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 Po lete preberá žezlo do svojich rúk „Pani jeseň“. Svojím štetcom 
maľuje zelené lístie do žlta a do červena a vytvára tak pestrú paletu 
farieb v prírode. V živote človeka jeseň predstavuje záverečnú etapu 
jeho života. Človek zostarne, často je odkázaný na pomoc okolia.. 
 Pri každodennom zhone si neuvedomujeme, ako čas letí. Jedného 

dňa zistíme, že deti nám dospeli, rodičia zostarli a my ich začíname 

nasledovať. A tu mi zíde na um rozprávka „O troch grošoch“, v ktorej 

múdry sedliak poúča kráľa o tom,  že za svoju ťažkú prácu dostane 

len tri groše a udivenému kráľovi ďalej vysvetľuje, že žije len z jedné-

ho, pretože prvý vracia – svojmu starému a nevládnemu otcovi, ktorý 

ho vychoval, druhý požičiava – svojmu malému synovi a len z toho 

tretieho sám žije. Som presvedčená, že dnešnej generácii päťdesiatni-

kov táto rozprávka nie je neznáma. 

 Nuž, ak sa nad tým zamyslíme, aj v dnešnej dobe ten jeden groš 

určite každý rodič investuje do svojich detí – do ich výchovy a vzde-

lania, z toho druhého ozaj sám žije, no natíska sa otázka:  „Ostane 

ten tretí groš pre rodičov, ktorí nás vychovali a sú už starí, chorí a 

nevládni?“ Myslím, že vo väčšine prípadov áno. Avšak nájdeme si 

pre nich aj čas? Práve čas je totiž ten dar najvzácnejší, ktorý môžeme 

starším ľuďom venovať. Pretože často so samotou sa spája osamelosť, 

a to je práve to, čo  ich najviac  ubíja, oberá ich o chuť do života. 

 Niekedy stačí naozaj málo, pristaviť sa na chvíľočku, opýtať sa, 

ako sa im vodí, čo ich trápi, čo ich teší.  Oni nás aj za ten krátky čas 

stihnú obdarovať cennými radami a skúsenosťami zo života a  svojou 

životnou múdrosťou. 

 Jedno je isté - zostarneme všetci.  Samozrejme, aj to nám musí byť 

dopriate. Nuž, darujme starším ľuďom teplé slovo, pribaľme k nemu 

úsmev a na chvíľu sa pri nich zastavme. Nemusí to byť len v októbri, 

môže to byť hocikedy. Maličká chvíľka, okamih.  Aj my to raz bude-

me potrebovať.

Mgr. Marta Mičeková

OKTÓBER 
mesiac úcty k starším

Z obsahu čísla vyberáme:

• Otvorený list primátorke mesta

• Aké boli tohtoročné DNI MESTA 

 a JARMOK

• Nové byty už majú svojich majiteľov

• MUZIKÁL  MNÍŠKY 2  - Milionárky 

• Čo je nové v stolnom tenise

• Otvorili sme nové multifunkčné ihrisko

Účinkuje: 

KOŠICKÁ HUDOBNÁ SKUPINA 

PAVELČÁKOVCI
14.10.2009 o 16,00 hod. 

Divadelná sála Domu kultúry 

v Krompachoch

MESTO KROMPACHY VÁS POZÝVA 
NA PODUJATIE PRI PRÍLEŽITOSTI

OKTÓBER
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Vstup: voľný 
vstupenky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii č. 19 - MsÚ
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BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
101 ročná  Alžbeta Szélová

96 ročná Alžbeta Turečeková

90 ročný Imrich Piatnica

85 roční František Konopinský, 

 Jolana Liptáková

80 ročná Mária Bačová

75 ročná Anna Polnišerová

70 roční Helena Ivančová

 MUDr. Jiří Kozel

 Žofia Kakalejčíková

 Vilma Schrötterová

 Mária Kočiková

 Irma Hamráková

 Alojz Turek

NARODENIA 
V MESIACI september 2009
Nina Bencková

Jozef Gábor

Maximilián Halás

Silvia Hanková

Matej Horváth

Anežka Lacková

Kristína Macková

Viktória Rusinová

Vanesa Tkáčová

Ján Tulej

Jazmína Tulejová

Miroslav Všivák

Simona Všiváková

ÚMRTIA
V MESIACI september 2009

Vladimír Bandžuch

 1956 – 2009

Ing. Vladimír Chudík

 1926 -2009

Jozef Jánoš

 1940 -2009

Anna Onderčinová

 1926 -2009

Ružena Pokutová

 1951-2009

Margita Saksová

 1936 -2009

MUDr. Karol Šovčík

 1936 -2009

 Vyslovujem poďakovanie primátorke 

mesta Krompachy pani Ing. Ivete Rušinovej 

za zaslanie Otvoreného listu podpredsedovi 

vlády SR.

Týmto listom sa otvorila jedna z ciest hľada-

nia spôsobov riešenia rómskej problematiky 

a nie predstierania, dôvodov prečo sa to nedá. 

Rómska otázka sa stala pálčivým problémom 

a potrebuje urýchlené riešenie. Je to dlho-

dobá záležitosť a preto nemôžeme neustále 

ustupovať a zakrývať si oči, prehliadať trest-

né činnosti, znečisťovanie okolia zberných 

kontajnerov a fetujúce skupiny maloletých 

Rómov. Čím skôr sa situácia začne riešiť, tým 

rýchlejšie sa dostaví výsledok.

Zdôrazňujem, že nepatrím k rasistom a tak-

tiež, že nie všetci Rómovia sú rovnakí. Veľa 

Rómov patrí medzi mojich známych a pria-

teľov, títo doplácajú na väčšinu neprispôsobi-

vých a preto sa od nich dištancujú a medzi 

sebou nekomunikujú. Jednoducho hanbia sa 

za spôsob ich života. 

Prosím Vás, pani  primátorka aj týmto lis-

tom o pozvanie zástupcov vlády a rómskych 

mimovládnych organizácii na rokovanie 

za okrúhlym stolom, kde by mohli odznieť 

návrhy na riešenie a prijať niektoré opatre-

nia na riešenie kriminality, ktorá prevláda 

v našom meste, ale aj v mnohých iných 

na východe Slovenska, kde žije početná róm-

ska populácia. Rozumné a reálne programy 

financované z fondov EÚ na zvyšovanie 

vzdelania, kvalifikácie, hygieny bývania 

prispejú k zvyšovaniu životnej úrovne, vy-

tváraniu pracovných miest a hlavne k celko-

vému zlepšeniu úrovne života v našom meste.

Ako radový občan mesta Krompachy chcem 

tiež prispieť k riešeniu a pomôcť na základe 

svojich dlhoročných skúseností so spolunaží-

vaním s Rómami na Baníckej štvrti v Krom-

pachoch.

Na prinavrátenie spokojného života v tejto 

lokalite obkolesenej romantickou prírodou, 

ktorú nám môžu iní len závidieť využijem 

všetky právne dostupné prostriedky a svoje 

schopnosti.

 Nech sú Krompachy mestom, kde sa začne 

nový, pokojný, spravodlivý život radových

občanov tak, ako si ho pamätám z môjho 

skromného avšak krásne prežitého detstva 

a ktorý nám zaručuje Ústava Slovenska. 

Spravodlivé vyriešenie problémov povedie aj 

k ukončeniu nepokojov a protestných akcií.

 Vážená pani primátorka, veľké úsilie bolo 

vynaložené z Vašej strany a veľa práce Vás 

ešte čaká, preto Vám prajem mnoho pracov-

ných úspechov.

   S pozdravom 

Jozef DUB, občan mesta Krompachy

OTVORENÝ LIST PRIMÁTORKE 
MESTA KROMPACHY

UZNESENIE č. 12 mimoriadne
z mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,

konaného dňa 8. septembra  2009 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V KROMPACHOCH

A/ VOLÍ   

 1.  návrhovú komisiu v zložení :

  predseda -  Mgr. Marko SKURKA

  členovia-   Mgr. Jozef VALEK, MUDr. Marián HOJSTRIČ

B/   SCHVAĽUJE  

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností medzi mestom Krompachy a spoločnosťou 

Nemocnica Krompachy s.r.o.

2.  zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch ť. 10 mim./C-2b, 3b, 4b, 5b zo 

dňa 16. júla 2009: 

 • bod C/2-b - Regenerácia centra mesta Krompachy

  32 644,37 € z celkových výdavkov, ktoré sú 652 887,37 €

 • bod C/3 – b - Rekultivácia skládky odpadu Halňa :

  330 768,92 € z celkových výdavkov, ktoré sú 6 615 378,40 €

 • bod C/4-b - Zateplenie objektov ZŠ - Zemanská ulica Krompachy:

  28 850,84 €, z celkových výdavkov, ktoré sú 577 176,70 €

 • bod C/5 – b – Zateplenie objektov ZŠ - Maurerova ulica Krompachy :

  44 393,27 €, z celkových výdavkov, ktoré sú 887 865,36 €.

V Krompachoch 8. septembra 2009                                                            Ing. Iveta RUŠINOVÁ, primátorka mesta
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JESEŇ V ŠPECIÁLNEJ 
ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

 Jeseň. Prichádza pomaly, po horúcich 
letných dňoch sa k nám vkráda so svojím 
chladným dychom. Deťom okrem chladnej-
šieho počasia prináša aj začiatok školského 
roka a koniec prázdninového ničnerobenia. 
 S príchodom jesene sa mení aj príroda. 

Jeseň, to nie je len ulica plná opadaného 

lístia. Listy stromov v rukách tety Jesene 

menia svoju farbu zo zelenej na žltú, červenú 

a oranžovú. Padajú na zem ako pierka vtákov 

a vytvárajú krásne farebné koberce. O jese-

ni štebocú aj kamarátky lastovičky, sediace 

jedna vedľa druhej na elektrických drôtoch. 

Za rána nás budia svojimi štebotavými 

pesničkami a nedovolia nám prísť neskoro 

do školy. Jedného dňa však štebot utíchne 

a lastovičky, mávajúc nám krídelkami, odle-

tia prečkať tuhú zimu do teplých krajín.

 Jeseň patrí medzi ročné obdobie, kedy sa aj 

hodnotí práca a zber úrody v našich záhrad-

kách. Aj na našom školskom políčku sme sa 

„narobili až - až“ a tak aj úroda nás príjemne 

„zaskočila“. 

 Veď sami uznajte, takéto krásne tekvice 

sa neurodia každý deň. Žiaci našej školy sa 

vzorne starali o naše školské políčko po celý 

rok, preto boli aj odmenení za svoju prácu 

veľkými jednotkami a samozrejme takouto 

prekrásnou úrodou!

 Dúfame, že sa nám bude dariť aj na budúci 

rok, keď si na jar zasadíme do nášho políčka 

maličké semienka, z ktorých znovu vyrastie 

krásna úroda....                 Kolektív pedagógov ŠZŠ

 Mesto Krompachy pri príležitosti 727. 
výročia prvej písomnej zmienky o Krom-
pachoch pravidelne, už osemnásty rok, 
organizuje Dni mesta Krompachy, ktorých 
súčasťou je aj Krompašský jarmok s boha-
tým kultúrnym a športovým programom, 
ale aj s množstvom sprievodných akcií. 
 Medzi takéto sprievodné akcie patrili 

aj výstavy nainštalované v Dome kultúry, 

ktoré navštívili aj žiaci našej školy.  

 Výstava „PALETA SPIŠA“, ktorej orga-

nizátorom bolo Spišské osvetové stredisko 

v Spišskej Novej Vsi a Mesto Krompachy, 

s podporou Košického samosprávneho kra-

ja – to bola výstava prác neprofesionálnych 

výtvarníkov regiónu. Našim žiakom sa vý-

tvarné práce veľmi páčili. Na tejto výstave 

vystavovali umelci aj rôzne plastiky, ktoré 

našimi žiakmi neostali nepovšimnuté.

 Mesto Krompachy v spolupráci s Úniou 

žien Slovenska č. 6 pripravili a nainštalo-

vali aj výstavu ručne vyšívaných obrazov. 

Šikovné ruky žien, členiek tejto organizácie, 

si získali veľký obdiv našich žiakov.

 Práca neprofesionálnych umelcov, ale aj 

členiek Únie žien Slovenska má obrovský 

zmysel, lebo jej výsledky vyvolali aj v našich 

deťoch nezmerateľné povznášajúce pocity 

krásna.

 Naši žiaci odchádzali z týchto výstav 

nadšení krásou maľovaných obrazov, ale aj 

krásnych ručne vyšívaných obrazov, ktoré 

v nich vyvolali naozaj veľké emócie. Tieto 

výstavy zároveň motivovali žiakov na hodi-

nách výtvarnej výchovy, kedy sme sa „zahra-

li“ na malých umelcov. Tieto práce si v blízkej 

budúcnosti aj vystavíme v priestoroch našej 

školy...                                  Mgr. Marta Kočanová

OKIENKO ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY V KROMPACHOCH

DNI MESTA KROMPACHY 2009 SPESTRILI AJ VÝSTAVY V DOME KULTÚRY
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Pačut) z Popradu, ktorý účinkuje na rôznych koncertoch v Berlíne, 

Prahe , či Viedni a sme veľmi radi, že prijal aj pozvanie do Krom-

pách.  Zotmelo sa a jarmočníci si mohli vychutnať tú pravú MU-

ZIKÁLOVÚ NOC s profesionálnymi tanečníkmi a spevákmi aj 

so svetelnou šou. 

 Sobota – tá patrila v prvom rade deťom. Umelecká agentúra 

PROSTAFF pripravila so svojimi animátormi všetkým deťom ne-

zabudnuteľný zážitok. Maľovanie na tvár, rôzne súťaže, detská dis-

kotéka a dokonca aj dvojmetrový maskot Stafi spríjemňoval deťom 

sobotňajšie popoludnie. 

 Pekný a profesionálny zážitok nám pripravili aj členovia dychovej 

hudby PRAKOVČANKA. Po jej koncerte sme už vyžrebovali TOM-

BOLU MESTA, z ktorej výťažok je venovaný Detskej nadácii mesta 

Krompachy.

 Zábava však ani po tombole neutíchala, ba naopak, pretože ten na-

ozajstný „zlatý klinec“ programu nám pripravila hudobno-zábavná 

skupina DRIŠĽAK, ktorú si nenechalo ujsť takmer 2000 divákov!

 Aj takú podobu mal XVIII. Krompašský jarmok. Ak sme progra-

mom divákov potešili a zabavili, tak sa tešíme s nimi, ak sme nie-

komu „neulahodili“, tak sa ospravedlňujeme. Veď koľko ľudí, toľko 

názorov. Budeme radi, ak nám na adresu redakčnej rady Krompaš-

ského spravodajcu napíšete svoje názory, postrehy a dojmy, prípadne 

nápady, čo resp. koho by ste radi videli na ďalšom jarmoku.

Adriána Kočanová

 Ani sme sa nenazdali a tohoročné 
leto je nenávratne za nami. Dovolenky 

a prázdniny sa skončili, deti sa vrátili 
do školských lavíc, my dospelí, do svojich 

zamestnaní. S nostalgiou spomíname na chvíle oddychu.
 Žezlo prevzala miss ročných období. Krásna jeseň. Obdobie, kedy 

zbierame plody našej práce. Obdobie, kedy sa okolitá príroda preob-

lieka do nového šatu. Jeseň je ročné obdobie,  ktoré k nám prichádza 

vždy v rovnakom čase. Vždy je iná, no zároveň v niečom rovnaká. 

Jeseň je krásna, jeseň je dar. Stromy sa obliekli do teplých zlatých 

farieb. V diaľke sa modrajú končiare vrchov. Všetko je jasné, prie-

zračné, čisté, hrajúce tými najkrajšími farbami. My v Krompachoch 

sa práve v jeseni, pravidelne stretávame, aby sme sa so svojimi myš-

lienkami, spomienkami, básňou, ale aj zábavou  – vrátili o niekoľko 

rokov , ba i stáročí späť, aby sme posunuli hodiny času. Veď v tomto 

roku  je to už 727 rokov od prvej písomnej zmienky o Krompachoch.

V dňoch 14.- 20.9.2009 mesto Krompachy zmenilo svoj „šat“. Čis-

tučké, vyzdobené, nadýchané inou, zvláštnou atmosférou… V týchto 

dňoch sme totiž oslavovali DNI MESTA KROMPACHY, do ktorých 

sme zakomponovali aj XVIII. Krompašský jarmok.

 Bohatý kultúrny a športový program, rôzne sprievodné podujatia, 

výstavy, ale aj slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska v areáli 

ZŠ na Maurerovej ulici, stánkový predaj, kolotoče, burčiak, varené 

vínko, remeslá, ale aj vrava, hluk, zábava a dobrá nálada- to všetko 

patrilo k neodmysliteľnej jarmočnej atmosfére.

 Kultúrnym programom sme potešili hádam všetky vekové kate-

górie. Keďže tento rok bol pre Krompachy ROKOM TANCA, k tomu 

sme prispôsobili aj kultúrny program. Sprievod mestom tvorili ta-

nečníci rôznych štýlov– mažoretky, roztlieskavačky, hip-hop, break 

dance, nechýbali tanečníci štvorylky a čelo sprievodu spestrili nád-

herné tanečnice a tanečníci z GRUPO CALIENTE z Bratislavy, ktorí 

sa nám predstavili hneď po slávnostnom otvorení.

 Ich tanečné výkony stáli naozaj za to.  Brazílska samba, brazílsky 

karneval, tance z Kuby, Tahiti či Dominikánskej republiky očarili 

naozaj všetkých divákov.

 V programe pokračovala dychová hudba, ktorá vniesla do mesta tú 

pravú jarmočnú náladu. Tú vystriedal neskôr Fredy Mercury (Peter 
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OCENENÍ KROMPAŠANIA
 Pri príležitosti DNÍ MESTA KROMPACHY 2009 a XVIII. Krompašského jar-

moku boli ocenení, tak ako každý rok, občania mesta, ktorí sa významným spô-

sobom pričinili o rozvoj mesta v kultúrnej, športovej, odbornej  či spoločenskej 

oblasti.

 Cenu mesta v tomto roku dostali: Stanislav Hamrák, riaditeľ fy. HASMA , s.r.o. 

Krompachy a MUDr. Miroslav Kraus, riaditeľ krompašskej nemocnice.

 Cenu primátorky mesta  si z jej rúk prevzali: Ing. Gabriela Vojtechová - za vý-

znamnú pomoc pri získavaní grantov a dotácií pre mesto Krompachy, MUDr. Ján 

Ružiak – za dlhoročnú prácu na chirurgickom oddelení a Mgr. Martin Holečko 

– za vzornú reprezentáciu mesta Krompachy na slovenských, ale aj celoeurópskych 

športových podujatiach v bežeckom športe.

 Čestné uznania mesta Krompachy získali Alžbeta Paterová, Zuzana Jenčová 

a Jozef Holda.       Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!
Adriána Kočanová

 Vedenie mesta Krompachy srdečne 

ďakuje všetkým organizátorom a spolu-

organizátorom, ktorí sa podieľali na prí-

prave a priebehu Dní mesta Krompachy, 

XVIII. Krompašského jarmoku a jeho sprie-

vodných podujatí – Súkromnej SOŠ SEZ 

Krompachy, Mestským lesom Krompachy 

s.r.o., Klubu TDM v Krompachoch, Po-

ľovníckemu združeniu, stolnotenisovému

oddielu v Krompachoch, Centru voľného 

času PRIMA a mažoretkám, Základnej 

umeleckej škole, ZŠ Maurerova ul. a Ze-

manská ul., Dychovej hudbe, Folklórnemu 

súboru Krompašan, členom ZPOZ-u, 

Marekovi Kandrikovi a kolektívu Galérie, 

Oľge Keruľovej a kolektívu reštaurácie 

Centrum, vedeniu SKI Plejsy a pracovní-

kom hotela Plejsy, ako aj zamestnancom 

pracujúcim v našom meste na malých 

obecných službách, ako aj sponzorom 

1. ELTRA s.r.o.Košice

2. Reštaurácia Galéria-Marek KANDRIK

3. DREVOPIL-SPIŠ, s.r.o., 

4. SEZ a.s., Krompachy 

5. Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.

6. Kovohuty a.s., Krompachy 

7. Brantner Krompachy s.r.o.

8. BIO-plus, s.r.o., Spišský Hrušov

9. SOOF- Peter JENČÍK 

10. VÍNO  Levice s.r.o., Bratislava

11. ASKONY export-import, s.r.o. 

12. Potraviny BALA, Jozef Papcun 

13. ELEKTROSET s.r.o., Krompachy 

14. Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.

15. HASMA s.r.o.Krompachy

16. Reštaurácia Centrum-Oľga KERUĽOVÁ

17. Emil Neupauer - Autoservis-autolak

18. Reštaurácia MELÓDIA- Ing. Z. Varechová

19. SKI PLEJSY a.s. Košice 

20. Miroslav MIŠURA, Krompachy

21. KLENOTY- Marta JURKOVSKÁ 

22. ALTAN s.r.o., Krompachy 

23. Mária  DANAJKOVÁ, Smižany

24. Kancelária MBI- Marcel Lesňák

25. Termokomplex s.r.o., Krompachy

26. Rosimex  Slovakia a.s., Krompachy

27. Matej  STAJSKO, Krompachy

28. Kromsat s.r.o., Krompachy

29. STI s.r.o., Krompachy 

30. PROMIX Vladislav Probala

31. Sigma Plus s.r.o., Krompachy 

32. ATOLO s.r.o., Košice 

33. ELEKTRONIC Bross

34. Pavol TOPORCER, Sp. Štvrtok

35. NÁBYTOK- Mária ŠIMKOVÁ

36. Pizéria GIULIA- Ľ.Puškárová

37. Pneuservis Rastislav Bandžuch

38. MILK AGRO s.r.o., Prešov

39. Cukráreň Balkan III- Ademi BULENT

40. Drogéria  Jozef  GMUCA

41. Rozličný tovar - Mária GOJDOVÁ

42. TIMA sport - Róbert Wintzler

43. Mestské lesy s.r.o., Krompachy

44. František MARTON

45. Mäso údeniny - Ladislav KOČÍK

46. Daniela TOMEČKOVÁ, Krompachy

47. Kvetinárstvo - Veronika JERGOVÁ

48. Salón ÚSMEV - Janka CUKEROVÁ

49. ZAHY s.r.o.

50. PETRO s.r.o., Spišské Podhradie

51. Salón „S“- Slávka KROMKOVÁ

52. Salón „S“ - Viera VAĽKOVÁ

53. Salón „S“ - Adriana ŠEFČÍKOVÁ

 Všetci títo prispeli k dôstojnému 

priebehu tohtoročného Krompašského 

jarmoku a jeho sprievodných podujatí 

organizovaných pri príležitosti Dní mes-

ta Krompachy. 

 Sponzori prispeli svojimi darmi mestu 

v celkovej sume  6120,37 €, ktoré boli 

použité hlavne ako vecné ceny v tom-

bole, na športové podujatia a súťaže, 

kultúrne vystúpenia, recepciu pri prí-

ležitosti slávnostného zasadnutia Mest-

ského zastupiteľstva, stretnutia sponzo-

rov a pozvaných hostí. Výťažok z predaja 

tombolových lístkov v prospech Detskej 

nadácie bol poukázaný na jej účet 

a predstavuje čiastku 1 155  €.

Marta Slovinská

POĎAKOVANIE SPONZOROM Dni mesta Krompachy 
2009 s odpustovou

slávnosťou
 AKO SPIEVA 

MLČANIE
  Mesto Krompachy každoročne okolo sviatku sv. 

Matúša usporadúva Dni mesta Krompachy. Sprie-

vodným podujatím býva v meste tri dni trvajúci  

Krompašský jarmok s bohatým kultúrnym a špor-

tovým programom. 

 Pri slávnostnej recepcii, kde sa tradične stretá-

vajú nielen predstavitelia mesta, okresnej, krajskej 

a štátnej správy, zahraničné delegácie z družobných 

miest, zástupcovia podnikov, významní rodáci mes-

ta a ďalší hostia,bola odprezentovaná a do života uve-

dená nová kniha dvojice autorov staroľubovnianskej 

poetky a prozaičky Moniky Tančákovej, rodáčky 

z Krompách a kanonika ThLic. Štefana Kosturka, 

dekana v Krompachoch, rodáka z Plavča. 

 Pod veľavravným názvom "AKO SPIEVA ML-

ČANIE", je v poradí už desiata zbierka básní a próz 

Moniky Tančákovej, v ktorej spoluautor Štefan 

Kosturko predstavuje starobylú farnosť Krompachy 

od jej vzniku v roku 1397 až po jej súčasnosť. Čita-

telia sa v knihe stretnú aj so zaujímavými legendami 

zo života svätcov Jána ev. Matúša a Barbory, ktorí 

stáročia bdejú nad farnosťou sv, Jáva evanjelistu 

v Krompachoch. Legendy autorka preložila z vyše 

storočnej ukrajinskej knihy Žitia svjatych J.I.Lucyka.

 Lupienkami ruží knihu na cestu k čitateľom 

poslali primátorka Krompách Ing. Iveta Rušinová 

a generálny riaditeľ SEZ a.s. Krompachy Ing. Imrich 

Smaržík. Knihu vydal Pavol Šidelský - Akcent print 

Prešov. 

 Dni mesta vyvrcholili odpustovou slávnosťou 

na sviatok sv. Matúša s tradičnou, baníckou oferou 

a Eucharistickým sprievodom ulicami Krompách. 

Slávnostnú svätú omšu slúžil a homíliu predniesol 

krompašský rodák Mgr. Marián Tomašov.

 Bc. Lucia Vlkolinská

POĎAKOVANIE
Ďakujeme touto cestou Oddeleniu dlhodobo 

chorých v Gelnici, 

MUDr. Ružiakovi, MUDr. Petrášovi 

a celému personálu 
za starostlivosť o našu mamku a príbuznú 

TEKLU MOSINOVÚ. 
Zároveň ďakujeme 

pánovi dekanovi Kosturkovi 

a pánovi Lörincovi 
za veľmi peknú a dôstojnú rozlúčku 

na jej poslednej ceste.
S vďakou smútiaca rodina
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Dvaja Krompašania medzi 
poslancami KSK

 V júnovom čísle Krompašského spravodajcu sme uverejnili roz-

hovor s poslancom Košického samosprávneho kraja (KSK)  MUDr. 

Mariánom Hojstričom a prisľúbili sme, že k detailnejšiemu roz-

pracovaniu pomoci nášmu mestu sa ešte dostaneme v niektorých 

budúcich číslach. 

 Vo voľbách v roku 2005 do VÚC KSK voliči rozhodli, že vo 

volebnom období 2005 až 2009 malo mesto Krompachy dvoch 

zástupcov medzi poslancami KSK - MUDr. Mariána Hojstriča 

(SDKÚ DS) a MUDr. Jána Králika (SMER - SD). Pozn. redaktora:

V prvom volebnom období ani jeden poslanec.

 

 Zo začiatku nášho pôsobenia si poslanci spomínajú, „že imidž“ 

mesta Krompachy nebol v Košiciach na VÚC dobre vnímaný. Zistili 

sme, že mesto Krompachy nie je zahrnuté do spracovávaných rozvojo-

vých koncepcií KSK v  oblasti školstva, priemyslu, životného prostredia 

a dokonca ani v oblasti cestovného ruchu a turizmu, čo by znamenalo 

rozvojovú stagnáciu na obdobie min. 5 rokov.

Aká bola Vaša konkrétna pomoc?

 Spoločnými aktivitami so samosprávou mesta Krompachy a pred-

staviteľmi podnikateľských subjektov sme prispeli k tomu, že mesto 

Krompachy bolo preklasifikované z „Kohézneho pólu rastu“ do „Ino-

vačného pólu rastu“, že do rozvojových koncepcií KSK sa dostala re-

kultivácia skládky odpadov „Halňa“ , priemyselná zóna v meste bola 

zahrnutá medzi hnedé rozvojové priemyselné parky KSK a lyžiarske 

stredisko Plejsy bolo zahrnuté do centier rozvoja cestovného ruchu.

 Môžete čitateľom Krompašského spravodajcu priblížiť, čo kon-

krétne, resp. aká podpora z KSK prišla pre mesto Krompachy, 

resp. región?

 Je samozrejmé, že sme výrazne prispeli k okamžitému toku dô-

ležitých informácií pre samosprávu mesta, týkajúcich sa možných 

finančných dotácií z KSK a následnou podporou spracovaných 

projektov sme prispeli k získaniu finančných dotácií na publikáciu 

Krompachy – história a súčasnosť,  opravila sa a zrekonštruovala 

komunikácia II. a III. triedy,  v najbližších dňoch sa začne realizovať 

kruhový objazd Spišské Vlachy, spojený s rekonštrukciou  hlavného 

námestia v centre mesta Spišské Vlachy, je pripravená projektová do-

kumentácia a následná realizácia odbočovacích pruhov pri „ Jubilej-

nom dome“ (na križovatke) – komunikácia č. II/547 a III/54715 – to 

všetko je financované z Európskej investičnej banky (EIB).

 Ondrej Lenárd (čestný občan mesta Krompachy) získal na návrh 

poslancov KSK – Krompašanov čestnú plaketu predsedu KSK. Je 

treba tiež spomenúť aj záchranu Súkromnej strednej odbornej školy 

SEZ Krompachy.

Ako uviedol MUDr. Ján Králik:  „Nie je veľmi etické, aby sa samotní 
poslanci chválili tým, čím prispeli k rozvoju mesta z pozície poslan-
ca VÚC. Sami vieme, ako sme hlavne aktívne pôsobili v komisiách 
zastupiteľstva a na samotných rokovaniach zastupiteľstva KSK. 
Napriek hore uvedenému považujem za dôležité splnené ciele“:
1. Konkrétne mojím pričinením mesto dostalo dotáciu od KSK 

vo výške 200 tis. Sk na knižnú publikáciu. 

2. Ako člen Komisie  územného plánovania a životného prostredia 

som navrhol a zabezpečil zakomponovanie už hore spomínaných 

aktivít do Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK. 

3. Ako člen Zdravotnej komisie som sa aktívne podieľal na propor-

ciálnom rozdelení finančných investícií medzi nemocnice kraja, 

čo napomáhalo rozvoju nemocnice v Spišskej Novej Vsi.

4. Avšak hlavný profit pre mesto bol v tom, že všetky dokumenty 

z rokovaní KSK, či už v papierovej alebo v elektronickej podobe, 

mali k dispozícii predstavitelia mesta. Pri tejto príležitosti chcem 

vyzdvihnúť spoluprácu najmä so zástupcom primátorky mesta 

Ing. Imrichom Holečkom, s ktorým diskusia o dokumentoch 

z rokovaní KSK bola konštruktívna a viedla ku konkrétnym vý-

sledkom.

Ako odchádzajúci poslanec, ktorý už zo všeobecne známych dôvo-

dov ďalej neuchádza o post poslanca KSK, chcem občanov mesta 

vyzvať, aby pomohli kandidátom na poslancov VÚC z nášho mesta 

svojimi hlasmi, čo sa im vráti na ďalšom rozvoji mesta.

 Sám predseda KSK Zdenko Trebuľa vo svojom príhovore na 

Krompašskom jarmoku uviedol, že spolupráca medzi vedením 

mesta Krompachy a poslancami KSK sa výrazne zdynamizovala, 

čo je len v prospech všetkých občanov mesta Krompachy.

Adriána Kočanová, MUDr. Mariána Hojstrič, MUDr. Ján Králik

O
K
T
Ó
B
E
R

KINO SLÁVIA KROMPACHYKINO SLÁVIA KROMPACHY
17.10.2009 o 19.00hod  BRATISLAVA FILM     vstupné: 2 €

Žáner: hraný dokument o drsnej realite. Krajina pôvodu: Slovensko; Rok výroby: 2009 Dĺžka: 78 min. 

Jazyková verzia: slovenská, Odporúčaná prístupnosť: od 12 rokov

 Tento film rozpráva o reálnom živote určitej skupiny ľudí, ktorí sa nevedomky ovplyvňujú a každú akciu čaká nejaká 

reakcia. Je to prvý slovenský film, kde sa ukazuje slovenský hip-hop, ktorý funguje na našej scéne už viac ako desaťročie. Aj 

keď sa v tomto filme nachádza hip-hop, nie je to film o hip-hope. Je to film o meste, ktoré má určité pravidlá a o porušovaní 

týchto pravidiel....

24.10.2009 o 19.00 hod.  32 A STÁLE SLOBODNÁ     vstupné: 2 €

 Žáner: Romantický / Komédia ; Krajina pôvodu: USA, 2009, Dĺžka: 96 min;  Réžia: Jonas Elmer; 

Odporúčaná prístupnosť: od 12 rokov, Hrajú: Renée Zellweger, Harry Connick Jr., Siobhan Fallon, Frances Conroy, 

J. K. Simmons, Adetokumboh M‘Cormack, Kristen Harris, Ty Wood

 Mladá a ambiciózna manažérka Lucy Hill (Renée Zellweger), miluje život slnečného veľkomesta, svoje lodičky, auto a prácu 

a v snahe o povýšenie sa dostáva do malého mesta v Minessote. Jej úlohou je dozerať na prácu v miestnej pobočke ich firmy 

a za každú cenu zefektívniť výrobu... S vidinou povýšenia prijíma túto výzvu a cestuje na sever. Hneď ako vystúpi z lietadla si 

však uvedomí, že kostým od Chanel a ihličky sú v snehovej metelici len zanedbateľným doplnkom. A to, čo spočiatku vyzeralo 

ako jasná úloha, sa stáva skúsenosťou a zážitkom, ktorý Lucy prinúti zmeniť pohľad na život, na skutočne dôležité veci a najmä 

na lásku. Lucy si musí ujasniť čo miluje viac a kam ju ťahá srdce...
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    Dňa 22. 9. 2009 o 16.00 hod. sa uskutočnilo verejné žre-

bovanie uchádzačov o pridelenie nájomného bytu na Ná-

mestí slobody v Krompachoch, ktorí splnili podmienky 

v zmysle VZN mesta Krompachy č. 3/2007 o zásadách 

prenajímania mestských bytov v meste Krompachy 

v znení Doplnku č. 1. Žrebovanie sa riadilo Smernicou 

č. 2/2009 o všeobecných podmienkach žrebovania nájomných bytov 

na Námestí slobody v Krompachoch, postavených s podporou štátu. 

Za objektívnosť a platnosť priebehu žrebovania zodpovedá Komisia 

pre žrebovanie bytov. 

Zoznam vyžrebovaných uchádzačov a bytov v obytnom bloku 

na Námestí slobody v Krompachoch

VYŽREBOVANÍ UCHÁDZAČI  PRE DVOJIZBOVÉ BYTY:
 p. č. meno a priezvisko adresa č. bytu posch. výmera m2 

 1. Mohlerová Denisa SNP č. 98, Krompachy B04/12 3. 50,4

 2.   Tkáč Július SNP č. 118, Krompachy B01/15 3. 64,47

 3.  Bátorová Daniela Zemanská č. 32, Krompachy B04/2  1.  50,4

 4.  Chibel Jozef  Slovinská č. 6, Krompachy B01/3  1.  64,47

 5.  Horváth Ján Stará cesta č. 7, Krompachy B04/6 2.  50,4

 Náhradníci :

 1. Lacko Peter Lorencova č. 2, Krompachy

 2.  Cehlár Ľuboš Lorencova č. 5, Krompachy

 3.  Heligmanová Dominika Slovinská č. 6, Krompachy 

 VYŽREBOVANÍ UCHÁDZAČI  PRE  JEDNOIZBOVÉ BYTY:
 p. č. meno a priezvisko adresa č. bytu posch.  výmera m2 

 1. Vlčeková Mária Družstevná č. 34, Krompachy B02/14  3. 35,33

 2.  Baluchová Emília   Hlavná č. 21, Krompachy B05/5  1. 25,28

 3. Chovan Rastislav Družstevná č. 6, Krompachy B06/1 1 37,87

 4.  Kokavcová Janka Lorencova č. 8, Krompachy B05/11 3. 25,28

 5.  Mišura Lukáš Slovinská č. 5,Krompachy B06/4 2. 37,87

 6.  Vašková Alena Maurerova č. 50, Krompachy B03/7 2. 48,48

 7. Furin Radoslav Lorencova č. 9, Krompachy B03/13 3. 48,48

Krompachy,  23. 9. 2009  Ing. Iveta Rušinová,v.r., primátorka mesta

Nové byty už majú 
svojich vlastníkov

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
Krompachy

PrimaPrima
„Či je slnko a či dážď, s nami stráviš pekný čas!“

PRIMA v novom roku 
v novom šate

 Centrum voľného času PRIMA prichádza 

v novom školskom roku s novinkami. Prvou 

novinkou je spustenie novej zmodernizova-

nej a najmä aktualizovanej webovej stránky 

www.cvckrompachy.eu, na ktorej sa nachá-

dza široká paleta záujmovej činnosti pre deti, 

mládež, dospelých a seniorov, ktoré CVČ 

ponúka. Nájdete na nej však aj fotografie, 

dokumenty, úspechy či články z pripravova-

ných alebo uskutočnených akcií.

 V záujmovej činnosti je novinkou tenis, 

stolný tenis a výučba španielskeho jazyka. 

Tieto záujmové útvary vedie Paulo Guas-

sardo, ktorý je kvalifikovaným trénerom 

národného mužstva Argentíny. Do ponuky 

tanečných štýlov nám pribudol tecktonik. 

Je to druh tanca, ktorý je založený na kom-

binácii hip-hopu, techna s prvkami elektro 

hudby. Vystúpenie Tecktonik klub KR ste 

mohli vidieť na krompašskom jarmoku. 

 Tradíciu z minulého roka si zachoval krea-

tívny raj a zvierací deň. Oba útvary sú medzi 

deťmi a mládežou stále populárne.

Štatistika na rok 2009/2010
 V školskom roku 2009/2010 pracujú 

v Centre voľného času PRIMA 3 interní 

a 68 externí zamestnanci, ktorí vedú spolu 

97 záujmových útvarov rozdelených do 

vzdelávacej, spoločensko-vednej, pracovno-

technickej, prírodovedno-enviromentálnej, 

esteticko-výchovnej a telesnej a športovej ob-

lasti. Do jednotlivých krúžkov sa prihlásilo 

spolu 1401 detí a mládeže, poskytnutých bolo 

774 vzdelávacích poukazov.

Bc. Veronika Bekešová, 

vychovávateľka v CVČ PRIMA
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 V mesiaci január 2009  personálny stav  

Mestskej polície v Krompachoch tvorili: ná-

čelník a šiesti príslušníci.

 K 1. 2. 2009 nastúpil do pracovného po-

meru mestského policajta Krompachy Mgr. 

Alfonz Kaľavský. K 1. 3. 2009 na vlastnú 

žiadosť odišiel náčelník Mestskej polície 

Krompachy Ing. Jaroslav Pačan a funkciou 

náčelníka MsP Krompachy bol poverený 

Mgr. Alfonz Kaľavský od 1. 3. 2009. Rady 

mestských policajtov dňa 1. 4. 2009 opustil 

p. Marek Horňák, ktorý odišiel na vlastnú žiadosť. Dňa 3. 4. 2009 

došiel zo školy p. Peter Kobeľák a od tejto doby do 30. 6. 2009 

bol personálny stav Mestskej polície  v počte poverený náčelník

 a siedmi policajti. 

 Počas rannej zmeny vykonával službu iba jeden policajt, v popo-

ludňajšej smene dvaja policajti. Taktiež v nočných smenách vykoná-

vali službu dvaja policajti a to od stredy až do pondelka.               

 Za hodnotené obdobie prijali policajti mestskej polície Krompa-

chy na teritóriu mesta Krompachy 161 oznámení od občanov, ktorí 

nás upozorňovali na protiprávne konanie, alebo žiadali hliadku 

o vykonanie zákroku. Celkom bolo riešených 783 priestupkov, 

pričom v  prvom polroku roka 2008 to bolo 627 priestupkov, čo je 

o 156 priestupkov viac, je to nárast o 24,88 %.

 Z uložených blokových pokút bol finančný prínos 1.765.- Eur, 

(53. 172,39 Sk), v roku 2008 na sumu 26.800.- Sk, čo je o 875,4 Eur 

viac ako v roku 2008. (v Sk o 26.372,39 Sk) v percentách o 98,40 %.

 Prijatými oznámeniami a vlastnou vyhľadávacou činnosťou riešili 

príslušníci MsP 783 priestupkov.

  Taktiež sme boli účastní pri zabezpečovaní dodržiavania verejné-

ho poriadku počas športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, 

ktoré sa konali na území mesta Krompachy a vykonávaním asisten-

cií. Príslušníci Mestskej polície 

boli nápomocní pri plnení úloh 

pracovníkom Mestského úradu, 

zamestnancov základných a 

materských škôl, Bytového hos-

podárstva mesta Krompachy, 

NsP a pod.

 Súčasťou Mestskej polície je 

aj kamerový systém, kde sú 

v pracovnom pomere štyria pra-

covníci so zníženou pracovnou 

schopnosťou, ktorí obsluhujú 

päť kamier.

 V mesiaci máj bolo vykonané 

preškolenie referentov kamero-

vého systému, pre skvalitnenie 

výkonu ich práce, pretože bolo 

zistené, že niektorí nevedeli prehrávať záznamy pre potreby orgánov 

činných v trestnom konaní na zisťovanie páchateľov a objasňovanie 

trestnej činnosti. Napriek dosť častým poruchám kamerového sys-

tému, výpadkom obrazu a nie veľmi dostatočnej funkčnosti kamier 

bol systém prínosom pre bezpečnosť občanov mesta Krompachy. 

Pracovné zmeny vykonávali aj v nočnej dobe, aby preberali telefo-

nické oznámenia od občanov na služobnom mobilnom telefóne, keď 

nebola plánovaná služba pre príslušníkov Mestskej polície.

 Referenti kamerového systému za hodnotené obdobie príjímali 

oznámenia od občanov a vlastnou iniciatívou zistili 96 podozrení 

z priestupkov na úseku požívania alkoholu na verejnosti, výtržnosti, 

rušenie nočného pokoja, nesprávne parkovanie mot. vozidiel a iné. 

 Referenti kamerového systému dopravné priestupky spracujú a ná-

sledne priestupca je predvolaný na MsP a priestupok je ďalej riešený 

v rámci priestupkového zákona.

 Mesto Krompachy vyvíja úsilie v horizonte do konca roka kamero-

vý systém skvalitniť a doplniť o ďalšie kamery, ktoré budú umiestnené 

už na vopred vytipované miesta na zvýšenie bezpečnosti  obyvateľov  

mesta  Krompachy.      

 Spolupráca Mestskej polície s Obvodným oddelením PZ v Krom-

pachoch  je na veľmi dobrej  úrovni.     

 Úlohou spolupráce náčelníka  MsP a riaditeľa  OO PZ je snaha 

skvalitňovať výkon služby oboch zložiek. Na pravidelných pracov-

ných  stretnutiach, sa vyhodnocujú dosiahnuté výsledky, plánujú 

spoločné akcie a navzájom si odovzdávajú  informácie o dôležitých 

skutočnostiach, poznatkoch, prekážkach v práci a pod.

 Spolupráca príslušníkov Mestskej polície a príslušníkov OO PZ 

priamo vo výkone hliadkovej služby je taktiež na veľmi dobrej úrov-

ni. Doposiaľ neboli zaznamenané problémy, resp. nedostatky väč-

šieho charakteru pri vykonávaní spoločných zákrokov, resp. riešení 

iných služobných vecí.

 Za hodnotené obdobie  sa príslušníci MsP  podieľali na objasnení  

6 trestných činov,  ktoré boli odstúpené na OO PZ Krompachy k ďal-

šej realizácií. 

 Na policajtov Mestskej polície Krompachy v prvom polroku 2009 

nebola podaná žiadna sťažnosť.

 Okresná prokuratúra v Spišskej Novej Vsi vykonala na Mestskej 

polícií v Krompachoch previerku stavu zákonnosti v postupe a roz-

hodovaní pri objasňovaní a prejednávaní priestupkov spáchaných 

porušením všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky za obdobie roka 2008. 

Previerkou neboli zistené žiadne porušenia zákonnosti .     

 V hodnotenom období boli vyvodené disciplinárne opatrenia voči 

jednému  príslušníkovi Mestskej polície a jednému referentovi kame-

rového systému, ktorým boli znížené osobné ohodnotenia.

 S dosiahnutými pracovnými výsledkami za hodnotené obdobie 

som spokojný, tieto sú reálne na počet príslušníkov a materiálno – 

technickému vybaveniu Mestskej polície v Krompachoch .         

 Za dosiahnuté výsled-

ky práce treba poďakovať 

všetkým príslušníkom 

Mestskej polície Krompa-

chy ako aj referentom ka-

merového systému, ktorí 

sa na výslednosti práce 

podieľali.

Náčelník Mestskej polície 

v Krompachoch, 

Mgr. Alfonz Kaľavský  

Vyberáme zo správy Mestskej polície v Krompachoch za I. polrok 2009
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Informácia o obsadenosti škôl a školských zariadení 
mesta Krompachy v školskom roku 2009/2010

 V novom školskom roku 2009/2010 do školských lavíc v základných školách a stredných školách nastúpilo 1 730 žiakov, čo je oproti pred-

chádzajúcemu roku menej o 93 žiakov. Zriaďovateľom základných škôl je mesto Krompachy, špeciálnej základnej školy je Krajský školský 

úrad v Košiciach, stredné školy patria pod VÚC Košice. Na základnej škole Zemanská a Maurerova je oproti predchádzajúcemu školskému 

roku pokles o 58 detí, naproti tomu na ZŠ SNP je nárast o 23 žiakov. 

Zmeny počtu žiakov v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sú uvedené v tabuľke:

Názov školy, škols. 

zariadenia

Počet ž. v šk. r. zmena počtu

žiakov
%

2008/08 2009/10
Zemanská 341 298 -43 12,6
Maurerova 430 415 -15 3,5

SNP 213 236 23 10,8
ŠZŠ 103 95 -8 7,8

Gymnázium 336 314 -22 6,5
SSOŠ SEZ Kromp 400 372 -28 7

MŠ Hlavná 87 77 -10 11,5
MŠ Robotnícka 47 46 -1 2,1

MŠ SNP 57 48 -9 15,8
ZUŠ 452 457 5 1,1
CVČ 1388 1310 -78 5,6

 V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je stanovený 

najvyšší počet detí v triede materskej školy a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkach na zariadenie pre deti 

a mládež sú materské školy plne obsadené. Pre nedostatok miesta v MŠ nemohli byť všetky deti prijaté, prednostne boli prijaté deti, ktoré majú 

jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Obsadenosť škôl a školských zariadení mesta Krompachy v školskom roku 2009/2010:

Základná 

škola

Počet tried Počet pedag. Počet žiakov Integr.
Počet. 

ž.

Maxi-

málna

Prie-

merný

2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 0.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. žiaci spolu
kapac.

školy

počet 

ž./tr
Zemanská 17 16 26 24 0 26 24 38 38 40 41 33 30 28 20 298 460 18,6
Maurerova 21 19 33 31 0 41 43 48 43 42 42 40 43 49 24 415 543 21,8

SNP 14 15 18 19 35 51 28 28 19 17 16 21 8 13 44 236 152 15,7
Špeciálna 10 12 11 12 0 11 12 15 12 14 10 11 10 0 95 60 7,9

Spolu 62 62 88 86 35 129 107 129 112 113 109 105 91 90 88 1044 1215 16,8

V stave pedag. zamest. na ZŠ SNP pôsobia 2 asistenti učiteľa, na ŠZŠ 1 asistent učiteľa Podľa zákona č. 245/2008Z. Z. o výchove a vzdelávaní 

je určená horná hranica počtu žiakov v triedach, od ktorej je uvedená maximálna kapacita školy, minimálny počet žiakov v triedach nie je 

určený (okrem špeciálnych tried).

Stredná 

škola

Počet tried Zamestnanci Počet žiakov
Počet ž.

spolu

Maxim.

kapac.

školy
2008/09 2009/10 2008/09 2009/10 Sekun. Tercia Kvar. Kvinta 1.r. 2.r. 3.t. 4.r.

Nads.

št.

Gymnázium 12 12 24 24 25 17 20 22 45 64 68 53 0 314 360

SSOŠ SEZ Kr. 18 18 35 33 105 98 100 36 33 372 540

ZUŠ
Zamestnanci Počet žiakov v odbore Poč ž.
Ped. P.exter Hudob. Výtv. Taneč. spolu

9 12 218 172 67 457

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je stanove-

ný najvyšší počet detí v triede materskej školy a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkach na zariadenie 

pre deti a mládež sú materské školy plne obsadené. Pre nedostatok miesta v MŠ nemohli byť všetky deti prijaté (13 detí v MŠ Robotnícka 

a 4 v MŠ Hlavná), prednostne boli prijaté deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Vyššie počty prijatých detí 

ako je kapacita materských škôl je so súhlasom štátnej školskej inšpekcie.

CVČ
Zamestnanci

Počet žiakov
Pedag Ostat. Exter.

3 3,2 6,13 1310

          V Krompachoch 5.10.2009  Vypracoval Ing. Ján Znanec, ved. OŠKaŠ

Materská 

škola

Počet detí Počet Počet Kapac.
do 5.r. 5 ročné tried Pedag. MŠ

Hlavná 50 27 4 8 76
Robotnícka 36 10 2 4 42

SNP 48 3 3 48
Spolu 86 85 9 15 166
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Mníšky sa predstavia aj v Krompachoch

Mesto Krompachy Vás srdečne pozýva na muzikálovú komédiu 

MNÍŠKY 2. – Milionárky
v hlavnej úlohe s Magdou PAVELEKOVOU

dňa 5.11.2009 (štvrtok) o 18,00 hod.
v divadelnej sále Domu kultúry v Krompachoch.

Vstupné je 9,- €.

Predpredaj: MsÚ, II. Poschodie , č.dv. 19 ( A. Kočanová, 053/4192219)

Primátorka mesta KROMPACHY             Č. j.: VVUC-02/2009        Krompachy, 23. 09. 2009

O z n á m e n i e
 V zmysle § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho 

poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z., určujem v meste Krompachy volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do orgánov samo-

správnych krajov takto:

Číslo

voleb. okrsku
Ulice a časti mesta Volebná miestnosť

1. 

Banícka štvrť, Ul. Banská, Ul. Cintorínska, 

Dolina, Ul. Horská, Ul. J. Barča I., Ul. Kúpeľná, Ul. Lesnícka, 

Ul. M. Šprinca, Námestie slobody, 

Ul. Partizánska, Ul. Sadová, Ul. Turistická, 

Ul. Zemanská, Krompachy bez udania ulice

Dom kultúry Krompachy

Námestie slobody č. 2

2. Ul. Mlynská, Ul. Slovinská,
Základná škola Krompachy

Ul. Zemanská  č. 2

3. Ul. Lorencova
Gymnázium Krompachy

Ul. Lorencova č. 46

4. 
Ul. Hlavná, Stará Maša,

Ul. Štúrova, Ul. Trangusova

Materská škola Krompachy

Ul. Hlavná č. 3

5.
Ul. Maurerova, Ul. Poštová,

Ul. Robotnícka, Ul. Veterná 

Hasičská stanica Krompachy

Ul. Maurerova č. 29

6.
Ul. 29. augusta, Ul. Družstevná, Ul. Hornádska, Ul. J. Jesenského, 

Ul. kpt. Nálepku, Ul. Rázusova, Ul. SNP, Stará cesta

Centrum voľného času 

Krompachy, Ul. SNP č. 39

 Podľa Rozhodnutia predsedu NR SR č. 272/2009 Z. z. sa voľby do orgánov samosprávnych krajov budú konať v sobotu 14. 11. 2009.

Voľby sa budú konať v určený deň od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Vo volebnom obvode č. 10 – okres Spišská Nová Ves sa do zastupiteľstva samosprávneho kraja volí 7 poslancov.      

              Ing. Iveta Rušinová,v.r.
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 Letnú činnosť sme začali dňa 15.7.2009 

návštevou Botanickej záhrady v Košiciach, 

ktorá bola spojená s prehliadkou kostola 

sv. Alžbety a historických pamiatok krajské-

ho mesta, ukončená obdivom hrajúcej fon-

tány a oddychom. Všetci zúčastnení seniori 

boli nadchnutí krásami kvetov a celodennej 

návštevy Košíc.

 12. augusta 2009 sa uskutočnilo letné pose-

denie na Požiarnej zbrojnici pri guláši, ktorý 

sa podáva každoročne s občerstvením (káva, 

buchty). Tradíciou je bohatá tombola s pek-

nými cenami, ktoré nám ochotne poskytujú 

sponzori, za čo im chceme touto cestou poďa-

kovať. Tombola bola obohatená cenami aj od 

pani primátorky Ing. Ivety Rušinovej, ktoré 

všetkých potešili. Tohto posedenia sa zúčast-

nili títo sponzori: Alena Krížová, Helena Ko-

vaľová, manželia Gmucovci a Katarína Bo-

horová. Túto akciu prišli spríjemniť žiaci ZŠ 

zo Sloviniek svojim kultúrnym programom. 

Naše posedenie svojim príchodom pozdravili 

aj primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová a jej 

zástupca Ing. Imrich Holečko. Primátorka 

mesta nás vo svojom príhovore oboznámila 

s činnosťou a ďalšími plánmi a zámermi 

Mesta Krompachy.

 Najpútavejšou akciou tohto leta bol 

III. ročník okresného kultúrno-športového 

podujatia, ktoré bolo otvorené vystúpením 

mažoretiek pred budovou MsÚ. Oficiálne 

otvorenie na MsÚ bolo za účasti SPOZ-u 

a privítaním týchto hostí: Mgr. Lea Grečko-

vá, PhDr. Ján Volný, Ing. Marián Bubeník, 

JUDr. Michal Komara a člen krajského výbo-

ru JDS z Košíc Ján Matuška. 

 Po uvítaní sa prihovoril všetkým prítom-

ným predseda Okresnej organizácie JDS 

Ing. Ladislav Dula. Milým príhovorom bol 

prejav primátorky mesta 

Krompachy Ing. Ivety Ru-

šinovej.

 S konkrétnym progra-

mom podujatia všetkých 

oboznámila predsedníčka 

Miestnej organizácie JDS 

p. Helena Mosinová.

 Ďalšia časť programu 

pokračovala v športovej 

činnosti na Čarde a tu-

rist ickou prechádzkou 

lesnou prírodou cez Líščí 

vrch s cieľom na Čarde.

 V športovej súťaži boli 

3 disciplíny:

• Vrh guľou

• Hod granátom

• Hod šípkami na terč

 Z každej organizácie boli zastúpené druž-

stvá mužov a žien s týmito výsledkami:

VRH GUĽOU - ŽENY

VRH GUĽOU – MUŽI

1. miesto – A.Mihalíková - Krompachy

1. miesto – V.Major – Markušovce

2. miesto – J.Gregová – Spišské Vlachy 

2. miesto – Ing.O.Stettner – Krompachy

3. miesto – M.Pižemová – Spišská Nová Ves 

3. miesto – T.Hrušovský – Harichovce

HOD GRANÁTOM - ŽENY

HOD GRANÁTOM – MUŽI

1. miesto – F.Jurišincová -Krompachy 

1. miesto – V. Major - Markušovce

2. miesto – A. Mihalíková - Krompachy 

2. miesto – Ing. L. Dula – Spišská Nová Ves

3. miesto – Mgr. J Prochadzká – Sp. N. Ves 

3. miesto – Ing. O.Stettner – Krompachy

HOD ŠÍPKAMI - ŽENY 

HOD ŠÍPKAMI – MUŽI

1. miesto – E. Bandžuchová - Krompachy  

1. miesto – PaedDr. Š. Korýtko- Sp. N. Ves  

2. miesto – F. Jurišincová - Krompachy 

2. miesto – V.Major - Markušovce

3. miesto – F.Ferková - Krompachy

 Prvenstvo získali naše členky  MO – JDS 

Krompachy – BLAHOŽELÁME! Všetci 

súťažiaci boli ocenení diplomami a hodnot-

nými vecnými cenami. Cenami do súťaže 

prispeli Mesto Krompachy, Obvodný úrad 

Spišská Nová Ves a primátorka mesta Krom-

pachy Ing. Iveta Rušinová, za čo im Okresná 

organizácia JDS Spišská Nová Ves ako aj MO 

JDS Krompachy vyslovuje poďakovanie. 

Po vyhodnotení športových súťaží sa podával 

chutný guláš a káva. Guláš pripravil Alexan-

der Klein, ktorý nám svojou ochotou a prí-

jemným posedením obohatil celé podujatie, 

za čo mu patrí naše poďakovanie.

 Je treba vysloviť úprimné poďakovanie 

aj tým, ktorí pripravili súťaže a zároveň 

boli rozhodcami. V prvom rade ďakujeme 

Ing. Imrichovi Holečkovi, ale aj jeho synovi 

Mgr. Martinovi Holečkovi a Mgr. Petrovi 

Sabovi. 

V odpoludňajších hodinách nasledoval kul-

túrny program, v ktorom sa predstavili ako 

prví členovia Robotníckeho spevokolu pod 

vedením Františka Gabuždu. Z ostatných 

organizácií vystúpili: M.Greňová, J.Gregová 

– Spišské Vlachy, K Dobrenská – Marku-

šovce, PaedDr. Korýtko – Spišská Nová Ves. 

V závere všetkým prítomným zaspievala 

naša členka Františka Jurišincová.

 Predsedníčka MO JDS Helena Mosinová 

v závere tohto podujatia poďakovala všetkým 

zúčastneným členom a sponzorom za prí-

jemné vytvorenú atmosféru a spoločné pre-

žitie pekného dňa. 

Helena Mosinová, predsedníčka MO JDS Krompachy

Zhodnotenie letnej činnosti  MO –JDS Krompachy
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Mesiac I-08 II - 08 III - 08 IV - 08 V - 08 VI - 08 VII - 08 VIII - 08 IX-08 X-08 XI-08

Faktúry 

z TERMO
121864,68 108272,94 102918,92 80579,23 53202,93 40499,15 39781,35 42188,87 51447,49 67209,87 91673,57

Úhrady 

na TERMO
85819,89 67326,26 58857,00 96872,55 79510,51 75846,66 43152,09 61959,93 59749,05 127857,97 83550,16

Rozdiel -36044,80 -40946,67 -44061,92 16293,32 26307,57 35347,51 3370,74 19771,06 8301,56 60648,10 -8123,41

Mesiac XII-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 V-09 VI-09 VII-09 VIII.09 IX.09 SPOLU

Faktúry 

z TERMO
189338,02 123546,71 117148,31 97280,91 52890,00 38856,39 39670,36 33721,39 31652,54 33442,54 1557186,19

Úhrady na 

TERMO
82636,69 85164,56 81295,30 81035,98 73349,40 32598,54 82935,82 76990,86 68988,60 73329,13 1578826,96

Rozdiel -106701,33 -38382,15 -35853,01 -16244,93 20459,40 -6257,85 43265,46 43269,47 37336,06 39886,59 21640,77

Náklady na kúrenie, TUV a ohrev TUV - prehľad fakturácie a úhrad Termokomplexu za obdobie 1/2008  -  9/2009 (EUR)

 BHMK s.r.o obdržalo od Termokomplexu s.r.o. oznámenie  o od-

stavení objektov v správe BHMK od dodávok tepla k 30.9.2009, vzhľa-

dom na neuhradenie finančných záväzkov BHMK, ako aj Termo-

komplexom definovanú zhoršujúcu sa platobnú neschopnosť byto-

vého podniku. 

 V prílohe č.1 je číselne a graficky znázornený skutkový stav záväz-

kov BHMK voči Termokomplexu za obdobie od 1/2008 do 9/2009. 

Písomne bolo Termokomplexu podané zo strany BHMK vysvetlenie 

o skutočnom stave záväzkov voči Termokomplexu, kde z pôvodnej 

(zájomne potvrdenej) dlžnej sumy BHMK vo výške 5 976 241.- Sk 

(98 374,86 EUR) k 31.12.2008 došlo k poníženiu dlhu k 1.10.2009 

na hodnotu 110 895,82 EUR (3 340 847,. Sk). Je to poníženie dlhu 

o čiastku 87 479,04 EUR (2,635 mil. Sk). 

 Tieto fakty sú v určitom rozpore s tvrdením Termokomplexu 

o zhoršujúcej sa platobnej neschopnosti bytového podniku, ale 

v skutočnosti však je za týmto tvrdením Termokomplexu aj veľa 

pravdy!  

 BHMK uhrádza svoje záväzky voči Termokomplexu (treba chápať 

ako záväzky správcu vlastníkov bytov) v obmedzených možnostiach. 

Tie sú podmienené a limitované platobnou disciplínou vlastníkov 

bytov, t.j. uhrádzanie zálohových platieb za jednotlivé služby v pred-

písaných mesačných platbách. 

 V prílohe č. 2 sú číselne a graficky zobrazené predpísané a sku-

točné platby od vlastníkov bytov (iba za teplo a TUV) - za obdobie 

posledných 12 kalendárnych mesiacov. Výsledný sumár 58 142,47 

EUR (1,570 mil. Sk) nedoplatkov spôsobuje obmedzenú možnosť 

BHMK uhrádzať náklady za teplo a TUV pre bytové bloky v správe 

BHMK!  

 Celková výška nedoplatkov od neplatičov predstavovala k 31.8.

2009 sumu 351 731.- EUR (10,6 mil. Sk). Sú to chýbajúce finanč-

né zdroje, ktoré nemôže BHMK použiť na vysporiadanie záväzkov 

nielen voči Termokomplexu, je potrebné vysporiadať sa s ďalšími 

dodávateľmi - elektriny, plynu, so správcami výťahov, realizátor-

mi požiarnych a bezpečnostných revízií vyplývajúcich zo zákona 

a v neposlednom rade so žiadateľmi o oprávnené preplatky za ročné 

zúčtovania. Paradoxom je napr. neplatič v bytovom bloku  s dlžnou 

sumou cca 12 000.- EUR, ktorá sa rovná sumárnej výške preplatkov 

všetkých ostatných vlastníkov bytov v tomto bloku. Veľkým prob-

lémom je finančné vysporiadanie sa s bytovými blokmi, ktoré si 

vytvorili spoločenstvá bytov. 

 Neplatiči sú hrozbou správcovskej spoločnosti, správca nemusí 

riešiť iba neplatičov a s tým spojené finančné problémy, ale aj tlmiť 

vlny nevôle, ktoré celkom oprávnene vznikajú na strane platiacich 

vlastníkov bytov. BHMK prijíma opatrenia na zlepšenie platobnej 

disciplíny vlastníkov bytov. Neplatiči budú riešení skráteným práv-

nym postupom a exekučnými rozhodnutiami. Upozorňujeme ne-

platičov, že nástupom exekútora musí dlžník zaplatiť dlžnú čiastku 

( istina ), penále za omeškanie a poplatok exekútorovi, ktorý môže 

byť aj vo výške istiny. V prípade, že dlžník nemá dostatok finančných 

prostriedkov na úhradu dlžnej čiastky, môže dôjsť k odpredaju bytu. 

Je potrebné upozorniť neplatičov na túto skutočnosť, keďže mesto ani 

BHMK nemá iné náhradné byty.            Ing. Miroslav Polnišer

VYKUROVACIE OBDOBIE A NEPLATIČI

pokračovanie na nasledujúcej  strane
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  Predpísané a skutočné platby za kúrenie a TUV od vlastníkov ( EUR ) 

Mesiac IX-08 X-08 XI-08 XII-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 V-09 VI-09 VII-09 VIII.09 SPOLU

Predpísané 
platby - 
zálohy 

77981,07 73108,32 83703,28 83554,28 84948,83 84853,26 84831,89 84815,08 84810,33 84577,05 85381,73 85415,63 997980,75

Skutočné 
platby od 

vlastníkov
71076,91 71004,01 74452,65 80315,77 81494,7 82663,55 82039,45 81126,59 81114,17 80918,78 73371,92 80259,78 939838,28

Rozdiel -6904,16 -2104,31 -9250,63 -3238,51 -3454,13 -2189,71 -2792,44 -3688,49 -3696,16 -3658,27 -12009,81 -5155,85 -58142,47

Vysvetlenie Mesta 
Krompachy k tabuľke 

 V minulom roku (2008) mesto poskyt-

lo Bytovému podniku mesta Krompachy 

(BHMK) pôžičku vo výške 1,900 tis. Sk 

z fondu bývania na úhradu nákladov 

za v y robené teplo. Tieto f inančné 

prostriedky boli požičané s tým, že ku 

koncu roka 2008 musia byť vrátené mes-

tu na účet rozvoja bývania.

 Kedže BHMK nemalo dostatok fi-

nančných prostriedkov na vrátenie do 

fondu bývania, mesto vo februári 2009 

rozhodlo, že poskytne BHMK dotáciu 

z prebytku hospodárenia z minulého 

roku (pozn: Mesto vlani hospodárilo 

s prebytkom 10,5 mil. Sk). Spoločnosti BHMK mesto poskytlo 

finančné prostriedky v celkovej výške 2 380 tis. Sk na to, aby sa 

1 900 tis. Sk mohlo vrátiť do fondu bývania a ostatné finančné 

prostriedky sa použili na zaplatenie tepla. To znamená, že mesto 

na úhradu tepla pre vlastníkov bytov , ktoré spravuje BHMK poskyt-

lo dotáciu, ako je vyššie uvedené 2 380 tis. Sk. 

 Nie je pravdou, ako sa v meste hovorí, že „ Investície realizova-

né v meste sú hradené z prostriedkov BHMK“. Mesto Krompachy 

bytovému podniku mesta Krompachy a vlastníkom bytov neustále 

pomáha, tak ako je vyššie uvedené. Mesto je vlastníkom nájomných 

bytov (napr. ul. SNP č.1). Nájomné, ktoré platia títo nájomníci pou-

žíva BHMK na správu a nie je odvádzané mestu. Každoročne mesto 

prichádza aj o tieto prostriedky, ktorými sa vykrývajú straty v hos-

podárení spoločnosti. 

 Najväčší problém máme s neplatičmi, ktorí nie sú len z radu sociál-

ne odkázaných občanov, na ktorých doplácajú všetci občania nášho 

mesta. Z prostriedkov, ktoré vyčleňujeme pre BHMK by sme mohli 

napr. opraviť chodníky, či cesty, resp. pripraviť pre občanov nášho 

mesta rôzne kultúrne, spoločenské, či športové podujatia.

 Ospravedlňujem sa všetkým vlastníkom bytov, ktorým bolo „vyp-

nuté“ kúrenie. Z finančných analýz, spracovaných riaditeľom BHMK 

vyplýva, že platobná disciplína sa zlepšila proti predchádzajúcim 

rokom, preto som nepredpokladala, že dôjde k prerušeniu dodávky 

tepla. 

 Stále pred sebou tlačíme dlžoby z predchádzajúcich rokov a nebolo 

v silách mesta ich riešiť. 

 Dúfam, že nájdeme spoločnú reč s predstaviteľmi Termokomple-

xu, s.r.o. Krompachy, BHMK, s.r.o. Krompachy a dodávka tepla bude 

opäť spustená.

Ing. Iveta Rušinová, 

primátorka mesta

pokračovanie zo strany13VYKUROVACIE OBDOBIE A NEPLATIČI

Zber veľkoobjemových zložiek odpadu 2009 – umiestnenie kontajnerov
Termín Lokalita VOK

14.10.2009 – 16.10.2009
ul. Maurerova – 3x, Trangusova + Hlavná 1,2 – 1x, pri obytnom bloku SNP 7 – 1x, 

Poštová – 1x
6 ks

16.10.2009 – 19.10.2009 sídl. MIER – 2x, Hlavná ul. – 2x , Dolina – 2x 6 ks

19.10.2009 – 21.10.2009 Ul. Jesenského – 1x, Banská ul. – 1x, kpt. Nálepku – 1x, Rázusova ul. – 1x, Kúpeľná ul. – 1x 5 ks

21.10.2009 – 23.10.2009 ul. SNP – 3x, ul. Veterná – 1x, ul. Robotnícka – 1x, Sídl. JUH – 1x 6 ks

23.10.2009 – 26.10.2009 Cintorínska ul. – 2x, Ul. Zemanská  – 1x  Sadová ul. – 1x, Štúrova ul.- 1x, Ul. Zemanská  – 1x 6 ks

Vysvetlivky: Rázusova ul. – oproti Múzeu, Kúpeľná ul. – pod p. Petrušom, ul. SNP – pri futbal. ihrisku/vedľa stavebnín, bývalá dielňa 

Bames-u, Dolina – pri p. Kubovčíkovi , pri p.Uličnom , Cintorínska ul. – pod p. Wencelovou, oproti p. Kačurovi, Sadová ul. – pri Okaloch, 

Štúrova ul. – pri  M. Tkáčovi, Maurerova ul. – pri p.Bombovi, pod cestou pri p. Sukovej, pri obyt. bloku č.22 p. Čechová, Poštová ul. – za 

poštou na parkovisku, sídlisko JUH – pri basket. Ihrisku, sídlisko MIER – Lorencova 1,2,3, Lorencova 9, Hlavná ul. – za predajňou p.Kočíka, 

pri Charite, Jesenského ul. - oproti domu p. Jánošíkovej, Banská ul. – pri p. Štiavnickom, kpt. Nálepku – pri p. Cukerovi  



15strana

10 číslo

 Vplyv telesného zdravia a vôbec telesného stavu organizmu 

na psychiku človeka je známy už veľmi dlho. V minulosti bol tento 

poznatok vyjadrený heslom: "V zdravom tele zdravý duch", takto sa 

vyjadrovali už starí Gréci. Je to múdrosť, ktorá má svoje opodstatne-

nie i dnes. Každý máme skúsenosť s fyzickou bolesťou aj s duševným 

trápením. Ani jedno, ani druhé nie je príjemné. Túžime byť zdraví, 

fit a spokojní. Avšak koľko pre to robíme?! 

 Niektorí možno dosť, iní menej a poniektorí vôbec. My Vám 

v Krompachoch ponúkame ďalšiu možnosť, ako začať športovať, ve-

novať sa pohybu a byť „vo forme a fit“.

 Práve počas Dní mesta Krompachy a XVIII. Krompašského jar-

moku sme slávnostne otvorili v areáli ZŠ na Maurerovej ulici nové 

multifunkčné ihrisko, ktoré bola vybudované z  príspevku Úradu 

vlády SR. Vyše 39. tis € z úradu vlády pomohlo k vybudovaniu tohoto 

viacúčelového ihriska.

 Na ihrisku je možnosť zahrať si basketbal, volejbal, futbal, nohej-

bal, či tenis. Počas tohtoročného jarmoku sa na novučkom ihrisku 

odohral futbalový turnaj, ktorého účastníkmi boli žiaci ZŠ, SŠ 

na území mesta, ale aj príslušníci polície a zamestnanci fy. SEZ 

Krompachy.

 V sobotu, 19. septembra, sa za účasti predsedu Národnej rady SR 

Pavla Pašku, poslankyne NR (SMER) Ley Grečkovej,  štátneho tajom-

níka ministerstva hospodárstva SR Ing. Petra Žigu, splnomocnenca 

vlády pre územnú samosprávu Ing. Jána Turčana a vedenia mesta 

– slávnostne – prestrihnutím pásky – otvorilo nové multifunkčné 

ihrisko. 

 Nové viacúčelové ihrisko môže okrem žiakov školy využívať aj 

široká verejnosť. Veríme, že ihrisko bude využité na 100% a prispeje 

tak k zdravému životnému štýlu obyvateľov nášho mesta a okolia.

Adriána Kočanová

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 
BOLO SLÁVNOSTNE OTVORENÉ

Výsledky stolnotenisového 
turnaja o majstra

„Krompašského jarmoku“
 Dňa 18.09.2008 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj o majstra „ 

Krompašského jarmoku“. Predmetného turnaja sa zúčastnilo 13 sú-

ťažiacich. Majstrom stolnotenisového turnaja sa stal Paulo Guassar-

do. Druhé miesto obsadil Mgr. Erik Ivančák a tretie miesto obsadil 

študent Dominik Sekáč. 

 Vo štvorhre víťazmi sa stali Mgr. Erik Ivančák s Dominikom 

Sekáčom, druhé miesto obsadili Patrik Kuchár s Lukášom Harmanom 

a tretie miesto získali Oľga Barbušová s Paulom Guassardom.

 V zastúpení stolnotenisového oddielu veľmi pekne ďakujeme Mes-

tu Krompachy za poskytnutú finančnú dotáciu na zabezpečenie cien.             

Bc. Daša Sekáčová, sekretár STO

BASKETBAL - ZAČÍNAME.
  2. basketbalova liga už klope na dvere. Po dvojmesačnej príprave 

na novú sezónu 2009/2010 začína nový ročník 2.basketbalovej ligy. 

Dvanásť účastnikov bude bojovať o postup do 1.ligy.Medzi nimi i náš 

basketbalový klub Kovohuty Krompachy.

Rozpis domácich zápasov:

3.-  4.10. 09 KROMPACHY - Bardejov

17.- 18.10.09 KROMPACHY - Košice

24.- 25.10.09 KROMPACHY - Geotrend KE

14.- 15.11.09 KROMPACHY - Sabinov

28.- 29.11.09 KROMPACHY - Bk 99 Prešov

12.- 13.12.09 KROMPACHY - Eilat Prešov

 Zápasy sa odohrajú v ŠH - SZSŠE. Vstup je volný. Veríme, že tak 

ako v minulej sezóne, aj teraz nás prídete povzbudiť. Športu zdar.

Igor JENDRUCH, manager BK
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Tenisový turnaj
 Dňa 19.9.2009 sa na tenisových kurtoch hotela Plejsy a penziónu 

fy ELTRA uskutočnil II. ročník tenisového turnaja o “Pohár pri-

mátorky mesta“ v miešanej štvorhre a v štvorhre mužov. Výsledky 

turnaja: MIEŠANÁ ŠTVORHRA

   1. miesto Mikulová  – Šima

   2. miesto Grančičová  – Liba

   3. miesto Štefanová  – Mráz

   ŠTVORHRA MUŽI

   1. miesto Želasko  – Chlebovec (Poľovníci)

   2. miesto Cziel  – Šima (SEZ)

   3. miesto Melega  – Jánoš (Zlieváreň)

 Turnaja sa zúčastnilo celkom 12 družstiev, pričom je potešiteľná aj 

účasť študentov krompašských stredných škôl. 

 Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí sa podieľali na zabezpečení 

turnaja a občerstvení pre účastníkov - Mesto Krompachy, ELTRA 

Košice, Kovohuty, a.s; SEZ, a.s.; HASMA, s.r.o.; Zinkóza, a.s.; SIG-

MA Plus, s.r.o.

 Verím, že budúci ročník bude ešte vydarenejší ako tohtoročný 

s vyšším počtom zúčastnených družstiev.

Ing. Vladimír Lizák

Usporiadateľ: mesto Krompachy, komisia kultúry 

    a športu pri MsZ

Termín:  11. október 2009 ( nedeľa )

Prihlášky: prihlásiť sa je možné hodinu pred štartom 

    alebo na kristian.krak@gmail.com   

Štartovné:          2 € okrem žiakov, dorastencov 

    a pretekárov nad  60 rokov

Kategórie:

 predškolský vek dievčatá a chlapci do 6 rokov 100 m

 najmladšie žiačky, žiaci roč. 2000 - 2002 /7, 8, 9 r / 400 m

 mladšie žiačky, žiaci roč. 1997 - 1999 /10, 11, 12 r/ 500 m

 staršie žiačky, žiaci roč. 1994 - 1996 /13, 14, 15 r/ 700 m

 mladšie dorastenky roč. 1992 - 1993 /16, 17 r/ 1 000 m

 mladší dorastenci 1992 - 1993 /16, 17 r/  2 000 m

 staršie dorastenky roč. 1990 - 1991 /18, 19 r/ 2 000 m

 starší dorastenci roč. 1990 - 1991 /18, 19 r/  3 000 m

 MUŽI:

   kategória A do 39 rokov /1970 a mladší/ 6 000 m

   kategória B 40 - 49 rokov /1969 - 1960/ 6 000 m

   kategória C 50 - 59 rokov /1959 - 1950/ 6 000 m

   kategória D od 60 rokov /1949 a starší/ 6 000 m

 ŽENY:

   kategória E do 35 rokov /1974 a mladšie/ 6 000 m

   kategória F od 36 rokov /1973 a staršie/ 6 000 m   

Trať:   povedie ulicami mesta /asfalt/

BEH ULICAMI BEH ULICAMI 
KROMPÁCH  KROMPÁCH   

44.ROČNÍK  44.ROČNÍK  

Trať:   povedie ulicami mes

Časový rozpis:  

Prezentácia:  

  7, 30 - 8, 30 hod. 

  mládež. kategórie, 

  10 – 11 hod. 

  muži, ženy na MsU

Štart:  8, 30 hod. 

  najmladší, priebežne ostatní, 

  11 hod. 

  muži, ženy na MsU

Obed: od 12 hod.

  muži, ženy v jedálni ZŠ

Ceny: mládežnícke kategórie 

   - vecné ceny, diplom 

  muži a ženy 

   - finančné odmeny

Šatne: na MsÚ v Krompachoch, 

  ZŠ – Zemanská

Upozornenie: 

pretekári zodpovedajú za vlastnú 

bezpečnosť
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 Stromy, ktoré sú zbavené listov môžeme 

prerezávať. Vyhýbame sa hlbokému rezu, kto-

rý nechávame na jar. Nerežeme hrubé konáre, 

lebo rany by sa zle hojili. Rezné rany začistí-

me nožom a hneď zatrieme latexom, alebo 

stromovým balzamom. Neošetrené rany sú 

vstupnou bránou pre drevokazné huby.

 Starostlivo odstraňujeme opadané liste, 

ktoré nepálime, ale kompostujeme. Ak máme 

pod stromami zatrávnené plochy, kosíme 

naposledy trávnik, aby sme mohli odstrániť 

všetko spadané lístie. Čistota pod stroma-

mi je základnou ochranou proti chorobám 

a škodcom.

 Koncom mesiaca je čas na výsadbu ces-

naku. Pôdu na výsadbu si pripravíme už 

na začiatku mesiaca, prerýľovaný záhon 

urovnáme a necháme pôdu uľahnúť. Cesnak 

vysádzame až keď teplota pôdy klesne pod 

4° C a pred výsadbou ho nezabudnime moriť 

v SULKE. Záhon pod cibuľu po zrýľovaní 

dôkladne vyvápnime ešte v jeseni páleným, 

alebo hydratovaným vápnom v dávke aspoň 

200g na jeden štvorcový meter. Cibuľa po-

trebuje najviac vápenatú pôdu zo všetkých 

druhov zeleniny.

 Ak chceme vysádzať nové ovocné stromky, 

musíme skôr vykopať jamy, aby do výsadby 

dobre zvetrali. O veľkosti jamy rozhoduje na 

prvom mieste pôda, potom druh ovocného 

 V Pivovare Šariš vo Veľkom Šariši sa prvú septembrovú sobotu, 5. 9. 2009 
uskutočnil Deň značky Šariš. Tento ročník bol v poradí už dvanásty a viac 
ako 7000 „Srdcom Východniarov“ si počas neho vychutnalo množstvo zá-
bavy, hudby, priateľských stretnutí a príjemnej atmosféry. 

 Aj tento rok pripravili  organizátori bohatý sprievodný program s množ-

stvom atrakcií a vystúpeniami známych slovenských umelcov. Návštevníci si 

mohli vypočuť interpretov ako Katka Knechtová, Marián Čekovský, skupiny 

Komajota, Chiki-liki tu-a alebo Smola a hrušky. “Verím, že sme touto akciou 

potešili všetkých, ktorí majú radi kvalitné pivo, výbornú zábavu a nadviazali sme 

tak na predchádzajúce úspešné ročníky,“ hovorí Drahomíra Mandíková, mana-

žérka pre vzťahy s verejnosťou spoločnosti Pivovary Topvar, a.s. 

 Na Deň značky Šariš si mohli návštevníci opäť vychutnať aj tankový Šariš -  

najčerstvejšie pivo, ktoré neprešlo stáčacou linkou ani skladovaním v expedičných 

areáloch. „Tankový Šariš je čisté nepasterizované pivo, ktoré má podľa pivných 

„fajnšmekrov“ tú správnu farbu, chuť aj vôňu, keďže pri používaní tankov nepri-

chádza pivo do kontaktu so vzduchom,“ hovorí Ivan Seleštiansky, brand manažér 

značky Šariš spoločnosti Pivovary Topvar, a.s.  Pre všetkých milovníkov piva bola 

tiež pripravená špeciálna prehliadka Pivovaru Šariš s odborným výkladom o výrob-

nom procese tohto kvalitného piva. Ďalšou nezvyčajnou atrakciou, ktorú na Deň 

značky Šariš organizátori pripravili, bol let balónom. Návštevníci si tak mohli vy-

chutnať pohľad na toto výnimočné podujatie aj z výšky.

 Značka Šariš patrí medzi tradičné slovenské značky a v tomto roku oslávila už 

42. výročie uvarenia prvej várky. Pivo Šariš patrí spolu so značkami Topvar, Smädný 

mních, Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus a Radegast Birell do port-

fólia spoločnosti Pivovary Topvar, a. s., ktorá je členom jednej z najväčších pivovarníc-

kych spoločností na svete SABMiller.          Jana Sasková

stromu a jeho podpník. V našich podmien-

kach kopeme kruhovú jamu o priemere 

1,2 – 1,5m, do hĺbky 60cm.

 Záhradkár začiatočník môže položiť 

otázku, či kopanie veľmi širokej jamy má 

podstatný význam. Dokázalo sa, že kore-

ňová sústava v skyprenej a vylepšenej pôde 

pohnojenej do zásoby sa vyvíja podstatne 

rýchlejšie, stromček zapúšťa viac koreňov, 

ktoré obrastajú jemnými korienkami a do-

konalé vypĺňajú celý prekyprený priestor. 

Zvýši sa vodná kapacita prekyprenej pôdy, 

korene lepšie dýchajú, stromček rýchlo rastie 

a začína skoro bohato plodiť. Stromčeky v ne-

skyprenej pôde sa ťažko ujímajú, spočiatku 

zle rastú, dlho živoria, neskoro začínajú rasť 

a plodiť. Až o 12 rokov po vysadení dobehnú 

vzrastom stromček správne vysadený.

 Pri kopaní jám dávame ornicu na jednu 

stranu a spodinu na druhú stranu jamy. Pri 

výsadbe stromčeka postupujeme nasledov-

ne. Do oblasti pod korene dávame ornicu 

premiešanú s kompostom a v spodnej časti 

aj vrstvu maštaľného hnoja. Z priemysel-

ných hnojív 1kg superfosfátu a 0,5kg síranu 

draselného. Koreňovú sústavu stromčeka 

dáme do najlepšej pôdy akú máme k dispo-

zícii. Je to obyčajne kyprá ornica, do ktorej 

môžeme pridať dobre vyzretý kompost. V 

žiadnom prípade tam nesmieme dať čerstvý 

hnoj, Vitahum, močovku, alebo akékoľvek 

priemyselné hnojivá.  Maštaľný hnoj podpo-

ruje rast plesní a baktérií na rezných ranách 

korienkov. Priemyselné hnojivá a Vitahum 

pália tvoriace sa jemné korienky a znemož-

ňujú ujatie stromčeka. Navrch nad koreňovú 

sústavu dávame čistú úrodnú ornicu bez 

priemyselných hnojív.

 Stromček sadíme asi o 10 cm vyššie ako 

bol sadený v škôlke, po zasýpaní zeminou 

mierne potrasieme aby sa zemina dostala ku 

korienkom a nohou popritláčame. Stromček 

na slabo rastúcich podpníkoch nesmie mať 

kmeň kde bol vrúbľovaný pod zemou, lebo 

by vytvoril vlastné bujné korene, narástol do 

veľkých rozmerov a neskoro začal rodiť. Pri 

kúpe stromčekov jabloní myslíme na to, že sme 

v oblasti, kde je chrastavitosť jabloní najčastej-

šou chorobou. Kupujeme kultivary odolné voči 

tejto chorobe. Nekupujeme stromčeky jabloní 

štepené na podpníku M 9, pretože potrebuje 

veľmi kvalitnú pôdu. Volíme podpník MM 

106, ktorý sa hodí do našej oblastí. Podpník je 

uvedený na identifikačnom štítku na každom 

stromčeku. Niekoľko typov na kultivary odolné 

voči chrastavosti: Letné – Júlia, Zlatava, Dis-

covery, Mio; Jesenné – Prima, Doris, Akane, 

Diadem; Zimné – Vanda, Jonalord, Karmina, 

Rosana, Rubinola, Jolana, Topaz, Selena, Me-

lodie, Florina, Otava                              Ján Miľo

DEŇ ZNAČKY ŠARIŠ, oslava všetkých ľudí so srdcom na pravom mieste

záhradkárska poradňa - OKTÓBER V ZÁHRADKE
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 Ani sme sa nenazdali a už je tu 
helovín. Tak akosi budú o týždeň 
znieť titulky „moderných“ médií, 
aby vo valentínskom duchu navo-
dili u mladej generácie excitovaný 
nenudový stav a potrebu s nad-
šením odovzdať euráčiky svojich 
rodičov za aktuálne tretky v kios-
koch. Podobne ako pred päťdesiati-
mi rokmi importovaný Ded Moroz 
preveril politickú angažovanosť 
súdružiek v materských a základ-
ných školách, preverí o chvíľu he-
lou –wín, či sú dnešné „súšky“, IN 
end COOL end TRENDY. V zmysle 

pablik relejšn sa lídrové školské zariadenia odejú do rekvizít stríg, 
drakulov, odejú sa do SS-ákmi obľúbených lebiek a skrížených 
hnátov, krvavým kečupom ponatierajú katovské topory a usporia-
dajú súťaže „Baby super mŕtvola“. Najlepšie výsledky uvidíme vo 
všetkých súkromných publicistických a regionálnych televíznych 
reláciách. Vyspíme sa len pár krát a už to bude. Supeeer!
 Je pravdou, že naši prapredkovia pred jedentisíc dvesto a viac rokmi 

boli pohania. Je pravda, že pred nimi na našom území žili Germáni a 

Kelti (tak ako po vymretí našej civilizácie tu budú žiť iné národy) a je 

pravda, že si svoj život a smrť snažili vysvetliť dobovo primeranými, 

primitívnymi predstavami. Ale, že po spomínanej tisícke rokov by 

sme sa mali vrátiť k pohanskej kultúre života je trochu priveľa!!

 Čo o tom hovorí etnografia? Podľa prastarých predkresťanských 

predstáv sa duše mŕtvych zúčastňovali na všetkých významnejších 

udalostiach v živote svojho rodu, preto sa na tieto duše pamätalo 

príslušnými obradmi. Kresťanský kalendár pomerne dlho nemal 

na tento účel vyhradený určitý deň. Až v ôsmom storočí určil pápež 

Gregor IV. sviatok Všetkých svätých na 1. november. Okrem zná-

mych kresťanských svätcov boli do skupiny, na ktorú sa spomínalo, 

zahrnutí aj všetci kresťania pochovaní v rímskych katakombách. V 

desiatom a jedenástom storočí (už po zániku našej Veľkej Moravy) sa 

v kláštoroch vžila spomienková slávnosť na významných príslušní-

kov rádu. Postupne sa tento zvyk rozšíril v rímskej cirkvi všeobecne 

a v kalendári sa nasledujúci deň – 2. november zakotvil ako Deň du-

šičiek – Dušičky – Pamiatka zosnulých.

 Na tieto dátumy sa postupne preniesli niektoré tradičné prvky, 

ktoré sprevádzali domnelý kontakt s mŕtvymi. V niektorých krajoch 

(Orava, Liptov) sa cez noc nechávali na stole časti večere, chlieb, mas-

lo - i pálenka. Ľudia verili, že keby duše na stole nič nenašli, celý rok 

by plakali od hladu. Tieto zvyky boli však len výnimočné. Na väčšine 

nášho územia neboli potraviny určené priamo dušiam, ale rozdávali 

sa chudobným, aby sa títo pomodlili za pokoj duší zosnulých. Naj-

častejšie sa rozdával osobitne upečený čerstvý chlieb, resp. menšie 

bochníčky chleba zvané „duše“. No a na hroboch sa pálili sviečky. 

Kladenie vencov a kvetín je až novodobý zvyk.

Prvé novembrové dni sú teda v našej civilizácii dnes a odpradávna 

spojené so spomienkami na tých, ktorí nás predišli na ceste do več-

nosti. V týchto dňoch u nás na cintorínoch horia v jesennej tme mili-

óny sviečok, ktoré sú vyjadrením našej kultúry a vyjadrujú pietu nás, 

k našim predkom tak, ako to bolo od nepamäti, a ako to snáď bude 

aj po nás. Verím, že náš morálne konzervatívny národ (a na to som 

hrdý) nenasiakne  importovanými tradíciami spotrebnej západnej 

civilizácie, a že naše vnúčatá nebudú pred návštevou cintorína súťažiť 

v strašení príbuzných a susedov, obliekať sa za monštrá a nebudú za 

túto morbidnú „koledu“ obdarovávaní cukríkmi a dolármi. 

Dušičky, nie heloween, je teda náš sviatok, ktorý sme kedysi preží-

vali spolu so starými rodičmi, potom len s rodičmi, a potom už bez 

nich. Vyššie spomenuté začlenenie do ročného kalendára, takmer 

pred tisíckou rokov, nám vyhradilo prvé dva novembrové dni na spo-

mienku na tých, ktorí nás predišli. Poprevratoví politici na tento čas 

múdro vyčlenili prospešné pracovné voľno i školské prázdniny. Veru 

málokto sa ešte môže vyhovoriť, že na uctenie pamiatky predkov 

nemá čas. I táto výhoda má však svoje negatíva. Kolabujúca osobná 

doprava, miliónové presuny masy ľudí, hluk a nepietny lomoz na 

miestach večného odpočinku. Namiesto modlitby, či tichej spomien-

ky nad hrobom zosnulých sme svedkami pokrikovania, smiechu a 

hulvátstva, hyenistických krádeží vencov a kvetov za denného svetla. 

Ľudia, ktorí sa nevyhnutne stretávajú na malom priestore, dávajú 

najavo nadšené prejavy zo stretnutia živých a často to vyzerá  ako v 

biblickom vstupe Ježiša na chrámové nádvorie... Biznis predavačov 

kvetín, sviečok a cingrlátok pripomína oných peňazomencov a slová 

o „peleši lotrovskej“... Cintoríny sú zavalené „výzdobou“ od výmyslu 

sveta, ktorá nábožensky veľmi málo, alebo takmer vôbec, nekoreš-

ponduje so slovami „veru, hovorím vám, nestavajte si pomníky na 

tomto svete...“ Ak prídete na cintoríny o pár mesiacov, trebárs na Veľ-

kú noc, sú predchádzajúce „kvetinové záhrady“ tatam, a pred Vaším 

pohľadom je ....smetisko! Nuž a navádza to k zamysleniu, či práve 

toto je zmyslom pamiatky na zosnulých? Či skôr, ako je to v iných ná-

boženstvách, nie je užitočnejšia povinnosť navštíviť hrob zosnulých 

raz (aspoň raz) v roku, na výročný deň ich úmrtia a okrem dušev-

ného stretnutia, obriadiť hrob a jeho okolie tak, aby nepripomínalo 

skládku komunálneho odpadu? Nosiť na miesto večného odpočinku 

podenkové živé kvety je skôr symbolické... A že pri takej úprave 

hrobu nehádžme smetie priamo za svoj chrbát, tak ako to vídavať 

na našom cintoríne, je len samozrejmé!!!

Marko Skurka 

Ani sme sa nenazdali a už je tu

HELLOWEEN?HELLOWEEN?HELLOWEEN?HELLOWEEN?
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 Od neskorého leta do neskorej jesene trvá sezóna tekvíc. 

Čo o nich vieme? Z archeologických vykopávok vieme, že tekvica 

sa pestuje už viac ako 5000 rokov. Pochádzajú zo Strednej Ameriky. 

Patria medzi kultúrne plodiny, ktoré niektoré indiánske kmene po-

važujú, popri kukurici a fazuli, za najposvätnejšie rastliny. Čínania 

ich chvália ako zdroj šťastia a dlhého veku. 

 Tekvice sú jednoročné rastliny s plazivým byľom a patria medzi 

plodové zeleniny. Do rodu tekvicovitých patrí asi 850 rôznych od-

rôd. Väčšina z nich rastie v tropických a subtropických oblastiach, 

ale niektoré sa udomácnili aj v našich klimatických podmienkach. 

Rozoznávame jedlé a kŕmne druhy. Medzi tekvicovité patria napr. 

červené a žlté dyne, cukety, uhorky, klobásové (môžete z nich kúsok 

odrezať a rastú ďalej), patizóny, špargľové a na pečenie, ozdobné a i. 

 Hitom v posledných rokoch sa stali japonské tekvice na pečenie 

Hokkaido s hnedou šupkou a zvláštnym fľašovitým tvarom.

 Na varenie sú vhodné špargľové tekvice. Na pečenie sa používajú 

skôr druhy so žltou, mierne sladkou dužinou. Tekvice na pečenie 

treba nechať úplne dozrieť, ale výrazne sladkú chuť dostanú, keď ich 

vystavíme prvým mrazíkom. Tekvice so sivou šupkou a akoby „pri-

placnutým” tvarom vydržia až do decembra.

 Tekvice sú bohaté na beta-karotén (z ktorého ľudský organizmus 

vytvára A vitamín), na pektíny, na vitamíny B a C a na vlákniny. Tek-

vicové semienka obsahujú zasa vápnik, horčík, fosfor, draslík, selén 

a zinok, bielkoviny, aminokyseliny a cenné nenasýtené mastné kyse-

liny. Niektoré druhy tekvicovitých (napr. špargľová tekvica, patizóny 

a uhorky) obsahujú tzv. negatívne kalórie. To znamená, že ľudský 

organizmus potrebuje na ich strávenie vyložiť oveľa viac energie, ako 

sa s nimi dostalo do tela.

 V ľudovom liečiteľstve od dávnych čias je známe, že:

 - oleje lisované za studena z tekvicových jadierok podporujú muž-

skú potenciu, otehotnenie, priaznivo pôsobia na vývoj ľudského plo-

du, znižujú obsah cholesterolu a vysoký krvný tlak, upravujú hladinu 

cukru v krvi, zlepšujú kvalitu nechtov a vlasov, spomaľujú starnutie 

ľudského organizmu a odporúčajú sa proti črevným parazitom 

a ochoreniam prostaty mužov. 

 - čerstvá šťava z tekvicovej dužiny pôsobí močopudne a doporuču-

jú pri chorobách obličiek.

 V poslednej dobe začali vedci vážne sa zaoberať s týmito liečivými 

vlastnosťami tekvíc. V zahraničí sa už predáva mnoho prípravkov 

s tekvicovým olejom a u nás už tiež dostať tekvicový olej v predaj-

niach zdravej výživy.

 Tekvicový perkelt s petržlenovými haluškami
 Pre štyri osoby potrebujeme: 1 tekvicu strednej veľkosti, 1 veľ-

kú cibuľu, 600 g polohrubej múky, 2 zarovnané PL hladkej múky, 

4 vajcia, 150 ml smotany, zväzok petržlenovej vňate, 1 ML Vegety, 

1 ML mletej červenej papriky, štipku cukru, olej, soľ.

 Tekvicu olúpeme, rozpolíme a jaderník vyškrabeme. Dužinu po-

krájame na prúžky a potom na kocky. 

 Cibuľu olúpeme, pokrájame nadrobno, na horúcom oleji speníme, 

stiahneme z ohňa a prisypeme papriku. Pokropíme 2 – 3 PL vody, 

podusíme pod pokrievkou a necháme odpariť vodu. Pridáme tekvicu 

a iba toľko vody, aby bola tesne nad tekvicou. Ochutíme Vegetou, 

soľou a cukrom. Na úspornom plameni za pár minút uvaríme.

 Hladkú múku vymiešame v smotane a s ňou zahustíme perkelt.

 Polohrubú múku s vajcami a nadrobno pokrájanou petržlenovou 

vňaťou spracujeme a pridáme iba toľko vody, aby sme získali tvrdé 

cesto. Vo väčšom množstve slanej horúcej vody z neho uvaríme ha-

lušky. Scedíme ich a necháme úplne odkvapkať.

 Halušky rozdelíme do tanierov a na ne dáme dávku perkeltu.

Dobrú chuť Vám praje Ľudovit Dulai

RECEPTÁR - Zázračná plodina KROMPAŠSKÝ JARMOČNÝ DUATLON
 7. kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA sa uskutočnilo 20.9.2009 

v rámci KROMPAŠSKÉHO JARMOČNÉHO DUATLONU. 

Víťazmi sa stali Martin HOLEČKO a Kristína LAPINOVÁ. 

Juniorské tituly majstrov Slovenska získali Róbert HAVLÍK 

a Petra FAŠUNGOVÁ.

 Za mimoriadne pekného a teplého počasia sa dnes uskutočnilo 

predposledné kolo duatlonového pohára 2009. 

 V kategórii mužov zvíťazil domáci Martin Holečko. Po 1. behu 

do depa dobehol spolu s Jaroslavom Szabóm z Košíc a za nimi 

dobehla trojica Ján Holiga, Michal Ivančo a Štefan Summerling 

(+ 20 sekúnd). Tieto dve skupinky sa spojili v prvom kole (dve 

10 km kolá). Okamžite po obrátke do druhého kola takticky na-

stúpil Holiga s Ivančom. Striasli sa ale len Summerlinga a celých 

päť kilometrov striedali na špici len dvaja posledne menovaní 

pretekári. Po obrátke v Slovinkách sa opäť pokúsili o únik, striasli 

sa ďalšieho - Szaba, ale Holečko sa udržal. Záverečných 2,5 km 

bolo jednoznačnou záležitosťou domáceho Martina Holečka. 

Na druhom mieste dobehol Michal Ivančo a 3. miesto si udržal 

Ján Holiga.

V kategórii žien Kristína Lapinová bežala približne dva kilometre 

s najrýchlejšími juniorkami, potom sa im vzdialila a do cieľa do-

behla suverénne na 1. mieste.  

Juniori bojovali o medaily v rámci M-SR. O medailách bolo roz-

hodnuté už počas úvodného behu. Trojica Patrik ŽILKA, Róbert 

HAVLÍK a Rastislav BIELIK po úvodnom behu dobehla do depa 

s minimálnymi časovými rozdielmi. Celú cyklistiku odjazdili 

spoločne vo väčšom balíku a v záverečnom behu si rozdelili me-

daily - Róbert HAVLÍK, Patrik ŽILKA a Rastislav BIELIK.

V kategórii junioriek došlo k obrovskému, ale avizovanému (na 

našej stránke) prekvapeniu. Po prvýkrát na štart duatlonu nastú-

pila Petra FAŠUNGOVÁ a hneď aj zvíťazila. Bol to šok hlavne pre 

Levice, ktoré ovládajú juniorský dievčenský duatlon. Všeobecne 

očakávaná víťazka Ivana KURIAČKOVÁ skončila na striebornej 

pozícii a pre bronz si dobehla Natália KOVÁČOVÁ.

V kategórii veteránov podľa očakávania zvíťazil Milan CELERIN 

a medzi veteránmi nad 50 rokov domáci Imrich HOLEČKO. 

Mimoriadne vydarené podujatie bolo umocnené krásnym po-

časím. Napriek tomu, že tentokrát sa na štarte zišli iba slovenskí 

pretekári, podujatie malo vysokú úroveň. Chýbali však Bízik 

a nešťastne zranený Šimko, ktorý síce definitívne skončil so sezó-

nou, no do Krompách pricestovať nemohol z dôvodu pokúsania 

psom. Organizátori pripravili pekné podujatie a pri vyhlasovaní 

výsledkov dokonca odmenili aj Mareka Nemčíka, ktorý deň pred 

pretekmi oslávil 34. narodeniny!                       Zdroj: www.triathlon.sk

Víťaz 16. ročníka Krompašského jarmočného duatlonu 

- domáci Martin Holečko
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KUPÓN č.10

INZERCIA:

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 od 10. dňa 

v príslušnom mesiaci.

PREDAJ MAJETKU

bufet Rotunda, šesťhran a bufet Kolibka
Spoločnosť SKI Plejsy a.s. ponuka na odpredaj:

• bufet Rutunda, cena: na vyžiadanie, 

 pozn.: možný aj dlhodobý prenájom,

• bufet 6 hran, cena: 1500€ bez DPH, 

 pozn.: k odberu na iné miesto mimo areálu Relax Center Plejsy, 

• bufet Kolibka, ktorá pozostáva z 8 ks obytných kontajnerov 

 (unimobuniek), cena: 4000€ bez DPH, resp. pri čiastkovom odbere 

 700€ bez DPH za jeden kontajner, 

 pozn.: k odberu na iné miesto mimo areálu Relax Center Plejsy,

Kontakt (recepcia hotela Plejsy):

+ 421 911 240 021, + 421 53 42 98 015

• Dám do prenájmu, resp. predám dobre situovaný, teplý  3- izbový 

 byt v Krompachoch na Lorencovej ulici. Tel. kontakt: 0905419755

• Predám 3 –izbový byt na sídlisku JUH. Cena: 25.000,- €. 

 Tel. kontakt: 0918672769

• Predám registračnú pokladňu a regále na podnikateľské účely

 Kontakt: 0915169229

• Predám 3-izbový byt v OV v Krompachoch

 Tel.kontakt:  0903596195 

• Predám 3-izbový byt na Mlynskej ul. č. 2, na druhom poschodí, 

 čiastočne upravený. Cena dohodou. Ihneď voľný.

 Tel. kontakt: 0905719679

- Jano, čo to tak dlho študuješ?

- Atlas húb, lebo zajtra ich idem zbierať.

- A na čo si prišiel?

- Že všetky huby sú jedlé.

- Takto hádam nie.

- Ale áno. TAJNIČKA

ASTRA, ATRAPA, BREHY, CIEVA, GASTRONÓMIA,

GOMBÍK, GRAFOLÓGIA, GRANÁT, HORNINA, HRANA, 

IHLICA, IHLA, KOALA, KOLOVRAT, KULISA, LIADOK, 

MAMLIT, MATRIKA, MENOVKA, MORAVA, OCTAN, 

OLIVIA, OSLOVENIE, OTAVA, PALICA, PERINA, POHÁR, 

PRASA, RIAVA, RODISKO, ROVNICA, SIAHA, SKRAT, 

SRNKA, STALAGMIT, STREDISKO, SVIATOK, VANIČKA, 

VODCA, VOLAVKA  

 Z minulého čísla sme zo správnych odpovedí vyžrebovali 
pani Annu JENDRUCHOVÚ, Lorencova 6, 053 42 Krompachy
Ružena Andrašovská

R O D I S K O O K S I D E R T S
H O R N I N A S A K V A L O V T
A A V A L T K L E R A O A I N A
I A K N R S I O O A E C A R K L
M A H A I S A V L T D T I Č K A
Ó T P R O C S E I O O A I L C G
N A R H I B A N V K V N A I H M
O A T E É K R I A A A R L I E I
R V V Á Í O P E B V A A A N A T
T A R B N D R Á H O P V O T R U
S T M A V A R O M Y A V K A T M
A O Z A N I R E P L K U L I S A
G R A F O L Ó G I A K I R T A M

POĎAKOVANIE
Únia žien Slovenska č.6 Krompachy chce touto cestou veľmi srdečne poďakovať pani 

Márii Sedmákovej za zapožičanie vyšívaných obrazov, ktoré boli nainštalované 

na výstave, ktorú organizovala naša organizácia pri príležitosti Dni mesta Krompachy 2009. 

                                                                      Výbor ÚŽS č.6, Viera Repaská

Firma Electronic Bros., 
člen siete EURONICS, 

Vám ponúka na novej adrese 

Cintorínska 16 
v Krompachoch tieto akcie a benefity:

- Rozšírený sortiment spotrebičov, čiernej a bielej 
 techniky 
- Konkurencieschopné ceny
- Predĺženú záruku u vybraných značiek
- Rozvoz zakúpeného tovaru zdarma
- Odbornú predpredajnú aj popredajnú 
 starostlivosť o zákazníka
- Servis a poradenstvo
- Dlhoročnú tradíciu (od roku 1991)

PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ PREDTÝM, 
AKO SA ROZHODNETE... 


