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KROMPACHY

PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA MESTA KROMPACHY

Z obsahu čísla vyberáme:
- Príďte aj vy darovať krv

- Pozvánka na Krompašský jarmok

- Doneba fest Krompachy 2010

- Okrsky a miestnosti  -referendum 2010

- Leto v záhradke

Vážení spoluobčania, 

 Hádam sa to už stáva  pravidlom, že sa Vám prihováram prostred-
níctvom nášho mesačníka takmer každý mesiac. Dúfam, že Vás 
svojimi príhovormi  neobťažujem. Avšak pokladám si za svoju po-
vinnosť,  informovať Vás o všetkých významných skutočnostiach, 
ktoré sa stali v uplynulom mesiaci, alebo čo sa chystáme v meste ro-
biť. 
 Našťastie v júli, v čase dovoleniek, aj naše mesto žilo pomerne 

kľudným životom. Ešte stále odstraňujeme následky povodní,  zabez-

pečujeme potrebné doklady na to, aby mestu boli uhradené náklady, 

ktoré  vznikli v súvislosti so záchrannými prácami a náklady na od-

straňovanie škôd. O veľkosti škôd a vzniknutých nákladoch som Vás 

informovala v predchádzajúcich číslach KS. 

 Minulý mesiac Krompachy navštívila predsedníčka Vlády SR 

Iveta Radičová, aby sa na vlastné oči presvedčila o dôsledkoch po-

vodní v našom meste. Osobne navštívila „NÁŠ“ „Sociálny podnik“ 

a videla, akú spúšť  spôsobila voda   v tomto zariadení. O  návšteve 

pani premiérky v tomto zariadení neinformovali žiadne média. Tak-

tiež žiadne, ani elektronické a ani printové média nepriniesli infor-

máciu, ako mestský Sociálny podnik bol  poškodený vodou. Viem, že 

to nie je súkromný, alebo osobný majetok žiadnej osoby, ale je to NÁŠ 

MESTSKÝ a skutočne, pri pohľade na túto spúšť sa človeku tisnú slzy 

do očí. Verím, že Vláda SR nájde ešte nejaké prostriedky a pomôže 

nášmu mestu, aby sme mohli sfunkčniť priestory Sociálneho podni-

ku a opraviť most a prístupovú komunikáciu k tomuto zariadeniu. 

Vážení spoluobčania, 

dovoľte mi, aby som Vás informovala o investícií, s ktorou chceme 

začať v najbližších dňoch. Jedná sa o úpravu verejných priestranstiev 

v našom meste. Ešte vlani som vás informovala, že sa nám podarilo 

získať finančné prostriedky z EÚ na úpravu a regeneráciu nášho mes-

ta vo výške uvedenej v tabuľke. 

Predmet 

obstarávania

Celkové 

oprávnené 

náklady 

na predmet 

obstarávania 

po administratív-

nej kontrole VO

Stavebené 

práce
607 547,70 €

Externý 

manažment
12 138 €

Náklady 

na verejné 

obstarávanie

1 525,- €

Náklady 

na projekt
14 137,20 €

 

 Mnohí sa určite pýtate, prečo sme s prácami začali až teraz. 

Určite sa nájdu takí, ktorí povedia že som to časovala tak, aby práce 

boli ukončené pred voľbami. Nie je to pravda. Bola by som najradšej, 

keby sme už mali mesto upravené. Avšak, našli sa také “zodpovedné“ 

osoby ktoré „zabezpečili, aby sa verejné obstarávanie prekontrolovalo 

na rôznych inštitúciách“. Okrem iného proces verejného obstaráva-

nia bol kontrolovaný na Sprostredkovateľskom orgáne pre Regionál-

ny operačný program KSK. Až po odsúhlasení verejného obstaráva-

nia dostali sme pokyn, že môžeme podpísať zmluvu s dodávateľom 

stavby. Keďže zmluva bola podpísaná začiatkom augusta, nemohli 

sme s prácami začať  skôr. Dúfam že do zimy sa nám podarí urobiť 

väčšiu časť plánovaných prác. Ostatné objekty budú ukončené až na 

budúci rok. 

 Dovoľte mi, aby som Vás podrobnejšie informovala o časovej a vec-

nej postupnosti stavebných prác v našom meste. 

 V prvom rade začíname s prácami na ul. Mikuláša Šprinca. 

Preto práve tam, aby sme stihli úpravu cesty a chodníka najneskôr 

v prvej polovici septembra tak, aby deti mohli bezpečne navštevo-

vať školu. Stavebné práce sa búdu dotýkať rozšírenia cestného telesa, 

prekrytia otvoreného kanála a vo výstavbe nového chodníka pre 

peších. Následne stavebné práce sa presunú na úpravu priestranstva 

autobusovej zastávky na Trangusovej ulici. Priebežne sa bude  po-

kračovať vo   výstavbe chodníka  od autobusovej zastávky smerom 
pokračovanie na strane 2
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8číslo

BLAHOŽELÁME 

JUBILANTOM V AUGUSTE

85 roční

 Alžeta Macková 

 JUDR. Vladimír Kraus

 Mária Uličná

80 ročné

 Helena Lengyelová

 Mária Švejkovská

75 roční

 Žofia Danišová, 

 Ing. Jaroslav Hurník

70 roční

 Rudolf Ferenčák

 Mária Durkáčová

 Katarína Čechová

 Štefan Fabian 

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

NARODENIA V JÚLI 2010

Vanesa Čurillová

Jozef Holub

Matej Jánoš

Vendelín Kolčár

Matej Kožár

Tomáš Macko

Jazmína Macková

Alžbeta Poláková

Laura Sokolská

Gréta Soľáková

Valéria Tulejová

ÚMRTIA V JÚLI 2010

Jozef Ondrejčák 

 1920-2010

Oľga Pavlíková

 1929-2010

Imrich Piatnica

 1919-2010

Anna  Šimčáková

 1918-2010

Anna Špicová

 1942-2010

pokračovanie zo strany 1

k parku. Podľa rýchlosti stavebných prác a podľa vhodnosti klimatických pomerov budeme 

pokračovať s úpravou chodníkov v parku. V závislosti od počasia sa postupne budú vykoná-

vať práce na úprave verejného priestranstva pred Pizzériou a drogériou. Na budúci rok budú 

práce pokračovať úpravou verejných WC, trhoviska a parku oproti VÚB. Lehota výstavby je 

12 mesiacov. Predpokladané ukončenie stavby je v júli roku 2011. 

 Chcem vás všetkých poprosiť o pochopenie a trpezlivosť. Každá stavba prináša pre dotknu-

té  osoby určité obmedzenie a problémy. Zvlášť naša stavba sa dotkne mnohých, keďže jej 

rozsah je dosť značný. 

 Taktiež ste si určite všimli, že sa niečo robí na našom cintoríne. Pre vašu informáciu, firma 

Brantner, s.r.o. tam realizuje Urnovú stenu. 

 Výstavbu tejto steny si vyžiadala spoločenská objednávka a potreba pre nedostatok hrobo-

vých miest. Zároveň sa zrealizujú úpravy okolo hlavného kríža pri dome smútku. 

 Vážení spoluobčania, nedá mi, aby som Vás opätovne poprosila o  pomoc a porozu-

menie. Tento rok je bohatý na zrážky. Po iné roky, pokiaľ stačili dve kosby verejných 

priestranstiev výnimočne tri kosby v roku, v tomto roku kosíme niektoré lokality už 

tretí krát a je ešte len začiatok augusta. Mám obavu, že nebude stačiť kosiť trávu v meste 

tri krát. Preto Vás chcem opätovne poprosiť, aby ste nám pomohli a pokosili si trá-

vu aspoň v okolí a v blízkosti vašich obydlí, tak ako to ukladá VZN o čistote mesta. Ne-

stíhame všetko kosiť tak, aby ste boli všetci spokojní. Zároveň z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov, nechceme tieto naviac práce objednávať u iných dodávateľov. 

 Verím, že pochopíte zvláštnu situáciu, v akej sa ocitlo naše mesto  - veľa vody, málo peňazí. 

 Ďakujem za porozumenie. Zároveň Vám chcem popriať pekný zvyšok leta. 

Ing.Iveta Rušinová, primátorka mesta

Utvorenie okrskov a určenie miestností 

na hlasovanie pre konanie referenda

 dňa 18. 9. 2010.
V zmysle § 7 ods. 2 zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda 

v  znení neskorších predpisov a v súlade s Rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky 

č. 311/2010 Z. z.,  

utváram
na území mesta Krompachy 3 okrsky pre konanie referenda a zároveň

určujem
pre jednotlivé okrsky miestnosti na hlasovanie  takto:

Číslo 

okrsku
Územie okrsku

Miestnosť na hlaso-

vanie

1.

Banícka štvrť, Banská, Cintorínska, Dolina, 

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

M. Šprinca, Nám. slobody, Partizánska, Sadová, 

Turistická, Zemanská, Mlynská, Slovinská, 

bez udania ulice

Základná škola 

Krompachy,

ul. Zemanská č. 2

2.
Lorencova, Hlavná, Stará Maša, Štúrova, 

Trangusova

Materská škola 

Krompachy,

ul. Hlavná č. 3

3.

Maurerova, Poštová, Robotnícka, Veterná,

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

kpt. Nálepku, Rázusova, SNP, Stará cesta

Centrum voľného času 

Krompachy, 

ul. SNP č. 39

Referendum sa bude konať v určený deň  v čase 

od 7.00 do 22.00 hodiny.
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA ...
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POĎAKOVANIE
Smutná pravda života vraví, že nič ne-

trvá večne a i život každého z nás sa raz 

skončí. Túto pravdu si zvlášť uvedomu-

jeme v deň, keď sa lúčime s milovaným 

človekom. Smrť v rodine je udalosť, kto-

rá spôsobuje šok a utrpenie nad stratou 

blízkeho človeka, v našom prípade otca, 

svokra, starého otca

IMRICHA PIATNICU,
s ktorým sme sa pred pár dňami navždy 

rozlúčili v Dome smútku v Krompa-

choch. Opustil nás v pokročilom veku, 

kedy prišla smrť, ktorá neľútostne do-

pĺňa odveký zákon prírody a ktorá ho 

vytrhla z našej spoločnosti. 

 Nevysloviteľný je náš bôľ a zármutok. 

Práve preto touto cestou chceme poďa-

kovať za úprimné prejavy sústrasti pria-

teľom, známym, príbuzným a všetkým, 

ktorí ste sa zo zosnulým prišli rozlúčiť, 

za kvetinové dary , ktorými ste sa snažili 

zmierniť náš hlboký žiaľ i za povzbudivé 

slové.

 Naša nevýslovní vďaka patrí ošet-

rujúcej lekárke MUDr. Hojstičovej, 

oddeleniu Odch. 2 NsP Gelnica za ich 

dlhodobú starostlivosť o „deduška“ 

a  v  neposlednom rade Robotníckemu 

spevokolu za dôstojnú rozlúčku.

„KTO ŽIJE V SRDCIACH SVOJICH 

MILÝCH, NIE JE MŔTVY, 

JE LEN VZDIALENÝ...“

rodina Ružiakova a Olexova

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU

ASISTENT SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA

Mesto Krompachy,  Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy, IČO: 00 329 282,

zastúpené Ing.  Ivetou Rušinovou, primátorkou mesta,  

VYPISUJE
v rámci vyhlásenej výzvy OP-ZaSI-FSR-2009/2.1./09 

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU 
ASISTENT SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA.

Dátum a miesto 

výberového konania:  25. 8. 2010 o 9,00 hod.

 Mestský úrad Krompachy, 

 Námestie slobody č. 1, Malá zasadačka, 1. poschodie

Predpokladaný termín nástupu:  1. 9. 2010

Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer (verejná služba)

Kvalifikačné predpoklady:

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie (Kvalifikačný predpoklad vzdelania je splnený 

  aj za podmienky, že záujemca je študentom strednej školy).

Iné požiadavky:

 • osobnostné predpoklady

 • organizačné schopnosti 

 • motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín

 • komunikačné zručnosti (znalosť rómskeho jazyka výhodou)

 • bezúhonnosť (občan, ktorý nebol odsúdený pre úmyselný trestný čin 

  na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok)

 • dlhodobá prítomnosť v komunite a poznanie cieľovej komunity

 • výhodou sú napr. skúsenosti v oblasti terénnej sociálnej práce, skúsenosti 

  s organizovaním aktivít v lokalite, účasť na vzdelávacích komunitných 

  aktivitách, osobný záujem doplniť si vzdelanie

Doklady potrebné k zaradeniu do výberového konania:

 • Štruktúrovaný životopis a motivačný list 

 • Overená kópia dokladu o vzdelaní 

 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 • Doklady o ďalšom vzdelaní

 

 Žiadosť s požadovanými dokladmi zašlite najneskôr do 24. 8. 2010 do 15,00 hod. na  adresu:

Mestský úrad, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy. Platí prezenčná pečiatka podateľne 

MsÚ v Krompachoch.

 Na obálku napíšte: NEOTVÁRAŤ – Asistent sociálneho pracovníka - výber.

Krompachy, 9. 8. 2010

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta                  

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA! 

TOUTO CESTOU SI VÁS 

DOVOĽUJEME POŽIADAŤ 

A POPROSIŤ, 

aby ste komunálny odpad vysypávali 

z vriec a tašiek a nevhadzovali 

celé vrecia a tašky s odpadom 

do kontajnerov. 

Dovoľujeme si Vás tiež požiadať o to, 

aby tam, kde sú umiestnené prístrešky, 

ste komunálny odpad vyhadzovali 

do kontajnerov v prístrešku a nie ho 

nechávali pred prístreškami!

JEDINE TAKÝMITO OPATRENIAMI 

ZABRÁNIME ZNEČISŤOVANIU 

OKOLIA OKOLO KONTAJNEROV, 

ALE AJ CELÉHO MESTA.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE!

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta 

a pracovníci MsÚ

PRANOSTIKY NA AUGUST
  Víchristý august - daždivý september. 

  Silné mrazy v auguste oznamujú dobrú chvíľu. 

  Čo august nedopečie, to september nedovarí.

  Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať.

  Aký je august spočiatku , taký bude až do konca.

  Aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň.

  Keď je v prvom augustovom týždni teplo , bude biela zima.

  Severné vetry keď v auguste dujú, opadanie úrody spôsobujú.

  Strnisko v auguste kto si preoráva , ten sa o rok budúci nadarmo neustáva.
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Úprava životného minima 
k 1. júlu 2010

ustanovená Opatrením Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

č. 300/2010 Z. z.
Životné minimum predstavuje spoločensky uznanú mini-

málnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva 

stav jej hmotnej núdze. Tieto sumy sa upravujú vždy k 1. júlu 

bežného kalendárneho roka.

Sumy životného minima od 01. 07. 2010

 Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, 

 ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn 

 súm:

 - 185,38 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

 - 129,31 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú 

  plnoletú fyzickú osobu,

 - 84,61 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo 

  zaopatrené neplnoleté dieťa.

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:

1. Jednotlivec

 Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby 

 predstavuje sumu 185,38 € mesačne.

2. Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom

 Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, 

 s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 

 185,38 € + 84,61 € = 269,99 € mesačne.

3. Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom

 Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, 

 s  jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 

 18 rokov veku) sa vypočíta takto: 185,38 € + 84,61 € 

 = 269,99 € mesačne.

4. Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom

 Životné minimum jednotlivca, t .j. plnoletej fyzickej 

 osoby, s  jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa 

 do 25 rokov veku), sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € 

 = 314,69 € mes.

5. Dvojica bez detí

 Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta takto:

 185,38 € + 129,31 € = 314,69 € mesačne.

6. Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom

 Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným 

 dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 84,61 € =

 399,30 € mesačne.

7. Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi

 Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi 

 sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 84,61 € + 84,61 € 

 + 84,61 € = 568,52 € mesačne.

8. Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom 

 a jedným nezaopatreným dieťaťom

 Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným plnole-

 tým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným 

 dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 129,31 € 

 + 84,61 € = 528,61 € mesačne.

9. Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom 

 a jedným nezaopatreným dieťaťom

 Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplno-

 letým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezao-

 patreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € 

 + 84,61 € + 84,61 € = 483,91 € mesačne.

Humanitná spoločnosť „HUMANITA PRE ŽIVOT“ 
SPIŠSKÉ VLACHY 

a MESTO KROMPACHY 
sú v roku 2010 organizátormi 

12. Medzinárodných majstrovstiev 
Slovenska vo varení a jedení 

bryndzových halušiek, 
ktoré sa v tomto roku uskutočnia pod patronátom predsedu 

Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu 

         18. septembra 2010
na Námestí slobody v Krompachoch 

ako súčasť 
19. KROMPAŠSKÉHO JARMOKU

Srdečne Vás pozývame.

Prihlášku s uvedením vedúceho družstva a kon-

taktných údajov a s priloženou fotokópiu dokladu 

o zaplatení (č.ú: 0521427288/0900) je treba zaslať 

na poštovú alebo e-mailovú adresu (kocanova@

krompachy.sk) humanitnej spoločnosti, alebo Mesta 

Krompachy do 31.8.2010. Účastnícky poplatok za druž-

stvo je 20 ,- €

Budeme radi, ak Vás budeme môcť privítať na stret-
nutí s kuchyňou našich starých materí.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
12. Medzinárodné majstrovstvá vo varení a jedení bryndzových halušiek 

18.september 2010, Námestie slobody KROMPACHY

NÁZOV DRUŽSTVA:   ....................................................................................

Vedúci družstva:   ....................................................................................

Členovia družstva:     1.  ................................................................................

 2.  ................................................................................

 3.  ................................................................................

Korešpondenčná adresa:   ....................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Kontaktná osoba:   .................................................................................................

Tel.kontakt:  .................................................................................................

e-mail:  .................................................................................................

Termín registrácie písomných prihlášok je do 20.08.2010

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

HUMANITA PRE ŽIVOT, Okolie č.6, 053 61  SPIŠSKÉ VLACHY 

 053/4883136, 0903 641 351 – JUDr. Jozef Janikov

053/4192219, 0918 342 050 – Bc.Adriána Kočanová

e-mail: adriana.kocanova@gmail. com, kocanova@krompachy.sk 

t



8   číslo

DNI MESTA KROMPACHY 2010
 XIX. Krompašský jarmok XIX. Krompašský jarmok

KULTÚRNY PROGRAMKULTÚRNY PROGRAM

PIATOK 17.9.2010
13,30 Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva  

 – Udelenie Ceny mesta, Ceny primátora mesta 

 a Čestných uznaní primátora mesta  Krompachy 

 - obradná sieň MsÚ

15,00 Slávnostné otvorenie Dní mesta 

 a XIX. Krompašského jarmoku  - sprievod mestom, 

 ohňostroj

15,30 ARAMISS – divadelná a šermiarska skupina

16,00  Originálna pouličná show v nadrozmerných 

 maskách – KAMEŇOŽRÚT, LOMIDREVO A VALIBUK

17,00 Roztancujme Krompachy – tanečný blok mladých 

 talentov

17,30 Koncert DH POPRADČANKA

19,00 REPETE NÁVRATY – diskotéka pre „starších“

 Účinkujú: DUŠAN GRÚŇ, LÝDIA VOLEJNÍČKOVÁ, 

 MARTIN JAKUBEC

ŠTVRTOK 16.9.2010
16,00 Vystúpenie DFS Krompašanček  a FS Krompašan 17,30 Vystúpenie  country skupiny WETERÁNI

STÁNKOVÝ PREDAJ
16.9.- štvrtok
17.9 - piatok
18.9. - sobota

ATRAKCIE
Kolotoče, atrakcie, 
strelnica - na sídlisku JUH

VÝSTAVY  (Dom kultúry , II. poschodie)
13.9.2010 – 14,00 hod.  Výstava obrazov ornamentov  Štefana Leonarda 
 Kostelničáka
14.9.2010 – 14,00 hod. Výstava ručných  prác Ing. Radoslavy Kleinovej

8,00 - 18,00 hod.

ŠPORTOVÝ PROGRAM
17.9.2010 o 18,00 Stolnotenisový turnaj  Majstra Krompašského jarmoku
 (stolnotenisová herňa)
18.9.2010 o 8,00  Tenisový „jarmočný „turnaj o Pohár primátorky mesta
 ( Štadión pod Okruhliskom)

21,30 JARMOČNÁ NOC SA ZAČÍNA – diskotéka, ohňová šou

 Hosť progamu:  MICHAEL  JACKSON – imitátor 

 s tanečnou skupinou

SOBOTA 18.9.2010
09,30 Vystúpenie DH z Krompách a mažoretiek

10,00 Slávnostné otvorenie 12. ročníka Medzinárodných 

 majstrovstiev Slovenska vo varení a jedení 

 bryndzových halušiek – Krompachy 2010

 Sprievodný program: FS TERCHOVEC, 

 DFS TERCHOVČEK a Martinka Bobáňová

16,30 Vyhlásenie výsledkov haluškových majstrovstiev

17,00 ŽREBOVANIE TOMBOLY Detskej nadácie mesta

 Krompachy

18,00 Všetkých nás zabáva hudobno – zábavná skupina 

 MLOCI
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Do knižniceDo knižnice
Celoslovenská kampaň 

na podporu knižníc a čítania

 Slovenská národná knižnica v Martine vyhlasuje celoslovenskú 

kampaň na podporu čítania a zviditeľnenie knižníc s názvom 

DO KNIŽNICE.

 Cieľom kampane je upriamiť pozornosť verejnosti, a to najmä detí 

a mladých ľudí na čítanie ako na stále obľúbený spôsob trávenia voľ-

ného času a tiež na knižnice ako na kultúrno-informačno-komunit-

né centrá, a to radom tvorivých súťaží zameraných na rôzne spôsoby 

propagácie čítania a knižníc.

 Deti a mladí ľudia do 25 rokov sa môžu podľa vekových kategórií 

zapojiť do súťaží zameraných na návrhy plagátov, komiksov, bilbor-

dov, animovaných spotov, hudobných textov a sloganov podporu-

júcich čítanie a knižnice. Pre najmenších záujemcov je pripravená 

súťaž Slovenská čitateľská rodina, ktorej cieľom bude objavovať slo-

venské knihy v domácich knižniciach.

 Uzávierka všetkých súťaží bude 30. septembra 2010, autori ví-

ťazných návrhov a knižnice, prostredníctvom ktorých budú víťaz-

né návrhy zapojené, budú odmenení. Víťazné návrhy budú použité 

v rámci celoslovenskej propagácie čítania a knižníc. Z najlepších vý-

tvarných a grafických návrhov bude urobená putovná výstava, kto-

rá bude sprístupnená všetkým knižniciam a školám, ktoré o ňu pre-

javia záujem. Podrobnosti k celej kampani na www.dokniznice.sk,

www.krompachy.sk

 Partnermi kampane sú: Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove, 

OZ KnihoBrána, Spolok slovenských knihovníkov, 

Slovenská asociácia knižníc a Slovenská sekcia IBBY.

Mediálnym partnerom je knihovnícky portál www.infolib.sk .

Finančná podpora: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Koordinátorka projektu: Gabriela Futová,

e-mail: gabriela.futova@gmail.com, tel.: 051 7733009

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 
2010/2011

 Prázdniny sú ešte síce v plnom prúde, ale, čo nevidieť, školský 
zvonec zazvoní na všetkých školách už 2. septembra 2010. Avšak 
aj v novom školskom roku 2010/2011 čakajú žiakov, študentov, 
pedagógov viaceré voľné dni a okrem hlavných letných prázdnin aj 
mnohé iné prázdniny....

Dni pracovného voľna
 22. Apríl Veľký piatok

 25. Apríl Veľkonočný pondelok

 1. Január Deň vzniku Slovenskej republiky

 6. Január Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok 

  pravoslávnych kresťanov)

 1. Máj Sviatok práce

 8. Máj Deň víťazstva nad fašizmom

 5. Júl Sviatok svätého Cyrila a Metoda

 29. August Výročie Slovenského národného povstania

 1. September Deň ústavy Slovenskej republiky

 15. September Sedembolestná Panna Mária

 1. November Sviatok všetkých svätých

 17. November Deň boja za slobodu a demokraciu

 24. December Štedrý deň

 25. December Prvý sviatok vianočný

 26. December Druhý sviatok vianočný

Termíny prázdnin 
pre školský rok 2010/2011

Školské 

prázdniny
Kraj Trvanie

Začiatok 

vyučovania

Jesenné 

prázdniny
všetky

29. 10. 2010 – 

– 2. 11. 2010
3. 11. 2010

Vianočné 

prázdniny
všetky

23. 12. 2010 – 

– 7. 1. 2011
10. 1. 2011

Polročné

prázdniny
všetky 31. 1. 2011 1. 2. 2011

Jarné

prázdniny

Banskobystrický, 

Trenčiansky, 

Žilinský

14. 2. 2011 – 

– 18. 2. 2011

Bratislavský, 

Nitriansky, 

Trnavský

21. 2. 2011 – 

– 25. 2. 2011

Prešovský, 

Košický

28. 2. 2011 –

– 4. 3. 2011

Veľkonočné 

prázdniny
všetky

21. 4. 2011 – 

– 26. 4. 2011
27. 4. 2011

Letné 

prázdniny
všetky

1. 7. 2011 – 

– 2. 9. 2011
5. 9. 2011

Spracovala: Bc.Adriána Kočanová

          Otváracie hodiny:
 Pondelok  13 : 00 – 20 : 00 h

 Utorok  13 : 00 – 20 : 00 h

 Streda  13 : 00 – 20 : 00 h

 Štrvrtok  13 : 00 – 20 : 00 h

 Piatok  13 : 00 – 20 : 00 h

 Sobota  11 : 00 – 20 : 00 h

 Nedeľa  11 : 00 – 20 : 00 h

tel.č. 053/4452518

KRYTÁ PLAVÁREŇ KRYTÁ PLAVÁREŇ 
KROMPACHYKROMPACHY
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 21. augusta sa rodák a dlhoročný obyvateľ nášho mesta, 

teraz žijúci vo Vrbovom, pán

Štefan Novák
dožíva krásnych 90 rokov. 

Pri tomto vzácnom životnom jubileu mu všetci priatelia a známi 

želajú pevné zdravie, pohodu v rodine a radosť z vnúčat. 

Zo všetkého len to najkrajšie 

a do stovky len to najlepšie prajú netere

                    Magda, Angela a Ružena

                 s rodinami.

Motto: 

„Mladosť prestáva egoizmom, 

staroba sa začína životom pre iných“.   

                A. Schopenhauer  

Ako len ten čas rýchlo plynie.

Sudičky Ťa vyprevádzajú do života. Škola naučí poznávať svet. Lásku 

ničím nenahradíš. Manželstvo Ti je prístavom, keď si zavčasu zbadal 

maják na rozbúrenom mori. Práca Ťa živí. Zaslúžený odpočinok je ra-

dosť v kruhu najbližších. A čo staroba? To je život pre iných. 

 V tohoročných augustových dňoch sa krásneho životného jubi-

lea  90 rokov dožíva Krompašan, manžel, otec, dedko, brat, kamarát 

a bývalý kolega dnes žijúci na zaslúženom odpočinku vo Vrbovom pri 

Piešťanoch, pán

Štefan NOVÁK.  
 Celý svoj plodný život prežil v rodných Krompachoch, aby po činorodých rokoch práce 

prežil svoj ďalší život pre iných , ktorí si to najviac zaslúžia.    

 Po predchádzajúcich zamestnaniach , nastúpil v roku 1958 do SEZ-u na obchodný úsek. 

Striedal plánovanie, ale aj vedenie kolektívu zásobovania. Plánovanie zásobovania sa mu 

však stalo „osudným“ pretože v ňom pracoval celých 25 rokov až do svojho odchodu do dô-

chodku v roku 1983.

 Ostro zastrúhaná ceruzka, guma, pravítko, ale aj vždy upravená postava ako sa patrí, pra-

covný plášť, jeden čas aj s glotovými rukávnikmi, veselá myseľ, prívetivé slovo, úslužnosť, 

ktorá sa už nenosí, to boli hlavné atribúty nášho kolegu. 

 Dlhé roky bol pokladníkom „Betliarskeho spolku“ – miestnej pobočky pohrebného pod-

porného združenia. Aktívny záhradkár, sčítaný samouk, známy „krížovkár“. Pohárik alko-

holu mu aj na tri razy robil problémy. Svätojurské  sme však sem tam okoštovali. Takého sme 

ho poznali mimo roboty.  

 Zrazu prestal chodiť s batôžkom na „záhradky“ a za nákupmi. Vytratil sa z rodného mes-

ta, aby v úrodnejšom kraji, v meste Mórica Beňovského , v kruhu svojich najbližších prežil 

jeseň svojho života. 

 Nevynechal však pozvania bývalých spolupracovníkov zásobovania SEZu na sporadické 

stretnutie „BSP“ – čítaj -  „Bars sympatická partia“. Naposledy sme sa s týmto našim večne 

mladým tohoročným jubilantom stretli  v roku 2006.      

 Od kronikárky Miji máme informácie , že náš jubilant sa teší zdraviu primeranému veku 

– ako zvyknú nám hovoriť lekári, vnúčatám a šťastnému manželskému spolunažívaniu. 

Milý jubilant, kolega, priateľ, Štefan.

 Do ďalších Tvojich rokov Ti želáme veľa, preveľa zdravia, hodne, prehodne šťastia, aby si 

ešte veľa rokov života strávil v kruhu svojich najbližších .     

 Tešíme sa na prípadné ďalšie stretnutia u nás doma v Krompachoch.

Touto cestou sme si chceli spomenúť na jubilanta, jedného člena našej „BSP“ MTZ, ktorá sa 

časom rozplynula na všetky strany, niektorí už nie sú medzi nami, ale spomienky na roky 

prežité v práci, ale aj mimo nej nám navždy ostanú v pamäti.  

    Bývalý kolektív pracovníkov MTZ SEZ Krompachy

Blahoželanie
čný obyvateľ nášho mesta, 

bovom, pán

Novák
h 90 rokov.

eu mu všetci priatelia a známi

v rodine a radosť z vnúčat. 

to najkrajšie 

epšie prajú netere

Magda, Angela a Ružena

       s rodinami.

ĽUDIA V SRDCI
 Sú ľudia, ktorí patria ku koloritu mesta 

a tvoria jeho neodmysliteľnú súčasť, sú osob-

nosti, ktoré mesto preslávia a sú ľudia, ktorí 

sú tichí, skromní a nenápadní, ale zato veľkí 

svojím srdcom. A práve k  tým skromným 

a tichým patrí pani Mária Žižlavská, vedúca 

detských jasličiek na zaslúženom odpočinku.

Ako dieťa si pamätám  aj na jej láskavých 

rodičov, ktorí bývali poblíž nás, na dnešnej 

Štúrovej ulici. Pani Žižlavská začínala ako 

sestra v detských jasliach na Trangousovej 

ulici. Z mojich matných detských spomie-

nok, ale hlavne z rozprávania mojej mamy 

i mojej babičky viem, že svoju prácu vyko-

návala s veľkou láskou. Učila nás naspamäť 

krásne detské básničky a riekanky, a možno 

už odtiaľ, z raného detstva,  pramení moja 

láska k poézii. Hoci jej samotnej osud vlastné 

deti nedoprial, svoju lásku dokázala rozdať 

všetkým deťom v jasličkách. V jej živote 

sme boli „Jej deti“.  Ja osobne na ňu nikdy 

nezabudnem a u mňa bude navždy patriť ku 

všetkým tým  ľuďom, ktorých rada stretnem 

v našich uliciach.

 Z ostatného čísla Krompašského spravo-

dajcu som sa dozvedela, že pani Žižlavská 

v júli oslávila svoje okrúhle životné jubileum. 

Využívam preto možnosť takto ju pozdraviť 

nielen za jasličkárov z mojich čias – za Mar-

tina Hennela, Roba Göldricha, či Alenku 

Kandrikovú Trellovú, ktorá žije v Prievidzi, 

ale naozaj za „všetkých malých odchovan-

cov v  jej živote“. Dovoľte mi nielen v mene 

svojom, ale aj ich, zaželať jej ešte veľa pev-

ného zdravia, osobného šťastia a veľa radosti 

v kruhu svojich najmilších a jej srdcu najbliž-

ších.

Mgr. Marta Mičeková

POĎAKOVANIE
 V našej rodine pribudol ďalší člen. Ma-

ličký človiečik, na ktorého sme tak dlho 

čakali, a ktorý si vyžaduje mnoho lásky, ale 

aj starostlivosti. Týmto nechcem hovoriť 

o jeho dennom režime, alebo mojich po-

vinnostiach, ako matky, ale chcem vysloviť 

jedno veľké ďakujem zdravotníckemu per-

sonálu na pôrodnickom a novorodeneckom 

oddelení tunajšej nemocnice. Osobitne by 

som sa chcela poďakovať zdravotnej sestre 

na novorodeneckom oddelení pani Marte 

Bátorovej, ktorá mne a mnohým ďalším ma-

mičkám veľmi pomohla svojim prístupom 

k práci s našimi malinkými bábätkami, ako 

aj praktickými činnosťami a vedomosťami. 

Je prínosom pre toto oddelenie, možno pove-

dať, že jej práca je jej poslaním.

Mgr. Martina Švarcová
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Ako predchádzať stresu a chorobám z počítača 
 V dnešnom 21. storočí  si už málokto do-
káže predstaviť svoj deň bez počítača. Či je 
to už v práci, alebo doma. Aby pri práci s po-
čítačom netrpela psychika, oči alebo chrbti-
ca, je vhodné dodržiavať zopár pravidiel.
 Psychológovia zrejme zaradia medzi ofici-

álne ochorenia aj syndróm stresu z počítača. 

K tomuto záveru dospeli v rámci štúdie ame-

rickí zdravotníci, ktorí sledovali príčiny bo-

lesti hlavy a frustrácie pri práci s počítačom. 

94 % opýtaných uviedlo, že ich osobný život 

je ovplyvnený výpočtovou technikou a inter-

netom. Každý tretí z tejto skupiny potvrdil 

príznaky potvrdzujúce stresový syndróm.

 Podľa štúdie tento syndróm vzniká ako ná-

sledok nedostatočných vedomostí na prácu 

s  počítačom a technických porúch, ktorých 

dôsledkom je reštartovanie, zamŕzanie či cel-

ková pomalosť systému. Používatelia taktiež 

udávali značnú mieru frustrácie vznikajúcu 

pri komunikácii s technickou podporou, píše 

magazín Hardware.

 Rôzne ochorenia súvisiace so stresom pri 

počítači boli už dávnejšie známe. Národný 

inšpektorát práce vydal v spolupráci s Európ-

skou agentúrou pre BOZP už v roku 2005 po-

kyny pre zamestnávateľov i širokú verejnosť, 

ktoré súhrnne upravujú vybavenie pracovis-

ka s počítačom a obsahujú pokyny na priaz-

nivé pracovné podmienky. Pre zamestná-

vateľov vyplýva z vyššie uvedeného pokynu 

najmä dôsledná analýza kancelárskeho pra-

coviska a zaistenie adekvátnych pracovných 

pomôcok či vybavenia tak, aby zodpovedalo 

normám. Najväčší dôraz sa kladie na ochra-

nu záťaže zraku, podporno-pohybovej sústa-

vy a neuro-psychického stresu.

 V prípade, ak sa na pracovisku vyskytujú 

prvky, ktoré nie sú v súlade s pokynom, musí 

ich zamestnávateľ odstrániť a vykonať nápra-

vu. Na ich dodržiavanie dohliada inšpektorát 

práce. U niektorých profesií musí zamestná-

vateľ zabezpečiť pravidelné prestávky pri prá-

ci s počítačom, zdravotné prehliadky zraku 

alebo pohybovej sústavy a nervového systé-

mu.

Zraková záťaž

 Na každú hodinu práce s počítačom pripa-

dá ďalších 10-15 minút na zrakový oddych. 

 Ten môžete svojim očiam dopriať naprí-

klad vzdialením sa od obrazovky, prejsť sa po 

pracovisku alebo vybavovať iné úkony, kto-

ré si nevyžadujú prácu s počítačom. Pri dlho-

dobom sledovaní obrazovky môže vzniknúť 

tzv. syndróm suchého kancelárskeho oka, 

kedy sa očné svaly nepohybujú tak frekven-

tovane (nežmurkáme) ako pri inej činnos-

ti a pociťujeme slzenie a pálenie očí. Tento 

syndróm výrazne zhoršuje umelé osvetlenie, 

suchý vzduch, nedodržiavanie pitného reži-

mu a fajčenie.

 Preventívna prehliadka zraku je vhodná 

raz za tri roky. Problém „suchého oka" rieši 

mnoho ľudí kúpou očných kvapiek, ktoré ne-

odstraňujú jeho príčiny. I keď nemajú kvapky 

okrem prípadnej alergie vedľajšie účinky, 

ich dlhodobým používaním nezamedzíte 

opakovaným problémom s vysychaním, 

začervenaniu a zápalom. „V súčasnosti trpí 

týmito symptómami každý štvrtý pacient, 

ktorý príde k očnému lekárovi," vyjadrila sa 

pre portál Aktuality primárka očného centra 

Denisa Škrovinová. Proti týmto problémom 

sa doporučuje dostatočný príjem potravín, 

ktoré obsahujú karotenoidy, vitamín A, C, 

E, B2, selén a zinok. Najviac uvedených látok 

obsahuje papája, mrkva, žlté a oranžové ovo-

cie či hrsť slnečnicových semienok.

Bolesti chrbtice a hemoroidy

Dlhodobé sedenie a nesprávne zaťaženie 

rôznych častí tela spôsobuje bolesti chrbtice. 

Bolesti nie sú jednorázové a často sa opakujú. 

Niekedy môžu prerásť do chronického štádia 

i pokriveniu stavby tela. V tomto prípade je 

nevyhnutné zvoliť správne držanie tela. Paže 

a predlaktie, stehno a lýtko musia zvierať 

pravý uhol, pričom chrbát nesmie byť skrče-

ný. V prípade ak je Vaše pracovisko či kan-

celária nekonvenčne zariadená a pracovné 

prostredie to dovoľuje, skúste niekedy vyme-

niť stoličku za fitloptu.

 Dôležitý je aj výber stoličky. V súčasnosti 

je pre kancelárske prostredie odporúčaná 

stolička s pohyblivými kolieskami a hyd-

raulickým odpružením, ktoré tlmí nárazy. 

V  priebehu dňa sa odporúča striedanie po-

lohy sedenia, občasný aktívny pohyb či pre-

chádzka. „Podľa pravidiel bezpečnosti práce 

by sme mali polohu pri práci zmeniť každé 

dve hodiny," uviedla pre TASR fyzioterapeut-

ka Lucia Merceková.

 Dlhodobé monotónne sedenie spôsobuje aj 

hemoroidy a poruchu tráviaceho traktu, čo 

sa zo začiatku nemusí viditeľne prejavovať, 

no neskorá liečba je zdĺhavá a problematická. 

Pokiaľ nie sú problémy s hemoroidmi akút-

ne, pomôže zmena životosprávy, návšteva 

kúpeľov a aplikácia rôznych prípravkov, kto-

ré Vám predpíše lekár. Ak sa chcete vyhnúť 

vyššie spomínaným problémom, skúste si po 

pracovnej dobe alebo vo voľnom čase aktívne 

zabehať, zacvičiť alebo sa previesť na bicykli.

Problémy s karpálnym tunelom

Pri práci s myšou je podstatné, aby bolo zá-

pästie voľne položené na stole či podložke. 

V prípade, ak je zápästie dlhodobo umiest-

ňované šikmo, na ostré hrany či na kraj stola, 

prejaví sa syndróm karpálneho tunela. Prvý-

mi príznakmi sú mravčenie, stŕpnutie a malý 

opuch. Neskôr sa prejaví slabosť zápästia či 

strata citu. Príčinou je ochorenie nervu v zá-

pästí, ktorý sa nesprávnym držaním ruky 

stláča a obmedzuje. V prípade, ak sa ocho-

renie ďalej prehlbuje, môže vzniknúť zápal 

a nepríjemná bolesť. V tomto štádiu pomôže 

len ambulantný chirurgický zákrok. Karpál-

ny tunel môže diagnostikovať len neurológ 

na základe EMG vyšetrenia.

 Ak nepomôže l iečba v itamínov ými 

injekciami a neobmedzí sa pôvod problé-

mov (preťažovanie ruky a nesprávne držia-

nie), chirurgickým zákrokom sa odstránia 

zhrubnuté obaly okolo problémových nervov 

v karpálnom tuneli. Po dobu dvoch mesiacov 

sa však nebudete môcť vrátiť ku kancelárskej 

práci. Ruka je v bandáži prvé dva týždne a  až 

do dvoch mesiacov sa nesmie používať na 

akúkoľvek záťažovú činnosť, dopĺňa server 

Chirkoz.

Zdroj: www.zive.sk

BUBIBUBI
DETSKÝ OBCHOD 

(ul. SNP č.20 - oproti FARBY LAKY) 

Vás pozýva 

na výpredaj zásob 

až do 40%. 
Otvorené 

pondelok - piatok

9,00 -12,00   13,00 -16,00 

sobota 

9,00 -12,00 hod.



8číslo

záhradkárska poradňa 

AUGUST 2010
14.8.2010 o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 2,- €

NOČNÁ MORA Z ELM STREET
Horor, USA, 2010, Réžia: Samuel Bayer

Hrajú: Jackie Earle Haley Malé deti, Watchmen), Kyle Gallner, 

Katie Cassidy (96 hodín), Rooney Mara, Thomas Dekker (“Termi-

nator: The Sarah Connor Chronicles”), Kellan Lutz The Twilight 

Saga: New Moon”)

Freddy Krueger sa vracia v Nočnej more z Elm Street – modernom 

spracovaní hororovej klasiky. 

 Skupinku študentov z predmestia viaže jedno spoločné puto 

– všetkých v spánku prenasleduje Freddy Krueger, desivý zne-

tvorený vrah. Pokiaľ nezaspia, môžu ochrániť jeden druhého...ale 

akonáhle niekoho premôže spánok, niet úniku

 28.8.2010 o 17.00 hod. VSTUPNÉ: 2,- €

PLANÉTA 51
Animovaná rozprávka, Réžia: J.Blanco, M. Martínez ..., 

Scenár: Joe Stillman, hudba: James Seymour Brett, 

Hrajú: B. Al-Khalagi, S. Dančiak, J. Koleník, J. Janák, T. Pauhofová, 

M. Majeský, P. Sklár, M. Hudák, D. Cinkota...; 

Kraj. pôvodu: USA, Španielsko, rok výroby: 2009, 

Dabing: slovenský, Čas: 91 min

 Zelení obyvatelia Planéty 51 žijú spokojným životom v útul-

ných domčekoch, vychovávajú deti, venčia psíky. Navštevujú 

kiná, užívajú si na večierkoch. Pokojnú idylku a harmóniu ruší 

iba občasný dážď keď padajú z neba kamene a strach z možnej mi-

mozemskej invázie. Vesmír totiž nie je  poriadne preskúmaný a je 

vysoká pravdepodobnosť, že niekde určite existuje nepriateľská 

civilizácia, ktorá by mohla nádhernú Planétu 51 napadnúť a úplne 

zničiť.

Predpredaj: MsÚ Krompachy, prízemie –informátor, 

resp. 1 hod. pred premietaním!

KINO SLÁVIAKINO SLÁVIA

KROMPACHYKROMPACHYLeto v záhradke
 Sú prázdniny, beží dovo-
lenková sezóna, máme ho-
rúce leto, ktoré sa dá stráviť 
rôznym spôsobom. Záhrad-
ka v horúcich dňoch posky-
tuje príjemnejšie prostredie 
ako panelákový byt, avšak 
záhradkár okrem relaxu má 
aj povinnosti, ak chce mať 
zo záhradky aj úžitok.
 Hlavnou starosťou zá-

hradkára v horúcom lete je 

zabezpečenie dostatku vlahy 

pre zeleninu a ovocné stro-

my. Pri nedostatku zrážok zabezpečíme pre ovocné stromy zálievku 

aspoň 30 l vody na jeden m2. Platí pravidlo, že zalievame menej často, 

ale s dostatočným množstvom vody.

 Po zbere drobného ovocia môžeme hneď urobiť presvetľovací rez, 

prihnojíme kompostom alebo priemyselnými hnojivami v dávke 

100 – 150 g plnohodnotného hnojiva na jeden krík a dostatočne za-

vlažíme. Aby sme zamedzili strate vlahy, robíme pod kríky nástiel-

ku z pokosenej trávy, prípadne buriny (bez semien). Je vhodná doba 

pre rez čerešní, višní a marhúľ. Kôstkoviny nerežeme hlboko, obme-

dzíme sa len na presvetľovací a tvarovací rez. Rany po reze ošetríme 

latexom. Pri čerešniach môžeme rez spojiť so zberom tak, že strihne-

me tie konáre s plodmi, ktoré chceme odstrániť. Začiatkom mesiaca 

začíname s neskorým letným  rezom bujne rastúcich jabloní a hru-

šiek. Odstraňujeme aj mladé silno rastúce výhonky, tzv. vlnky. Lik-

vidujeme opadané choré ovocie, čím zabránime rozširovaniu hnilo-

by (moniliózy) na zdravé plody. V boji proti monilióze sa zameria-

me na ničenie ôs. Chytáme ich do fliaš z umelých hmôt rozvešaných 

v korune stromu, do ktorých nalejeme cukrový sirup. Fľaše naplníme 

do ¼ sirupom a v dolnej časti f ľaše vyrežeme otvor o priemere 

1 – 1,5 cm. Hrdlo fľaše uzavrieme zátkou. Osa po vletení do fľaše sa 

namočí do sirupu a snaží sa vyletieť cez hrdlo fľaše. Lieta dovtedy, 

kým unavená nepadne do sirupu. Fľašu s utopeným hmyzom pra-

videlne čistíme a precedený sirup vraciame do fliaš. Takto môžeme 

ochrániť až 90% ovocia od moniliózy.

 Ak máme veľkú násadu ovocia na rezistentných jabloniach neza-

budnime podoprieť konáre s veľkou úrodou. Porasty jahôd po zbere 

vyčistíme, odstránime prebytočné poplazy, pôdu okolo rastlín pre-

kypríme a rastliny prihnojíme. Jahodník môžeme pokosiť ale tak, 

aby sme nepoškodili srdiečka rastlín. Na novú výsadbu berieme len 

poplazy z rastlín, ktoré bohato rodili a mali veľké plody. Tým upev-

níme dedičné vlastnosti nových sadeníc. 

 V zeleninovej záhrade pravidelne zalievame najmä uhorky a raj-

čiaky, ktoré sú náročné na vlahu. Ak chceme mať dobrú úrodu 

rajčiakov a uhoriek, nesmieme zabudnúť na pravidelný prísun živín 

vo forme hnojivej závlahy raz týždenne. Z rajčiakov vyštipujeme boč-

né výhonky. Uhorky vždy po zbere ošetríme 0,60% roztokom Kup-

rikolu proti plesni uhorkovej. Raz za 2 týždne tým istým roztokom 

postriekame aj rajčiaky proti plesni zemiakovej. Uhorky v polovici 

augusta prihnojíme 0,5% síranom draselným, zabránime vytváraniu 

hruškovitých plodov pred koncom sezóny.

 Cesnak a cibuľu zberáme keď jej poľahne vňať. Cesnak paličák vy-

beráme v dobe, keď sa narovná kvetný puk. Priebežne konzervujeme 

nadbytočnú úrodu zeleniny, ktorá sa v tomto roku pri horúcom lete 

ukazuje dobrá. Pri konzervovaní dbajme na dokonalú čistotu, čo je 

zárukou trvanlivosti zaváranín.

     Ján Miľo

DAROVANIE KRVI
Slovenský červený kríž, miestny spolok Krompachy

 pod záštitou primátorky mesta Krompachy  Ing. Ivety Rušinovej  

pozýva občanov 

dňa 6.9.2010 od 8,00 – 11,00 hod.
na bezpríspevkové darovanie krvi 

do budovy MsÚ v Krompachoch prostredníctvom

MOBILNEJ ODBEROVEJ JEDNOTKY 

NÁRODNEJ TRANSFÚZNEJ SLUŽBY  KOŠICE.

PRÍĎTE DAROVAŤ NAJVZÁCNEJŠIU TEKUTINU!

Je potrebné so sebou mať  OP a preukaz zdravotnej poisťovne, 

prípadne preukaz darcu pri opakovanom odbere.



8 číslo

Krompašský jarmočný 

šprint duatlon

PROPOZÍCIE

 Miesto: Krompachy,  Námestie Slobody  

 Usporiadateľ: TDK klub Krompachy v spolupráci s mestom

  Krompachy a MŠK POKROK Krompachy 

 Dátum a čas : 11. 9. 2010 (sobota)  o 14.30 hod.,  M-SR 

 Štatút podujatia: Majstrovstvá Slovenska a slovenský pohár 

  v šprint duatlone v súťaži jednotlivcov. 

 Vzdialenosti:  Slovenský pohár jednotlivcov v šprint duatlone   

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

 Kategórie: juniori, juniorky

  muži    do 39 rokov   

  veteráni  V1  40 – 49 rokov   

  veteráni  V2  50 – 59 rokov   

  ženy 

  Prezentácia: 11.9.2010 (sobota) od 12.00 hod., ZŠ Zemanská

 Štartovné: 10,– €, pre všetky kategórie 

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

  Imrich Holečko,  0905 856503, 

  imrich.holecko@kromsat.sk

 Ubytovanie: Združenie turizmu www.krompachy.sk , 

  MIC tel. 053/4192230

 Časový harmonogram 

 Sobota 12:00 –  14:00 hod.   prezentácia 

 11.9.2010 13:30 –  14:30 hod.  odovzdávanie bicyklov do depa

  14:15 hod.   poučenie a výklad trate

  14:30 štart pretekov

 Ceny :    finančné a vecné

 Muži absolútne poradie ženy absolútne poradie  

   1.  70,- €             1.    50,- €             

  2. 60,- €           2.    35,- €              

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

    4 40,- €          

      5. 30,- € 

  6. 25,- € 

  7. 20,- € 

Vecné ceny: Juniori umiestnení na  1 – 3  mieste 

     Juniorky umiestnené na 1-3 mieste.

         Veteráni I. umiestnení na  1 – 3  mieste

       Veteráni II.  umiestnení na 1 - 3 mieste 

Tituly a medaily budú udelené podľa pravidiel podujatí vyhlasova-

ných STÚ.

Upozornenie 

• preteká sa podľa platných Triatlonových a duatlonových pravidiel 

 a Súťažného poriadku pre rok 2010 

• jazda v háku je povolená pre všetky kategórie;

• preteká sa za obmedzenej premávky, preto je potrebné dodržiavať 

 aj pravidlá  cestnej premávky

• každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť;

• každý pretekár musí mať prilbu vyhovujúcu predpisom STÚ.

Popis trati :   

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

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

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

Krátky duatlon
PROPOZÍCIE

 Miesto: Krompachy,  Námestie Slobody  

 Usporiadateľ: TDK klub Krompachy v spolupráci s mestom

  Krompachy a MŠK POKROK Krompachy 

 Dátum a čas: 12.9.2010 (nedeľa)  o 10:30 hod. 

 Štatút podujatia: Slovenský pohár v súťaži jednotlivcov 

  v krátkom duatlone

 Vzdialenosti: beh - 10 km,  cyklistika - 37 km,  beh - 5 km 

 Kategórie :  muži   do 39 rokov   

  veteráni  V1  40 – 49 rokov

  veteráni  V2  50 a starší

     ženy   

    

 Prezentácia: 11.9. od 12:00 (sobota)  

  a 12.9.  (nedeľa)   od  08.30 hod., v ZŠ Zemanská

 Štartovné: 10,– €  

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

     Imrich Holečko, 0905 856503, 

  imrich.holecko@kromsat.sk

 Ubytovanie: Združenie turizmu www.krompachy.sk , 

  MIC tel. 053/419 22 30

 Ceny: finančné  450,– €

Muži 

absol. 

poradie

Ženy 

absol. 

poradie

Veteráni I. Veteráni II.

1. 60,- € 1. 40,- € 1. 30,- € 1. 20,- €

2. 45,- € 2. 30,- € 2. 25,- € 2. 15,- € 

3. 40,- € 3. 20,- € 3. 20,- € 3. 10,- € 

4. 30,- € 4. 15,- €  4. 15,- € 

5. 25,- € 5. 10,- €

Časový harmonogram:

  nedeľa: 08.30 -10.00 hod. prezentácia,                   

 12.9.2010  09.30 -10.15 hod. odovzdávanie bicyklov do depa   

  10:3  hod.    štart pretekov 

Popis trati        

 1. beh:  4  okruhy (1 okruh - 2,5 km),

 Cyklistika:  4 x Krompachy – Slovinky a späť (4 x  9,25  km)

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

 

Upozornenie 

• preteká sa podľa platných Triatlonových a duatlonových pravidiel

 a Súťažného poriadku pre rok 2010 

• jazda v háku je povolená pre všetky kategórie;

• preteká sa za obmedzenej premávky, preto je potrebné dodržiavať

 aj pravidlá  cestnej premávky

• každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť;

• každý pretekár musí mať prilbu vyhovujúcu predpisom STÚ.
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8číslo

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

PRIAME VYŠKRTÁVANIE:

DOTYK, ETUDA, HANBA, HODVÁB, KOBRA, LIACE, MAMUT, ME-

NINY, MORKY, NOTES, OBLAK, PANIKA, PEKLO, PERINA, POLKA, 

POVAHA, PRIEVAN, PUŠKY, RIFLE, SALVA, SNINA, STEBLO, STRE-

DA, ŠUPINA, ULICA, VRECE, ZÁMKA, ZELER

VYŠKRTÁVANIE DO TVARU „L“:

ABECEDA, KAMENEC, KLADIVO, KRITIKA, LATOVKA, LENIVEC, 

LETUŠKA, MAZADLO, MEDAILA, MLADUCHA, PLAMENE, POLO-

MER, POVLAKY, RIEČICE, ROZVAHA, STRAPEC, ŽUVAČKA

Autorka: Ružena Andrašovská

Zo správnych odpovedí sme vylosovali: Evu FERENĆÁKOVÚ, 

Poštová 5, Krompachy

Vydáva mesto Krompachy, vydávanie povolené OÚ v Spišskej Novej Vsi, reg. č. 3/91. Redakčná rada: Ing. Iveta Rušinová, Ing. Imrich Ho-

lečko, Ing. Ľuboš Weigner CSc, Ľudovít Dulai, Adriána Kočanová, Platné evidenčné číslo pre periodickú tlač „Krompašský spravodajca“: 

EV 3373/09. Tlač: Vanoku, s.r.o., Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves, Grafická úprava: Dana Košková. Podávanie novinových zásie-

lok povolené Východoslov. riaditeľstvo pôšt Košice, č.j. 1739-OPPP-94 zo dňa 14. 6. 1994. Adresa redakcie: MsÚ, Námestie slobody č. 1, 

053 42 Krompachy. Redakčná rada nezodpovedá za obsah článkov dopisovateľov.

SIMENON:      „Len pracovití ľudia vedia...“  TAJNIČKA

 Uzávierka 
Krompašského spravodajcu 

je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca bude v 
predaji vždy 

po 10. dni v príslušnom mesiaci.

INZERCIA:

• Predám 2-izbový byt v Krompachoch na ul. Poštovej 

5. Cena dohodou. Tel.kontakt: 0917  630 253
JOKO FASHION

SECOND HAND
Nový obchod SECOND HAND 

na Zemanskej ul. č.24 (vedľa mäsiarstva 

MARTON, v unimobunkách)

Široká ponuka kvalitného tovaru z Anglicka 

aj zvučných značiek ako ADIDAS, UMBRO a pod. 

(množstvo oblečenia aj nové – s výsačkami).

NOVÝ TOVAR 
KAŽDÝ DRUHÝ TÝŽDEŇ

Dámske, pánske, dorastenecké až dojčenské, 

kojenecké oblečenie na každý deň

ale aj šport či odpočinok.

Príďte sa sami presvedčiť.

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!

O S S V P I N E L Y E A N I R E P
O A T C R V E C N A N N P E K L O
V L R R I E R I F L E I E M A K I
I V A P E C C Č E I R R N M L A D
D A L K V D M E D A E R E E Ť B H
A N N R A R A P C L E A C I M N CH
A N Č I N N O I E M N O C E B A A
A K I T P L L Z O A B O E A E H Y
K M Č N K H R I V L N O D L A K Y
M A Z A S H Š K A B O H A V R O K
Á M V D O T Y K K C T P O O Á R Š
Z H O L B E T S V E E P M P E B H
Ž T N O I L A T O E S A K I N A P

SALÓN S
Hlavná 25, KROMPACHY 

Prázdninová 
akcia

(júl - august)

PREDLŽOVANIE 
VLASOV

20% zľava
Info: 0903 259 018


