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KROMPACHY

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

14,00 Vystúpenie PAVELČÁKOVCOV

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 Robotníckeho spevokolu  17,00   Vystúpenie DFS Krompašanček  18,30 Vystúpenie  country skupiny 

   FS Krompašan    WETERÁNI

STÁNKY
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
14.9.2010 – 15,00 - 17,00  Návšteva pamätnej izby 
 „ Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane“ v Oratóriu8,00 - 18,00 hod.

ŠPORTOVÝ PROGRAM
17.9.2010 o 18,00 Stolnotenisový turnaj  Majstra Krompašského jarmoku (ST herňa)
18.9.2010 o 8,00 Tenisový „jarmočný „turnaj o Pohár primátorky mesta (pod Okruhliskom)
18.9.2010 o 9,00 Súťaž hasičských družstiev o „ Putovný pohár primátorky 
 mesta Krompachy“ ( Lyžiarske stredisko Plejsy)

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

 Hosť progamu:  MICHAEL  JACKSON – imitátor 

 s tanečnou skupinou

SOBOTA 18.9.2010
PROGRAM – HALUŠKY 2010

10,00   Slávnostné otvorenie

10,30 -11,00 Kult.program – TERCHOVEC

11,00 -12,00 I.kolo varenia

12,00-12,45 Kult.program – TERCHOVEC

13,00-14,00 II. kolo varenia

14,00-14,45 Kult. Program – TERCHOVEC

15,00 – 16,00 III.kolo varenia

16,00 -16,15 Kult. Program – TERCHOVEC 

16,15- 16,30 Vyhlásenie výsledkov

17,00   Žrebovanie TOMBOLY

18,00   Vystúpenie hud. skupiny MLOCI

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

JUBILANTOM V AUGUSTE

95 ročná

 Anna Heligmanová

85 ročná

 Pavla červeňáková

80 ročná

 Mária Eštoková

75 ročné

 Mária Križáková,

 Katarína Maniaková,

 Elena Kuchárová

70 roční

 Jozef Filo, 

 Eva Štancelová, 

 Alica Leščáková, 

 Ján Podracký, 

 Apolónia Karpinská

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

NARODENIA V AUGUSTE 

Bartek Alex

Blaško Rastislav

Dunková Agnesa

Gajdošová Michaela

Getlík Jakub

Karolčíková Adriána

Mrkvová Sára

Pokutová Viktória

Ščuková Nela

ÚMRTIA V AUGUSTE 2010

JČurillová Anna 1937 -2010

Harmata Ján 1935-2010

Ondáš Ján 1927-2010

Stehlíková Marta 1931-2010

Uličný Peter 1988-2010

PRANOSTIKY NA SEPTEMBER

 • Aké je počasie v prvých dňoch septembra, také bude celý mesiac.

 • September – z poľa ber!

 • September je máj jesene.

 • September je krásny ako kvet a ovocie v ňom sladké ako med.

 • Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží.

 • Aký je september, taký bude i marec.

 • Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu.

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. z  dôvodu uzávery cesty II/547 a pripomienok 

zo strany cestujúcej verejnosti od 13.9. do 6.10.2010 mení polohy mimoriadnych vlakov v úse-

ku trate č. 180 Margecany – Krompachy. Mimoriadne vlaky budú premávať podľa cestovného 

poriadku (viď. príloha).

MARGECANY – KROMPACHY 
ide 13.9. – 6.10.2010 denne 

stanica príchod odchod

Margecany 7:23

Kluknava 7:29 7:29

Richnava 7:32 7:33

Krompachy 7:36

stanica príchod odchod

Margecany 13:05

Kluknava 13:11 13:11

Richnava 13:14 13:15

Krompachy 13:18

KROMPACHY – MARGECANY 
ide 13.9. – 6.10.2010 denne

stanica príchod odchod

Krompachy 10:00

Richnava 10:04 10:04

Kluknava 10:07 10:07

Margecany 10:13

stanica príchod odchod

Krompachy 14:15

Richnava 14:19 14:19

Kluknava 14:22 14:22

Margecany 14:28

SPOMÍNAME
Dňa 3.septembra 2010 uplynulo 10 rokov, 

od kedy nás opustil náš drahý a milovaný 

manžel, otec ,syn, príbuzný a známy

 Ing. Peter Ontko. 
 Tí, ktorí ste ho poznali, venujete mu 

tichú spomienku.

ZMENY V PREMÁVANÍ 

MIMORIADNYCH VLAKOV

Utvorenie okrskov a určenie miestností 

na hlasovanie pre konanie referenda 

dňa 18. septembra 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 hla-

sovanie

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
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 Z dôvodu zahájenia stavebných prác na odstraňovaní havarijné-

ho stavu po povodniach na ceste II/547 smer Richnava, Krompachy 

bude počas realizácie stavebných prác v  termíne od 25. 8. 2010 od 

09,00 hod. úplne odstavená premávka pre osobnú, nákladnú dopra-

vu, SAD v úseku cesty križovatka pri odbočke na Richnavu s cestou 

III/018186 po úsek vjazdu do mesta Krompachy.

Obchádzkové trasy budú vedené do Krompách z Košíc:

Richnava – Široké – Spišské Podhradie – Spišské Vlachy – Krompachy

V smere Krompachy do Košíc:

Krompachy – Spišské Vlachy – Spišské Podhradie – Široké – Richnava 

Obchádzka bude vyznačená do-

pravným značením

Vlaková doprava:

bude posilnená o mimoriadne 

vlaky: 

 od 26. 8. 2010 – 06. 10. 2010 

Margecany – Krompachy, Mar-

gecany 

 odchod 7,23 (ide denne)

Krompachy – Margecany, Krom-

pachy 

 odchod 10,30 (ide denne)

Margecany – Krompachy, Mar-

gecany 

 odchod 13,18 (ide denne)

 Krompachy – Margecany, 

Krompachy 

 odchod 14,15 (ide denne)

Premávka autobusovej dopravy v 

úseku Richnava, žel.st. - Krompa-

chy, žel. st. Autobusy zo smerov 

Široké – Víťaz – Ovčie - Klukna-

va- Richnava- Hrišovce budú pre-

mávať do aut. zast. Richnava, žel. st., kde bude zabezpečený prestup 

na osobný vlak. Taktiež bude zabezpečený odvoz cestujúcich zo zast. 

Richnava, žel. st. pri ceste z práce do uvedených obci.

 Cestujúci od Prakoviec budú mať zabezpečené autobusové spoje-

nie ku vlakom na žel. stanici v Margecanoch.

 V prípade ďalších informácií autobusovej dopravy volajte na tel 

č. 0915 922 150

ODSTÁVKA PREMÁVKY PRE OSOBNÚ A NÁKLADNÚ DOPRAVU
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 Leto a hudobné festivaly patria neodmys-

liteľne k sebe. A tak sme sa rozhodli, že taký 

„minifestival“ pre mladých srdcom zorgani-

zujeme aj my v Krompachoch. Nápad sa zro-

dil v hlavách členov skupiny STOIČOSTOI. 

A tak sa začalo s prípravami. Pomocnú ruku 

nám podala firma FAG44 – Martin Hlavatý 

zo Spišskej Novej Vsi.

 Na tomto festivale sa predstavili kapely: 

Chikiliki tu-a, Ska2tonics, Prezident klaun, 

It ś Ok a domáca skupina StioČoStoi.  

 Tento hudobný festival sme zorganizovali 

na novom multifunkčnom „Štadióne pod 

Okruhliskom“. Päť hudobných skupín sa 

predstavilo takmer 400 divákom z nášho 

regiónu. Kedže to bol nultý ročník, pevne ve-

ríme, že už budúci rok príde hudobný festival 

zhliadnuť oveľa viac divákov.

 Bc. Adriána Kočanová

KROMPACHY  

20102010
Leto a hudobné festivaly pat i

iteľne k s b



 „Kňaz pokračuje v diele vykúpenia na zemi. 

Keby sme tu na zemi dobre pochopili čím je 

kňaz, neumreli by sme strachu, ale z lásky. 

Kňazstvo, je láska Ježišovho Srdca“. 

Sv. Ján Mária Vianeu

Vážený pán kanonik, vážení prítomní, bra-

tia a sestry.

 Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé 

úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj 

čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas 

má sadenice vytrhať. ...“    A svoj čas má aj pô-

sobenia kňaza vo farnosti. Koľko kňazov člo-

vek zažije v jednej farnosti? Veľa - či málo? 

Počty nie sú podstatné, podstatné je to, akú 

stopu  kňaz za sebou zanechal. 

Ako a či odovzdá ľuďom to, čo odovzdať mal. 

Z vôle Božej.

 Keď si Boh povoláva chlapca do seminá-

ra, má s ním svoj úmysel, zámer. Z chlapca 

sa stane muž – kňaz. A ten sa vydá na ces-

tu. Cesta kňaza je cestou večného pútnika. 

Nemá svoj domov a nikde si ho ani nevytvá-

ra. Jeho údelom je byť sám a predsa však ne-

opustený. Boh nad ním drží svoju ruku a ve-

die ho. No napriek tomu – z ľudského hľa-

diska zostáva pútnikom. Pán kanonik, Šte-

fan Kosturko začal svoju kňazskú púť v roku 

v roku 1989. Po troch rokoch pôsobenia v Di-

víne bol preložený do farnosti v  Nálepkove. 

 Deň 11. október 1996 bol pre veriacich  

nášho mesta  plný očakávania. Veľmi dobre si 

pamätám na osobné stretnutie s ľuďmi z Ná-

lepkova a ich zvláštnu závisť. Na ich správaní 

bolo niečo tragické, v ich očiach bol smútok, 

no ich slová sa predbiehali v chvále jedné-

ho človeka – nášho nového duchovného otca 

Štefana. Vtedy som tomu ešte nerozumela. 

 Podobná scéna ako na jeseň v roku 1996 sa 

odohráva aj dnes, na konci leta 2010. Avšak 

smútok v očiach nemajú teraz ľudia z Nálep-

kova, ale my, Krompašania. Až teraz som po-

chopila, čo cítili farníci z Nálepkova, keď pri-

šli za svojim kňazom do jeho nového pôso-

biska.

 Posledné dve desaťročia nám priniesli veľa 

zmien. Zmenila sa nielen naša krajina, ale aj 

naše mesto. Budovám pribudli nové fasády, 

chodníkom a cestám nové tváre, no to najdô-
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ležitejšie sa odohralo v našich srdciach. Náš 

duchovný otec ovplyvnil jedinečným spô-

sobom život veriacich v našom meste, svo-

jím životom, príkladom, voľbou ciest hlása-

nia a šírenia viery, vnímaním Božieho Slova, 

ako aj osobným prístupom k ľuďom. Náš otec 

však tu v Krompachoch svoju úlohu úspešne 

končí.  Otvoril nám srdcia. Teraz je jeho úlo-

hou pokračovať vo svojom poslaní ďalej, šíriť 

Božie Slovo a rozdávať lásku už iným, v inom 

meste.

 Vážený pán kanonik, dovoľte mi, aby sme 

Vám my, veriaci poďakovali za dary ducha, 

za modlitby, za všetko, čo ste našej farnosti 

dali a  obetovali. Najmä Vám ďakujeme za 

obetu, ktorú ste ako kňaz podstúpili, keď ste 

ako náš duchovný otec, všetok svoj čas veno-

vali rodine veriacich v našej farnosti. Prirást-

li ste k nášmu srdcu. Vieme dobre, že sa ne-

máme viazať na kňaza, ale na učenie Krista. 

Avšak Vaše pôsobenie počas 14 rokov v našej 

farnosti nemalo len duchovný rozmer, ale aj 

ľudsky a citlivý. Pre veľa ľudí  ste neboli len 

duchovným otcom, ale aj dobrým priateľom. 

Mnoho krát sme nevedeli pochopiť, ako sa 

dokážete znížiť k tým najbiednejším, k tým, 

ktorí boli a sú na periférií záujmu spoloč-

nosti. Pripomeniem len nám všetkým našu 

známu, nebohú Jolanku, ktorej ste sa ujali 

a starali ste sa o ňu aj napriek tomu, že Vašu 

dobrotu a lásku často krát zneužívala a mno-

hí Vás za to odsudzovali. Nezabudnem, ako 

ste rozumne, ale aj  zároveň s troškou humo-

ru ukľudnili jej príbuzných, keď podliehali 

panike po jej pohrebe. Takéto správanie bolo 

pre Vás, v  ťažkých a zložitých situáciách ty-

pické. 

 Vážený pán kanonik, nezanechávate stopu 

len v našich srdciach, ale na Vaše pôsobenie 

v  meste budeme spomínať stále, keď sa za-

stavíme pri kaplnke Sedembolestnej Panny 

Márie, alebo keď pôjdeme len tak, na pre-

chádzku lesom. Na vrcholoch a popri lesných 

cestách našich hôr  sa nachádzajú kríže, ktoré 

boli s vašou pomocou osadené a Vami vysvä-

tené. 

 Veriaci z Krompách uvidia  prácu Vašich 

rúk v našom svätostánku a veriaci zo Slovi-

niek na Vás už nikdy nebudú môcť zabudnúť. 

PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA MESTA KROMPACHY

Drahí moji, sestry a bratia v Kristu!
 Chcel by som Vás všetkých ešte raz osloviť. Nebojte sa, nebude to dlhé, nakoniec viete, že som nikdy dlho nekázal. Chcel by som 

všetkým v prvom rade poďakovať za všetko dobré, hmotné i duchovné, čo som od Vás za všetky tých necelých štrnásť rokov prijal. Mno-

ho dobrého ste mi preukázali, čo mi pomáhalo ísť tým správnym smerom. Ani ja som na Vás nezabudol a nezabudnem ani keď budem 

preč. Vaše miesto je v mojom srdci. Mal som vás vždy rád, i tých, ktorým som bol nesympatický, nespĺňal som ich predstavy o kňazovi, 

aký by mal byť. Áno, som si toho vedomý a všetkých Vás odprosujem, keď som snáď niekomu dal pohoršenie a nedával dobrý príklad svä-

tého kňaza, akým som mal byť. Prosím Vás preto o odpustenie. Prosím o Vaše modlitby , aby mi bo Boh sudcom milosrdným a aby sme 

sa všetci raz mohli stretnúť v náručí Božej Matky v nebeskom kráľovstve u Toho, ktorý nás má neskutočne rád.

             Váš duchovný otec  

Štefan Kosturko

Boli ste to Vy, čo ste položili základy prvého 

rímsko katolického kostola v ich obci. 

 Vážený pán kanonik, pomáhali ste ľuďom  

v ich bolestiach a žiali, boli ste im duchovnou 

oporou. Snažili ste sa  pomôcť chudobným 

a   postihnutým rôznymi živelnými pohro-

mami nielen slovom, ale aj organizovaním 

rôznych finančných a vecných zbierok. Nedá 

sa spočítať, ba ani vymenovať,  čo všetko ste 

pre Krompachy a ľudí tu žijúcich znamenali 

a  čo ste pre nich urobili. Každý z nás si to 

uvedomuje. Aj mesto ocenilo Vašu prácu, 

keď Vám v roku 2007 udelilo cenu mesta. 

 Vážený pán kanonik, vážení prítomní, do-

voľte mi, aby som sa Vám poďakovala  v mene 

všetkých veriacich ľudí z Krompách, za Váš 

nesmierny prínos, pre náš duchovný život. 

Boli ste nám duchovným otcom a ukázali ste 

nám, ako lepšie spoznať Božiu lásku. 

 Chcem Vám z celého srdca  poďakovať za 

všetko, čo ste pre Krompachy a pre ich oby-

vateľov urobili. Nech Vás  nebeský Otec a Se-

dembolestná Matka Mária, ktorým ste zasvä-

tili celý svoj život  sprevádza na vašej ďalšej 

kňazskej púti. Nech držia nad Vami ochran-

nú ruku. 

 Bude nám za vami veľmi smutno, ale verí-

me, že  Vás potrebujú aj tam kde odchádza-

te. Nikdy na Vás nezabudneme a budeme veľ-

mi šťastní, ak nás čo najskôr navštívite. Odo-

vzdávame Vám, my veriaci z mesta Krompa-

chy a filiálky Slovinky svoje vrúcne modlitby 

a prajeme Vám, aby ste vo svojom budúcom 

pôsobisku našli toľko milujúcich veriacich 

a dobrých priateľov ako tu v Krompachoch.

 Milí veriaci,

 ak sa nám teda urobí pri srdci smutno z od-

chodu nášho duchovného otca, odovzdajme 

ho aj s našimi modlitbami a obetami pod 

ochranu Božského Srdca Ježišovho a Matky 

Márie. 

 Od 1.9.2010 má naše mesto nového správ-

cu rímsko-katolíckej farnosti Mgr. Jozefa 

Palušáka. Dovoľte mi, aby som mu popriala 

veľa úspechov pri šírení Božieho slova, veľa 

zdravia a Božej milosti. 
Ing. Iveta Rušinová 

     primátorka mesta Krompachy
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 Uplynulo už 20 rokov od 
vzniku cirkevného miešané-
ho speváckeho zboru Cantica 
Christiana v roku 1990. Dvad-
sať rokov nie je síce dlhá doba, 
ale pre členov súboru, z kto-
rých ešte mnohí sú členmi po 
celé toto obdobie, to zname-
nalo veľa hodín skúšok, veľký 
počet vystúpení a často i veľa 
radosti pri vydanej interpretá-
cii krásnych skladieb.
 Predtým vystupovali občas v 

rímsko-katolíckom kostole sv. Ján Evanjelistu speváci a sólisti najmä 

zásluhou vtedajšieho kantora, nebohého Františka Kovalčíka. Spe-

vácky zbor Cantica Christiana vznikla až v roku 1990 z iniciatívy 

bývalého riaditeľa Základnej umeleckej školy v Krompachoch pána 

Jána Lörinca, kantora a organistu, ktorý ho po celú dobu aj viedol. 

Spoluzakladateľom bol vtedajší farár, Vdp. Ján Salanci, veľký milov-

ník sakrálnej hudby. Postupne sa spevokol stal stmeleným hudob-

ným telesom disponujúcim stálym speváckym kádrom. V roku 2010 

má zbor 42 členov, z toho 22 žien a 20 mužov.

 Dirigent Ján Lörinc vybral a postupne nacvičil 226 skladieb zbo-

rov našich i svetových skladateľov, ako Bacha, Beethovena, Bel-

lu, Brucknera, Glucka, Händla, Mozarta, Wagnera, Podprotského, 

M. Sch. Trnavského, Verdiho a ďalších, ako aj neznámych autorov. 

V repertoári nechýbajú ani slovenské národné a hymnické zbory. 

Niektoré skladby upravil pre miešaný štvorhlasný zbor Ján Lörinc. 

Jeho platným pomocníkom je organista pán Štefan Laheta.

 Cantica Christiana vystupuje najčastejšie pri obradoch v krompaš-

skom kostole na svätých omšiach, svadbách a pohreboch, poriada sa-

mostatné koncerty mariánske a vianočné. Okrem toho sa zúčastňo-

vala na viacerých prehliadkach speváckych zborov v Spišskej Novej 

Vsi i na spomienkových akciách Matice slovenskej. Bola pozývaná i 

do okolitých obcí napr. do Richnavy, Kluknavy, Víťaza, Granč – Pet-

roviec, Dúbravy, na púte do Uhornej a Litmanovej.

 Pri 10. výročí založenia zboru sa v Krompachoch konal slávnostný 

koncert, kde spoluúčinkoval Mgr. Pollák a na trúbke hral p. Čurilla. 

V júni 2000 spievala Cantica na Diecéznom eucharistickom kongre-

se v Rožňave. 

 Nezabudnuteľným zážitkom bola návšteva svätého Otca Jána Pav-

la II. v Rožňave v roku 2003, kde pri svätej omši sme spoluúčinkova-

li s ďalšími speváckymi zbormi.

 Obohatili sme tiež obrady na levočskej Mariánskej hore. Pri 

všetkých týchto vystúpeniach sme reprezentovali nielen seba, ale naj-

mä mesto Krompachy. Dokázali sme, že i v priemyselnom meste žije 

dosť ochotných a obetavých ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase pestu-

jú kultúru a duchovný spev.

 Cantica Christiana organizovala tiež zahraničné zájazdy. Tie boli 

jednak odmenou za dlhoročnú dobrovoľnú prácu, jednak príležitos-

ťou reprezentovať mesto Krompachy v zahraničí. Vo významných 

pútnických miestach slúžili naši kňazi sväté omše, ktoré obohacoval 

spev nášho zboru. Pri tom sme boli predstavovaní ako občania Slo-

venska a Krompách.

 Prvý zájazd organizoval Vdp. ThLic. Jozef Leščinský do Ríma v 

roku 1995. Obdivovali sme slávne rímske baziliky a chrámy, ako i 

ďalšie svetoznáme pamiatky tohto „večného mesta“. V katakombách 

slúžil ThLic. Leščinský svätú omšu, na ktorej náš súbor vystupoval. 

Podarilo sa nám byť účastníkmi audiencie u svätého Otca. Našli sme 

si i čas vykúpať sa v mori. Okrem Ríma a Vatikánu sme mali možnosť 

obdivovať i pamiatky a architektúru mesta Florencia.

 V roku 2007 sme navštívili Poľsko. Hlavným cieľom bola u nás po-

merne málo známa bazilika v mestečku Licheň, ktoré leží asi 200 km 

západne od Varšavy. Tu nás ohromil mohutný komplex katedrály, 

ktorý svojou architektúrou i rozmermi pripomína chrám sv. Petra v 

Ríme.  V súčasnej dobe je šiesty najväčší chrám v Európe. V bazili-

ke je umiestnený zázračný obraz Bohorodičky. Spievali sme na ran-

nej svätej omši, ktorú celebrovalo 16 kňazov vrátane našich – ThLic. 

Kosturka a vdp. Fečkeho. Tiež koncelebrovali pri svätej omši v Czen-

stochowej, kde sa práve konal hlavný odpust. Na záver zájazdu sme si 

prezreli pomiatky mesta Krakowa.

 V nasledujúcom roku 2008 sme sa rozhodli navštíviť dve známe 

duchovné centrá Rakúska, a to Mariazell a Melk. Mariazell je pútnic-

ké mesto, jedno z najznámejších v Európe, kde sme vystúpili v zná-

mej katedrále pri svätej omši, ktorú celebrovali naši krompašskí kňa-

zi. V chráme je umiestnená drevená socha Panny Márie, ktorá je na-

zývaná ako Veľká Matka Rakúska, ale i Slovanov a Uhorska. Po spia-

točnej ceste sme sa zastavili v meste Melk, ktoré patrí už od roku 996 

k najvýznamnejším kultúrnym a duchovným centrám naších suse-

dov. Je tu vybudovaný barokový benediktínsky kláštor, najväčší na 

svete. Leží v krásnej barokovej záhrade.

 Náš minuloročný zahraničný zájazd mieril do známych pútnic-

kých miest na Morave, a to na Svätý Hostýn, Velehrad a Svätý Kope-

ček u Olomouca, tie sú mnohým ľuďom zo Slovenska známe.

 Toto je prehľad dvadsaťročnej činnosti speváckeho zboru Canti-

ca Christiana. I keď všetci členovia platia členský poplatok, nestačilo 

by to na uskutočnenie našich akcií. Nakoľko zbor obohacuje kultúr-

ny a duchovný život nášho mesta a propaguje ho i v zahraničí, dotuje 

našu činnosť i Mesto Krompachy na základe predloženého a schvá-

leného rozpočtu. Výdavky sa ale musia dokumentovať na konci kaž-

dého roka na finančnom oddelení Mestského úradu. Nemalú pomoc 

nám poskytli naši tradiční sponzori pán Böhlke, Hamrák, Mikula. 

Vyslovujeme preto vďaku za všetku doterajšiu pomoc. Ďakujeme za 

kladný prístup a podporu našim kňazom, ktorí v uplynulých rokoch 

v Krompachoch pôsobili. Za pochopenie našej práce ďakujeme pre-

dovšetkým bývalým primátorom, mestským zastupiteľstvám, ako i 

súčasnej pani primátorke Ing. Rušinovej, vedeniu mesta a mestské-

mu zastupiteľstvu, za ktoré sa snažíme svojou činnosťou patrične od-

vďačiť.

 A na záver srdečne ďakujeme všetkým súčasným i bývalým čle-

nom spevokolu za doterajšiu nezištnú činnosť, ktorou obohacujú nie-

len veriacich, ale aj ostatných ľudí v našom meste. Boli by sme radi, 

keby sa do nášho speváckeho zboru prihlásili ďalší naši občania, kto-

rí majú radi spev.

 Výbor zboru Cantica Christiana

ZBOR CANTICA CHRISTIANA JUBILUJE



speve a tanci. Z každého uvitého dožinkové-

ho venca bolo priam cítiť úctu k práci roľníka 

pretože tá bola vždy ťažká. No nielen o prá-

ci sú tieto dožinkové vence. Sú aj o zručnosti, 

o zmysle pre krásu  a spojení s prírodou.

 My máme to šťastie, že bývame v tej čas-

ti sveta, kde nám príroda pripravila jednu 

prekrásnu šou farieb predtým, ako sa ulo-

ží na zimný spánok. Príchod jesenných dní 

nás volá na prechádzky do prekrásnej  príro-

dy, bohatej na krásne výhľady a vychutnáva-

nie si jesenného slniečka, práve tu na dolnom 

Spiši. 

 Príroda nám ponúka neobmedzené mož-

nosti aktívneho oddychu za predpokladu, že 

nám umožní prežiť krásny jesenný zážitok.

 „Za peknou jeseňou nasleduje tuhá zima 

a úrodný rok“.                    Ľudmila Hricková

9 číslo

Otváracie hodiny 
od 6.9.2010:

 Pondelok: 15.00 – 20.00 h

Utorok: 15.00 – 20.00 h

Streda: 15.00 – 20.00 h

Štvrtok: 15.00 – 20.00 h

Piatok: 15.00 – 20.00 h

Sobota: 14.00 – 20.00 h

Nedeľa: 14.00 – 20.00 h

KRYTÁ PLAVÁREŇ KROMPACHYKRYTÁ PLAVÁREŇ KROMPACHY
 CENNÍK jedna hodina dve hodiny tri hodiny

Deti do 6 rokov voľný 

vstup

voľný 

vstup

voľný vstup

Mládež 
od 7 do 18 rokov

1,- €
/30,13 Sk

1,40€
/42,18 Sk

1,70 €
/51,21 Sk

Dospelí 1,50 €
/45,19 Sk

2,00€
/60,25 Sk

2,50 €
/75,32 Sk

Muži 
nad 60 rokov

1,- €
/30,13 Sk

1,30 €
/39,16 Sk

1,70 €
/51,21 Sk

ZŤP (doprovod 
vstup voľný)

1,-    €
/30,13 Sk

1,30 €
/39,16 Sk

1,70 €
/51,21 Sk

Prenájom bazéna 100,- €
/3 012,60 Sk

 133,- €
/4 006,76 Sk

Prenájom detské-
ho bazéna

20,- €/   
602,52 Sk

  

Plavecký výcvik 
pre školy

50,- €
/1 506,30 Sk

  

 Leto je už pomaly za nami a po dlhých, 
teplých a slnečných dňoch sa k slovu hlá-
si pomaly a isto jeseň. Je to ročné obdobie, 
ktoré k nám prichádza vždy, každoročne, 
v rovnakom čase, ako švihnutím čarovné-
ho prútika. S krásneho a teplého leta sa ča-
som vytvorí chladnejšie, ale zato pestrejšie 
obdobie. 
 Svojim ešte teplým  úsmevom na perách 

dáva pokyny stromom, aby si pomaly oblie-

kali svoje pestrofarebné šaty. Zľahka nazrie 

do tône lesa a pozerá sa, ako sa ľudia  pripra-

vujú na tuhú zimu, ako usilovne nosia plody 

jesene do svojich komôrok. Aj jemný vánok 

tíško šepká nejaké tajnosti: možno nám chce 

rozprávať o jeseni, čo práve vládne v krajine 

a hýri svojimi rôznymi farbami, ktoré sa roz-

lievajú po poliach a lesoch. 

 Jeseň je veľmi očarujúce ročne obdobie, so 

svojskou atmosférou a postačí, ak sa na ňu 

pozriete a zistíte, že je to naozaj tak. I pre ško-

lákov to neznamená len príchod chladnejšie-

ho počasia ale aj návrat do školských lavíc po 

dlhom  oddychu a začiatok nového školského 

roka na konci bezproblémového „prázdnino-

vého života“.

 Neďaleko lesa môžeme vidieť šantiace sa  

malé deti medzi opadaním lístím majestát-

nych stromov  ako si púšťajú šarkany a svo-

je očká upierajú k nebu, kde vietor unáša ich 

draky do výšav a všetci sa dobre zabávajú. No 

tých starších vidíme ako chodia na romantic-

ké prechádzky po lese, či parku a pod noha-

mi im príjemne šuchoce spadnute lístie.

Ani si neuvedomujeme, aké je pre nás obdo-

bie jesene dôležité. Záhrady a príroda, o kto-

rú sme sa po celý rok usilovne starali, nám 

vydáva svoje bohatstvo, svoje drahocenné 

poklady v podobe dozretých plodov a boha-

tej úrody. Svojou jedinečnou atmosférou pri-

ťahuje milovníkov prírody na potulky svoji-

mi chodníčkami.

 Aj pre mnohých autorov sa stala zdrojom 

neustálej inšpirácie a práve preto Vám ch-

cem svojim príspevkom priblížiť svoje dojmy 

z krásnej jesennej prírody.

 Toto kúzelné obdobie bolo dôležité aj pre 

našich predkov, keď sa začala zberať prvá 

úroda – prvé žne, kedy sa ženci  vyobliekali 

do bielych košieľ a šli kosiť, pretože išli zberať 

novú, čistú úrodu – chlieb! Aj pre túto časť 

roka sa sformovali zvyky, obrady a obyča-

je našich starých otcov a materí. Kto si z Vás 

ešte pamätá na žatvy, či dožinkové vence? 

Snáď už len staršia ge-

nerácia.  

 Keď sa žatvy skon-

čili, žnice uvili z kla-

sov a  poľných kvetov 

veniec. Odovzdávanie 

tohto venca bolo spo-

jené s vinšom, v kto-

rom spomenuli ťažkú 

prácu, usilovnosť, ale aj 

biedu, no zároveň ním 

želali dobrú úrodu. Ľu-

dia, ktorí dlhé dni pra-

covali spoločne na poli 

do vyčerpania, potre-

bovali uvoľnenie, kto-

ré nachádzali pri spo-

ločnej zábave, ľudovom 

Ach, či je tá príroda v jeseni krásna!

tel.č. 053/4452518
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UZNESENIE č. 31.
zo zasadania Mestského zastupiteľstva

 v Krompachoch, 

konaného dňa 24. augusta 2010

 UZNESENIE č. 31/A-1:

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  

v zložení:

 predseda   -  Stanislav BARBUŠ

 členovia  -  Samuel ČIASNOHA

        Ing. Ľuboš ONTKO

 UZNESENIE č. 31/B-1 :

MsZ v Krompachoch ruší  Štatút mesta Krom-

pachy schválený uznesením MsZ v Krompa-

choch č. 4/D-7 zo dňa 17. apríla 2007 a Dopl-

nok č. 1 schválený uznesením MsZ č. 15/C-5 

zo dňa 26. augusta 2008.

 UZNESENIE č. 31/B-2:

MsZ v Krompachoch ruší  Rokovací poria-

dok Mestského zastupiteľstva v Krompa-

choch schválený uznesením Mestského za-

stupiteľstva v Krompachoch dňa 17. apríla 

2007 uznesením č. 4/D-8,  vrátane doplnku 

č. 1 schváleného uznesením číslo  14/E-8 zo 

dňa 24. júna 2008.

 UZNESENIE č. 31/B-3:

MsZ v Krompachoch ruší  Poriadok odme-

ňovania v územnej samospráve mesta Krom-

pachy čl. 5 zo dňa 26. augusta 2008 schválený 

uznesením č. 15/C-3. 

 UZNESENIE č. 31/C-1 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie sprá-

vu o plnení uznesení Mestského zastupiteľ-

stva v Krompachoch k 24. augustu   2010.

 UZNESENIE č. 31/C-2 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie infor-

máciu o priebehu projektu regenerácie centra 

mesta Krompachy.

 UZNESENIE č. 31/C-3 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie sú-

hrnnú správu o plnení rozpočtu škôl a škol-

ských  zariadení na území mesta  Krompachy 

k 30. júnu 2010.

 UZNESENIE č. 31/C-4 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie sprá-

vu o plnení rozpočtu  mesta  Krompachy 

k 30. júnu 2010.

 UZNESENIE č. 31/C-5 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie in-

formáciu o výsledku kontroly a následnej 

finančnej kontroly. 

 UZNESENIE č. 31/C-6 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie sprá-

vu o činnosti hlavného kontrolóra mesta  

Krompachy za I. polrok 2010.

 UZNESENIE č. 31/C-7 :

MsZ v Krompachoch berie na vedomie infor-

máciu o návrhoch o udelení  cien v roku 2010:  

1. Cena primátora mesta Krompachy Márii 

DARVÁSIOVEJ, Komisii sociálnej, zdra-

votnej a bytovej pri MsZ v Krompachoch, 

Bc. Adriáne KOČANOVEJ.

2. Čestné uznanie primátora mesta Krompa-

chy Viere REPASKEJ, Márii VYDROVEJ, 

Žofii IVANČÁKOVEJ, Oľge ONDERČÍ-

NOVEJ.

3. Bc. Jane ČARNOKEJ.

UZNESENIE č. 31/D-1:

MsZ v Krompachoch uznáša sa v zmys-

le § 6 a § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obec-

nom zriadení v znení neskorších predpisov, 

§  28, §  49, § 114 a § 116 zákona č.245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na  

Doplnku č. 1  k Všeobecne záväznému naria-

deniu MsZ Krompachy č. č.4/2008 o príspev-

koch na čiastočnú úhradu nákladov v ško-

lách a školských zariadeniach.

 UZNESENIE č. 31/E-1:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  úpravu roz-

počtu roku 2010 pre MŠ ul. SNP v Krompa-

choch v čiastke 1 000 €.

 UZNESENIE č. 31/E-2:

MsZ v Krompachoch schvaľuje úpravu roz-

počtu roku 2010 pre MŠ ul. Hlavná 3 v Krom-

pachoch v čiastke 4 992 €.

 UZNESENIE č. 31/E-3:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  úpravu roz-

počtu roku 2010 pre MŠ ul. Robotnícka 

v Krompachoch v čiastke – 418 €.

 UZNESENIE č. 31/E-4:

MsZ v Krompachoch schvaľuje Štatút mesta 

Krompachy v zmysle schválených doplnkov 

a pripomienok.

a) doplniť chýbajúce číslovanie v jednotli-

vých odsekoch,

b) doplniť v celom texte štatútu, kto jednotli-

vé zákony vydal (SNR, NR SR),

c) názov mestské referendum zmeniť na 

miestne referendum v celom texte štatúte,

d) v celom texte zmeniť názov starosta na pri-

mátor a obce na mesto, 

e) zmeniť text poslancov mestského zastupi-

teľstva na poslanci v celom texte štatútu,

f) v celom texte štatútu doplniť k § a odstav-

cov čísla zákonov,

g) § 8, odst. 9 na konci prvej vete doplniť text 

a v celkovej hodnote zásadne nezmenšený 

zachovať,

h) § 9 zrušiť text odseku 9 a nahradiť ho tex-

tom: ak rozpočet mesta na nasledujúci roz-

počtový rok neschváli MsZ do 31.12. bež-

ného roka, hospodári mesto podľa rozpoč-

tu mesta predchádzajúceho rozpočtového 

roka, pričom výdavky uskutočnené počas 

rozpočtového provizória nesmú v každom 

mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 

celkových výdavkov rozpočtu mesta pred-

chádzajúceho rozpočtového roka.  Výnim-

ku tvoria výdavky uskutočnené počas roz-

počtového provizória, ktoré sa uhrádza-

jú v súlade s termínmi splácania dohod-

nutých v predchádzajúcom rozpočtovom 

roku a výdavky uskutočnené počas roz-

počtového provizória na povinnú úhradu 

podľa osobitných predpisov,

i) v § 15 bod 10 sa text vypúšťa a nahrádza 

sa novým, ktorý znie: Zbor pre občianske 

záležitosti riadi svoju činnosť Štatútom 

schváleným mestským zastupiteľstvom,

j) v § 15 sa body 11 a 12 vypúšťajú,

k) § 18 a, ods. 3 text postupujú všetci kandi-

dáti sa mení na postupujú dvaja kandidáti,

l) § 19 ods. 4 na konci odseku sa vkladá 

text: a VZN č. 1/2000 o Mestskej polícii 

v Krompachoch,

m) § 21 ods. 10 sa text vypúšťa a nahrádza 

sa novým textom: združenie obcí vzniká 

dňom registrácie v registri združení obcí 

obvodným úradom v sídle kraja,

n) § 21 ods. 13, písm. b) vypúšťa sa text kraj-

ského úradu a nahrádza sa textom obvod-

ného úradu v sídle kraja,

o) § 21 ods. 14 text krajskému úradu sa na-

hrádza textom obvodnému úradu v sídle 

kraja,

p) z názvu § 24 sa ruší text vlajka primátora 

a mestské insígnie. V pomenovaní symbo-

lov mesta sa vypúšťa bod d) a e) a dopĺňa 

sa nový bod d), ktorý znie : znelka mesta, 

q) § 24, čl. vlajka mesta, ods. 4 na konci odse-

ku sa v poslednej vete dopĺňa text: použí-

vajúci biele rukavice,

r) názov § 25 sa mení na Čestné občianstvo 

mesta, Cena mesta, Cena primátora mesta,

s) v § 25 vypustiť bod c) a doplniť text: pri-

mátor mesta môže udeliť Cenu primátora 

mesta.

 UZNESENIE č. 31/E-5:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  Rokovací po-

riadok Mestského zastupiteľstva v Krompa-

choch v zmysle schválených doplnkov a pri-

pomienok.

a) body 6 až 10 presunúť ako body 3 až 7,

b) v § 3 bod 3, na konci odseku vypustiť text, 

ktoré sa zúčastnili volieb do orgánov sa-

mosprávy mesta.

 UZNESENIE č. 31/E-6:

MsZ v Krompachoch schvaľuje udelenie 

CENY MESTA pri príležitosti DNI MESTA 

KROMPACHY  v roku 2010:

národný umelec akad. Maliarovi JUDr. Jozef 

FABINI in memoriam

Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy

 UZNESENIE č. 31/E-7:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  Zásady od-

meňovania poslancov MsZ v Krompachoch s 

účinnosťou od 1. apríla 2010.

 UZNESENIE č. 31/E-8:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj po-

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

saného v liste vlastníctva č. 2287 - parcela 

č. 1603 – zastavané plochy o výmere 21 m2, 

ktorá vznikla z parcely č. 93220/2 ako diel 1 o 

výmere 20 m2 a z parcely č. 93218/2 ako diel 

2 o výmere 1 m2 v zmysle geometrického plá-

nu č. 22/2010 zo dňa 18.6.2010, vyhotovené-

ho Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 

11, Krompachy, IČO: 37176528 pani Alžbete 

Kováčovej, rod. Kocúrovej, nar. 24.06.1942, 
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bytom Kúpeľná 6, Krompachy,  za účelom 

majetkovo – právneho vysporiadania po-

zemku zastavaného garážou.  

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 5 

€/m2, t.j. 105,00 € za celý pozemok a bude za-

platená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísa-

nia kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spoje-

ných s návrhom na vklad vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností . 

 UZNESENIE č. 31/E-9:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj po-

zemku v k.ú. Krompachy, na ul. Veternej, - 

parcela č. 2683 – zastavané plochy o výmere 

20 m2, ktorá vznikla z parcely č. 90967/2 ako 

diel 1 o výmere 6 m2 zapísanej v liste vlast-

níctva č. 1 a z parcely č. 90958/15 ako diel 

2 o výmere 14 m2 zapísanej v liste vlastníc-

tva č. 2287 v zmysle geometrického plánu 

č.  26/2010 zo dňa 15.7.2010, vyhotoveného 

Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, 

Krompachy, IČO: 37176528 pani Elene Voj-

tekovej, vdove, nar. 6.5.1939, bytom Maure-

rova č. 8, Krompachy,  za účelom majetkovo 

– právneho vysporiadania pozemku zastava-

ného garážou.  

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 

5 €/m2, t.j. 100,00 € za celý pozemok a bude 

zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpí-

sania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spo-

jených s návrhom na vklad vlastníckeho prá-

va do katastra nehnuteľností . 

 UZNESENIE č. 31/E-10:

MsZ v Krompachoch schvaľuje predaj po-

zemku v k.ú. Krompachy, na ul. Veternej, - 

parcela č. 2679 – zastavané plochy o výmere 

20 m2, ktorá vznikla z parcely č. 90967/2 ako 

diel 1 o výmere 5 m2 zapísanej v liste vlast-

níctva č. 1 a z parcely č. 90958/15 ako diel 

2 o výmere 15 m2 zapísanej v liste vlastníc-

tva č. 2287 v zmysle geometrického plánu č. 

30/2010 zo dňa 15.7.2010, vyhotoveného Já-

nom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, 

Krompachy, IČO: 37176528 pánovi Jarosla-

vovi Filipovi, slobodný, nar. 27.8.1972, bytom 

Hlavná č. 31, Krompachy,  za účelom majet-

kovo – právneho vysporiadania pozemku za-

stavaného garážou.  

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 

5  €/m2, t.j. 100,00 € za celý pozemok a bude 

zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpí-

sania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spo-

jených s návrhom na vklad vlastníckeho prá-

va do katastra nehnuteľností . 

 UZNESENIE č. 31/E-11:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj po-

zemku v k.ú. Krompachy, na ul. Veternej, - 

parcela č. 2685 – zastavané plochy o výme-

re 24 m2, ktorá vznikla z parcely č. 90967/2 

ako diel 1 o výmere 14 m2 zapísanej v lis-

te vlastníctva č. 1 a z parcely č. 90958/15 ako 

diel 2 o výmere 10 m2 zapísanej v liste vlast-

níctva č. 2287 v zmysle geometrického plá-

nu č. 16/2010 zo dňa 19.7.2010, vyhotoveného 

Jánom Zemanom, geodetom, Lorencova 11, 

Krompachy, IČO: 37176528 pánovi Stanisla-

vovi Saksovi, slobodný, nar. 5.11.1952, bytom 

Veterná č. 31, Krompachy,  za účelom majet-

kovo – právneho vysporiadania pozemku za-

stavaného garážou.  

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 

5 €/m2, t.j. 120,00 € za celý pozemok a bude 

zaplatená najneskôr do 3 dní odo dňa podpí-

sania kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spo-

jených s návrhom na vklad vlastníckeho prá-

va do katastra nehnuteľností . 

 UZNESENIE č. 31/E-12:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj po-

zemku v k.ú. Krompachy, na ul. Veternej, - 

parcela č. 2662 – zastavané plochy o výme-

re 17 m2, ktorá vznikla z parcely č. 90958/15 

zapísanej v liste vlastníctva č. 1 v zmysle geo-

metrického plánu č. 27/2002 zo dňa 7.5.2010, 

vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom, 

Lorencova 11, Krompachy, IČO: 37176528 

pánovi Ing. Františkovi Tomadlíkovi, nar. 

14.4.1969 a manželke Martine Tomadlíkovej, 

rod. Svobodovej, nar. 27.6.1974, obaja bytom 

Slovinská č.5, Krompachy,  za účelom majet-

kovo – právneho vysporiadania pozemku za-

stavaného garážou.  

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 

5 €/m2, t.j. 85,00 € za celý pozemok a bude za-

platená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísa-

nia kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spoje-

ných s návrhom na vklad vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností . 

 UZNESENIE č. 31/E-13:

MsZ v Krompachoch schvaľuje predaj po-

zemku v k.ú. Krompachy, na ul. Veternej, - 

parcela č. 2680 – zastavané plochy o výme-

re 19 m2, ktorá vznikla z parcely č. 90967/2 

zapísanej v liste vlastníctva č. 1,  v zmys-

le geometrického plánu č. 25/2010 zo dňa 

15.7.2010, vyhotoveného Jánom Zemanom, 

geodetom, Lorencova 11, Krompachy, IČO: 

37176528 p. Petrovi Ogurčákovi, slobodný, 

nar. 24.11.1987, bytom Lorencova č. 8, Krom-

pachy,  za účelom majetkovo – právneho vy-

sporiadania pozemku zastavaného garážou.  

Kúpna cena je stanovená dohodou vo výške 

5 €/m2, t.j. 95,00 € za celý pozemok a bude za-

platená najneskôr do 3 dní odo dňa podpísa-

nia kúpnej zmluvy vrátane poplatkov spoje-

ných s návrhom na vklad vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností . 

 UZNESENIE č. 31/E-14:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj po-

zemku v k.ú. Krompachy, na ul. Jesenské-

ho, zapísaného v liste vlastníctva č.1 - parce-

la č. 1371 – zastavané plochy a nádvoria o vý-

mere 114 m2 p. Ing.  Jánovi Zahurancovi, nar. 

15.10.1959, bytom Jesenského č. 8, Krompa-

chy, za účelom rozšírenia záhrady pri rodin-

nom dome. Kúpna cena je stanovená na zá-

klade výsledkov priameho predaja vo výške 

580 € za celý pozemok a bude zaplatená na 

účet predávajúceho najneskôr do 7 dní odo 

dňa podpísania kúpnej zmluvy. 

 UZNESENIE č. 31/E-15:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj bytu 

č. 17 na štvrtom poschodí, ul. SNP č.1050/1 

v Krompachoch, , stojaceho na parcele KN 

2848,  zapísaného v LVč.1 p. Magdaléne Ta-

bačekovej, nar. 30.07.1959,  bytom Kolinov-

ce 171.

Kúpna cena je stanovená na základe vý-

sledkov verejnej obchodnej súťaže vo výš-

ke 9.000 € a bude zaplatená na účet predáva-

júceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísa-

nia kúpnej zmluvy. Cena stanovená v zmys-

le ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotove-

ného Ing. Stanislavom Hanulom je vo výške 

7.900,00 €.

 UZNESENIE č. 31/E-16:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj bytu 

č. 27 na šiestom poschodí, ul. SNP č.1050/1 

v Krompachoch, , stojaceho na parcele KN 

2848,  zapísaného v LVč.1 p. Miroslavovi Jed-

ličkovi, slobodný, bytom Na kopci 176, 435 

42 Litvínov 8, Česká republika.

Kúpna cena je stanovená na základe vý-

sledkov verejnej obchodnej súťaže vo výš-

ke 7.900 € a bude zaplatená na účet predáva-

júceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísa-

nia kúpnej zmluvy. Cena stanovená  v zmys-

le ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotove-

ného Ing. Stanislavom Hanulom je vo výške 

7.900,00 €.

 UZNESENIE č. 31/E-17:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj bytu 

č. 12 na treťom poschodí, ul. SNP č.1050/1 

v Krompachoch, , stojaceho na parcele KN 

2848,  zapísaného v LVč.1 p. Jánovi Bikárovi, 

nar. 4.12.1975,  bytom Kojšov 277.

Kúpna cena je stanovená na základe vý-

sledkov verejnej obchodnej súťaže vo výš-

ke 7.950 € a bude zaplatená na účet predáva-

júceho najneskôr do 7 dní odo dňa podpísa-

nia kúpnej zmluvy. Cena stanovená v zmys-

le ZP č. 19/2010 zo dňa 13.5.2010 vyhotove-

ného Ing. Stanislavom Hanulom je vo výške 

7.900,00 €.

 UZNESENIE č. 31/E-18:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  predaj uvoľ-

neného bytu na ul. Hlavnej č. 32

  UZNESENIE č. 31/E-19:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  spôsob pre-

daja majetku uvedeného v bode 31/E-18 tohto 

uznesenia (v zmysle zákona č.138/1991 Zb. 

o  majetku obcí v platnom znení a Doplnku 

č.10 k Nariadeniu č. 2/1994 MsZ v Krompa-

choch o predaji bytov a nebytových priesto-

rov vo vlastníctve mesta Krompachy) for-

mou verejnej obchodnej súťaže, za min. cenu 

v zmysle ZP č. 32/2010, zo dňa 23.6.2010, kto-

rá je stanovená vo výške 7.600 €.

V Krompachoch 24. augusta 2010

Ing. Iveta RUŠINOVÁ

     primátorka mesta
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záhradkárska poradňa 

Rady na september
 Je čas myslieť na skladovanie ovocia a zeleniny na zimné obdo-

bie. Pivničné a  skladovacie priestory vyčistíme a vybielime vápen-

ným mliekom, do ktorého pridáme asi 5% modrej skalice. Modrú 

skalicu rozpustíme zvlášť vo vode, ktorú potom prilejeme do pripra-

veného vápenného mlieka. Vyhneme sa skladovým chorobám ovocia 

a zeleniny, najmä rôznym hnilobám. Ak sme v skladovacích priesto-

roch mali plesňové choroby zeleniny a ovocia je dobre ich vydezinfi-

kovať. Dezinfikujeme tak, že na každý 1 m² skladovacieho priestoru 

spálime 50 g sírneho kvetu, alebo sírnych knôtov. Sklady musia byť 

prázdne. Oxid síričitý počas 24 hodín zničí plesne a niektoré druhy 

baktérií. Po vyvetraní môžeme do týchto priestorov uskladniť ovocie 

alebo zeleninu. 

 V ovocnej záhrade pripravujeme jamy pre novú výsadbu strom-

kov. Zberáme jesenné kultivary ovocia postupne ako dozrievajú. 

V prvej polovici mesiaca ešte môžeme presvetľovať kôstkoviny. Ne-

zabúdame na zavlažovanie novo vysadeného jahodníka. Staré jahod-

níky prekypríme a prihnojíme dobrým kompostom. Listy môžeme 

skosiť, ale nesmieme poškodiť srdiečka rastlín. U stálerodiacich ja-

hôd vyštipujeme kvety a drobné plody, ktoré by už nedozreli a zby-

točne by vysiľovali rastliny. Kontrolujeme vysušenú cibuľu a cesnak. 

Do vencov ich pletieme až po uzavretí a dôkladnom vyschnutí vňa-

te. Ak sme nestihli vysiať reďkovku na jesenný zber, môžeme to na-

praviť v prvej dekáde. Vysievame už len odrody s krátkym vegetač-

ným obdobím, najlepšie do pareniska, alebo fóliového krytu. Pripra-

víme pôdu na výsadbu cesnaku. Dobrou predplodinou sú hlúboviny, 

uhorky a strukoviny, nevhodnou rajčiaky, zemiaky a cibuľa. Pôda by 

mala byť najmenej mesiac pred výsadbou hlboko zryľovaná (30 cm), 

aby sa uľahla, cesnak dobre zakorenil a cez zimu nevymrzol. Po zbe-

re hlúbovín nenechávame na záhone vňať, ani korene, ktoré sú zdro-

jom nádorovitosti a iných chorôb v nasledujúcom roku. Zbytky po 

hlúbovinách nedávame ani do kompostu. Pred príchodom prvého 

mrazu pozbierame všetky vyvinuté plody rajčiakov, ktoré nám doma 

postupne dozrejú. Skladujeme ich bez stopiek, ktoré opatrne odstrá-

nime, aby sme nepoškodili plody v suchej miestnosti pri teplote nad 

10 °C. Pod túto teplotu plody nesčervenajú, pretože sa netvorí karo-

tén (červené farbivo). Prázdne záhony pohnojíme kompostom alebo 

maštaľným hnojom a zryľujeme. Hriadky, na ktoré príde na budúcu 

sezónu koreňová zelenina, mimo zeleru, nehnojíme. 

 Pretože v tomto roku boli stromy mimoriadne napadnuté chras-

tavitosťou, opadané lístie dôkladne vyhrabeme spod stromov a spá-

lime, aby sme zabránili šíreniu choroby v budúcom roku. Ak chce-

me lístie kompostovať, tak len vo vykopanej jame a zakryté čiernou 

fóliou alebo čiernou netkanou polypropylenovou priepustnou textí-

liou.                  Ján Miľo

Otvorenie školského 

roka 2010/2011 

v Špeciálnej základnej 

škole v Krompachoch
 Dva mesiace prázdnin- sladké chvíle oddychu, slnka, vody, det-
ských hier a radovánok sú nenávratne preč. Zostali len spomienky 
a  zážitky  a  opäť je tu nový školský rok 2010/2011. 

2. septembra 2010 sa na celom Slovensku otvorili brány škôl a privíta-

li žiakov a pedagógov, ktorí sa venujú tomu najdôležitejšiemu, čo člo-

vek v živote potrebuje – výchove a vzdelávaniu.

Býva už dobrým zvykom, že aj v našej škole sa  začiatok školské-

ho roka nesie v slávnostnej atmosfére.  Všetkým žiakom a pedago-

gickým pracovníkom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Jozef Valek. 

Jeho príhovor bol pre nás povzbudením do usilovnej práce, ktorá nás 

všetkých, učiteľov aj žiakov čaká počas nasledujúcich desiatich me-

siacov.  

Našu školu poctil svojou návštevou aj zástupca primátorky mesta 

Krompachy Ing. Imrich Holečko, ktorý nielen pozdravil všetkých 

žiakov a učiteľov, ale aj vysoko vyzdvihol náročnú prácu všetkých 

pedagogických pracovníkov a poprial im, ale aj žiakom  veľa zdravia, 

elánu, optimizmu v novom školskom roku.

 Po ukončení slávnosti sme sa rozišli s vedomím, že hneď od nasle-

dujúceho pracovného dňa máme možnosť plniť všetky svoje sny, plá-

ny a predsavzatia.

 „Žiak nie je nádoba, ktorú je treba naplniť, ale pochodeň, ktorú je 

treba zapáliť“      (Sokrates]
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TERMÍNY ZÁPASOV 
FK POKROK SEZ KROMPACHY
 05. 09. 2010 o 15,30 hod

  Krompachy – Veľké Kapušany

 12. 09. 2010 o 15,30 hod

  Rudňany – Krompachy

 19. 09. 2010 o 15,00 hod

  Krompachy – Čaňa

 26. 09. 2010 o 15,00 hod

  Strážske – Krompachy

 03. 10. 2010 o 14,30 hod

  Krompachy – Kr. Chlmec

 10. 10. 2010 o 14,30 hod

  V. Folkmar – Krompachy

 17. 10. 2010 o 14,00 hod

  Krompachy – V. Revištia

 24. 10. 2010 o 14,00 hod

  Hrabušice – Krompachy

 31. 10. 2010 o 14,00 hod.

  Krompachy – Medzev

 LETO je spojené s aktívnym pohybom, 
športovaním a rekreáciou. My, BABY zo 6.A 
triedy na ZŠ Maurerovej sme sa zúčastni-
li dňa 16.8.-20.8.2010 už po druhýkrát bas-
ketbalového sústredenia, ktoré sa konalo na 
chate ENERGETIK -  PLEJSY. Sprevádza-
la nás naša triedna a zároveň trénerka Mgr. 
Vladimíra Petrovská a so všetkým jej pomá-
hala pani učiteľka Mgr. Silvia Mazúrová.
 Naše sústredenie sa nieslo striedaním jed-

notlivých činností. Prvý tréning sa začal v 

pondelok poobede, formou jednoduchej roz-

cvičky a rozvoja vytrvalosti. Jednotlivé dni 

prebiehali asi takto: ranný budíček bol o 7.00 

hod. a o hodinku sme sa  všetci stretli pri 

chutných raňajkách. Doobedňajší tréning tr-

val od 10.00-12.00 hod. O obed a vynikajú-

cu stravu sa nám postarala pani Helena Hoj-

stričová a Sandra, týmto sa im chceme ešte 

raz poďakovať. Poobedňajší tréning trval od 

16.00-18.00 hod. Deň sme ukončili chutnou 

večerou, ktorú nám pripravila naša teta He-

lena a Sandra. Streda bola najveselším dňom 

z celého sústredenia. Po doobedňajšom tré-

ningu nás čakala cesta na plaváreň. Z Plejsov 

sme išli pešo a nevedeli sme sa dočkať, kedy 

už skočíme do vody. Na chate nám medzi 

tým chystali už opekačku a dokonca za nami 

prišli aj niektorí rodičia. 

 Náročnosť našich tréningov bola prispôso-

bená našej kondícii, ktorá sa každým dňom 

zlepšovala. Najviac sme sa však tešili na ve-

černú zábavu, ktorá sa mala formu súťaží, 

hier, vtipov a diskotéky. Jednou zo súťažných 

disciplín bola vlastná tvorba na tému Basket-

bal, malá ukážka:

         ÓDA NA BASKETBAL

  Naša malá loptička,

  skáče ako opička.

  Tréningy my neznášame,

  ale radšej si zahráme.

  Nikita je gumkáč náš,

  učka kričí super hráš.

  Tie kliky sú odplata,

  to je naša robota.

  My sa niekedy hádame,

  ešte radšej si zahráme.

  Kofolu si radi dáme,

  pred telkou sa vyváľame.

  Tým, že napneme naše telíčka,

  zlepší sa naša kondička.

  Basketbal nás stále baví,

  vtlčieme Vám to do hlavy.

  To je celá básnička,

  a týmto sa končí srandička.

Super BABY Z MAURERKYSuper BABY Z MAURERKY

 Naše výkony neboli okamžite profesionál-

ne, ale nás pohyb baví a napĺňa. Odmena sa 

dostavila v podobe vylepšenej telesnej kondí-

cie, zdravia a veselých zážitkov. Domov sme 

si odniesli pár modrín a miernu svalovku, ale 

už sa nevieme dočkať basketbalovej sezóny. 

Náš TÍM tvoria hráčky: Tamara Almašiová, 

Nicol Danišová, Zuzana Lysová, Patrícia 

Olšavská, Tereza Petrovská, Dominika Šol-

tésová, Jana Balúchová, Iveta Brezovská, 

Michaela Hamráková, Sarah Hegerová, Lu-

cia Krompašská, Nikoletta Thánová, Anička 

Lachová a Viktória Kiššková.

 Rady by sme sa poďakovali organizáto-

rom, sponzorom a osobitne BK Kovohutám 

Krompachy - Igorovi Jendruchovi, nezabud-

neme ani na nášho skvelého chatára Jarka 

Matúša, Sandru a tetu Helenku Hojstričovú.                                                                     

 Spracovala Mgr. S. Mazúrová



KUPÓN č.9
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O S E M S M E R O V K A: 

PRIAME VYŠKRTÁVANIE:

BARAN, BREZA, DÁNKA, ETUDA, HLAVA, HRIVA, KABÍNY, 

KANAPA, KANTOR, KASÍNO, KASTELÁN, KLAVIRISTA, KONTÁ, 

KOPEC, MAKETA, MATKA, NÁMET, PANVICA, PERLA, PIETA, 

PRÁCA, SMENA, STOKA, VÝPAD, ZVERINEC

VYŠKRTÁVANIE DO TVARU ŠTVORCA:

BRANISKO, KANDIDÁT, KARABÍNA, KOLIESKO, KONCERTY, 

KVASNICE, PÁLENICA, PANORÁMA, PARENICA, POLOVICA, 

SERENÁDA, ZÁTVORKA, ZELENINA
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- „Fero, vieš čo je najväčší zázrak prírody?“

- „Tak to teda neviem.“

- „Ženské oko. Z desiatich metrov vidí svetlý vlas 

 na tmavom obleku, ale z pol metra...“  TAJNIČKA

 Uzávierka 
Krompašského spravodajcu je vždy 25. v mesiaci

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

INZERCIA

• Predám 3-izbový byt na Lorencovej ulici č.9 

 v Krompachoch na druhom poschodí.

Tel.: 0903 562 818

• Predám 3 – izbový byt v OV v Krompachoch. 

Tel.: 0903 596 195.

• Kúpim starší rodinný dom v Krompachoch. 

Tel.: 0918 708 261

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.

Po –Pia:  9,00-17,30 hod

So: 9,00 – 12,00 

Obed.prestávka: 12,00 – 13,00 hod.

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!

A I N A R A B N Á L E T S A K V A
C N N Z E K R V T A N O E Ú E I S
I E L E A N E R N P D R P M C I N
V N I V T Á Z E O A M Á R A Á I Í
N E Á A V D A S K O L D O E C N T
A R A P O R K Z O V I E T I C N O
P V C E L R V E K S E U N S E D K
A Ý I V O E H K A R D O A M R T Y
T P G R R A L A S A M A K E T A N
E A A I H K A N Í B R A O N D I Í
I D N N R A V Á N O Á N T A Ž D B
P E R L A R A V O K S I S K T Á A
C E P O K K E A T S I R I V A L K

Mesto Krompachy v spolupráci s Maticou slovenskou 

Vás pozývajú na odborný seminár pod názvom: 

Ornamentika a jej využitie v súčasnosti
Seminár je spojený s ukončením výstavy obrazov ornamentov 

Štefana Leonarda Kostelničáka 

dňa 6. októbra 2010 o 10,00  hod. 
vo výstavnej miestnosti Domu kultúry v Krompachoch na II. poschodí. 

POZOR! VIAC PEŇAZÍ!
Ukážeme vám, ako zarábať skutočné

peniaze prácou na PC cez internet.

Neobmedzený príjem! Bez rizika!

Na veku a vzdelaní nezáleží!

info na IB22@azet.sk

Ponuka platí do 30.9.2010


