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KROMPACHY

Z obsahu čísla vyberáme:
- Výsledky komunálnych volieb

- Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

- Koledníci našej farnosti k prezidentovi

- Zaujímavosti z histórie nášho mesta

- Pozvánka na KARNEVAL

SILVESTER 2010
NA NÁMESTÍ
31.12.2010 od 23,00 – 02,00 hod.

Hudba, tanec, občerstvenie, 
ohňostroj (o 0,30 hod.)

Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi, aby som Vám poďakovala za Vašu prejavenú dôveru v ko-

munálnych voľbách. Vnímam to ako podporu správneho smerovania 

rozvoja nášho mesta, podporu doterajších rozhodnutí samosprávy a 

podporu programu, ktorým chceme aj v ďalšom období pomáhať lep-

šiemu a hodnotnejšiemu životu všetkých občanov mesta Krompachy. 

Tak ťažkú predvolebnú kampaň naše mesto ešte nezažilo. O to viac 

ma výsledok volieb potešil. Zároveň som si vedomá veľkej zodpoved-

nosti a záväzku voči všetkým občanom nášho mesta. Dôvera, ktorú 

ste mi prejavili ma zaväzuje. Urobím všetko preto, aby som Vašu dô-

veru nesklamala. Dovoľte mi, zablahoželať aj novozvoleným poslan-

com mestského zastupiteľstva a vyjadriť presvedčenie, že spoločnými 

silami dokážeme urobiť pre naše mesto maximum.

 Milí obyvatelia Krompách. Príroda nás tohto roku obdarila sneho-

vou nádielkou, na akú už nie sme dávno zvyknutí. Môžeme povedať, 

že toľko snehu na začiatku decembra tu už nebolo viac ako 20 rokov. 

Niektorí obyvatelia Krompách prejavujú podráždenosť na nie vždy 

okamžité odpratanie snehu z chodníkov a ulíc. 

 Dovoľte mi ozrejmiť Vám situáciu, v ktorej sme sa ocitli. Mesto 

Krompachy zodpovedá za údržbu miestnych komunikácií a chodní-

kov. Štátne cesty (napr. Hlavná cesta na Slovinky, ulica SNP, Stará 

cesta, Trangusova), spadajú pod údržbu Správy ciest KSK,  stre-

disko Spišská Nová Ves. Za čistotu vnútroblokových chodníkov je 

zodpovedný vlastník alebo správca, prípadne užívateľ priľahlých 

obytných domov. Za chodníky pred rodinnými domami je zodpo-

vedný vlastník domu. Z dôvodu uľahčenia života obyvateľom mesto 

v skutočnosti odpratáva sneh aj z chodníkov a ciest, ktoré patria pod 

zákonnú správu užívateľov obytných domov, vlastníkov rodinných 

domov a Správy ciest KSK.  

 Nie všetky chodníky a cesty môžu byť odpratané ako prvé a hneď 

ako začne snežiť. Kto o tom rozhoduje? Vážení občania, nerozhodu-

jem o tom ja, ako primátorka, svojvoľne, ale na základe mestským 

zastupiteľstvom schváleným „Plánom zimnej údržby“. Mesto Krom-

pachy má uzatvorenú zmluvu s firmou Brantner Krompachy s.r.o, 

ktorá zabezpečuje zimnú údržbu ciest a chodníkov v meste. 

 Prioritne sa odpratúva sneh z ciest smerujúcich do priemysel-

ného areálu (Kovohút, a.s., Panasonicu AWC Networks Slovakia, 

s.r.o., SEZ-u, a.s.), kvôli ľahšej zjazdnosti kamiónovej a osobnej 

dopravy. Uviaznuté kamióny nám spôsobujú najväčšie ťažkosti, 

preto sa snažíme čo najskôr sprejazdniť úseky ciest, ktoré sú naj-

viac kritické. Súbežne s týmito úsekmi odpratávame sneh smerom 

na železničnú stanicu, aby sa ľudia mohli dostať do práce a úsek 

okolo nemocnice, aby mohli sanitky v prípade potreby uskutočniť 

bezproblémový výjazd. 

 Chápem Vaše výčitky a zároveň sa Vám za nie stále včasné odpra-

tanie niektorých chodníkov a ciest ospravedlňujem. Nie je v našich 

silách upratať chodníky a cesty tak, aby ste boli spokojní všetci. Verte, 

že ani mňa takáto situácia neteší. 

 Vážení spoluobčania, chcem Vás poprosiť o Vašu zhovievavosť 

a trpezlivosť. Pracovníci firmy Brantner Krompachy s.r.o. sa snažia 

robiť všetko, čo je v ich silách a technických možnostiach. 

 Zároveň mi dovoľte, aby som Vám popriala všetko čo 

radosť vzbudí. Prajem Vám veľa lásky, to preto, že spája 

ľudí. Nech sa Vám na stromčeku všetko šťastie sveta ligoce, 

krásne a požehnané Vianoce.

 Do Nového roku Vám chcem zaželať, aby ste mali v sebe 

dostatok síl zabudnúť na všetko zlé, čo Vás v tomto starom 

roku postretlo a aby sa všetky Vaše nastávajúce dni napl-

nili láskou, zdravím, úspechom a aby Vás pri srdci hriali 

všetky tie milé veci, ktoré sám život prináša.
Ing. Iveta Rušinová,  primátorka mesta

PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA MESTA KROMPACHY
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JUBILANTI 

V NOVEMBRI 2010

85 ročný 

 Zoltán Šumjaci

80 ročné 

 Ema Poláková, 

 Regina Konopinská

75 roční 

 Mária Perháčová, 

 Jozef Matuščák

70 roční 

 Helena Bednárová, 

 Helena Mišurová, 

 Viera Gallová, 

 Helena Barbušová, 

 Ladislav Kiseľ

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM

NARODENIA 

V NOVEMBRI 2010

Michaela Balogová

František Dávid

Miroslav Dirda

Miroslav Dirda

Zuzana Gáborová

Ella Gajdošová

Gregor Pokuta

Ema Poradová

Eliška Šimoňáková

Matej Štofila

Rastislav Jánošík

ÚMRTIA 

V NOVEMBRI 2010

Anna Farkašová

   1936-2010

Jozef Lorinc

   1952-2010

Anna Lučanksá

   1919-2010

Vlasta Kosíková  

   1929 -2010

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV
volieb do Mestského zastupiteľstva v Krompachoch zo dňa 27. novembra 2010. 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva

P.

č.

Kandidát VO 

č.1

VO 

č.2

VO 

č.3

VO 

č.4

VO 

č.5

VO 

č.6

Spolu

1. Marián Hojstrič, MUDr., SDKÚ - DS 138 194 155 188 157 161 993

2. Igor Jendruch, SMER 136 184 145 168 155 97 885

3. Oľga Dzimková, SMER 162 174 115 135 112 61 759

4. Lívia Kozlová, Ing., nezáv. kandidát 89 144 177 172 104 71 757

5. Ľuboš Ontko, Ing., SDKÚ - DS 103 143 109 123 145 78 701

6. Vladimír Puchala, nezáv. kandidát 112 102 204 99 85 76 678

7. Rudolf Čiasnoha, KSS 115 91 155 123 109 77 670

8. Štefan Klein, Ing., SNS 88 124 149 128 93 63 645

9. Alžbeta Perháčová, Ing., SMER 91 110 127 129 100 72 629

10. Vladislav Probala, SMER 83 78 119 126 109 114 629

11. Samuel Čiasnoha, SDKÚ - DS 74 135 123 108 99 80 619

12. Stanislav Barbuš, SMER  126  100  113  101  90 77 607

 Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva

P.

č.

Kandidát VO 

č.1

VO 

č.2

VO 

č.3

VO 

č.4

VO 

č.5

VO 

č.6

Spo-

lu

13. Marta Mičeková, Mgr.,nezáv. kandidát 89 140 96 114 93 46 578

14. Karin Pustayová, SDKÚ - DS 66 89 104 121  77 111 568

15. Emil Muľ, Mgr., KDH 106 156 61 72 40 114 549

16. Ján Lörinc, KDH 71 162 93 95 76 44 541

17. Rastislav Tkáč, SDKÚ - DS 129 66 56 84 74 127 536

18. Miloš Grohregin, Ing., SMER 88 100 90 104 97 56 535

19. Eva Derdáková, Ing., nezávislý kandidát 72 90 85 110 94 75 526

20. Radovan Ďorko, SDKÚ - DS 100 86 55 65 52 157 515

21. Jaroslav Matúš, SDKÚ - DS 70 94 104 94 78 56 496

22. Imrich Holečko, Ing., SDKÚ - DS 57 99 89 88 89 52 474

23. Igor Cuker, SMER 74 61 79 85 93 77 469

24. Štefan Čupaj, Ing., SMER 60 121 70 80 69 38 438

25. Imrich Smaržík, Ing., nezáv. kandidát 55 68 82 106 77 48 436

26. Jozef Valek, Mgr., SDKÚ - DS  55 111 75 65 78 50 434

27. Marcel Kandrik, Mgr., SDKÚ - DS 55 99 109 82 58 27 430

28. Magdaléna Žišková, KDH 53 86 85 89 57 43 413

29. Miloslav Masaryk, nezávislý kandidát 62 76 58 68 70 65 399

30. Ladislav Trela, nezávislý kandidát 91 89 48 75 49 42 394

31. Ján Pribičko, nezávislý kandidát 47 64 50 86 63 52 362

32. Tomáš Kandra, Ing., SDKÚ - DS 44 111 77 52 41 34 359

33. Jaroslav Svoboda, nezávislý kandidát 28 131 57 66 45 30 357

34. Daniel Ivančák, Ing., SDKÚ - DS 25 113 95 45 47 27 352

35. Štefan Želasko,nezávislý kandidát 46 62 54 74 63 27 326

36. Erika Tomčíková, Mgr., nezáv. kandidát 35 84 61 63 51 21 315

37. Pavol Bandžuch, Ing., ĽS - HZDS 48 55 49 47 34 73 306

38. Ján Kopnický, nezávislý kandidát 61 60 41 39 27 74 302

39. Drahomír Mazúr, Mgr., nezáv. kandidát 36 48 59 64 29 66 302

40. František Mikel, KDH 111 59 27 36 45 23 301

41. Pavol Vaľko, nezávislý kandidát 39 37 59 75 58 32 300

42. Jozef Dub, nezávislý kandidát 81 48 37 41 28 33 268

43. Anna Mosinová, ĽS - HZDS 53 98 29 35 27 19 261

44. Elena Sikorová, KDH 58 73 33 41 33 21 259

45. Eva Kandriková, SNS 32 45 53 48 42 19 239

46. Jozef Petruňa, Ing., nezávislý kandidát 39 74 40 21 33 24 231

47. František Biroš, KDH 59 41 25 24 43 29 221

48. Jozef Haško, nezávislý kandidát 41 46 21 32 48 32 220

49. Peter Wolf, Ing., SDĽ 16 50 35 53 42 17 213

50. Anton Seman, SNS 25 41 23 40 26 20 175

51. Peter Gojda, Ing., nezávislý kandidát 28 44 24 12 21 20 149

52. Milan Hanušovský, SNS 15 14 10 10 14 16 79
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UVEREJNENIE VÝSLEDKOV
volieb primátora mesta Krompachy zo dňa 27. novembra 2010. 

Za primátora mesta bola zvolená Ing. Iveta Rušinová.

Por. Kandidát 
VO 

č.1

VO 

č. 2

VO 

č. 3

VO 

č. 4

VO 

č. 5

VO 

č. 6 
Spolu v %

1. 
Iveta Rušinová, Ing., 

nezávislý kandidát
304 486 387 402 368 289 2 236 67,390

2. Ľuboš Ontko, Ing., SDKÚ - DS 79 97 76 75 60 76 463 13,954

3. Igor Jendruch, SMER 78 66 40 66 66 73 389 11,724

4. 
František Puškár, JUDr., 

nezávislý kandidát 
25 21 16 36 18 87 203 6,118

5. Peter Wolf, Ing., SDĽ 4 8 2 6 2 5 27 0,814

SPOLU 490 678 521 585 514 530 3 318 100,000

ÚČASŤ VOLIČOV

Číslo 

okrsku 

Počet osôb 

zapísaných 

v zozname 

voličoch 

Počet voličov, 

ktorým boli 

vydané obálky

Účasť 

voličov 

v %

Počet 

odovzdaných 

obálok

Počet platných hlasovacích 

lístkov odovzdaných pre voľby

do MsZ primátora

mesta

1 1 118 511 45,71% 506 490 490

2 1 288 687 53,34% 686 665 678

3 929 528 56,84% 528 521 521

4 1 023 595 58,16% 595 587 585

5 1 033 525 50,82% 525 511 514

6 1 192 596 50,00% 596 564 530

Spolu 6 583 3 442 52,29% 3 436 3 338 3 318

OZNÁMENIE
Zápis žiakov narodených od 1.9.2004 - 
31.8.2005 do prvého ročníka školského 
roku 2011/2012 bude dňa 22.1.2011 (sobota) 
so začiatkom o 9,00 hod. na školách podľa 
odporúčanej rajonizácie.
 Na zápis sa dostaví rodič s dieťaťom. So 
sebou si donesie občiansky preukaz, rodný 
list dieťaťa a písacie potreby. Rodič môže so 
súhlasom riaditeľa školy v zmysle platnej le-
gislatívy zapísať dieťa do školy mimo odpo-
rúčanej rajonizácie. Poplatky určené ZŠ: 
  ZS Zemanská   7,- €
  ZŠ Maurerova  5,- € 
  ZŠ SNP bez poplatku

RAJONIZÁCIA K ZÁPISU ŽIAKOV DO 

1. ROČNÍKA ZŠ V ŠKOLSKOM

ROKU 2011/2012

ZŠ ulica SNP Krompachy (vonkajšia) :

 • Družstevná • Jesenského

 • Hornádska • Rázusova

 • 29. augusta • Štúrova

 • Stará Maša • SNP od čísla 6 nahor

 • Banícka štvrť  • Kolinovce,

    okrem čísla    Kaľava, Hrišovce

    19 a 20     

ZŠ Maurerova ulica Krompachy:

 • Hlavná • Trangusová

 • Maurerova • Poštová

 • Veterná • Robotnícka

 • Stará cesta • Horská

 • SNP od čísla 5 • Kolinovce, 

        Kaľava, Hrišovce

ZŠ Zemanská ulica Krompachy :

 • Banská • Námestie slobody

 • Cintorínska • Partizánska

 • Dolina • Sadová

 • J. Barča Ivana • Slovinská

 • Kúpeľná • Turistická

 • Lesnícka • Zemanská

 • Mlynská • Lorencová

 • Kpt. Nálepku • Kolinovce, 

 • Banícka štvrť    Kaľava, Hrišovce

    - čísla 19 a 20 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

V Krompachoch 29.11.2010

 V piatok, 17.12.2010 počas VIANOČ-

NÝCH TRHOV primátorka mesta Ing. Iveta 

Rušinová a členky Únie žien Slovenska č.6 

v  Krompachoch predávali vianočný primá-

torsky punč a ponúkali vlastnoručne upeče-

né vianočné pečivo a zákusky, ktoré mohli 

návštevníci vianočných trhov ochutnať.

 Výťažok z predaja vianočného primátor-

ského punču vo výške 350,- € bude venovaný 

Františkovi Benedekovi na zakúpenie zdra-

votníckych pomôcok.

VIANOČNÝ PUNČ MESTO KROMPACHY V ZASTÚPENÍ 

PRIMÁTORKOU MESTA ING. IVETOU RUŠINOVOU,

MESTSKÝ ÚRAD POD VEDENÍM MGR. EMILA MUĽA, 

HLAVNÁ KONTROLÓRKA MESTA KROMPACHY 

A REDAKČNÁ RADA 

PRAJÚ VŠETKÝM OBYVATEĽOM NÁŠHO MESTA

KRÁSNE, POKOJNÉ A RADOSTNÉ  

PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV 

A V NOVOM ROKU VEĽA ZDRAVIA, 

ŠŤASTIA A POHODY
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 Bilancovať úspešný rok prináša každému 
veľkú radosť a nádej do budúcnosti. O tieto 
pocity sa chcem podeliť s vami, vážení čita-
telia.
 Keď som sa začiatkom roku 2010 stala

 predsedníčkou Miestneho spolku Sloven-

ského červeného kríža v Krompachoch, ne-

mala som jasnú predstavu, čo má a môže byť 

náplňou práce spolku, jeho členov a samot-

ného predsedu. Bola som však presvedčená, 

že je nevyhnutné čo najskôr obnoviť v meste 

bezpríspevkové darcovstvo krvi, ktoré bolo 

najmä v krompašských fabrikách rozšírené 

a popularizované ešte v období pred nežnou 

revolúciou.

 Zámer sa mi podarilo okamžite realizovať 

vďaka pochopeniu a podpore Ing. Rušinovej, 

primátorky Krompách. Darcovstvo podpo-

rila nielen poskytnutím priestorov obradnej 

siene, ale aj samotným darovaním krvi. Spo-

lupráca s ňou významne oživila aktivitu dar-

cov.  Pán Ján Walko daroval krv v priebehu 

tohto roka štyrikrát, páni Alfonz Kaľavský, 

Peter Kupec a Ing. Ján Znanec prišli darovať 

najvzácnejšiu tekutinu tri razy. Pani Kristí-

na Polnišerová v septembri prišla darovať krv 

tridsiaty raz, a stala sa držiteľkou Zlatej Jan-

ského plakety. 

 Aká je teda bilancia roku 2010?  Mobilná 

jednotka Národnej transfúznej služby Košice 

prišla do Krompách 4 razy na Mestský úrad, 

dvakrát na SSOŠ a raz do gymnázia. Záujem-

cov o darovanie bolo asi 300; prísne kritériá 

NTS splnilo a krv darovalo spolu 188 darcov. 

Vzácnym bol pondelok 7. júna 2010. Po hrô-

zostrašnom víkende, ktorý priniesol zápla-

vy a niekoľkohodino-

vú izoláciu mesta od 

okolitého sveta, prišlo 

27 záujemcov a koši-

čania si od krompaša-

nov odviezli 23 „kon-

zerv“ krvi.

 Stredoškoláci tvoria 

nemalú časť darcov-

skej základne. Kým 

na SSOŠ sú organizá-

torkami odberov Ing. 

Revická a Mgr. Fur-

manová, gymnazistov 

k darcovstvu vediem 

ja. Humánne zmýšľa-

nie a ochotu darovať 

kus seba už preukáza-

li napríklad štvornásob-

ný darca krvi Tomáš Ziolkovský, 4.E, SSOŠ, 

a gymnazista Michal Magda zo 4.A, trojná-

sobný darca.

 Ďalšími podporovateľmi a sponzormi 

darcovstva sa stali podnikatelia František 

Marton a Bulent Ademi, ktorí pre darcov ve-

novali minerálnu vodu. Informáciu o odbere 

v  novembri pomohol spropagovať i nový 

správca rímsko-katolíckej farnosti Mgr. Jozef 

Palušák, v minulosti sám aktívny 18-násob-

ný darca krvi.

 Do pozornosti darcov dávam už aj termí-

ny odberov v roku 2011. Vzhľadom na to, že 

ženy a muži môžu darovať krv v rôznych in-

tervaloch, NTS Košice odporúča štvormesač-

nú periodicitu, aby sa do darcovstva mohli 

zapojiť vo väčšej miere i ženy. Pracovníci 

NTS Košice do Krompách prídu 10. januá-

ra, 9. mája, 12. septembra  (vždy v pondelok 

od 8:00 do 11:00 na Mestský úrad) a v polo-

vici novembra na tradičnú Študentskú kvap-

ku krvi, zameranú na získavanie prvodar-

cov medzi študentmi. Informácie o odberoch 

budú sprístupnené prostredníctvom mesač-

níka Krompašský spravodajca, na videotex-

te Krom-sat-u, plagátoch, webstránke mesta 

a v kostole.

 Vážení čitatelia, možno ste sa teraz za-

mysleli, či by ste krv mohli darovať i vy. Ak 

vám na túto otázku neodpovie váš prak-

tický lekár, môžete sa prísť poradiť počas 

odberov s  lekárom NTS Košice. Záleží na 

každej kvapke, ktorú darujú ľudia ľuďom. 

Dovoľte mi poďakovať bývalým i súčasným 

aktívnym darcom za ich ľudskosť, a zároveň 

pozvať potenciálnych darcov do veľkej rodi-

ny ľudí, ktorým ešte stále záleží na tom, aby 

nezištne pomáhali iným, veľmi často ano-

nymným pacientom, ktorí by bez takejto for-

my pomoci možno neprežili.

 S úctou a vďakou Ing. Jana Tureková, 

predsedníčka Miestneho spolku SČK

Poďakovanie patrí všetkým darcom

Vpredu prvodarkyňa - gymnazistka Petra Bartková, 4.B.

Pani Kristína Polnišerová, „zlatá“ krompašská darkyňa.

OSPRAVEDLNENIE

Dodatočne vyslovujeme srdečné 

poďakovanie za poskytnutý dar 

Rastislavovi Bandžuchovi pri príležitosti 

19. Krompašského jarmoku v roku 

2010. Týmto sa ospravedlňujeme za 

nezverejnenie jeho mena v zozname 

sponzorov, ktoré boli uvedené 

v Krompašskom spravodajcovi 10/2010.

Chyba nastala pri prenose dát 

do tlačiarne. 
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Ani sme sa nenazdali a už sa zasa „zdobronovi-

nieva“. Hoci nesneží a netuhne mráz na nose , 

kalendár je kalendár! Je čas vyberať kolednícke 

čiapky a hviezdy. Pred tým než sa začne samotné 

koledovanie je pred tým starostlivá príprava a 

tak tomu bolo i tento rok. Vo všetkých diecézach 

sa konali stretnutia zodpovedných osôb za kole-

dovanie Dobrej noviny.

1.Stretnutie zodpovedných osôb za koledova-

nie v Lučenci.

 Dňa 13.novembra 2010 sa takéto stretnutie 

uskutočnilo i v našej rožňavskej diecéze v Lučen-

ci. S pomocou Cvč a ochotnej p. riaditeľky Vier-

ky Lovasovej som sa mohla bezpečne na toto 

stretnutie dopraviť, nakoľko tá vzdialenosť to už 

ani nie je pracovná cesta ale skôr ako národná 

púť. Zobrala som so sebou aj trojicu našich ko-

ledníkov , aby mali trochu  výlet po našej diecé-

ze.. Počasie bolo krásne a nebyť zákrut smerom 

na Rožňavu , nemalo to chybu! O čo viac , keď 

dnes už viem ako úspešne naša pracovná cesta 

dopadla pre našu farnosť!

Každoročne iné dve  diecézy vysielajú deti zo 

svojej jednej farnosti koledníkov Dobrej noviny 

k prezidentovi Slovenskej republiky. 

Tento rok je na rade naša rožňavská diecéza a 

práve na tomto stretnutí zodpovedných osôb sa 

jednohlasne zahlasovalo za Krompachy a  za 

Koledníci našej farnosti k prezidentovi!

naše deti- je to proste su-

per! Obrovská radosť ,ktorá 

naplnila nielen našu malú 

skupinku v Lučenci ale potom 

následne i ostatné deti v škole, 

ktoré sa so mnou každoroč-

ne obetovali a koledovali na 

misie12 rokov. Je to nádher-

ná odmena pre tieto deti, z 

ktorých niektoré sú už na 

strednej škole a samozrejme 

na nich nezabudnem, keď sa 

budeme baliť.

Náš pán farár má z toho rov-

nako veľkú radosť, okamžite 

od začiatku bol celej veci veľ-

mi nápomocný. I teraz sa už 

stará aby vybavil naše prenocovanie v Bratislave. 

Vysielacia sv. omša v našej diecéze s o. bisku-

pom Ms. Vladimírom Filom sa uskutoční  dňa 

11. decembra 2010 v Brezne.  Z projektov eRka je 

hradený i autobus a tak sa naše deti tešia i na ten-

to výlet . Na toto radostné stretnutie koledníkov 

s o. biskupom v Brezne si treba priniesť i nejakú 

hračku, lebo práve hračky budú obetným darom 

deťom v rozvojových krajinách. Do tejto zbierky 

nových hračiek sa dobrovoľne môže zapojiť kaž-

dý kresťan našej farnosti. Zber hračiek sa bude 

konať každý piatok po sv. omši  pre deti – večer. 

Odovzdať ich môžete obidvom p. katechétkam.

Ďakujeme

Nech nám Dobrý Pán Boh pomôže všetko pri-

chystať tak, aby sme čo najlepšie v prezident-

skom paláci  reprezentovali našu farnosť a die-

cézu . Pánu Bohu i Božej Matke zo srdca ďaku-

jeme za to, že sme sa mohli dožiť tejto radosti!

2. Projekty 16. Ročníka Dobrej noviny

 Každoročne dobrá novina vykoleduje na úze-

mí Slovenska krásny peniaz, ktorým podporuje 

rôzne projekty. Tento 16. Ročník je zameraný na 

enviromentálne problémy krajín, napr. nedosta-

tok vody a podporí konkrétne tieto projekty:

Mgr. Anna Rybárová

Každoročne môžeme tieto projekty 

podporiť aj cez sms na číslo: 

877 v tvare : DMS DO.

Dobrá novina je vždy jeden konkrétny 

prejav lásky k blížnemu, lebo láska bez 

konkrétneho skutku nič neznamená. 

Nech nám Pán udelí tú pravú radosť 

z Vianoc, keď nemyslíme len na seba.

16. ročník koledovania Dobrej noviny

Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.     Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh.

O Mláďatkách i deň sa omladzuje.     Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.

Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec. Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.

Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.   Zelené Vianoce - biela Veľká noc.

Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky.  Aká zima v decembri , také teplo v júni.

Keď je na starý rok jasno, bude v stáloch (maštaliach) prázdno.

V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne žita.

PRANOSTIKY NA DECEMBER
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 Od 15 - 19. novembra 2010 žiaci Základnej školy na Maurerovej 

ulici zažili zaujímavý týždeň venovaný problematike drogovej zá-

vislosti. Maskot školy škriatok Maurerko každý deň prostredníc-

tvom školského rozhlasu prinášal zaujímavé úlohy, ktoré riešili celé 

kolektívy. Nechýbala ani rozhlasová relácia krúžku Tajfúnik. Deti 

rozprávali o ľuďoch, ktorí prepadli drogovej závislosti. Zdôraznili 

škodlivosť drog na organizmus dieťaťa..

 ,,Moderné je nedrogovať, poď si radšej zašportovať,, povedali si 

všetci, ktorých baví cvičenie Zumba. V telocvični školy si zacvičili  

žiaci aj pedagógovia školy.

 Tému Človek a drogy žiaci vyjadrili aj vo výtvarných prácach. 

Výtvarná súťaž bola vyhodnotená odbornou porotou. 

 Týždeň ukončil Maurerko poslednou indíciou  ktorá zapadla do 

skladačky slov a vytvorila výrok: ,,Neochraňuj sa plotom, ale pria-

teľmi“ Výrok úspešne vyriešilo deväť tried, ktoré boli odmenené 

sladkou odmenou. Moderní mladí ľudia nedrogujú, ale venujú sa  

zmysluplným činnostiam.

Európsky týždeň boja proti drogám sa niesol v znamení športu, ume-

nia a šikovnosti. 

Mgr. Micherdová M. , Základná škola  Maurerova ulica , Krompachy

 Je krásne slnečné poludnie a ja sa vraciam domov z prechádzky. 

Na tom počasí by nebolo nič zvláštne, keby nebol november. Teda, 

záver novembra. Vonku je príjemne, s ohľadom na pokročilú jeseň, 

bez mrazov. Stúpam ešte  trocha do kopca a pohľadom zavadím o 

prázdne povaľujúce sa plástové fľaše. Treba s tým niečo robiť, po-

myslím si a vracajúc sa naspäť, zastavím sa ešte na cintoríne zapáliť 

sviečku. Zovšadiaľ z hrobov na mňa zízajú krásne živé kvety, ktorých 

je záplava. Len ja som toho roku prvý raz živé kvety nekúpila v oča-

kávaní príchodu skorých mrazov. Tie však dodnes neprišli a tak mi 

to s tou mojou úvahou, žiaľ, (či chvalabohu?) akosi nevyšlo. Cestou 

domov stretnem zopár ľudí, s ktorými prehodím nejaké to slovko 

a nabitá pozitívnou energiou spokojne vchádzam do vchodu, kde 

bývam. Mám za sebou obyčajnú novembrovú prechádzku. Nie je to 

tá virtuálna novembrová „prechádzka“ spred roka, ktorá mala takú 

pozitívnu odozvu medzi Krompašanmi.  V nej sme sa všetci razom 

ocitli v tých starých uliciach Krompách a pripomenuli sme si, aké to 

bolo kedysi. Veď, kto z nás by si nerád zaspomínal na svoje detstvo, 

na časy mladosti?!

 Vraciam sa však do reality. Škoda. Z poštovej schránky vyberám, 

tuším posledné predvolebné materiály. Veď dnes oficiálne predvoleb-

ná kampaň končí. Ako občan – volič mám po nálade. Na um mi pri-

chádza dielo Jána Kalinčiaka Reštavrácia (humoristická próza).  Od 

jeho vydania uplynulo 150 rokov, no dokáže osloviť aj dnes. Rešta-

vráciou sa nazývali voľby župných úradníkov, ktoré voľakedy pre-

biehali v bývalom Uhorsku. Približne o sto rokov neskôr (1957) bolo 

toto dielo  sfilmované pod názvom „Zemianska česť“ a mohli sme v 

ňom vidieť celú plejádu hercov – Karola Machatu, Alojza Kramára, 

Františka Dibarboru, Samuela Adamčíka, Ondriša Jariabka, Jozefa 

Kronera a ďalších. Film zaslúžene patrí do Zlatého fondu slovenskej 

kinematografie. A ja si kladiem otázku: Aký rozdiel je medzi Kalin-

čiakovou Reštavráciou a medzi tou dnešnou „krompašskou reštavrá-

ciou“? Moja odpoveď - žiadny. „Vivat Bešeňovský!“, kričali vtedajší 

voliči na kortešačkách (predvolebnej hostine) u Bešeňovských, no na 

hostine u Potockých tí istí  kričali „Vivat Potocký!“. Predvolebný boj 

prebieha rovnako ako pred 150 rokmi, len dnes používame zbrane 

našej doby. Žijeme v dobe moderných technológií a tak na seba útočí-

me  letákmi, v ktorých jeden druhého navzájom osočujeme. Kým Ka-

linčiakova Reštavrácia je plná prísloví a porekadiel, tá naša „krom-

pašská reštavrácia“ je plná nenávisti, závisti a osobných invektív.

Ak ten, kto použije v predvolebnom boji ako zbraň čestnosť, pria-

mosť, otvorenosť a úprimnosť, je v mojich očiach favoritom a jasným 

víťazom. Nie sú  potrebné nesplniteľné sľuby, ani sladké slová zaváňa-

júce egocentrizmom, či znevažovanie práce iných a vzájomné osočo-

vanie. Pred 21 rokmi sme na námestiach spoločne kričali „Nech žije 

láááska!“ Mali sme dosť príležitostí a šancí ju sami sebe preukázať. 

No láska, úcta, ľudskosť, tolerancia a pokora v pravom slova zmysle 

zostali za dverami a opäť nedostali šancu. Každý každého upodozrie-

va, za všetkým sa hľadajú iba peniaze, peníze, peňeži. A to už nie je 

politika, ale politikárčenie. 

 Nevieme, snáď iba tušíme, ako dopadnú voľby v Krompachoch. 

Ja sama sa uchádzam o post poslanca. Prečo? Pretože by som rada 

zužitkovala svoju dlhoročnú prax v územnej samospráve Krompách 

(30 rokov) i vzdelanie -  mám vyštudovaný odbor „verejná politika 

a verejná správa“. Pretože v Krompachoch žijem celý svoj život od 

narodenia (žila tu už moja prababka) a poznám „trocha“ mentalitu 

nášho mesta. A na tomto základe by som  mohla podporovať riešenie 

tých citlivých, či boľavých miest, ktoré Krompašanov, vrátane mňa, 

najviac trápia. Najprv som si vravela, že ak vo voľbách uspejem, ako 

človek „od fachu“ ponúkam mestu a občanom svoje vedomosti i ži-

votné a pracovné skúsenosti. Dnes, tesne pred voľbami, si už nie som 

taká istá, či uspieť chcem. V mútnych vodách sa totiž nepláva dobre.

A hoci si viem  predstaviť, že by z volieb mohlo vzísť aj široké spek-

trum poslancov, ktoré by fungovalo na báze vzájomnej spolupráce, 

úcty a tolerancie pre dobro nás všetkých, občanov,  vyzerá to ako sen.  

Na zobudenie však nikdy nie je neskoro. „Vivat zdravý rozum!“

      Mgr. Marta Mičeková

Európsky týždeň boja proti drogám

Krompašská „reštavrácia“
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55. výročie založenia 
ZUŠ v Krompachoch

 26. novembra 2010 sa uskutočnila 

slávnostná akadémia v priestoroch ZUŠ 

v  Krompachoch pri príležitosti uplynutia 

55 rokov od jej založenia. Tvorili ju:

 - slávnostný koncert z diel známych 

  hudobníkov prezentovaný pedagógmi 

  ZUŠ a pozvanými hosťami;

 -  výstava výtvarných prác pedagógov 

  ZUŠ a ich absolventov.

 Na podujatí sa zúčastnilo vyše sto po-

zvaných hostí, v mene ktorých pedagógom 

za ich činnosť poďakovala pani primátorka 

Ing. Iveta Rušinová a predseda Matice slo-

venskej v Krompachoch pán Biroš.

 Priebeh slávnostného koncertu si môžu 

čitatelia pozrieť na webovej stránke školy 

www.zuskrompachy.sk

Celé podujatie sa uskutočnilo len vďaka 

sponzorom večera,ktorými boli

 - všetci účinkujúci bez nároku 

  na honorár;

 - združenie rodičov pri ZUŠ;

 - Mesto Krompachy;

 - Kovohuty Krompachy;

 - Colormax Košice;

 - Moon Krompachy – p. Lukáč;

 - Richnava – p. Medvec;

 - Panasonic Krompachy;

 - Miestny odbor Matice slovenskej

  Krompachy – p. Biroš;

 - Sigma plus – p. Pribičko;

 - p. Pavel Kollár, Gelnica;

 - Reštaurácia Galéria - p. Kandrik;

 - Elektroset – p. Mikula;

 - Soof – p. Jenčík;

 - Pizzeria – Mgr. Puškárová;

 - p. Ivana Čurillová ;

 - Elektro – p. Uhrín;

 - Kvetinárstvo – p. Petrušková;

 - p. Múdry – ladič ;

 - p. Grondžel – foto;

 - Plynospol – p. Čurilla;

 - SSOŠ SEZ Krompachy – obsluha,

 - Stanislava Mireková -torta

 Vedeniu školy a ich pedagógom prajeme 

veľa úspechov v ďalšej činnosti a veľa nada-

ných detí.

Mgr. Darina Dzurilová

Mesiac október bol v našej škole bohatý na 
zážitky. Nielen pre detičky ale aj pre rodičov 
a príbuzných .
 Pani vedúca školskej jedálne pripravila 

pre deti zaujímavý motivačný deň v podobe 

odmeny za pekne zjedené jedlo. Celý jedálni-

ček bol zostavený v „zelenom„: špenát, šalát, 

kapustička... Motivácia v podobe sladkého 

vajíčka na mnohé deti zabrala a deti , niekto-

ré aj so sebazaprením všetko zjedli. Cieľom 

bolo, aby okúsili chute dobrôt, ktoré pre nich 

pani kuchárka navarila. Celý jedálniček zo-

stavila pani Libuša . 

 Každoročne si v mesiaci úcty k starším 

pripravíme pre babičky a starých otcov krát-

ky program. Pretože aj oni svojim vnukom 

a  vnučkám venujú nemálo času. Z vďaky 

a lásky k nim sa im vieme poďakovať v podo-

be krátkeho programu. S napätím ich očaká-

vame a s ešte väčšou láskou a malou trémou 

im zaspievame , zatancujeme a zarecitujeme. 

Odmenou je pre nás ich božtek na líčko a po-

chvala .

JESEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE 

 Tento výnimočný deň nám osviežil svojim 

vystúpením aj divadelník p. Palešič. Chytľavé 

detské ľudové piesne, vhodne zmotivované 

príbehy, nápadité rekvizity a schopnosť zau-

jať a zabaviť – výsledkom bola dobrá zábava 

a úsmevy detí . 

 Halloween v materskej škole – tak to 

sme tu ešte nemali. Vyskúšali sme zase 

niečo nové pre deti v našej materskej škole. 

Napriek tomu, že u nás tradícia halloweenu 

nie je, spojili sme to s ochutnávkou zdra-

vých nátierok, šalátov a ovocia pre rodičov 

a  deti navštevujúce MŠ. K tomu zopár za-

ujímavých súťaží, napríklad o najdlhšiu 

ošúpanú šupku z jablka, kde mimochodom 

ukázali svoje majstrovstvo nielen mamičky, 

babičky ale aj oteckovia. Ich deti ich povzbu-

dzovali, držali im palce, následne spoločne 

ošúpané jablko zjedli. V hádankárskej súťaži 

si dvojice rodič - dieťa vysúšali so zaviazanými 

očami čo jedia, samozrejme to boli kúsky 

ovocia. Za každú splnenú úlohu detičky 

získali euro, za ktoré nakúpili dobroty v 

bufete. V pekne vyzdobenom prostredí, s 

dobrou náladou a  v  nápaditých kostýmoch 

si prítomní prežili, aspoň v to dúfame, pekné 

popoludnie. A o to nám všetkým išlo. Ďaku-

jeme všetkým, ktorí sa o to zaslúžili: pani ku-

chárke Vierke, vedúcej školskej jedálne pani 

Libuši za nápady a ich realizáciu , detičkám, 

ktoré prispeli obrázkami o ovocí a zelenine, 

pani riaditeľke za organizáciu a dobrú nála-

du, pani učiteľke Slávke a Silvii za výzdobu 

a  pomoc pri organizácii a  hlavne všetkým, 

ktorí prišli. Možno o rok to bude ešte zaují-

mavejšie. Uvidíme. 

 Tak taký bol október v našej škole . 

             Bc. S. Ontková
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 Čierno-čierna tma, chlad a tichý smiech gymnazistov, ktorý sa 
rozliehal po okolí autobusového nástupišťa. Všetci sme s túžbou 
po teplučkom sedadle očakávali príchod autobusu spolu s naším 
sprievodcom – pánom Františkom Birošom – predsedom MO MS v 
Krompachoch. Po niekoľkých minútach čakania sme sa usalašili v 
pohodlnom autobuse a naša cesta za históriou Slovenského jazyka 
sa mohla začať.
 „Máme pre vás sladké prekvapenie!“ Oznámila nám pani profe-

sorka Tatiana Znancová a spolu s pánom Františkom Birošom a pani 

profesorkou  PaedDr. Martinou Balogovou nám s úsmevom na pe-

rách rozdávali keksíky. Pri chrumkaní „vlniek“ sme sa dozvedeli 

podrobný plán výletu. Ako prvú historickú pamiatku sme mali nav-

štíviť Maticu slovenskú. Našou druhou plánovanou zastávkou bol 

Národný cintorín. Na záver prehliadky mesta Martin nás čakala Slo-

venská národná knižnica. Skvelý plán, príjemní sprievodcovia, čo 

viac si môže študent priať.

 Martin je mestečko, ktorého staré domy a história sálajúca z ciest, 

po ktorých pred niekoľkými desaťročiami kráčali otcovia nášho 

národa, učaruje každému Slovákovi.

 V Matici slovenskej nás privítali s otvorenou náručou a vpustili 

nás priamo do zasadacej - konferenčnej miestnosti, akoby sme ne-

boli len návštevníkmi. Počas hodinovej prednášky sme sa bližšie 

oboznámili s činnosťou Matice slovenskej v procese jej existencie 

a rovnako sme sa dozvedeli zaujímavé informácie, ktoré ani Google 

nenájde. Nasiaknutí jazykovednou atmosférou sme sa vydali na pre-

hliadku historického centra Martina a Národného cintorína. Malé 

obchodíky, lákavo vyzerajúce kaviarničky a krásne upravená mest-

ská zeleň nás sprevádzali až k vstupnej bráne cintorína. Na tomto 

mieste spočívajú majstri slovenského jazyka, vďaka ktorým je naša 

Slovenčina takým krásnym jazykom. Malý kopček ukrytý medzi 

mohutnými dubmi je miestom, na ktoré sa denne prichádzajú našin-

ci poďakovať  majstrom za ich celoživotné diela. Národný cintorín je 

miestom, kde našli tí  najlepším  najlepších večnú slávu a odpočinok.

 Jemne uzimení a melancholicky naladení sme prešli popri Jesse-

niovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského, Slovenskom ná-

rodnom múzeu a dostali sa až k Slovenskej národnej knižnici. Mys-

lím si, že ak túto budovu nazvem velikánskou, bude to adekvátne. 

Absolútne ticho prerušil až príchod nášho veľmi príjemného pána 

sprievodcu. Nasledovala veľmi zaujímavá prezentácia činnosti a his-

tórie Slovenskej národnej knižnice a ako bonus na záver prednášky 

sme si mohli zalistovať v niekoľkých historických dokumentoch. 

Knihy vytvorené rôznymi technikami a takisto i knihy nezvyčaj-

ných veľkostí – každý z nás sa mohol dotknúť najmenšej knihy, ktorú 

vlastní Národná knižnica - ručne písaný miniatúrny Korán. Na zá-

ver našej prehliadky nás pán sprievodca zaviedol do kartotéky kniž-

nice, kde má každá z tých troch miliónov kníh svoju identifikačnú 

kartičku a je presne zaradená podľa abecedy. Táto kartotéka vznika-

la roky a ak by niekto nešťastnou náhodou po vybratí vrátil kartičku 

na zlé miesto, daná kniha by sa stratila zo systému možno i navždy. 

A kto boli  muži v bielych plášťoch? Boli to páni archivári a knihov-

níci, ktorí musia byť oblečení v ochranných odevoch, aby sa pri ma-

nipulácii vzácne dokumenty nepoškodzovali. 

Poďakovali sme sa za unikátnu prehliadku a celí nedočkaví sme šli 

na námestie. 

 Po prechádzke medzi obchodmi a kávičkou na korze nás čakal 

znova ten istý pohodlný autobus. I keď sa nám nechcelo odísť z krás-

neho Martina, všetko dobré musí raz skončiť. 

 Veľká vďaka pánovi Františkovi Birošovi – predsedovi MO 

MS, MO MS v Krompachoch, ktorá túto  literárno – historickú 

exkurziu sponzorovala a Gymnáziu v Krompachoch – profesorkám 

PaedDr. Martine Balogovej a Tatiane Znancovej. Ďakujeme.

Adriana Mižigárová, žiačka 4.B Gymnázia v Krompachoch 

Martin – 19. október 2010 – Literárno – historická exkurzia
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Chváliť nám treba slávnych mužov, našich 

otcov, ako nasledovali po sebe.“ /Eklez. 44,1/

Medzi slávnych a veľkých mužov Krom-

pašskej farnosti a mesta patrí Vdp. Mikuláš 

Šprinc. 

Bol katolícky kňaz, básnik, prozaik, esejista, 

redaktor, prekladateľ, pedagóg. 

Narodil sa 30.novembra 1914 v Krompa-

choch a zomrel 31.mája 1986 –Borromeo, 

Ohio, USA.

 V roku Kresťanskej kultúry sa z príležitos-

ti jeho nedožitých 96 narodenín dňa 30.no-

vembra 2010 už po siedmikrát konala  vo far-

nosti Krompachy  literárna súťaž pod ná-

zvom „Šprincové Krompachy“ v recitácii po-

ézie, prózy a vlastnej tvorby. 

 Súťaž začala vo farskom kostole  konceleb-

rovanou sv. omšou pri ktorej vystúpili žiaci 

Základnej umeleckej školy v Krompachoch. 

Po sv. omši začala súťaž v základnej umelec-

kej škole . Súťažilo  84 žiakov a študentov z 

Krompách a z okolitých dedín, z 12 škôl, kto-

rí boli rozdelení do 6 kategórii a ktorých hod-

notilo 21 porotcov.

 Po skončení súťaže boli nielen prví traja z 

každej kategórie odmenení diplomom a vec-

nou cenou, ale bola odmenená po prvýkrát 

diplomom  aj každá škola za účasť  a každý 

súťažiaci malou sladkosťou a soškou malého 

anjelika. Ceny odovzdávali primátorka mes-

ta Ing. Iveta Rušinová, ktorá sa všetkým po-

ďakovala za účasť. Spisovateľka pani Moni-

ka Tančáková, poetka a prozaička , rodáčka 

z Krompách sa prezentovala  vlastnou tvor-

bou,  predseda miestneho odboru Matice 

Slovenskej v Krompachoch František Biroš a 

vdp. Jozef Palušák , farár , ktorý na záver ude-

lil všetkým kňazské požehnanie.

 Slovami: „Dedičstvo otcov, zachovaj nám 

Pane“  všetci sa rozišli domov s predsavzatím,

 že o rok sa znova  stretneme , pretože  to bol 

krásne prežitý deň v spomienke na veľkého 

kňaza, spisovateľa a rodáka. 

  Ďakujeme organizátorom:  Mestskému 

úradu ,miestnemu odboru Matice Slovenskej 

a Farskému úradu v Krompachoch a celému 

tímu, ktorí sa podieľal na príprave  tejto súťa-

že a všetkým, ktorí sa venujú  literárnej čin-

nosti. 

Výsledková listina  Krompachy 30.11.2010

Kategória Umiestnenie Žiak Škola

1.-4.roč. ZŠ

Poézia

1. Viktória   Hojstričová ZŠ Krompachy, Maurer.

2. Lukáš   Smik Cirkevná spojená škola 

Spišské Vlachy

3. Jaroslav   Melega ZŠ Krompachy, Maurer.

3. Barbora   Hudáková ZŠ Slovinky

1.-4.roč. ZŠ 

Próza

1. Adam   Lach ZŠ Krompachy, Maurer.

2. Daniel  Kamenický ZŠ Spišské Vlachy

5.-7.roč.ZŠ 

Poézia

1. Linda    Kožárová ZŠ Sp. Vlachy, Komen.

2. Aneta   Pavanová ZŠ Krompachy, Zeman.

3. Vanda   Hašková ZŠ Krompachy, Maurer.

5.-7.roč.ZŠ 

Próza

1. Nikola   Mikulová ZŠ Sp. Vlachy, Komen.

2. Anna   Lachová ZŠ Krompachy, Maurer.

3. Flavián   Nehila ZŠ Sp. Vlachy, Komen.

8.-9.roč.ZŠ 

Poézia

1. Lesia   Kožárová ZŠ Sp. Vlachy, Komen.

2. Zuzana  Duhanová ZŠ Krompachy, Maurer.

3. Michaela      Mníchová ZŠ Krompachy, Zeman.

8.-9.roč.ZŠ 

Próza

1. Jana   Klapáčová ZŠ Sp. Vlachy, Komen.

2. Adam   Rendoš ZŠ Sp. Vlachy, Komen.

3. Michal      Vojtek ZŠ Sp. Vlachy, Komen.

Stredné školy 

Poézia

1. Klára Krokusová Gymnázium Krompachy

2. Jaroslav Cehlár SSOŠ SEZ Krompachy

3. Iveta Horváthová SSOŠ SEZ Krompachy

Špeciálne

základné 

školy – 2.stupeň

1. Daniela Mikušová ŠZŠ internát. Sp. Vlachy

2. Eva Kandráčová ŠZŠ internát. Sp. Vlachy

3. Dušan Dirda ZŠ Krompachy, Ul. SNP

Špeciálne

základné

školy - 1.stupeň

1. Petra Pokutová ŠZŠ Krompachy

2. Irena Pačanová ZŠ  Krompachy ,Ul. SNP

3. Katarína Mirgová ŠZŠ Krompachy

Vlastná tvorba BEZ URČENIA PORADIA

- Viktória Hojstričová ZŠ Krompachy, Maurer.

- Daniel Kupec ZŠ Krompachy, Maurer.

- Patrícia Figľarová ZŠ Krompachy, Maurer.

- Jaroslav Cehlár SSOŠ SEZ Krompachy

Počet súťažiacich:   84 Počet zúčastnených škôl:   12

Školy: ZŠ Kluknava,  ZŠ Markušovce,  ZŠ Slovinky, ZŠ Spišské Vlachy, Komenského,   

   Cirkevná  spojená škola Spišské  Vlachy,  ŠZŠI Spišské Vlachy,  ŠZŠ Krompachy, 

   Gymnázium Krompachy, SSOŠ  SEZ Krompachy,   ZŠ Krompachy ,Ul. SNP, 

   ZŠ Krompachy Zemanská ul.,   ZŠ Krompachy Maurerova  ul.

 Slávnosť  96.-tych nedožitých  narodenín krompašského rodáka Mikuláša Šprinca, kňaza 

a básnika katolíckej moderny, začala koncelebrovanou omšou v Rímskokatolíckom kostole 

sv. Jána Evanjelistu. Samotná súťaž prebiehala v ZUŠ. Vyhodnotenie bolo v koncertnej sále. 

Víťazi sa tešili z diplomov a pekných vecných cien. Všetky školy dostali pamätné listy.  Pred 

rozchodom udelil prítomným krompašský pán farár Mgr. Jozef Palušák požehnanie. Všetci 

účastníci mali spoločný obed a odchádzali s malými darčekmi.

Organizátori - Rímskokatolícky farský úrad Krompachy, MO MS Krompachy a MsÚ Krom-

pachy - ďakujú učiteľom a súťažiacim za sprostredkovanie umeleckého zážitku. Vedeniu ZUŠ 

a vedeniu ZŠ na Zemanskej ulici ďakujú za poskytnutie  priestorov  svojich škôl a s tým 

spojených služieb. Ďakujeme.                    Mgr. Terézia Spielmannová

Šprincove Krompachy, 7. ročník

Kníhkupectvo v Mestskej knižnici Vás pozýva na vianočný nákup!
 Nemáte ešte kúpený vianočný darček pre svojich najbližších?

Medzi hodnotné a pekné darčeky určite patrí aj dobrá kniha, ktorou môžete potešiť všetky vekové kategórie!

Tak neváhajte a príďte vybrať vhodný darček – v podobe knihy pre tých, na ktorých Vám záleží! Rozprávky, leporelá, 

beletria, náučná literatúra, slovníky, zdravie a životný štýl, kuchárske knihy, dvojjazyčné knihy, a mnohé ďalšie 

čakajú na Vás v kníhkupectve v Dome kultúry!       A.K.
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
 Mesto Krompachy, Mestský úrad v Krompachoch, oddelenie 

školstva, kultúry a športu si Vás dovoľuje požiadať o predloženie 

ponuky v rámci zadania zákazky s nízkou hodnotou, v zmysle záko-

na č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, na výrobu a dodáv-

ku obedových balíčkov podľa noriem školského stravovania pre 

žiakov v hmotnej núdzi Základnej školy na ul. SNP č. 47 v Krom-

pachoch.

 Mesačná dodávka cca 2 800 balíčkov s termínom dodania 

od 10. 1. 2010. Výška dotácie na jeden obedový balíček je podľa vý-

nosu MPSVaR SR z 26. novembra 2009 č. 23609/2008-II/1 o posky-

tovaní dotácii v pôsobnosti MPSVaR SR 0,87 €.

 Súčasťou ponuky je predloženie dokladov o spôsobilosti na:

  • výrobu obedových balíčkov

  • rozvoz stravy.

 Kritéria hodnotenia sú:

  • Výška príspevku od rodičov za stravu v zmysle Výnosu 

   MPSVaR SR č. 23609/2008-II/1 z 26. novembra 2009, 

   § 8 ods. (8), pís. b) najmenej 0,03 € a najviac 0,017 € 

   - max. 10 bodov

  • Sortiment, zloženie a kvalita ponúkaných obedových balíčkov 

   – rozpis na jednotlivé dni v mesiaci – max. 10 bodov

Maximálne bodové hodnotenie získa ponuka s najvýhodnejšími 

podmienkami.

 Ponuku Vás žiadame doručiť na adresu Mesto Krompachy, 

Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy  do 17. 12. 2010 do 10,00 

hod. v uzavretej obálke s nápisom „súťaž - balíčky neotvárať“.

 V sobotu 4.12. 2010 zavítal do nášho mesta Mikuláš. Spolu s ním 

sme spoločne osvietili vianočnú výzdobu v našom meste. 

 Za túto prekrásnu vianočnú výzdobu dovoľte poďakovať sponzo-

rom, ktorí v tomto roku, ale aj v minulých rokoch  finančne prispeli 

k zakúpeniu výzdoby a urobili tak nesmiernu radosť hlavne všetkým 

deťom, ale určite aj všetkým Krompašanom a návštevníkom nášho 

mesta. Naše poďakovanie patrí týmto sponzorom:

- ELTRA, s.r.o. Košice

- Brantner, s.r.o. 

 Krompachy

- Kobit-SK, Dolný Kubín

- SEZ KROMPACHY, a.s.

- HASMA, s.r.o. 

 Krompachy

- ELEKTROSET, s.r.o. 

 Sp. Vlachy

- ROSIMEX SLOVAKIA, a.s. 

 Krompachy

- ZLIEVAREŇ SEZ 

 Krompachy, a.s.

- Kovohuty, a.s.

- MK ILLUMINATION 

 PRODUCTION, s.r.o.

Vianočná výzdoba
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Poďakovanie

za skvelý večer
 Výbor Slovenského zväzu protifa-

šistických bojovníkov srdečne ďakuje 

primátorke mesta Krompachy Ing. Ivete 

Rušinovej a pracovníčkam a pracovní-

kovi MsÚ v Krompachoch - Bc. Adriáne 

Kočanovej, Mgr. Alene Kalafutovej, 

Bc. Márii Šomšákovej, p.  Anne Cichej, 

sl. Kataríne Goliášovej a Ing. Jánovi

Znancovi, ktorí nám pripravili skvelý 

a  úžasný večer, strávený dňa 21.10.2010 

v  reštaurácii MELÓDIA s fantastickou 

hudobnou skupinou PAVELČÁKOVCI

z  Košíc pri príležitosti mesiaca úcty 

k starším. 

 Bola to veľká úcta, zúčastniť sa tak milej 

a príjemnej oslavy so spevom a tancom. 

Výborne sa zabávala aj naša členka a naj-

staršia občianka nášho mesta pani Margita 

Milčáková, za čo Vám veľmi pekne ďakuje.

 Ďakujeme Vám, bol to nezabudnuteľný 

večer.

     S úctou 

     Výbor ZO-SZPB, v.z. Janka Brtáňová

Vysnívaný kočiar pre Ferka
 Osud vie byť niekedy krutý. Takto kruto sa zachoval aj k nášmu synovi Ferkovi a obral 
ho o to najcennejšie, čo človek môže mať – zdravie. Ferka nadovšetko milujeme a aj napriek 
ťažkým diagnózam DMO, EPILEPSIA, SKOLIÓZA sa mu snažíme uľahčovať a skvalitňo-
vať život v rámci našich možnosti.
 Ferko veľmi chce byť vonku, jeho najväčším potešením je pozerať, ako okolo neho chodia 

ľudia, behajú deti a uháňajú autá. Všetkého sa chce dotknúť. Všetku tú radosť sme mu ne-

mohli dopriať tak často, lebo ani nám čas sily nepridáva. Nevládali sme už nosiť nášho syna 

po schodoch, aby si mohol vonku užívať tie svoje radosti. 

 Keď sme sa dozvedeli o špeciálne upravenom kočiari, ktorý svojimi parametrami vyhovo-

val našim potrebám, boli sme šťastní, že sa naša situácia zlepší a Ferkovi dopraje dostatočné 

potešenie zo života. Avšak cena tohto kočiara bola nad naše finančné možnosti. Boli sme zú-

falí, lebo sme vedeli, že na kočiar nenašetríme, až za pár rôčkov. Oslovila som teda pani Iza-

belu Slobodníkovú a poprosila som ju, či by nebola ochotná mi nejakým spôsobom pomôcť, 

lebo ja popri opatere svojho syna nemám veľa času. Pani Slobodníková je žena, ktorá neod-

mietla a povedala, že urobí, čo bude môcť. Oslovila našu pani primátorku Ing. Ivetu Rušino-

vú a slečnu Adriánu Kočanovú a verte, či nie, náš vysnívaný špeciálne upravený kočiar už 

9.12.2010 bude užívať náš synček Ferko.

 Ďakujeme z celého srdca, ďakujeme primátorke mesta Ing. Ivete Rušinovej, pani Izabele Slo-

bodníkovej, slečne Adriáne Kočanovej, pánovi Romanovi Jurkovi, TV MARKÍZA, hokejistom 

DUKLY TRENČÍN, obyvateľom Krompách a všetkým ostatným, ktorí nechceli byť menovaní 

za pochopenie, ľudskosť a neuveriteľnú pomoc. Sme radi, že žijeme v tomto meste s takýmito 

ľuďmi. Ešte raz Vám všetkým, ktorí ste sa nám snažili akýmkoľvek spôsobom pomôcť, patrí naše 

veľké ĎAKUJEM!

A ojedinelým prípadom zákernosti odkazujeme:

 Niekedy stačí jedna jediná sekunda, ktorá Vám zmení celý život. To sa môže stať, ale verte, 

nikdy a nikomu neprajeme, aby to prežil a trápil sa tak, ako my.

       Vďačná rodina Benedeková
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Aký bol? Pohľad na uplynulý rok
 Za pár týždňov bude rok 2010 nenávratne za nami. Aký teda bol z pohľadu nás 

záhradkárov.

 Zima bola pomerne dlhá a začiatok záhradkárskej sezóny sa posunul na koniec 

apríla až začiatok mája.

 Neskoré mrazy oddialili výsev skorej zeleniny a jarné práce sa posunuli o 2 až 

3 týždne. Jar bola v znamení dažďov a aj keď stromy krásne zakvitli, dažde 

neveštili nič dobrého pre jadroviny. Najčastejšia choroba jadrovín – chrasta-

vitosť mala tie najlepšie podmienky na rozšírenie. Aj keď došlo k opeleniu 

kvetov chrastavitosť v priebehu 6 až 8 týždňov zničila väčšinu plodov a  lis-

tov. Uchránené boli len rezistentné odrody. Pretože dažde neprestali celý jún 

chrastavitosť napádala stromy v 3 až 4 vlnách a spôsobila totálnu skazu úrody 

podobne ako v roku 2006. Až na krátke obdobie horúceho leta bolo počasie daždi-

vé, čo nepriaznivo ovplyvnilo aj ostatné plodiny. Hlúboviny praskali, zemiaky tr-

peli nadbytkom vlahy a nedostatkom tepla. Uhorky a rajčiaky bez ošetrenia proti 

hubovým chorobám zobrali skazu. Je pravda , že sme nemuseli veľa zalievať, ale na 

konci roka ani veľa zberať. Ale to je údel poľnohospodára a záhradkára zvlášť. Na 

jeseň napadla ešte jablká a čiastočne aj hrušky sadzovitosť – hubové ochorenie – 

ktoré síce nezničí plody ale vizuálne ich znehodnocuje a znižuje skladovaciu dobu. 

 Obráťme ale list s nádejou, že budúci rok bude priaznivejší pre nás záhradkárov. 

 Prežime Vianoce v pokoji, láske, svornosti nielen v rodine ale aj v spoločnos-

ti priateľov, s ktorými sa budeme stretávať. Nech vianočný zvon spolu s Betle-

hemským dieťaťom prinesie do našich duší pokoj a lásku. Pri novoročnom pohári 

šampanského si prajme veľa zdravia a nám záhradkárom lepšiu úrodu. 

Váš  Ján Miľo

Dovoľte mi odcitovať niekoľko riadkov, ktoré sa mi 
pred niekoľkými rokmi dostali do rúk a hlboko na 
mňa zapôsobili. 
 Je to akoby sa v každom človeku skrýval veľký di-

amant. Predstavte si diamant veľký ako hlava. Di-

amant má tisíc plôšok, ale plôšky sú pokryté špi-

nou a dechtom. Úlohou duše je očistiť každú plôš-

ku, kým povrch nebude žiarivý a neodrazí všetky far-

by dúhy Niektorí vyčistili mnohé plôšky a žiarivo sa 

jagajú. Iní dokázali vyčistiť len zopár z  nich ale ne-

ligocú sa tak. Aj keď je zakrytý špinou, každý človek 

nosí vo svojej hrudi jagavý diamant s tisíckami žiari-

vých plôšok. Diamant je perfektný bez jedinej chybič-

ky. Jediný rozdiel medzi ľuďmi je počet plôšok, kto-

ré očistili. Ale všetky diamanty sú rovnaké a každý je 

dokonalý. 

 Je ľahké čítať alebo hovoriť o láske, dobročinnosti a vie-

re, ale konať a cítiť tak si vyžaduje zmenu stavu vedomia. 

Nie však zmenu prechodnú, navodenú drogami, alkoho-

lom alebo nečakaným citom. Takýto stav sa dá dosiahnuť 

vedomosťami a porozumením. Uchovať si ho možno fy-

zickým správaním, činmi, skutkami a konaním. Vyžadu-

je si to čosi takmer mystické, čo sa každodennou praxou 

stane dôverne známym, vytvoriac návyk. 

Dr. Brian L. Weiss

DIAMANT V HRUDI

Oznam pohrebného podporného 
združenia podbočka 116 

v Krompachoch
Členský príspevok na rok 2011 bude 10 € pre všetkých 

členov PPZ.

 Členom združenia sa môže stať občan Slovenskej re-

publiky a občan Európskej únie vo veku od 18 do 55 ro-

kov na základe prihlášky. Členom združenia môže byť 

aj právnicka osoba registrovaná v Slovenskej republi-

ke.Členstvo vzniká podaním riadne vyplnenej a podpí-

sanej prihlášky za člena. Právoplatnosť členstva vzniká 

prvým dňom nasledujúceho mesiaca k dátumu zaevi-

dovania prihlášky na ústredí PPZ v Betliari .

  Na základe schváleného uznesenia a valného zhromaž-

denia konaného dňa 22.5.2010 a platných stanov PPZ, 

Ústredný výbor pre rok 2011 určuje: výška zápisného pre 

nových členov  vek výška zápisného v €

    od 18 do 35 r.  0,00 €

    nad 35 do 45 r. 5,00 €

    nad 45 do 55 r.  10,00 €

Zápisné sa uhradí pri podpise prihlášky. Ročný členský 

príspevok 10,00 € sa platí naraz do 30.6. kalendárneho 

roka. Ústredný výbor PPZ určuje od roku 2011 výšku 

pohrebnej podpory: 

 do 5 rokov členstva    100 €

 od 5 do 10 rokov trvania členstva     150 €

 od 10 do 15 rokov trvania členstva   200 € 

 nad 15 rokov trvania členstva           285 €

Na výplatu podpory vzniká nárok , ak bol zomrelý čle-

nom PPZ viac ako jeden rok. PPZ poskytuje podporu 

pozostalým po členoch , ktorí si svoje povinnosti riad-

ne plnili. Bližšie informácie na tel. čísle 445 14 72 a 445 

26 72                  Výbor PPZ -  Krompachy 

POĎAKOVANIE
 Vážení spoluobčania. Dňa 27.11.2010 ste v komunálnych voľbách rozhodli o pri-

mátorovi mesta a zložení mestského zastupiteľstva v našom meste na nasledujúce 

štvorročné obdobie. Strana SMER – SD v našom meste posilnila svoje zastúpenie 

v mestskom zastupiteľstve oproti práve končiacemu volebnému obdobiu. Táto sku-

točnosť nás potešila a vnímame ju ako ocenenie doterajšej práce poslancov strany 

SMER – SD v mestskom zastupiteľstve. Zároveň táto dôvera aj zaväzuje, aby sme 

v tomto trende pokračovali aj v nastávajúcom volebnom období. 

 Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým Vám, ktorí ste prišli k volebným 

urnám a osobitne Vám, ktorí ste svoj hlas dali kandidátom našej strany. Ceníme 

si aj podporu štruktúr strany od republikovej cez  krajskú po okresnú. Sme radi, 

že členom, sympatizantom našej strany, ale aj mestu a občanom mesta bola ve-

novaná taká priateľská, a finančná pomoc od strany SMER – SD a jej predsedu 

Róberta Fica. Od novembra 1989 takúto pomoc  politikov sme v našom meste 

nezaznamenali.    

 Heslo: „Všetko pre spokojné a bezpečné Krompachy“ s ktorým sme išli do volieb 

spoločne v spolupráci s vami v maximálnej možnej miere naplníme.

Klub strany SMER – SD, Krompachy        

POĎAKOVANIE
 Dovoľte mi poďakovať sa rovnako všetkým voličom,  ktorí mi vo voľbách dali 

svoj hlas. Osobitne sa však  chcem poďakovať „mojim starým Krompašanom“,  

ktorí sú o jednu generáciu predo mnou a ktorí vo mne vzbudzujú úctu a obdiv,  

pretože  sami vyznávajú také morálne hodnoty, akými sú čestnosť, pracovitosť, 

poctivosť  a skromnosť.  Napriek tomu, že som vo voľbách neuspela, svoje umiest-

nenie považujem za pekný úspech, aj vzhľadom k tomu, že za mnou nestála žiadna 

politická strana, iba moje svedomie.  Aj keď mi nie je umožnené, aby som sa  osob-

ne podieľala na presadzovaní vecí verejných v našom meste, verím, že sa na ňom 

rovnako dobre budú podieľať tí, ktorí z volieb legitímne vzišli. Dovoľte mi preto, 

aby som im, ako víťazom, všetkým zablahoželala a zároveň popriala úspešný štart 

v novom volebnom období. Mojím želaním je, aby ich  pri rozhodovaní sprevádza-

la  nielen múdrosť, ale aj vzájomná tolerancia.                           

Marta Mičeková, nezávislý kandidát na poslanca
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Vo víne je – aj zdravie !
 O vplyve hrozna na ľudské zdravie (zmier-

ňuje únavu a depresiu, pomáha pri chudo-

krvnosti, kataroch dýchacích ciest, problé-

moch s pečeňou, kŕčových žilách a kožných 

problémoch,  znižuje hladinu zlého LDL 

cholesterolu a zvyšuje hladinu dobrého HDL 

cholesterolu) už dávno sa vedelo. Niektoré 

z týchto kladných účinkov hrozna sa zacho-

vá aj po prekvasení na víno. Vplyv vína na 

organizmus sa hodnotil väčšinou ako vplyv 

alkoholu, bez ohľadu na ďalšie zložky vína. 

Výsledky lekárskych výskumov uverejne-

ných v r. 1991 o prospešnosti vína na ľudské 

zdravie priniesli veľkú zmenu. Tzv. francúz-

sky syndróm dokazuje, že niektoré zložky 

červeného vína (polifenoly –  látky, ktoré 

pôsobia ako prevencia, medzi iným pred 

vznikom srdcovocievnych chorôb a rakoviny, 

ďalšie zložky polyfenolov: - resveratrol zvy-

šuje produkciu enzýmov predlžujúcich život, 

tanín zasa chráni pľúca pred rakovinu) majú 

pri obrane organizmu nezastupiteľné miesto. 

Najnovšie výskumy dokázali, že preventív-

ne účinky bieleho vína sa vyrovnajú, ba v 

niektorých ohľadoch aj predbehnú, účinky 

červeného vína. 

 Všetko ale musí byť s mierou: doporučená 

denná dávka vína pre ženy asi 250 ml a pre 

mužov približne 350 ml, ale ... po častiach a 

nie naraz!

 Známy francúzsky spisovateľ Alphonse 

Daudet vyriekol veľmi zaujímavý aforizmus: 

Nie je dobré zdravie bez dobrej kuchyne a nie 

je dobrá kuchyňa bez dobrého vína. Ak je to 

pravda, vyskúšajte nasledujúce recepty jedál 

z mojej zbierky.

Vínová polievka
 Čo potrebujeme: 10 vajec, 5 dl smotany, 5 dl 

bieleho vína, 200 g kryštálového cukru, 300 g 

červeného a 300 g bieleho hrozna

 Víno privedieme k varu a vhodíme do 

neho rozpolené bobule hrozna, ktoré sme 

predtým zbavili jadierok. Krátke povaríme, 

víno scedíme a bobule hrozna odložíme bo-

kom. Rozklepneme vajcia a oddelíme žĺtky 

od bielkov. Žĺtky, smotanu a cukor za stáleho 

miešania dôkladne prehrejeme vo  vodnej 

kúpeli. Potom prilejeme scedené víno a mie-

šame tak dlho, kým nezískame spenenú kré-

movú polievku. Pred podávaním vhodíme 

do polievky bobule hrozna.

Drobná pečienka v červenom víne
 Potrebujeme: 80 dkg chudého bravčové-

ho mäsa, 5 dkg masti, 3 dl červeného vína, 

2 hlávky cibule, 2 strúčiky cesnaku, 2 poliev-

kové lyžice paradajkového pretlaku, soľ, 2 ká-

vové lyžičky mletej sladkej  papriky, 1 kávovú 

lyžičku mletej rasce, na špičku noža štipľavej 

papriky alebo cayenského korenia.

 Príprava: Mäso pokrájame na tenké re-

zance vo veľkosti malíčka a trošku opečie-

me v  horúcej masti. Pridáme očistenú a na 

mesiačiky porezanú cibuľu a pečieme ich 

spolu do sklovatenia cibule. Pridáme ostatné 

pochutiny, pretlačený cesnak, podlejeme čer-

veným vínom a dusíme do mäkka.

 (Môžeme pripraviť aj s inými koreninami. 

Pripravíme si zmes korenia z 1 muškátového 

orechu, 1 strúhaného ďumbiera, po jednej 

lyžičke mletých semiačok koriandra, horčice, 

borievky, bieleho a čierneho korenia, majo-

rány a rasce, pridáme malú lyžičku bazalky, 

mletú sladkú a štipľavú papriku, nakoniec 

jednu rozmrvenú sušenú  vetvičku saturejky. 

Koreniny vo fľaši zmiešame a na pečienku 

dáme z nich s dvoma polievkovými lyžica-

mi). 

Marcipánová torta s hroznom
 Suroviny na tortovú formu s priemerom 

28 cm: 10 dkg marcipánu, 10 dkg kryštálového 

cukru, 2 – 3 PL koňaku, štipka soli, strúha-

ná kôra z ½ citróna, 10 vajec, 10 dkg múky. 

Na  krém: 2 žĺtka, 10 dkg cukru, 1 vrecúško 

gelfixu, 1 kg hrozna, 1 KL citrónovej šťavy, 

2,5 dl bieleho vína, 5 dl šľahačkovej smotany. 

Na zdobenie: 10 dkg mandľových lupienkov.

 V mise do hladka vymiešame marcipán, 

polovicu cukru, koňak a citrónovú kôru, 

potom primiešame žĺtka a miešame do 

zbelenia. Bielka so soľou a zvyškom cukru 

vyšľaháme na tuhú penu a potom vmiešame 

do marcipánovej masy. Naosejeme múku

a opatrne vmiešame. Tortovú formu vy-

stelieme papierom na pečenie a piškótové 

cesto v nej uhladíme. V predhriatej rúre za 

pol hodiny upečieme na 190°C. Vyberieme 

z formy, na mriežke necháme vychladnúť 

a korpus rozrežeme na polovice. Hrozno 

umyjeme, odstopkujeme. Na plnku uvaríme 

nad parou za  stáleho miešania hustý krém 

z dvoch žĺtok, cukru, citrónovej šťavy a vína. 

Vmiešame gelfix. Zo šľahačkovej smotany 

vyšľaháme tuhú penu a vmiešame ju do ví-

nového krému.

 Jeden plát korpusu vrátime do formy, roz-

ložíme na neho polovicu hrozna a zakryjeme 

2/3 krému. Zakryjeme druhým piškótovým 

plátom, natrieme zvyškom krému (za pol 

hrnčeka odložíme) rozložíme bobule hrozna. 

Zakryjeme potravinárskou fóliou a v chlad-

ničke necháme postáť ¾ hodín.

 Pred podávaním vyberieme z formy, bok 

torty natrieme odloženým krémom a posy-

peme mandľovými lupienkami.

Aromatický punč
 Zohrejeme 0,75 l suchého červeného vína, 

0,02 l rumu a 0,1 l ostružinovej šťavy, ale 

nevaríme. Pridáme 150 g hnedého cukru, 

1  klinček, 1 kúsok celej škorice, 1 lyžičku 

korenia do perníku, šťavu a kôru z 1 chemic-

ky neošetreného citrónu a hrejeme tak dlho, 

kým sa nerozpustí cukor. Punč nalejeme cez 

sitko do pohárov a podávame.

 Toto množstvo stačí asi na 4 porcie.

Dobrú chuť Vám všetkým praje Ludovit Dulai

 Vianoce - ten vzácny čas porozumenia a ľudskosti už máme na dosah. Už len nie-

koľko dní nás delí od tej okúzľujúcej chvíle, kedy si šťastné rodiny zasadnú za bohato 

prestretý štedrovečerný stôl a s pokorou v duši budú očakávať príchod nadovšetko 

najočakávanejší! 

 Milí čitatelia Krompašského spravodajcu. Dovoľte mi, aby som vám v mene 

všetkých členov redakčnej rady zaželala príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech 

radosť, láska , porozumenie, pokoj a pohoda naplnia vaše príbytky nielen počas via-

nočných a novoročných sviatkov, ale aj počas nadchádzajúceho roka 2011!

 Zároveň sa chcem poďakovať všetkým prispievateľom, ktorí pravidelne, alebo ne-

pravidelne pomáhali naplniť a vylepšiť obsah našich novín. Redakčná rada bude 

vďačná za všetky príspevky v roku 2011, za všetky nápady, dobre mienené rady, 

ale aj za kritiku, pretože aj vďaka nej sa naše noviny môžu stále vylepšovať. 

Verím, že aj vďaka Vám, milí čitatelia, budú naše krompašské noviny aj naďa-

lej obľúbené nielen v našom meste, ale tak, ako to bolo po iné roky, radi si ich 

prečítajú naši rodáci z celého Slovenska, ale aj rodáci v zahraničí!

Už teraz sa tešíme na vaše príspevky!

   Šťastné a veselé

    Bc. Adriána Kočanová

S tastné 
  a veselé vianoce

2010
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Zaujímavosti 
z histórie nášho mesta
 Vzdelanci Spišskej župy v r. 1883 založili Dejepisnú spoločnosť Spišskej župy (maď. Szepes-

megyei Történelmi Társulat). Členovia spoločnosti boli pedagógovia, duchovní, župný úrad-

níci a i. Jedným z najaktívnejších členov bol krompašský rodák, katolícky duchovný, Jozef 

Hradský.

 Spoločnosť vydávala Zvesti z dejín Spišskej župy (maď. Közlemények Szepes vármegye múlt-

jából).  V týchto Zvestiach publikoval aj krompašský farár evanj. cirkvi augs. vyznania Ján 

Phi-lippy. Bezmála v každom zväzku bol príspevok od župných archivárov. Nie je to žiad-

ny div, veď mali prístup k ohromnému množstvu zaujímavých prameňov. Medzi takých

patril aj archivár Spišskej župy dr. Eugen Förster. Skúsim Vám podať skrátenú verziu 

jeho článku „Krompašský chlapec v tureckom otroctve”, ktorý uverejnili v spomínaných 

Zvestiach v r. 1918.

 Najprv pripomeňme, že v r. 1553 padol fiľakovský hrad do tureckých rúk a držali sa v ňom 

do r. 1593.

   

Takže tu je príbeh:

   Jankovi z Gemeru v r. 1583 Turci zajali manželku Žofku a odvliekli ju na fiľakovský hrad. 

Turecký bej ako výkupné požadoval 106 florénov a moravské súkno. V tej dobe okolo Rož-

ňavy chytili Turci aj Sebastiana Schmidta, občana Mníška nad Hnilcom. Jeho starší brat Va-

lent, občan Dobšinej, išiel do fiľakovského hradu kvôli výkupnému za svojho brata.  Turci 

oboch bratov si nechali ako rukojemníkov na hrade, kým Janko prinesie výkupné za svoju 

manželku. Janko pe-niaze nezohnal, miesto toho na ceste do Spišských Vlách chytil chlapca 

z Krompách, Johana Ed-linga. Odvliekol ho do Fiľakova, ale tam ho bej kúpil od neho iba za 

60 florénov. Kvôli chý-bajúcim peniazom museli bratia Schmidtovci zostať v tureckom zajatí, 

ale keď celá vec .sa pre-ťahovala, Valent Schmidt dostal súhlas na vymáhanie peňazí od Jan-

ka. Keďže Janko nechcel platiť, Valent ho vyhľadal na trhu v Spišskej Novej Vsi a udal ho 

spišskonovoveskému súdu. Janka uväznili a podrobili výsluchu, ale on napriek mučeniu 

popieral, že uniesol a predal chlapca. Pretože všetci svedkovia, ďalej nevlastný otec Johana 

Endlinga – Valent Endling z Krompách, bratia Schmidtovci a aj Krištof Purtz z Dobšinej pro-

ti nemu vypovedali a prísahou potvrdili svoju výpoveď,  súd Janka odsúdil na rozštvrtenie. 

Janka z Gemeru 28. februára 1584 rozštvrtili.

 Originálne zápisnice tohto zvláštneho súdneho prípadu, písané po nemecky, v r. 1918 boli 

v archíve Spišskej župy.                                                 Ludovit Dulai

Dovezené Dovezené 
bez clabez cla

V parku na lavičke plače malý chlapec. 

Okoloidúci starý pán sa ho pýta:

- Prečo plačeš, chlapček?

- Preto, lebo neviem robiť s dievčatami to, čo 

s nimi robia starší chlapci!

Starý pán si k nemu sadne a začne aj srdcore-

vúco plakať. Chlapček sa ho pýta:

-  Ujo, a vy prečo plačete?

- Lebo to, čo robia veľkí chlapci s dievčata-

mi, už neviem robiť ani ja ...

Malý Maťko s mamkou sú na prechádzke 

v zoo. Prídu k slonom a Maťko vraví:

- Mamka, porozprávaj mi niečo o tom ako sa 

rodia sloni. Len, prosím ťa, nechci mi naho-

voriť, že aj ich nosia bociani!

 V ordinácii sedí fešná mladá žena a sťažuje 

sa lekárovi:

- Pán doktor, neviem čo sa so mnou robí, ale 

akonáhle si sadnem, okamžite spím ...

- Každý večer? – spztuje sa lekár.

- Áno, pán doktor. Čo s tým môžem urobiť?

- Vzmeňte si manžela!

 Spálňa, intímne svetlo sviečka, manželka

v dráždivej nočnej košeli, hlboké vzdychy, 

manžel leží v posteli a zíva. Ozve sa manželka:

- Pred nedávnom si dokázal z mojich očú vy-

čítať každé moje želanie!

Manžel sa k nej otočí a vraví:

- To je pravda, ale včera som bol u očného le-

kára a ten mi zakázal čítať!

 Novinári prídu za kapitánom rybárskej 

lode. Sú zvedaví, kedy vydá kapitán rozkaz 

na návrat domov: Vtedy, keď už ubúda pitnej 

vody a jedla, či pohonných látok, alebo vtedy, 

keď už sú všetky sudy naplnené rybami.

- Veru nie! – vraví kapitán. - Na lodi mám 

jednu veľmi škaredú kuchárku a keď mi už 

začne byť príťažlivá, zavelím: Smer – domov-

ský prístav!

 Málokto vie, že život ako v raji, je tam, kde 

je Angličan policajtom, Nemec inžinierom, 

Talian milencom, Švajčiar organuzátorom, 

Maďar upratovačom, Francúz kuchárom 

a Žid obchod-níkom.

 A život sa zmení na peklo tam, kde je 

Nemec policajtom, Francúz inžinierom, 

Švajčiar mi-lencom, Talian organizátorom, 

Žid upratovačom, Angličan kuchárom a Ma-

ďar obchodníkom.

Výdatná kapustnica 
Suroviny: 300 g kyslej kapusty, sušené huby, 1 PL bravčovej masti, 1 PL múky, mletá červená 

paprika, rasca, 1 bobkový list, 4-5 zrniek celého čierneho korenia, 2-3 zrnká borievok, 1 malá 

cibuľa, 300 g údenej domácej klobásy, vývar z údeného mäsa, smotana na varenie, 1,5 l vody 

Postup: Kyslú kapustu pokrájame, vložíme do hrnca a zalejeme vývarom z údeného mäsa, 

alebo vodou. Do kapusty pridáme bobkový list, pár zrniek celého čierneho korenia a suše-

ných borievok, trochu rasce, trochu usušených hríbov, prikryjeme a na miernom ohni varí-

me 40 minút. 

 Na bravčovej masti orestujeme pokrájanú cibuľu, pridáme múku a urobíme tmavšiu 

zápražku, odstavíme z platne a pridáme mletú červenú papriku. Rozmiešame, nalejeme 

trochu studenej vody a roztopenú zápražku vlejeme do vriacej kapusty. Spolu rozmiešame, 

vložíme domáce klobásy a varíme 30 minút. Nakoniec môžeme priliať rozhabarkovanú kyslú 

smotanu. Klobásy nepokrájame, ale podávame v tanieri celé kusy.

 Pár tipov, aby bola vaša kapustnica tip top: 

  • Keď vyberáte kapustu, pozor, aby nebola príliš sladká 

  • Neexperimentujte s mäsom, pridajte klobásu, ktorej chuť máte odskúšanú Klobása 

   by nemala byť veľmi suchá

  • Vodu z kapusty (v pomere 1:1 s čistou vodou) môžu pridať tí, čo majú radi kyslejšiu 

   chuť kapustnice

  • Radšej menej, než viac soli (kapusta i mäso sú slané dosť), nech si radšej každý dosolí 

   hotovú polievku podľa chuti

  • Ak sa vám aj tak podarilo polievku presoliť, vložte do hrnca dva plátky bieleho chleba, 

   nasiaknutý ho vyberte dierkovanou varechou a dolejte 2,5 dl vody
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DENNÉ CENTRUM 

SENIOROV
 Príjemné prežitie 

vianočných sviatkov a veľa 

zdravia, šťastia v novom roku 

želá 

svojim členkám 

a sympatizantom 

Denné centrum seniorov 

v Krompachoch

 Pri tejto príležitosti sa chceme poďa-

kovať Mestu Krompachy, primátorke 

mesta Ing. Ivete Rušinovej a Mestskému 

zastupiteľstvu. Naše poďakovanie patrí 

tiež sponzorom, ktorí nám pomohli s dar-

mi úspešne splniť naplánované kultúrne 

a  spoločenské podujatia- Tešíme sa na 

dobrú spoluprácu v Novom roku 2011.

 Ružena Kiselová, predsedníčka DCS

POĎAKOVANIE
 Odišiel človek s veľkým srdcom. 

Náhle, ticho nečakane. Krutý osud 

pretrhol niť života. Nebolo už viac 

miesta pre ňu. Svieca dohorela, pra-

meň vyschol. Žena skromná, láskavá, 

rozdávajúca radosť, rady, pomoc. Žena 

ľúbiaca.

 Ďakujeme všetkým, ktorí v ťažkej 

chvíli stáli a stoja pri nás, cítili s nami a 

dňa 6. novembra 2010 sa prišli rozlúčiť 

s našou drahou zosnulou 

Annou Farkašovou, rod. Suchou. 

Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti 

zmierňujúce náš hlboký žiaľ.

         Smútiaca rodina

 Dovoľte v ysloviť poďakovanie 

MUDr. Jánovi Ružiakovi a personálu 

ODCH v NsP v Gelnici za jednodňovú, 

ale intenzívnu starostlivosť  a láskavý 

prístup k našej mamičke v ostatných 

chíľach jej života. 

Zároveň ďakujeme ošetrujúcej lekárke 

MUDr. Helene Hojstričovej, primárovi 

a lekárom chirurgického oddelenia 

nemocnice v Krompachoch, ktorí jej 

poskytli pomoc.

Rodina  Farkašova

17.november BOŽIA ZÓNA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
V rámci týždňa mládeže pri príležitosti 
Dňa boja za slobodu a demokraciu sa v 
Spišskej Novej Vsi konalo skvelé duchovné 
podujatie pre mládež, na ktorom nechý-
bala ani mládež z našej rímsko-katolíckej 
farnosti v Krompachoch.
 Celé podujatie pre mládež pripravil náš 

vdp. farár Mgr. Jozef Palušák. Objednal i zaplatil našej mládeži autobus a ani netušil ako sa 

celé vystúpenie hudobnej gospelovej skupiny Jerichové trúby dotkne našich sŕdc. Boli sme 

nadšení podaním osobných svedectiev viery mladých ľudí, ich zápasom so závislosťami a 

nástrahami doby. Celé hudobné vystúpenie predstavilo ich vieru v Krista- mocného priateľa 

v tejto zložitej dobe. Krista ako lekára všetkých zlyhaní mladého človeka, Krista ako cestu, 

ako východisko z bludného kruhu. Bolo nás z farnosti 62 účastníkov a nenašiel sa nikto, kto 

by nebol oslovený. Hoci sme sa vrátili neskoro večer, mali sme pred rímsko-katolíckou farou 

pripravenú odmenu pre vdp. farára J.Palušáka: jedno obrovské Ďakujeme a potlesk!

 Bola to proste parádna oslava kresťanov Dňa študentstva, na ktorú tak skoro nikto z nás 

nezabudne.                     Mgr. Anna Rybárová- katechétka

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ 

ŠKOLA INFORMUJE
,, Autoškola pre deti“

 Naša škola sa vydala smerom dopravnej 

výchovy pre väčšiu bezpečnosť detí v cestnej 

premávke. Preto dňa 23.11. 2010 sme uskutoč-

nili prednášku spojenú s výstavkou s názvom 

,,Autoškola pre deti“. Žiaci 5.A a 5.B triedy si 

pozreli výstavku, oboznámili sa a spoznávali 

dopravné značky. Dôraz sme kládli na tie 

značky, ktoré sú potrebné pre ich bezpečnosť v 

cestnej premávke, keď žiaci sú ako chodci, ale-

bo cyklisti. Ďalej sa žiaci oboznámili s výba-

vou, ktorú bicykel musí mať. Na záver kreslili 

dopravné značky a svoje získané vedomosti si 

otestovali krátkym testom.

Mgr. Anna Ondášová, Mgr. Marta Kočanová

Deň zubnej kefky
Dentálna hygiena.

 Úsmev je dôležitou súčasťou nášho života. 

Vyjadruje, že sme šťastní, spokojní, či veselí 

a zároveň  nám umožňujú vnímať tieto po-

city zo strany ostatných. A ako si udržať svoj 

úsmev svieži a príťažlivý? 

 Dôležitú úlohu tu zohrávajú zubné pasty, 

zubné kefky, roztoky na vyplachovanie úst 

a ústne vody. Vďaka týmto pomôckam budú 

Vaše zuby nielen pevné a zdravé, ale tiež silné 

a krásne na pohľad. 

 Týmito slovami a tvrdeniami sme sa pri-

hovorili žiakom 5.A a 5.B triedy v úvode 

prednášky na tému: „DEŇ ZUBNEJ KEFKY- 

DENTÁLNA HYGIENA“. 

 Starostlivosť o chrup a hygiena ústnej 

dutiny boli hlavnou témou tejto prednášky.  

Žiakom sme zdôraznili počas prednášky aj to, 

aké je dôležité správne čistenie zubov a častosť 

čistenia, ale aj postup pri čistení zubov. 

 V závere naši žiaci vymaľovali omaľovanky 

týkajúce sa tejto témy (zubné kefky, čistenie 

zubov a pod.), zhotovili sme aj nástenku 

z výtvarných prác a predviedli si rôzne vzory 

zubných kefiek a zubných pást. 

 Touto cestou dovoľte tiež vysloviť poďa-

kovanie pánovi Vladimírovi Puchalovi za 

sponzorský dar (zubné pasty a krémy).

 Mgr. Marta Kočanová, Mgr. Anna Ondášová

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA INFORMUJE



AUTORITA, CELOFÁN, CIEVA, CVIKLA, 

DRÁHA, HRANA, IMELO, DLADIVO, 

KLEBETNICA, KOLEDA, KOMORA, 

KORMIDLO, KRASOJAZDEC, KRAVA, 

MAKETA, MODLA, OBLOHA, OPERA, 

OPONA, OVLÁDAČ, PANVICA, POHAN, 

RAKVA, PRIADOK, ROBOTNÍK, 

SALAMANDRA, SKALA, MOLA, 

SNEŽIENKA, STALAGMIT, STOPÁRKA, 

SUSEDA, SVIECA, TRETRA, VEDEC, 

VLEKY, VODKA, VOLAVKA, VRÁSKA, 

ZÁLOHA, ZHODA, ZLOMOK
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- Miško si píše slohovú úlohu.

- „Ocko, čo je to čestný titul?

- „To je asi toľko, keď tvoja mama povie, ...“ 

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 v OV v Krompachoch

Tel.kontakt: 0903 596 195

Á K R Á P O T S K T I M G A L A T S

C N I Ž V A R T E R T Č A D Á L V O

E E A O A A E S S A A C O K M I B A

D H D R Z H O D A K I V Y K E L V R

Z K O E H Á O O L V A O A C O T A D

A L K V V R L L N A N L A H I A A N

J A O M O D L A Á R O A A A A E O A

O D O M I D P P F Z P V L D R L V M

S I S M O L A R O M O K O L E D A A

A V R Á S K A I L H I A N M P S Y L

R O B O T N Í K E V A T I R O T H A

K L E B E T N I C A K N E I Ž E N S
RUŽENA ANDRAŠOVSKÁ

Zo správnych odpovedí sme v minulom me-

siaci vyžrebovali Štefana Dolného , Loren-

cova 7, Krompachy. Výhru si môže prevziať 

v pokladni MsÚ v Krompachoch.


