguláciu sieťových od-

vetví, ktorý je na to oprávnený zo zákona.

 Vývoj cien schválených Úradom pre regu-

láciu sieťových odvetví (URSO) pre dodáva-

teľa tepla, spoločnosť TERMOKOMPLEX 

s.r.o. Krompachy:

  

 Tab. č.1

Obdobie

Variabilná

zložka 

ceny v Sk

Fixná 

zložka 

ceny v Sk

1. - 12.

2007

bez DPH 387,80 138,10

s DPH 461,48 164,34

1.1. -  28.2.

2008

bez DPH 370,40 155,80

s DPH 440,78 185,40

1.3. - 31.10.

2008

bez DPH 386,30 155,80

s DPH 459,70 185,40

1.11. - 09.12.

2008

bez DPH 409,70 155,80

s DPH 487,54 185,40

10.12. - 31.12.

2008

bez DPH 984,40 155,80

s DPH 1171,44 185,40

 Z uvedeného vyplýva, že fixná zložka 

v priebehu roka 2008 bola konštantná.

 Zvyšovala sa len variabilná zložka vzhľa-

dom na stúpajúcu cenu paliva. Extrémne 

zvýšenie variabilnej zložky od 10.12.2008 

do konca roka 2008 bolo spôsobené len 

miernym zvyšovaním variabilnej zložky v 

priebehu roka 2008, ktoré nezodpovedalo 

skutočným nákladom na variabilnú zložku.

Skutočné náklady na variabilnú zložku ceny 

tepla boli vo vyúčtovaní pre rok 2008 pre-

počítané priemernou cenou 450,16 Sk bez 

DPH v zmysle Usmernenia URSO zo dňa 

10.2.2009.

 Pre rok 2009 došlo ku zmene metodiky 

stanovovania regulovanej ceny tepla, ktorú 

určuje URSO. Dvojzložkovosť ceny za teplo 

zostáva zachovaná, ale variabilnú zložku ceny 

určuje URSO pre dodávateľa tepla osobitne 

pre domácnosti a osobitne pre ostatných od-

berateľov. Okrem toho sa mení aj technická 

jednotka a variabilná zložka sa určuje ako 

EUR/kWh a fixná zložka ako EUR/ kW 

(regulačný príkon na odbernom mieste).

Pre rok 2009 určil URSO variabilnú cenu 

tepla pre TERMOKOMPLEX s.r.o. Krom-

pachy vo výške 0,0478 EUR/kWh (1,44 Sk/

kWh) pre domácnosti. Pre porovnanie 

s uplynulými rokmi to znamená po prepočte 

cenu variabilnej zložky vo výške 400 Sk/GJ 

bez DPH a pre ostatných odberateľov 482,83 

Sk/GJ bez DPH.
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 22. august 2009. V Krompachoch sa koná protest za riešenie 

rómskej problematiky organizovaný Slovenskou pospolitosťou. 

Dav vyzýva vedenie mesta a dáva priestor pre poskytnutie sta-

noviska. Nikto však nevychádza. Dôvod? Primátorka mesta je 

na dovolenke. 

 Z úst niektorých ľudí znejú ohlasy na protest. Padajú obvinenia, 
ale aj chvály za zvládnutie situácie z predošlej soboty.  Zaznieva 
provokačná otázka: „Ako si mohla primátorka odísť na dovolenku 
a prečo sa z nej ihneď nevrátila?“
 Vážení občania nášho mesta, dovoľte mi, vyjadriť sa k udalostiam, 

ktoré v týchto dňoch rezonujú celým Slovenskom.

 Po urgenciách zo strany občanov som v júni tohto roku napísala 

otvorený list podpredsedovi vlády Dušanovi Čaplovičovi a požiadala 

som ho o pomoc pri riešení nášho spoločného problému.  Zverejne-

ný bol v júlovom vydaní Krompašského spravodajcu. Do polovice 

augusta sa nič mimoriadne neudialo.  Bola som v kontakte s úradom 

splnomocnenca vlády pre rómske menšiny a hľadali sme vhodné rie-

šenia na zvládnutie vzniknutých problémov.  Keď sa vyostrili udalosti 

v Šarišských Michaľanoch,  zaostril sa pohľad Slovenskej pospolitosti 

na Krompachy.  Bohužiaľ v tomto období som bola na plánovanej 

dovolenke.  Tak, ako som uviedla v predchádzajúcich číslach nášho 

spravodajcu, mala som  tento rok veľmi ťažký.  Okrem smrti mojej  

matky, prišli nepriaznivé správy ohľadom môjho zdravotného stavu. 

V priebehu týždňa som musela podstúpiť 2 vážne operácie spojené 

s komplikáciami. Tri týždne po druhej operácii som nastúpila 

do práce, aj keď som mala ošetrujúcim lekárom doporučenú rekon-

valescenciu osem týždňov. Na naliehanie mojej rodiny som sa koneč-

ne po 6 rokoch vybrala na dovolenku v „kľudnom“ letnom mesiaci, 

aby som sa doliečila. 

 Počas dovolenky prišli z Krompách správy o návšteve podpredse-

du vlády a následne o proteste, ktorú zvolala skupina Pospolitosť. Už 

pri úvahách o návrate sa zniesla vlna kritiky zo strany mojej rodiny. 

Keďže som, ako je vám dobré známe tvrdohlavá, overila som si situ-

áciu, ako sa dostať domov.  Mimo plánovaných letov z Egypta boli 

možné lety iba cez Nemecko, prípadne cez inú západoeurópsku kra-

jinu.  Okrem svojej komplikovanosti boli tieto lety pre mňa finančne 

nezvládnuteľné.  Uvedomila  som si však,  že okrem mňa pôsobí na 

úrade aj zástupca a spolu s poslaneckým zborom, túto náročnú úlohu 

zvládne. Nakoniec aj vy občania ste prejavili súčinnosť a protest sa 

skončil bez negatívnych reklám pre naše mesto. Za to vedeniu mesta  

a Vám úprimne ďakujem.

 Vrátim sa však späť k otvorenému listu, ktorý som zaslala pod-

predsedovi vlády.  List spolu s protestom mal za následok odpor róm-

skej časti obyvateľstva voči mojej osobe. Dokonca miestni Rómovia 

spisujú petíciu za moje odvolanie.  Je až neuveriteľné, že poukázanie  

na ustanovenie zákona, ktoré je v platnosti snáď  už od existencie 

moderných platných právnych poriadkov, môže vyvolať  takú vlnu 

kritiky voči mojej osobe. Ide o § 211 ods. 1 Trestného zákona,  ktorý 

pozná trestný čin Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže a definuje 

ho takto:

(1) Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť 

rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že

a) zvádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu, 

b) umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život,

 c) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trest-

nými činmi, alebo

 d) bráni jej v povinnej školskej dochádzke, potrestá sa odňatím slo-

body až na dva roky.

Kto iný, ako rodič, by mal niesť zodpovednosť za fetujúce deti, deti 

ktoré na príkaz rodičov kradnú, lúpia a vedú záhaľčivý alebo nemrav-

ný život?  Nechcem dávať všetkých Rómov do tejto pozície, povedzme 

si však pravdu, na koľko rómskych rodín by sa toto ustanovenie dalo 

aplikovať? Práve otázka „Prečo sa tento trestný čin  považuje za trest-

ný iba naoko a nie v praxi?“  bola nosnou témou môjho listu. Reakcie 

niektorých Rómov som naozaj neočakávala. Asi sme pichli do osieho 

hniezda.  Týmto listom som nechcela vyvolať protesty v meste. Tieto 

protesty sú organizované nezávislé od vôle vedenia mesta a nezávisle 

od účinku môjho listu.  Ako vidíme, aj u iných slovenských miest, or-

ganizované by boli aj bez našej predošlej snahy upozorniť na riešenie 

tohto komplikovaného problému.

Proti reakcia na protest pospolitosti nedala na seba dlho čakať.  

Okrem spomínanej petície za moje odvolanie sa v Krompachoch 

konal ďalší protest, tento krát však z druhej strany.  Rómovia neboli 

vo svojich vyhláseniach zdržanliví a otvorene ma vyzývali na odstú-

penie. Je až zarážajúce, že tieto slová zneli  aj z  úst „nekrompašanov“.  

Spolu s protestom a petíciou prišlo na mestský úrad aj veľa zaujíma-

vých listov, ktoré mali väčšinou podobu vyhrážok voči mojej osobe, 

ale aj listy z kategórie vtipných. Jeden si môžete prečítať nižšie.

Na základe prísľubu demonštrantov prvého protestu sa v sobotu 

5. septembra konal ďalší neohlásený protest, ktorý organizovala 

Slovenská pospolitosť.  Protest prebehol pokojne, bez toho, aby bola 

polícia nútená zasahovať.  Touto cestou Vám chcem občania poďa-

kovať, že ste sa nedali strhnúť k fyzickým útokom, prípadne k iným 

násilnostiam. Všetky protesty boli organizované nezávisle na vôli  

mesta či štátnych orgánov.  

     Ing. Iveta Rušinová

Prihovára sa k Vám primátorka mesta Krompachy
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 Školákom a študentom sa skon-
čil čas prázdnin - čas oddychu, 
leňošenia, čas „ničnerobenia“. 
Čas, kedy školské povinnosti ostá-
li „stáť“ bokom. Žiadne zvonenie 
budíka, žiadne domáce úlohy a štú-
dium. Len oddych, relax, slniečko 
a pohoda letných dní. Ostali už len 
spojenky na prázdniny 2009…
 Po dvojmesačných prázdninách sa 

2. septembra opäť otvorili aj brány 

krompašských škôl. Prvý školský deň 

s netrpezlivosťou, ale i slzič-

kami v očiach očakávali pr-

váci. Tí ostrieľanejší žiaci si 

z neho ťažkú hlavu nerobili. Vedeli totiž, čo ich čaká. Mnohí sa naj-

viac tešili na svojich spolužiakov, ktorým mohli vyrozprávať prázd-

ninové zážitky. Pedagógovia však boli o prázdniny ukrátení, nakoľko 

museli vypracovať školský vzdelávací program v zmysle novej škol-

skej reformy.

 V školskom roku 2009/2010 si bude plniť povinnú školskú 

dochádzku 1034 žiakov. Najviac prvákov bude chodiť do ZŠ ul. 

Maurerova – 41. Do ZŠ ul. Zemanská si zasadne do lavíc 26 prvákov, 

na ZŠ ul. SNP 37.

 Najväčší prílev žiakov zaznamenali na ZŠ ul. SNP, kde s novým 

školským rokom pribudlo približne 20 žiakov oproti minulému roku.

Špeciálnu základnú školu v tomto šk. roku bude navštevovať 88 žia-

kov. Gymnazistov je spolu v tomto šk. roku 314 a Súkromnú strednú 

odbornú školu SEZ Krompachy navštevuje 373 študentov. 

 Materská škola na Hlavnej ulici zaevidovala 87 prihlásených 

detí, prijala 82 detí. Materskú školu na ul. SNP bude navštevovať 

48 predškolákov a MŠ na Robotníckej ulici prijala v tomto šk. 

roku 10 detí a 12 už prijat nemohla. Celkový počet žiakov 

v MŠ Robotnícka ul. je 47.

 Presné počty žiakov však budú jasné po 15.9.2009 po tzv.eduzbere.

Krompachy májú v školskom roku 2009/2010 v zriaďovateľskej pô-

sobnosti 3 základné školy, 3 materské školy, 1 základnú umeleckú 

škou a 1 centrum voľného času.

 A čo prajeme školákom? Aby sa tešili zo začátku šk.roka, aby pre-

javili svoje schopnosti, nezanedbávali školu a zodpovedne sa stavali 

ku školským povinnostiam, čo sa pozitívne prejaví na koncoročnom 

vysvedčení. Nech im škola prináša radosť a zábavu so spolužiakmi, 

ale hlavne vedomosti a múdrosť.

       VEĽA ÚSPECHOV

 Adriána Kočanová

BRÁNY ŠKÔL 
SA OPÄŤ OTVORILI 

BRÁNY ŠKÔL 
SA OPÄŤ OTVORILI 

net), že oni o tom síce vedia, ale, keby mali všade proti porušovaniu 

zákona zasiahnuť, museli by  (všetkých?) rodičov pozatvárať a kto by 

sa potom staral o opustené deti?

  Suma sumárum. Keď sa bude jeden rezort štátnej správy, za akej-

koľvek vlády, vyhovárať na druhý rezort a svoje nekonanie bude 

odôvodňovať „starostlivosťou“ o trápenisko iného rezortu, keď 

budeme svorne tvrdiť, že „to še neda“, ak budeme vo svojom okolí 

tolerovať porušovanie občianskeho spolunažívania a budeme k nemu 

nevšímaví, tak budú z tejto situácie ťažiť tí, ktorí tvrdia že poriadok 

urobia. A že ich rétorika je jasná to nám už v minulosti predviedli. 

Duce a fuhrer a báťuška. Že si vo svojich štátoch ( a potom aj inde) 

urobili poriadok vieme. Že zlikvidovali mafiu vieme. Že dali každé-

mu prácu tiež vieme. Ale, že pri ich veľkom „upratovaní“ pozabíjali 

milióny slušných, nevinných ľudí, ktorí im vadili trebárs aj pre hnedé 

oči, či priveľký nos, pre záľubu vo vzdelávaní či preto, že navštevovali 

kostoly a synagógy, alebo pre cudzí prízvuk, sme už zabudli? Nedaj-

me preto na sľuby „veľkých upratovačov“. Táto cesta vedie do pekla. 

Ale rovnako do pekla vedie aj naša zbabelosť. Ak sme naučili ľudí, 

že môžu mať zadarmo to, čo ste vy získali tvrdou prácou, zle sme 

urobili. Ak sme dali charitou to čo si člověk mohol zaobstarať aj sám, 

zle sme urobili. Ak doplácame na nevzdelanosť, lenivosť, aroganciu 

len preto aby sme mali pokoj, robíme zle. Moderná kapitalistická 

spoločnosť potrebuje pre svoj cieľ (zisk) voľný trh, svet bez hraníc. 

Akýchkoľvek. Jej heslom je tolerancia. Jej heslom je relatívnosť 

všetkých hodnôt i  tých morálnych. Toto heslo podporuje rafinovane 

zneužívané zdôrazňovanie tej stránky Ježišovho učenia, ktorá vy-

zdvihuje toleranciu - Bratovi máš odpustiť 77 krát,… najprv si máš 

vybrať brvno zo svojho oka…atď… Tieto Ježišove slová o tolerancii 

nasledujú však až po jeho vyhlásení, že neprišiel zmeniť Zákon, ale 

naplniť ho, že neprišiel zmeniť ani najmenšie písmeno na  (veľmi 

prísnom !) Zákone. I ja chcem  z vnútorného presvedčenia povedať, 

že tolerancia JE nevyhnutnou súčasťou nášho náboženského cítenia 

(ak sme veriaci), alebo nášho humanistického presvedčenia (ak sme 

neveriaci). Ale, aby spoločnosť, v ktorej budú (hádam) žiť naše deti, 

prežila, MUSÍME zabezpečiť, aby v demokratickom štáte platili de-

mokratické zákony! A aby platili pre všetkých rovnako!

 Ak som na úvod hovoril o troch augustových zhromaždeniach, 

ale rozoberal som len dve, chcem na záver svojej úvahy poďakovať 

v mene pani primátorky všetkým, snáď štyridsiatim, antifašistom, 

zástupcom: MO Slovenského zväzu protifašistických bojovní-

kov, MO Matice slovenskej, Rímsko - katolíckeho farského úradu 

v Krompachoch,  MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, 

MO Unie žien Slovenska, MO Jednoty dôchodcov Slovenska, Klubu 

dôchodcov v Krompachoch, miestnej organizácie HZDS, miestnej 

organizácie KSS,  zástupcom spoločnost SEZ a.s., predstaviteľovi 

spoločnosti HASMA s.r.o a zástupcovi Panasonic AVC Networks 

Slovakia s.r.o, ktorí sa 28. augusta 2009 zúčastnili pri pamätníku na 

námestí, spomienky na 65. výročie začiatku Slovenského národného 

povstania.Tam sme si, na rozdiel od prvého (800 účastníkov) a tre-

tieho (250 účastníkov) zhromaždenia radikálov, žiaľ za rachotu plnej 

cestnej premávky a pri nehoriacom večnom ohni skromne a ticho 

pripomenuli, že naši otcovia svojou krvou dokázali, že tento národ 

oddávna túži po spravodlivosti a dodržiavaní ľudských zákonov a že 

na ich obranu je pripravený obetovať v rozhodujúcej chvíli aj životy 

svojich synov.                       Marko Skurka

pokračovanie zo strany č.1

Septembrová úvaha 
nad augustovými 

udalosťami
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ČISTIACA TECHNIKA POZEMNÝCH 

KOMUNIKÁCIÍ V MESTE KROMPACHY
 V uliciach nášho mesta sa tohto roku objavilo nové čistiace vozi-

dlo. Mnohých zaujímalo, aké je to vozidlo, čo dokáže, alebo či je to 

vozidlo nášho mesta. 

 Na toto vozidlo bol spracovaný projekt pre dotáciu z Európskeho 

fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné 

prostredie, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. Realizačná cena vo-

zidla bola 162 316 €. Dotácia bola poskytnutá vo výške 154 515, 51 €. 

Len tento malý rozdiel musel byť spolufinancovaný z rozpočtu mes-

ta. Celkovo tento stroj má prispieť k zabezpečeniu zvýšenia čistoty 

ulíc nášho mesta a zníženiu prašnosti z našich ciest v ovzduší. Praš-

nosť v ovzduší (spolu s viacerými ďalšími znečisťujúcimi látkami) je 

24 hodín denne monitorovaná ŠHMÚ a Krajským úradom životného 

prostredia, ktorý spracoval špeciálny program na zlepšenie kvality 

ovzdušia, ktorý sa týka aj nášho mesta. 

 Uvediem pre stručnosť len niektoré zaujímavé technické údaje 

o vozidle. Je to univerzálny čistiaci stroj typu LADOG 4x4 pre letnú 

aj zimnú údržbu pozemných komunikácií. Výrobcom je LADOG 

GmbH, Nemecko. Obsahuje nadstavby – sypač s pluhom a kropiacu 

cisternu, ktorých výrobcom je KOBIT-SK Dolný Kubín a zametaciu 

nadstavbu, ktorej výrobcom je KOBIT, s.r.o. Praha. Vozidlo má rado-

vý 4-valcový VM dieselový motor s turbokompresorom s priamym 

vstrekovaním, objem motora je 2970 cm3. Pre zlepšenie ovládania 

vozidlo má možnosť natáčania obidvoch náprav. Má prepravný 

a pracovný režim. Teda vie sa presúvať rýchle medzi ulicami mesta. 

Kabína je dvojmiestna, ovládanie je veľmi prehľadné z miesta vozidla. 

Pre prácu v letných horúčavách pri pomalej jazde vodičovi pomáha 

klimatizovaná odhlučnená kabína.

 Prvá nadstavba je čistiaca. Je vyrobená z nerezu. Ovládanie je 

pomocou multifunkčného joysticku z kabíny vodiča. S touto nad-

stavbou stroj dokáže zametať pomocou dvoch rotačných tanierových 

kief a jednej prídavnej rotačnej tanierovej kefy, ktorá sa dá využiť aj 

na postranné čistenie pre úzke chodníky tak, že vozidlo nemusí jazdiť 

po chodníku, ale jazdí po ceste a súčasne s cestou zametá touto treťou 

kefou aj priľahlý chodník. K týmto kefám je tryskami zabezpečovaný 

prívod vody, čo zabezpečuje, aby sa pri zametaní neprášilo. Nečistoty 

sú nasávané do uzatvoreného výklopného kontajnera o objeme 2m3. 

Táto nadstavba obsahuje aj výkonný vysávač nečistôt, napríklad ne-

čistoty pri zberných nádobách, lístie a podobne.

 Druhou nadstavbou je nadstavba s kropiacou cisternou. Táto sú-

prava dokáže pomocou čerpadla, natáčacej umývacej lišty postrek 

ciest, chodníkov, verejných priestranstiev vodou. Pomocou prídavnej 

tlakovej pušky je možné polievanie záhonov, čistenie priestranstiev 

vodou pod tlakom.

 Treťou nadstavbou je sypač a šípový pluh opatrený pryžovým 

britom. Táto súprava je určená pre zimnú údržbu pozemných komu-

nikácií a verejných priestranstiev. Ovládanie sypača je cez ovládací 

panel v kabíne. Regulácia je elektronická. Ovládanie pluhu je tak-

tiež pomocou hydrauliky z kabíny. Sypač zabezpečuje posyp ciest 

a chodníkov inertným materiálom, prípadne soľou. Dno sypača je 

zabezpečené vložkou z nerezového plechu. Radlica je čelne nese-

ná, jej konštrukcia využíva princíp meniteľnej geometrie pravého 

a ľavého štítu radlice. Takže radlica sa dá variabilne nastaviť pod-

ľa potreby do požadovaného tvaru (priamo, šíp, kombinácia, alebo 

do tvaru písmena V). Taktiež sa dá radlica nastaviť do smeru odhrňo-

vania snehu, ktorého výška vrstvy môže byť cca 400 mm, a to priamo, 

alebo stranovo. 

 Ďalšou možnosťou využitia vozidla je ako nákladné vozidlo s vý-

klopnou korbou bez nadstavby. K zjednodušeniu výmeny a k usklad-

neniu nadstavieb slúži odstavný stojan. 

 Verím, že táto čistiaca technika prinesie osoh a úžitok všetkým 

nám, obyvateľom Krompách.

Ivo Hinďoš, Spoločný obecný úrad Krompachy.

RUBRIKA: „OBČAN SA PÝTA“??

KRYTÁ PLAVÁREŇ KROMPACHYKRYTÁ PLAVÁREŇ KROMPACHY
                                                 je od 3.9.2009 

                                         z technických príčin 

                                                 ZATVORENÁ!

tel.č. 053/4452518
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VZDELÁVACIA OBLASŤ: 
 • počítačový kurz pre začiatočníkov (MS Windows)

 • počítačový kurz pre pokročilých (MS Windows)

 • surfovanie po internete

SPOLOČENSKO-VEDNÁ OBLASŤ: 
 • anglický jazyk pre materské školy

 • anglický jazyk pre základné školy

 • konverzácia z anglického jazyka pre 2. stupeň ZŠ

 • nemecký jazyk pre materské školy

 • nemecký jazyk pre základné školy

 • španielsky jazyk pre základné školy

 • španielsky jazyk pre stredné školy

PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ: 
 • letecko-modelársky

 • dopravná výchova pre 1., 2. ročník ZŠ

 • maškrtníček

 • hasičský

PRÍRODOVEDNO-ENVIROMENTÁLNA OBLASŤ: 
 • zvierací deň

 • malí krtkovia

 • hravé žabky

ESTETICKO-VÝCHOVNÁ OBLASŤ: 
 • mažoretky pre materské školy

 • mažoretky pre začiatočníkov

 • mažoretky pre pokročilých

 • rómske mažoretky

 • rómske roztlieskávačky

 • break-dance

 • tecktonik

 • tvorivá dielňa

 • kreatívny raj

 • tanečný pre materské školy

 • tanečný pre základné školy

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ OBLASŤ: 
 • floorball

 • plávanie

 • stolný tenis

 • tenis

 • volejbal

 • futbal

 • basketbal

 • strelecký pre chlapcov a dievčatá

 • fitnes
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 • Počítačový kurz 

 • Počítačový kurz pre seniorov

 • Kurz nemeckého jazyka 

 • Kurz anglického jazyka 

 • Kurz španielskeho jazyka 

 • Tenis 

 • Fitnes

Informácie získate na tel. č. 053/4472956, mob. 0915 398 896, e-mail: 

vychovavatelky@centrum.sk alebo v CVČ Prima v Krompachoch.

POĎAKOVANIE
 Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať lekárom a celému 

personálu pôrodníckeho oddelenia Nemocnice v Krompachoch 

za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie – pôrodu, 

na tomto oddelení.

        Slávka Fricová

         Slovinky č.602

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
KrompachyPrimaPrima
„Či je slnko a či dážď, s nami stráviš pekný čas!“

Záujmové útvary a kluby pre deti a mládež v školskom roku 2009/2010:

Záujmové útvary a kluby pre dospelých:

KLUBY CVČ PRIMA:
 • Inernetový klub pre mládež

 • Klub Slniečko pre rodičov s deťmi od 1-6 rokov

 • Zábavný klub pre základné školy

 • Klub rómskej mládeže

 • Klub pre handicapované deti

 • Eko klub

Poplatok za jeden záujmový útvar je 6,66 EUR na školský rok. Vzde-

lávací poukaz platí na všetky záujmové útvary.

Informácie získate na tel. č. 053/4472956, mob. 0915 398 896, e-mail: 

vychovavatelky@centrum.sk alebo v CVČ Prima v Krompachoch.
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 Letné prázdniny ubehli ako voda v potoku 

a za chvíľu začne znovu školský rok. Aj takto 

sa vedia naše deti tešiť z letných prázdnin … 

(viď foto). Za výdatnej pomoci pani Boržen-

skej a Gadušovej sa družstvá chlapcov a diev-

čat stretli na plážovom ihrisku,kde si zmerali 

sily v plážovom volejbale.Zatiaľ čo sa pani 

Borženská obetovala pri hre,pani Gadušová 

robila sponzora pre mrazené osvieženie.

Deti sa vyšantili, zasúťažili si a dokonca sa aj 

v zápale hry pohádali,ale čo je najhlavnejšie 

mali o jeden prázdninový zážitok viac.

 Zuzana Gadušová

Prázdniny na plážovom ihrisku
Pohľad na Krompachy, foto Beáta Ďurmanová
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 Možno ste cestou z práce alebo počas 

prechádzky mestom začuli v mest-

skom rozhlase detský hlas. Dovoľte 

mi, aby som vám predstavila, kto sa 

vám do éteru prihovára. Sú to členo-

via rozhlasového krúžku Tajfúnik. 

Rozhlasový krúžok Tajfúnik založila 

na ZŠ Maurerovej ulici Mgr. Anna 

Pustayová pred tromi rokmi. Jej cie-

ľom bolo rozvíjať mediálnu tvorivosť 

detí, pracovať s informáciami, dokázať 

ich spracovať z obsahovej, štylistickej 

a zvukovej stránky. Záujmový útvar 

Tajfúnik už druhý školský rok  pracuje 

pod vedením Mgr. M. Micherdovej. 

Snažíme sa využívať voľný čas detí , 

budovať ich sebavedomie a učíme ich 

ovládať trému. Naša aktivita spočíva 

v spracovaní informácií, deti sa učia 

písať scénar a svoju tvorbu prezentujú v 

školskom a mestskom rozhlase. Cieľom 

rozhlasového krúžku je prezentovať 

úspechy školy, snaživých žiakov a tiež 

uvedomovať si naše klady i nedostat-

SEPTEMBER 2009

05.09.2009 ZNOVU 17

12.09.2009 VŠETKY MOJE EX

26.09.2009 VO ŠTVORICI PO OPICI

OKTÓBER 2009

03.10.2009 HARY POTER A POLOVIČNÝ 

     PRINC

17.10.2009 BRATISLAVA FILM

24.10.2009 32 A STÁLE SLOBODNÁ

KINO SLÁVIAKINO SLÁVIA
KROMPACHYKROMPACHY

ky. Pripomíname si významné dni a 

výročia ako napríklad - vysielanie  pri 

príležitosti Dňa  vody, či odvysielané 

pásmo v mestskom rozhlase k výročiu 

Krompašskej vzbury.

 Členovia krúžku, možno budúci 

redaktori a moderátori, si za svoju 

celoročnú prácu zaslúžia odmenu. Na 

konci školského roku sme sa zúčast-

nili exkurzie v súkromnom rádiu Kiss 

v Košiciach. Videli sme prácu mode-

rátorov rádia v živom vysielaní. Pra-

covníci rádia nás oboznámili s tým,  

ako pracuje hudobný dramaturg, ako 

sa tvorí reklama, či nemenej dôležité 

spravodajstvo. Deti si mohli vyskúšať 

prácu s mikrofónom a tiež zavalili 

moderátorov kopou zvedavých otázok. 

Ďakujem pani riaditeľkám Mgr. Viere 

Lovásovej a Mgr. Slávke Kašickej,  že 

nám umožnili zúčastniť sa tejto peknej 

akcie. Ďakujem aj Bc. Veronike Beke-

šovej za pomoc pri organizácii exkur-

zie, ktorá bola peknou odmenou pre 

Školské rozhlasové vysielanie Tajfúnik

členov Tajfúnika. No a samozrejme všetkým nadšencom 

v rádiu Kiss, ktorí deti pekne prijali. Veríme, že sa tieto 

exkurzie stanú novou tradíciou. Tešíme sa, že sa s nimi  

uvidíme a počujeme  znovu.

 Je september a začal nový školský rok. Pre nás peda-

gógov a žiakov začínajú povinnosti v škole. No okrem 

povinnosti nás čaká aj zábava a je  dôležité, že deti využí-

vajú svoj voľný čas zmysluplne. My v Tajfúniku privítame 

všetkých tých, ktorí majú chuť tvoriť rozhlasové vysiela-

nie. Nalaďte si dobre uši, pretože Tajfúnik prefrčí éterom 

aj tento školský rok..

Mgr. Michaela Micherdová

      učiteľka ZŠ Maureova ul.

Foto: Marko Micherda
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 Mládež do 18 rokov nemôže požívať alkoholické nápoje ani iné ná-

vykové látky. Vyplýva to z novely zákona č. 214/2009 Z.z. o ochrane 

pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb.

     

 Popíjanie aj počas sviatkov je podľa nového zákona pre mladých 

tabu. Podľa novely sa zároveň maloletí do 15 rokov nebudú môcť 

zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hod. 

na verejne prístupných miestach a v miestnostiach, v ktorých sa 

podávajú alkoholické nápoje. Navyše, maloletí do 15 a mladiství 

do 18 rokov budú povinní podrobiť sa orientačnej dychovej skúške.

 V novele je zakotvená aj oznamovacia povinnosť polície, pedago-

gického zboru či zdravotného zariadenia, ktoré prichádzajú do kon-

taktu s maloletými či mladistvými, ktorí požili alkoholické nápoje 

alebo iné návykové látky.

 Zákonný zástupca bude podľa zákona v prípade popíjania malo-

letej osoby pokutovaný do výšky 33,19 eura (1000 Sk). Mládež do 18 

rokov môže obec potrestať pokarhaním alebo aj zákazom vstupu do 

zariadení, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. 

 Policajti v blízkej budúcnosti pritvrdia a budú nekompromisnejší 

ako voči dospelým, ktorí mládeži do osemnásť rokov umožnia piť, 

tak aj voči samotným previnilcom, ktorí napriek nízkemu veku bez 

zábran pozrú na dno pohárika. „Dospelý, ktorý umožnil mladistvé-

mu piť alkohol je sankcionovaný v zmysle priestupkového zákona. 

Novinkou je, že ak zistíme, že mladý človek do osemnásť rokov požil 

alkoholické nápoje, oznámime to rodičom a tí si svoje dieťa prídu 

osobne prevziať. Nasledovať bude hlásenie do školy a na vedomie 

to budeme dávať aj Úradu práce, sociálnych kuratele. Mladistvý od 

14 do 18 rokov už síce trestno-právne zodpovedným je, ale samotné 

pitie alkoholu nie je trestným činom. Stíhaný môže byť len dospelý, 

ktorý umožnil maloletému dieťaťu alkohol piť. Takisto ako na ma-

loletých, aj na mladistvých sa snažíme v prvom rade výchovne vplý-

vať. Pokiaľ zlyhá dohováranie, nasledujú ďalšie kroky smerujúce k 

náprave. Jednou z možností je i podanie návrhu o uložení povinnosti 

zúčastniť sa na liečbe v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, 

poprípade povinnosti dieťaťa zúčastniť sa na výchovnom alebo soci-

álnom programe. O týchto návrhoch rozhoduje súd.“ V prípade, že 

zlyhali všetky snahy o nápravu, existuje ešte možnosť dobrovoľného 

diagnostikovania, ide teda o umiestnenie dieťaťa do špecializované-

ho zariadenia so súhlasom rodičov. „Ak rodičia tento súhlas nedajú, 

môže byť dieťa po dobu pol roka umiestnené v špecializovanom za-

riadení, napr. resocializačnom, diagnostickom, reedukačnom.“ 

Mgr.Alfonz Kaľavský, náčelník MSP

Mestská polícia informuje

Krompašský jarmočný duatlon
                   15. ročník • 20.9.2009

HLAVNÍ SPONZORI PRETEKOV: ĎALŠÍ SPONZORI:

Mäso MARTON

PROPOZÍCIE
Miesto:   Krompachy,  Námestie Slobody  

Usporiadateľ:  mesto Krompachy a Triatlon-duatlon-maraton  klub 

Dátum a čas :  20.9.2009 /nedeľa/  o 13.00 hod.,  M-SR 

Štatút podujatia:    Majstrovstvá Slovenska a  slovenský pohár v šprint duatlone 

     v súťaži jednotlivcov. 

      Vzdialenosti: Slovenský pohár jednotlivcov v šprint duatlone   

                                  beh -  5 km, cyklistika -  18,5 km,  beh -  2,5 km

      Kategórie      • juniori, juniorky • veteráni V1  40 – 49 rokov   

           • muži do 39 rokov    • veteráni V2  50 – 59 rokov   

             • ženy 1988  a staršie 

      Prezentácia:  20.9.2009 (nedeľa)  od 10.30 hod., ZŠ Zemanská

 Štartovné:  10,– €, pre všetky kategórie 

      Informácie:  Ondrej Želasko,  mobil 0905 735 744, 0905 416 760,   

         Imrich Holečko,  0905 856503, imrich.holecko@kromsat.sk

 Ubytovanie:      Združenie turizmu www.krompachy.sk, MIC tel. 053/4192230

 Časový harmonogram:  Nedeľa 20.9.2008:  10.30 –  12.30 hod.  -  prezentácia 

   12.00 – 12.45  hod.   odovzdávanie bicyklov do depa

   12.00 hod.    poučenie a výklad trate

   13.00 hod.     štart pretekov 

 Finančné ceny : Muži absolútne poradie    ženy absolútne poradie  

    1. 70,- €           5. 30,- € 1. 50,- €             

    2. 60,- €          6. 25,- € 2. 35,- €              

   3. 50,- €          7. 20,- € 3. 20,- €              

    4. 40,- €          

     Vecné ceny: • Juniori umiestnení na  1 – 5  mieste  • Veteráni I. umiestnení na  1 – 5  mieste

  • Juniorky umiestnené na 1-3 mieste. • Veteráni II.  umiestnení na 1-3 mieste 

  Tituly a medaily budú udelené podľa pravidiel podujatí vyhlasovaných STÚ.

 Popis trati:    1. beh:          2  okruhy  (1 okruh - 2,5 km)

        Cyklistika:    2 x  Krompachy – Slovinky a späť  (2 x  9,25  km)    

           2. beh:          1  okruh  (1 okruh - 2,5 km)
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UZNESENIE č. 23
z riadneho zasadania 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,
konaného dňa 25. augusta 2009 

vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Krompachoch

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V KROM-

PACHOCH

A/ VOLÍ 

 1.  návrhovú komisiu v zložení: 

   predseda - Mgr. Marko SKURKA

   členovia - Kristián KRAK

       Samuel  ČIASNOHA

 2. volebnú komisiu v zložení :

   predseda - Igor JENDRUCH

   členovia - Ing. Ľuboš ONTKO

       Miloslav MASARYK

B/ KONŠTATUJE, ŽE

  Peter KOBEĽÁK, zložil zákonom pred-

 písaný sľub príslušníka Mestskej polície 

 v Krompachoch.

C/ SCHVAĽUJE   

1. menovanie Mgr. Alfonza Kaľavského za 

náčelníka Mestskej polície v Krompachoch 

s účinnosťou od 1. septembra 2009 v súlade 

so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polí-

cii  v znení neskorších predpisov.

2. udelenie CENY MESTA pri príležitosti 

DNÍ MESTA KROMPACHY 2009:

  Stanislavovi               HAMRÁKOVI

  MUDr. Miroslavovi  KRAUSOVI

3. uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve na predaj nehnuteľností v k.ú. 

Krompachy za účelom vysporiadania 

pozemku zastavaného garážou, parcela 

č. 1642 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 25 m2, zapísaná v LV č.1 pre 

mesto Krompachy, manželom Vladisla-

vovi Šidlovskému nar. 23.09.1967 a manž. 

Adriáne Šidlovskej rod. Hvizdošovej nar. 

25.12.1972, obaja bytom Hlavná č. 1072/2, 

053 42 Krompachy. 

 Jednotková východisková hodnota pozem-

ku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004 v 

platnom znení je 4,98 € za 1 m2. 

 Dohodnutá kúpna cena je stanovená vo 

výške 4,98 € za 1 m2 t.j. spolu 124,477 € 

(3.750.-Sk, konverzný kurz 30,1260 SKK/€) 

a bude spolu s výdavkami spojenými s 

vyhotovením kúpnej zmluvy splatná v ho-

tovosti najneskôr v deň podpísania kúpnej 

zmluvy. 

4. uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj ne-

hnuteľností v k.ú. Krompachy za účelom 

vysporiadania pozemku zastavaného ga-

rážou, parcela č. 1119 – zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 25 m2, zapísaná v  LV 

č.1 pre mesto Krompachy, manželom Fran-

tiškovi Brezinovi nar. 18.12.1923 a manž. 

Margite Brezinovej rod. Takáčová nar. 

22.03.1928, obaja bytom Mlynská č. 5, 053 

42 Krompachy. 

 Jednotková východisková hodnota po-

zemku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004 

v platnom znení je 4,98 € za 1 m2. 

 Dohodnutá kúpna cena je stanovená 

vo výške 4,98 € za 1 m2 t.j. spolu 124,477 € 

(3.750.-Sk, konverzný kurz 30,1260 SKK/€) 

a bude spolu s výdavkami spojenými 

s vyhotovením kúpnej zmluvy splatná 

v hotovosti najneskôr v deň podpísania 

kúpnej zmluvy.

5. uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj ne-

hnuteľností v k.ú. Krompachy za účelom 

vysporiadania pozemku zastavaného ga-

rážou, pozemku v k.ú. Krompachy, parcela 

č. 1654 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 26 m2, zapísaná v  LV č.1 pre 

mesto Krompachy, manželom Jaroslavovi 

Hlubeňovi nar. 06.08.1952 a manž. Márií 

Hlubeňovej rod. Hudáková nar. 04.10.1949, 

obaja bytom Lorencova č. 1097/7, 053 42 

Krompachy. 

 Jednotková východisková hodnota po-

zemku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004 

v platnom znení je 4,98 € za 1 m2. 

 Dohodnutá kúpna cena je stanovená 

vo výške 4,98 € za 1 m2 t.j. spolu 129,456 € 

(3.900.-Sk, konverzný kurz 30,1260 SKK/€) 

a bude spolu s výdavkami spojenými s 

vyhotovením kúpnej zmluvy splatná v ho-

tovosti najneskôr v deň podpísania kúpnej 

zmluvy. 

6. kúpu pozemkov v k.ú. Krompachy, parcela 

KNC č. 485/2 – zastavané plochy o výmere 

12 m2, parcela KNC č. 487/2 – zastavané 

plochy o výmere 89 m2, zapísaných na  

LV č.1120 pre Ing. Františka Piatnicu, 

nar. 16.03.1936, bytom Banská č.3, 053 42 

Krompachy. 

 Jednotková východisková hodnota pozem-

ku v zmysle Vyhlášky MS č. 492/2004 v 

platnom znení je 4,98 €/ m2 (150,- Sk/ m2).

 Kúpna cena je stanovená vo výške 502,89 € 

(15.150,- Sk, konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk) 

a bude spolu s výdavkami spojenými s vy-

hotovením kúpnej zmluvy splatná do 30 dní 

od podpísania tejto zmluvy na účet: predá-

vajúceho.

D/ NESCHVAĽUJE

1. udelenie  CENY MESTA pri príležitosti 

DNÍ MESTA KROMPACHY 2009:

     prof. PhDr. Jánovi  KVASNIČKOVI, DrSc.  

E/ BERIE  NA  VEDOMIE

1. správu o plnení uznesení Mestského za-

stupiteľstva v Krompachoch k 26. augustu  

2009.

2. súhrnnú správu o plnení rozpočtu škôl 

a školských zariadení k 30. 6. 2009.

3. správu o plnení rozpočtu príjmov a výdav-

kov mesta Krompachy za I. polrok 2009.

4. informáciu o výsledku následných finanč-

ných kontrol.

5. správu o činnosti hlavného kontrolóra 

mesta Krompachy za I. polrok 2009.

6. informáciu primátorky mesta o udelení 

ceny primátorky mesta pri príležitosti Dní 

mesta Krompachy v roku 2009 občanom:

  Gabriele  VOJTECHOVEJ,

   rod. ONDERČINOVEJ     

 MUDr. Jánovi  RUŽIAKOVI

  Mgr. Martinovi HOLEČKOVI

  Miloslavovi Masarykovi

7. informáciu primátorky mesta o udelení 

čestného uznania primátorky mesta pri 

príležitosti Dní mesta Krompachy v roku 

2009 občanom :

   Alžbete PATEROVEJ

   Zuzane JENČOVEJ

   Jozefovi  HOLDOVI  

F/ PREDLŽUJE  

1. Termín uznesenia č. 22/H-a-1 zo dňa 

23.júna 2009 do 30. 09. 2009 – uverejnenie 

Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému na-

riadeniu  č. 3/2004 o čistote mesta  v Krom-

pašskom spravodajcovi.

2. Termín uznesenia č. 10 mim./G-a-2 zo dňa 

16. júla 2009 do 31. októbra 2009 zabezpečiť 

vypracovanie nájomnej zmluvy prenájom 

pozemkov pre Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p., Odštepný závod Košice.

F/ SÚHLASÍ   

1. s uzavretím Zmluvy o zriadením vecné-

ho bremena na pozemky k.ú. Krompachy 

vo   vlastníctve mesta Krompachy za úhra-

du v čase a mieste obvyklom:

 - parcela KNC č. 2452/2– lesné pozemky 

  o výmere 3893 m2 zapísaná na LV č. 1

 - parcela KNC č. 3458/3– ostatné plochy 

  o výmere 2395 m2 zapísaná na LV 

  č. 2287

 - parcela KNE č. 91436– lesné pozemky 

  o výmere 759 m2 zapísaná na LV č. 2287

 pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 

IČO 35910739, zastúpená Ing. Silviou 

Mrázikovou riad. sekcie inžinieringu pre 

distribučnú sieť (na základe plnej moci), 

za účelom riešenia rekonštrukcie plynovej 

prípojky dlhodobým prenájmom resp. 

bezodplatným prevodom s cieľom umožniť 

pripojenie plynového zariadenia k exis-

tujúcej plynovej prípojke, čo súčasný stav 

neumožňuje pre investora SKI Plejsy a.s., 

Alžbetina 41, Košice, IČO 31736394, zastú-

penej predsedom predstavenstva Milanom 

Hásom.

pokračovanie na strane 12
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Od 17. 8. – 21.8.2009

 Sústredenie sa začalo zrazom pod hotelom 

Plejsy o tretej popoludní. Dievčatá sa rozlú-

čili s rodičmi a vybrali sme sa pešo na chatu 

Energetik. Tu nás už čakal usmiaty chatár 

Jarko, jeho traja domáci miláčikovia: Rita, 

Vini a Zara a milá pani kuchárka Helenka. 

Pani trénerka s pani učiteľkou vyzvali diev-

čatá, aby si posadali na lavičky pred chatou 

Energetik, kde sme sa dohodli na pravidlách 

pobytu, dennom režime, službách, rozdelení 

izieb a dodržiavaní večierky. Dievčatá vytvo-

rili skupinky a rozpŕchli sa do svojich izieb, 

kde si vybaľovali veci. Určená služba po krát-

kom oddychu zvolala dievčatá na chutnú ve-

čeru. Jedálny lístok sme si zostavovali sami, 

takže nám veľmi chutilo, za čo veľmi pekne 

ďakujeme pani kuchárke Helenke Hojstričo-

vej. Po večeri si pripravili dievčatá program  

– Miss sympatia. Dievčatá z tejto izby boli  

na konci pobytu ocenené za najkrajší večer-

ný kultúrny program. Po programe sme si 

zahrali vybíjanú. Večierka bola stanovená na 

22:00 hod. , ale dievčatá sa mali o čom roz-

právať až do rána.... 

    Budíček v utorok ráno bol prekvapujúci, 

nikomu sa nechcelo vstávať, ale vôňa švéd-

skych stolov ich prebudila. Všetci sa napa-

pali až do sýtosti. O 10:00 začal doobedňajší 

tréning,  ktorý bol zameraný na atletiku. 

Druhá fáza tréningu bola po odpočinku 

o 16:00 hod. na ihrisku pri chate Hutník. 

Tento tréning bol zameraný na techniku s 

loptou (pani trénerka nám dala  poriadne za-

brať). Táto noc už bola pokojnejšia, unavení 

sme zaspali. 

  V stredu po doobedňajšom tréningu 

nás čakala cesta na plaváreň. Z Plejsov sme 

išli pešo a nevedeli sme sa dočkať, kedy už 

skočíme do vody a trošku sa schladíme. 

Vodu sme si vychutnali a našťastie nás hore 

odviezli autá. Na chate sa už chystala ope-

kačka a dokonca za nami prišli aj niektorí 

rodičia. Špekačky a slaninka pripravené cha-

tárom Jarkom a tetou Helou boli fantastické, 

ale po plavárni by sme 

zjedli aj klince.

  Vo štvrtok  nás čakala 

turistika spojená zo zbie-

raním húb. Počasie bolo 

fantastické a húb ako 

maku. Poobede bol herný 

tréning spojený so súťa-

žami družstiev. Večer bol 

opäť program a vyhod-

notenie súťaží, najlepší 

boli odmenení sladkými 

odmenami. 

   Ani sme sa nenazdali a prišiel piatok .Pred 

tréningom sme našej pani učiteľke Janke 

Plačkovej prichystali prekvapko, lebo mala 

meniny. Absolvovali sme posledný atletický 

tréning - dosť náročný a šup všetko baliť do 

tašiek. Hlavne, aby sme nič nezabudli. Potom 

sme si dali fantastický vyprážaný syr a po-

ďakovali sa všetkým, ktorí sa o nás starali: 

chatárovi Jarkovi a jeho priateľke Sandre 

a pani kuchárke Helenke Hojstričovej.

 Osobitné poďakovanie patrí pani trénerke 

– učiteľke Vladimíre Petrovskej a pani uči-

teľke Janke Plačkovej, že to s nami vydržali. 

Za to, že sme mohli vôbec toto sústredenie ab-

solvovať ďakujeme aj rodičom, CVČ – Prima 

a hlavne Igorovi Jendruchovi, predsedovi BK 

Pokrok Krompachy. Super sme sa spoznali a 

vytvorili sme dobrý kolektív.  Dúfame, že si 

to na budúci rok zopakujeme. Teraz budeme 

navštevovať športovú triedu na Maurerovej 

ulici, kde máme v rozvrhu zaradený aj bas-

ketbal. Už sa tešíme na prvé zápasy. A kto? 

Tamara Almašiová, Nicol Danišová, Zuzana 

Lysová, Patrícia Olšavská, Tereza Petrovská, 

Dominika Šoltésová, Jana Balúchová, Iveta 

Brezovská, Michaela Hamráková, Sarah 

Hegerová, Nikola Kantorová, Lucia Krom-

pašská, Nikoletta Thánová a Vanda Hašková. 

( Anička Lachová a Viktória Kiššková, ktoré 

sa sústredenia nezúčastnili).

                     kolektív dievčat s p. učiteľkami

                 ZŠ Krompachy, Maurerova ul.14

Basketbalové sústredenie minižiačok na Plejsoch

 UZNESENIE č. 23 
pokračovanie zo strany 11

G/ UKLADÁ prednostovi MsÚ

1. zabezpečiť vypracovanie zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve v zmysle uznesenia č. 23/C-

3 zo dňa 25. augusta 2009 (uzatvorenie 

zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

nehnuteľností Vladislavovi Šidlovskému s 

manželkou).

 T.:  30. 09. 2009 Z.:  Mgr. Emil Muľ 

2. zabezpečiť vypracovanie  kúpnej zmluvy v 

zmysle uznesenia č. 23/C-4 zo dňa 25. au-

gusta 2009 (uzatvorenie kúpnej zmluvy na 

predaj nehnuteľností Františkovi Brezinovi 

s manželkou).

 T.:  30. 09. 2009 Z.:  Mgr. Emil Muľ

3. zabezpečiť vypracovanie  kúpnej zmluvy 

v zmysle uznesenia č. 23/C-5 zo dňa 25. 

augusta 2009 (uzatvorenie  kúpnej zmluvy 

na predaj nehnuteľností Jaroslavovi Hlube-

ňovi  s manželkou).

 T.:  30. 09. 2009 Z.:  Mgr. Emil Muľ

4. zabezpečiť vypracovanie zmluvy o zriade-

ní vecného bremena v zmysle uznesenia č. 

23/F-1 zo dňa 25. augusta 2009.

 T.:  30. 09. 2009 Z.:  Mgr. Emil Muľ

5. zabezpečiť vypracovanie  kúpnej zmluvy v 

zmysle uznesenia č. 23/C-6 zo dňa 25. au-

gusta 2009 (uzatvorenie  zmluvy na kúpu 

pozemkov od Ing. Františka Piatnicu).

 T.:  30. 09. 2009 Z.:  Mgr. Emil Muľ

V Krompachoch 25. augusta 2009

Zapísala : Anna Čechová

    Ing. Iveta RUŠINOVÁ, primátorka mesta
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VAVRINEC KOCH 
nebol jediný na viedenskej 
univerzite !
 Archívy skrývajú nepredstaviteľné množstvo písomností 

(rukopisy, knihy, brožúry, úradné dokumenty,  mapy, foto-

grafie a i.).  A tieto veci nielen skladujú, ale ich aj chránia 

a ošetrujú. Študenti, a nielen oni, používajú ich ako pramene 

pri vypracovaní zadaných prác a v poslednej dobe, lebo sa to 

stalo módou, ľudia hľadajú v matričných záznamoch údaje o 

svojich predkov. Nemusíte byť vysokoškolsky vzdelaný, aby 

ste mohli využiť služby archívov (hlavne štátnych), ale mali 

by ste mať veľkú trpezlivosť, dobré oči a okrem slovenčiny a 

češtiny aj určité znalosti latinčiny, či nemčiny a maďarčiny. 

Ak máte dosť finančných prostriedkov, nepotrebujete ani 

jazykové znalosti, lebo pracovníci napr. štátnych archívov, 

za (nemalý!) poplatok spravia aj preklady. Ja osobne využí-

vam svoju znalosť maďarčiny na pátranie po osobnostiach 

Krompách a histórii obce Žakarovce v Štátnom archíve Mi-

nisterstva vnútra SR v Levoči.

 Počas mojej júnovej návštevy v tomto archíve som preze-

ral knihu „Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egye-

temen a XIV. és XV. században” (slov. Profesori a študenti 

z Uhorska na viedenskej univerzite v 14. a 15. storočí) od 

Vilmosa Fraknóiho, člena Uhorskej akadémie vied. Knihu 

vydali v r. 1874. Dúfal som, že v nej nájdem niečo o našom 

rodákovi Vavrincovi Kochovi z Krompách. 

 Pár slov na vysvetlenie. Viedenská univerzita vznikla 

v roku 1365.  Svojich profesorov a študentov evidovali v 

matričných knihách vedených podľa národností. V týchto 

knihách evidovali skúšky, dosiahnuté univerzitné hodnos-

ti alebo funkcie, ale aj previnenia študentov a tresty za ne.  

Prvá matričná kniha uhorských študentov sa stratila a dru-

hú začali písať v r. 1453. Autor spomínanej knihy spracoval 

zoznamy podľa tej z r. 1453.

ZDRAVÁ VÝŽIVA
Light je len alibi!
Odborníci na výživu varujú: Potraviny bez 
cukru a s nižším obsahom tuku sú len alibi. 
Nepomáhajú schudnúť, ale naopak, prispie-
vajú k obezite!
 Závislosť na sladkom môže byť podľa od-

borníkov na výživu rovnako zničujúca ako 

závislosť na alkohole a drogách.

 Podľa najnovších teórií potraviny obsahu-

júce umelé sladidlá nás nadbytočných kilo-

gramov nezbavia. Naopak, zopár kilogramov 

veľmi ľahko pridajú. Ako je to možné?

SLADKÁ CHUŤ NASTAVUJE NA VYŠŠÍ 
PRÍJEM KALÓRIÍ
Odborníci na výživu zistili, že sladká chuť 

nastavuje organizmus (zatiaľ neznámym 

spôsobom) na vyšší príjem kalórií. Ak ich telo 

nedostane, je nespokojné a vynucuje si ďalšie 

jedlo, aby získalo „sľúbenú“ energiu. A preto-

že človek konzumujúci potraviny s umelými 

sladidlami je presvedčený, že „keď to bolo bez 

 O štúdiách V. Kocha na tejto univerzite v knihe sa nepíše, ale o 

pôsobení viacerých profesorov tejto univerzity na bratislavskej 

Academia Istropolitana je poznámka pod čiarou: Dvaja profesori, 

Nicolaus Schrickcher z Hüttendorfu a Vavrinec Krompašský, na 

bratislavskú teologickú fakulu boli pozvaní z viedenskej univerzi-

ty. (Vavrinec K.)... v r. 1461 dosiahol hodnosť magistra filozofie. V 

r. 1462 bol prokurátorom univerzity. V r. 1469 mal prednášky na 

teologickej fakulte. O prednáške z 20. októbra 1469 existuje zápis: 

„Archiepiscopus Strigoniensis obtulit quandum supplicacionem in 

scriptis per medium M. Laurentii de Krumpach ...in hac forma: Ro-

gamus vos, ut cum eo dispensare velitis, et lecciones per eum legi 

debendas, simul et alios actus, quos ex statuto vestro perficere habet, 

in Universitate Istropolitana continuari permittatis. Etr ...exauditus 

est”. V r. 1471 bol profesorm teologickej fakulty s poznámkou „Epis-

tolam ad Colossenses” a „Sententias”. Toho istého roku na zasadnutí 

fakulty sa prečítal kardinálov list, v ktorom sa spomína: „eundem 

M. Laurencium ... autoritate apostolica ordinavert, ut et nunc senten-

cias in dicta sua Universitate legeret, qui et duos libros sentenciarum 

in Histropolit legit”....Poslucháči teologickej fakulty mali vo zvyku 

predniesť sviatočné kázne v kostole univerzity, v r. 1463 to spravil aj 

M. (magister) Laurentius de Krumpach. A teraz prišllo prekvapenie! 

Sviatočnú kázeň v r. 1473 mal aj M. (magister) Mathias ex Crumpach.

   Podľa matričnej knihy „natio hungariae” z r. 1453 – 1500 na vie-

denskej univerzite študoval Mathias de Krumpach v r.1469 a v r. 

1470 už mal titul bakalára aj magistra. V r.1475 bol prokurátorom 

a profesorom (s poznámkou Epistolam ad Colossenses) teologickej 

fakulty tejto univerzity. V r. 1479 je jeho meno uvedené v zozname 

skúšajúcich. Prokurátorm bol aj v r. 1480. Po tomto roku sa už jeho 

meno v zozname profesorov videnskej univerzity sa neobjavuje. 

Kto bol Magister Mathias (Matej) de Krumpach ? Prečo sa jeho meno 

nespomína ani v jednej knihe o dejinách československej a sloven-

skej pedagogiky ? Existujú ešte matričné záznamy narodených alebo 

krstených v Krompachoch z 15. storočia ? Priveľa ťažkých otázok, na 

ktoré ja nedokážem nájsť odpoveď.                                                                 

   Ludovit Dulai

                Mgr.Anna Grondželová

cukru, ešte si môže dať“, namiesto jedného 

dochuteného jogurtu zje tri. Potraviny bez 

cukru sú teda pre ľudí závislých na sladkej 

chuti – ktorá sa pokladá za rovnako zniču-

júcu ako závislosť na alkohole či drogách –, 

len alibi. „Musíme si uvedomiť,“ vysvetľuje 

MUDr. Martina Šintálová z Centra pre zdra-

vý životný štýl Arcadia Medica, „že energia je 

v potravinách vo forme cukru aj tuku. Naprí-

klad v dia sladkostiach môžu byť nebezpečné 

práve menej kvalitné tuky, podieľajúce sa 

na zvyšovaní hladiny cholesterolu. Okrem 

toho bežne používané umelé sladidla sú 

syntetické produkty, ktoré sú v našej výžive 

nepotrebné, priam nevítané.“

ZNÍŽENÝ OBSAH TUKU V POTRAVI-
NÁCH NÚTI VIAC JESŤ
 Potraviny s označením light môžu zna-

menať čokoľvek – menej cukru, menej tuku, 

menej alkoholu, menej nikotínu... Ale o 

koľko percent, nie je vždy jasné. Pri niekto-

rých výrobkoch sú tieto percentá úplne za-

nedbateľné, a vyskytujú sa aj light výrobky, 

ktoré majú vyššiu energetickú hodnotu ako 

tie „normálne“. To však nie je jediná pasca 

nízkotučných či nízkokalorických, či light 

výrobkov – nižší obsah tuku v potravinách, 

tak ako umelé sladidlá, totiž núti viac jesť. 

Navyše, ako upozorňuje doktorka Šintálová, 

„je v takýchto potravinách, napríklad mlieč-

nych výrobkoch s nulovým obsahom tuku, 

aj cukor alebo kontroverzné umelé sladidlá. 

Ďalším úskalím light výrobkov je spôsob 

myslenia – čo je light, toho si môžem dopriať 

viac. V konečnom dôsledku teda človek pri-

jíma oveľa viac energie, ako mal v úmysle 

a označenie ́ diétne alibi´ je viac ako na mies-

te.“

POZOR NA NEDOSTATOK VÁPNIKA!
 Aby toho nebolo málo, kto s obľubou kon-

zumuje light nápoje, prichádza o mimoriad-

ne dôležitý vápnik, pretože uvedené nápoje 

často obsahujú kyselinu fosforečnú, ktorá 

ho vyplavuje. Problémom sú aj nízkotučné 

mliečne výrobky (s výnimkou nízkotučného 

mlieka), pretože sú ochudobnené o vápnik, 

a teda nedodávajú telu očakávané množstvo 

(dennú potrebu) tohto prvku.

Zdroj: internet
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Základ budúcej úrody 
JESENNÉ HNOJENIE

 Pravidelné a cieľavedomé hnojenie organickými a priemyselnými 

hnojivami patrí k najzákladnejším predpokladom na zvýšenie úrod-

nosti v záhradkách. Hnojením zlepšujeme fyzikálne vlastnosti pôdy, 

podporujeme jej biologickú aktivitu a dopĺňame odčerpané živiny 

z pôdy. Aby hnojenie bolo účinné, sú na to potrebné určité predpo-

klady. Jedným z nich je chemická reakcia pôdy. Pôda musí mať do-

statočné množstvo vápnika. Či má naša pôda dostatočné množstvo 

vápnika, môžeme jednoducho zistiť sami. Do čistého pohára dáme 

trochu suchej pôdy, zalejeme ju nezriedeným octom, zamiešame a 

pozorujeme. Ak roztok začne šumieť, vápnika je v pôde dostatok 

a pôda nevyžaduje vápnenie. Keď nešumí, je potrebné laboratórne 

zistiť kyslosť pôdy a potrebu vápnenia. Ak na vápnenie pôdy použí-

vame mletý vápenec, môžeme pôdu vápniť po celý rok. Musíme sa 

však presvedčiť, či vápenec neobsahuje aj časť páleného vápna a nemá 

alkalickú reakciu. Ak obsahuje, zistíme to tak, že po premiešaní s 

vodou sa nám pálené vápno rozpustí a zmäkčí vodu. Takýto mletý 

vápenec používame len na jesenné vápnenie.

Jeseň je najvhodnejšie obdobie na vyhnojenie pôdy organickým 

hnojivom (maštaľný hnoj, Vitahum, kompost), fosforečnými a dra-

selnými hnojivami. Hnojenie robíme podľa toho, akú plodinu bu-

deme pestovať. Zásadne nehnojíme čerstvým hnojom pod koreňovú 

zeleninu, cibuľovinu a strukoviny. Hnojíme v tej časti, kde budeme 

pestovať plodovú zeleninu ( uhorky, rajčiak, paprika, tekvica), hlúbo-

viny a zemiaky. Na 1 m2 dávame 6-10 kg maštaľného hnoja, 100- 150 

g superfosfátu a 60 -100 g 60% draselnej soli. 

Dusíkom hnojíme na jar a to liadkom amónnym a vápencom. Výho-

dou jesenného hnojenia je, že vplyvom mikrobiálnej činnosti počas 

jesene a zimy dochádza k vyzretiu pôdy a cez mikroorganizmy sa na 

jar potrebné živiny nachádzajú v pohotovom stave a prístupné rast-

linám. Pri jesennom rýľovaní je aj využitie zimnej vlahy oveľa lepšie. 

Rýľujeme zásadne na hrubú hrudu, aby pôdu cez zimu dobre pre-

mrzla a vytvorila sa jej dobrá štruktúra.  Ak použijeme na hnojenie 

Cererit, alebo NPK, ktoré majú tiež veľmi dobrý účinok, používame 

ich až na jar, aby sme zabránili strate dusíka vyplavením cez zimné 

obdobie. Rýľujeme v jeseni, na jar pôdu len prekypríme, prípadne 

prekopeme motykou (zásadne neobraciame). V pôde cez zimu v hĺb-

ke 10 -15 cm vzniká intenzívna mikrobiálna činnosť, potrebná pre 

prenos živín, ktorú by sme obracaním narušili a tak spomalili rast 

plodín. Maštaľným hnojom hnojíme raz za 3-4 roky, fosforečnými a 

draselnými hnojivami raz za 2-3 roky, dusikaté hnojivá aplikujeme 

každý rok. Maštaľný hnoj nikdy nekombinujeme s vápnením pále-

ným vápnom alebo vápenným hydrátom.

        Ján MIĽO

záhradkárska poradňa VESELÁ RUBRIKA

Dovezené bez cla

- Môj brat je numizmatik.

- A to je čo?

- No, zbiera peniaze.

- Zaujímavé. Dávnejšie takého volali žobrákom.

              

   Prázdnou, nočnou ulicou sa ponáhľa prestrašená žena. Na tmavom 

rohu nečakane stúpi pred ňu muž a vraví:

   - Okamžite mi dajte tisícku, lebo v opačnom prípade spravím niečo 

také, čo som v živote nespravil.

   Nezostane jej nič iné, ako dať tú tisícku. Potom sa opýta muža:

   - A čo by ste boli spravili, keby som nebola dala peniaze?

   - Musel by som ísť pracovať.

����� � � �����

   Na recepcii hotela sa sťažuje hosť:

- V mojej izbe sa naháňajú dve myši!

- A čo by ste chceli za túto cenu? Býčí zápas?

����� � � �����

   - Mám na predaj moderný japonský farebný televízor za výhodnú 

cenu s dvojročnou zárukou, - vraví predavač. 

   - A načo by mi bol, keď ja ani slovo neviem po japonsky ?!

����� � � �����

   Ku Kováčovi príde Malý a vraví mu:

- Pán Kováč, vy ste minulý týždeň tapetovali obývačku. Koľko kotú-

čov tapiet ste kúpili?

- Desať.

   O týždeň príde Malý znova ku Kováčovi:

- Pán Kováč, mne sa zvýšilo sedem kotúčov tapiet!

- Aj mne.

Zozbieral a preložil L.Dulai

�����  ���  �����

Doplnok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu 

Mesta Krompachy č. 3/2007 o čistote mesta

 Mesto Krompachy, v zmysle § 6 ods. 1 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení v znení neskorších predpisov, vydáva 

tento doplnok:

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Krompachy č. 3/2004 o čistote mesta, sa mení 

a dopĺňa takto: 

1. V článku 2 ako aj v celom texte nariadenia 

sa mení pojem „ verejné priestranstvo „ za 

pojem „ iné verejne prístupné miesto „ 

2. Článok 3 ods. 1 písm. b ) znie: 

K ť lk h li ké á j d j

Cintorínska, Sadová, Turistická, Horská, 

Partizánska, J.I. Barča, Námestie slobo-

dy, Mikuláša Šprinca, Banská, Slovinská, 

Mlynská, Zemanská, Banícka štvrť, Doli-

na, v čase od 00.30 hod. do 23.30 hod. 

 Toto obmedzenie sa za rovnakých podmie-

nok vzťahuje aj na požívanie iných omam-

ných alebo psychotropných látok. 

3. Na tomto Doplnku č.2 sa uznieslo Mest-

ské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 

23. júna 2009, uznesením č.22/D-1 Tento 

Doplnok č.1 nadobúda účinnosť 15. dňom 

od vyvesenia na úradnej tabuli.
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MESTO KROMPACHY
FORMOU  VEREJNEJ SÚŤAŽE 

PREDÁ

voľný 2-izbový byt, Maurerova ul. 792/43

Byt č. 7 sa nachádza na I.N.P., podlahová plocha bytu je 50,48m2.

 (izba 13,8m2, izba 13,8m2, kuchyňa 12,48m2, chodba 6,28m2, kúpeľňa s WC 3,13m2, komora 0,99 m2, pivnica 5,32m2)

VYVOLÁVACIA CENA: 9.200,00 € (277.159,20 Sk)
(vrátane zastavaného pozemku)

Cena bytu v zmysle znaleckého posudku č. 3/2009 zo dňa 11.08.2009 bola stanovená vo výške 9.200.- € 

Byt sa odpredáva podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/1994 o predaji bytov a nebytových priestorov 

vo vlastníctve mesta Krompachy v platnom znení a bude odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

SPLATNOSŤ kúpnej ceny bude 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže. Kúpna cena je splatná v celku.

NÁVRH KÚPNEJ CENY vyjadrený výlučne konkrétnym číselným údajom (!)

doručiť v zalepenej obálke s heslom „BYT  MAUREROVA č.792/43“ poštou 

resp. osobne do podateľne Mestského úradu v Krompachoch, Námestie slobody č.1 do 12.00 hod. dňa 03.09.2009.

OTVÁRANIE OBÁLOK: a vyhodnotenie verejnej súťaže sa uskutoční dňa 03.09.2009 o 13.30 hod.

 v zasadacej miestnosti Mestského úradu, Námestie slobody č. 1, Krompachy.

INFORMÁCIE K VEREJNEJ SÚŤAŽI a prevodu vlastníctva bytu podáva Mgr. Emil Muľ – tel.  053/419 22 32

OBHLIADKU BYTU zabezpečuje po predchádzajúcom dohovore Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o. 

tel. 053/447 22 77

v Krompachoch, dňa 19.08.2009                                                                                                                   Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta   

RECEPTÁR
 V tomto čísle KS Vám z mojich zbierok ponúkam hlavné jedlo 
so zvláštnou chuťou a nezvyklé trvanlivé čajové pečivo.

Morčacie prsia plnené slivkami 
a so slivkovo-višňovou omáčkou
Pre 6 osôb

 Suroviny: 6 rezňov (po 120 – 140 g) z morčacích pŕs, soľ, mleté 

čierne korenie, 200 g vykôstkovaných mäkkých sušených sliviek, 

5 PL hladkej múky, 2 veľké vajcia, 6 PL preosiatej strúhanky, 

4 PL oleja na pečenie.

 Na omáčku:  1 – 2 klinčekov, 1 fľašu vykôstkovaných zaváraných 

višní, asi 2 PL kryš-tálového cukru, 0,2 l smotany na varenie, 2 PL 

hladkej múky, 1 – 2 PL citrónovej šťavy.

 Postup: Morčacie rezne naklepeme, aby sme ich potom mohli 

naplniť, jemne osolíme a posypeme čiernym korením. Slivky rozkro-

jíme na polovice. Polovicu rozkrojených sliviek poukladáme na  plát-

ky mäsa, plátky stočíme a spojíme s ihlicami. Každú rolku obalíme 

v trojobale a opečieme z každej strany.

 Zvyšok sliviek pokrájame na trošku širšie pásiky, položíme 

do menšieho kastróla, prilejeme 2 – 3 dl vody, ochutíme klinčekmi 

a niekoľko minút varíme. Višňový kompót aj so šťavou nalejeme 

na slivky, osladíme a varíme asi 5 minút. Smotanu s múkou vymie-

šame dohladka a zahustíme s ňou ovocnú šťavu. Po krátkom varení 

(1 – 2 minúty) ochutíme citrónovou šťavou.

Bosorkine pagáče

Asi 60 kusov

 Suroviny: 300 g hladkej múky, 100 g práškového cukru, 

200 g mäkkého masla (alebo margarínu), 1 vanilkový struk, 1 citrón, 

2 vajcia, štipka soli, 100 g posekaných orechov, 100 g marhuľového 

lekváru.

 Postup: Múku zmiešame s práškovým cukrom a preosejeme 

do misy, pridáme maslo (margarín), strúhanú citrónovú kôru, pre-

cedenú šťavu z polovice citróna, žĺtky a soľ. Dôkladne spracujeme 

v miešači, potom vyložíme na dosku, rýchlymi, ale ľahkými pohybmi 

premiesime, zabalíme do fólie a na 30 minút odložíme do chladničky.

 Cesto rozdelíme na polovice a sformujeme z nich valčeky. Každý 

valček pokrájame na 30 koliesok, z ktorých sformujeme guľky. Bielky 

s vidličkou jemne napeníme, guľky cesta do nich namočíme po jed-

nom a necháme odkvapkať, potom ich jemne obalíme posekanými 

orechmi. 

 Plech vyložíme papierom na pečenie a poukladáme na ne oba-

lené guľky (budeme potre-bovať 2 plechy) a s rúčkou varešky do 

každej spravíme jamku. Na strednej priečke 15 – 17 minút pečieme. 

Na mriežke ich necháme vychladnúť. 

 Marhuľový lekvár zohrejeme, pretlačíme cez sitko a naplníme 

ním vrchovato každú jamku. Necháme ich jeden až dva dni schnúť, 

potom ich poukladáme do krabice s vrchnákom, medzi jednotlivé 

vrstvy položíme papier na pečenie.                            

                         Preložil: L. Dulai



KUPÓN č.9
INZERCIA:

• Dám do prenájmu 1-izbový byt naul. Banícka 

 štvrť. Tel. kontakt: 0904 665 628

• Predám 3-izbový byt v Krompachoch  

 na Hlavnej ulici. Cena dohodou

     Tel. kontakt: 0907 615 476 
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O S E M S M E R O V K A: 

 Uzávierka Krompašského 
spravodajcu je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca bude 
v predaji vždy do 10. dňa 

v príslušnom mesiaci.

Pranostika na júl:

Ak prší od Jakuba do Ignáca, stratená ... (dokončenie v tajničke)
ČIAPKA, ČIBUK, IHLAN, KAMARÁT, KLAPKA, KLENBA, KNIHA, LEJAK, 

NAŽKA, NEHODA, PALACINKA, PALETA, PERLA, PLETENKA, PLETKA, 

POSTOJ, PREKLAD, PROTOKOL, RAMPA, RASTLINA, SADLO, SALTO, SALVA, 

SKOBA, SKOKY, SLANINA, STANOVISKO, STEBLO, STRAVNÍČKA, STRE-

DA, STUPNICA, SVIETNIK, TERASA, TRAKTOR, ÚŽINA, VLAHA, ZÁPAD, 

ZVADA, ŽALOBCA

Z minulého mesiaca sme vyžrebovali Annu Repaskú, Maurerova 45, Krompachy
Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ.

Ružena Andrašovská

S T R E D A A C I N P U T S
L T J A D A K H E H A R Ú A
A P A O S A P P A H L Ž D L
N R H N B T A Á I L I A K V
I E O N O L L N Z N V L N A
N K E S E V K I A Z Ľ O A K
A L N T V Í I K N K U B I Č
K A A K K I N S O A O C I Í
N D P A A I E V K K P A Á N
E P E M C J O T S O P M S V
T E R A S A E A N K K A A A
E R L R Á L L L A I L Y C R
L A A Á P D A R O T K A R T
P R O T O K O L O L B E T S


