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KROMPACHY

Z obsahu čísla vyberáme:
- Uznesenie z ustanovujúceho zasadania MsZ

- Horoskop na rok 2011

- Dobrá novina z Krompách u pána prezidenta SR

- Krytá plaváreň je opäť otvorená

- Program KINA SLÁVIA 

   „Len život, ktorý žijeme pre ostatných, 

     stojí za to.“            Albert Einstein

 Veľactené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vzácni hostia, dra-

hí spoluobčania!

 Dôveru spoločnosti, verejnosti, rodákov, spoluobčanov, blížnych 

a priateľov dostáva človek darom. Isteže sa nedá vstúpiť do politiky 

bez toho, aby sa kandidát neuchádzal o priateľstvo, či aspoň o priazeň 

ľudí, s ktorými žije, teší sa, ale aj smúti. Vo svojej nedávnej predvoleb-

nej kampani som práve v tomto duchu oslovovala občiansku komu-

nitu nášho mesta, našich Krompách. Vydala som odpočet zo svojho 

prvého funkčného obdobia s jediným úmyslom: nech krompašská 

verejnosť posúdi, zváži  a rozhodne, či mám v začatom diele pokračo-

vať, alebo nie. A najmä: „Či som hodná daru dôvery“.

 Výkon správy vecí a záležitostí verejných, nemôže nikto zodpo-

vedne a plodonosne zvládnuť, bez živorodého pochopenia i podpory 

svojich najbližších a najdrahších. Či už primátorka, poslanci, alebo 

pracovníci samosprávy, každý z nás potrebuje najdrahocennejšiu 

veličinu: „čas“. Všetci, čo sme účastní v komunálnej politike, si práve 

túto devízu vypožičiavame od svojich rodín. Ale už počas slávnostnej 

inaugurácie počujeme hlas vlastného svedomia, ktoré nám pripomí-

na, že raz budeme musieť svojim najdrahším, všetko požičané pocti-

vo vrátiť. 

 Naša práca v samospráve sa podchvíľou prirovnáva ku službe, ba 

dokonca k obeti. No často sa zabúda na tých, vďaka ktorým môžeme 

nadstaviť svoje pracovné dni, pôsobiť v nadregionálnej diplomacii, 

absolvovať nezrátateľné hodiny rokovaní.

  Preto chcem, z najúprimnejšieho srdca poďakovať svojej rodine, ale 

aj Vašim rodinám, manželkám, manželom, deťom, mojim a Vašim 

najbližším za ich ústretovosť, trpezlivosť a pomoc, bez ktorej by sme 

sa nezaobišli.

Milí priatelia!

 „Keď sa Alexandra Macedónskeho spýtali, kde má  ukryté najväč-

šie poklady, rozhliadol sa vôkol seba a ukázal na svojich najvernejších 

priateľov…“

 Moje poďakovanie patrí predovšetkým Vám. Bez Vás, bez Vašej 

pomoci a podpory  nedokázala by som zvládnuť to ťažké jarmo, ktoré 

obnáša práca s ľuďmi a pre ľudí. 

 Blahoslavená Matka Tereza sa v roku 1952 rozhodla založiť útulok 

pre zomierajúcich. Oslovila samosprávu hlavného mesta západného 

Bengálska - Kalkaty a stretla sa so vzácnym pochopením. Rehoľníčky 

Kongregácie misionárok lásky začali prinášať umierajúcich, ktorí žili 

dlhé roky na uliciach miliónovej metropoly ako zvieratá. Kalkatský 

útulok pre umierajúcich si zakrátko získal celosvetový ohlas a  mal 

veľmi výstižný názov: Dom čistého srdca.

 Chcem všetkým priateľom a  Krompašanom sľúbiť, že moje srdce 

patrí Vám a je pre Vás stále otvorené. Budem pozorne načúvať Va-

šim problémom, ale aj radám, požiadavkám a námetom a budem sa 

s Vami stretávať vždy, keď budete cítiť potrebu sa so mnou stretnúť, 

vždy,  keď mi to okolnosti a pracovné povinnosti umožnia. 

Uisťujem všetkých občanov,  že žiaden inšpiratívny podnet, rozumná 

myšlienka a originálny nápad neskončí v koši…

 Nie sme totiž takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť mrhať draho-

cenným potenciálom človečej usilovnosti, poznania, predstavivosti 

a ochoty.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci,

  nič nedáte ľuďom, ak im nedáte seba. Dovoľte mi, aby som pri tejto 

príležitosti vyslovila aj inú rokmi overenú  múdrosť: „Všetko, čo chce-

te, aby ľudia robili Vám, robte aj Vy im!“ Inými slovami, ak sa nám 

podarí dôveru občanov naplniť, získame na tom všetci Krompašania. 

Ak pri každom rozhodnutí a čine budeme mať na zreteli všeobecné 

dobro pre všetkých a budeme postupovať pri tom v múdrosti, vo vzá-

jomnej úcte a s rešpektom jeden k druhému, niet sa čoho obávať.  

 Krompachy nám všetkým budú dobrým domovom. Očakávam, že 

naša spolupráca bude počas celého volebného obdobia úzka a zmys-

luplná, že si navzájom dokážeme pomáhať, pretože našim spoločným 

cieľom je spokojnosť ľudí  nášho mesta. 

 Nech je pre občanov naša práca povzbudením, aby sa  Krompachy 

stali  rozvíjajúcim sa mestom. Snažme sa, aby každý, kto navštívi 

Krompachy mal túžbu sa sem opätovne vrátiť.  Nech je našou snahou  

konať tak, aby sme tu udržali najmä mladých, vzdelaných ľudí a vy-

užili ich potenciál tu, doma v Krompachoch! Urobme spoločne naše 

mesto príťažlivé, nielen pre tu žijúcich občanov, ale aj pre všetkých  

jeho návštevníkov.

PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA MESTA KROMPACHY
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JUBILANTI 

85 roční: 

Štefan Jakubkovič

Mária Kašická

Alžbeta Špitková

Jozef Budinský

80 ročné

Alžbeta Kollárová

Felicita Raniaková

Gizela Pobiecká

75 roční

Alžbeta Tkáčová

Matilda Wronská

Július Moncoľ

70 roční

Melichar Sobota

Kamil Labanc

Pavel Kohút

Ján Podracký

Štefan Farkaš

Eleonóra Tobiášová

NARODENIA 

V DECEMBRI 2010

Bendíková Petronela

Bovová Gabriela

Brejčáková Natália

Dirdová Anna

Gáborová Mária

Macko Gejza

Macko Matej

Mako Patrik

Pokutová Sára

Tatár Timur

ÚMRTIA V DECEMBRI 2010

Baluchová Anna

   1921-2010

Body Ján

   1954 -2010

Hašková Mária

   1950 -2010

Jenčíková Margita

   1930-2010 

Kohútová Eva

   1936-2010

Richnavský Dušan

   1962-2010
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Ctené dámy, vážení páni, 

začíname nové štvorročné volebné obdobie. 

Naozaj začíname? Nie, pokračujeme. Som 

rada, že môžem pokračovať v začatej práci. 

Verím, že sa mi počas nasledujúceho voleb-

ného obdobia s Vašou pomocou podarí do-

tiahnuť do úspešného konca veľké projekty, 

ktoré mesto čakajú. Chceme pokračovať a 

realizovať aj to, čo sme už začali, na čo sme 

právom hrdí. V našom meste sa nepochyb-

ne chceme ďalej usilovať tvoriť a napĺňať 

strategické zámery a plány rozvoja mesta. 

Významný prvý krok v prospech ďalšieho 

hospodárskeho rastu mesta sme už spravili 

začatím bytovej výstavby  a nového priemy-

selného parku v meste.  

 Nesmieme však zabúdať ani na najmladšiu, 

či najstaršiu generáciu.

Groš zo známej ľudovej rozprávky chceme 

požičiavať v podobe neustáleho skvalitňova-

nia vyučovacieho procesu i stavu školských 

objektov, verím, že aj s pomocou prostried-

kov z Európskej únie. 

Krompašským seniorom chceme groš vrátiť 

nie len v podobe skvalitňovania ich života ne-

ustálou spoluprácou s nimi, ale aj výstavbou 

domu pre seniorov a úpravou už existujúcich 

sociálnych zariadení v meste.

 Nemusíme sa presviedčať o prioritných 

cieľoch i problémoch, ktorými žijú Krom-

pachy a ľudia v našom meste, ekonomika, 

financie, zamestnanosť a jej protipól – ne-

dostatok pracovných šancí, zložitá sociálna 

situácia väčšiny obyvateľov. 

 Lež navzdory tomuto trasovisku deprimu-

júcich ťažkostí, chcem vo svojom nadchádza-

júcom funkčnom období udržať i zveľaďovať 

skutočne ľudskú, humánnu dimenziu našej 

samosprávy. Vynaložím maximálne úsilie, 

aby sa krompašský úrad postupne profiloval 

na ustanovizeň ľudí čistého srdca, profesio-

nálnosti, symbioticky zasnúbenej s človečou 

empatiou. Aby naši občania  dostávali prav-

divé odpovede, bez zbytočných otáľaní a za-

hmlievaní podstaty problémov. Aby si každý 

kompetentný zamestnanec krompašskej sa-

mosprávy vytýčil najvyšší imperatív čistého, 

nepodkupného svedomia.

  A napokon, aby  z nášho slovníka defini-

tívne zmizol výraz „stránka“ a nahradili ho 

slová: „občan, priateľ, blížny“ v ich najpravej-

šom, najcelostnejšom význame… 

Ctené dámy, vážení páni, milí hostia,

pred chvíľou som zložila primátorsky sľub 

a pocítila som pri tom váhu zodpovednosti 

a zároveň aj silu dôvery, ktorú mi občania 

vložili do rúk. 

 Nevnímam pozíciu primátora ako po-

zíciu politika. Primátor je občan, ktorý je 

vo verejnej službe. Je primátorom všetkých 

občanov mesta, bez rozdielu vierovyznania, 

farby pleti a spoločenského postavenia. Práca 

primátora nie je len o riešení  problémov a 

potrieb ľudí a mesta  v  počas svojho pôsobe-

nia,  ale musí vidieť a predvídať rozvoj mesta 

aj v dlhodobejšom horizonte, ale hlavne  mať 

potrebu  vidieť aj za roh. Moja práca spočíva  

manažovaní mesta, v riadení kam  ho sme-

rovať, riadiť ľudské zdroje, účelne využívať 

verejné prostriedky, zachrániť a rozvíjať naše 

duchovné hodnoty, kultúrne a prírodné de-

dičstvo.  

 Na to však treba aj povzbudenie okolia, 

blízkych ľudí, spolupracovníkov. Preto sa v 

tejto chvíli uchádzam o Vašu podporu, ocho-

tu a otvorenosť tvoriť s nádejou a radosťou 

– to všetko bude produkovať život nových 

rozmerov. 

 Na záver mi dovoľte, aby som všetkým Vám, 

na prahu roka 2011 popriala najmä veľa zdra-

via, šťastia, osobných a pracovných  úspechov. 

Nech budúci rok je pre Vás úspešný a prinesie 

Vám splnenie všetkých vašich želaní.

Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta
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UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadania 

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 21. decembra   2010

Uznesenie č. 1/A.1:

MsZ v Krompachoch berie na vedomie:

správu Miestnej volebnej komisie v Krompa-

choch o priebehu a výsledku volieb do orgá-

nov samosprávy mesta Krompachy.

Uznesenie č. 1/B.1:

MsZ v Krompachoch konštatuje že:

novozvolená primátorka mesta Krompachy 

p. Ing. Iveta RUŠINOVÁ, zložila zákonom 

predpísaný sľub.

Uznesenie č. 1/B.2:

MsZ v Krompachoch konštatuje že:

novozvolení poslanci Mestského zastupiteľ-

stva v Krompachoch :

 Stanislav BARBUŠ

 Rudolf  ČIASNOHA

 Samuel ČIASNOHA

 Oľga  DZIMKOVÁ

 MUDr. Marián HOJSTRIČ

 Igor   JENDRUCH

 Ing. Štefan KLEIN

 Ing. Lívia KOZLOVÁ

 Ing. Ľuboš ONTKO

 Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ

 Vladislav  PROBALA

 Vladimír  PUCHALA

zložili zákonom predpísaný sľub.

Uznesenie č. 1/C.1:

MsZ v Krompachoch odvoláva:

predsedov komisií MZ v Krompachoch:

 Ing. Imricha HOLEČKA, 

  z komisie MsZ finančnej a majetkovej;

 Ing. Imricha HOLEČKA,  

  z komisie MsZ pre regionálny rozvoj, 

  cestovný ruch a propagáciu mesta;

 MUDr. Mariána HOJSTRIČA, 

  z komisie MsZ pre výstavbu 

  a územný plán;

 Rudolfa ČIASNOHU,  

  z komisie MsZ Životného prostredia 

  a ochrany prírody;

 Miloslava MASARYKA, 

  z komisie MsZ sociálnej, zdravotnej 

  a bytovej;

 Mgr. Jozefa VALEKA, 

  z komisie MsZ pre rómsku komunitu;

 Kristiána KRAKA, z komisie MsZ 

  pre kultúru a šport;

 Ing. Alžbetu PERHÁČOVÚ, 

  z komisie MsZ školstva a mládeže;

 Ing. Ľuboša ONTKA, 

  z komisie MsZ verejného poriadku;

 Stanislava BARBUŠA,  

  Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ 

v Krompachoch;

 Igora JENDRUCHA, 

  z komisie MsZ na ochranu verejného 

  záujmu;

 Samuela ČIASNOHU, 

  z komisie MsZ podnikateľskej.

Uznesenie č. 1/C.2:

MsZ v Krompachoch odvoláva:

členov komisií Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch:

 Jána PRIBIČKA, 

  z komisie MsZ finančnej a majetkovej;

 Rudolfa ČIASNOHU, 

  z komisie MsZ na ochranu verejného 

  záujmu;

 MUDr. Mariána HOJSTRIČA, 

  z komisie MsZ na ochranu verejného 

  záujmu;

 Mgr. Jozefa VALEKA, 

  z komisie MsZ školstva a mládeže.

Uznesenie č. 1/D.1:

MsZ v Krompachoch neodvoláva :

redakčnú radu Krompašského spravodajcu 

v zložení: Ing. Iveta RUŠINOVÁ, Ing. Imrich 

HOLEČKO, Ing. Ľuboš WEIGNER CSc., 

Ľudovít DULAI, Bc. Adriána KOČANOVÁ.

Uznesenie č. 1/E.1:

MsZ v Krompachoch ruší:

Komisie Mestského zastupiteľstva v Krom-

pachoch:

- finančnú a majetkovú

- výstavby a územného plánu

- regionálneho rozvoja, cestovného ruchu 

 a propagácie mesta

- životného prostredia a ochrany prírody

- sociálnu, zdravotnú a bytovú

- rómskej komunity

- kultúry a športu

- na ochranu verejného záujmu

- školstva a mládeže

- verejného poriadku

- podnikateľskú

- Zboru pre občianske záležitosti

- ústrednú inventarizačnú 

- vyraďovaciu

- škodovú

Uznesenie č. 1/F.1:

MsZ v Krompachoch volí mandátovú komi-

siu  v zložení:

predseda   - MUDr. Marián HOJSTRIČ

členovia - Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ

     - Ing. Lívia KOZLOVÁ

Uznesenie č. 1/F.2:

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  

v zložení:

predseda  - Stanislav BARBUŠ

členovia - Ing. Ľuboš ONTKO

   - Oľga DZIMKOVÁ

Uznesenie č. 1/F.3:

MsZ v Krompachoch volí volebnú, hlasova-

ciu  komisiu v zložení:

predseda  - Vladislav PROBALA

členovia - Vladimír PUCHALA

   - Ing. Štefan KLEIN

Uznesenie č. 1/F.4:

MsZ v Krompachoch volí predsedov komi-

sií MsZ :

- finančná a majetková: 

  Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ

- pre výstavbu, územného plánu, 

 ŽP a ochrany prírody: 

  MUDr. Marián HOJSTRIČ

- sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku 

 komunitu: 

  Oľga DZIMKOVÁ 

- pre regionálny rozvoj a cestovného ruchu: 

  Vladimír PUCHALA 

- školstva, mládeže, kultúry a športu: 

  Igor JENDRUCH

- verejného poriadku:

  Ing. Ľuboš ONTKO

- na ochranu verejného záujmu 

 a pre vybavovanie sťažností: 

  Igor JENDRUCH 

- Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ 

 v Krompachoch: 

  Stanislav BARBUŠ

- Ústredná inventarizačná komisia:

  Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ

- Vyraďovacia komisia: 

  Vladimír PUCHALA

- Škodová komisia: 

  Vladislav PROBALA

Uznesenie č. 1/F.5:

MsZ v Krompachoch volí podpredsedov ko-

misií MsZ :

- finančná a majetková:

  Ing. Štefan KLEIN

- pre výstavbu, územného plánu, ŽP 

 a ochrany prírody: 

  Stanislav BARBUŠ

- sociálna, zdravotná, bytová a pre rómsku

 komunitu: 

  Samuel ČIASNOHA 

- pre regionálny rozvoj a cestovného ruchu:

  Vladimír PUCHALA

- školstva, mládeže, kultúry a športu: 

  Ing. Lívia KOZLOVÁ

- verejného poriadku:

  Rudolf ČIASNOHA

- na ochranu verejného záujmu 

 a pre vybavovanie sťažností: 

  Rudolf ČIASNOHA 

- Ústredná inventarizačná komisia:

  Ing. Štefan KLEIN

- Vyraďovacia komisia: 

  Mgr. Emil MUĽ

- Škodová komisia: 

  JUDr. Ingrid CHUDÍKOVÁ
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Uznesenie č. 1/F.6:

MsZ v Krompachoch volí členov komisie 

MsZ v Krompachoch na ochranu verejného 

záujmu a pre vybavovanie sťažností: 

- MUDr. Marián HOJSTRIČ

- Vladimír PUCHALA

Uznesenie č. 1/G.1:

MsZ v Krompachoch zriaďuje:

- komisiu MsZ v Krompachoch finančnú 

 a majetkovú;

- komisiu MsZ v Krompachoch pre výstavbu,

 územný plán, životného prostredia 

 a ochrany prírody; 

- komisiu MsZ v Krompachoch sociálnu, 

 zdravotnú, bytovú a pre rómsku komunitu;

- komisiu MsZ v Krompachoch pre regionál-

 ny rozvoj a cestovný ruch;

- komisiu MsZ v Krompachoch školstva, 

 mládeže, kultúry a športu;

- komisiu MsZ v Krompachoch na ochranu

 verejného záujmu a pre vybavovanie 

 sťažností; 

- komisiu MsZ  verejného poriadku;  

- Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ 

 v Krompachoch;

- Ústrednú inventarizačnú komisiu;

- Vyraďovaciu komisiu;

- Škodovú komisiu.

Uznesenie č. 1/H.1:

MsZ v Krompachoch prerokovalo :

návrh na určenie platu primátorovi mesta 

Krompachy. 

Uznesenie č. 1/CH.1:

MsZ v Krompachoch určuje:

v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne-

ní neskorších zmien a doplnkov plat primá-

tora mesta Krompachy podľa § 3 a 4 zákona 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a plato-

vých pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších zmien a doplnkov

vo výške 2,6 násobku priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodár-

stve vyčíslenej na základe údajov Štatis-

tického úradu SR vždy za predchádzajúci 

kalendárny rok s navŕšením o 0,3 násobok 

priemernej mesačnej  mzdy mestským 

zastupiteľstvom (t.j. celkovo 2,9násobok 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v  národnom hospodárstve vyčíslenej na zá-

klade údajov Štatistického úradu SR vždy za 

predchádzajúci kalendárny rok) s účinnosťou 

odo dňa zloženia predpísaného sľubu primá-

torom mesta, t.j. odo dňa 21. decembra 2010.

Uznesenie č. 1/I.1:

MsZ v Krompachoch nemenuje :

redakčnú radu Krompašského spravodajcu 

v zložení: primátorka mesta, zástupca pri-

mátorky mesta, referent oddelenia školstva, 

mládeže, kultúry a športu , Ing. Lívia KOZ-

LOVÁ, Ing. Ľuboš WEIGNER CSc., Ľudovít 

DULAI.

Uznesenie č. 1/J.1:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  :

sobášiacich pre volebné obdobie 2010-2014:

- zástupca primátorky mesta

- Stanislav BARBUŠ

- MUDr. Marián HOJSTRIČ

Uznesenie č. 1/J.2:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  harmono-

gram zasadaní Mestského zastupiteľstva v 

Krompachoch na rok 2011.

Uznesenie č. 1/J.3:

MsZ v Krompachoch schvaľuje  

Podnikateľský plán pre sociálny podnik pre 

potreby udelenia štatútu sociálny podnik 

mesta Krompachy a registrácii v zozname so-

ciálnych podnikov v zmysle zák. 5/2004 §50b

 ( zákon o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov )

Uznesenie č. 1/K.1:

MsZ v Krompachoch súhlasí:     

s tým, že Mesto Krompachy ako spoluvlast-

ník majetkového podielu vo veľkosti 17/100 

na nehnuteľnosti NÁKUPNÉ CENTRUM 

s.č. 754, stojace na parcele C-KN 958/2, zapí-

sané v LV č. 1569 pre k.ú. Krompachy si ne-

uplatňuje predkupné právo podľa § 140 Ob-

čianskeho zákonníka na kúpu spoluvlastníc-

kych podielov od spoločnosti SEZ Krompa-

chy a.s. vo veľkosti 29/100 z celku a spoloč-

nosti STI, spol. s r.o. vo veľkosti 54/100 z cel-

ku. 

Uznesenie č. 1/L.1:

MsZ v Krompachoch žiada primátorku 

mesta:

vymenovať komisiu na prípravu novelizácie 

Štatútu mesta Krompachy, Rokovacieho po-

riadku MsZ, MsR a komisií MsZ v Krompa-

choch, Zásad odmeňovania poslancov MsZ 

v Krompachoch a Štatútu mesačníka Krom-

pašského spravodajca.

 Termín  : 27. december 2010

 Zodpov.: Ing. Iveta Rušinová

Uznesenie č. 1/M.1:

MsZ v Krompachoch ukladá predsedom ko-

misií MsZ v Krompachoch  predložiť na naj-

bližšie zasadanie MsZ v Krompachoch návrh 

na doplnenie členov komisií z radov občanov 

(odborníkov).

 Termín : 12. januára 2011

 Zodpov.: predsedovia komisií MsZ

Uznesenie č. 1/M.2:

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi 

MsÚ  zabezpečiť zaslanie podkladov  na Mi-

nisterstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR 

týkajúcich sa sociálneho podniku v zmysle 

uznesenia MsZ v Krompachoch č. 1/J.3 zo 

dňa 21. decembra 2010.

 Termín  : 30. decembra 2010

 Zodpov.: Mgr. Emil Muľ

Uznesenie č. 1/M.3:

MsZ v Krompachoch ukladá prednostovi 

MsÚ  zabezpečiť vypracovanie súhlasného 

stanoviska v zmysle uznesenia MsZ v Krom-

pachoch č. 1/K.1 zo dňa 21. decembra 2010.

 Termín  :  30. januára 2011

 Zodpov.:  Mgr. Emil Muľ

V Krompachoch 21. decembra 2010

Ing. Iveta RUŠINOVÁ, primátorka mesta

HARMONOGRAM  

ZASADANÍ MESTSKÉHO

ZASTUPITEĽSTVA

V KROMPACHOCH NA ROK 2011

 19. januára  2011

 23. februára  2011

 20. apríla  2011

 15. júna  2011

 17. augusta  2011

 12. októbra  2011

 14. decembra  2011

POĎAKOVANIE
 Naše úprimné poďakovanie patrí 

všetkým, ktorí prišli na poslednej ceste 

odprevadiť nášho manžela, otca i staré-

ho otca 

JÁNA ŠIMOŇÁKA
 Ďakujeme za vašu účasť, za prejavy 

sústrasti aj kvetinové dary. Vďaka patrí 

blízkej i vzdialenej rodine, priateľom, 

susedom, známym, bývalým kolegom, 

futbalistom, všetkým, ktorí nám po-

mohli zmierniť náš žiaľ. 

              S úctou smútiaca rodina

SPOMÍNAME

Dňa 4. januára 2011 uplynul rok, čo od 

nás navždy odišla naša drahá mama, 

babka a prababka

 MÁRIA DULINOVÁ 
Ostal len smútok v duši za dobrým, 

skromným 

a láskavým človekom.

S láskou a úctou spomína dcéra Marta 

Mičeková s rodinou a ostatná rodina.
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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

 Od 1. Júla 2010 zastrešuje Občianske zdru-

ženie Ľudia a Perspektívy pod vedením 

Ing.  Imricha Holečka v Krompachoch špe-

cializované sociálne poradenstvo, ktoré je 

financované Košickým samosprávnym kra-

jom. Špecializované sociálne poradenstvo 

patrí podľa zákona o sociálnych službách 

medzi tie sociálne služby, ktoré sú obča-

nom Slovenskej republiky poskytované bez-

platne. Ambulancia v Krompachoch, kde sa 

nezamestnanosť pohybuje v dvojciferných 

číslach nie je zameraná iba na pomoc neza-

mestnaným, hoci je pravdou, že väčšinou 

tvoria práve títo klienti. Ambulanciu na-

vštevujú aj ľudia, ktorí majú problémy v ro-

dine, vo vzťahoch, nevládzu prekonať život-

né prekážky, alebo sa cítia izolovaní samot-

nou spoločnosťou. Počas polročného trva-

nia ambulancie špecializovaného poraden-

stva v Krompachoch, využilo túto formu 

sociálnej pomoci cca 200 klientov. Musíme 

podotknúť, že ide aj o prevenciu sociálno – 

patologických javov, ktoré sa v súčasnej dobe 

začali čoraz markantnejšie prejavovať v živote 

spoločnosti. Nárast nezamestnanosti, prud-

ké zvyšovanie nárokov na výkonnosť člove-

ka , ale aj mnohé iné negatívne prejavy tejto 

doby spôsobujú častokrát to , že človek sa ako 

ľudská bytosť  nedokáže vyrovnať s požia-

davkami doby a prepadá sa do hmotnej alebo 

sociálnej núdze.

 Život v súčasnej spoločnosti totiž prináša 

svojou zložitosťou stále viac situácií a prob-

lémov, k riešeniu ktorých už nemôžu prispieť 

ani príbuzní , či dobrí priatelia – sú to rôzne 

situácie, ktoré si vyžadujú pomoc odborní-

kov. Preto sa vytvorenie odborných poraden-

ských služieb a ich inštitúcií stáva na urči-

tom stupni materiálneho a kultúrneho vývo-

ja spoločnosti objektívnou nevyhnutnosťou.

Zákon 448 z 30. októbra 2008 o sociálnych 

službách v § 19 vymedzuje sociálne pora-

denstvo ako odbornú činnosť zameranú na 

pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociál-

nej situácii. Poskytovateľ sociálnej služby je 

povinný vykonávať odborné činnosti ale aj 

obslužné činnosti a utvárať podmienky na 

ich vykonávanie. Sociálne poradenstvo sa 

vykonáva na úrovni základného sociálneho 

poradenstva a špecializovaného sociálneho 

poradenstva.

 Základné sociálne poradenstvo je pri-

tom hlavne posúdenie povahy problému

fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 

poskytnutie základných informácií o mož-

nostiach riešenia problému a podľa potre-

by aj odporúčanie a sprostredkovanie ďal-

šej pomoci.Základné sociálne poradenstvo 

je súčasťou každej sociálnej služby posky-

tovanej podľa toho zákona. Špecializované 

sociálne poradenstvo je vlastne zistenie prí-

čin vzniku, charakteru a rozsahu problémov 

fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a po-

skytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. 

Táto konkrétna odborná pomoc sa výrazne 

odlišuje od sociálnej práce a preto je potreb-

né ju súčasne vedieť v praxi oddeliť od me-

tód sociálnej práce. Práve špecializované so-

ciálne poradenstvo má vo svojej podstate 

prvky, ktoré sa prelínajú s hlbším poznaním 

ľudskej psychiky a vykonávanie špecializo-

vaného poradenstva si vyžaduje dlhodobú 

prax a ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti.

 Ak by sme ho porovnali so sociálnou prá-

cou, špecializované sociálne poradenstvo je 

akousi nadstavbou, alebo vyššou úrovňou 

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
sociálnej práce, pričom používa rozdielnejšie 

techniky, metódy a prístupy ako sa používa-

jú v rámci praktickej sociálnej práce. Jedná 

sa predovšetkým o integratívny prístup vy-

užívaný tak v poradenstve ako aj v psycho-

terapii. Tento prístup sa prejavuje v iných 

diagnostických a terapeutických metódach 

ako sa používajú v sociálnej práci. Ide hlav-

ne o  diagnostiku prostredníctvom kresby 

a o areterapi, v rámci ktorej používame napr. 

rodinnú mapu, strom života , symboliku fa-

rieb, kresbu začarovanej rodiny a pod. Sym-

bolická reč jednotlivých nakreslených obráz-

kov pritom nemusí byť jednoznačná. I ten 

najskúsenejší poradca si nemôže byť istý, či 

jeho interpretácia tvorby klienta je správna. 

Odborne špecializované sociálne poraden-

stvo v Krompachoch zastrešuje Mgr. Katarí-

na Kotradyová, PhD., ktorá má potrebné od-

borné znalosti a vedomosti.

 Špecializované poradenstvo je charakte-

ristické tým , že namiesto hektiky prichádza 

ticho a umenie mlčať, namiesto výlučne úče-

lového a cieľavedomého myslenia prichádza 

mimovoľnosť, namiesto snahy o moc pri-

chádza oddanosť a schopnosť pravej lásky, 

namiesto kvantitatívneho chodu naprázd-

no prichádza kvalitná duševná práca, 

namiesto predsudkov prichádza zrieknu-

tie sa úsudku o hodnotách, namiesto skra-

tu prichádza tolerancia a transparent-

nosť, namiesto konania prichádza postoj, 

namiesto rozštiepeného človeka prichádza 

celý človek a namiesto prázdna ohraničené-

ho sveta prichádza otvorená diaľka a mož-

nosti celého sveta.

 Mgr.Katarína Kotradyová , PhD.

 • 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       V Krompachoch 29.11.2010 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

POĎAKOVANIE

 S bolesťou v srdci a v hlbokom žiali sa 

chceme poďakovať priateľom, susedom, 

známym i občanom mesta, ktorí sa spolu 

s nami prišli rozlúčiť s neb.  

MARGITOU

JENČÍKOVOU

 Chceme sa poďakovať za prejavy 

sústrasti aj kvetinové dary. Naše poďa-

kovanie tiež patrí lekárom krompašskej 

nemocnice, ktorí sa o našu mamičku, 

babku a prababku príkladne starali.

ĎAKUJEME

 Smútiaca rodina
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 O priaznivých účinkoch vína na ľudský orga-
nizmus už som písal. Protizápalový a konzervač-
ný účinok vína poznali už dávny liečitelia, čo do-
kazuje množstvo zachovaných receptov. Z mojek 
zbierky ponúkam len malý výber bylinkárskych 
receptov s vínom väčša z Talianska. Ľudový lie-
čitelia upozorňujú: tieto prípravky nenahradzu-
jú lieky a vždy ich treba užívať s mierou.
ARCHANGELIKOVÉ VÍNO

 7 lyžíc posekaného koreňa zalejeme 1 l dobré-

ho červeného prírodného vína a necháme pri iz-

bovej teplote asi 14 dní lúhovať, občas pretrepeme. 

Precedíme.

 Dávkovanie: 3x denne  po malej lyžičke.

 Proti kašľu a zahlieneniu.

BORIEVKOVÉ VÍNO

 15 g rozpučených bobúľ borievky a žltú časť 

kôry z 1 citróna v 1 l suchého bieleho vína maceru-

jeme 15 dní. Scedíme a skladujeme v tmavej f ľaši.

 Dávkovanie: denne 2 malé poháriky.

 Odporúča sa na dnu, reumu a nechutenstvo. 

Výborne posilňuje organizmus, povzbudzuje trá-

venie a vylučovanie moču. Odporúča sa na dnu, 

reumu a nechutenstvo.

CESNAKOVÉ VÍNO

 10 očistených a rozpučených strúčikov cesnaku 

lúhujeme 10 dní v 1 l suchého bieleho vína a fľašu 

dobre uzavrieme. Scedíme a skladujeme v tmavej 

f ľaši.

 Dávkovanie: denne dva malé poháre. 

 Znižuje krvný tlak, vyháňa z tela parazity, 

dezinfikuje, ale vhodné je aj pri arterioskleróze 

a niektorých chorobách dýchacích ciest.

 Neodporúča sa pre ľudí s citlivým žalúdkom 

a tráviacim traktom, pri nízkom tlaku a pre doj-

čiace matky.

KAMILKOVÉ VÍNO

 50 g rumančekových kvetov 10 dní macerujeme 

v 1 l bieleho vína, potom scedíme, z kvetov dobre 

povytláčame víno a skladujeme v tmavej f ľaši.

 Dávkovanie: malý pohárik pol hodiny pred 

spaním.

 Doporučuje sa pri nespavosti. 

MÄTOVÉ VÍNO 1

 Do 1 litra silného bieleho vína dáme 20 g mä-

tových listov a žltú časť kôry z jedného citróna. 

Po niekoľkých dňoch víno scedíme a nalejeme do 

tmavej f ľaše.

 Dávkovanie: 1 pohár po hlavných jedlách.

 Je osviežujúcim, upokojujúcim a trávenie pod-

porujúcim prostriedkom.

MÄTOVÉ VÍNO 2

 V 1 litri bieleho alebo červeného vína prevarí-

me za hrsť (asi 50 g) mäty piepornej (lat.Mentha x 

piperita L.). Necháme 15 minút vyluhovať. Nale-

jeme do fliaš a uskladňujeme v tmavej a chladnej 

miestnosti.

 Dávkovanie: 2 - 3x denne 1 - 2 polievkovej lyžice 

20 minút pred jedlom.

 Pôsobí pri chorobách horných dýchacích ciest, 

pri nechutenstve, pri nadúvaní, uvoľnuje kŕče 

žlčníka a hladkého svalstva (tzn. znižuje vysoký 

krvný tlak). 

 Používa sa aj ako náter, obklad alebo masážny 

prípravok na boľavé, svrbiace alebo trpnúce časti 

tela, ako kloktadlo pri zápale dutiny ústnej.  Pod-

poruje činnosť centrálnej nervovej sústavy.     

 Kde sa nesmie mäta zbierať, kúpime v drogérii 

alebo lekárni.

MEDOVKOVÉ VÍNO

 50 g medovkových listov vložíme do sklenenej 

nádoby s uzáverom, nalejeme na ne 1 liter bieleho 

vína, necháme macerovať 7 dní a po scedení prele-

jeme do fliaš.

 Dávkovanie: malý pohárik po hlavných jedlách. 

 Je účinný proti žalúdočným kŕčom, posilňuje a 

upokojuje žalúdok.

PÓROVÉ VÍNO (PRE CUKROVKÁROV)

 500 g nadrobno nakrájaného póru zakryté ma-

cerujeme 24 hodín v 1 l suchého bieleho vína, po-

tom precedíme, nalejeme do fľaše.  

 Dávkovanie: ráno a večer po jednom dúšku.

PREVARENÉ VÍNO (TALIANSKY RECEPT)

 Do pol litra červeného vína dáme 5 g škorice, 

2 klinčeky, 2 – 3 zrnká borievky a žltú časť kôry 

z  1  citróna. Necháme zovrieť. Keď víno začne 

vrieť, zapálime nad ním zápalku, aby zhorel uni-

kajúci alkohol. Potom pridáme cukor a med, víno 

scedíme a kým je teplé vypijeme 1 pohár.

 Pomáha pri prechladnutí a nádche.

ROZMARÍNOVÉ VÍNO

 Namočíme 30 g rozmarínových listov a žltú 

časť kôry z 1 citróna do 1 litra červeného vína. Ne-

cháme 7 dní macerovať, potom cez gázu precedí-

me a skladujeme v tmavých fľašiach.

 Dávkovanie: denne 1 malý pohár.

 Podporuje trávenie.

ŠALVIOVÉ VÍNO

 20 g šalvie 10 minút varíme v 0,5 l červeného 

vína, zakryté necháme 20 minút vylúhovať a po-

tom precedíme.

 Dávkovanie: pijeme po malých dúškoch zaba-

bušení v teplých perinách. 

 Na vypotenie a zníženie teploty.

VÍNO Z HLOHU OBYČAJNÉHO

 20 g hlohu dáme do 1 litra bieleho vína. Po 

týždni scedíme a rastliny dôkladne povytláčame. 

Víno skladujme v uzavretej f ľaši.

 Dávkovanie: denne 2 malé poháre.

 Upokojuje a pomáha aj proti kôrnateniu ciev.

VÍNO Z IMELA

 30 g listov imela necháme 7 dní lúhovať v 1 l 

suchého bieleho vína v sklenej f ľaše s patentovým 

uzáverom, precedíme a nalejeme do fľaše.

 Dávkovanie: denne 2 malé poháre, pravidelne 

medzi jedlami.

 Toto víno je močopudné, účinkuje proti kôrna-

teniu ciev, vysokému tlaku a upravuje aj obehové 

ťažkosti.

VÍNO Z JASEŇA

 50g jaseňových listov 10 dní macerujeme v 1 

l suchého bieleho vína  v dobre uzavretej sklenej 

nádobe.  Potom víno scedíme do fliaš.

 Dávkovanie: v polčase medzi dvoma jedlami pi-

jeme po poháriku.

 Je močopudné, pôsobí aj proti reume a tvorbe 

ľadvinových kameňov.

VÍNO Z KORIANDRA

 20 g drvených plodov koriandra v 1 l suchého 

bieleho vína necháme 7 dní vylúhovať v sklenenej 

nádoby s dobrým uzáverom, scedíme a skladuje-

me v tmavej f ľaši.

 Dávkovanie: 1 malý pohár po jedle.

 Účinkuje proti plynatosti.

VÍNO Z ĽUBOVNÍKA BODKOVANÉHO

 20 g kvetov ľubovníka v 1 litri silného bieleho 

vína macerujeme 7 dní. Potom ho scedíme.

 Dávkovanie: denne 2 malé poháriky.

 Pomáha pri astme.

VÍNO Z MAJORÁNU

 30 g kvetov majoránky v 1 l bieleho vína ne-

cháme vylúhovať 7 dní v dobre uzavretej nádobe. 

Potom víno precedíme do fliaš.

 Dávkovanie: denne 2 malé poháriky.

 Pôsobí proti kŕčom, kvasným baktériám a ne-

príjemnému zápachu z úst, zlepšuje trávenie 

a upokojuje nervy. Má aj antiseptické účinky.

VÍNO Z MYŠIEHO CHVOSTÍKA

 50 kvetov myšieho chvostíka v 1 l suchého bie-

leho vína macerujeme 10 dní, scedíme a skladuje-

me vo fľaši.

 Dávkovanie: 1 malý pohárik denne, rozdelený 

polovicu pred a po obede.

 Má protizápalové účinky, používa sa na zlatú 

žilu, kŕčové žily a pri nešpecifikovaných žalúdoč-

ných ťažkostiach.

 Dva malé poháriky (v polčase medzi jedlami) sa 

odporúča užívať v prípade bolestivej a slabej men-

štruácie.

VÍNO Z PALINY PRAVEJ

 5 kvetov paliny pravej macerujeme 7 dní v 1 litri 

silného, suchého bieleho vína, potom ho starostli-

vo precedíme.

 Dávkovanie: 1 malý pohárik vždy pred hlavným 

jedlom. Doporučuje sa pri nechutenstve.

VÍNO Z ORECHOVÝCH LISTOV

 50 g rozdrobeného suchého orechového lístia 

alebo 200 g posekaného čerstvého orechového 

lístia máčame 4 dni v 1 l bieleho vína. Scedíme ho 

a podľa chuti môžeme aj osladiť.

 Dávkovanie: malý pohárik pred jedlom.

 Pomáha pri chorobách pečene a žalúdka.

VÍNO Z PASTIERSKEJ KAPSIČKY

 100-150 g čerstvo nasekanej pastierskej kapsič-

ky macerujeme 8 – 10 dní v 1 l kvalitného bieleho 

vína, často dobre pretrasieme a nakoniec scedíme.

 Dávkovanie: ak máme ľadvinové ťažkosti vína 

denne 2 malé poháriky.

VÍNO Z PÚPAVOVÉHO KOREŇA

 6 až 8 ks dobre umytých a postrúhaných kore-

ňov z púpavy (najlepšie čerstvý, ale môže byť aj su-

šený), 14 macerujeme v 1 l bieleho vína. Scedíme, 

prelejeme do fliaš a uložíme na tmavé a chladné 

miesto.

Vo víne je nielen pravda, ale aj zdravie
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 Festival vedy a techniky AMAVET  oslavuje v tomto roku 20. narodeniny. Je 

to prestížna súťaž projektov mladých, nádejných vedcov zo Slovenska, obohate-

ná o účasť ich zahraničných kolegov, ktorí si  ju musia  vybojovať v národných 

prehliadkach.

 Členovia  AMAVET klubu 727 pri Gymnáziu v Krompachoch sa týchto pre-

hliadok zúčastňujú pravidelne od roku 1992. Počas tohto obdobia naši mladí 

vedci postúpili  svojimi prácami do Mexika, USA, Juhoafrickej republiky, Por-

tugalska, Nemecka, Belgicka, Ruska, Českej republiky....

 Rok 2010 bol opäť úspešný. V dňoch 11.11. – 13.11. 2010 prezentovalo 17 

študentov v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte  Univerzity Komenského 10 

projektov. Práca Karin Pustayovej a Tomáša Mihoka postúpila na súťažnú pre-

hliadku I-SWEEEP do Houstonu, USA. Michaela  Ondášová a Lenka Perháčová 

získali cenu Association for Women Geoscientists Award. Vecnými cenami boli 

ohodnotení : David Almáši, Kristína Uličná, Miroslava Horváthová, Dominik 

Kľoc, Zuzana Gredecká, Lenka Novotná, Denisa Nováková, Matúš Salaj, Kris-

tián Gardošík, Denis Cmorej, Richard Hapák, Natália Nehrerová a Michaela 

Krescanková. Všetkým chceme poďakovať za  vzornú reprezentáciu nielen klu-

bu, ale aj školy a mesta a popriať im  chuť k ďalšiemu bádaniu a úspechy v štúdiu.

Mgr. Jana  Legartová, Karin Pustayová a Tomáš Mihok - účastníci festivalu

 Dávkovanie: tesne pred jedlom 50 – 100 ml. Pri záchvatoch je 

vhodné rozdeliť menšie dávky na viac ráz denne. 

 Osoží pri problémoch s trávením, najmä so žalúdkom a pankrea-

som, ale tiež pri črevných a žlčníkových kolikách.

VÍNO ZO ZMESI HLOHU, RUMANČEKA A MEDOVKY

 20 g kvetov hlohu, 10 g kvetov rumančeka a 5 g medovky maceru-

jeme 7 dní v 1 l sladkého silného bieleho  vína. Potom víno starostli-

vo scedíme a skladujeme v tmavej f ľaši.

 Dávkovanie: denne 2 poháre, ten druhý pol hodiny pred spaním.

 Odporúča sa proti nespavosti a vnútornému nepokoju.

VÍNO ZO ŽELEZNÍKA (VERBENY)

 50 g železníka (iba úplne vysušenú a rozmrvenú nadzemnú 

časť rastliny) macerujeme 10 dní v 1 l silného bieleho vína, potom 

scedíme.

 Dávkovanie:  denne 1 malý pohárik.

 Doporučuje sa pri neuralgických, horúčkovitých a reumatických 

bolestiach.

VÍNO Z YZOPU LEKÁRSKEHO

 30 g kvetov yzopu lúhujeme v 1 l silného bieleho vína 7 dní, potom 

víno scedíme do fliaš.

 Dávkovanie: denne 2 poháriky.

 Odporúča sa proti nachladnutiu, nádche, kašľu a zápalu priedu-

šiek. Podporuje trávenie a obmedzuje zápaly tráviaceho traktu.

ŽIHĽAVOVÉ VÍNO

 30 g žihľavových listov macerujeme v 1 l červeného vína, po 

7 dňoch scedíme a odložíme do fliaš.

 Dávkovanie: denne 2 malé poháriky.

 Žihľavové víno stimuluje trávenie, má osviežujúci a protireuma-

tický účinok.       

 Ludovit Dulai

č.2 / 9. január 1913
Štatistika r. 1912  

 Obecný notár Róbert Martinidesz zostavil štatistiku obyvateľstva za r. 1912. 

Minulého roku bolo 290 pôrodov: 9 mŕtvo narodených, 159 chlapcov, 131 

dievčat. Podľa náboženskej príslušnosti: 112 rím. katolíkov, 33  evanjelikov 

a. v., 22 izraelitov, 14 grék. katolíkov a 9 reformovaných. Zomrelo 128 osôb: 

napr. 8 na stareckú vyčerpanosť, 14 na tuberkulózu, 15 na choroby srdca, 7 na 

infekčné choroby, 5 na následky úrazov, 2 spáchali samovraždu, 3 na delirium 

tremens, 51 v mladšom veku ako 2 roky a i. Teda prírastok obyvateľstva za 

r. 1912 bol 162 osôb. Manželstvo uzavrelo 44 párov: 27 – obaja rím. katolíci, 

1 – obaja izraeliti, zmiešané: 9 rím. katolík + evanjelik, 4 rím. katolík + grék. 

katolík, 2 reformovaní + rím. katolík, 1 reformovaný + evanjelik. 

Návrh rozpočtu

 Hlavné body návrhu rozpočtu obce na r. 1913 sú nasledovné: príjmy vo 

výške 78.140 K 64 f, výdavky vo výške 104.885 K 51 f. Plánovaný schodok 

vo výške 26.744 K 87 f tvorí 20%-ná dodatková daň z daňového základu 

vo výške 133.724 K. To znamená, že dodatková daň oproti minulému roku 

nevykazuje zvýšenie.

č. 3/ 16. januára 1913
Vymenovanie

 Minister cirkevných zále-

žitostí a verejného školstva 

od 1. februára 1913 za vedú-

cu krompašskej škôlky č. 2 

vymenoval Aranku Mihalit-

skovú (čítaj: Mihaličkovú), 

opatrovateľku zo škôlky.

Odstúpenie

 Obvodný notár na dôchodku a obecný daňový radca, Sándor Petrássy 

(čítaj: Petrášši)sa vzdal svojej funkcie. Zastupiteľský zbor jeho odstúpenie 

prijal a odchádzajúcemu radcovi sa poďakoval za viacročnú horlivú pracov-

nú činnosť. V tejto pracovnej oblasti ho bude zastupovať zástupca starostu, 

Tivadar Gabos (čítaj: Gaboš).

Výkaz -  Minulého roku na krompašskom obecnom bitúnku porazili 702 

kusov rožného statku, 520 teliat, 299 oviec, 220 baranov a 1108 bravov.

 Preložil: Ludovit Dulai

O čom písali v noviny „Korompa“

Úspech amaveťákov z klubu 727 
pri Gymnáziu v Krompachoch

 KLZISKO
pre širokú verejnosť

ŠTADIÓN POD OKRUHLISKOM na Kúpeľnej ulici v Krompachoch.  

 Vstupné:  0,50 €

Prevádzková doba:
 pondelok – piatok: 16,00 -  20,00 hod.

 sobota – nedeľa: 14,00 -  20,00 hod.
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 Prešiel rok a každý z nás prešiel mnohý-
mi skúškami, rozčarovaniami i väčšími, či 
menšími radosťami a o trochu viac dospel. 
Hovorí sa, že keď dvaja robia to isté, nie je to 
to isté. Každý z nás dáva do situácií a okol-
ností svoj diel sily, či túžob a v neposlednom 
rade aj mieru svojej múdrosti.

Krátky numerologicko - tarotový 

pohľad na rok 2011
Z numerologického hľadiska je rok 2011 pod 

energiami čísla 4, ktoré reprezentuje vyváže-

nosť, stabilitu, štyri svetové strany, vecnosť, 

materiálno a logiku. V tarotových kartách je 

to Cisár, vládca. Tieto energie a sily sa dajú 

využiť i v tomto roku 2011. 

Vplyv čínskeho astrologického vysvetlenia 

Nesmieme zabudnúť, že prevažnú časť roka, 

po 3. 2., preberie podľa čínskeho horoskopu 

Mačka (Zajac). 

Hlavné astrologické vplyvy roku 

2011
Tento, ani žiadny ročný horoskop nemô-

že dávať absolútny návod, ako riešiť všeľud-

ské problémy. Všetko je individuálne, hlav-

ne naše povahy. 

 Rok 2011 by mal byť jednoduchší a príjem-

nejší, ako bol minulý. Je pod vládou Venuše, 

ktorá nie je tak náročná ako Slnko, ktoré 

vládlo roku 2010. Do života nevnáša žiadne 

veľké tragédie, ale naopak, učí nás vnímať 

krásu a pocítiť lásku. Preto sa v starej astroló-

gii volala Krasopaní alebo Malé šťastie (Veľ-

ké šťastie nazývali Jupitera.) Je astrologickou 

patrónkou predovšetkým materiálneho 

znamenia Býka a intelektuálneho znamenia 

Váh. Prinesie do tohto roku 2011 viac energií 

a snáh na doriešenie dohôd a zmlúv. Podporí 

diplomaciu v spoločnosti, politike i v rôznych 

vzťahoch. Dopraje každému život plnší ma-

lých príjemností a šťastíčka. Preto sa tí, čo 

nemajú lásku, môžu na ňu tešiť a spolu s ňou 

ŽENSKÉ OKIENKO
Zbavte sa známok 

unavených očí

Účinné cvičenie

Cvičením si oči nielen uvoľníte, ale taktiež 

aj zamedzíte zhoršovaniu zraku. Očnej jóge 

by ste sa mali venovať každý deň 4 až 8 mi-

nút. Na začiatok začnite s jednoduchým cvi-

čením: pohybujte očami nahor a nadol, snaž-

te sa pozrieť na špičku nosa a dolu, aby ste 

cítili napätie v očných svaloch. Pokračuj-

te otáčaním očí do strán a potom ich krúže-

ním. Všetky cviky opakujte šesťkrát. Ak cí-

tite ozajstný tlak a štípanie v očiach, vyskú-

šajte každý večer všetky cviky očnej jógy, aby 

ste oči ozdravili. 

Rumančekový čaj

Hoci je rumančekový čaj výborný aj na pi-

tie, aby ste uvoľnili oči, musíte si z neho uro-

biť obklady. Bylinky zalejte horúcou vodou 

a nechajte vychladnúť. Do scedeného nále-

vu namočte bavlnený uterák a priložte ho na 

zavreté oči. Zábal uvoľní vaše oči a taktiež 

zmierni opuch. Ak bylinkovému čaju predsa 

len neodoláte, vnútorne sa vám uľaví od trá-

viacich ťažkostí a taktiež má aj protizápalo-

vé účinky. 

Studené lyžičky

Univerzálny nástroj na zahojenie hrče na 

hlave je vhodný taktiež aj na kruhy a opu-

chy pod očami. Príborové lyžičky dajte na 30 

minút do chladničky a vychlaďte ich tak, aby 

neboli zmrznuté, ale len studené. Priložte ich 

na oči a počkajte, kým nezískajú izbovú tep-

lotu. Chlad by mal opuch stiahnuť a oči tak-

tiež postupne upokojiť. Osvieženie ich pri-

praví na ďalšiu námahu. 

Vitamíny

Aby ste zamedzili opuchom na očiach a ich 

únave, musíte im dodávať aj potrebné vita-

míny. Najvhodnejšie sú vitamíny C a E, kto-

ré nájdete najmä v citrusových plodoch, bro-

kolici a karfiole. Zdravie očiam zabezpečíte 

aj orechami, mrkvou alebo paradajkami. Nič 

nepokazíte ani mangom, ktoré je bohaté na 

vitamín A alebo čučoriedkami, ktoré zlepšu-

jú očný mikroobeh. 

na pozitívne zmeny. Staršie vzťahy sa zhar-

monizujú, oživia a upevnia. Nelegalizované 

partnerstvá sa vo väčšine prípadov zlegalizu-

jú. 

 Rozpadne sa kvadratúra, ktorá blokovala 

Jupitera, Urán, Saturn i  Pluto. Aj preto to 

mali hlavne Barani, Raci a Kozorožci dosť 

komplikované. Do astrologických vplyvov vo 

veľkej miere zasiahne i planéta snov a fantá-

zií, Neptún. Dlhodobo bol vo vzdušnom Vod-

nárovi, teraz sa presúva do znamenia Rýb. 

Týka sa to hlavne obdobia medzi 4. aprílom 

a 5. augustom. Vodné znamenia dostanú viac 

inšpirácií a možnosť zahĺbiť sa do duchovna 

a ezoteriky. Blíženci, Panny a  Strelci z toho 

znervóznia a budú mať pocit, že svet je pre 

nich príliš zložitý. Prechod planéty Neptún, 

ale zároveň i  Chiróna predstavuje pre ľudí 

i Zem očistenie a pozitívne zmeny k lepšiemu. 

V máji najviac zo všetkých mesiacov budete 

podstupovať skúšky trpezlivosti a zdatnosti. 

Každopádne človek nie je nikdy čiernobiely, 

preto môže byť v  jednej oblasti prelietavý 

a v druhej zas bude túžiť po stabilite. Aspekty 

a postavenie Saturna majú stabilizačný cha-

rakter, respektíve človek sa bude v príslušnej 

oblasti snažiť preferovať skôr istotu a nemen-

nosť. Šťastie je veľmi relatívny pojem, ale 

ak máme na mysli konštelácie, ktoré môže 

človeku priniesť viac šťastných náhod, tak 

v prvom rade je to postavenie Jupitera a jeho 

priaznivé aspekty k ostatným planétam a tiež 

celková početnosť trigónov v horoskope, ak 

sa správne využije ich potenciál. 

 V každom roku sme všetci pod vplyvom 

a akoby vo vleku udalostí, ktoré nemôžeme 

ovplyvniť. Vládkyňa roku, Venuša, je trochu 

povrchná. Stará sa predovšetkým o svoje 

záležitosti. Preto sa tento rok bude dariť viac 

jednotlivcom, ktorí si budú hľadať cestičky 

k svojmu prospechu. Z prosperujúcich jedin-

cov sa skladá prosperujúca spoločnosť! Obja-

ví sa viac špekulantov, ktorí síce budú pôsobiť 

uhladeným dojmom, ale môžu vás elegantne 

podviesť        Zdroj: Internet

Horoskop na rok 2011Horoskop na rok 2011
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Dobrá novina zo srdca ďakuje: 

za materiálnu a finančnú pomoc pri reprezentácii našej školy a mesta Krompachy 

v prezidentskom paláci: p. primátorke Ing. Ivetke Rušinovej a mestskému úradu, 

Rimsko- katolíckemu farskému úradu p. Mgr. Vierke Lovasovej a Cvč Prima, Ľu-

dovému súboru Krompašan za kroje a 

neposledne rodičom všetkých koledníkov 

za akúkoľvek pomoc počas prípravy vy-

stúpenia.

Dobrá novina v tomto roku 

vykoledovala na misie

sumu 417 €
Vďaka patrí

i našej 

farnosti!

„Išiel som koledovať, aby som potešil 

druhých ľudí a aby som urobil dobrý 

skutok.“

Dobrá novina z Krompách u pána prezidenta 4.1.2011

ANKETA -  účastníkov na koledovaní 
pánovi prezidentovi o ich pocitoch:
Andrejka Ivančová: 

 Tento výlet do Bratislavy sa mi veľmi páčil, keďže atmosféra bola 

už od prvého okamihu úžasná. Myslím si, že nikto z nás neľutuje ,že 

sa na to dal, pretože to bol skvelý a jedinečný zážitok. Prezident a jeho 

manželka boli veľmi sympatickí a bol to veľmi príjemný pocit vidieť, 

že sa im náš program páčil. Taktiež sme mali vybavené ubytovanie a 

stravu(podotýkam ,že veľmi chutnú), za čo vďačíme pani katechétke 

Rybárovej, ktorá všetko zorganizovala na jedničku! Ja osobne mám 

tiež veľký zážitok z koledovania v nemocnici, pretože pre mňa to bol 

neopísateľne krásny pocit vidieť natešené tváre chorých a starých 

ľudí, ktorí sviatky nestrávili v kruhu svojich blízkych, ale v nemocni-

ci. Celá táto akcia bola jedinečná a spríjemnila nám prázdniny :)

Janka Janošiková: 

 Koledovanie u pána prezidenta bolo pre mňa zážitkom, ktorý si 

budem ešte dlho pamätať a vždy na to s radosťou spomínať. Bol to 

krásny výlet so super ľuďmi. Najväčší dojem u mňa samozrejme 

zanechalo samotné koledovanie pred pánom prezidentom, ale aj 

prípravy, skúšky či vyberanie krojov mali niečo do seba. Táto cesta 

do Bratislavy bola pre nás veľkou odmenou a už teraz sa tešíme na to 

budúcoročné koledovanie, síce nie v prezidentskom paláci, ale určite 

za dobrú vec deťom do Afriky.

Matúš Rybár  7.A:

 Mne sa koledovanie v Bratislave veľmi páčilo. Bol to pre mňa veľký 

zážitok stretnúť sa s pánom prezidentom. Teším sa aj na koledovanie 

vo farnosti , lebo pomáham ľudom v Afrike. Neviem si ani predstaviť, 

žeby sme doma nemali čistú vodu.

Peter Rybár  5.B

  Mne sa najviac páčilo pri pánovi prezidentovi, že nás pochválil, 

že nemyslíme len na seba a vieme pomáhať aj druhým. Pred p. pre-

zidentom som mal trochu trému, ale nepomýlil som sa, tak som rád. 

Oplatilo sa to. Dúfam, že tam ešte niekedy pôjdem. Keď sme šli od 

p. prezidenta, fotili sme sa pri aj strážnikoch paláca. Vojaci sa ani 

nepohli – to sa mi tiež páčilo. Potom sme šli do nemocnice a koledo-

vali sme po piatich oddeleniach s rehoľníkom bratom Jánom. On nás 

pozval do nemocnice na obed aj koledovať. Som rád ,že sme potešili 

chorých v novom roku.

Terézia Valeková     7.B

 Tento výlet do Bratislavy k pánovi prezidentovi bol výborný. Bola 

to pre mňa veľká odmena zato, že pomáhame tým, ktorí našu pomoc 

veľmi potrebujú. Sme radi, že aspoň malým darom môžeme pomôcť 

a preto sme všetci z Dobrej noviny ochotní im pomáhať aj v ďalších 

rokoch.

Mária  Slovinská 7.B

 Na výlete sa mi páčil prezidentský palác. Bol krásne večer vysvietený 

a bol pekne zariadený i vo vnútri. Páčila sa mi aj stráž pred palácom.

Norbert Mikula 5.B

 Veľmi sa mi páčilo ubytovanie u milosrdných bratov v Bratislave. 

Brat Ján nám prichystal dobré jedlo. Koledujem rád. Dobrá novina 

vždy vyzbiera od ľudí eurá a potom sa pošlú chudobným do Afriky. 

Páčilo sa mi vystupovať v prezidentskom paláci. Majú tam aj pekné 

záchody. Ja som si v nich zabudol ozembuch, musel som sa do paláca 

vrátiť.

Martin Mikula  Gymnázium

 Veľmi som bol milo prekvapený z ubytovania u rehoľníkov aj z 

dobrej stravy. Pri paláci sa mi páčila čestná stráž. Najlepší bol de-

tektor kovov na kontrole v paláci, či nie sme ozbrojení. Páčilo sa mi 

ako sa v sieni otvorili dvere a hovorkyňa uviedla, že prichádza pán 

prezident s manželkou. Samozrejme sa mi páčilo i naše vystúpenie 

pre neho. Podľa mňa sme z troch skupín boli najlepší. Páčilo sa mi aj 

obchodné stredisko Avion. Celkovo bola dobrá nálada.

Tamara Brutovská  5.A

 V Bratislave sme sa mali veľmi dobre. Pán prezident je veľmi milý, 

mali sme trochu trému, ale dopadlo to dobre. Najviac sa mi páčila 

prijímacia sieň pána prezidenta, ktorá bola celá ako zo zlata. Veľmi 

milá bola i pani manželka p. prezidenta. Ale najviac zo všetkého sa 

mi páčilo ako sme sa fotili s čestnou strážou. Bola to super odmena 

za naše koledovanie.

Mária Adamkovičová  5.A

 Na koledovaní sa mi páči, že pomáhame iným, čo to potrebujú. 

Páčilo sa mi akí boli ľudia všade ku nám milí a dobrí: rehoľný brat Ján 

v ubytovni, všetci v paláci i chorí v nemocnici.
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 Druhý ročník veľkej tanečnej bitky v štý-
le electro dance pod názvom Dance or die 
privítal 18. decembra na pôde športovej 
haly SOŠ železničná v Košiciach tanečníkov 
a tanečných fajnšmerkov nielen zo Sloven-
ska, ale aj z Čiech a Maďarska. 
 Výkony najlepších dancerov a tímov hod-

notila odborná päťčlenná porota, ktorá sledo-

vala zvládnutie tanečných prvkov a ich pri-

spôsobenie hudbe, originalitu, kreativitu, 

pri hodnotení tímov synchrónnosť a nároč-

nosť choreografie. 

 

Tanečnej súťaži predchádzal workshop pod 

vedením Mareka Hojstriča, vedúceho zá-

ujmového útvaru electro dance a hlavného 

iniciátora podujatia. Záujemcovia sa počas 

workshopu naučili niektoré prvky electro 

dance a zvládli choreografiu. Centrum voľ-

ného času PRIMA a Electro dance generation 

Slovakia ako generálni partneri podujatia do-

hliadali nad hladkým priebehom workshopu 

aj samotnej súťaže.

 Samotná súťaž prebiehala v dvoch kate-

góriách. V kategórii tímov stáli proti sebe 

tri tímy. Víťazstvo si odniesol tím Heroes of 

Vertifight, strieborné medaily si vybojovali 

Electro Crew Košice a bronzové miesto pat-

rilo  Electro Warriors Lučenec. 

Medzinárodná súťaž v electro dance 
má nových víťazov

 V kategórii jednotlivcov predviedlo svo-

je tanečné majstrovstvo takmer štyridsať ta-

nečníkov. Proti sebe súťažili dvaja alebo tra-

ja tanečníci, z ktorých vždy jeden postúpil 

do ďalšieho kola. Semifinále určilo dve dvo-

jice v mužskej a dve dvojice v ženskej kategó-

rii súťažiace o zlatú, striebornú a bronzovú 

medailu. Odborná porota to nemala ľahké, 

oproti minulému ročníku súťaže sa hranica 

náročnosti, originality a kreativity posunula 

na vyšší stupeň, aj preto si niekedy vyžiada-

li opakovanie battle. Najlepšími tanečníkmi 

v súťaži Dance or die sa napokon stali v muž-

skej kategórii Joey (Heroes of Vertifight), Lu-

káš Bátor (KR Electro) a bronzovú si odniesol 

Anni (Heroes of Vertifight). Obrovské taneč-

né nasadenie a svoj jedinečný štýl predvied-

li aj súťažiace v ženskej kategórii. Prvenstvo 

z minulého roka obhájila Daša Lučanská (KR 

Electro), striebro si vybojovala Mc Teck (He-

roes of Vertifight), na treťom mieste skončila 

Petra Lizáková (KR Electro).

 Súťaž by nebolo možné zorganizovať bez fi-

nančnej a organizačnej podpory hlavného 

partnera podujatia Centra voľného času PRI-

MA a ďalších partnerov – Electro dance gene-

ration Slovakia, SOŠ železničná Košice, Kraj-

ské športové centrum Košice, Krajské športo-

vé centrum Prešov, TM Studios, Arne produc-

tion a za podpory mediálnych partnerov inter-

netovej televízie MyStyleTv.sk, rádia FM, rádia 

KISS, časopisu The City a webovej podpory.

 Všetkým tanečníkom, divákom, porot-

com, organizátorom, médiám a všetkým, 

ktorí túto akciu akokoľvek podporili, patrí 

veľká vďaka. Tešíme sa na budúci ročník.

Mgr. Veronika Bekešová

Súťaž o najkrajší 
vianočný stromček
 Dňa 17.12.2010 sa námestie pred MsÚ premenilo na krás-

ny rozprávkový les, v ktorom sa pyšne vypínali prekrásne via-

nočné stromčeky. Žiaci materských, základných škôl, špeci-

álnej základnej školy a gymnázia sa zapojili do súťaže o naj-

krajší vianočný stromček, ktorú mesto organizuje pravidel-

ne počas vianočných trhov. Je naozaj obdivuhodné, aké úžas-

né ozdoby žiaci zhotovili z rôznych materiálov (papier, drevo, 

slama, žiarovky, látka, vlna...)

 Dvanásť ozdobených vianočných stromčekov bolo skutoč-

ná pastva pre oči všetkých návštevníkov vianočných trhov. 

Bolo veľmi ťažké vybrať, ktorý stromček je najkrajší. Roz-

hodli sme sa oceniť všetky školy. Finančné odmeny venova-

lo Mesto Krompachy a sladké odmeny - torty- venoval všetkým 

súťažiacim majiteľ cukrárne Balkán III., ktorému aj touto ces-

tou srdečne ďakujeme.

Bc. Adriána Kočanová

Prírodovedný deň 
na Gymnáziu v Krompachoch
 Pri príležitosti Medzinárodného roku 
biodiverzity sa uskutočnil na Gymnáziu 
v Krompachoch 18. novembra 2010 druhý prí-
rodovedný deň.  
 Čo je to biodiverzita? V zjednodušenej podo-

be je to vlastne mozaika života v celej rozma-

nitosti jeho druhov a foriem, čiže rozmanitosť 

života na Zemi. Žiaci 8 – ročného štúdia  riešili 

rôzne úlohy, ktoré boli zamerané na pozná-

vanie rôznorodosti prírody prostredníctvom 

všetkých zmyslov daných človeku.

 Niektoré z úloh: rozoznať hmatom rôzne prí-

rodné materiály, na základe chuti určiť z akého 

ovocia bol uvarený džem, určiť z akého stromu 

sú vzorky dreva,  vedieť správne separovať od-

pad, určiť rôzne druhy korenín, pripraviť na 

základe ochutnania vodu rovnako slanú ako 

bola predložená vzorka, uloviť si udicou rybu,  

navrhnúť turistickú trasu vo Vysokých Tatrách 

a mnoho ďalších. Umelecky sa mohli realizovať 

pri tvorbe výtvarných diel zo semienok. Okrem 

našich žiakov si niektoré úlohy vyskúšali aj 

piataci zo Základnej školy na Maurerovej, ktorí 

ako hostia  dostali bonus – naučili sme ich uva-

riť si doma plastelínu.

 Veríme, že aj takéto aktivity  dokážu v účast-

níkoch zasiať semienko nespokojnosti s tým, 

ako sa správame k prírode a vytvoriť v nich 

pocit zodpovednosti za stav ich najbližšieho 

okolia.                     Mgr. Jana Legartová
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Plán aktivít 

Denného centra seniorov 

na rok 2011

15. február – Zdravotná prednáška

21. február – Spomienkové stretnutie 

     pamätníku Krompašskej 

     vzbury

8. marec – Spoločenské stretnutia

     pri príležitosti  MDŽ

17. marec – Výročná členská schôdza

12. máj – Kultúrne podujatie 

     „DEŇ MATIEK“ 

     - v reštaurácii

23. jún – Športový deň seniorov

20. júl  – Zájazd – Stará Ľubovňa

     a jej okolie

23. august – Zájazd – Bardejovské kúpele

26. august – Spomienkové stretnutie 

     pri príležitosti SNP

13. september – Družobné stretnutie 

     seniorov

20. október – Kultúrne podujatie 

     pri príležitosti 

     „Mesiaca úcty k starším“

24. november – Spoločenský večierok 

     seniorov v reštaurácii

7. december – Prednáška o ochrane 

     zdravia a majetku

 Denné centrum seniorov hodnotilo od-
chádzajúci rok, ktorý bol veľmi náročný na 
jednotlivé kultúrne a spoločenské aktivity, 
ale zvládnuteľný .
 Podľa nového štatútu denného centra sme 

sa snažili ho plniť čo najsvedomitejšie. Našou 

základnou úlohou je spríjemňovať voľný čas 

seniorov mesta , v prípade im aj pomôcť pod-

ľa daných možností . 

 Budova v ktorej sa nachádza naše centrum 

bolo vo veľmi zlom technickom stave. Mest-

ský úrad ju postupne upravuje. V mesiaci au-

gust až október previedli úpravu obvodové-

ho muriva proti zamakávaniu budovy, vyme-

nili pokazené plynové gamatky, vymaľovanie 

všetkých vnútorných a vonkajších priesto-

rov. Na čelnej strane budovy vymenili okno 

a označili budovu názvom centra.

 Za vynovenie nášho centra ďakujeme 

Mestskému úradu a všetkým pracovníkom, 

čo sa na opravách podieľali.

Medzi najobľúbenejšie podujatia v uplynu-

lom roku a hojnou účasťou boli : 

• Zahájenie nového roku pri kapustnici 

 v Dennom centre seniorov

• Spoločenský večierok ku: 

 „DŇU MATIEK„

• „Katarínske posedenie“

• Začinajúca sa športová činnosť a vychádz-

 ky do prírody v okolí Krompách

• Pri príležitosti mesiaca: 

 „ÚCTY K STARŠÍM“

 Mestský úrad zabezpečil nezabudnuteľný 

zážitok s kultúrnym programom, za účasti 

hudobnej skupiny Pavelčákovci z Košíc pre 

všetkých seniorov mesta. Touto cestou chce-

me poďakovať všetkým pracovníkom, ktorí 

to zorganizovali.

 V roku 2011 okrem spomínaných podujatí, 

výbor denného centra naplánoval : 

• Družobné stretnutie s iným centrom 

 seniorov

• Prednášky a besedy 

• Spoznávanie krás Slovenska – zájazdy, a pod.

Informácia o dennom centre seniorov
 Tým chceme osloviť aj občanov – seniorov 

nášho mesta, ak majú záujem, môžu sa pri-

hlásiť u členov výboru alebo u pani Böhme-

rovej Eleny –vedúcej denného centra senio-

rov, ktoré je otvorené : v pondelok, stredu, 

piatok a v nedeľu od 15:00 hod. do 20:00 hod. 

Čaká vás príjemné posedenie pri rôznych ak-

tivitách. 

 Záverom prajeme našim členom, pracov-

níkom Mestského úradu, mestskému zastu-

piteľstvu a všetkým našim sponzorom veľa 

zdravia, šťastia a pracovných úspechov v No-

vom roku 2011.

 Ružena Kiselová  a výbor Denného centra seniorov

Predvianočná atmosféra 
v CVČ PRIMA a na Slovinkách

  Posledné dni pred sviatkami strávené 

v škole si deti a učitelia spríjemnili v CVČ 

PRIMA na vianočnej krúžkovici, ktorá sa 

začala tradovať už minulého roku. Deti zo 

ZŠ Zemanská a ZŠ Maurerova pripravili 

pásmo vianočných príbehov a tanečné a re-

citátorské vystúpenia. K príjemnej atmosfé-

re prispeli aj záujmové útvary electro dance, 

poppin a break dance. Vôňa predvianočnej 

kapustnice, teplý čaj a sladkosť – aj taká bola 

PRIMA krúžkovica. 

 K predvianočnej atmosfére prispel aj 

vianočný koncert na Slovinkách. Deti pra-

cujúce v záujmových útvaroch pod vede-

ním Bc.  Lucie Sabovej predviedli kúsok 

divadla, tanca, prednesu, spevu, či hry na 

hudobných nástrojoch a potešili tak srdcia 

všetkých zúčastnených.

 Za krásny umelecký zážitok ďakuje-

me nielen deťom, ale aj ich učiteľom, ktorí 

s nimi trpezlivo nacvičovali.

Mgr. Veronika Bekešová

CENNÍK - KRYTÁ PLAVÁREŇ 
SSOŠ SEZ Krompachy

 jedna hodina dve hodiny tri hodiny

Deti 

do 6 rokov
voľný vstup

voľný 

vstup

voľný 

vstup

Mládež od 7

do 18 rokov
1,- € 1,40 € 1,70 € 

Dospelí 1,50 € 2,00 € 2,50 € /

ZŤP   

(doprovod 

vstup voľný )

1,- € 1,30 € 1,70 € 

Otváracie hodiny:

Pondelok   - 16 : 00  – 20 : 00 h

Utorok - 16 : 00 – 20 : 00 h

Streda    - 16 : 00 – 20 : 00 h

Štrvrtok - 16 : 00  – 20 : 00 h

Piatok - 16 : 00  – 20 : 00 h

Sobota - 15 : 00  – 20 : 00 h

Nedeľa - 15 : 00 – 20 : 00 h

     

tel.č. 053/4452518

Príchod Mikuláša 

do Krompách
 Po roku opäť do nášho mesta zavítal Mi-

kuláš. 4. decembra žiarili očká všetkým de-

ťom v našom meste. Mesto Krompachy or-

ganizovalo   v tento deň program, v ktorom 

okrem Mikuláša, čerta a anjela, si mohli de-

tičky pozrieť rozprávočku Spišského divadla 

“O Ružovej Aničke...“ 

 Po odohraní rozprávočky Mikuláš rozdal 

prítomným deťom v divadelnej sále balíč-

ky, za ktoré mu deti zarecitovali, či zaspieva-

li a  následne slávnostne rozsvietil vianočnú 

výzdobu v našom meste. 

Krytá plaváreň Krompachy

PrimaPrima
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Krompachy



ATRAPA, CIEVKA, IHLANY, KANÁL, 

KAPACITA, KAPCE, KMENE, KOALA, 

KOLMICA, KOPCE, KOSTI, KRÁSKA, 

KYCHTA, LATKA, LAVICA, LEKNO, 

LOPTA, MORKA, NÁSKOK, NÁZOV, 

ODVESNA, OPRAVÁR, OSLAVA, 

OSTRAVA, OVOCIE, PANIKA, PAPRADIE, 

POROTA, POTRAVINA, PRÁCA, 

PRASLICA, RAKVA, ROVINA, SAMBA, 

SEKCIA, SEKERA, SIESTA, SKALA, SKOBA, 

SLAMKA, SOKOL, SOMÁR, SPEVEKOL, 

SRNKA, SUDCA, SVETLICA, TOPÁNKA, 

ÚKLONY, VATRA, VRECE, ZÁTKA, 

ŽELEZNICA, ŽIAROVKA, ŽILINA

KUPÓN č.1
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- Svokra odchádza z návštevy. Dcéra ju 

vyprevádza, zať s úsmevom nakladá kufre 

do auta. 

- „Zať môj, veďže sa už toľko neobťažuj.“

- „Ale mama, aké obťažovanie...“ 

 TAJNIČKA

 Uzávierka Krompašského spravodajcu 
je vždy 25. v mesiaci

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

mesiaci.

INZERCIA
Doučím nemecký jazyk – konverzačné ho-

diny pre opatrovateľky ( v okolí Krompách).

Kontakt: 0908313341

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.

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

22.1. o 19.00 hod. HARRY POTER A DARY SMRTI Vstupné 2,- EUR

dobrodružný, fantasy, USA, 2010, Réžia: David Yates, Hrajú: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, 

Emma Watson, Maggie Smith, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Michael Gambon, 

Alan Rickman, Fiona Shaw, Julie Walters, Bonnie Wright, Bill Nighy

 Najočakávanejšia siedma a posledná časť zo série filmov „Harry Potter“ prichádza v dvoch 

častiach pod názvom “Harry Potter a Dary smrti”.

 V prvej časti “Harry Potter a Dary smrti I” sa Harry, Ron a Hermiona vydávajú na veľmi 

nebezpečnú misiu - tentokrát bez dohľadu svojich profesorov a predovšetkým bez ochrannej 

ruky profesora Dumbledora. Musia sa spoľahnúť len na seba viac ako kedykoľvek predtým.

29.1. o 19.00 hod. DEADLINE    Vstupné 2,- EUR

Komédia, USA, 2010, Réžia: Todd Phillips, Hrajú: Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Jamie 

Foxx, Michelle Monaghan, Juliette Lewis. 

 Architekt Peter Highman (Robert Downey Jr.) sa nutne potrebuje dostať z Atlanty do Los 

Angeles, aby stihol pôrod svojho prvého dieťaťa, ktoré sa má narodiť o 5 dní. Na letisku sa stre-

táva so snaživým a naivným začínajúcim hercom Ethanom Tremblayom (Zach Galifianakis), 

ktorý chce v L.A. začať svoju hereckú kariéru. Nepriazňou osudu a hlavne vďaka Ethanovi sú 

obaja vyhostení z lietadla. Peter sa ocitne bez dokladov, batožiny a peňazí. V tejto zdanlivo bez-

východiskovej situácii Ethan ponúkne, že ho zvezie vo svojom prenajatom aute. Táto absolútne 

nesúrodá dvojica sa teda vydá na dlhú a náročnú cestu naprieč celou krajinou. 

12.2. o 19.00 hod. ŽIVOT JE TAKÝ   Vstupné 2,- EUR

komédia / dráma, USA, 2010, Réžia: Greg Berlanti, Hrajú: Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh 

Lucas, Hayes MacArthur, Melissa McCarthy

 V tejto romantickej komédií „Život je taký“ je Holly Berensonová (Katherine Heigl) úspešná 

majiteľka reštaurácie a Eric Messer (Josh Duhamel) pracuje pre športový televízny kanál. Jediné, 

čo majú spoločné, je ich nechuť k sebe po nevydarenom rande na slepo a ich láska k ich krsniatku 

Sophie.

26.2. o 19.00 hod. TAJOMSTVO MÚMIE   Vstupné 2,- EUR

dobrodružný, akčný, fantasy, Francúzsko, 2010, Réžia: Luc Besson, Hrajú: Louise Bourgoin, 

Mathieu Amalric, Gilles Lellouche, Philippe Nahon, Jean-Paul Rouve

 Záľuba režiséra v ženských neohrozených hrdinkách nadobúda v tomto filme novú podobu. 

V dobovom akčnom snímku zo začiatku 20. storočia predstavuje Indiana Jonesa v sukni – svoj-

ráznu, pôvabnú reportérku Adéle. Bessonovi sa tak po desiatich rokoch podarilo splniť si sen 

a uviesť na plátno postavy klasických komiksov Jacquesa Tardiho.

Predpredaj:  1 hod. pred premietaním! 

KINO SLÁVIA KROMPACHYKINO SLÁVIA KROMPACHY
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