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Z obsahu čísla vyberáme:
 - Termokomplex informuje

 - Prehľad dávok potravín

 - Spomienky našich občanov

 - Policajný zápisník

 - Rady na dovolenku

67. výročie SNP
Pozývame Vás na pietny akt

pri príležitosti 67. výročia SNP 

dňa 30.8.2011 o 15,00 hod. 

k pamätníku oslobodenia na Námestí slobody v Krompachoch

Vážení a milí Krompašania. 

 K napísaniu tohto článku ma priviedli dotazy občanov k rôznym 

problémom, ktoré sa vynárajú v meste. Medzi občanmi rezonujú 

otázky úprav verejných priestranstiev, ciest, ihrísk, ale aj zvýšený 

vandalizmus v našom meste.

 V tomto čase sa realizujú práce na úpravách verejného priestran-

stva. Môžem smelo povedať, že sa stretávam prevažne s pozitívnymi 

ohlasmi na to, čo sa robí v meste. Sú aj niektoré kritické pripomienky, 

ale pokiaľ sú konštruktívne a nie sú v rozpore so schváleným projek-

tom, spolufinancovaný z fondov EU snažíme sa ich zapracovať. 

 Vážení spoluobčania, zároveň vás chcem poprosiť aj o trpezlivosť. 

Skoro denne sa stretávam s požiadavkou osadenia, alebo odstránenia 

lavičiek z priestranstiev pred bytovými domami. Niektorí sa dožadu-

jú lavičky osadiť, lebo si nemajú vo voľných chvíľach kde sadnúť, iní 

žiadajú ich odstránenie, pretože sa tam stretáva po nociach mládež 

a robí tam krik a iné „neprístojnosti“. 

 Už na spoločenskom stretnutí členov Jednoty dôchodcov  SR som 

spomínala prípad, keď ma obyvateľky Maurerovej ulice požiadali, 

aby sme pred bytovkami osadili lavičky. Najprv som zaujala zamieta-

vý postoj, za ktorý sa im ospravedlňujem, ale neskôr som si zavolala 

príslušného zamestnanca, aby v tejto lokalite zabezpečil osadenie la-

vičiek, ktoré boli predtým osadené v centrálnom parku, pretože boli 

v najlepšom technickom stave. Tento zamestnanec ma upozornil, 

že nemáme už dosky z týchto lavičiek, pretože ich  niektorí občania 

zobrali hneď pri vyberaní zo zeme, priamo pred strojom, keďže  ich 

chcú použiť pri svojej chatke, na záhradke. Takže ostali nám len be-

tónové konštrukcie bez dosiek. Tieto musíme zakúpiť, aby sme mohli 

použiť betónové konštrukcie z lavičiek. 

 Veľká nespokojnosť zavládla medzi obyvateľmi Lorencovej ulice 

pretože sme uzatvorili lávku cez potok. Táto lávka slúži obyvateľom 

už niekoľko desiatok rokov bez väčších opráv. Avšak aj túto lávku 

poškodila zvýšená hladina vody počas povodní predchádzajúcich ro-

kov. Toto poškodenie nebolo okom viditeľné, avšak úplne sa rozpadla 

drevená nosná konštrukcia lávky a aj betón, ktorý bol v neskorších 

rokoch dopĺňaný, prestal plniť svoju funkciu. Predpokladali sme, 

že lávka ešte niečo vydrží, avšak po zime sa lávka začala prepadávať 

a  vytvorili sa v nej už viditeľné diery. Z bezpečnostných dôvodov sme 

ju museli úplne uzatvoriť. Denne sme svedkami toho, že aj ľudia vo 

vyššom, zrelom,  veku prechádzajú po jej vonkajšej strane, a to po 

plynovej rúre. Všetci tí hazardéri by si mali uvedomiť, že sa vystavujú  

riziku pádu.  Prosím Vás o trocha trpezlivosti. V najbližších dňoch 

začneme realizovať jej opravu. 

 Snažili sme sa tento rok z vlastných prostriedkov „poplátať“ výtlky 

na cestách, ale aj z prostriedkov, ktoré sme získali na odstraňovanie 

škôd po povodniach. Zrealizovali sme v niektorých častiach mesta aj 

celé asfaltové koberce. Pri potravinách Milk – Agro na Hlavnej ulici 

sme spojili naše finančné prostriedky s prostriedkami firmy Ter-

mokomplex, s.r.o. a firmou Milk Agro a zrealizovali sme asfaltovú 

úpravu za objektom potravín. Zásobovacie autá, zákazníci a vlastníci 

garáží tam zvýšenou prevádzkou vytvárali v nespevnenej komuniká-

cií výmole, ktoré boli zaplňované  dažďovou vodou. Dúfam, že touto 

úpravou sa zvýši štandard parkovania a nakupovania v tomto, pre 

Krompašanov  obľúbenom obchode. 

PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA MESTA KROMPACHY

pokračovanie na strane 3
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JUBILANTI 

85 roční

Mária Pavlíková,

Emil Rak, 

Otília Kulfantová, 

Zuzana Kořenková

80 roční

Helena Ďuricová

Jozef Patera

75 ročné

Helena Čujová

Emília Kristiánová

70 roční

Mária Varadyová

Anna Krasenská

Ľudovít Valent

Magdaléna Saksová

Ivona Tomášiková

 BLAHOŽELÁME 

             JUBILANTOM

NARODENIA V JÚLI 2011

Janka Argalášová

Kornélia Barbieriková

Olívia Dirdová

Daniel Gábor

Alena Gáborová

Ján Grohoľ

Nikolas Ondko

Daniel Pavol

Daniel Pollák

Ester Slivková

Samuel Ščuka

ÚMRTIA V JÚLI  2011

Ján Chovan

  1945 - 2011

Ľudmila Müllerová

 1948 – 2011
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XX. Krompašský jarmok XX. Krompašský jarmok 
(22.9.-24.9.2011).

22.9.2011 (štvrtok)
 16,00   DFS KROMPAŠANČEK a  FS KROMPAŠAN

 17,00  FS ŠARIŠSKÁ LIPA z Lipian

 18,00  FS RASLAVIČAN z Raslavíc

 18,45  Exhibičné vystúpenie OZ „Klub mažoretiek ASK“

 19,30  THE COLT country rocková hud. skupina zo Sp. N. Vsi

23.9.2011 (piatok)
 13,00  Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

     - udelenie Ceny mesta, Ceny primátora mesta 

     - obradná sieň MsÚ

 15,00  Slávnostné otvorenie Dní mesta a XX. Krompašského 

     jarmoku  - sprievod mestom

 16,00  JAGO – skupina historického šermu zo Sp.N.Vsi

 17,00  Fantasy Of Dance – írska tanečná show v podaní tanečnej 

     skupiny MERLIN

 18,00  Ľudový rozprávač Jozef Varga alias Jožko Jožka

 19,00  RETRO STARS SHOW 

     – veľkolepá show v štýle 70´ a 80´ rokov

 21,00  ZDENKA PREDNÁ 

 22,00  JARMOČNÁ VESELICA s DJ TRUPOM

24.9.2011 (sobota)
 13,00  DFS DÚBRAVIENKA z Prešova

 14,00   Dychová hudba „VLAŠANKA“ zo Spišských Vlach

 15,00  SPIEVAJTE S NAMI – vystúpenie žiakov ZUŠ z Krompách

 16,00  ŽREBOVANIE JARMOČNEJ TOMBOLY 

 17,30  DRIŠĽAK - folkovo-folklórna satirická skupina

 19,00  Jarmočná zábava
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 Určite mnohí sledujete zvýšený stavebný ruch pri ukončovaní 

dvoch bytových domov na Maurerovej ulici. Je predpoklad, že naj-

neskôr  koncom tohto roka by mali byť byty ukončené a skolaudo-

vané. V budúcom čísle spravodajcu Vás budeme o tejto výstavbe 

informovať viac. V súčasnosti je ešte stále môžete podávať žiadosti o 

pridelenie bytu v týchto nájomných bytových domoch. V súčasnosti 

evidujeme viac ako 60 žiadostí.  Žiadatelia budú ešte pracovníkmi 

úradu vyzývaní, aby doplnili aktuálne údaje a na základe splnených 

podmienok, ktoré sú schválené mestským zastupiteľstvom vo VZN 

č.3/2007 budú byty prideľované  žiadateľom, ktorí budú spĺňať tieto 

podmienky . 

 Dovoľte mi, aby som Vás informovala, že v auguste plánujeme 

ukončiť rekonštrukciu budovy Materskej školy na Hlavnej ulici.  V 

septembri bude vytvorená ďalšia trieda, cca pre 25 detí. Som rada, 

že aj napriek finančným ťažkostiam, s akými sa mesto borí, sa nám 

podarilo objekt, kde niekedy boli umiestnené deti zo Špeciálnej školy 

opraviť a pripraviť ho pre naše najmenšie deti. 

 Vážení spoluobčania, nedá mi, aby som  nespomenula to, o čom 

som sa zmienila v úvode tohto článku. Jedná sa o vandalizmus, kto-

rý v našom meste, tak ako v iných mestách, sa nedarí eliminovať. 

Pre tých, ktorí nevedia čo tento výraz znamená, uvádzam definíciu, 

ktorá je uvádzaná v rôznych slovníkoch a príručkách. Myslím si že 

vystihuje podstatu veci.  

 Vandalizmus, alebo vandalstvo je svojvoľné poškodzovanie a ni-

čenie verejného alebo súkromného majetku a podobných statkov, 

väčšinou kvôli vlastnému potešeniu alebo sebarealizácii. Pre takýto 

čin väčšinou chýba nejaký jasný motív. Slovo je odvodené od názvu 

kmeňa Vandalov, ktoré v roku 455 dobyli veľkú časť Talianska a 

vyplienili Rím. Slovo vytvoril Henri Grégoire, konštitučný biskup 

v Blois, počas Francúzskej revolúcie, keď ako Vandalisme popísal 

niektoré stránky chovania republikánskej armády.

 V pondelok 15. augusta, akoby cez naše mesto prebehla ničivá 

smršť. Nové lavičky vyvrátené, vytrhané sadenice  ešte nezakore-

nených kríkov, vytrhaná betónová dlažba v parkoch a následne ho-

dená do potoka a poškodená  ešte ani neskolaudovaná  autobusová 

zastávka. V parkoch plno fliaš od vína, porozhadzované jednorazové 

poháre, odpad a špina. 

 Vážení spoluobčania, nevieme si vážiť to, čo sa s veľkou náma-

hou  podarilo urobiť? Som presvedčená, že nie Vy, ktorí čítate tento 

článok, ste to urobili, ale chcem vás poprosiť, aby sme neboli hluchí 

a slepí k týmto neduhom. Veľmi si vážim tých občanov, ktorí nás 

upozorňujú na „ctihodných občanov“, ktorí dokážu premiestňovať 

stavebný materiál aj za bieleho dňa do svojich dvorov a garáží, ale 

aj tých ktorí napomínajú „triedičov odpadu v kontajneroch“. Avšak 

je pre mňa nepochopiteľné, že rodičom v noci deti nechýbajú a že 

im nevadí, že ich neplnoleté deti prídu domov nie stále v triezvom 

stave. Vadí mi aj ľahostajnosť niektorých z nás, občanov, podnikate-

ľov  a zložiek štátnej a verejnej moci k vandalizmu, poškodzovaniu 

cudzej veci a k užívaniu alkoholu na verejnosti. Tento neduh sa u nás 

prehliada a ticho akceptuje. Obchodníci bez problémov predávajú 

alkohol neplnoletým, lebo biznis je biznis. V reštauráciách a pohos-

tinstvách sa bežne predáva pivo, alebo iný alkohol bez predloženia 

dokladov, preukazujúcimi vek zákazníka. A dodržiavanie nočného 

kľudu, veď to je u nás už niečo smiešne a zastarané. Skúste sa občania 

pozrieť po 22. hod. večer na detské ihriská vedľa svojich príbytkov, čo 

sa tam deje. Prečo nezdvihneme telefón a neupozornime štátnu alebo 

mestskú políciu na porušovanie zákonov.

 Ja viem, že aj mladí sa chcú zabaviť. Veď aj naši starí rodičia chodili 

na zábavy a my stredná generácia na čaje o piatej. Niektoré podniky 

aj u nás robia diskotéky, avšak so sťažnosťami na rušenie nočného 

kľudu, sa však skoro už žiadna diskotéka nezaobíde. 

 Chcem Vás požiadať, milí mladí priatelia, o trocha pochopenia a 

zhovievavosti k svojim rodičom a starým rodičom, lebo tí spravidla 

ráno musia ísť do práce a mali by byť oddýchnutí. Myslíte na to, že aj 

Vy raz budete starší a bude Vám hluk prekážať.   

 Na záver, aby celý článok nevyznieval, že je namierený len proti 

mladým, chcem uviesť kladný príklad, ktorý mi vyrazil dych a pove-

dala som si, že s našou mládežou to nie je až tak zlé. Že sú medzi nimi 

aj takí, ktorí vedia čo je zodpovednosť. Pred časom nám volal správca 

evanjelickej farnosti, že na fare je rozbité okno. To okno sa dalo ihneď 

opraviť. Na druhý deň nás zastavil jeden chlapec  - opravujem mladý 

muž, že večer sa mu podarilo rozbiť okno,  že sa ospravedlňuje a chcel 

by škodu nahradiť. Čin hodný veľkého chlapa. Gratulujem rodičom, 

že takéhoto syna vychovali. 

 Som presvedčená že naši mladí nie sú zlí, len rodičia by sa im mali 

viac venovať a trocha viac kontrolovať. 

Ing. Iveta Rušinová,

primátorka mesta

PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA MESTA KROMPACHY
pokračovanie z 1 strany 

Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

OZNÁMENIE
Gymnázium v Krompachoch Vám 

oznamuje, že v školskom roku 2011/2012 

poskytne v prípade záujmu 

kurz v anglickom 

a nemeckom jazyku. 
Začiatočníci získajú po absolvovaní kur-

zu základné zručnosti v bežnej 

komunikácii v danom cudzom jazyku.

Pokročilí užívatelia si rozšíria svoje kom-

petencie používať cudzí jazyk 

v hovorovej a písomnej forme.

Bližšie informácie Vám budú poskytnu-

té na telefónnom čísle 053/4472315 

od 31. 8. 2011.

Oprava objektu sociálneho zariadenia
ÚTULOK  MAŠKA Krompachy.

 Vďaka finančnej podpore z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto 

Krompachy realizoval projekt pod názvom „Oprava objektu sociálneho zariadenia 

ÚTULOK „MAŠKA“ Krompachy“.

 Schválená výška finančných projektov pre náš projekt je: 40 000 €

Hlavným zámerom mesta je zo schválených finančných 

prostriedkov:

 • Zateplenie strechy

 • Zmena spôsobu vykurovania

 • Výmena okien

 • Zateplenie obvodového plášťa

 • Oprava elektroinštalácie

Zrealizovaním projektu sa dosiahne skvalitnenie poskytovaných služieb v sociálnom 

zariadení Útulok „MAŠKA“.
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Žiť život toho Žiť život toho 
druhéhodruhého
Nie nadarmo sa hovorí, že najkrajšie príbe-
hy píše sám život. Život si však každý zaria-
ďuje po svojom, no nie každého predstavy 
o živote sa naplnia. Niekto má život ľahký, 
niekto ťažký, o inom hovoríme, že si užíva 
života naplno, alebo hovoríme, že niekto žije 
samotárskym životom, atď. Tých slovných 
spojení je priveľa, aby som ich tu menovala. 
Každý z nás však „žije pre niekoho“. Žijeme 
pre rodinu, lebo tam sa zo všetkých ciest 
vraciame najradšej. Lebo rodina, to je do-
mov a jeho teplo. Žijeme pre svoje deti, pre 
vnúčatá. Žijeme pre niekoho, koho ľúbime. 
Lebo taký život má zmysel. Ten, kto nežije 
pre nikoho, je podľa mňa buď sebec, alebo 
jeho život nie je naplnený. A práve medzi 
tými, ktorí žijú život pre niekoho, nájdeme 
tých, o ktorých chcem napísať. Sú to ľudia, 
ktorí „žijú život toho druhého“. V našom 
uponáhľanom svete ho ani nevnímame. Pý-
tate sa, čo je to za život? Tu je odpoveď.
Stane sa, že sa rodičom narodí ťažko postih-

nuté dieťa. Každý si prajeme zdravé dieťa, no 

stane sa, v živote to už tak chodí. Rodičia  ho 

pokojne  môžu  umiestniť v ústave, no mnohí 

tak neurobia. Je tam príliš silné rodičovské 

puto. A tak otec rodiny sa snaží zarábať pe-

niaze, aby uživil rodinu a matka sa obetuje 

a stará sa o ťažko postihnuté dieťa. Ostane 

doma, zriekne sa toho, aby nastúpila do práce. 

Aby zapadla niekam do kolektívu. Aby aspoň 

na chvíľu zmenila jednotvárne prostredie 

a trocha tak pozabudla na bremeno, ktoré jej 

život uštedril. Tých „aby“ je podstatne viac. 

Namiesto toho však rodičia, neuvedomujúc 

si situáciu, žijú život toho druhého -, v tomto 

prípade život svojho dieťaťa. Ich najväčšou 

odmenou je pre nich  detský úsmev, jedno-

duché slovo z detských úst, či nejaký iný malý 

pokrok vo vývoji  ich dieťaťa ... 

Nemusí ísť však vždy o zdravotné postihnu-

tie od narodenia. Človek je relatívne zdravý, 

no po rokoch sa dostavia zdravotné ťažkosti. 

A  tak sa stane, že v manželstve po rokoch 

ochorie manželka. Ako o zdravotne ťažko 

postihnutú sa o ňu od samého začiatku jej 

choroby stará manžel. Vzorne a svedomite 

vykonáva všetky domáce práce, ktoré skôr 

prislúchajú žene ako mužovi. Hoci manžel-

stvo nebolo obdarené deťmi, napriek tomu 

v ňom až doposiaľ vládne harmónia a súlad. 

A manžel ani netuší, že „žije život svojej man-

želky“.  No môže to byť aj naopak. Manžela 

pripúta staroba a choroba na invalidný vozík. 

Niekedy nie je pre jeho manželku ľahké ho na 

ten vozík ani posadiť, pretože roky pribúdajú 

a sily ubúdajú. Všetko je to pre ňu namáha-

vé, no nevzdáva to. Môžete namietať, že aj 

s vozíčkom sa dá vyjsť na peknú prechádzku 

a tráviť tak spolu čas. To by ale musel byť bez-

bariérový byt. Že môžu pomôcť susedia? Aj 

susedia medzitým rovnako zostarli. Všetko 

bremeno tak zostáva na pleciach manželky. 

A - „nič netušiaca manželka žije život svojho 

manžela“. Poďme ďalej.

 Čas nepracuje pre nikoho z nás. Deti nám 

jedného dňa vyrastú a opustia rodné hniez-

do. Stane sa však, že  predsa len niekto svoje 

rodné hniezdo neopustí. Je to možno ten, kto  

sám si nezaložil vlastnú rodinu. Je jedno, či 

to je syn alebo dcéra. Princíp je rovnaký - 

doopatruje svojich rodičov. Oboch, prípadne 

už len jedného z nich. Dokáže sa zrieknuť 

mnohých vecí, a aj sám(a) pri tom zostarne, 

neuvedomujúc si, že „žije život svojich rodi-

čov“. 

Aj odísť za prácou do zahraničia a opatrovať 

tam starých ľudí – znamená „žiť ich život“. 

Byť zavretý s cudzím človekom v jeho byte, 

tolerovať jeho návyky, to sa  naozaj dá na-

najvýš  dva - tri týždne. V tomto prípade totiž 

„žijeme život úplne cudzieho človeka“.

No nech už ten život druhého žije manžel, 

či manželka, rodičia, či deti, vonkoncom nie 

je ľahké ani jednoduché ho žiť. Nedokáže ho 

žiť každý, ani to od nikoho nemôžeme vyža-

dovať. A predsa sú ľudia, ktorí ho žijú. Sú to 

všetci tí, ktorí sa dokážu obetovať. Za takým 

životom sa totiž skrýva mnoho odriekania, 

sebaobetovania, lásky a pokory. Znamená to 

vzdať sa letných, či zimných dovoleniek, či 

vzdať sa svojich záľub a koníčkov. Vzdať sa 

mnohých iných vecí, ktoré by sme  radi robili, 

ale na ktoré nie je čas, pretože ho práve v tej 

chvíli venujeme tomu druhému. Je to život 

s prekážkami, no život zmysluplný. Poveda-

né slovami Maxima  Gorkého: „Ak nájdeš 

v  živote cestu bez prekážok, určite nevedie 

nikam.“

 Za všetkých ešte spomeniem Mareka Ebe-

na. Dávnejšie som na internete čítala roz-

hovor s ním a priznám sa, veľmi ma zaujal. 

Marek Eben je známy český herec, moderátor 

a spevák v jednej osobe, ktorý sa  k tejto téme 

vyjadril asi najtrefnejšie. Časťou z jeho roz-

hovoru sa vám ho pokúsim v krátkosti priblí-

žiť. Na otázku, čo ho v prvej chvíli napadlo, 

keď sa dozvedel, že manželka bude na vozíč-

ku, odpovedal: „Bral som to ako životnú si-

tuáciu, pred ktorú je človek postavený, ktorú 

život prináša. Ak sa niečo také stane, neviete, 

prečo sa to deje, ani nemá cenu pýtať sa na 

zmysel. Ten vám aspoň v prvej chvíli zostáva 

utajený. Človek môže prijať osud a snažiť sa 

odžiť každý jednotlivý deň, ako to najlepšie 

dokáže a veľmi nepozerať dopredu. To som 

robil a dobre som urobil.“ V rozhovore pre 

časopis Týden sa zveruje i  s  tým, že jemu 

i manželke veľmi pomohla viera. „Vďaka nej 

sme si nikdy nekládli otázku, prečo sa to sta-

lo práve nám. Od začiatku sme si povedali, že 

musíme odžiť každý deň tak, ako príde. Do-

predu sa starať nebudeme, “tvrdí moderátor. 

Nevyhli sa im ani krízy. „Pre mňa je man-

želstvo sviatosť, takže ak nejaká kríza prišla, 

prvá myšlienka bola: »Preboha, čo s tým 

budem robiť!« namiesto toho, aby som pove-

dal, že sa rozídeme,“ dodal Eben. Na otázku, 

či mal niekedy takú krízu, aby povedal, že sa 

balí a od manželky odchádza, povedal: „Až 

takto to nebolo nikdy. O tom som nikdy neu-

važoval, ale krízy sú, tie sa vám nevyhnú. To 

je príliš silná káva na to, aby sa vám mohla 

vyhnúť. Prichádza, ale človek ju musí prežiť.“ 

Ja už len dodávam, že jeho manželka, hereč-

ka Markéta Fišerová, mala dvadsaťšesť rokov, 

keď ju zasiahla náhla mozgová príhoda, ktorá 

ju pripútala na invalidný vozík. Marek Eben 

o tom hovorí: „Ak vyjdete prvýkrát s vozí-

kom na ulicu a obaja ste mediálne známi, tak 

je to taká malá pouličná senzácia. Ak s ním 

vyjdete piaty raz, už sa vám to tak nezdá, 

keď s ním vyjdete päťdesiaty raz, tak sa to dá 

slušne vydržať a keď s ním vyjdete päťtisíci 

raz, tak už ani neviete, že ten vozík tlačíte. 

Je súčasťou vášho života, začlenili ste ho doň. 

Vlastne vás ani nijako netrápi, pretože sa 

s ním dá veľmi dobre žiť. Samozrejme veľmi 

záleží na tom, komu sa niečo také stane, ako je 

schopný všetko uniesť. Vy môžete urobiť len 

to, že sa mu pokúsite pomôcť a byť oporou, 

ako najlepšie dokážete.“  Toľko citát z rozho-

voru z novín s úžasným človekom, Marekom 

Ebenom. Človekom všestranne vzdelaným, 

so zmyslom pre inteligentný a jemný humor. 

Človekom s veľkým srdcom, ktorý už dlhé 

roky žije život svojej manželky a žije ho rád. 

Aj ja som sa nedávno stretla s človekom 

s  veľkým srdcom. Po čase som totiž teraz 

v  lete bola s priateľkou, ktorú si vysoko 

vážim. Nielen pre jej všestrannú múdrosť, 

inteligenciu a vzdelanosť. Cením si ju najmä 

preto, že toho v živote dokázala veľa a je ab-

solútne skromná. („Plný klas má hlavu dole 

a prázdny má dohora“, hovorievala moja 

mama a  naozaj je to stará múdrosť). Moja 

priateľka sa stará o  svoju staručkú a chorú 

mamu, o manžela, ktorému s rokmi pribúda-

jú zdravotné problémy a popritom zvláda aj 

Marek Eben s manželkou Markétou Fišerovou 

(ilustračné foto)
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svoje vnúčatá. Tie ju dobíjajú energiou, ktorú 

ona dokáže rozdávať všetkým navôkol. Ešte 

stále pracuje a stíha aj domácnosť. Nikdy 

som nepočula z jej úst nijaké ponosy, nikdy 

mi nepovedala, že pre mňa nemá čas. Dokáže 

ma pozorne vypočuť a  poradiť mi ak treba, 

ale i rozosmiať ma, ak som smutná. Čas si 

nájde pre každého. Preto je pre mňa osobnosť 

s obrovskou charizmou. Stretnúť v živote ta-

kého človeka je šťastím pre každého z nás. Ja 

som to šťastie mala. Preto ešte v ten večer, keď 

som sa vrátila zo stretnutia s ňou, sadla som 

k počítaču. „Moja priateľka žije život svojich 

blízkych“, zamyslela som sa. Tak sa táto myš-

lienka „prevtelila“ do článku. Musím priznať, 

že téma vôbec nie je ľahká. Určite však stojí 

za zamyslenie.  Ako každá minca má svoj 

rub i líce, aj tu sú dve strany. Na jednej je 

človek, ktorý opatruje, na druhej strane ten, 

kto pomoc a opateru potrebuje. Zamýšľam sa 

iba nad jednou z uvedených strán. Čo však 

prežívajú ľudia, ktorí sú na opateru odkázaní, 

vedia len oni sami a ich blízki. 

 Zdalo sa vám na začiatku, že prípady sú 

vám akési povedomé? Máte pravdu. Netreba 

ďaleko chodiť, aby sme zistili, že i v našom 

okolí je mnoho ľudí, ktorí „žijú život toho 

druhého“. Sú to ľudia šľachetní, ktorí majú 

v sebe toľko lásky, že ju môžu rozdávať plným 

priehrštím, aj tak im ešte ostane. Nestoja 

o  publicitu a  majú iný rebríček hodnôt ako 

ľudia, ktorí sú bez problémov. Neženú sa za 

bohatstvom, za kariérou,  nedokážu závidieť. 

Vedia si vážiť jednoduché veci, ktoré sú pre 

ostatných samozrejmosťou. Zaslúžia si náš 

obdiv a úctu, ale i našu pozornosť. A neraz 

i našu pomoc. Lebo – možno si ľudí všíma-

me, ale nad ich osudmi sa nezamýšľame. 

Nevenujeme im čas. No oni sú tu, sú medzi 

nami. A stretnúť takého človeka na ulici na-

ozaj nie je ťažko. Stačí sa pozornejšie obzrieť 

vôkol seba a zistíte, že ho možno stretávate 

aj denne. A možno je to práve váš sused, kto 

„žije život toho druhého“.

Marta Mičeková 

VÝBEROVÉ KONANIE
Vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a tech-

nických služieb mestského úradu
 Mesto Krompachy so sídlom Námestie slobody č.1, 053 42 Krompachy, zastúpené primá-

torkou mesta, vyhlasuje v zmysle § 5, ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie:

vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb mestského úradu.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore technického zamerania

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (podľa zákona. č. 552/ 2003 Z.z. v z.n.p.)

 • bezúhonnosť (podľa zákona č. 552/2003 Z.z. v z.n.p.)

 • znalosť právnych predpisov v oblasti stavebného zákona

Iné kritériá a požiadavky:

 • 5 rokov v riadiacej funkcii

 • samostatnosť, flexibilita

 • manažérske a organizačné schopnosti

 • práca s počítačom ( Excel, Word, Internet )

 • vodičské oprávnenie sk. B

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania

 • profesijný životopis

 • motivačný list

 • overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania

 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

 • čestné prehlásenie o spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 • potvrdenie preukazujúce pôsobenie v riadiacej funkcii

 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania 

  (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.)

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením:

 „Výberové konanie vedúci oddelenia VŽPaTS – neotvárať “

 doručiť najneskôr do: 26. 08. 2011

 na adresu: Mestský úrad Krompachy

     Námestie slobody 1

     053 42 Krompachy

 Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, 

ktorí splnia kvalifikačné požiadavky najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí 

nespĺňajú požadované podmienky.

V Krompachoch dňa 4. augusta 2011                  Ing. Iveta Rušinová, v. r., primátorka mesta

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.

ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných draž-

bách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

,,zákon o dobrovoľných dražbách") na základe návrhu Vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Hlavná 1072/2 

v Krompachoch, ako prednostný záložný veriteľ zo zákonného záložného práva v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v zastúpení správcom Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o., SNP 1, 05342 Krompachy, IČO: 31687563, 

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu  v Košiciach I, oddiel: Sro, vložka číslo: 4414/V, zastúpené Ing. Miroslavom Polnišerom, 

riaditeľom a konateľom spoločnosti, 

dňa 12 septembra 2011 (pondelok) o 10,00 hod. v Penzióne Piller Kaštieľ, salónik, ul. Zemanská č. 1, Krompachy, 

vykoná dobrovoľnú dražbu nehnuteľnosti.

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností 

- byt č. 5 na 9. poschodí bytového domu č.s. 1072 v Krompachoch, ul. Hlavná, č. orientačné 2, zapísaný na LV č. 1607 a pozemok 

nachádzajúci sa na parc. číslo 1040 o výmere 390 m2, zastavané plochy a nádvoria, 

zapísaná na LV č. 1607, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 

77/2501, v k.ú. Krompachy, obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Správa katastra Košice Spišská Nová Ves.



 Vyše 68 972 eur získalo mesto Krompachy z Európskeho sociálneho fondu na realizáciu 
projektu „Zlepšenie kvality života osôb ohrozených sociálnym vylúčením v Meste Krom-
pachy prostredníctvom sociálnej práce v komunitách“. 
 Cieľovou skupinou tohto dvojročného projektu, realizovaného v rámci Operačného 

programu ESF Zamestnanosť a sociálna inklúzia, sú sociálne vylúčení občania, dlhodobo 

nezamestnaní poberajúci dávky v hmotnej núdzi, mnohopočetné rodiny s deťmi žijúce na 

hranici chudoby, osoby 

užívajúce omamné a psy-

chotropné látky a páchajúce 

trestnú činnosť, predškol-

ská a školská mládež, ľudia s 

nepriaznivým zdravotným 

stavom a ťažkým zdravot-

ným postihnutím.

 Hlavnými aktivitami 

projektu je poskytovanie 

poradenstva pri prekoná-

vaní náročných životných 

situácií, vyhľadávanie so-

ciálne vylúčených klientov 

a rodín, ktorí nezvládajú 

alebo zanedbávajú starost-

livosť o maloleté deti, výplata dávok osobitného príjemcu a zabezpečenie dohľadu nad ich 

účelným využitím, spolupráca s lekármi a vedenie klientov k zodpovednému prístupu k svoj-

mu zdraviu a zdraviu detí, sprostredkovanie komunikácie medzi školou a rodinou, podpora 

k obnovovaniu pracovných návykov a k hľadaniu si zamestnania a organizovanie rôznych 

aktivít pre zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže.  

Tento projekt nadväzuje na 

predošlé aktivity, ktoré boli 

realizované v rámci progra-

mu terénnej sociálnej práce. 

Činnosť sociálnych pracov-

níkov sa zameriava nielen 

na rómske komunity ale aj 

na všetky ohrozené skupiny 

obyvateľov mesta Krom-

pachy. Ide o koncepčnú 

a systematickú prácu nielen 

s mnohopočetnou rómskou 

komunitou, kde dochádza 

k znižovaniu záškoláctva 

školopovinných detí, znižo-

vaniu negatívnych prejavov 

ako je fetovanie a vanda-

lizmus.

Činnosť vykonávajú šiesti sociálni pracovníci,  ktorí sídlia v zrekonštruovaných priestoroch 

Zariadenia sociálnych služieb „Maška“, Stará Maša č. 606. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.

PhDr. Imrich Papcun,

administrátor projektu
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Terénna sociálna práca v meste Krompachy

POBYTY SO ŠTÁTNOU ÚČELOVOU 

DOTÁCIOU PRE DÔCHODCOV
 Čerpanie dotácie MPSVR SR na podpo-

ru rekondičných aktivít v  súlade s § 6 ods. 

1 písm. b) zákona c. 544/2010 Z.z., je zabez-

pečované prostredníctvom KOZ SR.

 Pobyty so štátnou účelovou dotáciou sú 

poskytované spoločnosťou SOREA na zá-

klade „Dohody o použití dotácie MPVSR na 

podporu rekondičných aktivít v roku 2011“ 

uzatvorenej s Konfederáciou odborových 

zväzov Slovenskej republiky.

VYUŽITIE PRÍSPEVKU

 Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa 

môže zúčastniť občan SR, poberateľ sta-

robného alebo predčasného starobného 

alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevy-

konáva činnosť, zakladajúcu si nárok na 

príjem zo  závislej činnosti alebo na príjem 

z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej 

činnosti, má trvalý pobyt na území SR a spl-

na podmienku na čerpanie dotácie MPSVR 

SR na podporu rekondičných aktivít v súlade 

s § 6 ods.1 písm. b) zákona c. 544/2010 Z.z.

 Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť 

podpísaním Cestného vyhlásenia, ktoré ako 

súčasť dotačného poukazu obdržia pri nástu-

pe v hoteli SOREA.

 Záujemca o pobyt so štátnou účelovou 

dotáciou môže vykonať rezerváciu priamo 

v príslušnom hoteli SOREA, alebo v Cestov-

nej kancelárii SOREA.

 Účastník rekreácie, ktorý už využil 

prostriedky štátnej dotácie, si môže v prísluš-

nom kalendárnom roku zakúpiť v spoločnos-

ti SOREA iný cenovo zvýhodnený pobyt ur-

čený pre dôchodcov – seniorský pobyt (Sorea 

dotácia alebo Senior FIT pobyt).

UPOZORNENIE:    Pobytu so štátnou účelo-

vou dotáciou je možné zúčastniť sa len jeden 

krát počas príslušného kalendárneho roka.

... tešíme sa na Vašu návštevu !

SOREA spol. s r.o.,

Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava

Predajné stredisko – CK SOREA

Tel.: + 421/2/554 24 296, + 421/2/554 22 332

Fax: +421/2/55425853, e-mail: obchod@sorea.sk

ssoorearea
HOTELOVÁ SPOLOČNOSŤ

ŠTÁTNA
ÚČELOVÁ 
DOTÁCIA
Dovolenka ešte lacnejšie
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Slovenský Červený kríž, 

Územný spolok Spišská Nová Ves

v spolupráci

s Hematologicko – transfuziologickým 

oddelením v Spišskej Novej Vsi Vás 

pozýva na

odber krvi pri príležitosti kampane

PRÁZDNINOVA KVAPKA KRVI

dňa: každý utorok  a  štvrtok

v čase: 7:00 - 09:00

kde: Hematologicko – transfuziologické 

oddelenie, NsP Jánskeho 1, Spišská Nová Ves

prineste si so sebou: občiansky preukaz,

kartu poistenca a preukaz darcu krvi

 Darovať krv môže každý človek vo veku 18 – 60 ro-

kov, ktorý sa cíti zdravý, netrpí chronickou chorobou 

a váži viac ako 50 kilogramov.

 Krv nie je možné darovať napríklad ak človek 

prekonal infekčnú žltačku, vážne infekčné choroby, 

má piercing alebo bol v priebehu posledného polroka 

operovaný. Prekážkou v darovaní je u žien menštru-

ácia, ťarchavosť a dojčenie. Naopak, užívanie hormo-

nálnej antikoncepcie nebráni v darovaní krvi.

 Darca by mal prísť na odber oddýchnutý, pred od-

berom by si mal dať ľahké raňajky (pečivo, ovocie) 

a mal by vypiť dostatok tekutín. Pred odberom by 

nemal fajčiť a požiť alkoholické nápoje.

V prípade väčšej skupiny darcov nás prosím voprad 

informujte na nižšie uvedených telefónnych číslach.

S pozdravom

Mgr. Antónia Majerčáková 

Príspevky a názory čitateľov
Vážená pani primátorka, vážení páni poslanci.

 Pozorne sledujem jednania MSZ (v dennej tlači) vo veci schvaľovania prevádzko-

vej doby obchodných organizácií, ale hlavne reštauračných zariadení. Kedže mám 

s tým skúsenosti z pôsobenia v nich z predchádzajúcich zamestnaní, ale aj niekoľ-

koročného  spolužitia s takouto prevádzkou, ktorá je umiestnená v susednom dome, 

chcem sa preto k tomu vyjadriť. 

 Myslím si, že ide o závažný problém, ktorý sa dotýka podnikateľov, občanov, ale 

aj verejného poriadku. Preto je potrebné nájsť prijateľný kompromis pre všetkých, 

bez ohľadu, na ktorej strane sa nachádzajú. Najzložitejší problém je tam, kde sa reš-

tauračné prevádzky nachádzajú v radovej zástavbe, v susedstve s rodinnými alebo 

bytovými domami. Tu nemôžu byť nadriadené záujmy podnikateľov nad potrebami 

občanov. Ak podnikatelia v takýchto lokalitách prevádzky kupovali, alebo zriaďo-

vali, mali si byť vedomí, že musia rešpektovať aj práva občanov, žijúcich v týchto 

domoch, na kľudné bývanie. Ak oni vložili do svojich prevádzok finančné prostried-

ky, to isté urobili občania, keď si upravili svoje byty, domy a ich okolie. Nemôže byť 

záujem o čím vyššie tržby postavený nad spokojný život občanov, verejný poriadok, 

ktorého udržiavanie je znova aj z ich daní.

 Už z uverejnenej diskusie poslancov je vidieť, kto za koho „kope“. Tí, ktorí ar-

gumentujú kladením polien pod nohy podnikateľom, alebo znemožnením rozvíjať 

cestovný ruch, chcem povedať len toľko. Majú títo vedľa svojho domu, alebo bytu 

takúto prevádzku? Cestovný ruch ani získavanie zákazníkov sa nerobí cez predlžo-

vanie prevádzkovej doby do neskorých nočných hodín, ale iným spôsobom. Napr. 

kvalitou služieb, ochotou personálu a ich prístupom k zákazníkom, sortimentom 

jedál, čistotou a pod. Nie som si istý, že to sa deje v neskorých večerných hodinách.

 Škoda, že sa do diskusie tohto problému prostredníctvom poslaneckého priesku-

mu nemohli zapojiť aj občania. Myslím si, že prevádzka týchto zariadení do 22 hod. 

je dostatočná na realizáciu zámerov podnikateľov a prípadnú spokojnosť občanov. 

Je ale potrebné doriešiť ešte jeden závažný problém. Zatváracia hodina nie je zatvo-

renie vonkajšej brány  a vo vnútri všetko funguje bez obmedzenia a končí obyčajne 

veľmi hlučným odchodom hostí, mnohokrát neskoro v noci. To je bežné pravidlo cez 

víkendové dni. Najbližší susedia si užijú svoje a mám pocit, Že aj mestská polícia. 

Záverečná hodina znamená uvedenie prevádzky do absolútneho kľudu a nie ďalšia 

zábava za zatvorenými vonkajšími dverami . Na uzatvorenú spoločnosť po závereč-

nej by mal byť súhlas. A to má charakter uzatvorenej spoločnosti. Mám pocit, že 

ani mestským policajtom to nie je jasné. Asi by im to bolo potrebné vysvetliť. Som 

presvedčený, že ak sa budú dodržiavať platné pravidlá, bude spokojnosť na obidvoch 

stranách. Ak nie, tak je ich potrebné nekompromisne vynucovať. Ak to vedia v iných 

mestách, nemal by to byť problém ani v našom.

 Chcem ešte upozorniť na jeden problém týkajúci sa občanov bývajúcich na Banskej 

ulici, hlavne v domoch č. 3,4 prípadne aj č.6. Myslím si, že aj reštaurácii prevádzky 

„Višná“. Pri týchto domoch nie je chodník acesta je široká 3 m. Obyvatelia domov, 

ale aj návštevníci  „Višnej“ vystupujú z domov rovno do cesty. Ešte šťastie, že zatiaľ sa 

nič nestalo. Bývajú tam starší ľudia, majú na prázdninách vnúčatá a hrajú sa na ceste 

aj deti, ak sú ich rodičia vo „Višnej“. Nie je tam obmedzená rýchlosť pre motorové 

vozidlá ani úprava inou dopravnou značkou. A tak sa motorové vozidlá môžu pohy-

bovať rýchlosťou 50 km/h. Niektorí vodiči to aj takto robia. Okrem toho s táto časť 

cesty stáva parkoviskom pre motorové vozidlá návštevníkov „Višnej“. Tento problém 

som sa pokúšal riešiť s bývalým vedením, v ktorom bol aj terajší zástupca primátora. 

Ostalo to len v štádiu riešenia. Od domu č.6 je obmedzená rýchlosť  na 30 km/h., čo 

vodiči nerešpektujú, pretože aj tak sa to nekontroluje. Ja nebudem navrhovať rieše-

nie. Možno, že ak bude záujem, by som ho aj vedel.

 Chcel som týmto vyjadriť názor občana, ktorého sa tento problém bezprostredne 

dotýka, ale určite je akútny aj pre iných.

 Ing. František Piatnica, Banská ul.č 3, Krompachy

Odišla si, nie si medzi nami,

ale v našich srdciach žiješ spomienkami. 

25.8.2011 uplynie desať rokov, odkedy nás opustila 

naša drahá sestra 

ĽUDMILA BAŠISTOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku spolu s nami.

Sestry a brat 
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KINO KINO 
SLÁVIA SLÁVIA 

KROMPACHYKROMPACHY

AUGUST 2011

20.08. o 19,00 hod. VSTUPNÉ: 2,- €

CIGÁN

 Šulíkova nová dráma vznikala v auten-

tickom prostredí rómskej osady a je prvým 

slovenským filmom, ktorý je nakrútený 

v rómskom jazyku. Rezonuje v nej príbeh 

14-ročného chlapca, ktorému zomrie otec 

a po následnej matkinej svadbe sa musí 

vyrovnať so životom, ktorý mu pripraví 

jeho nový otčim. Ten chlapca i jeho bratov 

vťahuje do rôznych pochybných kšeftov, 

až chlapec stráca všetky istoty a  dostáva 

sa do konfliktu so zákonmi vlastnej ko-

munity. Aj keď nikto z hlavných predsta-

viteľov filmu nikdy nežil v osade, mnohí 

z  nich tamojší život veľmi dobre poznajú. 

27.08. o 19,00 hod. VSTUPNÉ: 2,- €

ŠTYRI LEVY
 Prvá ”džihádska” čierna komédia. Par-

tia potenciálnych teroristov plánuje útok, 

pri ktorom má pretiecť veľa krvi. Iba sa 

nevedia zhodnúť, čia krv to má byť. Sila 

filmu s prvkami čierneho humoru spočí-

va v nejednoznačnosti a podvratnosti, s 

akou využíva stereotypy moslimov, brit-

ských politikov a fanatikov akéhokoľvek 

druhu. O samovražedných atentátoch sa 

tu hovorí rovnako otvorene ako v príbehu 

Leví kráľ. Humor nevyplýva iba z účelne 

pointovaných situácií, či širokej palety 

exotických nadávok, ale aj z precíznych 

charakteristík postáv. Tých film predsta-

vuje ako nebezpečných nie len pre britskú 

spoločnosť, ale predovšetkým pre nich 

samých. Nech je divák akokoľvek stavaný 

do pozície, že sa bude smiať na prípravách 

teroristických útokov, je tento smiech 

sprevádzaný mrazením po chrbte. Origi-

nálnymi, humornými situáciami nabitý, 

odvážny, ale nie neúctivý film, kladie 

medzi rečou mnoho otázok, nad ktorými 

však stojí tá najzásadnejšia: Kde je tenká 

hranica medzi mučeníkom a hlupákom?

PREDPREDAJ:  1 hod. pred premieta-

ním filmu

Leto a prázdniny sa nám neodmysliteľne blížia 
k  svoju záveru a už o pár dní zazvoní školský 
zvonec a žiaci a študenti opäť zasadnú do škol-
ských lavíc... Poniektorí PRVÝ KRÁT. A by mali 
budúci prváčikovia ovládať?
• samostatne sa obliecť a obuť,

• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky, 

• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC, 

• správne vyslovovať všetky hlásky,

• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších  vetách,

• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,

• nakresliť postavu so všetkými zákl. znakmi,

• vystrihnúť jednoduchý tvar 

 podľa predkreslenej čiary,

• poznať základné farby • spočítať predmety 

 do "päť",

• rozprávať obsah krátkej rozprávky 

 a rozumieť jej obsahu, 

• naučiť sa naspamäť detskú pesničku 

 alebo básničku,

• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,

• orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu",

 "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo". 

 

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ: 

• vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút, 

• začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína 

 neustále niečo nové, neodbieha,

• na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších 

 problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, 

 neuteká),

• väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni

 sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý

 a plačlivý,

• nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť 

 väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,

• v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvy-

 ky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie 

 nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie,

• nezajakáva sa pri reči,

• nepomočuje sa.

 Prototyp dostatočne zrelého školáka by mal 

vyzerať asi takto: 

REČ

 Dieťa pripravené na školu by malo mať dosta-

točnú slovnú zásobu a hovoriť čisto a zrozumiteľ-

ne. Malo by poznať: svoje celé meno, adresu, čle-

nov rodiny, dni v týždni, ročné obdobia (prípadne 

aj mesiace v roku), základné farby, geometrické 

tvary, pomenovať bežné zvieratá, rastliny, časti 

tela. V čom má veľa detí problémy, je rozvinutá 

sluchová analýza: budúci školák by mal vedieť 

povedať, aké písmeno je na začiatku slova, aké na 

konci, prípadne aj vytlieskať slabiky a hlásky. 

SOCIÁLNA ZRELOSŤ

 Dieťa zrelé do školy sa nehanbí nadviazať kon-

takt s inými deťmi alebo dospelými. Vie sa samé 

prezuť, obliecť, umyť, chodí na toaletu. Nerobí mu 

problém ostať chvíľu bez rodiča (niektoré školy to 

testujú tak, že pri zápisoch deti od rodičov zoberú 

a nechajú ich samé pracovať v triede). Pri prícho-

de vie pozdraviť, pri stolovaní sa nerozptyľuje 

hraním alebo rozprávaním, vie si po sebe upratať 

hračky a  nemá problém hračky požičať. Vie sa 

sústrediť na jednu činnosť aspoň 20 minút a vie 

ju aj dokončiť. Vie rozoznať hru od povinnosti, 

vie spolupracovať. Dieťa by nemalo mať problémy 

povedať svoje želania, prípadne starosti, ktoré ho 

trápia. 

JEMNÁ MOTORIKA 

 Takmer hotový školák by mal vedieť správne 

držať písacie potreby, napodobiť tvary písma, 

geometrické tvary, a nakresliť kompletnú postavu 

človeka (s hlavou, krkom, rukami, nohami, a bru-

chom). Mal by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmič-

ky. Vyfarbiť obrázky, strihať, modelovať, navliekať 

korálky. 

HRUBÁ MOTORIKA 

 Dieťa by nemalo mať problém ani s hrubou 

motorikou: vie skákať (aj na jednej nohe), behať, 

preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez šviha-

dlo, robiť kotrmelce. 

ORIENTÁCIA 

 Dieťa pripravené na vstup do školy vie povedať, 

kde je vpravo, kde vľavo, a kde hore, dole, ponad, 

popod, cez. Nezablúdi v mieste svojho bydliska, 

pozná pravú a ľavú ruku. Vie sa orientovať aj v čase 

(dnes, včera, zajtra, ráno, obed, večer, bude, bolo). 

Rozozná základné farby a geometrické tvary. 

POČÍTANIE 

 6-ročné dieťa by malo vedieť počítať do desať, 

poznať číslice od jedna do desať a vedieť ich prira-

diť k počtu. Rovnako by malo vedieť priradiť počet 

predmetov k číslu, rozlúštiť ľahké matematické 

hádanky. Vie rozlišovať čo je viac, čo menej, veľa, 

málo, trochu.

Termíny prázdnin pre školský rok 2011/2012 Slovensko
Školské prázdniny Kraj Trvanie

Jesenné prázdniny všetky 28. 10. 2011 - 31. 10. 2011

Vianočné prázdniny všetky 23. 12. 2011 - 5. 1. 2012

Polročné prázdniny všetky 3. 2. 2012

Jarné prázdniny Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský 5. 3. 2012 - 9. 3. 2012

Bratislavský, Nitriansky, Trnavský 20. 2. 2012 - 24. 2. 2012

Prešovský, Košický 27. 2. 2012 - 2. 3. 2012

Veľkonočné prázdniny všetky 5. 4. 2012 – 9. 4. 2012

Letné prázdniny všetky 2. 7. 2012 – 31. 8. 2012

ČO BY MAL VEDIEŤ BUDÚCI PRVÁK
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Krompachy

PrimaPrima Deti sa majú v Prímestskom tábore 
a PRIMA škôlke skvelo!

 Plaváreň, hry, playstation, vzdušný hokej, 

bazény a pieskovisko na záhrade, obedy v reš-

taurácii, rôzne výlety a exkurzie... sen nejed-

ného dieťaťa. Pre deti navštevujúce Centrum 

voľného času PRIMA v Krompachoch je 

tento sen skutočnosťou. Pani vychovávateľky 

Veronika a Lucia s výpomocou pani vycho-

vávateľky Sandry a Janky trávia pripravujú 

pre deti každý deň pestrý program tak, aby 

sa deti nenudili. Deti tak majú k dispozícii 

nielen niekoľko miestností, ale aj obrovskú 

záhradu, na ktorej sa môžu hrať. 

 

Deti si obľúbili výlety na plavárni. Ak je pek-

né počasie, plaváreň navštívia aj dvakrát do 

týždňa. V iné dni si spríjemňujú pobyt v CVČ 

aj exkurziami, napr. na hasičskú zbrojnica, 

kde im páni hasiči ukázali nielen autá, ale im 

aj vysvetlili, načo slúžia jednotlivé náradia, 

prilby, ochranné odevy, masky...

Najmä mladším deťom sa páči celodenný 

program. K dispozícii majú karimatky a  po-

hovku, avšak pri všetkom, čo počas dňa za-

žijú, si na ne ani len nespomenú. Deti chodia 

do škôlky a tábora rady a vždy sa tešia, čo je 

pre nich pripravené na ďalší deň. Navyše, 

každý deň chodia do reštaurácie, kde si môžu 

vybrať z viacerých jedál. Učia sa tak aj stravo-

vacím návykom.

 Spokojnosť je teda nielen na strane detí, 

ale aj na strane rodičov. Názory na tábor a 

škôlku sú rovnaké. Všetci sú vďační, že CVČ 

ponúklo možnosť táborov a aj škôlky pre deti 

predškolského veku a zabezpečilo pre ich deti 

celodennú starostlivosť.

Názory rodičov:

Pani Švecová: „S CVČ som veľmi spokojná. 

Keďže Jakubko ešte žiadnu škôlku nenavšte-

voval a cez prázdniny som ho teda ani nemala 

kam dať, som rada, že som mala možnosť pri-

hlásiť ho sem.  Je to super, aj on je spokojný.“

Pani Tomčíková: „Som nadmieru spokojná. 

Taký program, ako napr. plaváreň či exkurzia 

na hasičskú zbrojnicu, to by Timinka a Nicol-

ko vo svojej škôlke asi tak často nemali. Deťom 

sa tu veľmi páči, vždy sa veľmi tešia, keď tu 

majú prísť.“

Pani Klapáčová: „Som spokojná, moje dieťa 

je šťastné a to je najdôležitejšie. Laurinke sa 

páči plaváreň aj výlety na detské ihriská. Vždy 

mi povie, čo v CVČ zažila a vždy je toho neúre-

kom. Je to výborné spríjemnenie prázdnin.“

Pani Čechová:  „Miška a Dianka sa do CVČ 

tešia a to zase teší mňa. Deti sú šťastné, 

program je vždy super a páči sa mi, že nás 

vychovávateľky vždy informujú, čo robili a čo 

budú robiť. Nemám žiadne výhrady.

Pani Mikitová: „Najprv som mala obavy, ako 

Matúško prijme nové prostredie, avšak cíti 

sa tu veľmi dobre a rád sa sem vracia. CVČ 

urobí vždy taký program, že keď prídeme do-

mov, tak raz-dva zaspí. Som veľmi spokojná 

so všetkým, čo mu PRIMA škôlka poskytuje.“

 Za hodnotené obdobie prijali policajti 

mestskej polície Krompachy na teritóriu mes-

ta Krompachy 2 oznámenia od občanov, ktorí 

nás upozorňovali na protiprávne konanie a  

policajnú hliadku žiadali o vykonanie zákro-

ku v 26 prípadoch. Celkom bolo riešených 78 

priestupkov.

 Blokové pokuty boli uložené v celkovej 

hodnote 70.- Eúr.

 Prijatými oznámeniami a vlastnou 

vyhľadávacou činnosťou riešili príslušníci 

MsP 78 priestupkov.

Zistené priestupky podľa zákona č. 372/1990 

Z. o priestupkoch :

• §  22  priestupky proti bezpečnosti 

 a plynulosti cestnej premávky ...................18

• §  47 – 48  priestupky proti verejnému 

 poriadku .......................................................58

• § 49  priestupky proti  občianskemu 

 spolunažívaniu ..............................................1

• § 50 priestupky  proti  majetku ..................1

 Podozrenie z trestného činu .......................0

Zistené priestupky na úseku porušovania 

jednotlivých  VZN :

• VZN č. 1 / 2005 ktorým sa upravujú

 niektoré podmienky držania psov..............2

• VZN č. 5 / 2011 o čistote mesta ................67

• Iné  ...................................................................9

Z celkového počtu 336 priestupkov bolo rie-

šených: 

• v blokovom konaní .......................................8

• pohovorom ..................................................60

• odložených .....................................................6

• uložených .......................................................0

• odstúpených ..................................................0

Preverované a vybavované obyčajné spisy 

(správy o povesti , dožiadania a pod .)  

• dožiadania zo súdov .....................................4

Činnosť Mestskej polície v Krompachoch od 01. 07. 2011  do 31. 07. 2011

• dožiadania  súdnych exekútorov ................1

• dožiadania z iných organizácií ..................2 

Použitie donucovacích prostriedkov 

v zmysle zákona č. 564/1991 Z. 

o Obecnej polícií:

• Putá .................................................................0

• Hmaty a chvaty .............................................0

• Obušok ...........................................................0

• Služobná zbraň .............................................0

• Služobný pes ..................................................0

• Papuča ............................................................0

• Predvedenie na  MsP.....................................0

• Predvedenie na OO PZ ................................0

 Referenti kamerového systému za hodno-

tené obdobie zistili 7 podozrení z priestupkov 

na úseku požívania alkoholu na verejnosti, 

výtržnosti, rušenie nočného kľudu, nespráv-

ne parkovanie motorových vozidiel a iné. 

 Spracoval náčelník MsP Krompachy

 Mgr. Alfonz Kaľavský
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VYBERÁME Z POLICAJNÉHO 
ZÁPISNÍKA  MsP

• Dňa 29.7.2011 hliadke MsP  oznámil zamest-

nanec SBS SEZ Krompachy P.H, že pred pod-

nikom na parkovisku sa nachádzajú maloletí 

Rómovia, kde oberajú hrušky, pričom môže 

dôjsť k poškodeniu tam zaparkovaných mo-

torových vozidiel. Hliadka sa dostavila na 

uvedené miest, kde maloletí Rómovia ušli

• Dňa 28.7.2011 v čase o 16,55 hod. sa na MsP 

dostavila P.P. nar. v r.1982, bytom Krompachy 

a uviedla, že ju verbálne napadol E.Ž., do-

movník obytného domu. Menovaná nechcela 

podať na E.Ž. oznámenie, len chcela vedieť, čo  

má robiť, ak by sa uvedená situácia opakovala. 

Hliadka menovanú poučila o ďalšom postu-

pe. 

•  Dňa 23.7.2011 o 17,00 hod. bola hliadka MsP 

požiadaná o spoluprácu hliadkou OO PZ v 

Krompachoch. Hliadka MsP sa spolu s hliad-

kou OO PZ dostavila na Družstevnú ulicu , 

kde R.G. mal napadnúť neznámy Róm. Hliad-

ka OO PZ opitého R.G. previezla na ošetrenie 

, nakoľko mal zranenie ruky. Vec je v riešení 

OO PZ v Krompachoch

• Dňa 8.7.2011 o 17,30 hod. hliadka pri kontrole 

okolia plavárne našla ženu, ktorá ležala na 

zemi pri terase. Pri kontrole bolo zistené, že 

sa jednalo o J.Š. Hliadka menovanú naložila 

do služobného vozidla a previezla do trvalého 

bydliska. 

• Dňa 5.7.2011 v čase o 9,25 hod. hliadka pri-

jala oznam od p.D. že na Hornádskej ulici 

pri elektrárni vyrezávajú okolo rieky Hor-

nád stromy a pri práci ich svojim správaním 

otravujú miestni Rómovia, ktorí tam neustále 

pobehujú. Hliadka po príchode na mesto 

spolu s Rómskou hliadkou zjednala nápravu 

a Rómska hliadka zotrvala na mieste až do 

ukončenia prevádzky, kde dohliadala na po-

riadok.

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spiš-

ská Nová Ves, Odborárov 53, 052 21 Spišská 

Nová Ves realizuje prípravu fyzických osôb, 

ktoré môžu zabezpečiť vykonávanie ústavnej 

starostlivosti, predbežného opatrenia, vý-

chovného opatrenia v profesionálnej rodine.

 Profesionálna rodina zabezpečuje výchovu 

a starostlivosť o dieťa vo vlastnom rodinnom 

prostredí, resp. v samostatnom dome alebo 

byte, ktoré sú vymedzenou súčasťou detské-

ho domova.

 Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov vymedzuje rozsah prípra-

vy a zároveň skupiny detí, pre ktoré je možné 

zabezpečiť výchovu v profesionálnej rodine.

 Dieťa vyrastajúce v profesionálnej rodine 

má nariadenú súdom ústavnú starostlivosť, 

predbežné alebo výchovné opatrenie.

 Profesionálny rodič je zamestnancom det-

ského domova. Príprava sa uskutočňuje na 

základe podanej žiadosti fyzickej osoby a má 

rozsah 40, resp. 60 hodín a jej rozsah závisí od 

ukončeného vzdelania. Minimálne vzdelanie 

potrebné na vykonávanie profesionálneho 

rodičovstva je stredoškolské s maturitou.

 Prípravu realizuje tím zložený zo sociál-

nych pracovníkov, psychológa, špeciálneho 

pedagóga a zástupcov zariadení – detských 

domovov.

 

Postup zabezpečenia prípravy fyzických 

osôb, ktoré môžu zabezpečiť vykonávanie 

ústavnej starostlivosti, predbežného opatre-

nia, výchovného opatrenia v profesionálnej 

rodine

Mesto Krompachy v súčasnosti komple-

tizuje zoznam občanov, ktorým je určená 

potravinová pomoc. Termín ukončenia 

nahlasovania do Programu dodávok potra-

vín je 31. 8. 2011. Počty osôb, ktorým pri-

slúcha nárok na potravinovú pomoc, budú 

nahlásené Potravinovej banke Slovenska, 

ktorá zabezpečí dovoz potravinovej po-

moci. Konkrétne miesto a čas vydávania 

potravín bude oznámené prostredníctvom 

dostupných médií.

Doklady k prevzatiu potravín

Pri preberaní dodávky potravín sa kaž-

dý príjemca potravín preukáže platným 

občianskym preukazom a  potvrdením/

rozhodnutím nasledovne: 

• v prípade detí v náhradnej rodinnej 

starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti predlží 

k nahliadnutiu rozhodnutie súdu;

• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi 

dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dáv-

ke predložia potvrdenie, ktoré vydá prí-

slušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; 

• osoby na hranici životného minima 

(rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané do-

tácie) predložia k nahliadnutiu potvrdenie, 

ktoré vydá príslušný úrad práce, sociál-

nych vecí a rodiny;

• poberatelia dôchodku, ktorých  výška 

dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (ne-

pracujúci poberatelia starobného, pred-

časného, invalidného dôchodku) predlo-

žia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej 

poisťovne o priznaní dôchodku v roku 

2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťov-

ne o valorizácii dôchodku od 1. januára 

2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne 

o výške poberaného dôchodku.

Harmonogram prípravy počas kalendár-

neho roka

1. Termín podania žiadosti: do 28. februára

 kalendárneho roku

 Termín prípravy: marec až jún *

2. Termín podania žiadosti: do 31. augusta

  kalendárneho roku

 Termín prípravy: september až december *

*Termíny prípravy sú orientačné. Príprava 

sa bude realizovať podľa počtu prihlásených 

záujemcov dvakrát alebo raz ročne.

Žiadosť je potrebné zasielať na adresu:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Spišská Nová Ves

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves

Telefonický kontakt: 055/2441603, 2441600

Email: zuzana.plihalova@upsvar.sk

Kontaktná osoba: 

 Mgr. Zuzana Plíhalová - samostatný radca

Prijímatelia potravinovej pomoci dostáva-

jú potraviny bezplatne a v žiadnom prípade 

nemôžu tieto ďalej predávať, resp. distri-

buovať. V prípade, že bude zistená takáto 

skutočnosť (ďalší predaj potravín s cieľom 

získať za potravinovú pomoc finančnú 

odplatu), bude tento poberateľ trvalo vylú-

čený z dodávok potravín najodkázanejším 

osobám.

PhDr. Imrich Papcun

Odborný zamestnanec MsÚ Krompachy

Otázka: V Usmernení z 18. 05. 2011 je 

síce uvedený limit, ale nie je povedané, či  

je to na jednu  dospelú osobu. Napríklad: 

v rodine, kde sú obidvaja rodičia a 11 detí, 

z ktorých sú dve dospelé, majú dostať po-

traviny aj dospelé deti? 

Odpoveď: Limit - max. 20 kg múky a 20 

kg cestovín sa vzťahuje na poberateľa, čiže 

v  rodine ak len jedna osoba poberá dávku 

v hmotnej núdzi, tak táto osoba by mala 

dostať potravinovú pomoc. 

 V prípade, ak by v rodine bolo viac osôb, 

ktoré poberajú dávku alebo dôchodok (za 

splnenia podmienok pridelenia pomoci 

pre poberateľa dôchodku), tak sa tieto oso-

by môžu rozhodnúť, že si nepreberú celé 

množstvo potravín a vtedy je to potrebné 

uviesť v stĺpci množstvo potravín prísluš-

ného potvrdenia, ktoré poskytne charita-

tívna organizácia.

Otázka: Započítava sa do výšky dôchodku 

aj vdovský dôchodok?

Odpoveď: Je potrebné brať do úvahy len 

výšku starobného, invalidného alebo pred-

časného dôchodku, ak jeho výška nepre-

siahne 305 EUR a občan je nepracujúci, tak 

má nárok na potravinovú  pomoc. 

Potravinová pomoc 2011 – usmernenie

Príprava na profesionálne rodičovstvo
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 Podobne ako na základných školách, 
vznikom voliteľného predmetu „Mladý zá-
chranár”- aj na našom gymnáziu sa šíri pre-
ventívno – záchranárska osveta a edukácia. 
 Tak tomu bolo počas celého šk. roka 2010/ 

11 prácou v zdravotníckom záujmovom útva-

re. Celkovo bolo v tomto záujmovom útvare 

odpracovaných 42 hodín a navštevovalo ho 

18 (12+6) žiakov školy.

 Úvodným podujatím na začiatku šk. roka 

bol „ Deň prvej pomoci”, ktorý sa usku-

točnil dňa 17.9.2010 so začiatkom o 11:00 

hod. Na  začiatku sa vybraní študenti školy 

(cca 50) zúčastnili prednášky v aule školy na 

tému bezpečnosť cestnej premávky a prvá 

pomoc, neskôr si všetci prezreli vybavenie 

ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

Záverom bola na školskom dvore priprave-

ná ukážka priameho zásahu pri dopravnej 

nehode akčnou, no aj zábavnou formou 

v súčinnosti ZZS Falck Záchranná a. s.- RZP 

Beharovce, Obvodným

oddelením PZ Krompachy a Okresným do-

pravným inšpektorátom Sp. Nová Ves.

A hoci počasie nám vtedy neprialo, akcia 

vyvolala u študentov a pedagógov pozitív-

ny ohlas. Aj touto cestou sa chcem ešte raz 

poďakovať mjr. JUDr. Františkovi Puškárovi 

za jeho ochotu pri spoluorganizovaní tejto 

akcie.

Taktiež patrí poďakovanie aj pizzérii Giulia 

za poskytnutý sponzorský finančný príspe-

vok, no a nakoniec obom figurantom: Zoltán 

Baron- vodič a Alex Szatmáry- cyklista. Dni 

a mesiace ubiehali a pomaly vrcholili aj naše 

prípravy na súťaž územného kola DPP SČK 

v  Sp. Novej Vsi. Tá sa uskutočnila v dňoch 

25. – 26.5.2011 a zúčastnili sa jej 2 druž-

stvá- študenti osemročného a štvorročného 

gymnázia. Tí si precvičili svoje schopnosti 

a  zručnosti v poskytovaní prvej pomoci na 

viacerých stanovištiach, teoretické vedomos-

ti a v neposlednom rade prácu v tíme.

Pekné výsledky dosiahli obe družstvá- osem-

ročné gymnázium získalo 6. miesto a druž-

stvo štvorročného gymnázia v zložení

Júlia a Barbora Koperdákové, Simona Balo-

gová, Róberta Slezáková z 2.A triedy a Frede-

rik Bučák z V.O triedy 2. miesto.

 Takto úspešne bola zakončená činnosť 

„mladých záchranárov”, no už teraz máme 

na nový školský rok viaceré plány, či už 

vybavenie družstiev tričkami s jednotným 

označením a novým ruksakom, ktoré by 

sa používali počas reprezentácie školy na 

súťažiach, ale aj ďalšie zaujímavé akcie pre 

študentov. Avšak o týchto aktivitách až v bu-

dúcich číslach KS.

Roderik Hieke 

Mladí záchranári, alebo zdrav. záujmový útvar Gymnázium Krompachy

Ukážka priameho zásahu zložiek IZS

Poznáte ich?
 Takúto fotku sme našli v archíve MsÚ 

v  Krompachoch. Poznáte z týchto krásnych 

mladých dám niekoho? Ak áno, tak nám to 

napíšte do redakcie Krompašského spravo-

dajcu...A odmena Vás neminie...

Priložený popis k fotografii:

 "Žiačky Miestnej jednotky Čsl. požiarnej 

ochrany: Krompachy

Naše družstvo sa v celoštátnej súťaži prebo-

jovalo do najvyššieho (IV. stupňa) v Brne!

Obsadilo v rámci celej ČSR: 12 miesto 

a v rámci Slovenska 1. miesto svojej kategó-

rie!

Dňa 19-21 august 1955"

Zdrav. záujmový útvar Gymnázium Krompachy
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 Pokosená tráva, burina, či iná zelená organická hmota je zdrojom 

cenných živín, ak ju vieme správne použiť a zužitkovať. Zvlášť cenná 

je to pre záhradkára. Zelená organická hmota obsahuje základné 

živiny ako dusík, draslík a fosfor v skoro optimálnom pomere na 

ďalšie použitie. Zelenú organickú hmotu môžeme využiť niekoľkými 

spôsobmi na našej záhradke k vlastnému prospechu. Je až poľutova-

niahodné ak sa taká cenná surovina odkladá za ploty, alebo hádže 

na cestu, kde sa rozkladá a zahníva. Ak si na záhradke vymedzíme 

po jednom m2 na niekoľkých miestach, môžeme na pokosenej tráve 

a burine pestovať tekvice, patizóny, cukini, uhorky a iné tekvicovité 

rastliny. 

 Čerstvú pokosenú trávu uskladníme na vyhradené miesto na kopu 

do výšky ½ až 1 metra. Je dobré, ak je tráva mokrá, prípadne ju pole-

jeme. Po niekoľkých dňoch kopa sadne, vtedy môžeme pridať ďalšiu 

dávku. alebo začať s pestovaním. V strede kopy urobíme dieru takú 

veľkú, že do nej vojde asi jedno 5l vedro záhradnej zeminy,

ktorú tam vysypeme. Predpestovanú priesadu tekvicovitej plodiny 

posadíme do zeminy v strede kopy trávy. Sadíme len 1 maximálne 

2  rastlinky do jednej kopy. Potom už stačí len pravidelne zalievať 

a  zberať úrodu, ktorou budete príjemne prekvapení. Počas vegetá-

cie môžeme zelenú hmotu postupne prikladať k rastline, ale tak aby 

nedošlo k jej rozkladu v tesnej blízkosti byle tekvice, lebo hrozí jej 

odumretie.

 Osvedčilo sa mi pestovanie uhoriek na hrobli dlhej 3 metre 

(na dĺžke nezáleží) z čerstvo pokosenej trávy podobne ako tekvice 

alebo patizóny. Výška hroble z navŕšenej trávy musí byť aspoň 60 cm, 

čím vyššia tým lepšie. Sadíme predpestované uhorky v kelímkoch, 

keď je tráva v hrobli zohriata. Sadíme do jamiek vysýpaných čistou 

zeminou a zasypeme taktiež zeminou, aby sme zabránili tepelnému 

šoku z horúcej trávy. Na začiatku môžeme sadenice chrániť tunelom 

z netkanej textílie, Záhon môžeme založiť aj priamo na trávniku bez 

zrýľovania. Pestujeme systémom VERTIKO čiže na silonovej sieti 

z  bežného predaja. Počas pestovania nemusíme hnojiť, zalievame 

opatrne, pretože hnijúca tráva je dostatočne mokrá

a uhorky ako vieme neznášajú premokrenú pôdu. Úroda je vynikajú-

ca. koncom augusta môžeme prihnojiť so síranom draselným (2 dkg 

na 10l vody), aby sme na konci sezóny nezberali hruškovité plody. 

Počas celého leta prikladáme na hrobľu čerstvú trávu tak aby byľ 

a povrchové korene sadeníc zostali voľné. Na záhon sadíme vo vzdia-

lenosti cca 60 cm po 2-3 rastlinky. Uhorky pestujeme na slnečnom 

stanovišti.

 Ďalšie využitie pokosenej trávy a buriny je v príprave hnojivého 

zákvasu. Do suda nasypeme trávu aj burinu, zalejeme vodou, za-

kryjeme a necháme prekvasiť. Raz za niekoľko dní premiešame a po 

2-3 týždňoch môžeme zákvas po zriedení vodou 1:5 použiť priamo 

na hnojenie všetkých rastlín okrem listovej zeleniny určenej na pria-

my konzum. Zálievku robíme večer, pretože zákvas dosť intenzívne 

zapácha aby sme si, ako aj susedom neznepríjemňovali pobyt na zá-

hradke. Do suda môžeme celé leto pridávať novú burinu, dolievať 

vodu a odoberať hnojivo. Zákvas sa mi osvedčil aj na vypudenie hryz-

ca vodného zo záhradky. Po odkrytí diery do nej nalejeme 1 konvu 

zákvasu a dieru uzavrieme. Pretože hryzec neznáša zápach na určitú 

dobu sa odsťahuje. Tak ho postupne môžeme vypudiť zo záhradky. 

Zákvas nepoškodzuje ani rastliny ani stromy. Pokosená tráva je aj 

vhodná nastielka pod pestovanú zeleninu ako sú rajčiaky, hluboviny, 

zemiaky, pod kríky egrešov a ríbezlí. Pod nastielkou ostáva pôda vlh-

ká, šetrí sa vlaha, nevytvára sa po daždi prísušok, nerastie burina, nie 

je potrebné kyprenie a pri postupnom rozklade sa do pôdy dostávajú 

živiny a čiastočne aj kompost.

 Uvedené rady by mali zmeniť náš pohľad na zelenú organickú 

hmotu ako na odpad, ktorý nám zavadzia a hyzdí záhradku. Je to 

cenná surovina, ktorá obsahuje živiny v optimálnom pomere pre 

výživu rastlín!

záhradkárska poradňa

Kvasená kapusta celý rok
Hlávková kapusta je vhodnou suro-

vinou aj na domáce konzervovanie. 

Okrem rôznych šalátov z nej môžeme 

pripraviť kvasenú (kyslú) kapustu, 

ktorá nám slúži cez celý rok na prí-

pravu hodnotných pokrmov. Výroba 

mliečne kvasených výrobkov zo zele-

nín má dlhoročnú tradíciu a patrí k 

najstarším konzervačným metódam 

vôbec. Je to najjednoduchšia forma 

konzervovania, kde sa používa ako 

riadiaci prvok soľ. Napriek tomu, že sa 

sortiment zeleniny určenej na kvase-

nie rozširuje, dominantnou surovinou 

zostáva biela kapusta.

 Mliečne prekvasená kapusta sa 

nazýva aj kyslá kapusta. Túto kys-

losť spôsobuje prítomnosť kyseliny mliečnej 

a  kyseliny octovej, ktoré vytvárajú mliečne 

baktérie. Na procese mliečneho kvasenia sa 

zúčastňujú niektoré kvasinky. Tie svojimi 

produktmi (alkohol, oxid uhličitý) ochra-

ňujú baktérie mliečneho kvasenia.Aby sme 

mali kyslú kapustu po celý rok, používame 

vhodné typy a druhy kapusty hlávkovej bielej 

určenej pre tento spôsob. Veľmi potrebné je, 

aby hlávky boli čerstvé, úplne zdravé, vyvi-

nuté, nenamrznuté a nenapadnuté chorobami 

a  škodcami.Na výrobu kyslej kapusty pou-

žijeme stredne veľké, pevné hlávky z ktorých 

odstránime zelené a poškodené listy a odreže-

me prečnievajúci hlúb. Hlúb v hlávke krížom 

narežeme, aby nezostal celý. Pripravené hlávky 

strúhame na špeciálnom strúhadle pre kapus-

tu na rezky hrubé 2-3 mm. Tieto plníme do 

kameninových alebo drevených nádob, sudov, 

prípadne do inej nádoby vyloženej vrecom 

z polyetylénu. Môžeme dávať aj do veľkého 

uhorkového pohára. Pri vrstvení nastrúhanú 

kapustu posolíme. Na 10 kg dávame 140-190gr 

soli. Okrem tohto sa pridáva rasca, celé alebo 

rozkrájané jablká, pokrájaná mrkva a iné prí-

sady. Môžeme dať bobkový list, čierne korenie, 

cibuľu. Posolenú vrstvu kapusty s ďalšími 

prísadami utlačíme rukou alebo dreveným 

tĺčikom. Takto sa z kapusty uvoľní šťava a 

zároveň sa vytlačí vzduch, čo je nevyhnutné 

pre priebeh mliečneho kvasenia. Prebytočnú 

vystupujúcu šťavu odoberáme. Všetky pridané 

prísady nielen dochucujú, ale fytoncídne látky 

zabraňujú tvorbe hnilobných procesov.Kame-

ninové nádoby plníme asi 10 cm pod okraj, 

ktorý dôkladne očistíme, do žliabku nalejeme 

vodu a nádobu uzatvoríme vekom. Voda vlast-

ne vytvára ochranu pred vniknutím vzduchu. 

Veko slúži na umožnenie úniku plynov počas 

kvasenia. Kapustu v súdku zaťažíme tak, že na 

povrch kapusty dáme dosku, ktorú zaťažíme 

kameňom alebo iným ťažším predmetom. Po-

lyetylénové vrece sa musí zviazať tak, aby bolo 

uvoľnené pre únik plynov.
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 Kvasenie prebieha pri teplote okolo 150°C 

a kapusta vykvasí asi za mesiac. Po 5-6 dňoch 

znížime teplotu na 14-150C. Potom teplotu 

znížime čím viac bližšie k nule. Pri tejto tep-

lote najdlhšie uchováva svoju vysokú kvalitu. 

Obsahuje veľa vitamínov. V 1 kg kapusty sa 

nachádza až 150-360 mg vitaminu C. Vzácna 

je prítomnosť kyseliny listovej, biotínov, látok 

citrulín, ornitín a z minerálnych látok najmä 

draslík, zinok. Dôležitý je obsah vlákniny a 

pektínov. Špecifickú chuť a vôňu jej dodávajú 

organické sírne zlúčeniny.Môže sa stať,že ne-

máme kvalitnú kyslú kapustu, lebo obsahuje 

veľa nutričných a dietetických látok. Môžeme 

tomu predísť aj primeraným solením. Vhodné 

je dodržať rozpätie 1,5-2 % hmotnosti nalože-

nej kapusty. Nesmieme taktiež nechať kvasiť 

pri vyšších teplotách, než aké sú stanovené. 

Nezabudnime na dodržanie zvýšenej hygieny 

nádob, surovín, prostredia a ľudí.Vysoké hod-

noty tepla pôsobia negatívne na kyslosť kapus-

ty. Vieme tomu predísť tak, že po 4 týždňoch 

kvasenia ju preložíme do zaváracích pohárov 

a pri teplote 650°C asi 35-45 minút vysterilizu-

jeme. Poháre postupne ochladzujeme v teplej 

nakoniec v studenej vode. Po sterilizácii ka-

pustu môžeme nechať aj samovoľne vychlad-

núť. Týmto spôsobom sterilizovaná kapusta 

uchová vlastnosti čerstvo vykvasenej kapusty 

s optimálnou kyslosťou až do novej úrody.
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Už naozaj Už naozaj 
nikdy viac!nikdy viac!
Už nikdy viac to neurobím. Už nikdy viac sa 
na to nedám. Posledný krát som urobil takú 
hlúposť, .... . To sú myšlienky, ktoré prebie-
hajú mysľou počas posledných kilometrov 
pretekov a slová ktoré prvé vyriekne po 
dobehnutí do cieľa väčšiny pretekárov, ktorí 
absolvujú jeden z najnáročnejších pretekov  
„Ironman“ (Železný muž). 
 Neprejde však ani deň a v mysli týchto ľudí  

sa už vynárajú ďalšie plány a ciele, ktoré hra-

ničia z ľudskými možnosťami.  

 Ironman sú preteky pri ktorých si človek 

povie stokrát dosť a stokrát to zmení, aby sa 

opäť postavil na štart a preveril svoje schop-

nosti siahnuť na dno fyzických aj psychic-

kých síl. 

 Tak tomu bolo aj v prípade našej účasti na  

medzinárodných triatlonových pretekoch 

v  Klagenfurte, „Kärnten Ironman“ (3,8 km 

plávanie; 180 km cyklistika; 42,2 km beh), na 

ktorých sa zúčastnilo viac ako 3 300 preteká-

rov z celého sveta a na ktorých sa zúčastňujú 

aj poprední európsky a svetový pretekári. 

Preteky sa uskutočnili dňa 3. júla 2011. Štart 

pretekov o 7.00 hod. Ukončenie pretekov 

o 24.00 hod. Z toho vyplýva že do 17 hodín 

musí byť každý pretekár v cieli. 

Začíname plávaním na nádhernom jazere 

Worthersee – 1 okruh o vzdialenosti 3,8  km. 

Po vyplávaní z vody nasleduje okamžite 

cyklistika. Vybehneme z vody, dobehneme 

do cyklistického depa, vyzdvihneme si svoje 

vlastné bicykle, obujeme cyklistické tretry, 

nasadíme prilbu a okuliare a vydávame sa na 

dva 90 km dlhé okruhy v okolí Klágenfurtu 

a Villachu, celková vzdialenosť 180 km. 

 Po dojazde z cyklistiky vchádzame do cyk-

listického depa, odložíme bicykel a cyklis-

tickú prilbu, prezujeme cyklistické tretry za 

bežecké maratónky a vybiehame na bežeckú 

časť. Bežíme 2 x vzdialenosť dlhu 21,1 km, 

ktorá vedie najprv pozdĺž pobrežia jazera 

Worthersee, od jazera sa prebieha cez mesto 

až na námestie do centra Klagenfurtu a späť, 

to všetko 2x, celkové 42,1 km. 

A potom, už v búrlivej atmosfére divákov 

a komentátorov, túžobne očakávaný cieľ.

Po minuloročnej veľmi úspešnej účasti Mar-

tina Holečka a Ondreja Želaska, (Martin Ho-

lečko časom 9 hodín 4 minúty sa na týchto 

pretekoch kvalifikoval v minulom roku na 

Majstrovstvá sveta v Ironman triatlone, ktorý 

sa každý rok koná na Havajských ostrovoch) 

sa v tomto  roku pretekov zúčastnili traja čle-

novia mestského športového klubu POKROK 

TDM Krompachy: Branislav Bocan, Imrich 

Holečko a Kristián Krak.  

 Braňo Bocan sa postavil na štart takýchto 

náročných pretekov po prvý krát. Ktovie čo 

všetko mu prebiehalo mysľou, aké pocity mal 

pred štartom? Určite mal strach, ale to sme 

mali skoro všetci. 

 Desať minút pred štartom, keď všetci 

pretekári stoja na brehu jazera pred štarto-

vacou páskou, som očakával, tak ako to býva 

v  Klagenfurte zvykom, že prvý vstúpi do 

vody kňaz v dlhom čiernom ruchu a požehná 

všetkým pretekárom. V tomto roku sa však 

táto oficialita asi neuskutočnila. Prežehnal 

som sa teda sám a snažil som sa premýšľať 

vo veselšom štýle. 

 Napríklad nad tým, že môj celodenný 

program bude úžasný. Celý deň si budem 

plávať, bicyklovať, behať, no proste pohoda.  

Stihol som si ešte prezrieť dav viac ako 

3  000  stojacích pretekárov. Niekde medzi 

nimi sú Braňo a Kristián. Dúfam že sa spolu  

zdraví stretneme v cieľovom stane.

 Štartovací výstrel a všetci sa vrháme do 

čistučkého  jazera Worthersee, rozlohou pri-

bližne ako Šírava, avšak v krásnom prostredí 

hôr. 

 Pri plávaní v obrovskej mase ľudí je veľmi 

ťažká orientácia. Zopár úderov a kopancov 

obdržím, zopár rozdám. (Samozrejme neú-

myselne?) 

 Skoro v pohode absolvujem 3,8 km pláva-

nia a vydávam sa na cyklistickú trať. Hneď 

na začiatku cyklistiky, asi na 8 km, stretávam 

Kristiána. Rýchle prehodíme zopár povzbu-

divých slov, ktoré potešia a každý pokračuje 

svojím tempom. 

 Cyklistika vedie v krásnom horskom 

prostredí v okolí Klagenfurtu a Vilachu.  

Na horských kopcoch aj v dedinách, všade 

množstvo ľudí, ktorí výdatne povzbudzujú 

rôznymi hudobnými nástrojmi, takže sa 

pretekári cítia ako na Tour de France. Ani sa 

človek nenazdá a 180 km ubehlo. Teraz iba 

odbehnúť 42,2 km a je to hotové. 

 S množstvom ubehnutých kilometrov to 

začína bolieť. A veľmi bolieť. K tomu sa rých-

le pridáva únava a slabosť. No čo už. Nie som 

predsa nováčik, ani ufňukaná baba, tak to 

zvládnem. Ale posledný krát.  

 Hurá cieľová rovinka. Množstvo ľudí, 

mažoretky, komentátori a televízie, krásny 

modrý cieľový koberec. Zvládol som to za 12 

hodín 40 minút 17 sekúnd. Po krátkom vy-

dýchnutí vchádzam do obrovského cieľového 

stanu. Stretávam Braňa Bocana ktorý žiari 

šťastím. Dokázal to. Na prvý krát  vo výbor-

nom čase 11 hodín, 43 minút, 39 sekúnd.   

 O krátku chvíľu stretávame aj Kristiána. Aj 

on úspešne absolvoval tieto náročné preteky 

vo veľmi dobrom čase 12 hodín, 50 minút, 23 

sekúnd. Ani jeden z nás však nemá dostatok 

síl na súvislejší rozhovor. Mne ako to býva 

zvykom začína byť zle a keďže sa poznám 

potrvá to asi tak dve hodiny.  Po hodinke 

však už vstávam, rýchle sa idem osprchovať, 

prezliecť do suchých vecí a trochu zdriemnuť.

 Približne o 23:00 hod. sa idem pozrieť na 

bežeckú trať kde ešte stále bojujú pretekári 

aby došli do cieľa v časovom limite pretekov, 

do 24:00 hod. Úžasné. Z tmy sa vynárajú 

a  okolo mňa pomaly prebiehajú vyčerpané 

postavy. Aj oni to dokázali. 

 5 minút pred polnocou pribiehajú do cieľa 

poslední traja pretekári za výdatného aplau-

zu. Stephen Belt z Británie, Vilhelm Wagner 

z  Rakúska a Susan Cole z Kanady. Ďalších 

viac ako 800 pretekárov preteky nedokonči-

lo. O polnoci začína úžasný ohňostroj, ktorý 

dáva na chvíľu zabudnúť na trápenia i bolesti 

a zakončí v Klagenfurte „Kärnten Ironman“ 

2011. 

 Splnili sme si teda svoje predsavzatia, zú-

ročili sme niekoľkoročnú drinu a ukázali, že 

Krompašania sa vo svete sa nestratia ani na 

jedných z najnáročnejších pretekoch.

 Ozaj, nechcete si niekedy skúsiť IRONMA-

NA ?   Plánujem ......          Imrich Holečko
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KTP 2011KTP 2011  
alebo na bicykli

o ELEKTROBICYKEL
17. ročník17. ročník

NEDEĽA 4. septembra 2011 

Usporiadatelia: Mestský športový klub Krompachy Mesto Krompachy, 

    Mesto Spišské Vlachy, Firma SooF - Peter Jenčík

    a ďalší...

Trasy prechodov:  •  individuálne - len po riadne vyznačených trasách

  • 10.30 hod. aj organizovaný pelotón pod dohľadom polície 

      z námestia v Krompachoch

Cieľ : Spišské Vlachy – ZAHURA – chata Sabinka

Registračný poplatok: 1,- € Hlavná cena: Horský bicykelHorský bicykel 

Bude aj tradičná SUPERTOMBOLASUPERTOMBOLA len za 1 € a v nej

Originálny bicykel poháňaný elektromotorom

Program:  11  -  14 hod.  súťaže pre deti a dospelých, vystúpenia hostí, 

        voľný program, zahrajú Vám  WETERÁNI

           14  -  15 hod. Vyžrebovanie účastníckych cien 

          a SUPERTOMBOLY

Atrakcia pre deti:         Nafukovací SPIDERMAN

NEZABUDNITE SI CYKLISTICKÚ PRILBU.

Slaninu ani klobásu si neberte! V cieli bude dosť gulášu aj piva 

a hádam aj zmrzliny.

Informácie:      Peter Jenčík OD POKROK, tel. +421 905 316 939

Ohlas 
fanúšika

 V nedeľu 31. júla 

2011 sa konalo futbalové 

derby medzi POKRO-

KOM Krompachy a  Spišskými Vlachmi. 

Bol to slušný zápas ako zo strany domácich, 

tak zo strany hostí, až na niektoré vulgárne 

nadávky fanúšikov Spišských Vlách voči 

rozhodcom. Krompašania do tohto zápasu 

nastúpili pomerne oslabení, skoro bez zá-

kladnej zostavy jedenástky. Dôvodom je to, 

že niektorí z hráčov odcestovali dočasne za 

prácou do zahraničia, a tak zo starého kádra 

ostali len štyria hráči: Ontkovci, Biľ a Šmi-

da. Mužstvo zastupovali aj dorastenci, ktorí 

predviedli pekný technický futbal, ale bez 

gólového efektu, až na jeden, pretože zápas 

sa nakoniec skončil  spravodlivou remízou, 

s čím mohli byť aspoň sčasti spokojné obe 

mužstvá. Krompašania boli úspešní v prvom 

polčase, Vlašanom sa vydaril skôr ten druhý. 

Kde sú tie časy, keď Krompašania hladko 

vyhrávali a hráči zo Spišských Vlách potom 

od nás odchádzali s  troj až sedembodovým 

gólovým rozdielom? Prečo teraz nemáme 

také futbalové talenty, ako boli napr. Gola-

bovci, Čečovci, Mních, Buľka, Župa, Keruľ, či 

ďalší? Na zápase nebolo počuť ani rozhlas... 

Chýbajú peniaze? Alebo prečo je to všetko 

tak? Kde je náš fanklub, naša mládež, ktorá 

má dodávať energiu do nôh našim hráčom, 

aby sa im darilo? Je mi trochu ľúto, že sme 

v  tomto zápase prišli tak ľahko o dva body 

a to hneď na začiatku súťaže. Ale nevadí, taký 

je šport, nabudúce to bude určite opäť výhra. 

Preto našim chlapcom prajem veľa zdravia 

a šťastia, nech sezónu potiahnu do úspešného 

konca.

 Váš skalný fanúšik Piťo Kožár z Palihurky

Výsledky doteraz odohratých zápasov:

Krompachy- Spišské Vlachy 1:1

Poproč – Krompachy  3:1

Krompachy. Veľké Kapušany 3:1

POZÝVAME VÁS 

DO NOVOOTVORENEJ PREDAJNE 

na Hlavnej ulici č.25 v Krompachoch

DEDRA SHOP
OTVÁRACIE HODINY:
Po- Pia : 08:00 - 16.00 hod.,
sobota od 8:00 - 12:00 hod.
Obed v čase od 12:00 - 12:30 hod.

• darčeky • dekorácie • 

• prírodná kozmetika 

– vlasová, telová, pleťová •

 • ekologická drogéria •

• pomôcky do domácnosti • hračky • 

• výživové doplnky •

• kvety- predaj živých kytíc, 

črepníkových kvetov, trvaliek •
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 Uzávierka Krompašského 
spravodajcu 

je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca
bude v predaji vždy po 10. dni 

v príslušnom mesiaci.

- Drahý, mal by si si zvýšiť svoju 

životnú poistku. 

- A na čo? Veď ju mám dosť vysokú.

- Vieš, keď zomrieš, 

(...dokončenie v tajničke)

Autorka: Ružena Andrašovská

Zo správnych odpovedí min. 

čísla sme vyžrebovali: Helenu Mo-

sinovú, SNP č.5, Krompachy

• Predám 1-izbový byt v centre Krompách 

na 8. poschodí, 2 balkóny+pivnica. Byt je 

v pôvodnom stave.                 Info 0908 382 244

• Ponúkam na predaj 2-izb. byt s balkónom, 

ul. Hlavná, byt sa nachádza na 2. poschodí 

v tehlovej bytovke, byt je čistý (bez tiarch ). 

Cena: 16.500.                    Tel.: 0948 524 640  

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

Vydáva mesto Krompachy, vydávanie povolené 

OÚ v Spišskej Novej Vsi, reg. č. 3/91. 

• Predám 2 a ½ izbový tehlový, prerobený byt v Krom-

pachoch na Cintorínskej ulici. Cena dohodou. 

Volať po 18,00 hod.                              Tel.: 0908 317 450.

• Hľadáte byt, dom, pozemok ?  www.everestreality.sk

• Dražobná spoločnosť, a.s. pripravuje dražbu rodin-

ných domov v obci Krompachy so súpisným číslom 517 

a 967. V prípade záujmu o ďalšie informácie volajte na 

tel. čísla: 0948 051 261, 0948 051 262, 02/5949 0137 

alebo na webovej stránke: www.drazobnaspolocnost.sk

ASTRONAUT, BRADA, ESEJE, ETAPA, IHLIČKA, ISKRA, JANTÁR, 

JAVISKO, KABELKA, KAPOR, KARATISTA, KRÁSA, LANKO, LATKA, 

MANKO, MENINY, MINCA, OBZOR, ODPOR, OLOVKO, OPONA, 

OPRAVA, PÁLENKA,PALICA, POKRIEVKA, PRANOSTIKA, PRASLIČKA, 

PROGRAMÁTOR, PUKLICA, RAKETA, RIASA, RIEČICA, SAVANA, 

SKALA, SLATINA, SLIEPKA, TORZÁ, UDICA, VATRA, VLAJKA, VÝVAR


