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Prihovára sa Vám primátorka mesta...
Vážení občania, iste si mnohí pamätáte, že mesiac marec bol mesiacom, ktorý bol „venovaný knihám“. V čase internetu, mobilných
telefónov, satelitov a káblovej televízie je pre niektorých smiešne
hovoriť o knihe. Mladí ľudia a možno aj ľudia strednej a staršej generácie sú presvedčení, že kniha je pozostatkom minulosti a heslo
– „Marec mesiac knihy“ je komunistickým heslom.
Vážení občania, som presvedčená, že kniha je stále aktuálna pre
všetkých, ktorí chcú načerpať silu, relaxovať, ale najmä sa niečo
naučiť. Čaro a krásu písaného slova nič nevie nahradiť.
Počas svojho života som prečítala množstvo kníh, ale sú knihy ku
ktorým sa stále vraciam. Sú knihy, ktoré sa nikdy nedajú odložiť z
nočného stolíka. Človek po nich siahne v každej chvíli. V čase keď sa
raduje, keď smúti, keď sa potrebuje poradiť, ale najmä vtedy, keď je
sám. Jednou z takýchto kníh je Biblia. Je to fakt, ktorý nemôže a ani
nevie nikto vyvrátiť. Pri otvorení tejto knihy na ktorejkoľvek strane
nájdete odpoveď na svoje otázky a problémy. Ale nie som ta správna
osoba, ktorá by vedela o tejto vzácnej knihe fundovane písať. Chcem
to prenechať tým, ktorý zasvätili celý svoj život štúdiu tejto jedinečnej
a nenahraditeľnej knihy.
V tomto článku chcem Vašu pozornosť upriamiť na inú, oveľa menšiu
a oveľa menej významnú knihu, ako je Biblia. Na knihu, ku ktorej sa
od mladosti stále vraciam. Úryvky z tejto knihy používam snáď pri
každom prejave, pri každej príležitosti.
Začnem úryvkom z tejto knihy:
„Dospelí majú záľubu v číslach. Keď im rozprávate o nejakom novom priateľovi, nikdy sa vás nespýtajú na podstatné veci. Nikdy vám
nepovedia: „Aký má hlas“? „Ako sa najradšej zabáva“? „Zbiera motýle“? Spýtajú sa Vás: „Koľko má rokov“? „Koľko má bratov“? „Koľko
váži“? „Koľko zarobí jeho otec? A až potom si myslia, že vedia aký
je. Ak dospelým poviete: “Videl som pekný dom z červených tehál, s
muškátmi v oblokoch a s holubmi na streche...“ nevedia si tento dom
predstaviť. Treba im povedať: „Videl som dom za stotisíc frankov“.
Vtedy vykríknu: „To je krásne!“
alebo,

„ Ak niekto má rád kvetinu, jedinú svojho druhu, aká nerastie na
ostatných miliónoch a miliónoch hviezd, postačí mu, aby bol šťastný,
keď sa na tie hviezdy zadíva. Povie si: „Moja kvetina je niekde tam...“
Ale ak ovečka kvetinu zožerie, bude to preňho, akoby odrazu všetky
hviezdy zhasli!“
Spoznali ste to? Viete odkiaľ som tieto úryvky opísala? Pravdepodobne áno. Sú to úryvky z malého, ale nádherného diela, veľkého
francúzskeho spisovateľa Antoine De Saint Exupéryho – „Malý
princ“. Túto knihu spisovateľ venoval dospelému človeku, ktorý bol
kedysi dieťaťom. Všetci dospelí sme boli najprv deťmi, ale málokto z
nás si to pamätá.
Je úžasné čítať túto knihu, každá strana je plná krásnych slov a viet,
v ktorých sa môže každý človek nájsť, prípadne nájdeme v tejto knihe
ľudí, ktorých denne stretávame.
Malý princ v tejto knihe opisuje stretnutie s človekom na jeho planéte, ktorý zmysel života videl na dne pohárika, alebo s fľašou v ruke.
- Čo tu robíš?- spýtal sa malý princ pijana, ktorého našiel, ako mlčky
sedí pred radom prázdnych a radom plných fliaš. – Pijem, - odpovedal pijan s pochmúrnym výrazom. - Prečo piješ? – pýtal sa ho malý
princ. – Aby som zabudol, - odpovedal pijan. – Aby si zabudol? A na
čo? – vyzvedal sa malý princ, lebo ho už ľutoval. – Aby som zabudol,
že sa hanbím, - priznal sa pijan a ovesil hlavu. - Za čo sa hanbíš? - vypytoval sa malý princ, - Hanbím sa, že pijem! – dodal pijan a načisto
sa odmlčal.
Vážení občania, iste sa veľmi čudujete, prečo práve teraz a práve ja
píšem takýto zvláštny príspevok? Je čas krízy, kedy mnohí strácajú
robotu, strácajú nádej, nevedia nájsť východisko z ťažkej a ťaživej
situácii. Média nás pravidelne zásobujú samými negatívnymi správami a ľudia často nevidia žiadne východisko z ťažkej situácie. Je mi
veľmi smutno, keď chodia za mnou občania, ktorí nemajú kde bývať,
nemajú prácu, nevedia nájsť zmysel života, nevedia sa z ničoho tešiť
a zabudli sa smiať. Často krát som bezbranná a neviem im pomôcť.
Mnohí sa ma pýtajú, ako majú ďalej žiť. Akokoľvek som rozmýšľala,
nenachádzala som pre nich tú správnu odpoveď, tie správne slová.
Všetko čo som povedala sa mi zdalo neskôr iba frázou. Raz večer som
zase siahla po knihe „Malý princ“ a pomaly som začala nachádzať
odpovede na množstvo otázok. Dovoľte mi, ústami „Malého princa“
Vám všetkým, ktorí nenachádzate zo svojho nešťastia východisko
a hľadáte šťastie odpovedať :
„Púšť robí krásnou to, že niekde ukrýva studňu....“. Aj náš život je ako
nekonečná púšť, v ktorej stále hľadáme studňu so živou vodou. Oči
máme zaviate pieskom a nevidíme, že priamo pred nami je studňa.
Nevidíme hviezdy, ktoré sú krásne vďaka ruži, ktorú nie je vidieť. „To
pokračovanie na strane 2
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Prihovára sa Vám...
čo vidíme, je iba škrupina. To najdôležitejšie
je neviditeľné.... Ale oči sú slepé. Treba hľadať
srdcom. Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné
je očiam neviditeľné.“
Je čas, kedy kresťanský svet sa pripravuje
na vzkriesenie. Žije v nádeji a očakávaní príchodu spasiteľa. Verí, že raz bude dobre. Musíme sa aj my sami pričiniť, aby sa nám život
tu na zemi zdal krásny. Veď on v skutočnosti
aj je. Len sami si ho znepríjemňujeme neustálym frflaním a sťažovaním. Je treba veriť, že
raz sa tma pominie a slnko opäť znova vyjde
a potom:
„Musíš len tak pomaly kráčať, aby si bol ustavične na slnku. Keď si budeš chcieť odpočinúť, vykročíš...a deň bude trvať tak dlho, ako
len budeš chcieť.“
A potom si musíš rozmyslieť kam tvoje
kroky povedú. Nie je jednoduché zvoliť si
ten správny smer. Najmä mladí ľudia alebo
slabšie povahy neraz prepadnú beznádeji a
snažia sa získať majetok „ľahším spôsobom“,
hazardnými hrami, podvodmi, krádežami a
niekedy sa neštítia aj ublížiť druhému fyzicky, prípadne aj získať prospech za cenu života
iného človeka.
Znova sú aktuálne slová malého princa:
„Ak ide človek rovno dopredu, ďaleko nezájde...“
Najjednoduchšie zo všetkého zlého čo sa ti
v živote pritrafí je obviniť iného zo svojho neúspechu, zo svojho nešťastia. Každý si musí
vedieť nastaviť zrkadlo. „Je oveľa ťažšie súdiť
samého seba ako svojho blížneho. Ak sa ti
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podarí samého seba súdiť, bude to znamenať,
že si ozajstný mudrc.“
Netreba iných odsudzovať podľa toho, ako o
nich iní hovoria. Je potrebné ich posudzovať
podľa toho ako konajú, aj keď sa nám niekedy
zdajú ich činy nezmyselné, nepochopiteľné
a zbytočné. Dovoľte mi citovať slová malého
princa:
„Vtedy som nevedel nič pochopiť! Mal som ju
posudzovať podľa skutkov, a nie podľa slov.
zaplavovala ma vôňou a jasom. Nemal som
nikdy utiecť! Mal som za jej priehľadnými
úskokmi vytušiť, aká je nežná. Kvetiny si tak
protirečia! Ale bol som primladý, aby som ju
vedel mať rád.“
Nikdy nesmieme rezignovať pred prekážkami, aj keď sa nám v tej danej chvíli zdajú
neprekonateľné. Príde čas, ktorý vylieči každý žiaľ a bolesť. Najdôležitejšie je však, aby v
čase keď je nám najťažšie pri nás stál niekto,
komu na nás záleží, koho potrebujeme a
kto potrebuje nás. Nečítala som nikdy snáď
krajšie slová ako sú v knihe malý princ a jeho
dialóg s líškou. Preto mi na záver dovoľte ešte
citovať z tejto knihy:
- Poď sa so mnou hrať, navrhol líške malý
princ. – Som taký smutný... - Nemôžem sa s
tebou hrať, povedala líška – nie som skrotená. – Ach prepáč! Čo znamená skrotiť? – Je to
takmer zabudnutá vec, - povedala líška. Znamená to vytvoriť si putá. – Vytvoriť si putá?
– Pravdaže,- povedala líška. - Ty si pre mňa
zatiaľ len malý chlapec podobný stotisícom
malých chlapcov. A nepotrebujem ťa. A ani
ty ma nepotrebuješ. Ja som pre teba líška podobná stotisícom líšok. No ak si ma skrotíš,
budeme jeden druhého potrebovať. Budeš pre
mňa jediný na svete. Ja budem pre teba jediná
na svete. Spoznávame len tie veci, ktoré si
skrotíme,- povedala líška. - Ľudia už nemajú
čas, aby sa spoznávali. Kupujú si u obchodníkov celkom hotové veci. A pretože nejestvujú
obchodníci, čo by predávali priateľov, ľudia
už priateľov nemajú. Ak chceš mať priateľa,
skroť si ma! – Je dobre, že sme mali priateľa, aj
keď máme zomrieť. Ja som veľmi rád, že som
mal priateľku líšku -....
Som rada, že mám priateľov, som šťastná že
ma niekto potrebuje, teším sa, že mám tých
ktorých potrebujem, teším sa každé ráno pri
pohľade na vychádzajúce slnko, som šťastná,
keď môžem pozorovať západ slnka a smejem
sa pri pohľade na hviezdy, pretože viem, že na
každej hviezde býva niekto, kto má pozoruje
a praje mi šťastie...
Prajem aj Vám, aby ste našli svoju hviezdu,
ktorá Vás rozosmeje, prajem Vám, aby ste v
čase beznádeje našli studňu, prajem Vám,
každý deň stretnúť „Človeka“.
Ing. Iveta Rušinová

Blahoželáme jubilantom
v mesiaci MAREC
90 ročný
Jozef Ondrejčák
85 roční
František Šefčík
Mária Kubindová
80 ročné
Alica Hallerová
Katarína Karčáková
75 roční
Jozef Plačko
Valéria Ondášová
70 roční
Ladislav Majerník
Ing. Erika Vargová
Anna Šefčíkoví
Marcel Pustelník

NARODENIA V MESIACI
FEBRUÁR 2010
Miroslava Dirdová
Vanesa Dirdová
Saša Dirová
Oliver Ďorko
Mária Dunková
Fabián Gábor
Marek Hudák
Henrieta Hudáková
Božena Kalejová
Samuel Kiefer
Sandra Nela Labancová
Michal Štefeňák

ÚMRTIA V MESIACI
FEBRUÁR 2010
Milan Bandy
František Dunka
Vojtech Jerga
František Kalinaj
Mikuláš Koščo
Alena Pavlová

1980 -2010
1948-2010
1931-2010
1923-2010
1928 -2010
1962 -2010
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Ďeň učiteľov
„Aký väčší alebo lepší dar
môžeme dať svetu ako to,
že vyučujeme a vzdelávame mládež?
Nám ide o lepšiu budúcnosť
a preto sa nemôžeme zastaviť
pri hľadaní prostriedkov,
ktoré ju majú umožniť.“
Ján Ámos Komenský

Milí pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení.
V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského, ktorý bol hlboko presvedčený, že dobrá škola robí človeka lepším.
Po stáročia sa vraciame k jeho myšlienkam
a vzdávame hold jednému z najušľahtilejších
povolaní – povolaniu učiteľa.
I keď sa v takýchto slávnostných chvíľach
nezamýšľame nad opodstatnenosťou a vážnosťou tohto sviatku vytvoreného tradíciou, tento deň by mal byť dňom stavovskej
hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia.
Každá spoločnosť vždy kládla
na prácu učiteľa a
vychovávateľa vysoké nároky s cieľom
vychovať z detí vynikajúce osobnosti
a kvalitných odborníkov. Vyžaduje
si to veľkú mieru
pedagogického citu,
tvorivé myslenie,

vychádzajúce zo sústavného vzdelávania sa a
analyzovania výsledkov vlastnej práce.
Osobitne si vážim vaše ľudské vlastnosti –
čestnosť, pracovitosť, obetavosť. Je potrebné
si vážiť takých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou toľko dávajú
iným deťom ako práve vy – učitelia.
„Umenie žiť – spoznávať slzy nielen vo svojich očiach, pocítiť úsmev nielen na svojich
perách, pozerať a vidieť, počúvať a počuť“
– to je veľmi dôležité poznanie pre prácu
pedagóga. Ak sa Vám podarí uplatniť zmysel
týchto slov, budete mať iste pocit šťastia nielen vy, ale predovšetkým tí, ktorých vychovávate. Vydávať pri práci zo seba čo najviac,
je koreňom úspechu a dáva jej zmysel.
Každý človek môže byť osobnosťou, ale
dobrý pedagóg, ktorý má rád svoju prácu,
ňou byť musí. To, čím oplýva, usiluje sa odovzdávať svojim zverencom a jeho najväčším
potešením je vidieť plody svojej práce.
Ďakujeme vám za každú iskru poznania, za
lásku, v ktorej klíčia vaše slová a želáme vám,
aby každý žiak, každý študent pochopil hlavne to, čomu sa hovorí kantorovo srdce. Také
srdce učiteľa, ktoré aj spoločensky bije pre
sviatok veci. Práve tak, ako na vežiach kvôli
inej svätej veci stáročia udiera srdce zvonov.
Ing. Iveta Rušinová

Deň ľudskosti
Prvý marcový deň tohto roku sa do krompašskej mestskej kroniky zapíše ako Deň
ľudskosti. Po prvý raz sa na mestskom úrade
zišli dobrovoľní darcovia krvi, aby v priestoroch obradnej siene darovali krv. Bezpríspevkových záujemcov prišlo 38 a svoju krv
darovalo 29 z nich, 22 mužov a 7 žien.
Spoločná iniciatíva Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža a primátorky
mesta Krompachy Ing. Ivety Rušinovej našla
odozvu medzi zamestnancami mestského
úradu, mestskými policajtmi, profesionálnymi požiarnikmi, zdravotníckym personálom
i medzi občanmi mesta a okolitých obcí.

Dlhodobým cieľom tejto
aktivity je ponúknuť darcom možnosť darovať krv
priamo v Krompachoch
prostredníctvom mobilnej transfúznej služby
Košice tri razy ročne.
Darcovstvo krvi nie
je v meste novinkou. Už
druhý rok úspešne spolupracujú s NTS Košice obe
stredné školy, gymnázium
a SSOŠ. Prvodarcami sa
stávajú študenti počas
novembrovej Študentskej
kvapky krvi a májovej
Maturantskej kvapky. Aj
týmto spôsobom pedagógovia vedú svojich žiakov
k humánnemu zmýšľaniu a
konaniu.
O záujme mladých ľudí
svedčí i priemerný vek
darcov z 1. marca 2010 –
neprevýšil 36 rokov. Je to
pozitívny signál pre budúcnosť – vyrastá nám totiž
nová generácia darcov.
Potreba krvi pre slovenské
zdravotníctvo je všeobecne
známa. Napríklad krompašská nemocnica v mi-

nulom roku potrebovala 360 transfúznych
jednotiek krvi a 140 transfúznych jednotiek
krvnej plazmy. Jedna transfúzna jednotka
krvi sa rovná jednému odberu. Len naša
nemocnica by teda pre ARO, gynekológiu,
chirurgiu a ďalšie oddelenia potrebovala krv
cca od 360 darcov ročne!
Pozývame preto všetkých spoluobčanov,
ktorí majú záujem o darcovstvo. Ďalšie odbery sú plánované na jún a september 2010.
Bližšie informácie budú uverejnené v miestnej tlači, prostredníctvom káblovej televízie
Kromsat, na plagátoch, na webstránke mesta
(www.krompachy.sk) a v mestskom rozhlase.
Ing. Jana Tureková, predsedníčka MS SČK
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„Chabá obrana cisára Klaudia II“, alebo úvaha „O troch sviatkoch“
K populárnym jarným sviatkom patrí
trojica – „Svätý Valentín“ - 14. február,
„Medzinárodný deň žien“ - 8. marec a „Deň
matiek“ – druhá májová nedeľa. Pretože sú
tieto sviatky svojou historickou podstatou
odlišné, ale boli modernou povrchnosťou
hodené do jedného vreca, rozhodol som sa
ich, pravdepodobne márne, spoločensky
roztriediť...
Sviatok svätého Valentína je u nás v poprevratovej dobe najpopularizovanejší importovaný sviatok. Legenda o Valentínovi sa viaže
k historickému obdobiu panovania rímskeho
cisára Klaudia II. – gótskeho, ktorý vládol len
mizivé dva roky, v období rokov 268 – 270
nášho letopočtu, ale vládol dobre. Nebyť
toho, že pri obrane ríše pred Gótmi zomrel
na mor, bol by sa zaradil medzi významných
rímskych panovníkov. V predchádzajúcich
rokoch polovice 3. storočia n. l. sa totiž ocitla
Rímska ríša vo vnútornej politickej kríze a
v obrovskom chaose. Barbarské národy z východu, severu a západu zahnali svetovú veľmoc do defenzívy a hrozby zániku. V tomto
období sa za niekoľko desaťročí vystriedalo
vo vláde takmer 50 cisárov! V Itálii panoval
nebývalý nedostatok, ktorým trpel predovšetkým ľud. Ten videl príčiny úpadku a
biedy v tom, že Rimania opustili svoje dávne
tradície. Armáda nestačila odrážať bleskové
útoky barbarov na mnohých miestach hraníc
súčasne, čím trpeli zase len najchudobnejšie
vrstvy. Len zmena organizácie armády a disciplína mohli ako tak zabrániť zániku ríše.
Aké dôsledky na vývoj Európy mala slabnúca
rímska vláda, sa dramaticky ukázalo o šesť
generácií definitívne, keď Germáni, Huni
a potom ďalší, vyplienili Itáliu i Rím a keď,
už kresťanské obyvateľstvo zažilo na vlastnej
koži strašné apokalyptické scény z evanjelia,
kynoženie, znásilňovanie a rabovanie. Svetová metropola Rím, kolíska európskej kultúry
sa premenila takmer na ruiny. Trvalo 1400
(!) rokov, kým Garibaldi opätovne pozliepal
a spojil rozbité Taliansko do dnešnej podoby.
Logicky sa domnievam, že Klaudius II.,
ktorý podľa valentínskej legendy zakázal
sobáše, nezakázal ich Rimanom. Veď každý
cisár, kvôli zvýšeniu populácie, sobáše podporoval, ba dokonca občanov do sobášov
nútil – a ak ich zakázal, zakázal ich mladým
brancom – legionárom, čo bolo v čase smrteľného ohrozenia ríše rozumné a nevyhnutné a
potvrdí to každý muž, ktorý na vojenčine bol.
Bojaschopný vojak nemá čas na to, aby sa v
nesmierne tvrdých vojnových pomeroch ešte
staral o jeho kočujúcu rodinu. Je to absurdné.
Pri dnešnom sviatku sv. Valentína však nejde ani o históriu, ani o legendu o šľachetnom
kresťanskom kňazovi, ktorý zosobášil milencov. Nejde ani o jasný valentínsky odkaz, že

milujúce sa páry sa majú zosobášiť a založiť
rodinu! Predtým, deti a mládež, teraz už
teenaegeri, tento deformovaný sviatok dnes
prežívajú s nadšením preto, že sa pre nich,
zatiaľ vekovo nedostupná a preto lákavá, tajomná téma lásky a erotiky, dostáva legálne
a priam povinne na program dňa. Detičky
od veku frekventanta materskej škôlky sú
vťahované do ceremoniálov obdarovávania
sa srdiečkami a listami vyznania lásky, spojených s nevyhnutnými predstavami a samozrejme najmä dôkazmi lásky – darčekmi, od
viac či menej známej osoby iného (?) pohlavia. Téma náklonnosti, priateľstva, zamilovanosti, stáročia diskrétna téma, viažuca sa
k intimite dvoch mladých ľudí, sa za obrovského hluku všetkých médií stáva verejnou
záležitosťou o ktorej je priam povinné viesť
debatu a zúčastniť sa jej. Obchodníci si po
povianočnom nákupnom pôste mädlia ruky
a povzbudzujú zákazníkov do nákupov sirupovo - ružových „cingrlátok“. Nuž a skúste
práve Vy, občan, nedať na sviatok zamilovaných valentínsky darček svojej milovanej
spolužiačke, kamarátke, milenke, manželke,
dcére, mamke, babke, synovi, otcovi, dedkovi, susedke, kolegyni, zamestnankyni, šéfovi,
učiteľke, riaditeľke. Veď do nich všetkých
ste až po uši zamilovaný a túžite sa s nimi
zosobášiť...A veď čo? Veď je to pekné a milé!
Že vraj to pripomína telenovelovú selanku
v národnom rozmere, kde každý každého
miluje (a za chrbtom intriguje)? Že môžete
byť milý, vľúdny a slušný hocikedy a k hocikomu, zadarmo a bez kopancov? Že kvety
a slová uznania, slová poďakovania, úsmevy
a nežné dotyky sú k dispozícii aj 15. februára?
Napríklad v máji, v mesiaci lásky keď sú kvety lacnejšie? Je to síce pravda, ale... nie „trendy“. A vy „trendy“ ste a byť chcete a musíte!
Ale prečo musíte? Porozmýšľajte. Veď ste už
dvadsať rokov slobodný občan, slobodného
národa. Alebo ani nie?
Druhý zo sviatkov, „Medzinárodný deň
žien“, sa oslavuje v Európe od roku 1911
a vznikol ako deň medzinárodnej solidarity
žien v ich zápase za ekonomickú, sociálnu a politickú rovnoprávnosť. Dnes je to
priam neuveriteľné o čo všetko museli ženy
Ameriky a Európy žiadať mužskú kastu.
V období socializmu sa význam tohto sviatku vyformoval ako deň bilancií úspechov
žien pri budovaní spoločnosti, bol to deň
vyznamenávania úspešných pracujúcich
žien a deň oficiálnej úcty k ženám. Odborové organizácie na tento deň pripravovali
kultúrne a spoločenské oslavy, na ktorých
šéfovia rečnili ako si zásluhy zamestnankýň
vážia a radoví zamestnanci, muži, asistovali
pri spoločenských posedeniach, aby si jeden
deň v roku zamenili so ženami miesta. Ako

mnohé v tejto dobe, dostali aj tieto oslavy
punc formálnosti, ale je pravda, že oproti
predchádzajúcim spoločenským poriadkom
žena dostala také práva, aké predtým nemala. Pravda, v modernej dobe dostala žena
spolu so spoločenskou rovnoprávnosťou aj
dvojnásobne ťažké bremeno, po prvej šichte
v zamestnaní, druhú šichtu v starostlivosti
o rodinu a nezriedka aj o manžela. Že nastal
Deň žien sa dalo vtedy poznať podľa dlhých
„šórov“ pred kvetinárstvami. Každý muž
mal doslova povinnosť prísť domov s kvetom,
väčšinou s klinčekom (karafiátom) a dokázať
tak svoju uvedomelosť. Kvet a nejaká praktická drobnosť od odborovej organizácie bola
obligátnym darom zamestnávateľa každej
pracujúcej žene. Manželia a synovia v tento
deň zablahoželali ženám, manželkám, matkám i dcéram a malým pohostením si uctili
„nežnejšie stvorenia“ vo svojich rodinách.
Pretože formálnosť, inak správneho sviatku,
som nemal rád, presúval som blahoželanie
svojej mame a manželke týždeň vopred. Vyhol som sa tak trápnemu postávaniu v nekonečne dlhých, povinných mužských radoch
a mal som pocit, že som sa vyhol stádovitosti,
ktorú som nikdy neznášal. I dnes sa však
domnievam, že priniesť kvietok svojej manželke, môže manžel kedykoľvek, nielen vtedy,
keď sa to „musí“. Som úprimne presvedčený,
že ženy to majú v živote ťažšie, že na nich
leží toľko povinností, ktoré by sme my, muži
určite nezvládli. Česť výnimkám. Ženy svoj
údel pri zaistení rodiny nesú statočne a že
sú „skutočnou hlavou rodiny“ sa pozná, keď
v rodine nie sú. Keď chýbajú. Keď odídu na
čas či na večnosť. Tento okamih dá rodine
trpko spoznať, že rodina v doterajšej podobe
skončila...
Tento, druhý zo spomínaných sviatkov
bezvýhradne uznávam, napriek tomu, že
sa dnešná spoločnosť s podozrievaním štíti
všetkého čo predchádzalo “Veľkému novembru“. Pri úcte k ženskému rodu sa však trápim myšlienkami nad mediálnym bulvárom,
ktorý ukazuje “tiežženy“, v ponižujúcich
situáciách, ktoré nie sú hodné nieto ženy, ale
ani človeka. Keď vplyvom diktatúry mamonu, niet tých svinstiev, ktoré by títo “liberáli“
nepropagovali. A to všetko pod všemocným
heslom demokracie a slobody. Pre mňa je
žena ľudským symbolom krásy, symbolom
života našej pramatky Evy, symbolom teplého rodinného kozuba a symbolom vždy chápajúcej matky. A myslím, že zatvárať oči nad
deformáciami práve takého symbolu ženy by
slušní ľudia v žiadnej spoločnosti nemali. Ani
zo žartu.
Tretí významný jarný sviatok je „Deň matiek“. Prvé správy o „predchodkyni“ Sviatku
matiek siahajú do Anglicka v 16. storočí.
pokračovanie na strane 6
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Policajné odmeny vyvolali búrku....(?)
„Spišský korzár“ priniesol 5.2.2010 článok z ktorého vyberám:
„Viac ako dvojhodinová búrlivá debata sa rozvinula, keď sa na
krompašskom mestskom zastupiteľstve hovorilo o mestskej polícii.
Došlo k navýšeniu prostriedkov na jej činnosť, na ich použitie však
mali poslanci a mesto protichodné názory. Požiadavka, aby sa peniaze
použili na odmeny mestských policajtov, sa na magistráte nestretla s
pochopením. Vlani, ešte pred vianočnými sviatkami, stihli poslanci
schváliť rozpočet mesta pre tento rok. Viceprimátor Imrich Holečko
(SDKÚ) vtedy navrhol viac peňazí pre mestskú políciu. Argumentoval
potrebou zlepšiť bezpečnosť v meste. Pôvodný rozpočet mestskej polície
vo výške 125 585 eur tak po návrhu viceprimátora narástol na 138
885 eur. Pre porovnanie, v roku 2009 policajti hospodárili s rozpočtom
126 303 eur. Na januárovom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci uložili náčelníkovi mestskej polície Alfonzovi Kaľavskému, aby na februárové mestské zastupiteľstvo predložil prerozdelenie týchto navýšených peňazí na jednotlivé položky. Zvyšovalo sa
na energiách, poštovnom, služobnom aute, služobnom psovi a iných.
Jednou z navýšených položiek boli aj odmeny pre mestských policajtov.
Tie po úpravách vzrástli o 6640 eur. A práve toto zvýšenie sa stalo kameňom úrazu. Na jednej strane stála požiadavka mestskej polície, na
ktorej stranu sa priklonili aj mestskí poslanci, na druhej strane mesto.
„Navýšenie na odmenách o túto sumu, to má byť zvýšenie bezpečnosti
v meste? Je kríza, niektoré mestá znižujú stavy mestskej polície, niekde
aj rušia a my ideme zvyšovať odmeny?“ pýtala sa poslaneckého pléna
primátorka mesta Iveta Rušinová (nez.).
„Keď sme schvaľovali
zvýšenie rozpočtu pre mestskú políciu, mali sme na zreteli zvýšenie
bezpečnosti v meste. Je na náčelníkovi, ako tieto prostriedky použije.
Otázkou je, či chceme mestskú políciu v meste udržať a stabilizovať,
alebo nie,“ zdôraznil poslanec Marián Hojstrič (SDKÚ). Väčšina
poslancov bola za to, aby sa zvýšenie týkalo aj odmien mestských
policajtov, keďže pracujú každý deň, počas sviatkov, v noci.
„Samozrejme, mestskú políciu chceme v meste udržať. Ak by to tak
nebolo, nesnažila by som sa pred dvoma rokmi v čase personálnych
problémov o jej záchranu. No odmeny majú byť motivačné. Ak budem s prácou policajtov na sto percent spokojná, budú aj odmeny“,
oponovala primátorka mesta. Argumentovala tým, že za uplynulý
rok dostali policajti odmeny napriek tomu, že za posledné dva predchádzajúce roky boli bez nich.
V súčasnosti na mestskej polícii
pracuje sedem policajtov vrátane náčelníka. Tarifná mzda jedného
policajta sa za uplynulý rok pohybovala od 442 do 590 eur v závislosti
od odpracovaných rokov. Sumy sú bez odmien a príplatkov.V záverečnom hlasovaní napokon poslanci odklepli zvýšený rozpočet mestskej
polície, vrátane vyšších odmien. Celkový rozpočet mesta pre rok 2010
predstavuje 7 512 061 eur.“
Toľkoto som vybral z denníka „Spišský korzár“. Nuž a v čom je
problém? Že som sa po prečítaní článku musel uštipnúť, a rovnaký
názor mal aj poslanec Barbuš, či som bol na opisovanom mestskom
zastupiteľstve, alebo na nejakom inom? A pretože som bol zhodou
okolností predsedom návrhovej komisie, ktorého starosťou je dávať
pozor na znenie uznesenia, uvediem nižšie svoje výhrady k vyššie
citovanému článku.
K zvýšeniu rozpočtu na činnosť mestskej polície (odklepnutiu) nedošlo na MsZ 2. februára 2010, ale už 15. decembra 2009, pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2010. Z iniciatívy poslancov za SDKÚ došlo na
tomto zasadaní k presunu finančných prostriedkov vo výške 13 300 €
do podprogramu 5.1 – Činnosť MsP. Presun peňazí bol odôvodnený starostlivosťou o zvýšenie bezpečnosti v meste. Vzhľadom na to,
že poslanci za SDKÚ majú v zastupiteľstve nadpolovičnú väčšinu,
nie je pre nich problémom presadiť akýkoľvek návrh. Aké zvýšenie
bezpečnosti v meste majú na mysli nevedeli vtedy odôvodniť, ale ich
návrh bol akceptovaný. Veď ktože by bol proti zvýšeniu bezpečnosti
občanov?

Na mimoriadnom zasadaní MsZ 26. januára 2010 došlo zo strany
poslancov za SDKÚ k eskalácii problému mestskej polície názorom,
že sú práva náčelníka obmedzované, tak zo strany primátorky, ako i
zo strany prednostu MsÚ, a že finančné ohodnotenie mestských policajtov je nedostatočné. Po vystúpení pani primátorky i prednostu
sa ukázalo, že spomenutí poslanci svoje domnienky o obmedzovaní
kompetencií MsP nevedeli konkretizovať, ale ich názor o finančnom
nedocenení bol sformulovaný do uznesenia č. 14 mim./E-3 : MsZ v
Krompachoch ukladá náčelníkovi MsP :
a) rozpracovať na jednotlivé položky celkovú sumu podprogramu
5.1 verejný poriadok a bezpečnosť, Programového rozpočtu
výdavkov mesta Krompachy na rok 2010 schváleného MsZ
b) vypracovať doplnok Poriadku odmeňovania v územnej samospráve mesta Krompachy vo vzťahu k MsP Termín.: 29.1.2010
Zodpovedný.: Mgr. Alfonz Kaľavský.
No a práve o tom sa rokovalo na MsZ, ktoré popisuje „Korzár“.
“Búrlivá“ diskusia spočívala v tom, že predložené materiály náčelníka MsP neboli v súlade s uznesením č.14 mim/E-3 a nakoniec
ani neboli schválené. Takže posledná veta v „Korzárskom článku“
nemala znieť, že v záverečnom hlasovaní napokon poslanci odklepli
zvýšený rozpočet mestskej polície, vrátane vyšších odmien, ale že poslanci neschválili rozpracovanie podprogramu 5.1 verejný poriadok
a bezpečnosť, Programového rozpočtu výdavkov mesta Krompachy
na rok 2010, nevzali na vedomie dôvodovú správu k Doplnku č. 2
k Pracovnému poriadku odmeňovania v územnej samospráve mesta Krompachy vo vzťahu k Mestskej polícií Krompachy a neschválili
Doplnok č. 2 k Poriadku odmeňovania v územnej samospráve mesta Krompachy vo vzťahu k Mestskej polícií Krompachy s účinnosťou
od 1. 2. 2010.
Dôvody, prečo nakoniec poslanci neschválili uvedené dokumenty
vyplývali z vystúpenia hlavnej kontrolórky Ing. Tomašovej a z vystúpenia primátorky mesta Ing. Rušinovej. Že aj ďalší poslanci nevystúpili na podporu týchto rečníkov bolo len tým, že argumenty už
nebolo potrebné opakovať a rozvádzať.
Rozpracovanie podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť,
nesplňovalo náležitosti programového rozpočtu mesta, stručne
povedané, neuvádzalo hlavný zmysel zvýšenia rozpočtu mestskej
polície, totiž ako sa toto zvýšenie rozpočtu prejaví v deklarovanom
zámere zvýšiť bezpečnosť mesta!
Predložený „Doplnok poriadku odmeňovania... MsP“ mal viac
zásadných nedostatkov, ktoré kritizovala tak pani primátorka ako aj
pani hlavná kontrolórka. Celý dokument , ktorý by som ja chápal
ako vnútorný predpis - kritéria pri určovaní osobného príplatku, sa
sústredil na nárokové (!), povinné (?), zvýšenie osobného príplatku
v závislosti od platového stupňa a počtu rokov praxe príslušníka
MsP. Domnievam sa, že mimoriadny pracovný výkon, iniciatívne
plnenie úloh, a mimoriadne zásluhy pri zvyšovaní bezpečnosti
občanov nezávisia od dĺžky akejsi neurčitej praxe, ba podľa mienky
mnohých občanov je táto závislosť, niekedy, nepriamo úmerná. Toto
kritérium pripomína skôr, a verím že nechtiac, akési legalizovanie
„mazáctva“. Pri oceňovaní mimoriadneho výkonu policajtov je to
diskriminačné kritérium. Uvediem len ilustračne, že za rovnakú iniciatívu v práci by dostal „bažant“ príplatok 20 eur a „mazák“ 130 eur.
Je to v samej podstate ušľachtilého zámeru – aktivizovať mestských
policajtov – neprijateľné!
Jedno zo zavádzaní ktoré odznelo z úst niektorých poslancov
a bolo použité v „Korzárovi“ boli platy policajtov. Boli uvedené len
tarifné zložky mzdy, ktoré naozaj veľké nie sú. Lenže mzda policajta, podobne ako mzda zdravotníka, či učiteľa, nespočíva len v tejto
zložke. Policajt má okrem tarify aj príplatky za zmennosť, za nadčas,
za prácu v sobotu a nedeľu, za prácu vo sviatkoch, za nočnú službu,
pokračovanie na nasledujúcej strane
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MESTO NEMÁ KOMPETENCIU
DISKOTÉKU ZAKÁZAŤ
V poslednom čase bolo Mesto Krompachy a Mestský úrad verejne
napadnuté, že povoľuje rôzne podujatia, ktoré sú príčinou vandalizmu a priestupkov v nočných hodinách. Preto mi dovoľte, aby som
Vám touto cestou vysvetlila, aké kompetencie má Obec alebo Mesto
v súvislosti s tzv. „povoľovaním verejno-kultúrnych podujatí“.
Podľa zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
v platnom znení verejnými kultúrnymi podujatiami sa rozumejú
verejnosti prístupné napr. divadelné a filmové predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy, festivaly a prehliadky,
tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.
Podľa § 3 ods. 3) usporiadateľ, fyzická alebo právnická osoba, podá
oznámenie určené obci na obecnom alebo mestskom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.
Podľa § 4 ods. 2) obec môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať
na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo
pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva.
Podľa § 5 usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho
priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko -právnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných
právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.
Podľa § 6 ods. 2) osoba, ktorú obec výkonom dozoru písomne poverila (ďalej len „dozorný orgán“), upozorní usporiadateľa na zistené
nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky podľa tohto zákona
môže mať ich neodstránenie. Ak sa na podujatí porušujú ľudské
práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší.
Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci alebo by bolo v rozpore s týmto zákonom.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že obec alebo mesto podujatia kultúrne NEPOVOĽUJÚ, ale obci usporiadateľ len oznamuje uskutočňovanie kultúrneho podujatia. Obec môže podujatie ZAKÁZAŤ len
v taxatívne uvedených prípadoch podľa § 4 ods. 2) a § 6 ods. 2. Pre
ozrejmenie ešte raz uvádzam, v ktorých prípadoch môže mesto podujatie zakázať. T.j. prípadoch, že podujatie sa koná na mieste, kde by
jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie,
alebo ktoré by obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie,
alebo v prípade že by došlo k porušovaniu ľudských práv alebo
slobôd, alebo ak by podujatie nebolo oznámené. V prípade, že by
obec alebo mesto z iných dôvodov ako je taxatívne uvedené v zákone
podujatie zakázalo, potom by došlo k prekročeniu právomoci mesta
a takéto rozhodnutie by bolo neplatné a usporiadatelia by sa mohli
domáhať náhrady škody a ušlého zisku pri prípadnom zásahu orgánov Mesta.
Preto chcem veľmi dôrazne dementovať OZNAMY, ktoré sa nezakladajú na pravde.
Zároveň chcem poznamenať, v prípade že došlo k porušovaniu
zákona, t.j. k vandalizmu, rušeniu nočného kľudu, prípadne k spáchaniu priestupkov a lebo trestných činov je za priebeh podujatia
zodpovedný USPORIADATEĹ a v tomto prípade je nutné aby konali
orgány činné v trestnom konaní.
Výkonom dozoru verejno-kultúrneho podujatia, (diskotéky a iné
zábavy) je Mestská polícia, ktorá dozerá na pravidelných obhliadkach na poriadok v našom meste.
Ing.Iveta Rušinová
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Policajné odmeny...
pokračovanie z predchádzajúcej strany

osobný príplatok, odmenu. A mesto si nezriaďuje poriadkový orgán
preto, aby policajti sedeli v kancelárii od 8,00 do 16,00, ale aby vykonávali prevenciu ochrany občanov v zmenách, aj v noci aj v nedeľu
a v teréne. No a za túto komplexnú prácu hodnotí policajtov (podľa
Poriadku odmeňovania v územnej samospráve Mesta Krompachy,
schváleného MsZ s účinnosťou od 1.1.2009, ktorý vychádza zo zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme), mzdou v rozsahu od 16 700 Sk do 24 000
Sk. U náčelníka je to mzda nad túto hranicu primerane k jeho funkčnej zodpovednosti.
Pani primátorka vo vystúpení na MsZ racionálne rozobrala (a je
to aj v Korzárovi), že nič nebráni, aby mestskí policajti pri sto
percentnej práci, po návrhu náčelníka, odmeny dostávali. A ja len
pripomeniem, že veľkou iniciatívou a zásluhou pani primátorky,
bol v priebehu posledných rokov, zvýšený stav štátnych policajtov
v Krompachoch zo 17 v roku 2007 na 22 v roku 2008, 27 v roku 2009
a 37 v roku 2010!! Prezident Policajného zboru SR posilnil Krompachy o 20 policajtov! No a to je tá reálna sila a skutočná iniciatíva
v prospech bezpečnosti občanov Krompách!
Na záver môjho článku chcem povedať aj to, že som bol pred dvomi
rokmi za to (keď sme uvažovali či, vzhľadom na jej neveľkú účinnosť, nezrušíme mestskú políciu), aby sme MsP zachovali. Aby sme
ju zachovali, ale zmenili štýl jej práce a pracovnú morálku, počnúc
kompetentným obsadením funkcie náčelníka. Podobného bývalému
náčelníkovi kpt. Krajníkovi, ktorý ako profesionálny policajt netrpel
„maniere mazáctva“ niektorých členov mestskej polície, čo mu však
pri jeho prudkej povahe privodilo všeobecnú neobľúbenosť podriadených a nevyhnutný pád. Občania „ťažko skúšaného...“ mesta si
ochranu určite zaslúžia a vyžadujú. No ruka v ruke musí ísť skvalitňovanie práce mestských policajtov s ich finančným a morálnym
ohodnotením. A tu mi pripadá celá „akcia MsP“ ako jednostranne
„ľúbivé gesto“ niektorých kolegov poslancov. Pri všetkej úcte.
Marko Skurka, poslanec MsZ

MESTO KROMPACHY
VÁS SRDEČNE POZÝVA
pri príležitosti

DŇA UČITEĽOV

na divadelné predstavanie Spišského divadla

VŠETKO O MUŽOCH

Chorvátsky dramatik s nadhľadom sebe vlastným odhaľuje v humorných i vážnych životných situáciách mužské šablóny správania.
Témou je mu narcistné „mačovstvo“, večne komplikovaný vzťah
syna s otcom, mafiánske lavírovanie na hranici sebaúcty, žiarlivosť, ale aj staroba. Odkrýva mužskú pravú prirodzenosť, ktorá je
takmer vždy sebastredná, pyšná, mysliaca len na seba. Zrkadlo nie
je krivé, ale skôr obraz dnešného muža v ňom.

Divadelná sála DK KROMPACHY
29.3.2010 (pondelok) o 15,00 hod.
Vstup voľný
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číslo

Zápis žiakov do prvého ročníka
,,Čokoľvek sa žiak učí, učí sa na základe
predchádzajúcich poznatkov,
Pretože inak to nie je možné.
Poznávanie sa totiž deje postupne
a ľudské chápanie
je akýsi vzostup k tomu, čo hľadáme.
Tak, ako sú na rebríku stupne
a ten kto po nich stúpa, nestúpa inak,
lež posunuje nohu zo stupňa,
na ktorom stojí, na stupeň vyšší.
(ak by to chcel inak, spadol by),
Práve tak sa myslenie posúva pri učení,
od jedného k druhému (od veci už poznanej
k tej , ktorú má ešte len spoznať). „
J.A. Komenský (1592 – 1670)
Prvým stupňom na rebríku vzdelávania je
príchod do školy.
V sobotu 6.2.2010 rodičia priviedli svoje
deti do Základnej školy na Maurerovej ulici
na zápis detí do prvého ročníka.
Základná škola zapíše dieťa do prvého ročníka po dovŕšení šiesteho roku dieťaťa.
Budúci prváci absolvovali test školskej
zrelosti. Za pomoci učiteliek prvého stupňa
odpovedali na jednoduché otázky, ktoré má
budúci prvák zvládnuť.
Samozrejme, pri vstupe do školy je potrebné, aby bolo dieťa telesne a duševne zrelé.
Deti na zápise svoje úlohy zvládli, prostredie
školy im nebolo cudzie. V rámci spolupráce

MESTO KROMPACHY
VÁS SRDEČNE POZÝ VA

na rozpr ávku
Spišského divadla

O RUŽOVEJ
ANIČKE
s materskými školami mali deti krátko pred
zápisom možnosť zoznámiť sa so školou
účasťou na reálnej vyučovacej hodine. Stretli
sa tu s bývalými kamarátmi zo škôlky, ktorí
im predviedli, čo sa už v prvom ročníku stihli naučiť.
V budúcom školskom roku plánuje ZŠ na
Maurerovej ulici otvoriť dve prvácke triedy.
Kvalifikovaní učitelia, záujem rodičov o svoje
deti sú dobrými predpokladmi pre začiatok
na ceste vzdelávania.
Povedané slovami P. Gonghovej ,,skúšať
vychovávať mládež bez pomoci a podpory
rodiny je ako skúšať zametať lístie vo vetre,,
Tam , kde funguje dobrá spolupráca školy
a rodiny zvyšuje sa šanca detí byť úspešnými
v škole a v ďalšom živote.

14.3.2010
o 16,00 hod.
Divadelná sála
DK Krompachy
Rozprávka s pesničkami z pokladov slovenských ľudových rozprávok. V zázračnej rozprávke zo zbierok P. Dobšinského
sa stretáva dobro so zlom, láska s nenávisťou, či krása so škaredosťou. Odkrýva sa
svet, kde sa nájdu deti aj tí skôr narodení.

Mgr. Michaela Micherdová, ZŠ Maurerova ul.

„Chabá obrana cisára Klaudia II “, alebo ...
pokračovanie zo strany 4

V roku 1914 bol „Deň matiek“ vyhlásený oficiálne za národný sviatok USA – deň verejného vyjadrenia lásky a úcty matkám. Druhú
májovú nedeľu matky nepracovali, nevarili,
neupratovali. Všetko zariadili deti, ktoré
navyše svoje mamičky ochotne obsluhovali.
Dospelí posielali matkám pozdravy a blahoželania. Občania USA sa ozdobovali kvetom
– bielym, ten kto matku už nemal a červenou
tí ostatní. Myšlienka oslavovať Deň matiek aj
v Československu prišla okolo roku 1918, keď
krajinu navštevovalo veľa ľudí z USA. Najviac
sa o zavedenie „Dňa matiek“ v bývalom Československu zaslúžila dcéra T. G. Masaryka.
Prezident Masaryk na svoju matku spomínal
slovami: “Matka na mňa mala väčší vplyv než
otec… Matka bola chytrá a múdra… Matka
bola zbožná. Rada chodila do kostola, ale
nemala na to čas, pretože musela drieť pre
rodinu…“
Sviatok matiek sa po štyridsiatich rokoch nepochopiteľného tabuizovania, opäť objavil v
našej spoločnosti a som tomu úprimne rád. I
keď pre mňa osobne prišiel neskoro...
Terajšia spoločnosť sa hlási k úcte k matkám
a počas druhej májovej nedele pripravuje
pre ženy, ktoré vo svojom živote mohli byť

matkami, pekné spoločenské podujatia. Najmilšou súčasťou spomínaných kultúrnych
podujatí bývajú vystúpenia školskej a predškolskej mládeže, detí a najmenších, najmilších detičiek. Sú to vždy pekné zážitky pre
všetkých zúčastnených, no sú jedinečné, a na
to chcem upriamiť svoju úvahu, pre JEDINÚ
bytosť - pre matku účinkujúceho dieťaťa!
A toto je rozhodujúci rozdiel oproti predchádzajúcim sviatkom! Blahoželať môžem
trebárs k Valentínovi ktorejkoľvek slečne,
ktorú momentálne milujem, k MDŽ môžem
blahoželať ktorejkoľvek žene, ktorú si vážim,
ale ku dňu matiek môžem zablahoželať,
vlastne vzdať úctu a poďakovať, len jednej
jedinej žene na svete – tej a len tej, ktorá mi
dala život! Preto by som tento sviatok, ak by
som mohol, premenoval na „Deň matky“ –
„Deň mojej matky“. A som presvedčený, že
pravá matka nečaká na oficiálne slávnosti
a uznania od cudzích ľudí. Čo čaká, je prítomnosť svojho dieťaťa! Neočakáva dary,
ani zaslúžené kvety. Čaká na jeho objatie,
na jeho bozk, na jeho pohladenie. Je to preto
ten najintímnejší, najkrajší a najľudskejší zo
všetkých spomínaných sviatkov. Je to sviatok
stelesneného, večného, no prchavého života.
Marko Skurka

V každej postave môžeme zahliadnuť
kúsok z našej človečiny, raz vonia inokedy
aj smrdí. Podobne ako obyčajný ľudský
život.
Vydajte sa na cestu do tejto rozprávky
s Dobromilou a Šťastimilom, možno zas
o čosi viac spoznáte, že snívať sen o dobre
sa oplatí aj v každodennosti

Vstupné: 1,50 €
Predpredaj: MsÚ – informátorka,
resp. 1 hod. pred predstavením

číslo

UZNESENIE č. 27.
riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa 2.
februára 2010
Uznesenie č. 27/A-1 :
MsZ v Krompachoch volí – návrhovú komisiu v zložení:
predseda
- Mgr. Marko SKURKA
členovia
- Ing. Ľuboš ONTKO
Stanislav BARBUŠ
Uznesenie č. 27/A-2 :
MsZ v Krompachoch volí prísediacich
Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z radov
občanov mesta Krompachy na funkčné obdobie 2010 – 2014 : p. Helenu MOSINOVÚ,
bytom Krompachy SNP 5 a p. Zdenu STETTNEROVÚ, bytom Krompachy, Lesnícka 11.
Uznesenie č. 27/A-3 :
MsZ v Krompachoch volí Ing. Janu TUREKOVÚ, bytom Krompachy, SNP 28, za
členku správnej rady Detskej nadácie mesta
Krompachy
Uznesenie č. 27/B-1:
MsZ v Krompachoch ruší - uznesenie č.. 13
zo dňa 29. apríla 2008 - bod I – b -1 - ukladá
konateľom spoločnosti Mestské lesy Krompachy s.r.o. v termíne do 31. decembra 2008
zabezpečiť vysporiadanie straty spoločnosti
Mestské lesy Krompachy s.r.o. z výnosu roku
2008. Termín uznesenia bol predlžený uznesením č. 19/D-3 zo dňa 3. februára 2009 do
31. decembra 2009.
Uznesenie č. 27/C-1:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Krompachoch k 2. februáru 2010.
Uznesenie č. 27/C-2:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie
Správu o vybavovaní sťažností, oznámení
podnetov občanov došlých na Mestský úrad
v Krompachoch v roku 2009.
Uznesenie č. 27/C-3:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie
Výročnú správu o činnosti Detskej nadácie
mesta Krompachy v roku 2009.
Uznesenie č. 27/C-4:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta
Krompachy za rok 2009.
Uznesenie č. 27/C-5:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie informáciu o výsledku kontroly hlavného kontrolóra mesta Krompachy v spoločnosti Mestské
lesy Krompachy s.r.o.

Uznesenie č. 27/C-6:
MsZ v Krompachoch berie na vedomie písomné vzdanie Mgr. Marcela KANDRIKA,
bytom Krompachy, Lorencova 12, z funkcie
člena správnej rady Detskej nadácie mesta
Krompachy.
Uznesenie č. 27/D-1:
MsZ v Krompachoch schvaľuje - Partnerskú
zmluvu medzi mestom Krompachy a Nemocnicou Krompachy spol. s r.o.
Uznesenie č. 27/D-2:
MsZ v Krompachoch schvaľuje členov Dobrovoľného hasičského zboru Krompachy
do kontrolných protipožiarnych skupín pre
rok 2010 :
1. Karol WOLF ml,
Krompachy, Hlavná 41
2. Bronislav KLACZ,
Krompachy, St. cesta 2
3. Ing. Peter WOLF,
Krompachy, Hlavná 41
4. Imrich SZEKELY st.,
Krompachy, Sadova 21
5. Imrich SZEKELY ml.,
Krompachy, Sadova 21
6. Peter BALUCH,
Krompachy, Lorencova 7
7. Ján HOLDA,
Krompachy, Lorencova 7
8. Karol WOLF st.,
Krompachy, Hlavná 41
9. Martin MIREK,
Krompachy, Štúrova 24
10. Ján DAŇKO,
Krompachy, Maurerova 40
11. Peter PERHÁČ,
Krompachy, Poštová 3
12. Juraj LUČANSKÝ,
Krompachy, Lorencova 7
Uznesenie č. 27/D-3:
MsZ v Krompachoch schvaľuje Plán opráv
nebytových priestorov na rok 2010.
Uznesenie č. 27/D-4:
MsZ v Krompachoch schvaľuje čerpanie úveru na spolufinancovanie projektu Skládka
Halňa 1. stavba, skládka priemyselného odpadu vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov vo výške 330.768,92 EUR.
Uznesenie č. 27/D-5:
MsZ v Krompachoch schvaľuje kúpu pozemku v k.ú. Krompachy, parcela KN-E
č. 90967/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 827 m2, zapísanej v liste vlastníctva
č. 2252 v prospech súrodencov:
- Ing. Ivana Hritza, nar. 3.8.1946, bytom Poštová č.2, 053 42 Krompachy v podiele ½
- Jozefa Hritza, nar. 23.5.1938, bytom Štúrova
č. 1153, 142 00 Praha 4 Krč v podiele ½
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Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške
5 €/m2, t.j. spolu 4.134 € a bude zaplatená
do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 27/D-6:
MsZ v Krompachoch schvaľuje predaj bytu
č. 9 na druhom poschodí, ul. SNP č.1050/1
v Krompachoch, stojaceho na parcele KN
2848, zapísaného v LVč.1 p. Edite Magdoškovej rod. Mihalikovej, rozvedenej, nar.
24.03.1981, bytom Hlavná ul. č. 15, 053 42
Krompachy. Cena je stanovená v zmysle ZP
č. 4/2009 zo dňa 24.10.2009 vo výške 9.590 €
a bude zaplatená v celosti pri podpise kúpnej
zmluvy.
Uznesenie č. 27/D-7:
MsZ v Krompachoch schvaľuje predaj uvoľneného bytu na ul. SNP č.1
Uznesenie č. 27/D-8:
MsZ v Krompachoch schvaľuje spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Doplnku č.10
k Nariadeniu č. 2/1994 MsZ v Krompachoch
o predaji bytov a nebytových priestorov
vo vlastníctve mesta Krompachy) formou
verejnej obchodnej súťaže, za min. cenu
v zmysle ZP č. 4/2009, zo dňa 24.10.2009,
ktorá je stanovená min. vo výške za 1 izbový
byt 4 800 € ( 144 604,8 Sk, konverzný kurz
30,1260 Sk), za 2 izbový byt je stanovená
min. vo výške 9 590 € (288 908,3 Sk, konverzný kurz 30,1260.-Sk).
Uznesenie č. 27/D-9:
MsZ v Krompachoch schvaľuje prenájom
pozemkov v k.ú. Krompachy, zapísaných
v liste vlastníctva č. 1:
- parcela č. 2439
– zastavané plochy o výmere 306 m2,
- parcela č. 2441
– zastavané plochy o výmere 301 m2,
- parcela č. 2442
– zastavané plochy o výmere 282 m2
p. Milanovi Hanušovskému ml. nar. 17.3.
1986, bytom Partizánska č.11, 05342 Krompachy, za účelom výstavby fotovoltaickej
elektrárne. Nájomná zmluva sa uzatvára na
dobu určitú 8 rokov. Ročné nájomné je stanovené na základe VZN mesta Krompachy
č. 2/2008, ktorým sa stanovuje minimálna
výška nájomného vo výške 4,97 € za m2 ročne, t.j. 4.418,33 € a bude splatné v pravidelných mesačných splátkach.
Uznesenie č. 27/D-10:
MsZ v Krompachoch schvaľuje predkupné
právo na pozemky podľa časti 27/D-9 tohto
uznesenia pre p. Milana Hanušovského
ml. nar. 17.3.1986, bytom Partizánska č. 11,
05342 Krompachy, ktorých prevod bude rea-
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číslo

lizovaný v súlade zo zákonom č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.
Uznesenie č. 27/D-11:
MsZ v Krompachoch schvaľuje :
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.2 OP KaHR – Podpora spoločných
služieb podnikateľov na realizáciu „Hnedý
priemyselný park mesta Krompachy“, ktorý
je realizovaný mestom Krompachy.
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 485 621,38 EUR.
Uznesenie č. 27/D-12:
MsZ v Krompachoch schvaľuje - zmenu
Uznesenia č. 14 mim./D-1 zo dňa 26.1.2010 –
zmluva o budúcej kúpnej zmluve medzi SEZ
Krompachy a.s. a Mestom Krompachy – hnedý priemyselný park
v tabuľkovej časti pozemky sa vypúšťa:
- parcela č. 1716/1 o výmere 5379 m2
- parcela č. 3562 o výmere 796 m2
- parcela č. 1887/4 o výmere 559 m2
a mení sa výmera:
- parcela č. 1716/2 o výmere 1975 m2
- parcela č. 1889/51 o výmere 317 m2
- parcela č. 1889/53 o výmere 785 m2
- parcela č. 1889/49 o výmere 827 m2
- parcela č. 1889/46 o výmere 492 m2
- parcela č. 1887/1 o výmere 6407 m2
- parcela č. 1887/5 o výmere 1037 m2
- časť parcely č. 1889/1 o výmere 5473 m2
ako novovytvorená parcela č. 1889/106,
odčlenená od parcely č. 1889/1 v zmysle GP
č. 101/2009 vyhotoveného Ing. Šponiarom.
Uznesenie č. 27/E-1:
MsZ v Krompachoch neschvaľuje Doplnok
č. 2 k Pracovnému poriadku odmeňovania
v územnej samospráve mesta Krompachy
vo vzťahu k Mestskej polícií Krompachy
s účinnosťou od 1. 2. 2010.
Uznesenie č. 27/E-2:
MsZ v Krompachoch neschvaľuje Rozpracovanie podprogramu 5.1 verejný poriadok
a bezpečnosť Programového rozpočtu výdavkov mesta Krompachy na rok 2010.
Uznesenie č. 27/F-1:
MsZ v Krompachoch uznáša sa v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na VZN č. 1/2010 určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Krompachy.
Uznesenie č. 27/G-1:
MsZ v Krompachoch predlžuje termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 3/G-5 zo dňa
06. 03. 2007 do 31.12.2010 (ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť majetkovo právne
vysporiadanie s vlastníkmi nehnuteľnosti na
Hornádskej ulici v Krompachoch).
Uznesenie č. 27/G-2:
MsZ v Krompachoch predlžuje termín uznesenia MsZ v Krompachoch č. 15/ G-4 zo dňa
26. 08. 2008 do 31.12.2010 (zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy na kúpu pozemkov
od Jána Holuba).
Uznesenie č. 27/H-1:
MsZ v Krompachoch žiada primátorku mesta zabezpečiť podmienky pre spolufinancovanie v zmysle uznesenia č. 27/D-4 zo dňa
2. februára 2010.
Termín: do 60 dní od podpísania zmluvy
Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová
Uznesenie č. 27/CH-1:
MsZ v Krompachoch neodvoláva prísediacich Okresného súdu Spišská Nová Ves:
Rudolfa ŠTANCELA,
bytom Krompachy, Cintorínska 3,
Ing. Štefana ČECHA,
bytom Krompachy, Maurerova 21,
Jána MERJAVÉHO,
bytom Krompachy, Trangusova 2,
Helenu MOSINOVÚ,
bytom Krompachy, SNP 5,
Valériu PEŇAZOVÚ,
bytom Krompachy, Hlavná 30.
Uznesenie č. 27/I-1:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi
MsÚ zabezpečiť zverejnenie VZN č. 1/2010
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy v miestnej
tlači, na úradnej tabuly mesta Krompachy
a na internetovej stránke mesta Krompachy
Termín: 10. marca 2010
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
Uznesenie č. 27/I-2:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej
v zmysle uznesenia č. 27/D-5 zo dňa 2. 2.
2010 (kúpa pozemkov od Ing. Ivana Hritza

a Jozefa Hritza ).
Termín: 28. februára 2010
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
Uznesenie č. 27/I-3:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi
MsÚ zabezpečiť vypracovanie nájomnej
zmluvy v zmysle uznesenia č. 27/ D-9, 10
zo dňa 2. februára 2010 (prenájom pozemku
a predkupné právo na pozemky pre p. Milana
Hanušovského ml.).
Termín: 8. februára 2010
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
Uznesenie č. 27/I-4:
MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi
MsÚ zabezpečiť vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v zmysle uznesenia MsZ
v Krompachoch č. 27/D-12 zo dňa 2. februára
2010 (hnedý priemyselný park).
Termín: 28. februára 2010
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
Uznesenie č. 27/J-1:
MsZ v Krompachoch poveruje prednostu
MsÚ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia 27/D-6 (predaj byty
p. Edite Magdoškovej).
Termín : 28. februára 2010
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
Uznesenie č. 27/J-2:
MsZ v Krompachoch poveruje prednostu
MsÚ:
a) zverejniť zámer na predaj majetku uvoľneného bytu na ul. SNP č.1 formou verejnej
obchodnej súťaže majetku mesta v regionálnej tlači.
b) zabezpečiť zverejnenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli mesta
Krompachy a oznámiť na internetovej stránke mesta Krompachy.
Termín: 28. februára 2010
Zodpov.: Mgr. Emil Muľ
Uznesenie č. 27/K-1:
MsZ v Krompachoch ukladá hlavnej kontrolórke mesta Krompachy doplniť do plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 organizáciu Materská škola Robotnícka ul.,
Krompachy.
Termín: 20. 04. 2010
Zodpov.: Ing. Mária Tomašová
Uznesenie č. 27/L-1:
MsZ v Krompachoch neberie na vedomie
dôvodovú správu k Doplnku č. 2 k Pracovnému poriadku odmeňovania v územnej
samospráve mesta Krompachy vo vzťahu k
Mestskej polícií Krompachy.
V Krompachoch 2. februára 2010
Ing. Iveta RUŠINOVÁ
primátorka mesta

číslo
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 g zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.
2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení
§1 Predmet úpravy
1) Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku a účel použitia
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka1) základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Krompachy, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva
SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva
Slovenskej republiky. 2)
§2 Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
základná umelecká škola, materské školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.
§3 Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je určená v prílohe č.1
všeobecne záväzného nariadenia.
2) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na
úhradu osobných a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území
mesta a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jej použitia.
3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného
kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie
vrátiť späť na účet mesta do 31.12. príslušného kalendárneho roku.

§4 Termín a spôsob poskytovania dotácie
Mesto poskytne príjemcovi podľa § 2dotáciu mesačne (vo výške
jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa
príslušného mesiaca.
§5 Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Krompachy
,neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú
príslušné právne predpisy 3).
1) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Krompachoch uznesením číslo 27/F/1 zo dňa 2. februára 2010
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa
18. februára 2010
V Krompachoch dňa 14.1.2010
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta
Vysvetlivky:
1) ust. § 6 ods.12 písm. d) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov
2) § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy

Príloha 1
Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kategória škôl a školských zariadení
Základná umelecká škola
Materská škola
Školský klub detí
Centrum voľného času
Zariadenie školského stravovania

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka v eurách
500 kolektívna forma
570 individuálna forma
1 425
400
117
1 hlavné jedlo - obed
0,16 doplnkové jedlo

Recenzia na ,,verejne tajomstvo“
V ostatnom čísle Krompašského spravodajcu bolo uverejnených niekoľko článkov,
respektíve vyjadrení občanov mesta. Ich
sémantická náplň ma uisťuje v názore, že
z mestského periodika sa stáva ,,elitársky“
mesačník. Toto tvrdenie si obhájim prostredníctvom interpretácie východiskového textu
z februárového čísla spravodajcu – Verejné
tajomstvo. Zamýšľam sa teda nad otázkou,
či redakčná rada číta články, ktoré následne
uverejní. Ak by to tak bolo, Verejné tajomstvo
by ,,neuzrelo svetlo sveta“.
Text sa ,,tvári“ vysoko intelektuálne.
Prostredníctvom použitého žánru – rozprávky, cez ktorý autorka implicitne zobrazuje situáciu v meste. Jej zámer sa nepodaril, keďže
v konečnom dôsledku ,,rozprávka“ pôsobí
disproporčne na rovine žánrovej, sémantickej a v neposlednom rade aj gramatickej.
Redundancia sa nachádza hneď v prvej a zá-

roveň rituálovej vete: ,,Za siedmimi horami
a za siedmimi dolinami, neďaleko od hôr...“
(Krompašský spravodajca, Verejné tajomstvo,
s. 11, č. 2). Ak niečo leží za horami, logicky to
leží aj blízko nich, tak načo to zbytočne písať
dvakrát? Čitateľ túto štylistickú chybičku z
nepozornosti ešte dokáže autorke odpustiť.
Ale použiť lexému ,,kráľovná“ v troch po sebe
nasledujúcich vetách deväťkrát, je štylistická
nevedomosť a dehonestácia textu, nehovoriac
o fakte, že štyri po sebe nasledujúce odseky
sa začínajú klišéovitým a redundantným
lexikálnym spojením: ,,milí čitatelia“. Slovné
spojenie ,,verejné tajomstvo“ je nielen nadbytočne použité v jedenástich vetách desaťkrát,
ale je aj neprimerane vysvetlené.
Za chabý pokus o vtipné priblíženie sa
k ,,ľudu“ pokladám úryvok o učiteľke: ,,Vy,
milí čitatelia určite viete, ako to funguje
v škole. Ak chcete presvedčiť pani učiteľku,

aby posunula písomku o týždeň, alebo chcete
ešte zopakovať nejaké príklady, musíte niečo
urobiť...“ (Krompašský spravodajca, Verejné
tajomstvo, s. 11, č. 2). Ten pôsobí všedne,
gýčovito (nie len na sémantickej úrovni),
a preto sa prirovnanie takéhoto typu nehodí do ,,vysoko“ intelektuálnej a filozofickej
rozprávky.
Spomenula som len niekoľko problémových častí východiskového textu. Dovolím
si teda subjektívne, na základe čitateľskej
skúsenosti daného periodika konštatovať
dve veci. Buď redakčná rada nečíta príspevky
čitateľov a uverejní všetko, len aby vyplnila
prázdne stránky časopisu, čo v konečnom
dôsledku pôsobí ako z núdze cnosť. Alebo
uverejňuje všetky články, ktoré pozitívne
vykresľujú ,,kraľovanie panovníčky Ifigénie“
(viď východiskový text) na úkor kvality a objektívnosti Krompašského spravodajcu.
Tatiana KRAKOVÁ
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TAKÍ SME BOLI...
Po zvonení vchádza do triedy profesor
Smik. Okrem triednej knihy nesie aj naše
písomky z chémie. O chvíľu sa blíži polrok,
sme štvrtáci na gympli a tak nám záleží, aby
boli napísané čo najlepšie. S kľudom jemu
vlastným urobí zápis do triednej knihy a
my s napätím očakávame výsledky. „Vážení,
písomky dopadli v globále dobre, až na tých,
ktorí opisovali. Jeden z vás dokonca opisoval
tak horlivo, že napísal „Viď schéma“, no žiadnu nenakreslil. Ráčte sa láskavo doučiť, učíte
sa pre seba. K písomkám je to z mojej strany všetko a teraz poďme ďalej... Na dnešnej
hodine budeme preberať...“ a ukazuje prsty
ľavej ruky. Mlčíme. „Jáj, zabudol som dnes
doma obrúčku, takže... budeme preberať zlato a iné drahé kovy“... Vyučko teda začíname
s úsmevom, ale pozorne ho počúvame a starostlivo si zapisujeme poznámky...
Nasleduje hodina fyziky s profesorom Jarošincom. Celú hodinu počítame príklady.
Priznávam, že tomu veľmi nerozumiem. Pán
profesor má už zapísanú celú tabuľu a tak
aspoň poslušne opisujem príklad z tabule.
Po chvíli sa však pán profesor poškrabe
za uchom a povie: „Preškrtnite si celý ten
príklad... nie je to dobre...“ Snažím sa písať
krasopisne, za čo vždy dostanem vynadané
od kamošky, lebo jej rukopis je už vypísaný..
A tak i teraz beriem starostlivo do rúk pravítko a ním spravím cez celý výpočet krásnu
rovnú čiaru. Pod to do zátvorky uvediem
(zle!). Veď nech je to úhľadne, aj keď to nie
je dobre! Počítame ďalej. Tabuľa je o chvíľu
plná nových výpočtov, poslušne opisujem.
Keď zbadám v ruke pána profesora špongiu,
viem, že to neveští nič dobré... Nasleduje to,
čo som očakávala... „Ak môžete, zrušte to, čo
ste predtým preškrtli a škrtnite toto... tamto
je dobre...“ Beriem poslušne pravítko, škrtám
to, čo som z tabule opísala naposledy a ruším
„čiaru zla“ z predchádzajúceho výpočtu...
Konečne je to dobre! Len keby som tomu výpočtu aspoň máčny máčik rozumela. Zo mňa
však atómový ani iný fyzik nebude! Našťastie
pre všetkých ostatných!
Na hodinu dejepisu vchádza profesor Kuchár. Je veľmi prísny, ale aspoň nás naučí.
Chvíľu skúmame, akú má náladu. Dobrú ...
ale predsa len sa nenechá presvedčiť, aby neskúšal a vzápätí otvára klasifikačný hárok...
Skúšaniu predchádzajú ospravedlnenia. Spolužiačka za mnou sa ospravedlňuje, že ...“ nemohla sa pripraviť, lebo včera jej stará mama
oslavovala narodeniny...“ Za sálv smiechu
celej triedy jej to však prešlo. Ale my ostatní
tŕpneme... ba vlastne, hovorme každý za seba
... ja tŕpnem... Novú látku som nevidela ani
z lietadla. Keď ktosi konečne stojí vyvolaný
pred tabuľou, s úľavou si vydýchnem...“Ups!
Tak dnes ma nevytiahol, ale nabudúce už

neriskujem, moje nervy ...“
A už je tu veľká prestávka! Po nej píšeme písomku z matiky. Na chodbu však nemôžme
vyjsť. Je tam profesorka Krajňáková, naša
matikárka, ktorá dáva pozor, aby sa z našej
triedy nedostala von ani noha. Záleží jej na
tom, aby sa nikto nestretol so žiadnym žiakom z vedľajšej „áčky“ . Má na to dôvod. Oni
totiž majú písomku za sebou a ona nechce,
aby bola „áčka“ oproti nám v nevýhode, a to
v prípade, že sa od nich dozvieme, aké boli
príklady. Chce totiž porovnať, ktorá z tried
je lepšia. Aby to bolo objektívne. Nuž stráži
na chodbe. My, duše študentské, ich však už
dávno máme! Kým ona dáva na chodbe pozor, najvyšší chalani z oboch tried si papier
s príkladmi podajú zvonku cez susediace
okná. A už si pekne príkladík za príkladíkom
rýchlo rozoberáme. Objektivita, neobjektivita, to je to najmenej, čo nás, študentov, v tejto
chvíli môže trápiť. Príklady už vieme, budeme lepší a naša triedna profesorka Kuchárová
nás za dobrý priemer pochváli!
Po písomke z matiky sa akosi nevieme
vpratať do kože. Trieda hučí a my máme
náuku o mineralógii a petrografii. Práve
preberáme „kryštálové sústavy“ s určením
osi, roviny a stredu súmernosti. Profesorka
Kacvinská vyvolala nášho spolužiaka, ktorý
tomu evidentne nerozumie, ale ona mu to s
kľudom Angličana vysvetľuje skoro celú vyučovaciu hodinu, kým to nepochopí... No, a
teraz to už konečne chápem aj ja! Tvárim sa
však, akoby som tomu rozumela od narodenia.
Cez malú prestávku sa znova ohadzujeme
kriedou a troška si robíme naprieky. Nuž,
sme mladí, živí a zdraví, patrí nám to. Veď
kdeže už len môže byť veselšie ako v škole?!
Po prestávke do triedy vstupuje profesorka
Sojková na hodinu biológie. Je mladučká,
práve začína učiť. Bol by v tom čert, aby sme
ju neuprosíkali, nech dnes neskúša. Dôvod si
nájdeme, veď sme študenti... „Tak dobre, dnes
vám to ešte odpustím, ale to je už naposledy“,
povie trocha nesmelo a my sme šťastní prešťastní, že sme ju presvedčili...
Dnešné vyučko končíme hodinou slovenčiny. Prichádza náš obľúbený profesor
Černický. Pozdáva sa nám spôsob jeho výučby i jeho celkový prístup k nám. Cítime
sa, akoby sme boli už vysokoškoláci... Okrem
toho, v našich očiach je frajer, veď každú nedeľu v krompašskom klube na „Čaji o piatej“,
kam ako študáci chodievame, hrá na bicie
v hudobnej skupine. „Vážení,“ osloví nás
po chvíli, „očakával som od vás, že slohovú
prácu napíšete aj lepšie... o chvíľu vás čakajú
písomné maturitné skúšky, tak máte čo robiť.
Tému s názvom „Môj najlepší priateľ“ ste
mali naozaj veľmi ľahkú. Predsa len jednu
spomedzi vašich prác považujem za najlepšiu. Je trochu iná ako ostatné a preto vám
ju prečítam.“ Zrazu z jeho úst začujem svoje

meno. Počujem, ako číta záverečné slová mojej práce – ...“Mojím najlepším priateľom je
kniha, vždy mi poradí, poučí ma...“ Hlavou
mi stihne preblesnúť, ako ma naši chalani za
toho „priateľa“ po vyučku vysmejú...
Nuž, takí sme boli. To bol len jeden z dní
prežitých na našom gymnáziu. Odvtedy
uplynulo zopár desaťročí. Ani čas však neubral na čare týchto študentských liet. Doba
zmenila účesy, oblečenie, priniesla mobily,
notebooky, CD, DVD, MP prehrávače... Vymenili sa profesori aj žiaci. Generácie žiakov.
A už z jednotlivých generácií žiakov sa stali
profesori. Každý, kto videl starý dobrý český
film „Cesta do hlubin studákovy duše“ vie,
že film končí slovami: „Študent má dušu.
Ale má i srdce.“ Ja by som doplnila, že dušu
a srdce má aj učiteľ. Dobrý učiteľ totiž obetuje svojim žiakom kus svojho ja. Na takého
učiteľa všetci spomíname s láskou po celý
život. Dovoľte mi teda pripomenúť, že v marci oslavujeme Deň učiteľov. Tak im zaželajme
všetko najlepšie.
Marec je mesiac, ktorý vo všeobecnosti
má rada väčšina z nás. Zobúdza sa príroda
a my sa tešíme z tej omamnej vône, ktorá
sa šíri vôkol nás. A okrem toho, že v tomto
mesiaci prichádza jar, že učitelia slávia svoj
deň, marec má aj prívlastok „Mesiac kníh“.
Nezabudnime preto na Maxima Gorkého a
pripomeňme si jeho citát: „Za všetko, čo je vo
mne dobré, vďačím knihe.“ Prikláňam sa k
múdrej myšlienke tohto velikána ruskej literatúry a na záver tento krásny citát dopĺňam
jednoduchými slovami: „Ďakujem aj mojim
učiteľom a profesorom, ktorí svoju prácu
vykonávali s láskou a vedeli do nej dať kus
svojho srdca.“
Mgr. Marta Mičeková

Blahoželáme sólistom
z FS KROMPAŠAN
Dňa 21.2.2010
Spišské osvetové stredisko v Spišskej
Novej Vsi
a Mesto Spišské Vlachy
zorganizovali regionálnu
súťažnú prehliadku sólistov tanečníkov
v ľudovom tanci

ŠAFFOVA OSTROHA 2010.
1. miesto – teda zlaté pásmo
získali sólisti
FS KROMPAŠAN

VERONIKA ONDÁŠOVÁ
a MIROSLAV LUČANSKÝ.
Srdečne blahoželáme!
A.K.

číslo

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Krompachy

Prima
A takto sme
karnevalovali…
Karneval na ľade na Slovinkách
Karnevalovú sezónu sme odštartovali na klzisku na Slovinkách.
Zúčastnili sa jej malí i veľkí, žiaci i pracujúci. Karneval sa niesol v
znamení dobrej nálady. Na ľade sme našli tučniačika, šaša, malého
krásneho dalmatínca i čarodejnice alebo bosorky. Deti mali z ľadovej
parády radosť. Predviedli, že sa vedia nielen dobre zamaskovať, ale sú
aj výbornými korčuliarmi. Na záver karnevalu sme ocenili najkrajšie
masky, ktoré získali vecné ceny.

Karneval na ľade v Krompachoch
Ani krompašskí korčuliari sa s karnevalom nedali zahanbiť. Podujatie prišli podporiť deti so svojimi rodičmi. Tí dokázali,
že svoje deti vedia úžasne vyparádiť. Na
ľade sa vykrúcali čarodejnice, spidermani,
piráti, princenzné a iné kreatívne masky.
Určiť najlepšiu bolo pre vychovávateľky
veľmi ťažké. Karnevalujúcich, najmä tých
menších, oslovil aj bodypaiting. Lákadlom
bolo aj vyhodnocovanie masiek aj avizovaná tombola. Opäť sa potvrdilo, že s CVČ
PRIMA je vždy príma.

Karneval v školskom klube
Malí i väčší školáčikovia
sa na karneval, ktorý im
pripravujú pani vychovávateľky, už každoročne
veľmi tešia. Masky si starostlivo vyberajú – každý
chce predsa vyhrať. No
nielen maska je dôležitá.
Svoju šancu na výhru zvyšuje aj kvalitná prezentácia
masky. V silnej konkurencii lesných víl, batmanov, princezien, pirátov, tigrov a strašidiel vyhral malý čierny krtko.
Bc. Veronika Bekešová (vychovávateľka)
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Predstavujeme záujmovú činnosť
Klub piatakov
Biológia, počítače, šport, hry – to všetko môžete zažiť v Klube piatakov, ktorý vedie pani učiteľka Miroslava Hudačková. Pri našej
návšteve sme ich našli na školskom dvore pri kĺzačke. Už od začiatku
bolo zrejmé, že majú so svojou triednou učiteľkou skvelý vzťah. Deti
sa v svojom klube cítia dobre – niečo sa naučia a pritom sa aj zabavia.
O tom, že sú šikovné, niet pochýb – pripravujú sa totiž na biologickú
súťaž Poznaj a chráň. Okrem druhov rastlín a zvierat musia poznať aj
ich latinské názvy a nesmú sa pritom pomýliť. Pani učiteľka nikoho
nenúti, deti sa chcú učiť samé. Po každej hodine sa tešia, čo pre nich
pani učiteľka vymyslí.

Volejbal, minifutbal, PC
Zmes športu a techniky si vybrala pani vychovávateľka Vierka
Jendruchová. Na volejbale a minifutbale svojich zverencov učí okrem
hernej techniky aj zásady fair play.
Mladé volejbalistky tradične súťažia so svojimi rovesníkmi zo ZŠ
Maurerova. O ich zručnosti sme sa mohli presvedčiť aj na minivolejbalovom turnaji, ktorý sa konal začiatkom januára. Desať družstiev
medzi sebou súťažilo o vecné ceny, ktoré im zakúpilo CVČ PRIMA.
Víťazný tím dokázal, že im volejbalová lopta prirástla nielen k srdcu,
ale aj „k rukám“.
Ani futbaloví nadšenci nezaostávajú. Minifutbal sa pre nich stal
oddychom a relaxom po náročnom dni v škole.„Na minifutbale sa
vieme výborne odreagovať, je to úžasné, že môžeme športovať aj teraz
v zime,“ hovorí Michal Vojtek, člen záujmového útvaru. Na tréningu
sme ich zastihli pri hre. To, že strieľajú len na žinienku, im zatiaľ
veľmi nevadí, veria však, že raz budú útočiť aj na futbalovú bránku.
No nielen chlapci holdujú tomuto športu. O príležitosť mať vlastný
krúžok minifutbalu požiadali pani vychovávateľku aj dievčatá.
Pekný príklad toho, že neexistujú hranice medzi ženským a mužským športom.
Záujmový útvar Práca s PC učí deti základom práce s počítačom.
Žiaci sa hravou formou naučia používať počítač i ovládať jeho aplikácie. Na hodinách ich môžeme nájsť, ako si hľadajú informácie a materiály na referáty, alebo pracujú s náučnými CD. Deti sú šťastné, že
hodiny informatiky pre nich nie sú prácou, ale zábavou.

Práca s papierom
Kreatívne zameranie má záujmový útvar Práca s papierom vedený
pani učiteľkou Katarínou Guzovou. Tvorenie, myslenie, fantázia, to
všetko musia mať deti navštevujúce tento útvar v malíčku. Svoj talent
dokazujú nádhernými výrobkami, ktoré im môže závidieť nejeden
umelec. A hoci má útvar názov Práca s papierom, pri práci používajú
aj iné, nie tradičné materiály. Vytvorili už batikované tričká, postavičky zo sadry, úchvatné obrazy s technikou decoupage. Pani učiteľka sa snaží pre svojich žiakov vymyslieť vždy niečo nové a možno aj
práve jej snaženie je výsledkom toho, že má na svojich hodinách vždy
veľa šikovných detí.

Break dance
Žinienky a nebezpečné saltá. Aj takto hrozivo to môže vyzerať na
tréningu break dance. Matúš Stana učí svojich zverencov tie najnovšie tanečné prvky. Tréningy navštevujú mladší i starší. Cieľom je
zdokonaliť sa v technikách, naučiť sa niečo nové. To, že tanec je záležitosťou srdca, nám potvrdili i pri našej návšteve a predviedli nám to
najlepšie, čo vedeli. V mesiaci február zorganizoval Matúš workshop
pre všetkých priaznivcov tohto tanečného štýlu. Zúčastnili sa ho tanečníci z rôznych kútov Slovenska, ktorí pod taktovkou skúseného
lektora nacvičovali spoločnú choreografiu. Matúš chce v budúcnosti
zorganizovať aj súťaž v battle, ktorá by sa mala konať v marci.
Bc. Veronika Bekešová (vychovávateľka)
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Plán aktivít MO JDS
v Krompachoch na rok 2010

„Rozprávková krajina“
opustila našu knižnicu.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov zhodnotila plán aktivít za rok 2009 Naplánované akcie boli úspešne zvládnuté, za čo
ďakujeme pani primátorke Ing. Ivete Rušinovej a Mestskému zastupiteľstvu, tiež našim sponzorom, ktorí prispeli na činnosť našej
organizácie finančnými prostriedkami alebo vecnými darmi do
tomboly. Poďakovanie patrí aj p. Karolovi Wolfovi, že nám umožni každý rok uskutočniť letné posedenie pri guláši v priestoroch
hasičskej zbrojnice, ktoré sú najvhodnejšie pre veľký počet členov.

Postavičky z putovnej výstavy pokračujú vo svojej púti ďalej, aby
potešili ďalších návštevníkov.
Česká výtvarníčka a spisovateľka Vítězslava Klimtová vytvorila nádherné postavičky pre „rozprávkovú krajinu“, ktorá od septembra minulého roka putuje po knižniciach celého Slovenska. Rozjasnili očká
nielen malým škôlkarom, ale prebudili fantáziu i u stredoškolákov a
poskytli námety pre rozprávky na dobrú noc aj pre rodičov a starých
rodičov, ktorí si boli výstavu pozrieť so svojími ratolesťami. Pani
Klimtová nielen vytvorila postavičky, ale vymyslela im aj príbehy a
prostredie, v ktorom žijú.
Napríklad taký Permoník knižný (Metallicola librarius) je obyvateľom starých archívov a knižníc, býva špecialistom na niektoré obdobie a zdržuje sa v zašitých regáloch s ťažkými foliantmi. Knižnicu

V ROKU 2010 MO JDS PLÁNUJE PRE NAŠICH ČLENOV
USKUTOČNIŤ TIETO AKTIVITY:
Február:
• 18.2.2010 – prednáška z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
Sp. Nová Ves pracovníčkou poisťovne. prednáša p. Bujňaková
Marec:
• 10. 3. 2010 – MDŽ – posedenie pri hudbe v reštaurácii Centrum
o 16.00 hod.
• Mesiac knihy – návšteva knižnice spojená s besedou o knihách.
• 23. 3. 2010 – Stretnutie s umeleckým slovom Sp. Nová Ves.
Apríl:
• 28. 4. 2010 – Členská schôdza v MKS Krompachy o 14.00 hod.
Máj:
• 19. 5. 2010 – Prechádzka prírodou v okolí nášho mesta.
Zraz o 8.00 hod. pred MsÚ Krompachy.
• Zdravotná prednáška o 14.00 hod. v zasadačke MsÚ Krompachy.
prednáša lekár Nemocnice
Jún:
• Zájazd - návšteva vybranej jaskyne, alebo objavovanie krás
Starej Ľubovne a jej okolia, napr. Ľubovniansky hrad, skanzen
a Múzeum ľudovej architektúry.
• 16. 6. 2010 – prechádzka prírodou v okolí nášho mesta.
Zraz o 8.00 hod. pred MsÚ Krompachy.
• Zájazd - kúpalisko Vrbov.
Júl:
• 14. 7. 2010 – prechádzka prírodou v okolí nášho mesta.
Zraz o 8.00 hod. pred MsÚ Krompachy.
August:
• 11. 8. 20109 – Letné posedenie v prírode pri guláši na Požiarnej
zbrojnici Krompachy.
• 8. 8. 2010 – Prechádzka prírodou v okolí nášho mesta.
Zraz o 8.00 hod. pred MsÚ Krompachy.
September:
• Zdravotná prednáška o 14.00 hod. v zasadačke MsÚ Krompachy.
prednáša lekár Nemocnice
• Zájazd – divadelné predstavenie Sp. Nová Ves.
• 15. 9. 2010 – Prechádzka prírodou v okolí nášho mesta.
Zraz o 8.00 hod pred Msú Krompachy.
Október:
• Mesiac úcty starších : Odpoludnie poézie a prózy v spolupráci
so základnou školou Krompachy.
• Návšteva divadelného predstavenia Sp. Nová Ves.
November:
• Prednáška z Regionálneho úradu zdravia. (OHS) prednáša
p. Vlčaková
• Záverečné posedenie s členmi výboru a dôverníkmi MO JDS
December:
• 31. 12. 2010 – Silvestrovské posedenie pri hudbe.

považuje za svoje územie a ak mu nie je knihovník sympatický, často
mu kladie pri práci prekážky a ukrýva potrebné knihy.
Veľmi zaujimavou postavičkou vyskytujúcou sa takmer v každej
domácnosti je Zašívač – inak aj ukrývač, alebo upratovač. Väčšina
ľudí má s ním negatívne skúsenosti. Je pôvodcom mnohých zlostí,
pretože s veľkou obľubou schováva veci, ktoré práve bezpodmienečne potrebujeme. Najrafinovanejší Zašívači počkajú, kým to majiteľ
hľadaného predmetu vzdá a prestane ho hľadať, a potom predmet
postaví na miesto, ktoré nešťastník už stokrát rozčúlene prehľadal.
Ale aj s takým Vodníčkom kanálničkom (Aquaticulus canalis) sa
môžete stretnúť. Jeho prítomnosť spoznáte podľa intenzívneho zápachu. Živí sa tým, čo ponúkne kanalizácia, ľudí sa nebojí. Veľmi sa mu
páčia dievčatá, ale pre svoj výzor úspech väčšinou nezaznamená.

Veľmi milou postavičkou bola aj Babička z klbôčka, či Babka kysľavka
a Kamilkový dedko, alebo takí Orieškáči, či Jaskynka zimozeleňová.
Za všetkými postavičkami nám je smutno, tak ako určite aj vyše
600 návštevníkom, ktorí si výstavu počas necelých dvoch týždňov
boli pozrieť.
Ž. Síkorová, Mestská knižnica

číslo
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Znášanlivosť rastlín
Symbióza (spolunažívanie) je v rastlinnej aj v živočíšnej ríši bežný
jav. Pestovatelia už od nepamäti vedeli, že kombinácia niektorých
rastlín priaznivo pôsobí na ich vzájomný rast. Naopak, niektoré sa
v kombinácii neznášajú a ich rast je obmedzený. Vhodné plodiny sa
navzájom, alebo jednostranne podporujú v raste, chránia sa pred
chorobami a škodcami a dokonca zlepšujú svoju chuť. Zmiešané
druhy vysádzame buď plošne, alebo striedavo v riadkoch.
Rastliny toho istého druhu majú v podstate rovnaké nároky na
živiny, závlahu, svetlo a preto si bývajú najväčšími konkurentami.
V prírode sa mnohokultúry nevyskytujú. Zatiaľ, čo navzájom sa
znášajúce rastliny prerastajú do seba koreňmi a využívajú produkty vzájomnej látkovej výmeny, pri neznášajúcich sa rastlinách ich
korene smerujú dole, akoby boli susednou rastlinou odpudzované,
Ako príklad môžeme uviesť znášanie sa zeleru s hlúbovinami. Sú to
najvhodnejší partneri. Zeler navyše odpudzuje húsenice mlynárika a
hlúboviny obmedzujú hrdzu zeleru. Pri výsadbe striedame sadenicu
zeleru so sadenicou hlúboviny. Pretože obe vyžadujú dostatok miesta, využijeme plochu pre zeler, ktorý vysádzame až koncom mája, na
rýchlenie šalátu.
Ak chceme kombinovať ďalej, môžeme pomedzi hlúboviny vysadiť
rajčiaky, ktoré nám pomôžu svojim pachom odpudiť motýle mlynárika kapustného a zabrániť im klásť vajíčka.
Fazuľa vysadená vedľa hlúbovín obmedzuje výskyt vošky kapustovej. Harmanček obsahuje látky, ktoré obmedzujú rozširovanie hubových ochorení. Kôpor na záhradke pôsobí ozdravujúco na všetky
rastliny, navyše odpudzuje pásavku zemiakovú.
Ruže môžeme chrániť pred múčatkou tým, že medzi ne vysadíme
cesnak, ktorý zároveň obmedzuje výskyt ďalších hubových chorôb.
Napokon medzi ružami narastú aj väčšie hlávky cesnaku.
Na záhradke by nemala chýbať aksamietnica (Tagetes), ľudovo
nazývaná fajeruška. Táto kvetina je široko užitočná. Ničí háďatká v
pôde, potláča rast burín a svojou vôňou, ak ju vysadíme medzi hlúboviny, dezorientuje mlynárika kapustného, ktorý hľadá hlúboviny
podľa vône. Nechtík lekársky okrem toho, že ozdravuje pôdu, odpudzuje aj vošky. Kombináciou výsadby jednotlivých vhodných druhov
sa rastliny navzájom chránia a zároveň pôsobia blahodárne na svoj
rast.
OSEVNÉ POSTUPY
PREDPLODINA
hlúboviny, tekvice, strukoviny
hlúboviny, tekvice, koreňová a cibuľová zelenina
záhradné strukoviny, koreňová a cibuľová zelenina
zemiaky, uhorky, rajčiak – mrkva neskorá, hlúboviny
zemiaky, uhorky, rajčiak – mrkva neskorá, hlúboviny
hlúboviny, strukoviny, plodová zelenina
hlúboviny, strukoviny, plodová zelenina
zemiaky, šalát – druhá trať
nenáročná na predplodinu
rajčiak, zeler, uhorky
skoré hlúboviny, uhorky, nevhodné sú zemiaky
a rajčiaky
karfiol
koreňová zelenina, skoré zemiaky, hrach, zapracovať,
dusikaté vápno
kaleráb, kapusta koreňová zelenina, skoré zemiaky, hrach, zapracovať
dusikaté vápno
hrach
hlúboviny, žemiaky, plod.zelenina, dostatok vápnika
fazuľa, kôpor
nenáročné
PLODINA
rajčiak
paprika
uhorky
mrkva skorá
petržlen
zeler
paštrnák
cvikla
reďkovka
cibuľa
cesnak

Ján Miľo

Dňa 16.2.2010 naša spoločenská organizácia bilancovala svoju činnosť za rok 2009. Aj keď členkami našej organizácie sú ženy staršej
vekovej kategórie, naše aktivity sú na dobrej úrovni a podarilo sa
nám všetky naplánované podujatia aj zrealizovať.
V januári sme sa zúčastnili novoročného koncertu v ZUŠ v Krompachoch, v mesiacoch január a február sme sa zúčastnili spomienkových stretnutí pri príležitosti Oslobodenia Krompách a Krompašskej
vzbury, ale aj ďalších pietnych spomienkových stretnutí pri príležitosti ukončenia II. sv. vojny a výročia SNP.
V mesiaci február sme už tradične usporiadali „pampúškový večierok“ s vylosovaním tomboly, kultúrnym programom, ktorí každoročne pripravujú žiaci krompašských škôl.
V marci sa naša členka Zdenka Stettnerová zúčastnila okresného
kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien v Galérii
umelcov Spiša.
Členky našej organizácie sa pravidelne zúčastňujú rôznych celomestských – kultúrno - spoločenských podujatí, do niektorých sa aj
aktívne zapájajú svojou organizačnou pomocou. Spomenieme:
- beseda so spisovateľom Radovanom Brenkusom v Mestskej
knižnici
- prijatie rožňavského diecézneho biskupa J.E.Mons. Fila
- spomienkové stretnutie pri príležitosti nedožitých 100. rokov
J.Barča Ivana,
- organizačná pomoc na Festivale tanca a Štvorylke
- účasť členiek na kultúrnych podujatiach organizovaných mestom
Už pravidelne pre svoje členky pripravujú akcie ako sú:
- DEŇ MATIEK
- Výstavka ručných prác a ochutnávka domácich zákuskov
pri príležitosti Dní mesta Krompachy
- OKTÓBER – mesiac úcty k starším
- Výzdoba vianočného stromčeka v priestoroch Mestského úradu
- Ochutnávka vianočného pečiva počas Vianočných trhov
- V minulom roku sme sa zapojili aj do finančnej zbierky na výskum
rakoviny, prostredníctvom Nadácie na výskum rakoviny, ktorej
výťažok predstavoval sumu 69,30 € a bol zaslaný na účet Krajskej
organizácie Únie žien Slovenska dňa 22.2.2010.
Naše členky sa starajú o údržbu hrobu Litmanovcov, ktorý je pod
našim patronátom a tiež o hrob J.Barča Ivana.
Tieto a všetky ďalšie podujatia, ktoré v tomto príspevku neuvádzame, by nebolo možné realizovať bez tých, ktorí našu organizáciu
v prvom rade akceptujú a všestranne ju podporujú, či už finančne,
alebo nefinančne.
Naše prvé veľké ĎAKUJEM patrí vedeniu mesta Krompachy na čele
s pani primátorkou mesta, Ing. Ivetou Rušinovou, ktorá je aj aktívnou členkou našej organizácie, Ing. Imrichovi Holečkovi, zástupcovi
primátorky mesta Krompachy, ale aj všetkým sponzorom a darcom, bez ktorých by mnohé podujatia nebolo možno zorganizovať:
Mesto Krompachy, p. Vladimír Probala, p. Martin Uhrín, p.Samuel
Čiasnoha, p.Peter Jenčík, p. Zuzana Uličná, p. Janka Brosmanová,
p. Vladimír Puchala, p.Andrej Mikula, p. Milan Hennel, p. František
Marton, p.Alena Dzurová, Ing. Ján Zahuranec, p. Gmuca, Závodná
jedeáleň SEZ KROMPACHY,a s. pod vedením Ing. Anny Cicoňovej.
Naozaj je chvályhodné, že v dnešnej neľahkej dobe sú organizácie
a ľudia, ktorí vedia podať pomocnú ruku. Sme presvedčené, že aj
v roku 2010 budeme môcť zrealizovať všetky naše naplánované podujatia a zároveň nimi obohatíme kultúrno - spoločenský život nielen
všetkým našim členkám, ale aj ostatným obyvateľom nášho mesta.
Helena Cehlárová
predsedníčka MI ÚŽS č.6 Krompachy
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Svedectvo starých kníh III.
Nemáme sa za čo hanbiť!
Uhorská historická spoločnosť (Magyar Történelmi
Társulat) pravidelne každý
rok vydávala vestník názvom
SZÁZADOK (slov. Storočia).
Táto spoločnosť bola založená v r. 1867 a v pečiatke
mala heslo „Spomeňme si
dávnych”. Popri zaujímavých
príspevkov z dejín Uhor-ska,
aj vo vzťahu k dejinám iných
štátov, uverejňovali v nich
aj prehľad historickej literatúry od domácich aj zahraničných autorov. Veľa príspevkov (a veľmi pútavo napísaných) sa
dotýka aj Spiša. Mal som možnosť prelistovať iba zošity 41. ročníka
tohto vestníka z roku 1907.
V 2. zošite tohto ročníka som prečítal hodnotenie knihy „A népoktatás története Magyaror-szágon 1540-ig” (Dejiny ľudového vzdelávania v Uhorsku do r. 1540) od Remiga Békefiho. Kniha získala
odmenu v literárnej súťaži Uhorskej akadémie vied a bola vydaná
v r. 1906.
Recenzent (Erdélyi L.) na 10 stranách podrobne rozoberá toto dielo, ktorá má 8 samostatných kapitol.(Kresťanstvo a ľudové vzdelávanie; Ľudové vzdelávanie v kostoloch; Ľudové vzdelávanie v obecných
školách; Mestské školstvo; Dvorné a súkromné vzdelávanie; Vzdelávanie žien). Veľmi zaujímavé je geografické a chronologické delenie
škôl. Autor podotýka, že po r. 1464 neexistujú údaje o vzniku nových
škôl, všetké časové údaje sa dotýkajú už existujúcich škôl. Zaujímavé
je aj to, že niektoré údaje sa dajú odvodiť len od náhodných poznámok napr. o svedectve učiteľa pred úradmi, o školách spomenutých
v testamentoch, o zbitých žiakoch či o študentoch – bitkároch. Časové údaje majú medzery, lebo napr. po údaji z r. 1417 v Levoči, ďalší
údaj nasleduje až v r. 1520. Vysvetlenie vraj je jednoduché: zničené
archívy počas tureckej poroby. Sú aj výnimky a tie sa týkajú hlavne
škôl Sedmohradska a na severe terajšieho Slo-venska. Autor upozorňuje, že na získanie novších údajov v tomto smere sa otvára široký
pries-tor pre ďalších bádateľov.
Veľmi ma potešili chronologické údaje o školách. Napr. školy sú
známe: vo Zvolene (1401), v Bardejove (1434), Trenčíne (1437), Prešove (1440), Kežmarku (1451), Spišskej Novej Vsi (1481) a v Krompachoch (1501). Aby bol zoznam úplný, uvádzam aj ďalšie časové
údaje: Považská Bystrica (1506), Trnava a Rožňava (1510), Nemšová
a Medzev (1536), Liptovský Mikuláš a Hybe pred r. 1563. Chýrne
protestantské školy (Prešov, Košice, Kežmarok, Banská Štiavnica,
Bardejov, Levoča) vznikli najskôr až v r. 1531.
Je mi ľúto, že doteraz sa mi nepodarilo pozháňať spomenutú knihu, ale na druhej strane ma teší, že som mohol vložiť ďalšiu kocku
do mozaiky dejín nášho mesta.
Ludovit Dulai

RECEPTÁR
Orechy nepatria iba do štrúdli
Orech, dominantný strom našich
dvorov a vinohradov, pochádza zo
Strednej Ázie, z Perzie, do Európy
sa dostal za pomoci Grékov a Rimanov. Jeho latinský názov Juglans regia, teda orech kráľovský, pochádza
zo starorímskeho pomenovania
„Jupiterove žalude”.
;Zrelé a vysušené plody sú vítanou
surovinou v kuchyni, lahôdný nápoj sa dá urobiť zo zele-ných plodov, listy a olej zo šupín liečia niektoré choroby a orechové drevo je
vyhľadávaný nábytkármi.
Orechové jadrá sú pokladnicou vzácnych vitamínov, minerálnych
látok a antioxidantov. Podľa odborníkov chránia srdce tým, že znižujú hladinu cholesterolu. Ale kvôli vysokej kalorickej hod-note sa
doporučuje konzumovať radšej menšie množstvo každý deň.
Čaj uvarený z listov orecha doporučujú proti tráviacim ťažkostiam, proti žalúdočným katarom a proti vysokému krvnému tlaku.
Obklady z čaju sa doporučujú pri kožných vyrážkach a hubovitých
infekciách kože, sedavú kúpeľ zasa proti zlatej žile.
Venujme sa dnes iba kuchynskej úprave orechových jadier, jedlá
z nich môžu byť spestrením nášho jedálneho lístka. Skúste.

Orechová polievka
Suroviny: 300 g orechových jadier, 2 štipky soli, 80 g kryš. cukru,
2 PL medu, 5 PL smotany na varenie, 4 PL škrobovej múčky, 1 l vody.
V troche vriacej vody 3 – 4 minúty povaríme orechové jadrá, scedíme ich a olúpeme. Potom ich pomelieme. Do hrnca vlejeme 0,6
l vody, posolíme, pridáme orechy a med. Varíme pomaly, od bodu
varu15 minút, občas pomiešame. Medzitým dáme do misy škrobovú
múčku, cukor a 0,4 l vody, dôkladne premiešame. Prilejeme do hrnca a za stáleho miešania prevaríme. Podá-vame teplé a každý tanier
polievky ozdobíme 2 – 3 polovičkami jadier.

Zemiakovo – orechové fašírky
Suroviny: 1 kg zemiakov, 2 veľké cibule, 2 hlávky cesnaku, 8 PL
mletých orechov, 8 PL oleja, petržlenová vňať, soľ, tuk na vyprážanie.
Zemiaky postrúhame, cibuľu a cesnak môžeme pomlieť alebo pokrájať nadrobno a spracuje-me s ostatnými surovinami. Necháme 30
minút postáť. Potom sformujeme fašírky a v pekáči vypražíme.

Pražené orechové jadrá k televízoru
Suroviny: 200 g orechových jadier, 1PL soli, 2 strúčiky cesnaku.
Na orechové jadrá v panvici nalejeme toľko vody, aby boli tesne
pod hladinou. Primiešame soľ, pridáme cesnak a od bodu varu varíme 3 minúty. Vodu zlejeme, jadrá necháme odkvapkať a v rúre či
mikrovlnnej rúre ich opražíme. Občas pomiešame, aby sa nespálili.
Vraj sú chutnejšie ako solené arašídy!
Dobrú chuť Vám praje Ludovit Dulai

PRANOSTIKY NA MAREC
Ak v marci kukučka kuká a góľa (bocian) klepotá, dočkáme sa teplého leta.
Daždivý marec je roľníkovo nešťastie , no suchý apríl ale ešte horšie.
Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci , zasaď ich v marci.
Kto nenasial hrachu v marci , nebude ho variť v hrnci.
Marcový prach a májové blato , to je sedliakovi nad zlato.
Marcový sneh nie je dobrý, ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár.
Najlepšie sliepky sú marcové.

Ak v marci prší , tak bude v júni pršať.
Keď je marec daždivý , bude suché leto.
Keď je marec teplý, apríl je chladný.
Koľko je v marci rosy , toľko v máji mrazu.
Marcový sneh jed , aprílový hnoj.
Marec bez vody, apríl bez trávy.
Studený marec , mokrý máj – bude humno ako raj.
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OKIENKO ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
FAŠIANGY, TURÍCE,
VEĽKÁ NOC PRÍDE...
Obdobie medzi Troma kráľmi a Popolcovou stredou
nazývame Fašiangami. V minulosti boli slávené ako
prejav všeobecnej radosti, veselosti, čas recesie, keď
bolo „všetko naopak“, keď bolo všetko dovolené. Je to
prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Fašiangové
zvyky sú odvodené z rímskych antických slávností,
boli to sviatky konajúce sa na počesť umierajúceho a
zmŕtvychvstávajúceho božstva, úrody a rastlín.
Fašiangové zvyky si osvojili aj starí Slovania, ako
obdobie zábavy, karnevalov, masiek, plesov. Našim
žiakom sme priblížili fašiangové zvyky a zaujímavosti
formou rozprávania počas jedného týždňa. Napr., že
ľudia sa obliekali do masiek, ktoré okrem zábavy mali
aj ochranný význam a mali chrániť proti pôsobeniu
negatívnych síl.
Od tejto doby sa až doteraz udržala tradícia karnevalov. Naša škola
nebola výnimkou. Vyzdobená trieda, prichystané masky a nedočkavé deti. Akoby „šibnutím čarovného prútika“ sa naše deti zmenili na
princezné, mačičky a myšky, kuchárov, strigy… Masky si naši žiaci
zhotovili sami, za pomoci pani učiteliek. Dobrá nálada, úsmev na
tvári, príjemná zábava, tanec a pohoda – to charakterizovalo fašiangový karneval v našej škole. Každá maska bola odmenená sladkou
odmenou.
Typické a tradičné pre toto obdobie sú šišky, ktoré patrili aj patria
medzi fašiangové dobroty. Niekoľko dní po fašiangovom karnevale
sme v triede miesili cesto a smažili rôzne druhy šišiek. Šišky sme vysmážali dozlata, plnili lekvárom, vyzdobovali šľahačkou a poprášili

cukrom. Každé dieťa dostalo recept od pani učiteľky Mgr. Dariny
Kandrovej, ako si šišky pripraviť spolu doma s rodičmi. Nezabudli
sme samozrejme ani na správne stolovanie. Naši žiaci si na vysmažených šiškách a voňavom čaji veľmi pochutnali.
Fašiangová nálada vyvrcholila počas diskotéky, ktorú sme spolu
s deťmi pripravili.
Učiteľky ŠZŠ Krompachy

Rozprávková krajina v mestskej knižnici
V Mestskej knižnici v Krompachoch sa v dňoch 2.2.-12.2.2010
konala pre širokú verejnosť putovná výstava bábok českej spisovateľky a výtvarníčky Vítězslavy Klimtovej pod názvom „Rozprávková
krajina“.
Aj žiaci 1., 2. a 3. roč. Špeciálnej základnej školy v Krompachoch
sa zúčastnili tejto akcie. Perfektne naaranžované bábky – umelecké
diela autorky – dotvorili pracovníčky mestskej knižnice rôznymi kulisami tak, že výsledok ich spoločnej práce zanechal v deťoch hlboký
umelecký zážitok. Žiaci s nadšením a obrovským záujmom obdivovali postavičky v rozprávkovej krajine. Plejáda bábok predstavovala
rôznych škriatkov.
Odborný výklad o ich histórii zaujímavo a primerane veku žiakom
podala pracovníčka knižnice pani Jana Jurečková.
Spomienky ostanú dlho v mysliach detí.
S úctou ďakujeme
Učitľky ŠZŠ
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Krompachy

Prima
Sústredenie
V mesiaci február začiatkom jarných
prázdnin sme prežili aj krásne sústredenie
na chate Relax v lyžiarskom stredisku Plejsy.
Výletu sa zúčastnili vychovávateľky Lucia a
Veronika, ktoré si spolu s mažoretkami zo
Základnej školy v Slovinkách užili sústredenie, ktoré hradilo CVČ PRIMA.
V pondelok sme sa túrou po krásnych zasnežených Plejsoh dostali k vytúženej chate.
Cesta bola veľmi únavná, no deti sa nevzdávali, cieľ bol predsa na dosah. Dievčatá sa
nevedeli dočkať, čo sa bude diať, preto sme
hneď po príchode začali s tréningom.
Tancovať neprestávali ani po dvojhodinových skúškach. V prvý večer sme dievčatám
pripravili rôzne súťaže na spestrenie večera.
V utorok od skorého rána sa opäť trénovalo
a pripravovala sa naša prvá choreografia.
Mladšie dievčatá boli nadšené a nechceli
prestať tancovať. Práve ony boli prvé, čo sa
naučili choreografiu. Ale aj staršie dievčatá
sa veľmi tešili.
Krásne popoludnie sme využili na veľkú
guľovačku a sánkovačku, čo k sústredeniu
pod Plejsami patrí. Snehová nádielka bola
veľká, tak sme to využili.
Pri tvorení prvej choreografie týchto nováčikov nám pomáhala trénerka Dagmar
Karoľová, ktorá si našla čas a toto sústredenie
prežila spolu s nami. Posledný večer sme
pripravili dievčatám diskotéku, kde sa tancovalo až do neskorého večera.
Cieľom tohto sústredenia bolo vytvoriť pre
tieto dievčatá choreografie, čo sa nám úspešne podarilo.
Bc. Lucia Sabová (vychovávateľka)

Rozpis súťaží Jar 2010
FK POKROK SEZ KROMPACHY
Dospelí štvrtá liga Juh
14.3.2010, 13.30 hod.
Krompachy - Šaca
28.3.2010, 15.00 hod.
Krompachy - Rudňany
11.4.2010, 15.30 hod.
Krompachy -V.Revištia
25.4.2010, 16.00 hod.
Krompachy - Buzica
9.5.2010, 16.30 hod.
Krompachy -Helcmanovce
30.5.2010 17.00 hod.
Krompachy - Haniska
13.6.2010 17.00 hod.
Krompachy-V.Kapušany

I.ročník memoriálu JURAJA ŠOLTÉSA
Písal sa 25.
december 2008.
Vianočnú atmosféru sviatkov
pokoja ako blesk
z jasného neba
zasiahla v Krompachoch smutnú
správa o náhlom
a
nečakanom
skone
Juraja
Šoltésa. Krutá a
neúprosná smrť
preťala
jeho
životnú niť vo
veku 56 rokov. Juraj Šoltés bol dlhoročným
trénerom krompašskej futbalovej mlade a v
jednej osobe aj manažérom FO Pokrok SEZ
Krompachy. No predovšetkým to bola skvelá a šľachetná ľudská osobnosť.
Na počesť nehynúcej pamiatky človeka
s veľkým srdcom a športovým duchom sa
uskutočnil v predposlednú februárovú sobotu v telocvični SSOŽ v Krompachoch 1.
ročník halového turnaja Memoriál Juraja
Šoltésa.
Pri organizovaní tohoto podujatia sa
podieľali ZO KOVO troch krompašských
firiem – SEZ KROMAPCHY,a s., KOVOHUTY KROMPACHY, a.s.a PANASONIC AVC
NETWORKS SLOVAKIA, s.r.o. Krompachy.
Desiatku štartujúcich mužstiev organizátori rozdelili do dvoch päťčlenných skupín.
Víťazom A – skupiny sa stal bez straty bodu
tím Šoltésovci, t.j. tí futbalisti, ktorí spolu s
nebohým počas jeho života pravidelne každý
piatok hrali futbal v priestoroch telocvične
Gymnázia v Krompachoch.
V B – skupine patrilo prvenstvo tímu Zlievarne, ktorý tiež získal max. počet bodov.
Víťazom 1. ročníka turnaja Memoriál Juraja Šoltésa sa stalo mužstvo Bytového družstva Spišská Nová Ves. Je zaujímavé, že tento
kolektív zásluhou prehry 2:3 so skupinovým
víťazom Zlievareň skončil na druhej priečke
B– skupiny, ale v semifinále zdolal Šoltésovcov.
Víťaz turnaja sa prezentoval aj najlepšou
streleckou muškou, ktorá sa vyšplhala k číslu
22. Nedarilo sa Prakovčanom a domácemu
SEZ-u, oba tímy nezískali ani bod a svorne
vsietili iba po jednom góle. SEZ-áci ich však
inkasovali až 17, teda najviac zo všetkých
štartujúcich celkov. Treba poznamenať, že
tím Mesto Krompachy suplovali na turnaji
štvrtoligoví dorostenci POKROKU SEZ
Krompachy.
So siedmimi gólmi sa najlepším strelcom
turnaja stal Ján Hoppej z Panasonicu. Za
najlepšieho brankára vyhlásili Petra Šustera
(Zlievareň). Najstarším hráčom na turnaji

bol 58–ročný Jozef Kovalík (Hasma), najmladším Matej Ziolkovský (15 rokov – Mesto
Krompachy). Dva tucty turnajových duelov
striedavo rozhodovali Peter Kožár zo Spišských Vlách, a duo krompašských inžinierov
Pavol Keruľ a František Jochman.
Výsledková listina turnaja:
skupina A:
Panasonic – Šoltésovci 2:3
SEZ – Hasma 0:3
Šoltésovic – SEZ 7:1
Kovohuty – Panasonic 2:0
SEZ – Kovohuty 0:3
Hasma – Šoltésovci 1:5
Kovohuty – Hasma 2:1
Panasonic – SEZ 4:0
Hasma – Panasonic 3:7
Šoltésovci – Kovohuty 2:1.
TABUĽKA
1. Šoltésovci 4 4
0 0 17:5
12
2. Kovohuty 4 3
0 1 8:3
9
3. Panasonic 4 2
0 2 13:8
6
4. Hasma
4 1
0 3 8:14
3
5. SEZ
4 0
0 4 1:17
0
B. skupina:
Prakovce – Zlievareň 0:2
Mesto Krompachy – BD SNV 0:4
Zlievareň – Mesto 3:2
VMP Sp. Vlachy – Prakovce 4:1
Mesto – VMP Sp. Vlachy 4:2
BD SNV – Zlievareň 2:3
VMP Sp. Vlachy – BD SNV 2:4
Prakovce – Mesto Krompachy 0:2
BD SNV – Prakovce 3:0
Zlievareň – VMP 3:1.
TABUĽKA
1.Zlievareň
4 4 0 0 11:5
2.BD SNV
4 3 0 1 13:5
3.Mesto
4 2 0 2 8:9
4.VMP Sp. Vlachy 4 1 0 3 9:12
5. Prakovce
4 0 0 4 1:11

12
9
6
3
0

Semifinále:
Šoltésovci – BD SNV 4:5.
Zlievareň – Kovohuty 6:1.
O 3. miesto: Kovohuty – Šoltésovci 2:3.
Finále: BD Sp. Nová Ves – Zlievareň 4:1.
KONEČNÁ TURNAJOVÁ TABUĽKA:
1. Bytové družstvo Spišská nová Ves
2. Zlievareň SEZ Krompachy
3. Šoltésovci Krompachy
4. Kovohuty, a.s. Krompachy
5. ZO OZ PANASONIC Krompachy
6. Mesto Krompachy
7. VMP Spišské Vlachy
8. HASMA, s.r.o. Krompachy
9. ZO OZK Prakovce
10. SEZ KROMPACHY, a.s.
Dušan Girba
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Krížom krážom po Spiši
Prechádzam jedným z najkrajších oblasti Slovenska, dolným
Spišom, ktorý sa vyznačuje nielen prekrásnou prírodou, dejinami,
zvykmi, tradíciami, obyvateľstvom, ale aj minulosťou a hodnotami,
ktoré obdivujeme do dnešných čias. Bohaté dedičstvo, ktoré nám tu
zanechali naši predkovia uchváti nejedného turistu, ktorý navštívi
túto oblasť, charakteristickú strmými, vysokými vrchmi, bohato pokrytými zmiešanými lesmi a hlbokými dolinami. Na tejto ceste som
si uvedomila, že príroda ma v tejto chvíli zaujala, najprv zanechala
neopísateľný dojem, ktorý znásobila priezračnosť trblietavého dňa.
Moje pocity sa ešte vystupňovali a mocný dojem zahŕňal všetko cestu, prírodu i život všedných ľudí.
Rozlial sa vo mne pocit šťastia a harmónie, pocit jednoty s prírodou. Nechcem opísať len zážitky z prechádzky, či z krásy prírody, lež
aj spomenúť prostý život ľudí v tomto kraji. Zachovala sa tu dodnes
živá tradícia tvorby a krásy, ktoré boli späté z ťažkým životom. Život
tu na Spiši je naplnený pravidelným rytmom tvrdej práce a zriedkavých sviatočných chvíľ. I tu vo chvíľach oddychu prežívajú dodnes
život tancami, krásnymi, ľudovými piesňami, obyčajami. Zachováva
sa tu dodnes rozmanitá ľudová kultúra a ľudovú architektúru doplňuje pestrosť tunajších krojov.
Nemožno nevšimnúť si staré domy zo sedlovou strechou, záhradkou, kúskom poľa za dvorom, no i na krásne spišské nárečie, ktoré
tu dodnes z láskou zachovávajú a učia to i mladšie generácie. Uvedomujem si prostý život ľudí v tomto kraji, tvrdú prácu i jedinečnosť
tunajšieho života. Spiš dostal do daru skutočne prekrásnu a pestrú
prírodu. Jeho sever lemujú mohutné a tajomné štíty.
To ma inšpirovalo k tomu, aby som svoje myšlienky a emócie položila na kúsok papiera. Zrejme sa chcem podeliť s čitateľmi o to všetko
čo tu máme na dosah a predsa si to niektorý ani neuvedomujeme.
Som nesmierne rada, že práve v tejto oblasti nášho Slovenska som sa
narodila, žijem tu a vychovávam svoje deti. Učím ich spoznať svoje
rodisko a mať ho rád, pretože všetko čo dieťa sprevádza je preniknuté duchom a ľudovej svojráznosti rodného kraja. Učím ich všímať
si údolie nad ktorým sa vypínajú zalesnené kopce, zarastené úboče
a kde prežijú svoje bezstarostné detstvo i dobu detských hier.
Prechádzam dolným Spišom a zastavujem sa na chvíľku len kúsok
ďalej od obce, kde bývam. Je to miesto, kde sa dá tráviť svoj voľný
čas, stretnúť sa z priateľmi, známymi, športovať, i venovať sa kultúre
a turistike. Umožňujú to ubytovacie zariadenia, reštaurácie, kde je
možnosť spoznať milých a príjemných ľudí.
Nemožno tu obísť južne od mesta, upravené, zasnežené svahy,
lyžiarske stredisko Plejsy. Výstupom na hrebeň sa kochám krásou
prírody, očami hľadám Poráčsku dolinu, Spišský hrad, či turistický chodník na vrch Galmus. V pozadí vidím
a vychutnávam si pohľad na Vysoké Tatry, v ľavo
dominuje Kráľová hoľa ako na dlani a na právo
hľadám dediny, ktoré susedia z týmto mestom.
Dajú sa tu využiť turistické chodníky, ktoré nás
privedú do zaujímavých časti Spiša. To všetko tu
máme. Žiadne slová nenahradia tento neopísateľný dojem z prekrásnej prírody. Lákavé miesto
na oddych, pobyt a turistiku, pretože je to jedno
z mála miest s tak širokým pohľadom a rozhľadom na všetky strany.
Plná prekrásnych dojmov pomaly vchádzam
do mesta, ktoré mi nielenže počarilo rozlohou
svojho chotára ale aj prostým životom ľudí,
prácou ľudských rúk a panenskou prírodou. Ak
pútnika nelákajú slnečné pobrežia a túži vidieť
horské hrebene potom mu odporúčam navštíviť

banícke mesto Krompachy. Hľadím z vrcholov na túto krajinu a jeho
ľud, vyznávajúc sa z hlbokej lásky k tomuto kraju. Popri vysokej
zachovalosti prírodného prostredia nájde tu každý prírodné krásy,
flóru a pramene, to všetko sa tu dá objaviť i ešte viac.
Nádherné prírodné zákutia tu skrývajú najrozmanitejšie divy prírody, ktoré pozývajú k dobrodružstvám. No nielen to. Najväčším
skvostom a pre mňa najkrajšou stavbou je rímskokatolícky kostol
sv. Jana apoštola, ktorý som neobišla a tak zo svojou rodinou zavítala
počas vianočných sviatkov. Neopísateľný dojem zanechala vo mne
krásna výzdoba mesta, príjemná atmosféra spojená z týmto obdobím, no i milé stretnutia s priateľmi a známymi. Niečo úžasné, ako
ma toto malé mestečko príjemne uchvátilo a ďakujem tým, ktorý sa
o to nemalým podielom pričinili. Práve toto zimné obdobie ma tu
svoje čaro.
Spíš – klenotnica Slovenska. O krásach Spiša, ale aj o tomto meste by sa dalo napísať oveľa viac ako sa na túto stránku zmesti, no
ani pri tej najlepšej vôli by sa nepodarilo zachytiť všetko, čo čaká na
oči Vás, ktorý ste tu krásu ešte nevideli. Odchádzam z Krompách,
kde môžete spoznať krásy prírody tohto regiónu, do dolín, k lesom
plných nádhery, zavítajte a prejdite krížom, krážom a tak spoznáte
povahu a život nášho ľudu na dolnom Spiši. Aj keď sa mi to zdá neskutočné a nechcem si to priznať, pomaly ale isto je tu koniec mojej
návštevy. Ešte raz sa otáčam a pohľadom sa lúčim s týmto mestom.
Verím, že tak ako ja, aj vy ostatní budete odchádzať z tohto miesta
s rovnako dobrým pocitom, príjemnými zážitkami a s dostatkom
energie do ďalších dní. Dúfam, že aj na budúci rok v zime sa tu takto
stretneme v Krompachoch. Dovidenia.
Je tu pomaly koniec zimnej sezóny a začiatok novej. Svedčí o tom aj
slnečné počasie, či teplo. Jedna z osvedčených skúseností našich predkov z predveľkonočného obdobia vraví: „Kým nepadnú pašie, teplo
nebude“. Žeby koniec zimy?
Ľudmila Hricková
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Ako sa starať o pleť na jar?
Jar sa nám pomaly ale iste blíži. Trávička si razí cestu skrz zamrznutú hlinu von, vtáky sa vracajú z teplých krajín a slniečko na nás
z oblohy vykukuje stále častejšie a stále viac nás hreje. „Konečne!“,
vraví si asi každá z nás. „Konečne je tu jar!“ To isté si vravia aj návrhári, kozmetické firmy, cestovné kancelárie a veľa ďalších subjektov
a ľudí. V dnešnom článku by som sa ráda zamerala nielen na starostlivosť o pleť na jar, ale aj na novinky v oblasti trendy líčenia.
Čím pleť vyživíme a ako budeme vyzerať čo najviac sviežo, jarne,
mlado a vitálne? Čítajte ďalej.
Ako sa starať o pleť na jar?
Akonáhle na nás po zime vykukne slniečko, všetci hneď odhadzujeme kabáty a s chuťou sa mu vystavujeme na obdiv a dobíjame
energiu vydanú počas zimného obdobia.
Nemali by sme ale zabúdať, že jarné slniečko má veľkú silu a naša
pleť a pokožka nie je na silný a náhly nápor jarných lúčov pripravená. Ako správne sa teda chrániť pred jarným slniečkom? Základom
všetkého je kvalitný krém, ktorý by ste mali na pleť a dekolt nanášať
každé ráno. Krém by mal obsahovať ochranný faktor.
Nesmieme zabudnúť ani na pravidelné čistenie pleti. Nebojte, pleť
sa nám za to krásne odmení, Bude hebká a svieža. Počas dňa je pleť
vystavená mnohým nečistotám a preto je viac než vhodné použiť
čistiace mlieko, pleťovú vodu alebo gél. Najskôr nanesieme na pleť
čistiace mlieko či gél, krúživými pohybmi vmasírujeme do pokožky
a zotrieme vatovým tampónom. Odstránenie zbytkov nečistôt docielime pomocou pleťovej vody.
Vplyv na pleť má samozrejme aj dostatok spánku a pravidelný pitný
režim. Pred spánkom samozrejme nezabudnite pleť dostatočne vyčistiť a naniesť na ňu vrstvu nočného regeneračného krému. Skúste sa
naučiť chodiť spať každý deň v rovnaký čas. Pravidelný spánok a doba
jeho trvania pleť ovplyvňuje tiež. Nezabudnite tiež mať vždy po ruke
nejakú tú minerálnu vodu. Tekutiny sú dôležité nielen pre pleť.
Na výživu a regeneráciu pleti je tiež vhodné použiť pleťové masky,
ktoré si buď kúpime v drogérii alebo si ich môžeme vyrobiť sami doma.
Nezabudnite, že je treba nanášať masky VŽDY na vyčistenú pleť!
Jablková maska
Najemno nastrúhame jablko, zmiešame ho s lyžičkou vlažného mlieka a s približne rovnakým množstvom tekutého zlatavého medu. Po
10 minútach, kedy necháme masku pôsobiť, opláchneme vlažnou
vodou.
Olivová maska
Lyžicu oleja zmiešame s jemnými ovsenými vločkami, žĺtkom a trochou medu. Nanesieme na tvár a necháme 15 minút pôsobiť. Potom
masku starostlivo opláchneme.
Banánová maska
Vidličkou roztlačíme mäkký banán, zmiešame ho s dvoma lyžičkami
olivového oleja a jedným žĺtkom. Aplikujeme na tvár a necháme pôsobit po dobu 15-tich minút.
Jogurtová
Pol smotanového bieleho jogurtu naneste na tvár a nechajte zaschnúť.
Zmyte ho vlažným plnotučným mliekom a nakoniec tvár opláchnite
studenou vodou.
Drožďová
Pár kvapiek citrónu a kocku droždia rozmiešajte s trochou teplej
vody a naneste na tvár. Po 15 minútach masku zlúpnite a jej zbytky
starostlivo odstráňte.
Mrkvová
Z jedného bielku ušľahajte sneh a rozmiešajte v ňom dve najemno
nastrúhané mrkvy. Zmes zahustite múkou, až vznikne kaša. Zmes
naneste na tvár a krk a po 15 - 20 minútach zmyte vlažnou vodou.
Zdroj: internet

KINO SLÁVIA
KROMPACHY
MAREC 2010
6.3 o 19.00 hod.

VSTUPNÉ: 2,- €

ZASTANEŠ A NEPREŽIJEŠ 2
Akcia, úlet a absolútne šialenstvo! Dvakrát intenzívnejší, dvakrát
akčnejší, dvakrát taký silný adrenalínový zážitok, ktorý vás nenechá vydýchnuť. Chev Chelios prežije pád z helikoptéry, čínska mafia mu vyoperuje jeho takmer nezničiteľné srdce a nahradia mu ho
srdcom, ktoré musí pravidelne nabíjať, inak sa zastaví. Rozhodne
sa získať svoje srdce naspäť za každú cenu a tak sa začína šialená
naháňačka po uliciach L.A., v ktorej Chev odstráni každého, kto sa
mu postaví do cesty.
MP od 12 rokov, dĺžka: 96 min.
12.3. o 19.00 hod.

VSTUPNÉ: 2,20- €

TWILIGHT SÁGA: NOV
Fenomén, ktorý zachvátil celý svet, pokračuje! V druhom pokračovaní mega úspešnej Twilight ságy, nakrútenej podľa bestsellerov
Stephenie Meyerovej, oslavuje Bella svoje osemnáste narodeniny
so svojím milovaným Edwardom a celou rodinou Cullenovcov.
Keď sa poreže na prste, kvapka jej krvi vyvolá u Jaspera Cullena
neovládateľnú reakciu a Bellu napadne.
Dĺžka: 130 min; Jazyková verzia: slovenské titulky; MP od 12 rokov
13.3. o 19.00 hod.

VSTUPNÉ: 2,- €

SHERLOCK HOLMES
Nové dynamické stvárnenie najznámeších postáv Arthura Conana Doyla vo filme, „Sherlock Holmes“, postaví Holmesa a jeho verného partnera Watsona pred novú výzvu. Holmes, ktorého bojové
schopnosti sú rovnako nebezpečné ako jeho legendárny intelekt,
musí kvôli porazeniu nového nepriateľa a odhaleniu hrozivých intríg na zničenie krajiny bojovať ako nikdy predtým. Akčno-dobrodružno-mysteriózneho „Sherlocka Holmesa“ režíroval uznávaný
filmár Guy Ritchie. Legendárneho detektíva stvárnil Robert Downey Jr. pričom Jude Law si zahral Holmesovho spoľahlivého kolegu
Watsona, doktora a vojnového veterána, ktorý je Holmesovým
neohrozeným spojencom. Rachel McAdams sa predstaví ako Irene
Adler, jediná žena, ktorá kedy Holmesa premohla, a ktorá s ním
udržiava búrlivý vzťah. Nového záhadného protivníka Blackwooda stvárnil Mark Strong a ako Watsonov objekt záujmu, Mary,
uvidíte Kelly Reilly.
MP id 12 rokov, dĺžka: 128 min.
13.3. o 19.00 hod.

VSTUPNÉ: 2,- €

CESTA ZA SLÁVOU
Na prestížnu strednú umeleckú školu v New Yorku nastúpi
skupina talentovaných umelcov - Jenny chce byť herečka, Marco
a Denise snívajú o speváckom úspechu, Alice a Kevin sa chcú stať
profesionálnymi tanečníkmi, Neil je nadaný filmár a Victor hiphopový tanečník.
Ich štúdium je plné dobrodružstiev a lásky, no najmä tréningu
a tvrdej práce. Skutočnú slávu a úspech môžu zažiť len tí najlepší.
Remake oscarového muzikálu z 80-tych rokov spolu s jeho titulnou
pesničkou FAME.
Predpredaj: MsÚ Krompachy, informátorka –prízemie;
resp. 1 hod. pred premietaním!
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O S E M S M E R O V K A:
Slovenské príslovie:
„ Starí ľudia zle chodia... (dokončenie v tajničke)
KALERÁB, KAMENE, KANAVA, KANKÁN, KANVA, KAPCE, KAPELA,
KAPSA, KARETA, KASTA, KASTELÁN, KAUZA, KELŇA, KLAPKA,
KLUBOVŇA, KMOTRA, KOALA, KOBALT, KOHÚT, KOKOS, KOLESO,
KOLÓNA, KOMINÁR, KOMPA, KONTO, KOPEC, KOSTI, KOTLINA,
KOTOL, KOTVA, KRAVA, KRETÉN, KROTITEĽKA, KRUPICA,
KRUŽIDLO, KUPEC, KUPOLA, KUVIK, KVETINÁČ.
Autorka: Ružena Andrašovská, Krompachy

Zo správnych odpovedí z minulého čísla KS 02/2010 sme vyžrebovali
DUŠANA GIRBU, Poštová 5, Krompachy. Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ na prízemí.

INZERCIA:

KUPÓN č.3

Uzávierka
Krompašského spravodajcu
je vždy 25. v mesiaci
Krompašský spravodajca bude
v predaji vždy po 10. dni
v príslušnom mesiaci.

KADERNÍCTVO

• Predám 3 – izbový v centre mesta Krompachy, prerobený, so zaskleným balkónom. Cena dohodou.
Tel. kontakt: 0905 685 506
• Predám 2 –izbový byt na Lorencovej ul. v Krompachoch.
Komplet prerobený. Cena dohodou. Treba vidieť.
Tel. kontakt: 0910 238 651
• Ponúkam prestavbu bytového jadra: vybúranie s odvozom, vybudovanie z tvárnic, vodo-elektro rozvody,
obklady podľa výberu zákazníka, upratanie po stavbárskych prácach, bonus - umývadlo s batériou zdarma!
Celá prestavba 8 – 10 dní. Tel. kontakt: 0905 282 678
• Výhodne predám priestranný 4 – izbový byt (81 m2)
s loggiou v Krompachoch na 3. poschodí v centre
mesta. Byt je v OV, má nové plastové okná, inak je
v pôvodnom udržiavanom stave. K bytu patrí aj komora na medziposchodí. Cena dohodou.
Tel. kontakt: 0902 330 391
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SALÓN S

Hlavná 25, KROMPACHY

Zmena otváracích hodín

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota

voľný deň
10,00 – 17,00 hod.
10,00 – 20,00 hod.
10,00 – 17,00 hod.
10,00 – 17,00 hod.
objednávky

MESTO KROMPACHY VÁS POZÝVA NA KONCERT

CIGÁNSKY DIABLI

23.4.2010 o 18,00 hod. v Dome kultúry Krompachy
Vstupné:

predpredaj
6,- EUR
v deň koncertu 8,- EUR

Predpredaj: Mestský úrad Krompachy,
prízemie - informátor
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