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PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA MESTA KROMPACHY
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám opäť prihovorila prostredníctvom
nášho mesačníka. Tentoraz sa do vašich rúk dostávajú naše noviny
neskôr ako obyčajne, keďže záver mesiaca máj a začiatok mesiaca
jún boli bohaté na rôzne udalosti v našom meste. Rezonovali udalosti týkajúce sa otvorenia Štadióna pod Okruhliskom a povodne,
ktoré sme museli riešiť už v strede mesiaca máj.
Dňa 16. mája o 21,00 hod. do 17 mája bol v našom meste vyhlásený
tretí, najvyšší, stupeň povodňovej aktivity, kedy voda v Slovinskom
potoku stúpala tak, že hrozilo jej preliatie pri budove Mestského úradu. Došlo k upchaniu vpuste potoka Jareček. Voda pretekala po Kúpeľnej ulici, až k VÚB banke. Značné problémy a škody spôsobila
stekajúca voda ešte vtedy na neukončenom Štadióne.
2. júna v Krompachoch bol opäť vyhlásený tretí stupeň povodňovej
aktivity. V skorých ranných hodinách došlo k vyliatiu potoka Heľa
na Doline. Rozvodnený potok ohrozoval blízko stojace domy. Došlo
k utrhnutiu a odplaveniu cesty v lokalite Dolina, zaplaveniu garáži
a štátnej cesty smerom na obec Slovinky. Na Hornádskej ulici došlo
k zvýšeniu toku rieky Hornád a priesaku vôd na Hornádsku ulicu.
Zároveň došlo k zaplaveniu priestorov Sociálneho podniku (bývalé
SOU) do výšky cca 40 cm .
V tejto fáze ešte nedošlo k zaplaveniu časti stavby, kde boli umiestnené nové stroje. Mesto vykonávalo zabezpečovacie a ochranné práce a to plnením vriec pieskom, ktoré sme ukladali v ohrozenej časti
mesta Dolina a na Hornádskej ulici. Zhruba okolo 500 vriec sme mali
uskladnené u nás v skladoch a ďalších 1000 vriec sme v tento deň
zakúpili. Piesok sme používali z detských pieskovísk a plážového ihriska. Použili sme piesok, ktorý sme plánovali tohto roku vymeniť.
3. júna, aj keď pominulo bezprostredné nebezpečenstvo povodní
naplňovali sme vrecia pieskom, keďže nebola priaznivá predpoveď
počasia.
4. júna pred 8,00 hod. ráno začala voda v Hornáde stúpať tak, že
voda v koryte dosahovala vrchnú hranu brehu. Preto sme požiadali rodičov školopovinných detí z Hornádskej ulici, aby všetky deti
poslali do školy, aj tie, ktoré mali vyučovanie poobede. Pre prípad
evakuácie Hornádskej ulice mali sme pripravené triedy v školách:
Základnej školy na ul. SNP, dve triedy v Špeciálnej základnej škole,
Materskú školu na ul. SNP a telocvičňu v ZŠ na Zemanskej ulici.
Okolo 9,30 hod sme zisťovali aká je vysoká hladina toku Hornádu
v Spišskej Novej Vsi. Prednostom Obvodného úradu v Sp. Novej Vsi a
ved. Odboru KR OÚ RNDr. Viliamom Štubňom sme boli upozornení, že môže ešte
dôjsť k zvýšeniu hladiny
Hornádu. Preto sme sa spolu
so zástupcom
Obvodného
oddelenia policajného zboru v Krompachoch Mgr. Jozefom Kunom

rozhodli, že začneme do tried ZŠ na ul. SNP a MŠ na ul. SNP postupne evakuovať matky s deťmi. Väčšie deti do Základnej školy, menšie
deti, kojencov a batoľatá spolu s matkami do materskej školy. Muži
mali pomáhať pri ukladaní vriec s pieskom okolo Hornádu a Sociálnemu podniku. Len cca 10 chlapov ostalo pomáhať, ostatní odišli.
Avšak musím povedať, že niekoľko mužov z Hornádskej ul. napĺňalo
vrecia s pieskom na Plážovom ihrisku a nemalo čas chrániť svoje príbytky a rodiny. Preto im chcem aj touto cestou poďakovať. Za rýchlej pomoci zamestnancov SEZ a.s. a Zlievárne SEZ a.s. sme začali plniť a ukladať vrecia s pieskom aj okolo brehu rieky Hornád zo strany prístupovej komunikácie k priemyselnému parku. Taktiež sme navážali štrkodrvu okolo vriec, aby sa spevnil breh v najkritickejších
miestach. SEZ a.s. nám vtedy zapožičal cca 200 – 300 vriec. Okolo
11,30 hod. sme boj so stúpajúcou vodou vzdali a museli sme sa rýchle
presunúť do bezpečia, keďže voda prudko stúpala. Nepomohli žiadne
zábrany a došlo k zaplaveniu domov na Hornádskej ulici, budovy Sociálneho podniku, takmer celého priemyselného parku a Elektro stanice 110/22kV (Elektrorozvodňu). Zhruba medzi 12,00 a 12,30 voda
prudko stúpa na Starej Maši, Trangusovej ulici a Štúrovej ulici. Nepomohli už ani rýchle dovezené vrecia s pieskom. V tom čase sme požiadali o pomoc Vás, občanov.
Mestským rozhlasom sme Vás vyzývali a prosili či nám nepomôžete plniť vrecia s pieskom a taktiež sme Vás prosili o samotné vrecia,
keďže bol problém doviezť ďalšie vrecia zo Spišskej Novej Vsi. Vtedy
sme už vedeli, že cestný most pri firme Embrako v SNV bol zrútený,
sčasti bol neprejazdný most v Kolinovciach a časť komunikácie pri
obci Richnava sa prepadla. V domoch na Trangusovej ulici, Štúrovej
ulici a na Starej Maši uviazli ľudia, ktorých bolo nutné vyslobodiť.
Nikto nevedel, čo môže prírodný živel ako je voda, ešte spôsobiť.
Preto sme požiadali o poskytnutie obrneného transportéra, člnov a
vrtuľníka. Keďže bola zaplavená Elektro stanica – rozvodňa, vozidlo
obrneného transportéra dopravilo zamestnancov „Elektrární“ k ich
zariadeniam, aby zabezpečili nevyhnutné opatrenia. Zároveň bola
zabezpečená preprava náhradného zdroja el. energie pre Zinkózu a.s..
Keďže voda rýchle stúpala a Zinkóza bola už zaplavená náhradný
zdroj energie bol poskytnutý pre ČOV. V prípade, ak by ČOV nebol
napojená na náhradný zdroj el. energie, boli by škody v meste ešte
oveľa väčšie. Mesto Krompachy bolo odpojené od el. energie cca do
18 hod. V popoludňajších hodinách ustal dážď a v nočných hodinách
začala voda v Hornáde pomaly klesať. Keďže sme sa obávali, či bude
možné mesto ráno zásobovať zo smeru od Spišskej Novej Vsi, zabezpokračovanie na strane 3
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Krytá plaváreň opäť otvorená
Výsledky volieb do NR SR v Krompachoch
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Politický subjekt

Počet platných hlasov
vo volebnom okrsku
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6

Podiel

Čís.
kand.
listiny

Spolu

Por.

Výsledky volieb do NR SR
podľa jednotlivých okrskov
v Krompachoch zo dňa 12. júna 2010
Smer 166 294 236 254 247 150 1 347 43,862%
Sociálna demokracia
Slovenská demokratická
a kresťanská únia 39 100 87 97 72 61 456 14,849%
Demokratická strana
Sloboda a Solidarita
41 87 58 65 69 42 362 11,788%
Ľudová strana naše
37 85 38 34 55 30 279
9,085%
Slovensko
Slovenská národná
34 37 35 27 29 28 190
6,187%
strana
Kresťanskodemokratic37 41 21 24 20 11
154
5,015%
ké hnutie
Ľudová strana - Hnutie
za demokratické
17 12 10 11 14 16
80
2,605%
Slovensko
Strana demokratickej
17 19 18
8
8
1
71
2,312%
ľavice
Komunistická strana
5
5
10
5
6
5
36
1,172%
Slovenska
Európska
4
2
2
1
2
11
22
0,716%
demokratická strana
Most - Híd
5
5
1
4
3
1
19
0,619%
Paliho kapurková,
0
6
2
6
0
0
14
0,456%
veselá politická strana
Únia - Strana
2
5
2
2
2
0
13
0,423%
pre Slovensko
Nová demokracia
2
2
2
0
1
2
9
0,293%
Združenie robotníkov
0
1
0
2
1
3
7
0,228%
Slovenska
Strana rómskej
1
0
0
1
0
4
6
0,195%
koalície - SRK
AZEN - Aliancia
0
1
1
0
0
1
3
0,098%
za Európu národov
Strana maďarskej
koalície 0
1
0
1
0
1
3
0,098%
Magyar koalíció pártja
Spolu
407 703 523 542 529 367 3 071 100,00%

Učasť na voľbách do NR SR podľa jednotlivých okrskov
Číslo
volebného
okrsku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Spolu

Počet zapísaných
voličov

Počet zúčastnených
voličov

Volebná účasť

1 088
1 268
927
1 014
1 018
1 163
6 478

413
714
535
550
546
373
3 134

37,96%
56,31%
57,71%
54,24%
53,63%
32,07%
48,38%

BLAHOŽELÁME
JUBILANTOM V JÚNI
98 ročná
Vilma Kozáková
85 roční
Róbert Horňák
Pavol Ďurica
80 ročné
Katarína Golabová
Alžbeta Horňáková
Žofia Ondášová
Gizela Čechová
75 ročné
Mária Liptáková
Alžbeta Beličáková
70 roční
Ján Repaský
Anna Kapitančiková
Magdaléna Nagyová
BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

NARODENIA V MÁJI 2010
Jana Dunková
Samuel Chibel
Hugo Kašiar
Johan Mica
Johana Micová
Peter Polák
Helena Polláková
ÚMRTIA V MÁJI 2010
Cecília Berzetyová
1928-2010
Emília Džadžanová
1946-2010
Katarína Kovalčíková
1933-2010
Miroslav Laskovský
1983-2010
Jozef Pavol
1940-2010
Vojtech Schönvický
1947-2010
Vladimír Šmatlák
1946-2010
Mária Vranová
1946-2010
Janka Zahurancová
1965-2010
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číslo

PRIHOVÁRA SA VÁM ...
pokračovanie zo strane 1

pečili sme pre Krompachy z Gelnice 300 ks chlebov. Tieto chleby
boli pre Vás, vážení občania, pripravené v budove Mestského úradu
v prípade, ak by obchody nemohli byť dostatočne zásobené z dôvodu
neprejazdnosti ciest.
Vážení občania, niektorí ľudia nás kritizujú, že sme nezvládli povodne v našom meste. Málokto si uvedomuje, v akom rozsahu sa nás
povodne dotkli. Centrum mesta, jednotlivé sídliska a obytné štvrte okrem obydlí v blízkosti toku Hornádu, sčasti Slovinského potoka a jeho horských prítokov nemali takmer žiadne problémy. Krompachy neboli medializované a ani inak v médiách neboli spomínané.
Obvodným úradom v Spišskej Novej Vsi sme boli vyhodnotené ako
najviac postihnuté mesto v okrese. Preto mi dovoľte aby som uviedla
trochu štatistiky a čísla.
Júnovými povodňami boli postihnuté ulice: Hornádska, Trangusova, Štúrova, Stará Maša, Dolina.
Zaplavené boli firmy: Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.,
SEZ a.s. Krompachy, Zinkóza a.s. Krompachy, Zlieváreň SEZ a.s.
Krompachy, Sociálny podnik mesta Krompachy, Elektro stanica
110/22kV, budova Mestských lesov Krompachy, s.r.o., HZ Metal s.r.o,
Dastet, s.r.o, Ján Bocan – Súkromná výkupňa surovín, František Jánoš – Drevovýroba, František Jánoš - Frenk stolárske a stavebné a
stolárske práce, Povodňový dvor – „Hať“ – na Starej Maši, Kompletne bol zaplavený Útulok Maška a jeho ČOV .
Zaplavených bolo 97 domov a bytov a postihnutých 126 rodín.
Evakuovaných bolo 575 obyvateľov z Hornádskej ulici, Starej Maši,
Trangusovej ulici a zo Štúrovej ulici.
V školách ZŠ SNP, MŠ SNP a ZŠ Zemanská bolo počas 4 dní
umiestnených cca 310 obyvateľov vrátane detí.
Značne poškodené boli miestne komunikácie Hornádska, Dolina,
Kúpeľná nad Štadiónom, Banícka štvrť pri slobodárni. Prístupová
komunikácia na Jazero je neprechodná vplyvom zosuvu pôdy a zvýšenou hladinou Hornádu. Poškodený bol Most na Hornádskej ulici.
Viac ako 5 dní nebola pitná voda v Krompachoch a viac ako 6 hodín
bolo mesto bez elektrického prúdu.
Sedem dní na začiatku júna boli pre zamestnancov Mestského
úradu veľmi náročné. Okrem prác spojených s povodňami, t.j. organizovaním záchranárskych prác, evakuáciou občanov a odstraňovaním následkov povodní museli sme sa zaoberať ešte vypracovaním
rôznych zoznamov postihnutých domácností, obydlí, vyčísľovať škody a pripravovať hlásenia v rámci vyhláseného 3. stupňa povodňovej
aktivity pre Úrad práce a Obvodný úrad.
Zároveň sme boli nútení postarať sa o evakuovaných občanov,
s ktorými sme mali značné problémy. Taktiež sme museli pripraviť
a vykonať voľby do NR SR, čo je samo o sebe veľmi náročné. Taktiež
obydlia niektorých z nás boli postihnuté povodňami, avšak chod
úradu nesmel byť ohrozený a práca musela byť zabezpečená tak, aby
občan nepocítil stres a únavu mnohých z nás. Škody na majetku mesta, záchranárske práce a práce spojené s odstraňovaním následkov
povodní nie sú ešte kompletne vyčíslené, keďže ešte stále prebiehajú
práce súvisiace s odstraňovaním následkov povodní a dodávatelia
si neuplatnili všetky svoje pohľadávky. Ako náhle budú tieto čísla
známe, budem poslancov Mestského zastupiteľstva a Vás, vážení
občania, informovať. Predpokladám, že náklady na škody a ostatné
náklady za vykonané práce sa vyšplhajú do niekoľko stotisíc EUR, t.j.
na niekoľko mil. Sk.
Takéto povodne si nepamätajú v Krompachoch ani najstarší obyvatelia. Niektorí naši „žičlivci“ sa vyjadrujú, že povodne sa nezvládli.
Ja osobne tento pocit nemám, keďže všetci zainteresovaní sme pracovali dni a noci najlepšie, ako sme vedeli. Určite sa mohlo veľa vecí
urobiť inak, avšak nápor na nás bol z každej strany neskutočný. Ne-

viem o tom, žeby v iných mestách a obciach povodne boli zvládnuté
lepšie. Pri evakuáciách nám nepomáhala ani armáda a ani zvláštne
jednotky polície, keďže bolo nutné sa rozhodnúť rýchle a fakticky bez
pomoci.
Samotnú evakuáciu občanov sme zvládli sami, len s pomocou bežnej hliadky Obvodného oddelenia PZ a hliadkou Mestskej polície.
Nikto nebol zranený a usmrtený. Včas boli prevezení občania, ktorí
uviazli v domoch zaplavených vodou. O evakuovaných občanov sme
sa museli postarať sami, bez akejkoľvek pomoci charitatívnych a mimovládnych organizácií, ktoré majú vo svojej náplni práce práve túto
pomoc v núdzi a prácu s rómskym obyvateľstvom. Veľmi nám pomohol Obvodný úrad v Spišskej Novej Vsi pod vedením jeho prednostu
OÚ Mariána Bubeníka. Zamestnanci a samotný pán prednosta pomáhali nám nie len radami, ale aj technickým zabezpečením. (deky,
nafukovačky, čerpadlá).
Červený kríž taktiež ihneď reagoval a podal nám pomocnú ruku.
Preto im chcem všetkým aj touto cestou srdečne poďakovať.
Mali sme včas pripravené vrecia a piesok. Použili sme cca 2000
vriec s pieskom. Pomáhali sme aj okolitým obciam, ktoré potrebovali
pomoc. Boli zabezpečené mechanizmy na čistenie korýt riek. Vynikajúca bola spolupráca s hasičmi a policajtmi. Mali sme pripravený
náhradný zdroj el. energie v meste a preto sme dokázali informovať
občanov v čase, keď bol výpadok el. energie. Ďalší náhradný zdroj el.
energie bol zabezpečený prostredníctvom VSD a.s. Košice pre priemysel. Chcem poďakovať pánovi Mgr. Jánovi Romaňákovi ved. Odb.
VSE – región Poprad, za rýchlu pomoc a zabezpečenie dodávky el.
prúdu v našom meste v rekordne krátkom čase.
Dobrovoľný hasičský zbor bol neustále v pohotovosti, pomáhal
pri evakuácii občanov, ktorí uviazli v zaplavených domoch, neskôr
neustále odčerpávali vodu z pivníc. Za to im patrí naše veľké ĎAKUJEM. V spolupráci s OOPZ bol zabezpečený vrtuľník, čln a obrnený
transportér. Touto cestou chcem poďakovať najmä Krajskému riaditeľovi PZ Jurajovi Bukušovi. Riaditeľovi OO PZ Františkovi Puškárovi a zástupcovi OOPZ Jozefovi Kunovi. Chcem im poďakovať za
ich pomoc pri organizovaní záchranárskych prác. Urobili poriadny
kus práce aj pri zabezpečovaní poriadku v našom meste. Ďakujem aj
hasičom HaZZ v Spišskej Novej Vsi, ktorí stále pomáhali tam, kde ich
bolo najviac treba.
Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí na základe
našej výzvy prišli nám pomáhať plniť vrecia s pieskom, ale aj tým,
ktorí nám tieto vrecia dobrovoľne poskytli.
Chcem poďakovať všetkým zamestnancom firmy Brantner, pod
vedením Ing. Jozefa Perháča, ktorí tri dni neustále pracovali a pomáhali nám s nakladaním a rozvozom piesku.
Ďakujem firmám Dopslov – pánovi Petrovi Ďorkovi, STI, s.r.o.
Krompachy, KaSoKrom, s.r.o. Krompachy, Petrovi Kopnickému za
poskytnuté mechanizmy. Ďakujem pani Oľge Keruľovej – reštaurácii
Centrum, pánovi Alexandrovi Kleinovi, Mgr. Ľubomíre Puškárovej
–pizzerii Giulia, , BALA – pánovi Jozefovi Papcúnovi, Ing. Zuzane
Varechovej – reštaurácia Melódia a fy. DB SOLUTION s.r.o. Krompachy.
Moja veľká úcta a vďaka patrí pani riaditeľke ZŠ na ul. SNP Janke
Bucovej, učiteľkám a zamestnancom a pani riaditeľke MŠ na ul. SNP
Alenke Dachovej, učiteľkám a zamestnankyni. Hlboko sa skláňam
pred nimi, pretože to, čo oni dokázali urobiť počas 4 dní, keď v ich
školách boli umiestnené evakuovaní občania z Hornádskej ulici,
málokto by to dokázal.
Taktiež chcem poďakovať pánu Mgr. Jozefovi Valekovi – riaditeľovi Špeciálnej základnej školy v Krompachoch a poslancovi MsZ, zamestnankyniam a zamestnancom Mestského úradu, členom Mestskej polície a členom Rómskej hliadky, ktorí s našimi evakuovanými
strávili štyri dni a tri noci.
pokračovanie na strane 4
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Ďakujem za poskytnutie telocvične pani riaditeľke ZŠ na Zemanskej ul. Mgr.Tatiani Tatarkovej a zamestnancom, ktorí zabezpečovali
poriadok v týchto priestoroch. Chcem poďakovať pánu poslancovi
Stanislavovi Barbušovi, ktorý neváhal a pomáhal napĺňať vrecia
s pieskom. Ďakujem pánu poslancovi Ing. Ľubošovi Ontkovi a pánu
poslancovi Kristiánovi Krakovi za nezištne ponúknutú pomoc.
Nedá mi (či sa to už niekomu páči, alebo nie), aby som aj touto cestou
poďakovala pánu zástupcovi, pánu prednostovi a všetkým zamestnankyniam a zamestnancom Mestského úradu, ktorí obetavo pracovali počas týchto ťažkých dní bez ohľadu na to, či bolo po pracovnej
dobe, alebo bola noc, sobota alebo nedeľa. Nikto nepovedal nie,
nedá sa, nemôžem.
Verte mi Krompašania, ľudia na Mestskom úrade sa vedia obetovať
pre Vás a vedia robiť. Možno máte niektorí aj iný názor, ale takéto
ťažké chvíle skutočne preveria každého človeka. Niektorí aj napriek
vážnym zdravotným a rodinným problémom prišli a pomáhali.
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Mnohí ste možno ani nevnímali, že sa niečo v meste deje. Akurát ste
videli, že v niektorých domoch sa trápia s „veľkou vodou“ a ja osobne
som sa podľa niektorých ľudí „len predvádzala v gumených čižmách
po meste“. Ale to je práve naša a moja práca pre Vás. Musíme ju robiť
tak, aby občan nepocítil, že aj úradník má problémy. Možno niekedy
cítite krivdu, že nie je vaša záležitosť, váš problém, vybavený podľa
vašich predstáv. Avšak v našej republike existujú zákony, ktoré musíme predovšetkým dodržiavať a nie vždy je to tak, ako si to práve vy
predstavujete. Avšak musí poznamenať, že aj úradník je len človek,
ktorý má tiež svoje dobré a zlé dni. Má svoje trápenia a problémy,
ktoré nie stále dokáže skryť.
Vážení občania, chcem Vás poprosiť o malú zhovievavosť s našimi
a mojimi chybami. Možno nechtiac, neúmyselne sme v tomto strese
ublížili niektorým ľuďom, ktorí sa cítia našimi rozhodnutiami dotknutí. Aj pri určovaní sociálnej výpomoci sme sa museli riadiť určenými pravidlami, ktoré nie stále boli podľa našich a vašich predstáv.
Verím, spolu s vami, že takéto prírodné a iné katastrofy sa budú nášmu mestu už zďaleka vyhýbať. Myslím si, že za tri a pol roka môjho
pôsobenia v meste sme si ich vybrali dosť aj s prídavkom.
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

Štadión pod Okruhliskom – slávnostne otvorený
V sobotu 29.5.2010 sme otvorili Multifunkčné športovo-kultúrne zariadenie
- ŠTADIÓN POD OKRUHLISKOM. Slávnostné otvorenie sme zakomponovali do
celomestských osláv Medzinárodného dňa
detí, pretože práve deťom a mládeži bude
nový multifunkčný štadión slúžiť najviac.
Spoluorganizátorom týchto osláv bolo aj
Centrum voľného času PRIMA v Krompachoch. Vďaka dotácie z Úradu vlády SR
mesto získalo 536.205,78 € ( 16.153.000,Sk) sa mohli dokončiť práce, na ktoré mesto
doteraz nemalo peniaze.
Príjemná pohoda, dobrá nálada, nafukovacie atrakcie, ródeo býk, súťaže a hry – to
všetko nechýbalo v areály štadióna. Núdza
nebola ani o kultúrny program. Tým najmenším spríjemňoval tento deň Tomaš
Plaszky so svojim divadlom v kufri, mladým hudobná skupina SMOLA a HRUŠKY. O príjemnú zábavu sa postarala hudobná skupina
SENZUS z Bratislavy. Maľovanie na tvár, tombola, vystúpenie tanečníkov a mažoretiek bolo príjemným oživením tohto dňa.

So želaním, aby Štadión pod Oruhliskom slúžim všetkým deťom
a mládeži, ale aj ostatným Krompašanom sa všetkým prítomným
prihovorila aj primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová, ktorá zároveň
odovzdala ocenenia tým, ktorí sa najviac zaslúžili o to, aby stavba
niekedy uzrela „svetlo sveta“. Na slávnostnom otvorení bol prítomný aj predseda Vlády SR Róbert Fico, ktorý oficiálne otvoril štadión aj prestrihnutím pásky,
slávnostnú atmosféru dopĺňal krásny
ohňostroj. A tak, ako sa na štadióne patrí, nechýbal slávnostný výkop na bránku.
Nie raz, ale dokonca 2x vykopol predseda
vlády SR na bránku, pretože futbalisti FK
POKROK SEZ KROMPACHY postavili
do bránky dokonca dvoch brankárov!
Veríme, že tento štadión prinesie veľa
radosti, pohybu na jeho športoviskách,
ale aj príjemný relax na rôznych kultúrno
– spoločenských podujatiach, ktoré bude
Mesto Krompachy organizovať v tomto
prekrásnom prostredí – v lone prírody.
Bc. Adriána Kočanová
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MODERNÉ EURÓPSKE GYMNÁZIUM – ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
Na Gymnáziu v Krompachoch sa pedagogickí zamestnanci a žiaci od októbra 2009 zapojili do realizácie projektu Moderné európske gymnázium – úspešní absolventi, ktorý bude trvať 24 mesiacov.
Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu (85%), štátneho rozpočtu (10 %) a Košickým samosprávnym krajom (5%). Celková suma projektu je 162 771,41 €.
Operačný program:
Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os:
1. Reforma systému vzdelávania
a odbornej prípravy
Opatrenie:
1.1. Premena tradičnej školy na modernú
Cieľovou skupinou sú žiaci 2. ročníka štvorročného a osemročného
štúdia a pedagogickí zamestnanci školy.
Hlavný cieľ projektu je zameraný na obsahovú prestavbu vzdelávania
s využitím inovatívnych foriem a metód a na prípravu žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti.
Špecifické ciele projektu sú:
- zvýšenie kľúčových kompetencií a kvalifikačnej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v oblasti využívania IKT a v oblasti cudzojazyčnej zručnosti;
- vypracovanie školských vzdelávacích programov pre ďalšie ročníky gymnázia, ich overenie a štandardizácia;
- inovovanie didaktických materiálov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov.
Zatiaľ nám projekt umožnil získať interaktívne tabule v odborných
učebniach biológie a chémie, takže vo výchovno-vzdelávacom procese sa vyučuje za pomoci interaktívnej technológie. Žiakov moderný spôsob vyučovania veľmi zaujal a motivoval v ich práci. Preberané učivo sa stalo pre nich zaujímavejšie. Gymnazisti získali možnosť
spoluvytvárať vyučovaciu hodinu a pribudol silný zrakový vnem.
Tento spôsob vyučovania je zároveň náročnejší na prípravu vyučujúcich, čo však vyučujúcich neodrádza, ba práve naopak, sebavzdelávaním prenikajú do poznatkov práce s interaktívnymi tabuľami,
pripravujú zaujímavé vyučovacie hodiny. Ďalším veľkým prínosom
projektu je jazykové laboratórium, ktoré je vybavené notebookmi,
slúchadlami a tiež interaktívnou tabuľou. Toto moderné zariadenie
vybavenie prinieslo do gymnázia 25 800 €.
Súčasťou projektu Moderné európske gymnázium – úspešní absolventi bola aktivita Zvýšenie kľúčových kompetencií učiteľov v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií.
Do tejto vzdelávacej aktivity projektu, ktorá sa realizovala od októbra 2009 do februára 2010, sa zapojilo 18 pedagogických zamestnancov gymnázia. Funkciu lektorov dvoch skupín vykonávali interné učiteľky Ing. Mária Hedvigová a RNDr. Jana Darvasiová.
Kurz IKT bol zameraný na:
• získanie zručností v správe súborov v operačnom systéme WINDOWS;

• tvorbu, editovanie a formátovanie textových dokumentov v textovom editore MS Word 2007
• prehlbovanie vedomostí pri tvorbe a formátovaní tabuliek, ako
aj údajov v bunkách; získanie zručností s definovaním funkcií
a tvorbou grafov v tabuľkovom kalkulátore MS Excel 2007;
• osvojenie si zásad pre tvorbu elektronických prezentácií a ich praktickú tvorbu v programe MS Power Point 2007;
• vyhľadávanie, triedenie a spracovanie informácií z internetu.
V mesiaci február 2010 sme túto aktivitu úspešne ukončili.
Posledné hodiny kurzov prebehli v 1. skupine 24. februára 2010
a v 2. skupine 23. februára 2010. Lektorky oboch skupín na záverečnom stretnutí zhodnotili prezentácie účastníkov kurzu. Obsahom
prezentácií boli učebné látky z rôznych predmetov, ktoré poslúžia
ako výborné pomôcky na vyučovaní.
Kurz, ktorý mal 84 vyučovacích hodín, splnil svoj cieľ. Učitelia získali nové teoretické poznatky a praktické zručnosti, ktoré naplno
uplatňujú vo výchovno-vzdelávacom procese v rámci svojich aprobačných predmetov.
4. marca 2010 účastníci kurzu Zvýšenie kľúčových kompetencií
učiteľov v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií v aule Gymnázia v Krompachoch z rúk svojich lektoriek p. Ing.
Márie Hedvigovej a p. RNDr. Jany Darvasiovej prebrali osvedčenia
o absolvovaní kurzu.
Obe lektorky zhodnotili prácu účastníkov kurzu, vyzdvihli ich
nadšenie, zodpovednosť, s akou pristupovali k jednotlivým témam
vzdelávania v oblasti IKT. Zo strany „žiakov kurzu“ zazneli úprimné
slová poďakovania, pretože obe lektorky boli výborné. Svojou odbornosťou, individuálnym prístupom vzbudili u účastníkov kurzu záujem o preberané témy.
Od októbra 2009 do júla 2010 učitelia overujú Školský vzdelávací program podľa novej pedagogickej dokumentácie v predmetoch:
anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, fyzika, chémia, geografia, biológia v 2. ročníku osemročného a štvorročného štúdia.
Zároveň v mesiaci marec a apríl 2010 pedagogickí zamestnanci tvorili koncepciu Školského vzdelávacieho programu pre 3. ročník štvorročného a osemročného štúdia. Od mája 2010 nastupuje štandardizácia Školského vzdelávacieho programu pre 2. ročník štvorročného
a osemročného štúdia a tvorba Školského vzdelávacieho programu
pre 3. ročník štvorročného a osemročného štúdia.
Uvedený projekt škole veľmi pomôže aj v oblasti inovácie didaktických materiálov, pretože nám umožní zakúpiť učebné pomôcky
v hodnote 16 600 €, čo veľkou mierou prispeje ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Iveta Gengeľová, manažér publicity projektu
Gymnázium Krompachy

číslo
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Variácie na tému Deň Zeme

PRÍSPEVOK OD ČITATEĽA

22. apríl je Dňom Zeme. Pripomína nám,
že zemeguľa patrí nám všetkým, a preto by
sme sa mali všetci podieľať na jej ochrane
a zveľaďovaní. Krompašskí gymnazisti si tento deň každoročne pripomínajú rôznorodými aktivitami.
Žiaci 2.B s triednym učiteľom Mgr. Bocanom pripravili vo vestibule výstavku prác
o najpálčivejších témach ochrany prírody.
Študenti IV.O a 1.A poskladali na školskom
dvore z farebných umelohmotných vrchnákov krásne mozaiky – dúhu a more plné živočíchov.
Dobrovoľníci pod vedením Mgr. Gojdovej
vysadili v parčíku kvety a všetky triedy sa podieľali na jarnom upratovaní školského dvora. Žiaci III.O s triednou učiteľkou Ing. Turekovou pripravili environmentálne predstavenie v anglickom jazyku s názvom „Zachráňte
vznešené stromy“ a zahrali ho všetkým spolužiakom v aule. Po predstavení si študenti
pozreli dokumentárny film „Príbeh výrobku“, ktorý nenáročným spôsobom vysvetľuje nevyhnutnosť ochrany našej prírody.

Vážená redakcia.
Srdečne pozdravujem.
Dovoľujem si Vás informovať o chybnej informácii v článku pani primátorky „Na začiatku bolo slovo – sen“. V článku je informácia, ..... citujem :“Po roku 1989 sa práce na
stavbe zastavili . Na stavbe sa znova začalo pracovať až v roku 1997“. Táto informácia
je nesprávna.
V júli v roku 1989 som bol kooptovaný za predsedu MsNV. V príprave plánu a rozpočtu
na rok 1990 sme v rámci akcie „Z“ okrem iného žiadali od ONV finančné prostriedky na pokračovanie výstavby „Zimný štadión“ čiastku 1,5 mil. Sk. Boli nám pridelené
prostriedky vo výške 0,8 mil. Skk.
V roku 1990 boli vykonané práce za 0,883 mil. Sk. Zrealizovali sa omietky na vstupnej
časti - pokladne a bufet, betonáž priestoru medzi budúcou hracou plochou a šatňami, schodište na tribúnu, zábradlia, úprava terénu hracej plochy, energetické prípojky
a ukončenie strojovne. Práce sa realizovali drobnými prevádzkarňami, ale aj brigádnikmi. Práce koordinoval, dnes už nebohý Július Čech, ktorého som presvedčil, že ako funkcionár hokejového oddielu a bývalý podpredseda MsNV a „mladý“ dôchodca je najlepšou
voľbou aby práce aj keď za málo peňazí predsa, len na zimnom štadióne pokračovali.
Dovolím si ešte pripomenúť, že v roku 1990 sa v rámci akcie „Z“ pokračovalo na dostavbe Domu smútku s nákladom 3,2 mil. Skk, kde sme dostali pridelené prostriedky vo
výške 0,8 mil. Skk a začalo sa s výstavbou krytej plavárne za 28,0 mil. Skk ako združenú
investíciu mesto Krompachy, SEZ, Kovohuty na ktorú sme v roku 1990 dostali z ONV
ďalších 0,8 mil. SKK.
Po zmene politického systému bolo konštatované, že ďalšia ľadová plocha po Spišskej
Novej Vsi, Levoči, Gelnici , ale aj Letanoviec je pre okres neúnosná.
Tak ako je v článku konštatované v roku 1997 sa cez SZTK podarilo získať uvádzaných
10,0 mil. Skk za ktorými je podpísaný RNDr Kato a Ing. Bratko. Práce zase o dačo
pokročili, realizovala ich firma „Podracký – Kašický“. Potom zase prišli „suché“ roky pre
mesto, keď šlo o prežitie.
Je chváli hodné, že sa v súčasnosti podarilo získať financie, - „Darovanému koňovi
sa netreba pozerať či má zdravé zuby“ a že do chátrajúceho objektu sa vnesie život aj
keď nie zatiaľ umelo ľadový, ale predsa bude areál využívaný. Možno, že ešte voľakedy
do Krompách zavíta niektorí z budúcich premiérov.

Ing. Jana Tureková

DÔKAZ DOSPELOSTI
Stredoškolákov čaká vždy v máji prvá vážna životná skúška – maturita. Krompašskí
gymnazisti však mali začiatkom tohto mesiaca ešte jednu možnosť dokázať, že sú skutočne dospelí. Mnohí tretiaci a všetci štvrtáci
už dovŕšili vek 18 rokov, ktorý je potrebný na
to, aby sa mohli stať bezpríspevkovými darcami krvi. V pondelok 3. mája sa v aule školy
zišlo 45 dobrovoľníkov, z ktorých 26 vyhovelo náročným kritériám Národnej transfúznej
služby Košice a darovalo svoju krv. Šestnásti z nich boli prvodarcami. Medzi darcami sa
objavili aj naši bývalí študenti, dnes vysokoškoláci Martina Frycová a Peter Kandričák,
ktorí sú vzorom a motiváciou pre mladších
študentov.
Ing. Jana Tureková, MS SČK

S pozdravom.
Z Markušoviec Ing. Jozef Fajgel

Prehľad financovania zimného štadióna
od začatia stavby
Začatie stavby rok 1981, predpokladaný rozpočet 10,4 mil. Sk, predpokladané ukončenie stavby v roku 1984
Rok 1981
Rok 1982
Rok 1983
Rok 1984
Rok 1985
Rok 1986
Rok 1987
Rok 1988
Rok 1989
Rok 1990
SPOLU:

929 000 Sk
--1 390 000 Sk
323 000 Sk
624 000 Sk
550 000 Sk
650 000 Sk
--762 000 Sk
371 000 Sk

Rok 1991
Rok 1992
Rok 1993
Rok 1994
Rok 1995
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 2000

7 000 Sk
----46 000 Sk
105 000 Sk
33 000 Sk
42 000 Sk
6 043 000 Sk
227 000 Sk

13 266 000 Sk

stráženie objektu

stráženie objektu
stráženie objektu
stráženie objektu
stráženie objektu

440 350.- €

Vypracovala: Anna Breznayová, Krompachy, 17.01.2000

Rok 2010
z toho dotácia z MŠ SR
CELKOVO SPOLU:

16 153 000 Sk
15 000 000 Sk
29 153 000 Sk

536 205,78 €
497 908,78 €
976 555,78 €

Krompachy, 20. 5. 2010, Vypracovala: Anna Breznayová
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Komunitný plán sociálnych služieb
mesta Krompachy 2010 - 2018
Mesto Krompachy v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vypracovalo Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy na roky 2010 – 2018.
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy je dlhodobý
strategický dokument, ktorého cieľom je :
• vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre jednotlivé sociálne skupiny;
• vytvoriť podmienky na podporu komunitného rozvoja za účelom
predchádzania vzniku, či zhoršovanie nepriaznivých sociálnych situácií a riešenie miestnych sociálnych problémov;
• podporovať trvalo udržateľný rozvoj mesta s možnosťou budovania
ďalších sociálnych zariadení.
Ide o otvorený dokument, ktorý rieši základné fungovanie mesta
a zainteresovaných subjektov v sociálnej oblasti. Dokument je vypracovaný na obdobie rokov 2010 - 2018.
Koncepcia sociálnych služieb vychádza zo základných strategických dokumentov vypracovaných na národnej a regionálnej úrovni
a z platnej legislatívy pre sociálnu oblasť.
Dokument je v súlade s územným plánom mesta Krompachy
a PHSR mesta Krompachy do roku 2015, ktorý bude aktualizovaný
a budú v ňom zapracované ciele a aktivity tohto komunitného plánu.
Obsahom Komunitného plánu je analýza stavu poskytovaných sociálnych služieb, analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, analýza sociologických a demografických údajov, určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb, časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia plánu.
Súčasťou komunitného plánu sociálnych služieb je aj analýza požiadaviek prijímateľov poskytovania sociálnych služieb. Analýza vychádza zo SWOT analýzy a dotazníka.
SWOT analýza je analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia
analyzovanej oblasti (sociálna oblasť). Zaoberá sa súčasnou a budúcou sociálnou situáciou a obsahuje aj prehľad silných a slabých stránok ako aj príležitosti a ohrozenia v sociálnej oblasti v meste Krompachy.
Súčasťou analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb
sú aj výsledky z dotazníkového prieskumu v rámci mesta Krompachy. Dotazník bol distribuovaný do domácnosti členmi pracovných
skupín komunitného plánovania. Občania mohli vyplnené dotazníky odovzdať na MsÚ osobne, alebo poštou. Rozdaných bolo 450
dotazníkov a vrátených bolo 326 dotazníkov, čo predstavuje 72,44 %
návratnosť.
Z dotazníka vyplýva, že najviac žiadané sociálne služby sú Zariadenie pre seniorov (14,21%), Zariadenie opatrovateľskej služby
(9,78%) a opatrovateľská služba (6,91%).
Na základe SWOT analýzy a vyplneného dotazníka boli určené ciele
a priority a vízia rozvoja sociálnych služieb v meste Krompachy.
VÍZIA: „Do roku 2018 chceme vybudovať komplexnú sieť sociálnych
služieb, ktorá bude dostupná pre všetky sociálne skupiny“
Strategický cieľ 1: Vybudovať komplexnú ponuku, dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb
Špecifické ciele:
1.1 Vybudovať sieť sociálnych zariadení podľa zistených potrieb
mesta Krompachy
1.2 Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb
1.3 Zabezpečiť informovanosť občanov o poskytovaných sociálnych
službách
Strategický cieľ 2: Zabezpečiť komplexné a efektívne riadenie, spoluprácu a komunikáciu v oblasti poskytovania sociálnych služieb
Špecifický cieľ: 2.1 Koordinovať spoluprácu inštitúcií pôsobiacich
v sociálnej oblasti

Strategický cieľ 3:
Vybudovať náväznú infraštruktúru sociálnych služieb
Špecifické ciele:
3.1 Riešiť bývanie pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva
3.2 Zlepšovať prístup znevýhodnených občanov na trh práce
3.3 Pripraviť programy zamerané na zlepšenie životných
podmienok Rómov
3.4 Zabezpečiť dostatok predškolských zariadení s požadovanou
kapacitou
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Krompachy je výsledkom spolupráce mesta Krompachy, poskytovateľov sociálnych služieb a občanov, ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb. Komunitný plán sociálnych služieb bol pripravovaný na základe stretnutí pracovných skupín.
Záverom chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na procese
tvorby komunitného plánu.
PhDr. Imrich Papcun, Silvia Zavadová

Výzva pre občanov
Vyzývame všetkých občanov, ktorí sú daňovníkmi dane z nehnuteľností a doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností v zmysle
§ 9 Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007 o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta
Krompachy a všetkých platiteľov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorí neuhradili miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v zmysle § 13 Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Krompachy v znení jeho Doplnku č. 1, aby si v čo
najkratšom čase splnili svoju daňovú a poplatkovú povinnosť.

číslo

POĎAKOVANIE
„V tento krásny deň do rúk Vašich vložím dary, položím Vám kvety na stôl so želaním, aby rástol rokov rad Vám ako stuha a žiarila šťastia dúha. Aj ja s veľkým potešením želám Vám v dnešný deň,
aby v šťastí, dobrom zdraví, bez starosti, bez obavy aj ďalšie roky
prežili ste, plné radosti a krásy“.
Takto znelo prianie pre manželov, mojich rodičov 25.apríla v Rímsko-katolíckom kostole svätého Jána apoštola v Krompachoch, kde
v tomto malebnom mestečku, obklopené krásnou, jarnou prírodou
a kde si pred svedkami a bohom po 40. rokoch spoločného života
a pri príležitosti rubínovej svadby obnovili svoje manželské sľuby,
ktoré boli nielen dojímavé, lež zanechali v nás všetkých neopísateľný
pocit šťastia a harmónie.
Krásna aprílová nedeľa, sviatočná chvíľa pre všetkých tých, ktorý
sa tohto obradu zúčastnili. Obrad, z ktorého vyžaroval pokoj, láska,
porozumenie, modlitba i spomienky manželov na spoločné prežité
chvíle, ktoré sa dodnes zachovali v ich živej pamäti. Zachovali sa v ich
podvedomí tak, ako svoju svadbu prežili kedysi. Nedá sa zabudnúť
a na chvíľku si nespomenúť na prechod z jedného stavu do druhého,
rozlúčením sa s rodičmi, priateľmi a tak vstúpiť do nového, neznámeho života, k novým povinnostiam.
Som nesmierne rada, že práve tu v prekrásnom kostolíku, ktorý
je najkrajším skvostom tohto mesta si moji rodičia pripomenuli
a obnovili svoje manželské sľuby, kde atmosféru Svätej omši dopĺňali
nádherne spievané chóry Cantiky, sprevádzané organom, ktoré boli
venované nielen oslávencom, ale všetkým prítomným ľuďom. Zneli
tak dojímavo, lahodne, až sa v nás prebúdzali emócie. Bola to naozaj
slávnostná príležitosť, kde sme sa všetci zišli osláviť tento nevšedný
deň v živote dvoch pre mňa veľmi vzácnych ľudí.
Radostný a krásny bol pre nich, no radosťou napĺňal aj nás príbuzných a známych, za ktorých chcem touto cestou čo najsrdečnejšie
poďakovať všetkým Vám, ktorý ste tento obrad spríjemnili svojou
prítomnosťou.
V prvom rade ďakujeme kanonikovi ThLic. Štefanovi Kosturkovi, ktorý celebroval svätú omšu, miništrantom a v neposlednom rade
všetkým členom Cantiky, ktorí túto neopakovateľnú chvíľu obohatili svojím spevom.
Ďakujeme Vám za pekné privítanie, blahoželania a milé slovo,
ktorého sa nám tu v Krompachoch dostalo.
Bolo nám radosťou a potešením a už dnes si prajeme, aby sme sa tu
takto spolu opäť stretli pri ďalšom výročí sobáša.
„Tajomné city najkrajšie spievajú v hĺbke duší
a srdce správne pochopí,
že preň to druhé aj po rokoch búši“.
Ľudmila Hricková s rodinou.
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Základná umelecká škola
v Krompachoch znovu úspešná
Aj druhý polrok šolského roka 2009/2010 priniesol úspech talentovaným deťom ZUŠ.
Najviac sme sa potešili ZLATEJ MEDAILE z medzinárodnej výtvarnej súťaže VÝTVARNÁ INDIA, ktorú získal študent 2. ročníka
2. stupňa výtvarného odboru RADOVAN GARANČOVSKÝ pod
vedením Mgr. Dariny Dzurilovej. K takémuto vzácnemu úspechu
srdečne blahoželáme.
Konkurz na výstavu výtvarných prác v anglickom Oxforde vyhrala PETRONELA HOVANCOVÁ, študentka 1. ročníka 3. stupňa výtvarného odboru ZUŠ pod vedením Mgr. D. Dzurilovej. Jej
samostatnú výstavu tvorilo vyše 30 kresieb a malieb rôznych veľkostí. Za takúto reprezentáciu jej srdečne ďakujeme a prajeme veľa
ďalších úspechov.

Spevácke talenty na súťažiach.....
Dňa 14. apríla 2010 sa v ZUŠ M. VILECA v Bardejove konala
súťažná prehliadka v speve ľudových a umelých piesní žiakov ZUŠ
východoslovenského regiónu. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Viktória Čurillová získala v A kategórii bronzové pásmo a Klára Krokusová v C kategórii zlaté pásmo. O mesiac neskôr - 18. a 19. mája
2010 sa v košickej základnej umeleckej škole na Bernolákovej ulici
konal 2. ročník celoslovenskej speváckej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského, ktorá bola rozdelená do dvoch súťažných kôl. Súťažili
tam speváci z celého Slovenska a naši žiaci sa v konkurencii nestratili. Našu ZUŠ zastupovali: Viktória Čurillová súťažila v I. kategórii
a Klára Krokusová v III. kategórii, ktorá bola ocenená v bronzovom
pásme. Žiakov pripravil uč. Ondrej Nehila v klavírnej spolupráci
Jozefa Salanciho a Jany Blaščákovej. Srdečne gratulujeme.

Keyboardová súťaž
3. ročník východoslovenskej keyobardovej súťažnej prehliadky
v Prešove priniesol úspech Marekovi Kosturákovi, ktorý sa umiestnil v striebornom pásme a Lucii Harmanovej v pásme bronzovom
pod vedením
uč. Anny Horváthovej.
Za takúto reprezentáciu jej
srdečne ďakujeme a prajeme veľa ďalších
úspechov .
Jarmila
Ondášová
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO ŠPORTOVO – KULTÚRNEHO ZARIADENIA

„ŠTADIÓN POD OKRUHLISKOM“
Čl.1
Úvodné ustanovenia
1) Multifunkčné športovo – kultúrne zariadenie „Štadión pod Okruhliskom“
(ďalej len ŠpO) sa nachádza na parcele
č. KN 895/2 a 896/1. Jedná sa o viacúčelové ihrisko s umelou trávou so šatňami
a sociálnymi zariadeniami s oplotením.
Slúži na prevádzkovanie športovo - kultúrnych aktivít obyvateľov mesta.
2) Vlastníkom a prevádzkovateľom ŠpO
je mesto Krompachy. Primátor mesta
poverí zodpovednú osobu správou ŠpO
za účelom zabezpečenia prevádzkovania
daného objektu v dobe mimo školského
vyučovania.
3) Užívateľom ŠpO sa rozumie osoba, ktorá
sa nachádza v priestore MŠKZ ( ďalej len
„užívateľ“).

Čl.2
Všeobecné ustanovenia
1) Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa
s týmto poriadkom a bez výnimky ho
dodržiavať .
2) Na ŠpO je dovolené vykonávať výhradne
tie aktivity, na ktoré je ŠpO prispôsobené.
3) ŠpO poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a loptové hry ako
sú malý futbal, nohejbal, volejbal, tenis,
hádzaná, basketbal, pozemný hokej, hokejbal.
4) Obsahom činnosti prevádzkovanej na
ŠpO je spontánne osvojovanie si základov loptových a pohybových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu
založené na princípe súťaživosti ( súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov či zamestnancov v rámci „firemných
športových dní “) a uskutočňovanie kultúrnych podujatí..

Čl.3
Organizačné ustanovenia
1) Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú
povolenú činnosť môže na ŠpO vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje
vlastné riziko. Týmto ustanovením sa
neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
2) Každý užívateľ ŠpO je povinný riadiť sa
pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí

jeho pokynu môže byť osoba z ŠpO
s okamžitou platnosťou vykázaná. Kontakt na správcu je uvedený na vstupnej
tabuli umiestenej pri vstupe na ŠpO.

pondelok - piatok (počas roka)
15,00 hod. - 20,00 hod.
- rezervované pre ostatnú verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom

3) Užívateľ ŠpO je povinný správať sa tak,
aby jeho konaním nedošlo k zraneniu,
ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku mesta. Užívateľ je plne zodpovedný
za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.

sobota - nedeľa
11,00 hod. - 19,30 hod.
- verejnosť podľa individuálnej dohody
so správcom

4) Za škody vzniknuté nedodržiavaním
prevádzkového poriadku a všeobecných
bezpečnostných pravidiel zodpovedá
osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej
zákonný zástupca.
5) Každý užívateľ je povinný vstupovať na
ŠpO výhradne cez vstupné bráničky.
6) Vodenie zvierat na ŠpO je prísne zakázané.
7) Na ŠpO je zakázaný pohyb na bicykloch
a kolieskových korčuliach.
8) V areáli ŠpO je zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje. Je zakázané vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu
alebo omamných látok.
9) Vstup so zmrzlinou , nápojmi či potravinami na ŠpO je zakázaný.
10) Každý užívateľ j ŠpO e povinný udržiavať
na ŠpO a v jeho okolí čistotu a poriadok .
11) Každý užívateľ je povinný používať
vhodnú obuv (informácie u správcu).
Nesmú sa používať kopačky a topánky
s podpätkom
12) Deti do 12 rokov musia byť na ŠpO
v sprievode dospelej osoby.

Čl.4
Prevádzkové ustanovenia
1) PREVÁDZKOVÉ HODINY
pondelok - piatok
(mimo prázdnin a sviatkov)
08,00 hod. - 14,00 hod.
- aktivity žiakov predškolských zariadení, základných a stredných škôl
Za činnosť a objekt zodpovedá sprevádzajúci učiteľ žiakov
pondelok - piatok
(počas prázdnin a sviatkov)
09,00 hod. - 14,00 hod. - deti a mládež

2) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3) Užívanie ŠpO je bezplatné počas vyhradených aktivít pre žiakov
4) Poplatok za služby spojené s užívaním
ŠpO je 3,- € /hod. Pri umelom osvetlení
poplatok je 5,- € /hod.
5) Od poplatkov sú oslobodené všetky
športové, kultúrne akcie organizované
mestom Krompachy a aktivity žiakov
predškolských zariadení, základných
a stredných škôl organizované školou,
alebo školským zariadením. Od poplatkov sú oslobodené aj právnického
osoby alebo záujmové skupiny pôsobiace
v meste Krompachy, ktoré podali písomnú žiadosť a túto žiadosť majú odsúhlasenú mestským zastupiteľstvom.
6) Rezerváciu ihriska je potrebné dohodnúť
u správcu ŠpO na tel č. 0915 239 008.

Čl.5
Tiesňové volania
1) Telefónne linky pre záchranné služby:
112- tiesňové volanie
150- hasičská a záchranná služba
155- záchranná zdravotnícka služba
158-polícia
0902 772 000 – Mestská polícia

Čl.6
Osobitné ustanovenia
1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe,
ktorá poruší prevádzkový poriadok,
môže mesto uložiť pokutu do výšky
6.638 €. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o tom,
kto sa konania dopustil, najneskôr však
do troch rokov od porušenia nariadenia.
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

číslo
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Informácia o množstve škodlivých látok,
ktoré vypustili v roku 2009
Kovohuty, a.s. Krompachy
V minulosti boli Kovohuty Krompachy kritizované za veľké
množstvá vypúšťaných škodlivých látok do ovzdušia. V poslednom
desaťročí sa zastavilo spracovanie sírikových rudných surovín a
bolo uskutočnených viac opatrení, ktoré výrazne ovplyvnili ovzdušie v našom meste. Situáciu v tejto oblasti sleduje i Mesto Krompachy a Komisia MsZ pre životné prostredie.
Na poslednom rokovaní komisie predložil Ing.Lukáč – projektový
manažér z Kovohút- správu o situácii v ochrane ovzdušia a o odpadovom hospodárstve podniku za rok 2009. Z tejto správy uvádzame
hlavné údaje.
OCHRANA OVZDUŠIA:
V roku 2009 boli zo zdrojov (kotolňa, vzorkovňa, šachtová pec
(ŠP), konvertory (K), sklopná rafinačná pec 150t, drôtovňa, rafinačná pec MAERZ) vypustené do ovzdušia nasledovné množstvá znečisťujúcich látok:
Oxid siričitý

SO2

97,54 t

Arzén

As

106 kg

Oxid dusičitý

NO2

33,69 t

Selén

Se

5 kg

3059,94 t

Meď

Cu

5,532t

Zinok

Zn

27 kg

Oxid uhoľnatý CO
Kadmium

Cd

52 kg

Zároveň boli realizované oprávnené merania za účelom preverenia plnenia emisných limitov za novo pripojeným zdrojom (pec
MAERZ) a takisto na 200 m komíne pri spoločnom chode všetkých
agregátov. Povolené emisné limity boli v oboch prípadoch dodržané.
Jednorázovo bol po prvýkrát meraný únik jedovatého dioxínu. Limit
bol hlboko podkročený.
Množstvo zachytených úletov z jednotlivých výrobných zariadení:
1/ zo šachtovej pece 1543 t úletov
2/ z kontajnerov
761 t úlotov
3/ z rafinačných pecí
74 t
V roku 2009 prebehlo niekoľko aktivít s cieľom minimalizácie fugitívnych emisií:
1/ bolo vykonané čistenie voľných priestranstiev a areáli Kovohuty, a.s. od prachu. V čistení a postreku komunikácií sa pokračuje priebežne aj v súčasnom období v zmysle podmienok platného
Akčného plánu na zabezpečenie kvality ovzdušia
2/ na prevádzke šachtová pec (ŠP) a konvertoru (K) boli vykonané úpravy zákrytov konvertorov s cieľom maximalizovať
zachytenie spalín pri sklápaní konvertora do pracovnej plochy
3/ výmeny výstuží filtračných plachiet na filtračnej stanici ŠP a K
4/ započala sa realizácia projektu „Odsávanie spalín od ustaľovacej pece“, o ktorej sme informovali ešte v decembrovom vydaní
Krompašského spravodajcu.
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
V roku 2009 vznikli z činnosti Kovohuty, a.s. likvidované oprávnenými firmami nasledujúce druhy odpadov v uvedených objemoch:

Ostatné odpady:
Kat.číslo

Názov

Množstvo (t)

Miesto zhodnotenia/zneškodnenia
odpadu

16 11 04

Iné výmurovky
a žiaruvzdorné materiály z metalurgických
procesov

192, 2

Poľsko

17 04 01

Meď, bronz, mosadz

31,8

SR

17 04 02

Hliník

17,8

SR

17 04 05

Železo a oceľ

468,3

SR

SPOLU:

710,1

Nebezpečné odpady:
Kat.číslo

Názov

Množstvo (t)

Miesto zhodnotenia/zneškodnenia
odpadu

06 01 01

Kyselina síričitá, sírová

0,1

SR

10 06 03

Prach z dymových plynov

368,8

Belgicko

10 06 03

Prach z dymových plynov

586,8

Holandsko

13 03 07

Nechlórované minerálne
izolačné a teplonosné oleje

12

SR

13 08 02

emulzie

115,06

SR

14 06 03

Iné rozpúšťadlá a zmesy
rozpúšťadiel

0,3

SR

15 02 02

Absordenty, olejové filtre,
zaolejované handry, odevy

0,248

SR

16 01 07

Olejové filtre

0,05

SR

16 02 13

Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti

37,3

SR

16 05 07

Vyradené anorganické chemikálie

0,05

SR

16 06 01

Pb batérie

0,45

SR

SPOLU:

1.121,16

Množstvo odpadov zhodnotených v prevádzkach KOVOHUTY,
a.s. činnosťou R4 v roku 2009 dosiahlo celkový objem 43 677,5 t.
Komisia pre životné prostredie vzala túto informáciu na vedomie.
Bolo rozhodnuté, že júnové zasadnutie komisie sa uskutoční v Kovohutách, a.s. Vykoná sa obhliadka technologických zariadení a prediskutuje sa príprava opatrení na ešte ďalšie zníženie množstva vypúšťaných škodlivých látok do ovzdušia, najmä oxidu uhoľnatého (CO).
Ing. L. Weigner, CSc., Člen Komisie MsZ pre ŽP
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Na svätého Jána
- otvára sa k letu
brána

K letnému slnovratu a jeho zvykom patril oheň, predovšetkým vatry, okolo ktorých naši predkovia, mládež, ženy aj muži
spievali a tancovali. Kto z Vás si pamätá z
rozprávania starých otcov a materí niečo
o svätojánskej noci? Snáď si spomenieme
na jánske ohne. Ohňu pripisovali ľudia
magickú funkciu.
Na dobre viditeľnom a vhodnom mieste
postavili mládenci z haluzia pyramídu.
Po zotmení v deň Jána vatry zapálili a
udržiavali oheň dlho do noci. Okolo vatry
sa sústredilo početné množstvo ľudí, kde
nechýbal spev, hra na harmoniku, žarty,
tanec a zábava.
„Do Jána sa deň dĺži, po Jane kráti“.
Z obavy pred strigami už ani v predvečer Jána nedovolili žene z iného domu
priblížiť sa k maštaliam a dobytku dávali
cesnak. V deň Jána sa nesadilo, neokopávalo a ani nepralo, privolalo by to búrku.
Nebol dážď vítaný, ohrozil by tak úrodu.
Sú krásne tieto spomienky a viacerý z Vás
si možno aj spomenuli na jánske ohne, či
zábavu s nimi spojenou.
S jarným obdobím sa spájalo množstvo
zvykov úzko súvisiacich s významnými
udalosťami hospodárskeho života. Dnes
tieto zvyky zanikajú a už len málo kto si
ich pamätá. Dodržiavané zvyky a obyčaje
úzko súviseli s ročným obdobím a boli
naviazané na základné etapy ľudského
života. Väčšina zo zvykov sa zachovala
len v povedomí najstaršej generácie, nie je
živá a to už aj z toho dôvodu, že zanikli
príležitosti, ku ktorým sa obyčajové úkony
viazali.

Oslavy prebudenej sa prírody patria
k najstarším prejavom ľudstva. V minulosti sa ľudstvo staralo najviac o to, aby
boli zdraví a aby pripravili všetko pre
dobrú a kvalitnú úrodu. Čistili domy,
dvory, humná a polia a spojili to s ľudovými tradíciami. Časť týchto zvykov
sa zachovala až do dnešných čias, prechádzaním z pokolenia na pokolenie.
Súčasťou zvykov a tradícii boli aj ľudové
piesne. Naši predkovia spevom a tancom
odprevádzali rôzne ročné obdobie a tešili
sa na príchod ďalšieho. Všade na svete bol
sprevádzaný obradmi aj letný slnovrat.
Spomenieme si napríklad na sviatok
svätého Medarda. Pre našich predkov
bol veľmi dôležitý, zväčšia deň daždivý
a chladný, po ktorom by znamenalo, že
nebudú napríklad rasť huby, roľníci sa
vzdávali nádeje z dobrej úrody, žita, hrozna a tím by sa ohrozilo aj budúce víno, či
by nastal problém zo sušením sena. Medardovi dážď mal podľa predchádzajúcich
generácii veľký význam. 40 dní je vlastne
6 dažďových období. Na akú nôtu vraj
Medard zahrá, na takú môžeme šesť týždňov tancovať. Preto v minulosti verili na
pranostiky, ktoré boli stručnou predpoveďou počasia.
„Medardova kvapka štyridsať dní kvapká“.
„Jún mokrý a teplý neurobí gazdu biedČasť týchto zvykov sa aj zachovala do
nym“, ale „daždivý jún celé leto pokazí“. dnešných čias, prechádzaním z pokolenia
„Keď na svätého Jána kukučka kuká, na pokolenie, ale len v niektorých oblasveru pekný čas vykúka“.
tiach nášho Spiša.
Popri zberom liečivých rastlín, pestovaĽudmila Hricková
ním plodín, sústredili sa ľudia aj na ohne.

Zhodnotenie činnosti
MO JDS Krompachy
Mestská organizácia JDS v Krompachoch na
členskej schôdzi 28. 4. 2010 zhodnotila svoju činnosť za rok 2009 . Správu o činnosti za uplynulé
obdobie predniesla predsedníčka MO JDS.
Činnosť výboru sa zameriavala na plnenie
prijatého uznesenia a plánu aktivít. Okrem plánovaných aktivít sa uskutočnili aj mimoriadne
akcie ako napr. : športovo – kultúrne podujatie na
Čarde. V mesiaci úcty k starším v rámci okresu
uskutočnilo sa odpoludnie poézie a prózy. Taktiež
sme v mesiaci október navštívili Dom sociálnych
služieb v Hodkovciach, kde sme mali možnosť
oboznámiť sa s pracovnými výsledkami chovancov tohto ústavu.
Naša organizácia je jedna z najväčších v rámci
okresu, ktorá mala k 31. 12. 2009 – 237 členov. Aj
napriek veľkému počtu našich členov pravidelne uskutočňujeme letné posedenie na Požiarnej
zbrojnici s chutným gulášom a kultúrnym programom. Výbor sa snaží týmito akciami utužovať
priateľstvá a medziľudské vzťahy.
Svoju činnosť zverejňujeme nielen v Krompašskom spravodajcovi, ale aj v denníku Korzár a tiež
v časopise Tretí vek, vydaný ústredím JDS Bratislava.
V závere nášho príspevku by sme chceli vyzvať
našich členov, aby sa aktívnejšie zúčastňovali na
letných prechádzkach v okolí našej prekrásnej prírody, ktoré sú pre naše zdravie veľmi prospešné.
Aby sme naše vytýčené úlohy mohli plniť, chceme sa poďakovať primátorke mesta Ing. Ivete Rušinovej a všetkým sponzorom, ktorí nám prispievajú
finančnou čiastkou alebo vecnými darmi.
Náš príspevok zakončíme krátkym veršom :
My máme Jednotu, tá nás inšpiruje, zájazd či zábava super pripravuje. V jednote je sila, to my dobre
vieme, keď treba bojovať spolu to dokážeme.
predsedníčka MO JDS v Krompachoch
Helena Mosinová

OKIENKO ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
„Den matiek“

Žiaci prvého stupňa (1., 3. a 1./2. ročníka) sa počas celého týždňa
pripravovali na sviatok, ktorý je výnimočný a veľmi vzácny, pretože
„MAMA“ je ten najvzácnejší a najdrahší dar na svete pre každé dieťa.
K príležitosti sviatku dňa matiek si žiaci pripravili spolu so svojimi triednymi učiteľkami milé prekvapenie pre svoje mamičky, ktoré
potom odovzdali v záverečnej piesni.
Rodičia dostali osobne pozvánky od svojich detí v podobe farebného srdiečka.
Pedagógovia spolu s deťmi pripravili krátky kultúrny program,
v ktorom sa opakovali slová – mamka, mamička a to v piesňach
a básňach.
Na záver zatancovali žiaci humorný tanec. Rodičia spolu s deťmi
mali malé pohostenie (palacinky, čaj). Bola to pekná dopoludňajšia
akcia.
V Krompachoch 7. 5. 2010, Mgr. Darina Kandrová

číslo
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záhradkárska poradňa - rozmarné počasie
Tento rok sa pre
nás záhradkárov
vyvíja nepriaznivo. Dlhá zima
spôsobila oneskorenie jarých
prác. Chladný
apríl, daždivý
máj – už narobili
mnoho
hub ov ýc h
chorôb
ovocných stromov.
Teploty okolo
10-15°C a trvalé zmáčanie jabloní spôsobilo, že infekcia chrastavitosti jabloní sa rozvinie naplno. Spóry húb tejto choroby sa za
daždivého počasia uvoľňujú do korún, kde po uchytení na listoch,
kvetoch, ale aj malých plodoch, vyklíčia. Z každého starého infikovaného listu sa uvoľňujú státisíce mikroskopických spór. Spóra huby
po uchytení a vyklíčení prenikne do pletiva listu, kde sa rozrastá.
Infikované miesto je sprvu zelené, potom postupne hnedne. Infekcia
je viditeľná až za 6 týždňov, keď napadnuté miesta sčernajú. Ak je infekcia silná, nastáva opad listov, čoho asi budeme svedkami v tomto
roku, ako sa to stalo pred štyrmi rokmi. Keď je infekčný tlak silný,
sú napadnuté aj kvety a jabĺčka, ktoré ostanú budú silne chrastavité. Pri prejavení sa infekcie černaním listov už nie je možná žiadna
ochrana. Postreky proti chrastavitosti sa musia prevádzať po každom silnejšom daždi od štádia púčania stromov (myšie uško), až do

konca júna. Druhá možnosť je pestovať jablone, ktoré sú rezistentné
(odolné) voči chrastavitosti. Na trhu je už dostatočný výber takýchto
jabloní od letných, až po neskoré zimné.
Mnohí záhradkári boli zaskočení nevyklíčením semien uhoriek,
patizónov, cukiet, ale aj tekvice. Vinu dávali kvalite semien. Pravda
však je iná. Semená uhoriek a ostatných tekvicovitých plodov neklíčia, ak má pôda teplotu pod 10°C. Semeno navlhne a kedže pôda
nemá potrebnú teplotu je napadnuté hubami a zhnije. Žiaľ, ani fóliovníky nedokázali vždy ohriať pôdu na potrebnú teplotu. Pri uhorkách
a tekvicovitých plodoch je lepšie, ak semená namáčame doma na 2-3
hodiny a potom necháme na teplom mieste v mokrej handričke dažďovej vody v zakrytom pohári naklíčiť. Uhorky naklíčia za dva dni.
Ostatné podľa veľkosti semena do týždňa. Semeno nesmie vyschnúť.
Takto naklíčené môžeme opatrne presádzať do kelímkov a máme
zaručenú klíčivosť.
Ak bude koniec jari a leto, ako predpovedajú meteorológovia, daždivé a studené, musíme sa pripraviť, že hubové ochorenia (plesne)
budú napádať pestované plodiny ako cibuľa, uhorky, rajčiaky, tekvicové plodiny, zemiaky a ďalšie plodiny. Je potrebná chemická ochrana proti týmto chorobám na začiatku prvých príznakov ochorenia,
ak chceme mať nejakú úrodu. V aprílovom čísle Krompašského spravodajcu bola uverejnená chemická ochrana aktuálna na tento rok.
Počasie zatiaľ nevieme ovplyvňovať, a ak, tak negatívne. Špekuluje
sa, že to môže spôsobovať výbuch sopky – uvidíme. Vis major (vyššia
moc).
Na záver by som chcel upozorniť, že 30.6.2010 končí záhradkárska
poradňa v tomto roku.
Ján Miľo

KRYTÁ PLAVÁREŇ SSOŠ SEZ Krompachy
po rekonštrukcii opäť otvorená!
Oznamujeme Vám, že od 15. júna 2010 je opäť otvorená
krytá plaváreň v Krompachoch.

Otváracie hodiny od 14.6. 2010 do 30.6.2010
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

9.00 - 15.00 hod.
15.00 - 20.00
Sanitárny deň
verejnosť
plavecké kurzy
verejnosť
plavecké kurzy
verejnosť
plavecké kurzy
verejnosť
plavecké kurzy
verejnosť
11.00 - 20.00 - verejnosť
11.00 - 20.00 - verejnosť

CENNÍK
Deti do 6 rokov
Mládež od 7 do 18 rokov
Dospelí

jedna hodina
voľný vstup
1,- €/30,13 Sk
1,50 €/45,19 Sk

dve hodiny
voľný vstup
1,40€/42,18 Sk
2,00€/60,25 Sk

tri hodiny
voľný vstup
1,70 €/ 51,21 Sk
2,50 €/ 75,32 Sk

Muži nad 60 rokov
ZŤP (doprovod vstup voľný)

1,- €/30,13 Sk
1,- €/30,13 Sk

1,30 €/39,16 Sk
1,30 €/39,16 Sk

1,70 €/
1,70 €/

Prenájom bazéna
Prenájom detského bazéna
Plavecký výcvik pre školy

100,- €/3 012,60 Sk/1 hodina
20,- €/ 602,52 Sk/1 hodina
50,- €/1 506,30 Sk/1 hodina

Konverzný kurz 1 EURO = 30,1260 SKK, Cenník platný od 14.6.2010

51,21 Sk
51,21 Sk

133,- €/4 006,76 Sk
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KTP 2010
alebo na bicykli o bicykel
nedeľa 27. jún 2010
Usporiadatelia: Mestský športový klub Krompachy, Mesto Krompachy, Obec Slovinky
Centrum voľného času Prima, Firma SooF - Peter Jenčík
Trasy prechodov: individuálne - Len po riadne vyznačených trasách

Pre fajnšmekrov štart o 9.00 hod na cca 40 km trasu:
Krompachy – Sedlo pod Bukovcom – Poráč –
poráčska dolina – brutovského rybník
Cieľ:
Slovinky – Poráčska dolina - Brutovského rybník
ako v minulom roku
Registračný poplatok: 1,- EURO
Hlavná cena:
Horský bicykel
Bude aj tradičná:
SUPERTOMBOLA
Program:

11 - 14 hod.
14 - 15 hod.

súťaže pre deti a dospelých, živá country
hudba, vystúpenia hostí, voľný program
Vyžrebovanie účastníckych cien
a SUPERTOMBOLY

Nezabudnite si cyklistickú prilbu.
Slaninu ani klobásu si neberte, lebo oheň sa klásť nesmie!

V cieli bude dosť gulášu aj piva a hádam aj zmrzliny.
Informácie: Peter Jenčík OD POKROK, tel. +421 53 4470152, www.soof.sk

KINO SLÁVIA
KROMPACHY
JÚN 2010
12.6. o 19.00 hod.

VSTUPNÉ: 2,- €

VALENTÍN
18.6. o 19.00 hod.

VSTUPNÉ: 2,- €

IMAGINÁRIUM
dr. PARNASSA
26.6. o 19.00 hod.

VSTUPNÉ: 2,- €

DOKTOR OD JAZERA
HROCHU
Predpredaj: MsÚ Krompachy, informátorka –prízemie;
resp. 1 hod. pred premietaním!

Škola v prírode
V dňoch od 16.5 – 22.5. sa žiaci 2. a 4. ročníka ZŠ Krompachy, Maurerova ulica
zúčastnili pobytu školy v prírode v Hrabušiciach. Ubytovaní boli v hoteli Petra. Prostredie bolo skutočne nádherné, hoci počasie
neprialo všetkým našim aktivitám, ktoré sme
si naplánovali. Deti si aj napriek tomu odniesli z krás Slovenského raja veľa pekných
zážitkov.
Ďakujeme sponzorom, a to pánovi Ďorkovi,
pani Bertovej a ZRPŠ za vecné ceny, ktoré boli
odovzdané žiakom za jednotlivé súťaže.
Mgr. Šoltýsová Helena, ZŠ Maurerova ul.

VESMÍR OKOLO NÁS
Zaujímavá prednáška spojená s besedou, na ktorej sme sa dozvedeli mnoho nového o vesmíre okolo nás, o procesoch prebiehajúcich na planétach našej slnečnej sústavy, ale hlavne na Slnku, keďže
to je v centre záujmu pána RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc.- vedúceho vedeckého pracovníka na astronomickom ústave SAV .
Predmetom výskumu pána Rušina je fyzika a štruktúra slnečnej korony, dynamika prejavov slnečnej aktivity, príprava a vedenie
17 vedeckých expedícií za úplnými zatmeniami Slnka na rôzne miesta zemského povrchu, dlhoročná aktívna účasť na pozorovaniach slnečnej koróny a protuberancií na Lomnickom štíte.
Prednáška vedená formou prístupnou laickej verejnosti bola doplnená množstvom zaujímavých fotografií a videí z vesmíru a konala
sa v Mestskej knižnici 20. mája 2010. Zaujala nielen dospelých, ale aj
mladších poslucháčov. Na záver porozprával o svojej poslednej ceste
za zatmením Slnka na Galapágy z ktorej má pripravenú tiež bohatú
fotodokumentáciu.
Ž. Síkorová, Mestská knižnica

Súťaž
V októbri sa naša škola prihlásila do súťaže v zbieraní hliníkových viečok z výrobkov SABI. Je to už 7. ročník súťaže pod názvom „Pomôž svojej škole a chráň prírodu“.
V kategórii do ktorej sa prihlásilo 267 škôl,
naša škola získala veľmi pekné 13. miesto.
Blahoželáme.
Mgr. Šoltýsová Helena, ZŠ Maurerova ul.
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Všeobecne
záväzné nariadenie
č. 3/2010
o zákaze užívania
alkoholických nápojov
na vymedzených verejne
prístupných miestach
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch
vo veciach územnej samosprávy v zmysle
ustanovení § 4 ods.3 písm. n), § 6 ods. 1, § 11
ods. 4 g), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov, a na základe § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996
Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších právnych predpisov, sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení
§ 1 Predmet úpravy
Mesto Krompachy týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len VZN) upravuje
podmienky na zdravý spôsob života a práce
obyvateľov mesta Krompachy a ich ochranu
pred zneužívaním alkoholických nápojov.
§ 2 Základné pojmy
(1) Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta
alkoholu.
(2) Za verejne prístupné miesta na účely tohto
VZN sa považujú miesta, ktoré slúžia na
verejné užívanie a miesta inak prístupné.
Sú to najmä miestne komunikácie, mosty, chodníky, lávky, parkoviská, námestia,
trhoviská, cintoríny, parky, verejne prístupná zeleň, detské ihriská, pieskoviská,
korytá a nábrežia vodných tokov a nádrží, úradné budovy a inštitúcie, kultúrne
a historické pamiatky ako aj ostatné miesta, ktoré vlastnícky nepatria iným právnickým alebo fyzickým osobám apod.
(3) Verejnými kultúrnymi podujatiami sa
podľa tohto VZN rozumejú verejnosti prístupné
a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne
predstavenia,
b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
c) výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej
tvorivosti,
d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry
a umenia,

e) tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
f) verejnosti prístupné artistické produkcie,
cirkusové a varietné predstavenia.
§ 3 Všeobecné zákazy
(1) Zakazuje sa :
a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie
1. osobám mladším ako 18 rokov,
2. osobám zjavne ovplyvneným
alkoholom,
3. na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína,
4. na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,
b) podávať alkoholické nápoje alebo inak
umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom,
c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej
dopravy osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej
premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie.
(2) Ďalej sa zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na týchto určených verejných priestranstvách
v tomto časovom rozpätí:
a) na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa predovšetkým pred budovou
Mestského úradu v Krompachoch, nepretržite,
b) v priestoroch detských ihrísk a športovísk
a v priestoroch vo vzdialenosti 100 m od
predškolských a školských zariadení pre
deti a mládež do 18 rokov, nepretržite,
c) na cintorínoch a v priestoroch vo vzdialenosti do 100 m od miest určených na vykonávanie náboženských obradov, nepretržite,
d) v priestoroch stanice ŽSR a zastávok autobusov mestskej, prímestskej a diaľkovej autobusovej dopravy a vo vzdialenosti 100 m od nich každý deň v čase
od 0.30 hod. do 23.30 hod.,
e) vo vzdialenosti 100 metrov od kostolov každý deň v čase od 0.30 hod. do
23.30 hod.,
f) vo vzdialenosti 100 metrov od zdravotníckych zariadení každý deň v čase od
0.30 hod. do 23.30 hod.,
g) v predajniach potravín a pred zariadeniami spoločného stravovania, ak k tomu nie
sú vytvorené stolovacie a hygienické podmienky, každý deň v čase od 0.30 hod.
do 23.30 hod.,
h) na iných verejne prístupných miestach,
ktoré sa nachádzajú na uliciach: Družstevná, Rázusova, SNP, kpt. Nálepku,
Veterná, Robotnícka, Stará cesta, ul.
29. augusta, Hornádska, Jesenského, Štúrova, Trangusova, Stará Maša, Lorenco-
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va, Kúpeľná, Lesnícka, Maurerova, Poštová, Hlavná, Cintorínska, Sadová, Turistická, Horská, Partizánska, J. Barča Ivana,
Námestie slobody, Mikuláša Šprinca,
Banská, Slovinská, Mlynská, Zemanská,
Banícka štvrť, Dolina, každý deň v čase
od 0.30 hod. do 23.30 hod..
(3) Uvedený zákaz sa nevzťahuje na konzumáciu alkoholu:
a) v priestoroch a na priestranstvách vyhradených na poskytovanie pohostinskej alebo obdobnej činnosti vykonávanej so súhlasom Mestského úradu v Krompachoch,
b) počas trvania kultúrnych spoločenských
alebo športových podujatí organizovaných mestom Krompachy, ak sa počas ich
trvania konzumácia alkoholických nápojov výslovne nezakázala alebo neobmedzila, v súlade s Doplnkom č. 2. k VSZ
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
č. 5/1995 o pravidlách spolunažívania
v meste Krompachy.
(4) V odôvodnených prípadoch, pri jednorazových alebo krátkodobých akciách celomestského alebo nadmestského významu,
môže v rámci správneho konania primátor mesta rozhodnúť o obmedzení alebo
zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov v zariadeniach
spoločného stravovania, v predajniach potravín, verejne prístupných miestach.
(5) Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé
do 18 rokov nesmú požívať alkoholické
nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej
skúške alebo orientačnému vyšetreniu
testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.
(6) Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú
zdržiavať bez dozoru svojich zákonných
zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú
alkoholické nápoje.
§ 4 Osobitné povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie
(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia uvedené v tomto VZN
sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy
a obmedzenia výrazným označením alebo
oznámením (ďalej len „oznam“), umiestneným v prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť
nemôže prehliadnuť.
(2) Text oznamu podľa odseku 1. tohto paragrafu musí byť jednoznačný, výrazný,
dobre viditeľný a umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu
musí byť aj citácia osobitného predpisu
a tohto VZN.
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(3) Každý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy
podľa § 3 ods. 1. písm. a) 1. a 4. tohto VZN,
je povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, o ktorej má pochybnosť, či spĺňa
podmienku veku, kým ju nepreukáže.
§5 Pokuty a iné sankcie
(1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila
zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v tomto VZN, môže mesto Krompachy uložiť pokutu od (166 EUR) do výšky
( 6638 EUR).
(2) Za porušenie povinnosti stanovenej týmto VZN, môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v
rámci blokového, resp. priestupkového
konania. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do výšky ( 33 EUR).
(3) V blokovom konaní môže príslušník
Mestskej polície Krompachy uložiť pokutu až do výšky (33 EUR).
(4) Za porušenie zákazu podľa § 3 ods. 5 a 6.
tohto VZN maloletou osobou, môže mesto
Krompachy uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky (33 EUR).
(5) Za porušenie zákazu v § 3 ods. 5 tohto
VZN mladistvou osobou do 18 rokov,
uloží jej mesto Krompachy pokarhanie.
V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta
a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
(6) Pokutu podľa odseku 1 tohto paragrafu
možno uložiť do jedného roka odo dňa,
keď zákaz, obmedzenie alebo povinnosť
boli porušené.
(7) Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(8) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta
Krompachy.
§6 Kontrola
(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto
VZN vykonáva Mestská polícia mesta
Krompachy.
(2) Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení
tohto VZN môžu vykonávať aj poverení
zamestnanci mesta Krompachy.
§7 Záverečné ustanovenia
(1) Toto VZN bolo schválené uznesením
mestského zastupiteľstva v Krompachoch,
číslo 29/D-1, zo dňa 26. apríla 2010.
2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
platnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom a účinnosť 15-tym dňom po
vyvesení VZN na úradnej tabuli mesta, t.j.
dňa 12. mája 2010.
V Krompachoch 08.04.2010
Ing. Iveta Rušinová,v.r., primátorka mesta

RECEPTÁR

Sú dôležité pre telo i dušu a pritom nie sú
drahé
Slovo =banán= je arabského pôvodu a
znamená prst.
S týmto ovocím sa prvýkrát stretli vojaci Alexandra Veľkého počas svojej anabázy
v Indii. Do Európy sa dostalo v 17. storočí, ale
neboli obľúbené. Zmena nastala v 19. storočí,
keď obchodníkovi v Hamburgu, istému Lehmannovi, doniesol jeho priateľ z Kostariky
niečo zelené. Nevedel čo s nimi, preto ich odložil do komory. Po niekoľkých dňoch zistil,
že to ovocie v tvare rohlíka s hrubou šupkou
má krásnu žltú farbu, veľmi príjemnú vôňu
a rodine veľmi chutili.
Sezóna banánov je celoročná. Banánovníky sú mimoriadne usilovné! Na jedinom výhonku je 80 – 150 banánov. Oberajú ich polozrelé, zelené, potom ich skladujú v špe-ciálnych skladoch, v ktorých dozrievajú alebo
ich exportujú a vtedy dozrievajú počas dopravy. Čím sú žltšie a majú čím viac hnedých
bodiek, sú o to sladšie.
Sú liečivé! Podporujú trávenie, liečia žalúdočný katar, chránia srdce a žily (liečia vysoký krvný tlak, najčastejšiu príčinu infarktu
srdca). Obsah hormónu serotinín v nich zodpovedá za kľudné nervy a za dobrú náladu.
A tieto hormóny sú veľmi potrebné pre ženy
(hlavne pred menštruáciou, keď mávajú zlú
náladu!), lebo ženské telo ich nedokáže skladovať.
Čo vlastne obsahujú? Majú veľmi nízku kalorickú hodnotu, ale vysoký obsah hroznového cukru. Je v nich desať rôznych vitamínov

(napr. C, B3, betakarotén) a vyše 18 minerálnych solí. Okrem toho zinok, horčík, fosfor,
síru a kyselinu listovú. Podľa najnovších výskumov tieto nielen posilňujú kosti, ale chránia ich aj pred osteoporózou.
Skúste tieto recepty.
Banánový chlieb
Na 10 krajcov potrebujeme: 150 g masla+
150 g na vymastenie formy, 1 vrecúško va-nilínového cukru, 3 vajcia, 3 banány, 250 g tvarohu, 200 g múky, 1 vrecúško kypriaceho
prášku, 100 g kukuričných vločiek.
Maslo, cukor a vanilínový cukor spracujte
na krém. Po jednej vmiešajte vajcia, potom 1
a ½ banánu roztlačeného vidličkou a tvaroh.
Zapracujte múku, kypriaci prášok, ku-kuričné vločky a zvyšok banánov pokrájaného na
tenké kolieska. Masu vtlačte do vy-mastenej
obdĺžnikovej formy a pri teplote 200° C pečte asi 45 minút.
V jednom krajci je 358 kcal.
Kuracie soté v omáčke
Pre 4 osoby: 800 g kuracích pŕs, 1 KL mletej červenej papriky, 50 g margarínu, 2 banány. Na omáčku: 50g hrozienok, 1 PL margarínu, 2 PL múky, 250 ml mlieka, 1 PL štipľavej horčice, 200 ml suchého bieleho vína, soľ,
mleté čierne korenie.
Mäso pokrájame na pásiky, votrieme do
nich soľ, čierne korenie a papriku. V ohňo-vzdornej mise zohrejeme 50 g margarínu, rozložíme do neho pásiky mäsa a zakryjeme ich tenkými pásikmi banánu. V panvici zohrejeme 1 PL margarínu a múku opražíme na svetlohnedo. Prilejeme mlieko a na
malom plameni varíme do zhustnutia. Primiešame hrozienka, horčicu, soľ a čierne korenie. Mäso polejte omáčkou, oblejte vínom a
v rúre pri teplote 200° C upečte za 20 – 25 minút do zlatohneda.
V jednej dávke je 395 kcal.
Dobrú chuť Vám praje L. Dulai

Doplnok č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krompachy
č. 3 /2004 o čistote mesta
Mesto Krompachy, v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tento
doplnok:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Krompachy č. 3/2004 o čistote mesta, sa mení
a dopĺňa takto:
1. Článok 3 ods. 1 písm. b) Doplnku č. 2 k
VZN mesta Krompachy č. 3/2004 o čistote
mesta sa vypúšťa.
2. Článok 10 ods.2 znie:
Primátor mesta Krompachy môže za porušovanie ustanovení tohto nariadenia uložiť

právnickej osobe pokutu do výšky 6 638,– €
(zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
úplnom znení zákona č. 612/2002 Z.z. (§ 13
ods. 8)).
3. Na tomto Doplnku č.3 sa uznieslo
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa
26. apríla 2010, uznesením 29/D-2. Tento
Doplnok č.3 nadobúda účinnosť 15. dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli.
V Krompachoch 08.04.2010
Ing. Iveta Rušinová,
primátorka mesta
Vyvesené : 9.04.2010
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O S E M S M E R O V K A:
Anglické príslovie:
Ani najdrahšia vec na svete nemusí mať takú .... (dokončenie v tajničke)
PALICA, PANIE, PARAPETY, PARMA, PASTA, PEDÁL, PERIE, PLACKA, POCTA, POLIČKA, POLKA, POLOMER, POŠTA, POTUPA, PRÍBOR, PRIEVAN,
PRÍMES, PRÍNOS, PROVA, SADLO, SALTO, STAN, SEMENO, SEPSA, SÉRIA,
SEVERKA, SILÁK, SKRINKA, SLALOM, SLINA, SLIVKA, SLUKA, SMOLA,
SNEŽIENKA, SOBOTA, SPEVÁČKA, SPRIEVODCA, STAVBA, STEBLO, STRAPEC, STRUNA, SÚBOR, SUMÁR, SÚPRAVA, SVIETNIK
Autorka: Ružena Andrašovská

Zo správnych odpovedí z minulého čísla bol vyžrebovaný: ANNU REPASKÚ,
Maurerova 791/45, Krompachy. Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ.

Uzávierka
Krompašského spravodajcu
je vždy 25. v mesiaci

KUPÓN č.6

Krompašský spravodajca bude
v predaji vždy po 10. dni
v príslušnom mesiaci.

INZERCIA:
• Predám 2-izbový byt na Hlavnej ulici v Krompachoch.
Byt je v osobnom vlastníctve, nachádza sa na prízemí,
v pôvodnom stave. Cena dohodou. V cene je zahrnutý
garáž. Pri rýchlom jednaní zľava.
Volať od 17,00 - 21,00 hod.
Tel. kontakt: 053/443 36 19, 0908 212 990
• Predám 3-izbový byt na Lorencovej ulici v Krompachoch. Cena dohodou. Tel. kontakt: 0918 540 338.

„Výroba FAB kľúčov“ na ulici SNP
č. 56, 053 42 Krompachy.
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok 9,00 hod. – 12,00 hod. 13,00 hod. – 15,00 hod.
Sobota: zatvorené

(Eva Pavlíková, SNP č. 56, 053 42 Krompachy)

Pozývame Vás na

FESTIVAL
TANCA
KROMPACHY 2010
dňa 26. júna 2010
od 16,00 hod.
na Námestí slobody v Krompachoch
festival sa koná s podporou Košického samosprávneho kraja

a Street Dance Academy
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