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KROMPACHY

Na začiatku bolo SLOVO – „sen“
Vážení občania ! 

Sagrada Familia, je masívna rímskokatolícka bazilika v Barcelone, 
ktorá je vo výstavbe už od roku 1882. Jej predpokladané dokončenie 
je stanovené na rok 2026 pri príležitosti osláv 100. výročia smrti 
architekta tohto chrámu Antonia Gaudího. Pápež Benedikt XVI. 
oznámil, že 7. novembra 2010 počas svojej návštevy Španielska 
baziliku posvätí. Do septembra 2010 je plánovaná dostavba časti 
interiéru a sprístupnenie pre turistov. Toľko z Wikipédie.
 Iste sa mnohí pýtate, o čom to naša primátorka chce písať. O Špa-

nielsku, o Barcelone, veď ešte nezačala turistická sezóna. Stavbu 

Sagrada Familie som použila ako paralelu k nášmu „Zimnému šta-

diónu“ s dvomi malými rozdielmi. Stavba „Zimného štadióna“ sa 

začala stavať v roku 1982 a neprojektoval ju slávny Antoan Gaudí.

 Avšak táto stavba s našou stavbou má veľa spoločného. Môžeme 

povedať že naša stavba, tak ako slávny chrám je stavbou dvoch ti-

sícročí. Naša stavba je stavbou dvoch storočí, Sagrada stavbou troch 

storočí. Pokiaľ bude štadión úplne ukončený bude mať viac ako 

30 rokov, Sagrada 130 rokov. Tak ako Sagradu aj náš štadión stavali 

samotní občania vlastnými rukami, svojpomocne.

 29. mája tohto roka, počas osláv Medzinárodného dňa detí, bude 

stavba bývalého rozostavaného „Zimného štadióna“ konečne otvo-

rená, avšak ako Multifunkčné športové a kultúrne zariadenie. Bude 

slúžiť širokej verejnosti počas leta ako športové ihriská s príslušným 

zázemím, t.j. šatňami sprchami a sociálnymi zariadeniami. Bude tam 

možné usporiadať rôzne kultúrne podujatia, festivaly a vystúpenia 

skupín. V zime môže slúžiť ako ľadová plocha s nastriekaným ľadom. 

Z finančných prostriedkov, ktoré naše mesto získalo od Vlády SR ne-

bolo možné zrealizovať ľadovú plochu s umelým ľadom a s prestreše-

ním. Pevne verím, že raz sa aj nám podarí v Krompachoch zrealizovať 

skutočný „Zimný štadión“. 

 Na začiatku bolo SLOVO – „sen“ bývalého predsedu Hokejového 

klubu Pokrok Krompachy  Štefana Želaska.  A to SLOVO bolo „Zim-

ný štadión“. 

 Tento sen predniesol vtedajšiemu predsedovi MsNV Antonovi 

Mackovi. Spolu potom sa obrátili na podpredsedu ONV v Spišskej 

Novej Vsi Ing. Pavla Martona. Títo traja páni, vtedy súdruhovia, 

začali bojovať o to, aby v Krompachoch tak, ako v Spišskej Novej 

Vsi, v  Levoči a v Gelnici bol postavený dôstojný stánok pre hokej. 

V tomto období sa Krompašania aktívne zapájali do krajských súťa-

ží v ľadovom hokeji. Množstvo detí navštevovalo „klzisko“, učilo sa 

korčuľovať a taktiež si pamätám, že boli pokusy aj naučiť deti kraso-

korčuľovať. V meste Krompachy bolo vtedy najviac pracovných miest 

na  počet obyvateľov v okrese, avšak množstvo pridelených finanč-

ných prostriedkov pre mesto neodrážalo tento fakt. V tomto čase naši 

hokejisti hrali asi najlepší hokej v histórii Československa. 

 Keďže nadšenie bolo veľké,  podpora z okresu malá, okrem pána 

Martona, Krompašania si začali sami stavať svoj hokejový stánok 

v „Akcii Z“. Peniaze z ONV boli určené len na nákup materiálu, avšak 

prácu si museli Krompašania zabezpečiť svojpomocne. Tí starší, ktorí 

sú ešte medzi nami si pamätajú na pravidelné brigády najmä chla-

pov pracujúcich v Kovohutách. Do brigád sa však zapájali aj chlapi 

pracujúci v SEZ- e a v Železorudných baniach v Slovinkách. Prvým 

majstrom na tejto stavbe bol môj otec Pavol Bandžuch. Veľmi dobre 

si pamätám, ako sme spolu s otcom študovali  projektovú dokumen-

táciu. Výkresy boli také veľké, že sa nezmestili ani na stôl. Kľačali 

sme na kolenách a študovali sme náročné zakladanie. Pre túto stav-

bu otec nespal veľa nocí. Trápil sa, keď prišla búrka, keď bolo málo 

chlapov na brigáde a mali doviezť betón. Na stavbe pracoval takmer 

dva roky, pokiaľ ho nepostihla zákerná choroba. Avšak na stavbe sa 

neprestalo pracovať. Každoročne Okresný  národný výbor prideľoval  

Krompachom peniaze na materiál a ľudia chodili na brigády. Po roku 

1989 sa práce na stavbe zastavili.  Na stavbe sa znova začalo pracovať 

až v roku 1997. Vtedy mestu bola pridelená dotácia vo výške 10 mil. 

Sk na dostavbu štadióna. Tieto peniaze opäť nestačili. V roku 1998 

práce boli ukončené a stavba bola zakonzervovaná. Počas viac ako 

desať rokov došlo k devastácii stavby, aj keď sa ju všemožne snažilo 

ochraňovať. Zub času, vandali a zlodeji urobili svoje. S prácami sme 

opätovne začali vlani, keď nám Vláda SR na svojom výjazdovom 

zasadaní pridelila v Spišskej Novej Vsi, v októbri 2008 priznala fi-

nančné prostriedky vo výške 15 mil.  Sk, t.j. 497 908 €.  Tieto finančné 

prostriedky nám nepostačujú na konečné uskutočnenie nášho sna na 

modernú športovú halu, no výsledok aj tak stojí za to. V objekte je 

zrealizovaný byt správcu, takže je predpoklad, že stavba bude stále 

strážená a udržiavaná.  

 Vážení občania, dovoľte mi, aby som touto cestou poďakovala naj-

mä tým, ktorí sa najviac zaslúžili o to, aby táto stavba niekedy uzrela 

svetlo sveta. 

 V prvom rade chcem poďakovať pánu Štefanovi Želaskovi - pred-

sedovi a Júliusovi Čechovi -  tajomníkovi  HK Pokrok Krompachy, 

ktorí už nie sú medzi nami. Taktiež veľká vďaka patrí dnes už nebo-

hému pánu Antonovi Mackovi, bývalému predsedovi MsNV, ktorý 

pre naše Krompachy urobil veľmi veľa. Taktiež  naša veľká úcta patrí 

bývalému podpredsedovi ONV Ing. Pavlovi Martonovi.  Naša veľká 

vďaka patrí všetkým pracovníkom Kovohút š.p. ktorí pomáhali pri 

výstavbe štadióna, všetkým funkcionárom Hokejového klubu Pokrok 

Krompachy, funkcionárom a pracovníkom MsNV, dobrovoľníkom 

a brigádnikom, ktorí na tejto stavbe nezištne pracovali a ktorí už  nie 

sú medzi nami, ale aj všetkým, ktorí si ešte dobre pamätajú, ako  na 

tejto stavbe pracovali.  

 Naša úcta a vďaka patrí Vláde SR, najmä predsedovi Vlády, ktorý 

nezištne pomohol nášmu  mestu aspoň sčasti naplniť náš sen. Verím, 

že raz sa ešte naše deti budú korčuľovať na umelom ľade tak, ako deti 

v Spišskej Novej Vsi, Gelnici, v Levoči a v iných mestách, kde mali 

väčšie šťastie ako my,  Krompašania. 

ĎAKUJEM 
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5číslo

BLAHOŽELÁME 

JUBILANTOM V MÁJI

95. ročná 

Margita Blaščakievičová

91 ročná

Ľudmila Böhmerová

85 ročné

Antónia Kleknerová

Oľga Debreiová

Oľga Reichwalderová

80 ročná

Anna Gmucová

75 roční

Ján Pavlík

Ján Harmata

Mária Mikuličková

Blanka Želasková

Anna Brutovská

70 roční

František Gabužda

Mária Denisová

Žofia Legátová

Anna Schusterová, 

Alžbeta Ličková

NARODENIA V APRÍLI 2010

Olívia Dirdová

Ladislav Holub

Adrián Lacko

Anežka Lacková

Rastislav Nerodolík

Helena Sabolová

Nella Šefčíková

Zuzana Šalamonová 

(oprava z KS 04/2010)

ÚMRTIA V APRÍLI 2010

Štefan Beniš 1955-2010

Emil Dubiňák 1923 -2010

Mgr. Marta Fečkeová 

 1946-2010

Pavlína Holubová  1952-2010

Jozefína Legátová 1956 -2010

Božena Maculová 1928 -2010

Štefan Mních 1964-2010

Ján Schönvický  1941-2010

Katarína Síkorová 1932-2010

Štefan Trela 1923 -2010

UZNESENIE č. 16
z mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 12. apríla 2010 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V KROMPACHOCH

A/ VYHLASUJE, ŽE podľa § 51 zákona  č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

  obcí v znení neskorších predpisov, je pán Ján PRIBIČKO nastupujúci náhradník 

  na uprázdnený mandát poslanca MsZ v Krompachoch a zložil zákonom predpísaný sľub.

B/ VOLÍ   

 1. návrhovú komisiu v zložení:

  predseda -  Rudolf ČIASNOHA

  členovia - Ing. Imrich HOLEČKO, Samuel ČIASNOHA

 2. zástupcu primátorky mesta Ing. Imricha HOLEČKA za predsedu komisie MsZ 

  v Krompachoch finančnej a majetkovej.

 3. poslanca MsZ v Krompachoch Jána PRIBIČKA za člena komisie MsZ v Krompachoch 

  finančnej a majetkovej.

C/ BERIE NA VEDOMIE 

 1. Informáciu o vzdaní sa poslaneckého mandátu MUDr. Jána KRÁLIKA  k 1. aprílu 2010.

D/ KONŠTATUJE, ŽE

  Ladislav FRYC zložil zákonom predpísaný sľub príslušníka Mestskej polície v Krompa-

  choch.

E/ ODVOLÁVA

 1. predsedu komisie MsZ v Krompachoch finančnej a majetkovej MUDr. Jána 

  KRÁLIKA.

 2. podpredsedu komisie MsZ v Krompachoch finančnej a majetkovej Ing. Imricha 

  HOLEČKA.

 3. členov komisie pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a propagáciu mesta Ing. Zuzanu 

  Varechovú a Ing. Štefana Ondáša.

Krompachy 12. 4. 2010       Zapísala: Daniela Stanislavová

Ing. Iveta RUŠINOVÁ, primátorka mesta

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
pre voľby do NR SR v roku 2010

 V súlade s § 12 ods. 1. zákona NR SR č. 333/204 Z.z. o voľbách do Národnej rady 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

UTVÁRAM
na území mesta Krompachy 6 volebných okrskov pre voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky a zároveň v zmysle uvedeného zákona 

URČUJEM
 pre jednotlivé volebné okrsky miestnosti takto:

Číslo 

volebného 

okrsku

Ulice a časti mesta  vo volebnom okrsku Volebná miestnosť

1.

Banícka štvrť, Banská, Cintorínska, Dolina, 

Horská, J. BarčaI., Kúpeľná, Lesnícka, 

M. Šarinca, Nám. slobody, Partizánska, 

Sadová, Turistická, Zemanská, bez udania ulice

Dom Kultúry Krompachy,

Námestie slobody č.2

2. Mlynská, Slovinská
Základný škola Krompachy, 

ul. Zemanská č.2

3. Lorencova
Základná škola Krompachy 

ul. M. Šprinca č.5

4. Hlavná, Stará Maša, Štúrova, Tranfusova
Materská škola Krompachy, 

ul. Hlavná č.3

5. Maurerova, Poštová, Robotnícka, Veterná
Hasičská stanica Krompachy, 

Maurerova č.29

6.

29. augusta, Družstevná, Hornádska, J. Jesen-

ského, kpt. Nálepku, Rázusova, SNP, Stará 

cesta

Centrum voľného času 

Kro mpachy, ul. SNP č. 39

Podľa Rozhodnutia predsedu NR SR č. 36/2010 Z.z. sa voľby do Národnej rady SR budú 

konať v sobotu 12. júna 2010. Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 22.00 hodiny.

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta
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Vážení čitatelia.
Každá vojna je vo svojej podstate nezmyselná, pretože najviac bo-
lesti a utrpenia prináša nevinným ľuďom. V pondelok, 10. mája sme 
sa stretli pred Pamätníkom oslobodenia, aby sme si uctili obetu 
všetkých statočných mužov a žien, ktorí darovali pred 65. rokmi to 
najcennejšie – vlastný život. 
 Písal sa rok 1933. Nemecko bolo na prahu novej éry. K moci sa 

dostali ľudia, ktorí sa neuspokojili s Nemeckom, ako krajinou pora-

zených a chceli nastoliť nový svetový poriadok. Ich ciele sa prejavili 

roku 1936 keď Nemecko obsadilo demilitarizovanú zónu v Porýní. 

Roku 1938 svet mlčky uznal pripojenie Rakúska k Nemecku. 30. 

septembra 1938 v Mníchove, už za vrelej účasti a podpore veľmocí, 

sa rozhodlo o osude  Československa. 2. septembra 1938 sa odohrala 

Prvá Viedenská Arbitráž, kde Nemecko, Taliansko, Maďarsko for-

málne zrealizovali dohodu Mníchovskej konferencie a odtrhli ďalšie 

územia Československu. 

 Samotná vojna  začala 1. septembra 1939 o 4:45 ráno, keď Nemecký 

krížnik zahájil paľbu na Gdansk (tento útok mal krycie meno Fall 

Weiss). Ako zámienku použili Nemci prepad rádiostanice v Gliwi-

ciach, ktorú prepadli príslušníci Waffen-SS preoblečení za poľských 

vojakov.  Francúzsko a Británia mali s Poliakmi spojeneckú zmluvu 

a preto vyhlásili Nemecku vojnu. 3. septembra o 9. hodine.  Spojené 

kráľovstvo a spolu s ním tak urobili aj najvýznamnejšie krajiny Com-

monwealthu – India, Austrália a Nový Zéland.  O12:20 tak urobilo 

aj Francúzsko. 4. septembra sa potopením britskej osobnej lode SS 

Athenia nemeckou ponorkou U 30 začala bitka o Atlantik.

 Poľsko bez akejkoľvek podpory spojencov nemalo šancu uspieť 

pred vyspelejšou nemeckou armádou. 5. októbra,  ako posledné jed-

notky kapitulovali oddiely generála Franciszka Kleeberga. 

 Situáciu využil Sovietsky zväz. Už  roku 1939 napadol Fínsko, no 

definitívne ho dobil až rok neskôr. V Júni 1940 bleskovo anektovali 

Litvu, Lotyšsko aj Estónsko. Taktiež prinútil Rumunsko k tomu, aby 

prenechalo Sovietskemu zväzu Besarábiu.

 Hitler, vidiac bezbrannosť západnej Európy, nenechal svoje veľko-

lepé plány nenaplnené a v apríli 1940 začal operáciu Wesserübung, 

ktorou definitívne dobil Dánsko a Nórsko. 10. mája  vnikol do Ar-

dénskych lesov a po jednom mesiaci bojov pochoval snahy Francúzka 

byť vyrovnaným partnerom Nemecka a zničil snahu krajín Beneluxu 

zostať neutrálnymi štátmi.

 Vojna typu Blietzkrieg – blesková vojna, prinášala Hitlerovi stále 

výsledky. No aj keď bolo Nemecko na vrchole, začali sa dostavovať 

prvé neúspechy. Afriku križovala armáda Afrika-Korps pod Rom-

melovým vedením, ktorá prišla na pomoc Taliansku a dosahovala 

striedavé výsledky. Atlantik brázdili nové lode Bismarck a Prinz Eu-

gen, ktoré sa však museli skloniť pred britským kráľovským námor-

níctvom. Nemecké letectvo-Luftwaffe pod Goringovým vedením 

nezaznamenalo vo Veľkej Británii žiadne priaznivé výsledky.

 Po neúspechoch Luftwaffe, Hitler obrátil pozornosť na Východ. Aj 

keď od 23. augusta 1939  platil medzi ZSSR a Nemeckom  Ribbentrop 

–Molotov Pakt o neútočení, málokto veril, že Nemecko od svojich 

snáh na ovládnutie Európy ustúpi.  Dňa 22. júna 1941 porušilo Ne-

mecko s pomocou svojich spojencov dohodu a zaútočilo na ZSSR 

na takmer 4500 km dlhom východnom fronte, siahajúcom spoza 

severného polárneho kruhu na polostrove Kola, cez Karéliu, Baltské 

more až k Čiernemu moru. Jednou z prvých veľkých obkľučovacích 

operácii bola likvidácia sovietskych vojsk pri Białystoku v Minskej 

oblasti. V tejto pasci, z ktorej sa nik neprešmykol, uviazlo 11 soviet-

skych divízií. Nemci sa dostali k Leningradu. Počas nasledujúcich 

900 dní blokády zomrelo na následky hladu, zimy a bombardovania 

najmenej 800 000 ľudí, ale mesto sa nevzdalo a viazalo veľké množ-

Prihovára sa Vám primátorka mesta
stvo nemeckých vojsk. Vo februári 1942 zomieralo v meste od hladu 

a vyčerpania denne až 3000 ľudí. Obliehanie Leningradu bolo naj-

väčšie a najdlhšie obliehanie mesta v novodobej vojenskej histórii. 

V septembri sa podarilo Nemcom zo severu a juhu obkľúčiť Kyjev. V 

júli a v auguste 1941 prebiehala aj bitka o Smolensk a cesty smerujúce 

k Moskve. Celkovo prišla Červená armáda do tej doby o viac ako 2 

milióny mužov. V novembri  sa podarilo sovietskym vojskám vytla-

čiť jednotky skupiny armád z Rostova-na-Done a zažehnať tak na čas 

nebezpečenstvo hroziace Povolžiu a Prikaukazsku. Za cenu veľkých 

obetí sa prudkými protiútokmi podarilo zastaviť i nemecký útok na 

Moskvu. Zlomovou bitkou bola bitka o Stalingrad odohrávajúca sa 

medzi 21. augustom 1942  a 2. februárom 1943. Nasledujúca zima na 

prelome rokov 1942 a 1943 spolu s vyčerpávajúcimi útokmi stalin-

gradských obrancov nemeckú 6. armádu načisto unavila a vyhlado-

vala. Z 22 divízii, ktoré tvorilo vyše 300 000 tisíc mužov nezostala na 

žive ani tretina. Sovieti zajali asi 91 000 nemeckých a rumunských 

vojakov, vrátane poľného maršala Paulusa. Definitívnym obratom 

vojny bola neúspešná operácia Citadela v Kurskom oblúku, kde so-

vietske tankové divízie porazili nemecké tanky.

 Nemecko nebolo jediným agresorom v druhej svetovej vojne. Svoj 

podiel na tejto udalosti majú aj ostatné štáty Európy spolu so Soviet-

skym zväzom. V Ázii  hlavnú rolu začalo hrať Japonsko. Už v roku 

1931 anektovalo Madžusko a roku 1937 napadlo Čínu. 7. decembra 

1941 - Japonské cisárske letectvo napadlo námornú základňu USA 

Pearl Harbor na Havajských ostrovoch. Počas 1,5 hodinového náletu 

zahynulo skoro 3 000 ľudí. Američania prevzali iniciatívu v Ticho-

morí po bitke o Midway. Po 6 mesiacov trvajúcej bitke na ostrove 

Guadalcanal stratili Japonci nádej na víťazstvo vo vojne.

 Na východnom fronte dosahovali sovietske vojská už veľké úspe-

chy. 6. júna 1944 sa na pobreží Normandie vylodili spojenecké vojská 

a otvorili západný front.  Bitka v Ardénskych lesov znamenala po-

slednú veľkú nemeckú ofenzívu, no spojenecké vojská útok odrazili a 

postupne smerovali k Berlínu. 

 Nemeckí predstavitelia podpísali kapituláciu so západnými Spo-

jencami 7. mája v Remeši, no vzhľadom na to, že nebol prítomný 

žiadny oficiálny vyšší predstaviteľ Sovietskeho zväzu, opakoval sa 

akt podpísania bezpodmienečnej kapitulácie ešte raz 8. mája . 9. máj 

bol dňom, kedy kapitulácia nadobudla platnosť. Druhá svetová vojna 

sa v Európe oficiálne skončila. Tisícročná Tretia ríša po 12 rokoch 

prestala existovať.

 Japonci však kapitulovať nemienili. Americký prezident Truman  

preto rozhodol o použití atómovej bomby. Jednu najprv zhodili 6. au-

gusta na Hirošimu, zahynulo 80 000 obyvateľov mesta (na následky 

neskôr ďalších 60 000). No ani po tom Japonci neprejavili žiadnu 

ochotu rokovať o mieri. O tri dni 9. augusta zhodil bombardér B-29 

ďalšiu atómovú bombu. Táto, podstatne silnejšia. Vybuchla nad 

mestom Nagasaki. Až potom 2. septembra podpísali japonskí pred-

stavitelia na americkej bojovej lodi USS Missouri v Tokijskom zálive 

bezpodmienečnú kapituláciu svojich vojsk. Druhá svetová vojna sa 

tak po 6 rokoch krvavých bojov, aké svet dovtedy nepamätal, skonči-

la.

 Vojny sa zúčastnilo 61 štátov (ich obyvateľstvo tvorilo 80% svetovej 

populácie). Vojna zasiahla všetky kontinenty s výnimkou Antarktídy 

a Južnej Ameriky. Priamo sa však bojovalo hlavne v Európe, Severnej 

Afrike, Atlantiku, Oceánii, Južnej a Juhovýchodnej Ázii. Vojenské 

operácie zasiahli územie 40 štátov. V armádach bojujúcich krajín 

slúžilo dovedna 110 miliónov ľudí. Celkové obete sa odhadujú na 

v rozmedzí od 50 do 62 miliónov, čo boli 2,5% vtedajšej svetovej po-

pulácie. 37 miliónov z nich boli civilisti, zvyšnú menšiu časť tvorili 

padlí vojaci. pokračovanie na strane 5
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pokračovanie na strane 7

 V jeden marcový deň, krátko pred piatou 

hodinou rannou opúšťam Krompachy. Sú 

ešte ponorené do tmy, len kde-tu svietia v by-

tovkách ranostaji, ktorí sa chystajú do práce. 

Je ešte  privčas a preto plánujem, že si cestou 

v aute podriemem. Moju pozornosť však 

upúta mesiac na oblohe, ktorý je vykotúľaný 

v plnej kráse a osvecuje celú krajinu. Vyzerá 

to naozaj  zaujímavo a spánok ma akosi pre-

chádza. Kilometre rýchlo ubiehajú a o chvíľu 

vchádzame na najbližší kus diaľnice. Po pra-

vej strane sa hrdo vypínajú Tatry. Ich biele 

vrcholky vyzerajú ako špice namočené do 

šľahačky. Celé sa doslova kúpu vo svite me-

siaca. Naozaj nádhera, na ktorú sa neviem 

vynadívať. Za naším chrbtom sa však objavu-

je  prvé ranné zore. Krajina začína meniť svo-

ju tvár a mesačná  strieborno sivá metalíza 

ustupuje zlatistej. O chvíľu vychádza slnko. 

Musím si nasadiť slnečné okuliare, aby som 

sa vôbec mohla podívať na zasnežené Tatry. 

Dostávam chuť na rannú kávu a tak zastavu-

jeme na najbližšej čerpacej stanici. V reštau-

rácii si sadám  k oknu s výhľadom na Kriváň. 

Ku káve si dám aj čerstvý chrumkavý koláčik 

a noviny nechávam bokom. Teraz sa predsa 

kochám nádherným výhľadom, ktorý si ne-

môžem dožičiť bárskedy...

 V Žiline prestupujem z auta do vlaku. 

Jedna zastávka a som v Bratislave. Tak to je 

paráda! V  IC-éčku čisto, teplo a ticho. Úro-

veň cestovania podľa mojich predstáv. Väč-

šina cestujúcich podriemkava. Krajina mi už 

nepripadá taká zaujímavá a tak sa venujem 

čítaniu. O chvíľu vchádza do nášho vozňa 

čašník so servírovacím vozíčkom. Ponúka 

kávu, čaj, či džús. Odtrhnem oči od novín 

a chvíľu si myslím, že som v lietadle. Žiad-

ni nepríjemní cestujúci, akí boli minule 

v  rýchliku, tu nie sú. Boli vtedy iba dvaja, 

ale znepríjemnili cestu všetkým cestujúcim. 

Oplzlými nadávkami častovali v chodbičke 

každého, kto chcel okolo nich prejsť a navyše 

aj zapáchali... Onedlho mi príjemný mužský 

hlas oznamuje, že za  okamih vchádzame 

do Bratislavy... 

 Samotná Bratislava ma víta zaliata slnkom. 

Hneď na stanici sa blíži ku mne, vek ťažko 

odhadnúť, ale pomerne mladý muž, s oboma 

viditeľne zdravými rukami i nohami a pýta 

50 centov. Len tak. Zadarmo ich však nikto 

nikomu nedá a tak ani u mňa neuspeje. Elek-

tričkou sa dostávam do centra. Začínam byť 

hladná a tak o malú chvíľu vchádzam do ne-

menovanej, pre mňa známej reštaurácie.  

Prebehnem očami po jedálnom lístku. Urči-

te viem, čo nechcem. Nechcem žiadne mor-

ské príšery, ba ani krokodíla, ktorého majú 

v ponuke. Bŕŕŕ! Pri predstave na jeho zuby 

ma striasa. Objednávam si, pre mňa klasi-

ku – kuracie prsia s kešu a k tomu ryžové re-

zance. Tie si doma nemôžem objednať. Mám 

čas, konečne sa nikam neponáhľam a  tak, 

keď dojem, popíjam kolu a sledujem ľudí vô-

kol seba. Neviem, ako vy, ale ja to zbožňujem. 

Zbožňujem tých pár chvíľ, keď sa nemusím 

nikam náhliť a môžem sledovať okolie. Len 

tak. Akoby sa zastavil na tú chvíľu pre mňa 

čas. V divadle oproti plagát oznamuje, že ve-

čer účinkuje herečka Gabika Dzúriková. Iba 

nedávno som sa dočítala, že jej starí rodičia 

pochádzali zo Sloviniek a že tam rada trávila 

svoje detstvo. Nedivím sa jej...

 Vonku je na toto ročné obdobie nádher-

ne a  tak sa vyberám na malé potulky po 

našom hlavnom meste. Prejdem pasážou 

a ocitám sa na Obchodnej ulici. Poprechá-

dzam sa, poprezerám si výklady, vojdem 

do niektorého z obchodov. Doma to naozaj 

nemám a mestský ruch mi občas chýba (no 

a v myšlienkach som zase doma). Škoda, že 

v Krompachoch našu terajšiu Hlavnú ulicu 

nenavrhoval kedysi architekt a nenavrhol ju 

aj s obchodíkmi! Takými, akým bol  obchod 

s potravinami – Hennel. Mohli sme mať tak 

zachovaný akýsi  „charakter mesta“ (mám 

na mysli rad obchodov). A ulica sa dnes tiež 

mohla volať Obchodná. Mali by sme výkla-

dy ako majú v iných mestách a človek by sa 

mal občas kde pristaviť. Hlavne na Vianoce. 

Uprostred mesta by sa tiahol park a sídlisko 

by bolo len na druhej strane. Takto mi však 

celé naše mesto pripadá ako jedno sídlisko. 

Sivé paneláky z  jednej i druhej strany 

a obchody roztrúsené. Človek sa nabe-

há, aj to nezoženie všetko, čo potrebuje. 

Nechcem sa vracať do minulosti, ale 

predsa. Iba na chvíľočku. Kedysi stačilo 

prejsť od bývalej sódovkárne, zabočiť 

doľava -  do mesta a nakúpili ste všetko. 

Samozrejme, nebolo toľko peňazí, ani 

toľko všakovakého tovaru, ako je to 

dnes. Mám na mysli „nákup na jednej 

ulici“, kde ste, počnúc od ihly, nakúpili 

všetko. Až po tú najdôležitejšiu vec. Ne-

hovoriac o tom, že sme dávno mali lep-

šie služby ako dnes. Dnes, v 21. storočí 

nemáme doma opravu obuvi. Kúpite si 

drahé topánky, ale máte smolu, ak sa 

vám na nich pokazí opätok. Najbližšia 

oprava v Spišskej alebo v Košiciach. 

Samotná cesta vás vyjde viac ako jedna 

oprava. Ale byť dnes obuvníkom asi nie 

je lukratívne povolanie a preto mladých 

neláka.  Oveľa viac každého  láka študo-

vať marketing. Znie to pre ucho cudzo, 

ale zato moderne a každý chce predsa 

kráčať s dobou. Pre niektoré povolania 

tak pomaly prestáva platiť, že remeslo 

má zlaté dno a myslím, že im odzvoní, 

žiaľ... Len si neviem dosť dobre predstaviť, že 

kvôli jednému opätku budem musieť v  bu-

dúcnosti vyhodiť inak úplne dobré  topánky...

  Ďalší deň ráno by som rada vymenila ruch 

za prírodu. Najradšej by som zašla do lesa, ale 

to môžem akurát tak doma. Nuž, mierim do 

„najbližšej prírody“ – do Medickej záhrady. 

Na niektorých lavičkách sa k sebe túlia mla-

dí, lebo (?) slnko je ešte skúpe na teplé lúče. 

Mladým veľa slov netreba, stačí, ak sa držia 

za ruku. O pár lavičiek ďalej je oveľa  hluč-

nejšie. Možno to nie je kvôli strate sluchu, 

možno je to len z čírej radosti z náhodného 

stretnutia. Ale dve babky si tam ozaj hlasno 

vymieňajú svoje skúsenosti s nákupom dob-

rej obuvi a  je ich počuť doďaleka. Je  príjemné 

to všetko sledovať a človek, keď sa na chvíľu 

zastaví, uvedomuje si, ako nám všetkým, 

mladým i starým, rýchlo plynie čas ... Kúsok 

od  Medickej záhrady, uprostred mesta, je 

Ondrejský cintorín. Známy je tým, že sa tu 

už nepochováva. Hneď pri vstupe do cinto-

rína sa  stretnete so známym menom, pres-

nejšie povedané, so známym priezviskom 

- Manderla. Veľa našich detí študuje v našom 

hlavnom meste, ale málokto z nich vie, kto to 

bol a že podľa neho sa volala kedysi najvyššia 

budova, ktorú dal postaviť v centre Bratislavy 

– „manderák“. Naposledy na tomto cintoríne 

pochovali J. Satinského. Pristavím sa pri jeho 

náhrobku a zapaľujem sviečku. Mám čas 

a tak si obzerám skoro všetky staré náhrobné 

kamene, z ktorých dýcha história. Pristavím 

Nikto nemôže mať všetko
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sa aj pri iných významných osobnostiach, 

akými boli Ferko Urbánek, či Vavro Šrobár. 

Čítam staré, zaujímavé nápisy - „tu odpočíva 

XY, kaviarnik“, vedľa  neznámy „bratislav-

ský lekárnik“, obďaleč „riaditeľ gymnázia“... 

Neviem, ako vy, ale ja rada „cestujem v čase“. 

Keby to šlo, rada by som sa ocitla aspoň na je-

den deň v dobe, keď tí ľudia žili. Ako to vtedy 

vyzeralo a aké mali vtedy starosti, jednodu-

cho – prežiť deň života vo vtedajšej dobe. To 

si vieme ako-tak  predstaviť už iba z filmov...

 Keď nasledujúci deň  vytiahnem ráno žalú-

zie, vidím posledné vločky snehu ako zvádza-

jú boj s teplom. Pohľadom von si uvedomu-

jem, že hľadím iným do okien. Kde je výhľad 

na les, ktorý mám doma? Doliehajúce rušné 

zvuky mesta – hluk áut, cengot električiek, 

ma vytrhnú zo snenia... Po chvíli už nastu-

pujem do autobusu, aby som dnes navštívila 

svojich známych na opačnom konci mesta. 

Autobus je plný cestujúcich. Zacítim príšerný 

zápach a začínam sa obzerať, odkiaľ sa šíri. 

Zápach mizne,  keď na zastávke pred autobu-

sovou stanicou vystúpia dvaja bezdomovci. 

To ešte netuším, že večer, cestou naspäť, do  

poloprázdneho autobusu nastúpia dvaja iní 

a na moju smolu, posadia sa rovno predo 

mňa... Mám chuť si presadnúť, ale zápach sa 

šíri po celom autobuse... Večer v televíznych 

novinách vidím Branislava Záhradníka, šéfa 

autobusovej dopravy v Bratislave, ako sa vy-

jadruje k problému „vozenia sa bezdomovcov 

v novučičkých autobusoch“. Nevdojak sa 

znova v myšlienkach dostávam domov a živo 

si predstavujem cestu autobusom do Spišskej 

v deň podpôr...

 Počas ďalších dní si ešte stihnem pozrieť 

ostatné kultúrne pamiatky v centre mes-

ta, ktoré som mala v pláne. Navštívim zopár 

kníhkupectiev, aby som si kúpila knihu, kto-

rú u nás nedostať. Ale príjemne strávený čas 

predsa len ubieha oveľa rýchlejšie. A tak sa 

znova ocitám na železničnej stanici. Tentoraz 

obdarujem bezdomovca. Ide o postaršieho 

muža, ktorý v rukách drží Nota bene v snahe 

ho predať. A keďže je čisto oblečený, triezvy 

a nie je dotieravý, tak aspoň túto jeho snahu 

ocením. Ktovie, prečo sa dostal na ulicu?! Ale 

to už je len ďalší z osudov ľudí bez domova... 

 Zlepením drobných čriepkov zo súčasnos-

ti som sa pokúsila vytvoriť akúsi mozaiku 

dneška. Neviem, či sa mi to podarilo. Chcela 

som sa iba  podeliť s čitateľmi o drobné po-

strehy z bežného života. Uvedomila som si 

pri tom, že nikto z nás nemôže mať všetko. 

Že v Bratislave je síce najnižšia nezamestna-

nosť, že majú bohatú možnosť kultúrneho 

vyžitia, ale oproti nám majú ďaleko do lesa... 

Že v porovnaní s nami, východniarmi, majú 

v obchodoch iné ceny (oveľa vyššie), ale záro-

veň aj iné (oveľa vyššie) platy... Že sa stavajú 

pekné bytovky, ale nemajú vyriešenú doprav-

nú situáciu v meste a dochádza k nepríjem-

ným zápcham... Že sa boria s problémom, 

ako sú bezdomovci a mám pocit, že v centre 

sú skoro na každom rohu... Že Bratislavčania 

jednoducho žijú svoj každodenný uponáhľa-

ný život ako obyvatelia iných metropol... Že 

každá minca má svoj rub i líce... Že i my, vý-

chodniari, sa takisto boríme každý so svojimi 

problémami a starosťami, a nie je ich málo. 

Že nás trápi chýbajúca infraštruktúra (škoda, 

že sa diaľnica nezačala stavať z Košíc do Bra-

tislavy, možno by už bola hotová), že máme 

množstvo rómskych osád a s tým spojený aj 

rad problémov, ktoré na západe nepoznajú... 

Že máme vysokú nezamestnanosť... A že 

ruka v ruke kráča s nezamestnanosťou aj 

chudoba. Máme však nádherné hory a príro-

du a máme ju pod nosom. Len škoda, že to 

nevieme zúročiť tak, ako to vedia iné okolité  

štáty. Nuž, za všetko sa platí daň. A naozaj 

nikto nemôže mať všetko.         Marta Mičeková

Milí Krompašania, 

 rozhodol som sa kandidovať na poslanca do NR SR a týmto sa uchádzať o Vašu dôveru. 

O politiku sa intenzívne zaujímam od strednej školy. V komunálnej politike na miestnej úrovni pôsobím 10 

rokov a na úrovni samosprávneho kraja 5 rokov. Môj vek a predovšetkým moje presvedčenie mi umožňuje 

zvládnuť vysoké nasadenie, ktoré práca v politike vyžaduje. 

 Chcem sa venovať tomu, čo mi je profesne najbližšie, t.j. zdravotníctvo a sociálna problematika. 

Preto sa budem snažiť o dokončenie nevyhnutných reforiem v zdravotníctve vedúce k sprehľadneniu a skva-

litneniu zdravotníctva ako celku. Je pre mňa dôležité nielen niečo dosiahnuť, ale aj spôsob ako to dosiahnuť Som presvedče-

ný, že poznatky, odvaha a skúsenosti nás privedú k úspechu. 

O mojich aktivitách sa môžete bližšie informovať pri osobných stretnutiach na našich mítingoch SDKÚ – DS. 

 Prajem Vám pevné zdravie a správne rozhodovanie v parlamentných voľbách. Za každý Váš volebný krúžok Vám vopred 

úprimne ďakujem.

Marian Hojstrič

OSPRAVEDLNENIE

Týmto sa ospravedlňujeme za chyby uve-

rejnené v článku NÁZOR ČITATEĽA  

v Krompašskom spravodajcovi 05/2010. 

Správne malo byť uverejnené: „Tá časť, 

kde vyrástlo sídlisko (nie ihrisko)

 

a ...Ja osobne si myslím, že z časti 

bývalému vedeniu mesta...

Redakčná rada

 Vážení prítomní, dovolila som si dnes Vám 

v kocke predstaviť II. svetovú vojnu, keďže 

od jej ukončenia ubehlo  takmer 65 rokov. 

Bol to najkrvavejší konflikt medzi národmi 

počas celých dejín ľudstva. Krvavejšiu vojnu 

s takýmto počtom obetí a na tak rozsiahlom 

území sveta dejiny ľudstva nezaznamenali. 

Každá vojna prináša so sebou množstvo 

obetí, bolestí, smútku a veľa preliatej krvi a 

sĺz. Neexistuje vojna dobrá a zlá, spravodli-

vá a nespravodlivá. Existuje len vojna zlá a 

krutá . Nedovoľme aby sa hrôzy vojny u nás  

zopakovali. 

Prihovára sa Vám ...
Nedovoľme, aby niekto siahol na životy 

nevinných ľudí. Nedovoľme, aby matky po-

chovávali svojich synov, nedovoľme, aby deti 

plakali na hroboch svojich zabitých otcov. 

Nedovoľme, aby niekto v záujme nadvlády a 

uchopenia moci zničil všetko, čo naši pred-

kovia v pote tváre vybudovali. Nech ľudské 

obete a krv nevinne zabitých ľudí stojí pred 

nami ako nemý výkričník.  

 „Mŕtvy nie je ten, kto je v hrobe.

 Mŕtvy je ten, kto zabudol na hrôzy vojny,

 kto dovolí, aby vznikla nová vojna.“

Ing. Iveta Rušinová, 

primátorka mesta

pokračovanie zo strany 3
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UZNESENIE č. 29. 
riadneho zasadania 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 26. apríla   2010

Uznesenie č. 29/A-1 :

 MsZ v Krompachoch volí návrhovú komi-

siu  v zložení:

predseda   -  Kristián KRAK

členovia  -  Igor JENDRUCH

      -  Stanislav BARBUŠ

Uznesenie č. 29/B-1 :

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie 

správu o plnení uznesení Mestského zastupi-

teľstva v Krompachoch k 26. 4. 2010.

Uznesenie č. 29/B-2 :

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie sú-

hrnnú správu o výsledku hospodárenia škôl 

a školských zariadení za rok 2009. 

Uznesenie č. 29/B-3 :

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie sta-

novisko hlavného kontrolóra mesta k  záve-

rečnému účtu mesta Krompachy za rok 2009.

Uznesenie č. 29/B-4 :

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z overenia ročnej 

účtovnej závierky mesta Krompachy za rok 

2009.

Uznesenie č. 29/B-5 :

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie 

informatívnu správu o vymenovaní za riadi-

teľku: 

a) Materskej školy, ul. Hlavná 3 

 v Krompachoch PaedDr. Lýdiu Medvecovú

b) Materskej školy, ul. SNP 44 Krompachy 

 Alenu Dachovú

Uznesenie č. 29/B-6 :

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie 

informáciu o výsledku následnej finančnej 

kontroly, predmetom ktorej bolo hospodáre-

nie v MŠ Robotnícka v Krompachoch za ob-

dobie roka 2009.

Uznesenie č. 29/B-7 :

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie 

ústnu informáciu o činnosti komisie MsZ 

v Krompachoch na ochranu verejného záuj-

mu predloženú predsedom komisie Igorom 

Jendruchom.

Uznesenie č. 29/B-8 :

 MsZ v Krompachoch berie na vedomie 

ústnu informáciu o činnosti Mestského ha-

sičského zboru v Krompachoch predloženú 

veliteľom MHZ pánom Karolom Wolfom 

mladším.

Uznesenie č. 29/C-1 :

 MsZ v Krompachoch schvaľuje Záverečný 

účet mesta Krompachy za rok 2009 podľa ust. 

§ 16 ods. 10 zákona  č. 583/2004 Z z. o roz-

počtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

uzatvára ho týmto výrokom: celoročné hos-

podárenie sa schvaľuje bez výhrad

  

Uznesenie č. 29/C-2 :

 MsZ v Krompachoch schvaľuje Výsledok 

hospodárenia mesta za rok 2009:

Zostatky na bežných účtoch spolu 

  732 776,69 €

Iné záväzky (cudzie prostriedky) 

  659 485,99 €

Prebytok hospodárenia vo výške

  73 290,70 €

zistený podľa skutočného stavu peňažných 

prostriedkov na bežných účtoch k 31. 12. 

2009 po odpočítaní iných záväzkov (cudzích 

prostriedkov).

 V zmysle ustanovení § 16 ods. 6 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších 

zmien a predpisov nevyčerpané účelovo ur-

čené prostriedky sa z prebytku rozpočtu vy-

lučujú, t.j. cudzie prostriedky účelovo viaza-

né. Zostatok z prebytku sa použije na  tvorbu 

peňažných fondov.

Uznesenie č. 29/C-3 :

 MsZ v Krompachoch schvaľuje  prevod 

100 % prebytku hospodárenia roka 2009, 

t. j. 73  290,70 € do rezervného fondu podľa 

ust. § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. 

z. o  rozpočtových pravidlách územnej sa-

mosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona NR SR č. 611/2005  

Z. z. v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 29/C-4 :

 MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

a) úrok vo výške 1,29 € za rok 2009 na účte 

sociálneho fondu ako ďalší príjem sociálneho    

fondu;

b) poplatok vo výške 51,58 € za rok 2009 

na účte sociálneho fondu ako ďalší výdavok 

sociálneho fondu.

Uznesenie č. 29/C-5 :

 MsZ v Krompachoch schvaľuje  Hospo-

dársky výsledok vykázaný v súvahe k 31. 12. 

2009 - zisk vo výške 488 715.- € s vyúčtova-

ním na účet 428 – nevysporiadaný výsledok   

hospodárenia minulých rokov.

Uznesenie č. 29/C-6 :

 MsZ v Krompachoch schvaľuje  úpravu 

rozpočtov škôl a školských zariadení po do-

hodovacom konaní na rok 2010.

Uznesenie č. 29/C-7 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje  rozpočtové 

opatrenie č. 3 – sociálny podnik 16 650,– €.

Uznesenie č. 29/C-8 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje rozpočtové   

opatrenie č. 4 – rekonštrukcia DK na pred-

mete nájmu (reštaurácia Melódia) v čiastke 

53 385,– €.

Uznesenie č. 29/C-9 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje: zabezpeče-

nie financovania realizácie stavby formou 

komerčného úveru na pokrytie vlastných 

zdrojov, ktoré mesto Krompachy ako investor 

stavby musí zabezpečiť v súlade s podmien-

kami zmlúv na poskytnutie dotácií z  MVa 

RR SR a zmluvou uzatvorenou so ŠFRB, 

v čiastke 468 625,– €. V roku 2010 finančnou 

čiastkou 160 000,– € a v roku 2011 finančnou 

čiastkou 308 625,– €.

Uznesenie č. 29/C-10 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje predaj časti 

pozemkov spolu o výmere 152 m2 na Kúpeľ-

nej ulici v Krompachoch, zapísaných v LV 

č. 1 pre k.ú. Krompachy:

- parcela č. KN 949/3 diel 2, zastavaná plo-

cha o výmere 29 m2 

- parcela č. KN 949/1 diel 1, zastavaná plocha 

o výmere 123 m2 podľa geometrického plánu 

č. 76/2009, vyhotoveného geodetom Jánom 

Zemanom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 

37176528, Pravoslávnej cirkevnej obci, Pavla 

Horova 10, Prešov, zastúpenej duchovným 

doc. ThDr. Štefanom Šakom, PhD.

Cena stanovená v zmysle ZP č. 9/2010 zo dňa 

3.3.2010 je vo výške 1,26 € za m2.

 Kúpna cena bude stanovená vo výške 

najvyššej cenovej ponuky vyplývajúcej z vy-

hláseného priameho predaja, minimálne 

za cenu znaleckého posudku a bude zaplate-

ná v celosti pri podpise kúpnej zmluvy.

Uznesenie č. 29/C-11 :

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj po-

zemkov v k.ú. Krompachy, na ul. SNP, zapí-

saných 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 nar. 31.5.1953, 

bytom Partizánska č. 11, 05342 Krompachy, 

za účelom výstavby fotovoltaickej elektrárne. 

Kúpna cena je stanovená vo výške 5,145 € 

za m2 pozemku t.j. 4.573,90 € a bude zapla-

tená na účet predávajúceho v deň podpísania 

kúpnej zmluvy. 
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 Vyplácanie sociálnych dávok za ničnero-
benie. Rastúca kriminalita a nepotrestané 
krádeže. Deti, ktoré namiesto školy chodia 
vykrádať dvory susedov. Vyhrotené vzťahy 
Rómov s ostatnými obyvateľmi. A vláda, 
ktorá sa štyri roky nečinne prizerá. Riešenie 
rómskej otázky je prioritnou témou poslan-
ca NR SR Štefana Kužmu.
 Prečo ste sa rozhodli venovať tejto téme?

K: Ja, ako východniar, to považujem za vážny 

problém. Dnes je situácia taká, že nezamest-

naný Róm žijúci v osade dostáva od štátu 

toľko peňazí, ktoré by pri jeho nízkej kvali-

fikácii nikde nezarobil. Ak má navyše dosť 

detí, dostáva nadštandardný „plat“.

 Aké je teda riešenie?

K: Vyžaduje si to zmenu niekoľkých záko-

nov. V prvom rade musíme rozšíriť systém 

verejnoprospešných prác. Ani cent nesmie 

byť vyplatený bez odvedenej práce. Máme 

dosť príležitostí využiť každú ruku – pri čis-

tení ciest, chodníkov, brehov potokov a riek. 

Kto odmietne pracovať, bude dostávať len 

naturálny príspevok vo forme stravy, šat-

stva a  iných životne nevyhnutných potrieb. 

Nikto, kto nechce pracovať, by nemal do-

stávať  peniaze zadarmo. Žiadna spoločnosť 

si nemôže dovoliť dlhodobo živiť ľudí, ktorí 

nikdy nepracovali. 

 Ako chcete riešiť háklivú otázku krimi-

nality?

K: Nutná je zmena trestného zákona. Nič tak 

nemotivuje k zlodejčine ako nepotrestaná 

krádež. V súčasnosti krádeže do hodnoty 

266 eur, a tých je väčšina, sa posudzujú len 

ako priestupok, ktorý sa rieši pokutou. Ak 

je však páchateľ v hmotnej núdzi, pokuta sa 

nevymáha. Zmeníme trestný zákon tak, aby 

každá krádež v dome,  dvore alebo v záhrade, 

bez ohľadu na výšku spôsobenej škody, bola 

trestným činom.  Musíme navyše sprísniť aj 

zodpovednosť rodičov za maloleté deti, ktoré 

opakovane páchajú trestnú činnosť. Nie je 

možné, aby  chlapec spáchal trinásť vláma-

čiek a jeho rodičia neniesli žiadnu zodpoved-

nosť.

 Čo vy na to, že Ján Slota v posledných 

dňoch prišiel s návrhmi  pripomínajúcimi 

zmeny zákonov, ktoré ste už vlani predložili 

do parlamentu Vy?

K: Pán Slota mal silné reči aj pred minulými 

voľbami. Problém je v tom, že za štyri roky 

neurobil nič. Nebol schopný predložiť jediný 

návrh zákona, ba ani len podporiť tie návrhy, 

ktoré som predložil ja. Keby tak urobil, už 

dnes mohli Rómovia upratovať neporiadok 

okolo ciest, riek a potokov. Rovnako aj krá-

deže by boli prísnejšie trestané. 

 Myslíte si, že obyvatelia osád majú šancu 

naučiť sa riadne žiť v medziach zákona?

K: Každý  má tú šancu. Poznám Rómov, kto-

rí žijú úplne normálnym životom, tak nech 

mi nikto netvrdí, že je to len v ich mentalite. 

Ak bude výhodnejšie pracovať, zarábať a ne-

kradnúť, rýchlo to pochopia. Dnes ich legisla-

tíva podporuje v ničnerobení a v kriminalite.

ANI CENT BEZ PRÁCE !
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 Bola sobota 20.2. , keď sme sa zišli na že-

lezničnej stanici. Najprv nás čakala cesta vla-

kom do Liptovského Mikuláša a odtiaľ sme 

cestovali autobusom do Prievidze a Brati-

slavy, kde sme zobrali ďalších spolucestu-

júcich. Pokračovali sme v ceste smerom cez 

Rakúsko, dokonca aj Nemecko ( Mníchov), 

znova Rakúsko a nakoniec sme sa dostali 

do Švajčiarska. Cesta bola dlhá ( 16 hodín) a 

únavná, ale užili sme si toho dosť. Atmosféra 

bola nabitá očakávaním, aj z toho, že v tom-

to nočnom čase hrali naši hokejisti na ZOH 

zápas proti Lotyšsku, ktorý sme zvládli a vy-

hrali sme jednoznačne 6:0. Všetkým sa nám 

nálada zlepšila ešte viac.

 Ráno sme dorazili do nášho prvého cieľa 

a ním bolo mestečko Winterthur. Konkrét-

nejšie, fyzikálne i chemické múzeum Tech-

norama, kde sme videli neskutočne veľa po-

kusov, o akých sme ani nesnívali. Aj preto 

ma to veľmi zaujalo. Po tejto prehliadke sme 

pokračovali v ceste ďalej smerom na západ 

Švajčiarska. Videli sme veľa švajčiarskych 

miest ( Lausanne, Bern, Fribourg ... ), krásne 

Alpy a výnimočnú švajčiarsku prírodu. Za-

ujalo ma aj mestečko Montreaux  na hrani-

ciach s Francúzskom, ktoré sa veľmi podo-

balo na Monaco. Centrum mesta, činžiaky, 

domy, atď., to všetko sa nachádzalo na pobre-

ží Ženevského jazera obrovského ako more. 

Bol už pomaly večer, keď sme prišli do Fran-

cúzska na hotel, pretože tam sme boli uby-

tovaní. Nastal taký menší problém, lebo som 

bol oddelený od kamaráta a dali ma na izbu 

s Prešovčanmi, ktorých som nepoznal. No 

musel som si zvyknúť a aj sa skamarátiť. Po-

čas týchto dvoch nocí sme aj tak my všetci z 

gymnázia boli spolu. Pozerali sme olympi-

ádu alebo boli troška večer von a podobne. 

Ďalší deň ráno sme cestovali do CERNU ne-

ďaleko Ženevy. To bol náš hlavný cieľ. Ako už 

možno viete, CERN je urýchľovač jadrových 

častíc. Robia sa tam rôzne pokusy na zistenie 

toho, ako vznikli atómy, antihmota a všetko 

súvisiace s fyzikou a chémiou. Len pre zaují-

mavosť- je to neutrálna oblasť, ktorá  nepla-

tí dane, pretože urýchľovač je pod zemou. Do 

podzemia sa človek nedostane, lebo je tam 

-271 °C. Oblasť je veľká  27 km s priemerom 

9 km a rozkladá sa na francúzsko-švajčiar-

skych hraniciach. Celý CERN je veľmi zaují-

mavý, pretože sa tam robí veľa vecí, o ktorých 

som ani netušil, že sa dajú robiť. Nie všetké-

mu som rozumel, ale nevadí. Bol som spokoj-

ný s tým, že som sa tam mohol dostať. Potom 

sme sa ešte boli najesť v CERN-skej reštaurá-

cii, v ktorej jedávajú tie najfyzikálnejšie moz-

gy. 

 Po tejto veľkolepej prehliadke sme išli nav-

štíviť Ženevu a jej historické pamiatky, cen-

trum mesta, Ženevské jazero, kvetinové ho-

diny, OSN a ešte veľa iného. Mne sa Ženeva 

zapáčila. Hlavne OSN bolo výborné. Dostať 

sa tam sa nepodarí každý deň!. Boli sme aj 

v tej poslednej miestnosti, kde sa bežný člo-

vek len tak ľahko nedostane. Potom sme mali 

v meste rozchod. Večerná vysvietená Žene-

va bola fakt krásna. No veľa 

som si tam toho nekúpil, 

lebo celé Švajčiarsko je dra-

hé, aj Ženeva. Nachádzajú 

sa tam tri druhy vecí – ho-

dinky, čokolády a syry, ako 

možno aj viete. 

 Na záver dňa sme sa vrá-

tili celý unavení na hotel 

už do Francúzska. V ďal-

šie ráno sme sa vybrali na-

späť opačným smerom do-

mov. Našou poslednou zá-

stavkou bolo ešte hlav-

né mesto Švajčiarska Bern. 

Exkurzia CERN (Švajčiarsko) Nemali sme však veľa času, a preto všetko 

bolo  uponáhľané. Oproti Ženeve bol Bern 

skôr taký historický. Množstvo budov, chrá-

mov a stavieb zo stredoveku sa týčilo v centre 

mesta. Nesmiem zabudnúť ani na švajčiarsky 

parlament, orloj a múzeum Einsteina, ktoré 

sme aj navštívili. Všetkého bolo veľa a času 

málo, tak sme nestihli ani nič kúpiť. Pri vý-

chode z mesta som však videl hokejový šta-

dión, na ktorom sa hrali MS v hokeji v roku 

2009 a futbalový štadión, kde sa konali ME 

vo futbale v roku 2008. Pomaly sme prekro-

čili hranice, znova išli trocha cez Nemecko, 

ďalej cez Rakúsko až na Slovensko. Počas na-

šej cesty sme ráno počúvali už na Slovensku 

rádio. Obsah bol jasný – hokej. Hrali sme s 

Nórskom o postup do štvrťfinále a po napí-

navom a tesnom zápase sme zvíťazili 4:3 a zá-

roveň aj dorazili  na konečnú do Liptovského 

Mikuláša. Všetci unavení z cesty sme vlakom 

cestovali do SNV a odtiaľ už autobusom do 

Krompách. To bol koniec našej cesty a výletu. 

Ale tak či tak, na tento výlet, ktorý som ab-

solvoval a mohol vidieť  kus sveta a ešte veľa 

iného, mi zostanú len tie najkrajšie spomien-

ky. Vôbec neľutujem, že som bol, kde som bol, 

pretože takú možnosť už asi v živote nedosta-

nem. Som veľmi spokojný!

Dávid Stajsko 1. A, Gymnázium Krompachy

Poplatok za služby spojené s užívaním multifunkčného ihriska 3,- €/hod.

Rezerváciu ihriska je potrebné dohodnúť u správcu multifinkčného ihriska: tel. č.: 0917 32 61 39

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO OPÄŤ V PREVÁDZKE
Oznamujeme obyvateľom mesta Krompachy, 

že od 15. marca 2010 bude v areáli ZŠ Maurerova 14 
opäť v prevádzke multifunkčné ihrisko.

PREVÁDZKOVÉ HODINY:
pondelok  –  piatok  (mimo prázdnin a sviatkov)

08:00 hod.  –  15:00 hod. aktivity žiakov

15:00 hod.  –  21:00 hod. rezervované pre ostatnú verejnosť

pondelok  –  piatok  (počas prázdnin a sviatkov)

09:00 hod.  –  15:00 hod. deti a mládež

15:00 hod.  –  21:00 hod. rezervované pre ostatnú verejnosť

sobota  – nedeľa

08:00 hod. – 21:00 hod. rezervované pre ostatnú verejnosť
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záhradkárska poradňa

Máj v záhradke
 Dlhá zima posunula začiatok 

záhradkárskej sezóny na koniec 

apríla, až začiatok mája. Jar sa 

omeškala o dva, ak nie tri týždne. 

Sneh a nočné mrazy v uplynulých 

týždňoch znemožnili výsevy 

skorej zeleniny do fóliovníkov. 

Budeme sa musieť zmieriť s tým, 

že skorá zelenina ako redkvička 

a šalát s predlžujúcim sa dňom 

a  zvyšujúcimi sa dennými tep-

lotami, bude vybiehať do kvetu. 

Úroda cibule je taktiež podmiene-

ná včasnou výsadbou. Je to rastli-

na dlhého dňa a  v  krátkych jarných dňoch tvorí bohatú koreňovú 

sústav a listy. Keď dĺžka dňa dosiahne 16 hodín, prestávajú rásť listy 

a tvoria sa cibule, ktorých veľkosť je závislá od toho, aké bohaté je 

olistenie a koreňová sústava.

 Urýchliť rast jednotlivých druhov zeleniny môžeme tým, že ich na 

určitú dobu prikryjeme tunelmi z polyetylénovej fólie, alebo netka-

nej textílie, ktorá má tú výhodu, že prepúšťa vodu, takže zálievku 

môžeme prevádzať bez odkrývania záhonu. Tieto môžeme postaviť 

priamo nad záhonmi z oblúkov pevnejšieho drôtu alebo lieskových 

prútov. Výhodnejšie je zhotoviť si prenosný tunel. Rám vo veľkosti 

záhona si zhotovíme z latiek, oblúky z drôtu alebo ohnutých prútov. 

Takýto tunel môžeme potom premiestňovať podľa potreby na hriad-

ky, kde chceme urýchliť rast. Nesmieme zabudnúť na dobré ukotve-

nie do pôdy proti vetru. Takýto tunel prikrytý polyetylénovou fóliou 

nám dobre poslúži aj pri ochrane jahodníka za daždivého počasia 

pred plesňou sivou na jahodách, musíme ho však ukotviť na kotlíky 

aspoň 10 cm nad zemou, aby sme zabezpečili dobré vetranie.

 Je čas na vrúbľovanie jadrovín za kôru. Pri výbere vrúbľov jablo-

ní majme na zreteli nielen kvalitu ovocia, ale aj vhodnosť kultiváru 

do  našich podmienok a hlavne odolnosť voči chrastavitosti. Sú to 

kultiváry ako Florina, Jolana, Karmína, Melódie, Prima, Rosana, 

Seléna, Rubinola a iné. 

 Nezabudnime ošetriť ovocné stromy proti prezimujúcim škodcom 

po vypučaní, avšak najneskôr v štádiu ružových kvetných púčikov 

prípravkami Calypso  480°C SC+ Vektafid A. Teplota vzduchu by 

mala byť nad 7°C. Proti kvetovke jabloňovej je potrebné previesť 

ošetrenie v štádiu zelených kvetných pukov. Zvýšiť úrodu u jabloní 

môžeme aj tým, že v čase kvitnutia urobíme postrek 0,05% roztokom 

boraxu (5g/ 10 l vody) priamo na kvet, čím sa zvýši klíčivosť peľu 

a tým aj kvalita opelenia. 

 Na biologickú ochranu rastlín a ovocných drevín môžeme použiť 

lepové doštičky natreté prípravkom CHEMSTOP. Biele lepové doš-

tičky použijeme proti pilarke slivkovej, pilarke jablčnej a kvetárke 

kapustovej. Na ovocné stromy ich vyvesujeme 10 dní pred kvitnutím. 

Žlté lepové doštičky používame v skleníkoch a fóliovníkoch proti 

moliciam, letajúcim štádiam vošiek a mínerkám. Vešiame ich hneď 

po vysadení sadeníc 10 -15 cm nad rastlinami.

 Modré lepové doštičky používame v skleníkoch a fóliovníkoch 

proti strapkam. Vyvesujeme ich hneď po vysadení rastlín a nechá-

vame ich počas celého vegetačného obdobia. Pri chemickom ošet-

rovaní stromov a záhradných plodín majme na pamäti, že zriedený 

postrekový roztok musíme použiť do 24 hodín pretože potom stráca 

účinnosť a staré pripravené roztoky vody hydrolýzuje (rozkladá). 

 Tieto staré roztoky môžu poškodzovať rastliny a ohrozovať zdravie 

záhradkára. Vždy si pripravujeme len toľko postrekového roztoku, 

koľko spotrebujeme max. do druhého dňa.                               Ján Miľo

 Apríl v našej mestskej knižnici sa niesol v znamení besied so spi-
sovateli 

Beseda s Jánom Milčákom
 15. apríla navštívil našu knižnicu 

spisovateľ pre deti a mládež pán Ján Mil-

čák, ktorý sa zúčastnil besedy so žiakmi 

tretieho a štvrtého ročníka základných 

škôl. Na veľmi príjemnom posedení, kto-

ré trvalo hodinu a pol, porozprával de-

ťom o svojom živote a o svojich knihách 

pre deti, odpovedal im na otázky a na 

záver podpísal knihy alebo karty. Podľa 

toho, aké otázky deti kládli, bolo vidieť, 

že knihy naozaj prečítali a zaujali ich. 

Pán Milčák sa narodil  9. januára 1935 v 

Levoči. 

Po ukončení štúdia začal pracovať ako lekár v Krompachoch, neskôr 

ako riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi.

 Keďže to bola  beseda s deťmi, besedovalo sa o týchto knihách 

z jeho tvorby:

 Zo štyroch kapsičiek (riekanky a básničky, 1988), 

 Rozprávka o Marianke (1990), 

 Chlapec Lampášik (1996),

 Zuzanka a pán Odilo (2004), 

 Rozprávkový vláčik (2008), 

 Vodník Kalambus a čertík Bubulo (2009), 

 Jakub s veľkými ušami (2010)

 Okrem písania pre deti sa venuje aj rozhlasovej dramatickej tvorbe 

a písaniu divadelných hier a krátkych próz pre dospelých. Za svoju 

tvorbu získal mnoho ocenení a jeho rozhlasové hry sa hrali v mno-

hých štátoch Európy.

Beseda s Petrom Holkom 
22. apríla sme sa zoznámili 

s pánom Petrom Holkom

 Peter Holka sa narodil 22. 

augusta 1950 v Považskej 

Bystrici. Detstvo strávil 

v Púchove, neskôr v Čad-

ci. Pracoval ako novinár 

vo  viacerých redakciách a 

popri zamestnaní vyštudo-

val politológiu. V rokoch 

1996 až 1999 bol šéfredak-

torom Literárneho týžden-

níka. Od roku 1999 pôsobil ako spisovateľom v slobodnom povolaní. 

V súčasnosti pracuje v Literárnej redakcii Slovenského rozhlasu. Žije 

v Bratislave. 

 Časť svojej tvorby adresoval aj mládeži - často prezentovanej cez 

obrazy drsnej reality, v akej sa naša mládež pohybuje. No jeho knihy 

sú hlavne o láske - hravej i tragickej, mileneckej i manželskej, hrieš-

nej i posvätnej.

 Románom Neha vzbudil veľký kritický i čitateľský ohlas, možno 

aj preto, lebo sa tu premietla jeho vlastná tragická životná skúsenosť. 

Peter Holka ale ďalej buduje svoj svet príťažlivého príbehu. Svedčia 

o tom aj romány Nezabudnuteľná vôňa zrelej pšenice a a Smrť, na 

ktorú sa čakalo.

APRÍL V KNIŽNICI
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Deň Zeme
 Vedci a ekológovia v USA ovplyvnení snímkami 
z kozmu dňa 22. apríla 1970 dokumentovali krehkosť 
a zraniteľnosť Zeme. Poukázali na poškodenie atmosfé-
ry a vyzvali celý svet k úsiliu chrániť Zem so všetkým, 
čo ju robí jedinečnou planétou,
 V Základnej škole na Maurerovej ulici sme si Deň 

Zeme pripomenuli pracovnou aktivitou. Cieľom akcie 

bolo inšpirovať žiakov k ochrane životného prostredia 

a vychovávať z nich ekologicky mysliacich ľudí.

 Žiaci sa potešili , že im ,,odpadli vyučovacie hodiny,, 

a vybavení pracovným náradím začali čistiť areál školy. 

Pani riaditeľka tentoraz vo funkcii ,,zásobovača ,,pri-

viezla sadenice ihličnanov, ktoré škole venoval riaditeľ 

mestských lesov Ing. M. Tkáč. Ďakujeme mu za skvelý 

dar.

 Stromčeky budú skrášľovať svah pri novom multi-

funkčnom ihrisku. O pár rokov z nich vyrastú pekné 

stromy. Žiaci pracovali celé dopoludnie a areál školy bol 

o pár hodín ako vymenený. Konštatujeme, že dnešná ge-

nerácia netrávi čas len pri počítači, ale vie sa nadchnúť 

a zapracovať pre dobrú vec.

 Po  úspešne zvládnutom upratovaní iste nikto neod-

hodí na zem žiaden papierik. Akcia zožala veľký úspech 

a už teraz môžeme zodpovedne vyhlásiť, že si v budú-

com roku dáme ,,repete,, Chrániť a zveľaďovať prostre-

die v ktorom žijeme budeme určite každý deň.     

Mgr. Micherdová M., ZŠ Maurerova ulica   

  Zimná lyžiarska sezóna je za nami a my si vychutnávame už takmer letné dni. 

Centrum voľného času Prima v Krompachoch pozvalo lyžiarov v dňoch od 9. do 

17. apríla  na jarnú lyžovačku do Francúzska. Šesť najmladších členov Ski Clubu 

Plejsy spolu  s trénerom Štefanom Šimčákom  a jeho manželkou Vierkou túto šan-

cu využilo. Vychutnali si osem nád-

herných dní v Alpách v stredisku La 

Norma.

 24-hodinová cesta autobusom im 

síce dala poriadne zabrať, ale vôbec 

im neubrala chuť lyžovať. Lyžiar-

skych svahov sa naši mladí lyžiari 

neobávali, pretože už počas troch 

lyžiarskych sezón trávia každý ví-

kend a jarné prázdniny na Plejsoch, 

kde ich tréner Štefan Šimčák a jeho 

manželka Mgr. Viera Šimčáková 

zdokonaľujú v správnej technike lyžovania.

 Naši mladí lyžiari si neužili iba slnečnú lyžovačku na francúzskych svahoch, 

našli si aj nových kamarátov, spoznali zimné stredisko La Norma a vychutnali si aj 

jeho nočný život. Domov sa vrátili poriadne unavení, ale s presvedčením, že o rok, 

ak to bude možné, si to určite zopakujú.

 Touto cestou sa rodičia najmladších členov Ski Clubu Plejsy chcú poďakovať ria-

diteľke Centra voľného času Prima Mgr. Viere Lovasovej za pozvanie na lyžovačku 

do Francúzska a hlavne trénerovi Štefanovi Šimčákovi a  jeho manželke Vierke, 

ktorí ochotne zobrali naše deti  do Francúzskych Álp, kde sa na 10 dní stali ich 

druhými rodičmi. Ďakujeme.

Rodičia Viktórie, Zuzany, Sophie, 

Júlie, Petra a Adama

MESTO KROMPACHY VÁS POZÝVA 
na vystúpenie 

profesionálneho umeleckého telesa

S Ľ U K
Zo zlatého fondu 

J. Kubánku
DIVADELNÁ SÁLA DOMU 

DK KROMPACHY

19. júna 2010 (sobota) o 19,00 hod.

Predpredaj vstupenek: 

MsÚ – informátorka (053/4192222)

Vstupné: 6,- € v predpredaji,

 8,- € v deň vystúpenia

LYŽOVAČKA VO FRANCÚZSKU

ME

19. j
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MÁJ 2010
8.5. o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 2,- €

DOKROR OD JEZERA HROCHY
 Nová česká komédia Zdeňka Trošku, režiséra trilógie Slunce, 

seno, ...    Legendárny režisér Zdeněk Troška prichádza s ďalšou 

zo svojich typických českých komédií tentokrát podľa rovno-

menného knižného bestselleru Miloslava Švandrlíka 

Tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov, 102 min.

15.5. o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 2,- €

TRI SEZÓNY V PEKLE
 Píše sa rok 1947 a doba praje zmyselnosti, extravagancii, hu-

moru a nekonečnému očakávaniu. Ivan Heinz, elegantný dandy 

a vtipný provokatér, má práve devätnásť. Uteká z domu, aby sa 

vydal na nekonvenčnú cestu oslavujúcu slobodu a umelecké 

ideály. Žije len prítomným okamihom, obdivom ku krásnym že-

nám. Život sa zdá byť báječný, v opare cigaretového dymu, ľahko 

opojení likérom a po boku fascinujúcej, krásnej a skúsenej ženy. 

Ivan píše básne a vrhá sa nadšene do zničujúcej romance s ne-

závislou a bisexuálnou Janou. Akčný život plný inšpirujúcich 

erotických hier, výbuchov smiechu, dobovej tanečnej hudby, ale 

aj dramatických politických zmien, prežívajú milenci naplno. 

Komu by sa v tejto chvíli chcelo napríklad do armády. Komunis-

tický režim začína ukazovať aj svoju represívnu tvár. Ivan a Jana 

sa vyhýbajú práci, spriadajú fantastické plány do budúcnosti, 

živia sa drobnými krádežami a plánujú útek do Paríža. Stret 

s  mocou však prichádza tvrdo a nečakane…    Česká verzia, 110 

min. Tento film je nevhodný pre maloletých do 12 rokov

25.5. o 19.00 hod.   VSTUPNÉ: 2,- €

VLKODLAK
 Keď  je Mesiac v splne, USA, legenda ožíva. Horor, 100 min.

Tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov

Predpredaj: MsÚ Krompachy, informátorka –prízemie;

resp. 1 hod. pred premietaním!

KINO SLÁVIAKINO SLÁVIA

KROMPACHYKROMPACHY

Základná umelecká škola
v Krompachoch
Vás srdečne pozýva na

v odboroch:
1. Hudobný
  hudobný nástroj, spev

2. Výtvarný
  kresba, maľba

3. Tanečný
  moderné, ľudové tance

4. Literárno-dramatický

Zápis uskutoční v dňoch 
7.-11. 6. 2010 v čase 14-17 hod

V priestoroch ZUŠ Krompachy, 

nám. Slobody

Tešíme sa na Vás

ZÁPISZÁPIS
       ŽIAKOV       ŽIAKOV  

 Bývalý Klub dôchodcov bol v decembri 
minulého roku premenovaný na Denné 
centrum seniorov Krompachy (DCS). Na 
základe toho, máme vypracovaný aj Štatút 
denného centra, ktorým sa budeme riadiť.
 Denné centrum seniorov – bývalý Klub 

dôchodcov v Krompachoch hodnotil ce-

loročnú činnosť a to v mesiaci marec 2010 

v  Dome kultúry. Na výročnej členskej 

schôdzi bolo prítomných 128 členov, ktorým 

touto cestou ďakujeme za účasť. Poďakovať 

sa chceme aj Mestu Krompachy, primátorke 

mesta Ing. Ivete Rušinovej a jej zástupcovi 

Ing. Imrichovi Holečkovi za účasť na výroč-

nej členskej schôdzi. Poďakovať sa chceme aj 

mažoretkám a Mestskému spevokolu SENI-

OR za kultúrny program. 

 Výbor Denného centra seniorov si na  rok 

2009 vytýčil hlavné poslanie svojej činnosti – 

spríjemňovať starnúcej generácii jeseň života 

a pomáhať jej príjemne a zmysluplne tráviť 

voľný čas.

 Každý mesiac sa výboru podarilo zabezpe-

čiť splnenie naplánovaných stretnutí. 

K najobľúbenejším patrili:

- Medzinárodný deň žien

- Deň matiek

- zájazdové stretnutia za kultúrou 

 a poznávaním krás našej prírody

- Október – mesiac úcty k starším

DENNÉ CENTRUM SENIOROV KROMPACHY
- návštevy u dlhodobo chorých 

 a prestarlých

- spoločenské stretnutia pri hudbe 

 a tanci a pod.

 Že sa nám podarilo splniť všetky napláno-

vané podujatia, za to sa chceme poďakovať 

Mestu Krompachy, Ing. Ivete Rušinovej, pri-

mátorke mesta  a celému kolektívu Mestské-

ho úradu za akúkoľvek pomoc.  Poďakovať sa 

chceme a jednotlivým závodom, organizáci-

ám a firmám, ktoré nám prispeli sponzorsky 

na kultúrne a spoločenské podujatia pre na-

šich členov – seniorov.

 Takto sa snažíme plniť humanitnú úlohu 

medzi dôchodcami, ktorým aspoň trošku 

spestríme jednotvárnosť života.      Výbor DCS
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NAJKRAJŠIE SLOVO
   Mama je nežný hlas, ktorý učí nás vysloviť prvé hlásky,

   mama je  jemná ruka, čo pohládza naše detské vlásky,

   mama je pre nás najkrajšia  tvár, i keď ju zdobia  vrásky,

   mama je najväčšie srdce, vždy plné lásky...

 Mama... Jej hlas, jej jemný dotyk, prívetivá tvár a nekonečná  dob-

rota. To všetko v nás evokuje slovo mama. Mama, to  je inšpirácia. 

Svoju prvú báseň som napísala o mame, keď som bola ešte dieťa. Nie, 

naozaj nechcem, aby to vyznelo na tomto mieste ako samochvála, 

alebo niečo podobné. Chcem  iba povedať, že už vtedy, pred mnohý-

mi rokmi,  som si ako dieťa uvedomovala silu slova mama... Tými zo-

pár veršíkmi som dokázala dojať k slzám svoju vtedajšiu triednu uči-

teľku, Beátu Frankovskú, keď som ju zarecitovala v školskom rozhla-

se. (Prepáčte, že konkrétne menujem, ale možno si tým na pani Fran-

kovskú, neskôr vydatú Ratajovú, určite viacerí Krompašania v dob-

rom spomenú. Tak preto.) Bolo to k sviatku MDŽ, pretože Deň ma-

tiek sa v tých časoch neslávil. Kniha, ktorú som za túto báseň pred 

rokmi získala, dodnes zdobí našu domácu knižnicu. Žiaľ, naša tried-

na už dávno nežije. Nežije ani naša vtedajšia slovenčinárka, pani Va-

lika Miklošová, ktorá mi do knihy napísala venovanie. A nežije už 

ani moja mama. Kniha mi však ostala ako krásna spomienka a vzác-

na pamiatka na moje detstvo, na mamu... 

Mama... Slovo, ktoré znie na malé odchýlky v  rozličných jazykoch 

rovnako. Slovo, ktorému rozumie každý na svete. Slovo jednodu-

ché,  krásne, ľubozvučné, pre nás všetkých slovo s tými najsladšími 

prívlastkami. Najkrajšie slovo. Nielen v čase nášho detstva, ale aj ne-

skôr, v čase dospelosti. S mamou sme spojení od samého počiatku 

nášho bytia. Mama je prvá, kto sa nám  prihovára. Jej ruka je oporou 

pri našich  prvých krokoch. Jej pohľad pozorne sleduje, aby sme ne-

spadli. Aby sme si neublížili. Je naším ochranným krídlom, pod kto-

ré nás schováva vždy, ak by nám chcel ktosi ublížiť. Je preto naším 

prístavom bezpečia a istoty. Mama znamená domov. Jeho teplo, jeho 

svetlo. Miesto, kam sa všetci radi vraciame. Miesto, kde vládne láska. 

Lebo nech nám mama akokoľvek sľubuje, že nás vytrestá za naše pre-

hrešky, ktorých sa vo svojom živote dopúšťame od útleho detstva až 

po dospelosť, nikdy svoje slovo nedodrží. A neurobí tak jednoducho 

z lásky k nám.  Lebo mama bola, je a vždy bude pre nás ten najvernej-

ší kamarát. Iba srdce mamy vie odpustiť, nech by sme sa dopustili čo-

hokoľvek. Srdce mamy je totiž to najväčšie srdce na  svete... 

A hoc by každá mama žila sto rokov, vždy sa nám to bude máliť. 

Pretože mama je len jedna. Preto, keď jedného dňa navždy odíde, v 

tej chvíli navždy strácame svoje detstvo. Nemôžeme ju osloviť tým 

jednoduchým, krásnym slovom mama. Nemôžeme ju pohladiť, ako 

ona kedysi hladila nás. Nemôžeme ju chytiť za ruku, aby sme jej boli 

oporou teraz my  pri jej ťažkých krokoch, uštedrených chorobou, 

či starobou. Vieme, že toto raz a navždy skončilo. No v ušiach nám  

naďalej znie mamin láskavý hlas. Stačí len jemne prižmúriť oči a vy-

norí sa nám v plnej kráse. To sme načreli do truhlice najväčšieho 

bohatstva na svete, ktoré nám nikto nikdy nemôže vziať - do našich 

spomienok. A tak je  s nami znova. Stále rovnaká, stále láskavá, dob-

rotivá a milá. Vôbec sa nezmenila. Jednoducho - naša mama. Cítime, 

že i naďalej zhora sleduje a sprevádza naše životné kroky. Aby sme 

neskĺzli z dobrej cesty. Aby sme kráčali životom tak, aby sme si ne-

ublížili. Nie je už medzi nami, ale je s nami. A hľadá si nový domov. 

Tak uvoľnime pre ňu  miesto v našom srdci. Len tak nezabudneme na 

svoju mamu. Nikdy. 

 Marta Mičeková

Slovenský Červený kríž, 
miestny spolok Krompachy,

pod záštitou primátorky mesta 
Ing. Ivety Rušinovej

pozýva občanov

dňa 7. júna 2010 (pondelok) 
od 8.00 do 11.00 h na

BEZPRÍSPEVKOVÉ 
DAROVANIE KRVI

prostredníctvom mobilnej odberovej jednotky 
Národnej transfúznej služby Košice.

Krv môžu občania darovať v priestoroch 
Mestského úradu Krompachy.

Viac informácií na www.krompachy.sk, 
www.redcross.sk, www.nts.sk, 

na tel. čísle 0918 610 718  alebo priamo na mestskom úrade.

Príďte darovať najvzácnejšiu tekutinu!
Je potrebné mať so sebou občiansky preukaz a preukaz zdra-

votnej poisťovne, prípadne preukaz darcu pri opakovanom 
odbere. 

  Ing. Iveta Rušinová     Ing. Jana Tureková
  primátorka mesta       predsedníčka MS SČK
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 „Deň narcisov“ - deň 

boja proti rakovine.

 Dňa 9. apríla 2010 sa žiaci prvého stupňa 

ŠZŠ - Krompachy zúčastnili na besede s ná-

zvom „Deň narcisov“ - deň boja proti rakovi-

ne. 

Deti boli informované o prevencii rakovi-

ny, a to najmä v spôsobe zaužitia princípov 

zdravého životného štýlu už v detstve, ktoré 

sú vysokým predpokladom správneho život-

ného štýlu aj v dospelosti.

 Žiakom bolo vysvetlené, že ľudia postih-

nutí rakovinou potrebujú pomoc a podporu 

v každom štádiu choroby a preto sa v tomto 

roku uskutoční už 14. ročník (16. apríla 2010) 

zbierky finančnej pomoci na Slovensku, a že 

každý dar, poskytnutý tejto lige boja proti 

rakovine, prispeje k boju proti zákernej cho-

robe, ktorá sa stáva jedným z najzávažnejších 

zdravotných problémov sveta.

Žiaci pri tejto príležitosti vyrobili i symbol 

tejto kampane - kvietok narcis, ktorého pri-

pnutím a nosením sa vyjadruje spolupatrič-

nosť a podpora onkologickým pacientom. 

uč. ŠZŠ

Deň Zeme

 Mnohí z nás určite nevedia, 

čo je ten „Deň Zeme“, kedy 

nastane a čo sa bude diať. Kedy 

bude potrebné zachrániť našu 

planétu pred jej zánikom. Ja 

si myslím, že ten „Deň Zeme“ 

práve nastal, a preto sa musíme 

spoločne snažiť o to, aby sme 

ho využili naplno, aby aj bu-

dúce generácie mohli piť čistú 

vodu a dýchať zdravý vzduch. 

Znečistenie nášho životného 

prostredia ohrozuje vzduch i 

vodu. Obmedziť to môžu len medzinárodné 

platné zákony a spoločné úsilie ľudí. Uve-

diem pár príkladov, aby bolo jasné, proti 

čomu máme bojovať a čoho sa strániť.

- Kyslé dažde obsahujú jedovaté splodiny z 

tovární a áut. Môžu rýchlo poškodiť rast-

linstvo. Jedným z opatrení je používanie 

bezolovnatého benzínu, alebo nahradenie 

benzínovej nádrže za nádrž na propán-bu-

tán.

- Halogénne uhľovodíky (freóny), aké sa 

donedávna používali pri výrobe sprejov či 

chladničiek, poškodzujú ozónovú vrstvu 

atmosféry. Riešením je náhrada inými zlú-

čeninami.

- Oceány, moria a rieky sú znečisťovanie 

priemyselnými odpadmi, ktoré ohrozujú 

ryby a znehodnocujú pitnú vodu.

- K zvyšovaní kysličníka uhličitého popri 

spaľovaní fosílnych palív prispieva, aj vy-

rubovanie lesov, lebo lesy absorbujú kyslič-

ník uhličitý.

- Výsledkom činností ľudí je aj ohrozenie 

mnohých druhov rastlín a  živočíchov, ku 

ktorým sa správame egoisticky a hrozí im 

vyhynutie. 

OKIENKO ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

- Rast veľkých miest a rozvoj priemyslu pri-

spievajú k vyčerpávaniu svetových zdrojov 

uhlia, ropy a zemného plynu. 

 Musíme teda využiť tento čas na to, aby 

sme sa všetci pričinili k zachráneniu našej 

krásnej planéty v záujme našej spoločnej bu-

dúcnosti. 

 So žiakmi prvého stupňa sme počas škol-

ského roka zbierali odpad v prírode. V príro-

de sme nazbierali množstvo plastových fliaš, 

z ktorých sme si odkladali vrchnáčiky. Tieto 

vrchnáčiky sme po-

užili na zhotovenie 

krásnych obrázkov 

– logo školy, kačička, 

kvietok. Obrázky 

boli veľmi krásne, 

len je škoda, že boli 

zhotovené práve 

z  nazbieraného od-

padu, ktorého je v 

našej prírode stále 

veľa. Veríme že sme 

prírode zbieraním 

odpadu aspoň trocha 

pomohli.    

uč. ŠZŠ

Pozývame Vás na 

FESTIVAL TANCA 
KROMPACHY 2010

dňa 5.júna 2010 od 16,30 hod.

na Multifunkčnom kultúrno – športovom zariadení 

na Kúpeľnej ulici v Krompachoch (zimný štadión)
Festival sa koná s podporou Košického samosprávneho kraja
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INZERCIA:

• Predám 2- izbový 

byt po rekonštrukcii 

–trojizbový, 

 na Maurerovej ulici. 

Cena dohodou.

 Tel. kontakt: 

 0944 193 000

5číslo

O S E M S M E R O V K A: 

 Uzávierka 

Krompašského 

spravodajcu 

je vždy 25. v mesiaci

Krompašský 

spravodajca bude 

v predaji vždy 

po 10. dni 

v príslušnom me-

siaci.

- Ako sa má ten papagáj, čo som ti daroval k narodeninám?

- Pred týždňom zomrel na vyčerpanie.

- A to už ako?

- (dokončenie v tajničke)

ASTRA, FERNET, HARMONIKA, HLADINA, IHLAN, KAPITÁNKA, 

KLADINA, KOMORA, KONÁR, KONTO, KOPYTÁ, KVETINA, LEPORELO,

LOKOMOTÍVA, MULAT, OHRADA, OPICA, PANEL, PISÁR, POLKA, PO-

TRAVA, PRACKA, PRALINKA, RAKETA, RAMPA, ROKLINA, ROLÁDA, 

SITKO, TETROV, TULENE, VALACH, VRECOVINA

Zo správnych odpovedí z minulého čísla sme vyžrebovali: Annu Repaskú, 

Maurerova 791/45, Krompachy

Výhru si môže prevziať  v pokladni MsÚ, na prízemí.
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