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KROMPACHY

Z obsahu čísla vyberáme:
- program XX. Krompašského jarmoku

- návšteva Nadlaku v Rumunsku

- škola sa začala

- nová trieda v MŠ na Hlavnej ulici

- verejná obchodná súťaž

 Čas prázdnin a dovoleniek je preč. Leto je už nenávratne za nami 

a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu hlási jeseň, aj keď 

je tohto ročná jeseň naozaj veľmi teplá, rána, večere a noci už jasne 

dávajú svojimi teplotami na vedomie, že leto skončilo. Pre 

väčšinu mladých ľudí to okrem chladnejšieho počasia znamená aj 

začiatok školy a koniec bezproblémového „prázdninového" života. 

S príchodom jesene sa mení celá príroda, mení sa všetko vôkol nás. 

Jeseň nie je len ulica plná opadaného lístia. 

 Toto ročné obdobie, ktoré však väčšina ľudí nemá príliš v láske, 

je veľmi dôležité, ale ľudia si neuvedomujú jeho dôležitosť. V tomto 

období sú dni kratšie, chladnejšie a po príjemných letných dňoch 

je to často nie príliš príjemná zmena. V jesenných mesiacoch 

dozrieva na poliach úroda, nevyhnutne dôležitá pre náš život. 

Ovocné stromy, ešte predtým, ako úplne stratia svoju bohatú zelenú 

korunu, nám odovzdajú svoje plody, ktoré sú zdrojom nášho zdravia. 

Pri  prechádzkach v parku či v lese nám zožltnuté lístie príjemne 

šuchoce pod nohami. Pomedzi stromy začína fúkať vietor a vydáva 

zvláštne, niekedy až hrôzostrašné zvuky, ktoré spolu so šedou, 

zatiahnutou oblohou vytvárajú neopakovateľnú atmosféru. Jeseň je 

veľmi zaujímavé ročné obdobie, so svojskou atmosférou a postačí, ak 

sa na ňu pozrieme zblízka a zistíme, že je to naozaj tak. 

 U nás v Krompachoch je jeseň o to krajšia, že práve v týchto dňoch 

oslavujeme Dni mesta a tohto roku už XX. Krompašský jarmok 

a zároveň si pripomíname 450. výročie od udelenia trhových výsad 

kráľa Ferdinanda - konať v našom meste výročné trhy. 

 Všetkým Vám prajem, milí čitatelia, aby ste na Krompašskom 

jarmoku našli to, čo hľadáte, aby ste sa pokochali tvorbou a krásou 

prác remeselníkov, ktorých sme na náš jarmok pozvali, aby ste sa 

zabavili na kultúrnom programe, odpútali sa od každodenných 

starostí a povinností... Nech si aj deti prídu "na svoje" na rôznych 

atrakciách a hlavne, aby ste sa stretli so svojimi rodinami, priateľmi 

a známymi a mali nielen počas týchto jarmočných dní, ale každý deň 

v roku aspoň  maličký dôvod pre radosť!  

Bc. Adriána Kočanová

JESEŇ, PANI BOHATÁ…
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JUBILANTI 
JÚLOVÝ OSLÁVENCI

75 ročný 

 Zdenek Gomolka 

70 roční 

 Viliam Kubačka, 

 Mária Gomolková 

 Emília Maráčková,
(neboli uverejnení v predchádzajúcom 

čísle KS. Touto cestou sa im ospravedlňuje.)

AUGUSTOVÍ OSLÁVENCI:

96 ročná 

 Anna Heligmanová

90 ročná 

 Etela Sýkorová

75 roční 

 Mgr. Terézia Spielmanová

 Ladislav Šefčík

 Margita Papcunová

70roční

 Helena Žaludeková

 Mária Sedmáková

 František Jurišinec

 BLAHOŽELÁME 

             JUBILANTOM

NARODENIA 

V AUGUSTE 2011

Martin Čarný

Adam Čurilla

Daniel Sean Dirda

František Dunka

Oxana Farkašová

Anna Girgová

Rastislav Hebelka

Karol Holub

Kevin Holub

Juliana Holubová

Martina Lazorčíková

Sandra Mochlárová

Filip Pollák

ÚMRTIA V JÚLI  2011

Jiřina Jakubkovičová 

 1936-2011

Margita Janigová 

 1931-2011

Irena Lenartová 

 1924-2011

Helena Sabová 

 1938-2011

Ondrej Špitko 

1924-2011
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„Ta ňe?“
 Zaiste má každý z vás svoje obľúbené novi-

ny a v nich aj svoje obľúbené rubriky. Ja tiež. 

Mám rada stĺpčeky Jany Shemesh s názvom 

„Ja a moja choroba“. Vždy sa na ne teším, 

napriek tomu, že v nich píše o svojej ťažkej 

chorobe. Jana Shemesh je zahraničnou re-

portérkou istého denníka (nemenujem kvô-

li reklame) pre oblasť Blízkeho východu. 

Čitatelia ju poznajú nielen zo spravodaj-

ských článkov a z obľúbenej sobotnej rubriky 

„Izraelský zápisník“, ale aj zo stĺpčeka, kde 

sa vyznáva zo vzťahu k svojej chorobe. Jana 

(dovolím si ju takto familiárne pomenovať) 

ochorela na leukémiu a statočne s ňou bojuje. 

Tak jej všetci držme palce. Ale ja nechcem pí-

sať o chorobe. Pre nikoho je nevítaná, a pred-

sa jej je všade dosť. Janu spomínam preto, 

že dokáže pútavo písať príbehy zo svojho 

okolia. Jana je vyštudovaná novinárka a  ja 

sa nemôžem ani nechcem s ňou porov-

návať. Myslím, že jedno predsa len máme 

spoločné. Obe si pozorne všímame okolie 

a obe svoje zážitky pretavujeme do svojich 

príbehov. Do jednoduchých príbehov. Lebo 

všetko, čo vznikne na podnet zo života, sa 

dobre číta. Ja píšem len tak pre seba a pre ra-

dosť. Píšem rada a je to pre mňa duševný re-

lax. Tak prečo sa občas o nejaký ten príbeh 

nepodeliť s vami? Leto už za sebou pomaly 

zatvára dvere a tak vám z môjho pera ponú-

kam niečo na odľahčenie. Jeden zo svojich 

„letných zážitkov“. 

 Kvôli  môjmu úrazu kolena som sa koneč-

ne po dlhšom čase mohla vybrať niekam 

mimo nášho mesta. Zamierila som do Bra-

tislavy. Ako som už spomínala, som všíma-

vá voči okoliu a tak vznikol aj tento úplne 

obyčajný príbeh. Vlastne iba zážitok, spra-

covaný do príbehu. Bola nedeľa a vonku 

hrozne lialo. Bola som na návšteve u svojej 

rodiny v Bratislave, ale počasie sa nevydari-

lo za celý môj pobyt. Zo začiatku príšerná ho-

rúčava, na ktorú nie som zvyknutá, ale s kto-

rou som vzhľadom na geografickú polohu rá-

tala. Potom naraz prudké ochladenie, s akým 

som pre zmenu nerátala. Dokonca som si 

so sebou zobrala iba jednu vec s dlhým ru-

kávom. Dážď, nedážď, chladno, nechladno, 

aby sme neboli vkuse zavretí v byte, vybra-

li sme sa teda v tú upršanú nedeľu do najbliž-

šieho nákupného centra, že si kúpime neja-

kú spoločenskú hru. Aby sme zahnali nudu 

a trávili čas spoločne. Čakali sme na trolej-

bus, ktorý nás mal zaviezť do mesta. Asi na 

tretej zastávke sme prestupovali na autobus. 

Počas víkendu v Bratislave platí hodinový lís-

tok hodinu a pol a stojí iba 70 centov. Počas 

cesty môžete prestupovať. Super. Vedeli sme, 

čo chceme kúpiť a tak sme sa rozhodli cesto-

vať poloprázdnou hromadnou dopravou, nie 

autom. Dokonca na ten istý cestovný lístok 

sme sa do hodiny a pol  stihli vrátiť domov. 

Všetko super, a ak je dobrá partia, poznáte to 

- nevadí ani počasie. Keby... keby to na oka-

mih nepokazila tá pani. Vystúpili sme z tro-

lejbusu, aby sme sa o pár metrov ďalej pre-

sunuli na autobusovú zastávku. Zopár minút 

bolo treba počkať na autobus. Boli sme štyria 

a tak sme sa dohadovali, kam pôjdeme najprv. 

Po ceste rýchlo „prefrčal“ motorkár. Pani, 

stojaca na zastávke hneď povedľa mňa, za-

čala nadávať: „Blázon, ešte hlasitejšie si to 

mohol nastaviť.... len tu lietajú jak blázni 

a  robia hluk... nech sa zabijú... ja ich vôbec 

neľutujem...“ vyhŕklo  z nej. Ani ja nemám 

rada hluk. Ale aby som priala niekomu aby sa 

zabil, tak to je prisilná káva. „To viete, mla-

dosť – pochabosť, mládež... viete... majú radi 

rýchlosť...“ oponujem panej, dúfajúc, že to iba 

skonštatovala a bude pokoj. Nebol. Pani po-

kračovala ďalej: „A to všetko tu robia tí vý-

chodniari...“. Spozornela som. „Oberajú nás 

v Bratislave o prácu, lebo im stačí menší zá-

robok a tak nám berú prácu...“. „Pani, mož-

no keby ste vy boli nezamestnaná a nemali 

by ste inú možnosť, tiež by ste si hľadali prá-

cu mimo bydliska“, nedala som sa.  Pani však 

postúpila hlasom o oktávu vyššie a pridala 

zopár decibelov navyše. Aj motorkár bol pre 

mňa v tom čase prijateľnejší. Jednorazovo 

spravil hluk, ale odfrčal a bol pokoj. „A Bra-

tislava ešte nikdy nebola taká špinavá, ako je 

teraz...  najedia sa a všetko hádžu  na zem... 

nevedia, čo je slušnosť... aj policajti vám po-

vedia, že keď ich volajú k zásahom, že niekto 

robí neporiadok, tak väčšinou sú to východ-

niari...“ Pani mi tentoraz očividne zahrala na 

strunu. Chcela som to ukončiť, ale zároveň ju 

vyviesť z omylu a tak som ju oslovila naposle-

dy: „Pani, nemôžete ľudí kastovať podľa toho, 

či sú z východu alebo zo západu... ľudia sú 

buď slušní, alebo neslušní, bez ohľadu na to, 

odkiaľ pochádzajú... A byť bez práce naozaj 

nie je príjemné. Pani, ja som z východu a som 

na to hrdá. A som hrdá aj na svoj prízvuk, 

nehanbím sa zaň. Chcete mi povedať, že pre-

to som neslušná? Videli ste ma tu odhadzo-

vať nejaké papiere, robiť nejaký neporiadok?“ 

„Nie, ja nehovorím na vás, vy ste slušní, ale 

ostatní...“ blá blá blá... neúnavne opakovala 

ako verklík  to isté dookola... a nezabudla to 

zaklincovať... „Veď aj ja pochádzam z výcho-

du a poviem vám pravdu, ja sa za východnia-

rov normálne hanbím...“. Toto ma už naozaj 

dožralo. „Nemôžete hádzať všetkých ľudí do 

jedného vreca a naozaj sa s vami nemám o 

čom baviť, už to neopakujte, nikto z nás nie 

je na to zvedavý...“ Pani stíchla. Chvalabohu. 

Prišiel trolejbus, všetci sme mlčky nastúpili – 

pani prvými, my poslednými dvermi.

 Nasadla som  s pokazenou náladou a v du-

chu som rozmýšľala, čo som jej mala pove-

dať. Za svet som v tej chvíli na nič neprišla. 

Ostala som len mĺkvo sedieť, sama so svoji-

mi myšlienkami. „Som doma a domáci ma 

tu uráža... bezdôvodne...“, pomyslela som si. 

Bolelo to. Pred rokom sme približne v rov-

nakom čase navštívili Brusel. Mesto neofi-

ciálne považované za hlavné mesto Európ-

skej únie. Mesto plné parkov a nádhernej ze-

lene, mesto, v ktorom moderné stavby citli-

vo kontrastujú s históriou. Mesto, ktorého 

námestie je považované za najkrajšie ná-

mestie sveta. Kde si môžete dovoliť dať 

kávičku, či vynikajúce belgické pivo, 

ktoré vás cenovo vyjdú približne rovnako ako 

v centre Bratislavy. Ibaže kvalita bude nepo-

rovnateľne vyššia. Kde môžete sedieť dlho 

ako len chcete a nikto z obsluhujúceho per-

sonálu na vás nebude zazerať, že sedíte ako-

si pridlho a konzumujete primálo. A pritom 

môžete sledovať tú multietnickú zmes – čer-

nochov, belochov, arabov, moslimov, židov, 

čo len nechcete. Nikto sa neponáhľa. V ná-

kupnom stredisku pokladníčka s absolútnym 

pokojom počká, kým si všetok zakúpený to-

var nezbalíte do tašiek, až tak blokuje ďalší 

nákup. Šoféri vám neťukajú na čelo, ak ná-

hodou zablúdite. Kde ľudia sobotu a nedeľu 

využívajú na rodinné pikniky v prírode a nie 

na upratovanie, pranie a varenie. Máte pocit, 

že je to sen? Nie, je to realita. A my v tomto 

smere máme naozaj čo doháňať... 

 Z myšlienok ma vytrhli moji spolucestujú-

ci. Rovno pred naším zrakom totiž stálo ná-

kupné centrum a bolo treba vystúpiť. Ne-

príjemný zážitok som sa snažila prehlušiť 

príjemnými spomienkami. Podarilo sa. „Veď 

hlupáka možno stretnúť všade a niekedy 

nie je možné sa mu vyhnúť“, utešovala som 

samú seba. Kráčajúc po nákupnom centre 

sa za mojím chrbtom ozvalo: „A bandurky 

mame?“ Práve v tej chvíli okolo nás prechá-

dzala skupinka mladých chlapcov. Usmiala 

som sa. „A my mame doma gruľe?“ spýtala 

som sa ľubozvučne našich...

 Vrátili sme sa domov a na stole sme rozlo-

žili novú spoločenskú hru. V pozadí šiel ako 

zvuková kulisa zapnutý televízor. Moderá-

tor nám prial peknú „nedelu“, o niečo neskôr 

známa herečka, ktorá varila, pridávala do je-

dla „cibulu“, ďalší jej kontroval, či  toho nie je 

„velmi vela“, a iný to zaklincoval „podla môj-

ho názoru“... Vždy som mala rada slovenčinu, 

ale zároveň nikdy som sa nehanbila za spišti-

nu. Z masovokomunikačných prostriedkov 

sa však naša ľubozvučná slovenčina vytráca. 

Čo by na to povedali takí skvelí herci, aký-

mi boli Viliam Záborský, Jozef Króner, Mi-

kuláš Huba, Ctibor Filčík, či Gustáv Valach?! 

Mäkčene miznú v ústach hercov i moderáto-

rov a s nimi aj správna výslovnosť. Zato my 

v našej spištine na mäkčene dupľom neza-

búdame. A ja nikdy nezapriem, že som vý-

pokračovanie na nasledujúcej strane
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Obchodná verejná súťažObchodná verejná súťaž
Mesto Krompachy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu 

na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy. Predmet 

predaja na základe súťaže:

dvojizbové a jednoizbové byty 

na ul SNP č. 1 v Krompachoch

vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na 

zastavanom pozemku, konkrétne:

  • 2-izbový byt č. 35 na 7. poschodí • 2-izbový byt č. 18 na 4. poschodí

  • 2-izbový byt č. 33 na 7. poschodí • 2-izbový byt č. 15 na 3. poschodí

  • 2-izbový byt č. 32 na 7. poschodí • 1-izbový byt č. 16 na 4. poschodí

  • 2-izbový byt č. 22 na 5. poschodí  • 1-izbový byt č. 1 na 1. poschodí

Byty sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané na Správe katastra v Spiš-

skej Novej Vsi v liste vlastníctva č. 2800 pre k.ú. Krompachy, parcela  č. KN 2848.

 • Dvojizbový byt  pozostáva z dvoch izieb každá s loggiou, vstupnej predsiene s kuchyn-

ským 

  kútom, kúpelne so sprchovacím kútom a WC.

 • Jednoizbový byt pozostáva z jednej izby s loggiou, vstupnej predsiene, 

  kúpelne so sprchovacím kútom a WC. Byt nemá odčlenený priestor na varenie 

  ani kuchynskú linku.

Minimálna požadovaná kúpna cena:

 Minimálna kúpna cena, za ktorú sa byty ponúkajú na predaj je stanovená s prihliadnutím 

na znalecký posudok č. 19/2010 zo dňa 13. 5. 2010, vyhotoveného znalcom Ing. Stanislavom 

Hanulom, Fr. Kráľa 1, Spišská Nová Ves

 • v celkovej výške 7.900 € pre 2-izbový byt

 • v celkovej výške 3.800 € pre 1-izbový byt

Ukončenie predkladania návrhov súťaže 5. 10. 2011, o 12.00 hod.

 Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva prednosta Mestského úradu v Krom-

pachoch Mgr. Emil Muľ, tel. 053/4192232, alebo referentka majetku mesta Krompachy Ing. 

Erika Balážová, tel. 053/4192225

 Ohliadku nehnuteľnosti zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom doho-

vore Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o., tel. 053/447 22 77

Kritériom hodnotenia predložených ponúk je cenová ponuka

 Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením odosielateľa 

v  ľavom hornom rohu obálky na adresu vyhlasovateľa:

 Mestský úrad v Krompachoch, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy

 viditeľne označené textom: „NEOTVÁRAŤ – OVS – BYTY SNP č. 1“

chodniarka! Nikdy nebudem „na svojich“, ale 

ani na iných bezdôvodne nadávať tak, ako to 

urobila pani na zastávke. Lebo slušní a ne-

slušní žijú všade. Na východe, na západe i za 

našimi hranicami. 

 Keď som na poslednej túre v Tatrách čaka-

la, kým úzkym vysokohorským chodníkom 

zlezú turisti oproti, aby sme my z protismeru 

mohli prejsť, nevedela som, akej národnos-

ti sú ľudia za mnou, či oproti. Jazyk ich však 

prezradil. Turistke, ktorá pri zliezaní mala 

problémy, pomohli za mnou stojaci Poliaci. 

„Pani, tam lancuch“ , radili jej, aby sa chytila. 

„To kdybych věděla, co je“, povzdychla si Češ-

ka.. „Řetěz, pani, řetěz...“ odpovedala som jej 

s patričnou hrdosťou v hlase. Veď akoby som 

im mohla neporozumieť -  na krku som mala 

„zlaty lancušek ... 

Som hrdá na to, že som zo Spiša, som hrdá 

na svoj dialekt. Každý dialekt má totiž svoje 

historické korene – hovorili ním naši rodičia, 

prarodičia. Okrem historickej kategórie tvorí 

tento variant jazyka aj sociologickú a lingvis-

tickú kategóriu. A teda preto nám nie kaž-

dý porozumie. My však rozumieme takmer 

každému Slovanovi. Aj na to som hrdá. Som 

hrdá i na našu krásnu malebnú  krajinu a na 

našich umelcov. Veď práve od nás zo Spiša ich 

pochádza neúrekom. Reprezentujú nás nie-

len v Bratislave, ale po celom Slovensku, ba 

i po svete. Keď sa vrátia na rodný Spiš, radi 

spustia „po špisky“...

Ci pana. Až teraz mi konečne svitlo, čo som 

tej nepríjemnej babizni na zastávke mala po-

vedať. Stačila jedna veta. Naše staré slovenské 

príslovie: Poturčenec je horší od Turka... No 

ktovie, či by to pochopila. Ta ňe?

   Marta Mičeková

V dňoch 25.-29.augusta 2011 sa traja nominovaní zástupcovia mes-
ta – Jakub Záhradník, Rudolf Čiasnoha a Vladimír Puchala zúčast-
nili Dní mesta NADLAK v Rumunsku. Okrem delegácie Krompách 
sa osláv zúčastnili aj delegovaní zástupcovia z Brezna a obce Bud-
merice zo Slovenska, ale aj z maďarského mesta Kolmoš a českého 
Nového Bydžova.
 Mesto Nadlak leží na južnej maďarsko-rumunskej hranici, žije tu 

viac národnostná komunita – RUMUNI, SRBI, MAĎRI a NEMCI. 

Najväčšou národnostnou komunitou je slovenská a tvorí asi 48%. 

Pozoruhodné je, že že napriek prirodzenej, nie násilnej asimilácii si 

dodnes zachovávajú slovenskú identitu. Hovoria, že majú dve lásky. 

Lásku k štátu a lásku k národu slovenskému. Mesto Nadlak je po-

dobné počtu obyvateľov Krompachom. Má podobné radosti a staros-

ti ako my v Krompachoch. Oceňujem, že na zveľadenie mesta sa im 

darí v dobrej miere čerpať z Eurofondov. Predstavitelia mesta sú veľ-

mi fundovaní a mesto rozvíjajú do krásy a prosperity. Primátor mes-

ta Nadlak Vasile Ciceac je osobnosť charizmatická, rešpektovaná a 

uznávaná. S veľkým sebavedomím a prehľadom vedie a riadi mnoho-

národnostnú komunitu. O jeho schopnostiach svedčí aj to, že na Dni 

mesta zabezpečil účasť predstaviteľov župy a rád a ministra rumun-

skej vlády, ktorí dali prísľuby ďalšiemu rozvoju mesta.

 Program našej návštevy bol bohatý. Okrem účasti na slávnostnom 

otvorení Dní mesta spomeniem návštevu miestneho cintorínu, kde 

sme boli položiť veniec a pokloniť sa pamiatke bývalému primátoro-

vi Nadlaku prof. Suchanskému, ktorý zomrel na jar tohto roku. Nav-

štívili sme aj vdovu po nebohom.

 Osobne sa chcem poďakovať poslancovi mestského zastupiteľstva 

v Nadlaku Dr. Štefanovi Kovacsovi, ktorý ma previedol mestom, po-

rozprával o jeho histórii, navštívili sme múzeum a najväčší miestny 

evanjelický kostol, kde som sa aj zúčastnil bohoslužby.

 Táto návšteva ma obohatila o nové poznatky. Veľa som sa dozve-

del o Slovákoch žijúcich v Rumunsku. Lúčenie bolo srdečné a bez-

prostredné. Primátor mesta, jeho zástupca, prednosta a všetci tam ži-

júci Slováci srdečne pozdravujú všetkých Krompašanov, osobne pri-

mátorku nášho mesta a vedenie mesta Krompachy. Tešia sa na náv-

števu Krompách.

 DOVIDENIA NADLAK NIEKDY NABUDÚCE. 

 BOLO NÁM CŤOU.        Vladimír Puchala, poslanec MsZ 

KROMPAŠSKÍ POSLANCI NA NÁVŠTEVE V RUMUNSKU

pokračovanie z predchádzajúcej strany

„Ta ňe?“
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 Dňa 5.9.2011 naša materská škola privítala o 25 detí viac ako v mi-

nulom školskom roku. Otvorili sme 5. triedu. Dôvodom otvorenia 

novej triedy bol zvyšujúci sa počet žiadostí rodičov o prijatie detí do 

MŠ. Problém s nedostatkom miest v materských školách zriaďova-

teľ Mesto Krompachy vyriešil rekonštrukciou prístavby MŠ, ktorá sa 

nachádza v jej areály a doposiaľ jej priestory využívala Špeciálna zá-

kladná škola. V tejto alokovanej triede sa na 100 m² nachádza okrem 

veľkej herne a spálne samostatná jedáleň s výdajňou jedál, ktoré sú 

Voľným stredám pre školákov odzvonilo, nebude ani polročné vy-
svedčenie! Nový školský rok prinesie žiakom okrem povinnej ang-
ličtiny aj ďalšie zmeny. Podľa novej vyhlášky ministerstva školstva 
už školy nemusia dodržať stredu ako voľný deň bez domácich úloh.
 "Škola si sama tvorí školský vzdelávací program a výchovný 

program, najlepšie vie zohľadniť potreby svojich žiakov," odôvodňuje 

svoje rozhodnutie rezort školstva. 

KONIEC POLROČNÉHO VYSVEDČENIA!  

 Okrem stredajšieho dňa bez úloh sa v novom školskom roku žiaci 

nedočkajú už ani polročného vysvedčenia. Na konci prvého polroka 

dostane rodič na vyžiadanie výpis slovného hodnotenia alebo klasi-

fikácie prospechu a správania. Vysvedčenie s klasifikáciou za obidva 

polroky mu dá škola do ruky až na konci školského roka.

ÚPRAVA UČEBNÝCH PLÁNOV

 Výraznou zmenou od nového školského roka je úprava rámcových 

učebných plánov. V praxi to znamená, že po novom ministerstvo 

školám stanoví minimálny počet povinných hodín predmetu a počet 

voliteľných hodín za celé obdobie vzdelávania. Školy si hodiny budú 

môcť rozdeliť do ročníkov podľa svojho rozhodnutia. "Je to úplná ka-

tastrofa, lebo to rozbije celý ten výchovno-vzdelávací systém. Školy 

a školské rady budú mať právo zasahovať aj do štátnych vzdelávacích 

programov. 

 V školských radách nie sú takí odborníci, aby do takýchto vecí 

mohli vôbec zasahovať," vyjadril sa exminister školstva Ján Mikolaj 

(SNS). Ohrozené je podľa neho aj národnostné školstvo, keďže ško-

la môže podľa neho začať vyučovať slovenčinu až v treťom ročníku. 

"V prvý dvoch ročníkoch nebude žiak vôbec potrebovať šlabikár, ale 

uvidí ho až ako desaťročný chlapec?" pýta sa exminister. 

ZRUŠENÁ POLHODINOVÁ DOTÁCIA 

 Rezort tiež zrušil polhodinovú dotáciu na jednotlivé predmety. Tie 

dostávali školy napríklad na chémiu v šiestom ročníku, informatiku 

a občiansku náuku v ôsmej triede a 1,5 hodiny mali napríklad sied-

maci na prírodopis. 

PO NOVOM AJ PRESTÁVKY!  

 Na rozhodnutí škôl necháva v novom školskom roku ministerstvo 

tiež dĺžku prestávok. Podľa starej vyhlášky mali malé prestávky trvať 

spravidla desať minút. Cez veľkú prestávku norma odporúčala, aby 

sa žiaci zdržiavali mimo učebne, v určených priestoroch školskej bu-

dovy. "Ak sú na to vytvorené podmienky, môžu ju (veľkú prestávku, 

pozn. red.) žiaci tráviť na čerstvom vzduchu, napr. na školskom dvo-

re," odporúča súčasné vedenie ministerstva. Vyučovanie sa od nové-

ho roka môže začínať v intervale od 7.00 h do 9.00 h. Ministerstvo od 

nového roka neurčuje už ani počet zdravotne znevýhodnených žia-

kov v jednej triede. Podľa starej vyhlášky mohol riaditeľ takúto trie-

du zriadiť iba v prípade, že v nej bolo aspoň desať a najviac dvanásť 

žiakov. 

 Rodičia môžu nájsť termíny školských prázdnin na internetovej 

stránke rezortu školstva až do roku 2014. V minulosti prázdniny mi-

nisterstvo zverejňovalo na rok dopredu.     Zdroj: TASR

pripravované v školskej jedálni materskej školy. Otvorením aloko-

vanej triedy sme tak uspokojili všetkých rodičov, ktorí mali záujem 

umiestniť svoje dieťa v materskej škole. V tomto školskom roku novú 

triedu navštevujú 5 – 6 ročné deti, ktoré mali najväčšiu radosť z no-

vého nábytku a najmä nových hračiek.

 Všetkým deťom, rodičom, pedagógom a ostatným zamestnancom 

našej päťtriednej materskej školy želám úspešné vykročenie do nové-

ho školského roku 2011/2012.       PaedDr. Medvecová Lýdia, riaditeľka MŠ

Škola sa začala: Čo všetko sa pre žiakov mení?

Otvorenie novej triedy v MŠ, Hlavná, Krompachy
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NÁVRH DOPLNOKU č. 3
k Všeobecnému záväznému nariadeniu 

Mesta Krompachy č. 3/2007

o zásadách prenajímania mestských bytov v 

meste Krompachy

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (ďalej 

len „MsZ“) podľa ustanovenia § 6 a § 11 ods. 

4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obec-

nom zriadení v znení neskorších predpisov, 

podľa zákona SNR č. 189/1992 Zb. o úprave 

niektorých pomerov súvisiacich s nájmom by-

tov a s bytovými náhradami v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 8 ods. 4 písm. b) zákona 

NR SR č.607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvo-

ja bývania v znení neskorších predpisov a v sú-

lade so zákonom NR SR č. 443/2010 Z.z. o do-

táciách na rozvoj bývania a o sociálnom býva-

ní v znení neskorších predpisov s použitím zá-

kona NZ ČSSR

č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení ne-

skorších predpisov (ďalej len „Občiansky zá-

konník“)

vydáva

tento Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému na-

riadeniu Mesta Krompachy č. 3/2007 o zása-

dách prenajímania mestských bytov v meste 

Krompachy (ďalej len „Doplnok“).

Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompa-

chy č. 3/2007 o zásadách prenajímania mest-

ských bytov v meste Krompachy v znení jeho 

doplnku č. 1 a doplnku č. 2 (ďalej len „nariade-

nie“) sa mení a dopĺňa takto:

1) V § 5 ods. 1 znie:

„1) Písomná žiadosť sa zapíše do evidencie žia-

dateľov o nájom bytu ak:

a) na byte, ktorého je žiadateľ užívateľom, ne-

viazne dlh na úhradách za užívanie tohto 

bytu,

b) v čase podania žiadosti je žiadateľ, alebo je-

den z manželov samostatne zárobkovo činný, 

alebo má príjem z pracovného pomeru,

c) žiadateľ nemá voči Mestu záväzky po leho-

te splatnosti a Mesto nevedie voči žiadateľovi 

žiadne správne alebo iné konanie,

d) žiadateľ a osoby, ktoré s ním budú prenajatý 

byt užívať, majú dostatočný príjem na úhradu 

nájomného, pričom tento príjem sa posudzuje 

spoločne u všetkých osôb, ktorých príjmy sa 

posudzujú spoločne podľa osobitného predpi-

su (Zákon o životnom minime), a to vo výške 

minimálne 1,1 - násobku životného minima 

po odrátaní nájomného (základné nájomné, 

fond opráv, správa) a maximálne trojnásobku 

životného minima platného k 31. decembru 

kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v 

ktorom bola žiadosť podaná. Mesačný príjem 

žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú 

spoločne, sa vypočíta ako ich spoločný príjem 

dosiahnutý za predchádzajúci kalendárny 

rok vydelený príslušným počtom mesiacov, 

počas ktorých sa tento príjem poberal.“

2) V § 6 ods. 3 písm. c) znie:

„ c) je odkázaný na poskytovanie opatrovateľ-

skej služby, čo preukáže právoplatným rozhod-

nutím o odkázanosti na túto službu.“

3) V § 6 ods. 4, písm. a) sa mení 

výška príspevku na:

„ 664 eur,“

4) V § 6 ods. 4, písm. b) sa mení 

výška príspevku na:

„ 332 eur.“

5) V § 7 sa vypúšťa odsek 6 až 8.

6) Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

„ § 7a

Podmienky pridelenia nájomných bytov posta-

vených z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja 

bývania

1) Žiadateľ o nájomný byt v bytových domoch 

postavených s podporou štátu, okrem splne-

nia kritérií podľa § 5 tohto VZN, musí spĺ-

ňať podmienky ustanovené zákonom NR SR 

č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o 

sociálnom bývaní.

2) Oprávnenou fyzickou osobou na uzavretie 

zmluvy o nájme bytu podľa odseku 1 je

a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príj-

mom domácnosti najviac vo výške trojnásob-

ku životného minima,

b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príj-

mom domácnosti najviac vo výške štvorná-

sobku životného minima, ak

 1. členom tejto domácnosti je osoba 

 s ťažkým zdravotným postihnutím,

2. ide o domácnosť osamelého rodiča 

  s nezaopatreným dieťaťom,

3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti za-

bezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzde-

lávanie, kultúru alebo ochranu pre obyva-

teľov obce,

c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, 

náhradná osobná starostlivosť, pestúnska 

starostlivosť alebo osobitná starostlivosť po-

ručníka podľa osobitného predpisu (§§ 45 až 

59 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-

ní neskorších predpisov), ak táto osoba ne-

presiahla vek 30 rokov,

d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytu-

je bytová náhrada za byt vydaný podľa oso-

bitného predpisu (zákon č. 403/1990 Zb. o 

zmiernení následkov niektorých majetko-

vých krívd v znení neskorších predpisov).

e) osoba, ktorá v čase podania žiadosti o pride-

lenie nájomného bytu a v čase pridelenia bytu 

je samostatne zárobkovo činná, alebo má prí-

jem z pracovného pomeru, alebo manžel/ka 

tejto osoby je samostatne zárobkovo činná, 

alebo má príjem z pracovného pomeru.

3) Fyzickým osobám podľa ods. 2 písm. b) tre-

tieho bodu tohto paragrafu môže byť pre-

najatých maximálne 10 % z celkového poč-

tu obstarávaných nájomných bytov; ak sa ob-

staráva menej ako 10 nájomných bytov, pod-

mienka sa považuje za dodržanú, ak sa pre-

najme najviac jeden nájomný byt. Nájomcov 

bytov podľa tohto odseku určuje primátor 

mesta.

4) Pri zisťovaní príjmov podľa odseku 2 tohto 

paragrafu Mesto Krompachy postupuje pod-

ľa osobitného predpisu (§ 3 zákona NR SR č. 

601/2003 Z.z. o životnom minime a  o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov v  znení 

neskorších predpisov). Mesačný príjem sa vy-

počíta z príjmu podľa § 4 zákona NR SR č. 

601/2003 Z.z. o životnom minime a o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov, za kalendárny rok pred-

chádzajúci roku, v ktorom vznikol nájom 

bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného 

počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem po-

beral.

5) Životné minimum domácnosti sa vypočí-

ta zo súm životného minima členov domác-

nosti platných k 31. decembru kalendárneho 

roka predchádzajúceho roku, v ktorom vzni-

kol nájom bytu.

6) Podmienky ustanovené v odseku 2 tohto pa-

ragrafu sa posudzujú pri uzavieraní nájom-

nej zmluvy a na zmeny podmienok počas 

platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.“

7) Mesto Krompachy zachová nájomný charak-

ter bytov po dobu najmenej 30 rokov.

8) Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a 

musí obsahovať:

a) začiatok nájmu,

b) dobu nájmu,

c) výšku mesačného nájomného,

d) podmienky opakovaného uzavretia nájom-

nej zmluvy,

e) výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním 

nájomného bytu alebo spôsob ich výpočtu,

f) opis stavu nájomného bytu a opis príslušen-

stva nájomného bytu,

g) podmienky na zachovanie pôvodného stavu 

a vybavenia nájomného bytu,

h) skončenie nájmu,

i) zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.

9) Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve 

môže byť najviac tri roky okrem prípadov

a) ak nájomcom je osoba so zdravotným po-

stihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona 

č. 443/2010 Z. z., ktorému sa prenajíma ná-

jomný byt spĺňajúci podmienky ustanovené 

osobitným predpisom (§143 písm. d) zákona 

FZ ČSSR č. 50/1976 Zb. o územnom plánova-

ní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov); pričom doba nájmu v tomto prí-

pade môže byť najviac desať rokov alebo

b) ak nájomcom je osoba podľa § 7a ods. 2 písm. 

d), ktorej sa prenajíma nájomný byt, pričom 

doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac 

desať rokov.

10) V nájomnej zmluve sa upraví právo nájom-

cu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 

nájomného bytu pri dodržaní podmienok 

uvedených v nájomnej zmluve a v tomto 

VZN. O možnosti opakovaného uzavretia 

nájomnej zmluvy bude žiadateľ informo-

vať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
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dohodnutým termínom skončenia nájmu 

nájomného bytu.

11) Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmlu-

vy podľa odseku 10 je možné uzavrieť ná-

jomnú zmluvu aj s fyzickou osobou žijú-

cou v  domácnosti s mesačným príjmom, 

ktorý k 31. decembru kalendárneho oka 

predchádzajúceho roku opakovaného pre-

nájmu nájomného bytu

a) nie je vyšší ako triapolnásobok životné-

ho minima domácnosti oprávnenej osoby 

podľa § 7a ods. 2 písm. a) tohto VZN,

b) nie je vyšší ako štyriapolnásobok životné-

ho minima domácnosti oprávnenej osoby 

podľa § 7a ods. 2 písm. b) tohto VZN.

12) Nájomnú zmluvu na užívanie nájomného 

bytu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené 

osobitným predpisom, (§143 písm. d) zá-

kona FZ ČSSR č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v zne-

ní neskorších predpisov) je možné uzav-

rieť len s fyzickou osobou žijúcou v domác-

nosti, ktorej členom je osoba so zdravot-

ným postihnutím uvedeným v prílohe č. 

2 zákona NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáci-

ách na rozvoj bývania a o sociálnom býva-

ní v znení neskorších predpisov, a ak Mesto 

nemá žiadosť o uzavretie nájomnej zmlu-

vy od takejto fyzickej osoby, môže uzavrieť 

nájomnú zmluvu na takýto nájomný byt 

aj s inou fyzickou osobou uvedenou v § 7a 

ods. 2 tohto VZN najviac na jeden rok.

13) Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepo-

žiada fyzická osoba uvedená v § 7a ods. 2, 

môže Mesto uzavrieť nájomnú zmluvu aj s 

inou fyzickou osobou najviac na jeden rok.

14) Nájomná zmluva bude obsahovať aj do-

hodu o finančnej zábezpeke, ktorá ne-

smie presiahnuť výšku šesťmesačného ná-

jomného; lehota na zloženie finančnej zá-

bezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 

30 kalendárnych dní pred podpísaním ná-

jomnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu ná-

jomnej zmluvy, je mesto povinné už zlože-

nú finančnú zábezpeku bezodkladne vrá-

tiť. Mesto v súvislosti s uzavretím nájom-

nej zmluvy nesmie požadovať od nájomcu 

iné finančné plnenia, ktoré priamo nesúvi-

sia s užívaním nájomného bytu.

15) Finančná zábezpeka podľa predchádzajú-

ceho odseku slúži na zabezpečenie platenia 

dohodnutého nájomného, dohodnutých 

úhrad spojených s užívaním nájomného 

bytu a nepoškodzovania užívanéhonájom-

ného bytu. Finančnú zábezpeku za užíva-

nie nájomného bytu vedie mesto na osobit-

nom účte zriadenom na tento účel v banke.

16) Nájomnú zmluvu možno uzavrieť najskôr 

po nadobudnutí právoplatnosti kolaudač-

ného rozhodnutia na bytovú budovu.

17) Pred uzavretím nájomnej zmluvy je mesto 

povinné umožniť nájomcovi prehliadku 

nájomného bytu.

18) Mesto Krompachy, ako vlastník bytu ob-

staraného podľa zákona NR SR č. 443/2010 

Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o so-

ciálnom bývaní v znení neskorších pred-

pisov, je povinné počas lehoty vedenej 

v § 11 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu umož-

niť po predchádzajúcom oznámení, na ne-

vyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup 

do nájomných bytov zamestnancom mi-

nisterstva, príslušného úradu a iných kon-

trolných orgánov s cieľom výkonu kon-

troly technického stavu nájomného bytu; 

to platí aj pre nájomcu a osoby tvoriace 

jeho domácnosť, ktoré nájomný byt uží-

vajú na základe nájomnej zmluvy podľa 

tohto zákona.

19) Mesto Krompachy ako vlastník bytu, tvorí 

fond prevádzky, údržby a opráv ročne mi-

nimálne vo výške 0,5 % nákladov na obsta-

ranie nájomného bytu.

20) Pri prvotnom pridelení bytov postavených 

z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bý-

vania sa nájomníci bytov určia na základe 

bodového hodnotenia žiadateľov zarade-

ných do evidencie žiadateľov. Kritéria bo-

dovacieho systému budú určené vnútor-

ným predpisom. Vyhodnotenie žiadateľov 

podľa vnútorného predpisu uskutoční ko-

misia vymenovaná na tento účel primáto-

rom mesta. “

7) V § 13 ods. 2 sa mení výška pokuty na:

„ 165 eur“ .

Čl. II.

1) Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Krompachy č. 3/2007 

o zásadách prenajímania mestských bytov 

v meste Krompachy bol schválený uznese-

ním Mestského zastupiteľstva v Krompa-

choch č. 7/E.3, dňa 17. augusta 2011.

2) Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Krompachy č. 3/2007 

o zásadách prenajímania mestských bytov 

v  meste Krompachy nadobúda účinnosť 

15.  dňom od vyvesenia na úradnej tabu-

li po schválení Mestským zastupiteľstvom.

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

Vyvesené na úradnej tabuli pred zasadnutím MsZ 

v Krompachoch dňa 02.08.2011. 

Zvesené pred zasadnutím MsZ v Krompachoch 

dňa 17.08.2011.

Vyvesené na úradnej tabuli po schválení MsZ 

v Krompachoch dňa 18.08.2011.

Zvesené z úradnej tabuli po nadobudnutí účinnosti 

dňa 02.09.2011.

OZNAM
 Dovoľte mi, aby som touto cestou oslovila 

všetkých čitateľov Krompašského spravodaj-

cu, najmä však Vás -  skôr narodených Krom-

pašanov. Staré Krompachy sa zbúrali bez 

toho, aby sa zachovala nejaká fotodokumen-

tácia. Ak aj nejaká existuje, je jej málo. Pre-

to Vás prosím, aby ste doma otvorili staré al-

bumy, vybrali z nich tie najstaršie fotografie, 

zachytávajúce jednotlivé ulice nášho mesta 

a zároveň načreli do svojich spomienok, kto-

rá ulica sa kým preslávila. Samozrejme ne-

musí ísť vždy  len o umelcov, ale aj o ľudí oby-

čajných s ich obyčajnými príbehmi. Všetky 

fotografie budú bez poškodenia (po oskeno-

vaní) vrátené späť svojim majiteľom!

 Pýtate sa, k čomu ich potrebujeme? Staré 

Krompachy svojou rukou nádherne zachytil 

pán Ján Uličný, pred umením ktorého sa ja 

osobne  hlboko skláňam. Väčšina jeho repro-

dukcií zdobí stenu veľkej zasadačky nášho 

mestského úradu. Všetky nakreslil na pod-

klade starých fotografií Krompách a  sú zo-

brazené tak verne, že ak si ich prezriete, ra-

zom sa ocitnete v dobe sto rokov dozadu. Veľ-

mi by ma preto potešilo a zaiste nielen mňa, 

ak by pán Uličný mohol postupne nakresliť 

celé starobylé Krompachy. Verím, že väč-

šina z Vás bude v tomto smere nápomocná. 

K tomu sú však potrebné staré zábery nášho 

mesta. Kto by mal záujem hocičo zaujíma-

vé k svojej ulici aj povedať, rada to „literárne 

spracujem“.

 Tešme sa, že sa v našom meste našiel člo-

vek s takým talentom, aký má pán Ján Ulič-

ný. Človek skromný, človek s nádherným 

vzťahom k histórii nášho mesta. Umožnime 

mu preto nielen prezentovať svoje umenie, 

ale zároveň napomôžme vzniku a zmapova-

niu drobnej histórie nášho mestečka zachyte-

ním jeho rukou. Vyhľadajte preto staré foto-

grafie a podeľte sa s nami všetkými o zážitok 

– prechádzať sa uličkami starobylých Krom-

pách prostredníctvom jeho kresieb. Vopred 

Vám ďakujem za Vašu ochotu.

Mgr. Marta Mičeková

Staré fotografie, prípadne odkazy prosí-

me zaslať do redakcie Krompašského spra-

vodajcu na adresu: Bc. Adriána Kočanová, 

číslo telefónu 053/419 22 19, príp. mailovú 

adresu: kocanova@krompachy.sk

Výzva pre neplatičov 
 Mesto Krompachy vyzýva všetkých neplati-

čov (občanov, fyzické a právnické osoby), ktorí 

majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani 

za psa a poplatku za komunálny odpad k ich 

úhrade najneskôr do 15. septembra 2011. 

Po uvedenom termíne budú neplatiči zverejne-

ní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 

Krompachy a nedoplatky budú vymáhané da-

ňovým exekučným konaním.

POĎAKOVANIE
Touto cestou by som sa chcela poďakovať 

MUDr. Bláhovej za poskytutie prvej po-

moci môjmu synovi Jozefovi Rabatinovi, 

ako aj celému kolektívu chirurgického 

oddelenia v Krompachoch, ako aj pánovi 

primárovi MUDr. Chylovi za príkladnú 

starostlivosť počas hospitalizácie. 

S vďačnosťou Anna Rybárová
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 V mesiacoch júl a august priestory Centra voľného času PRIMA  
oživil detský hlas a detský smiech. V týchto mesiacoch prebiehal 
totiž Prímestský tábor- pre deti základných škôl  a PRIMA škôl-
ka – pre deti materských škôl.
 Tábory navštívilo spolu 50 detí a musím povedať , že slovo nuda 

sme nepoznali . Pre detičky boli deň čo deň pripravené hry, súťaže, 

prechádzky, besedy a kvízy.

 Našou najčastejšou a najkrajšou aktivitou bolo navštevovanie kry-

tej plavárne v Krompachoch.

 S nabalenými ruksakmi , plávacími kolesami  a plavkami sa detič-

ky tešili , že sa  môžu vyšantiť a vyskákať na plavárni. Bola to pre nás 

radosť pozerať sa do ich šťastných očí.

 Zaujímavé dopoludnia deti trávili aj na exkurziách . Jedna z nich 

bola na hasičskej zbrojnici, kde si deti mohli vyskúšať sedieť v hasič-

skom aute, mohli si vyskúšať plynové masky, vysielačky, no najviac 

ich zaujala plošina na hasičskom aute. Deti boli veľmi zvedavé a veľa 

sa pýtali . Touto cestou sa chceme poďakovať veliteľovi mjr. Ing. Igo-

rovi Rostášovi a ostatným príslušníkom Hasičského zboru za  zreali-

zovanie exkurzie.

 Druhou exkurziou bola návšteva Záchrannej služby v Krompa-

choch. Deti si mohli vyskúšať príslušné vybavenie záchranného auta, 

no veľká radosť deti nastala, keď sa spustila siréna auta. Touto cestou 

chceme poďakovať pánovi Igorovi Jendruchovi za sprostredkovanie 

tejto exkurzie.

 Poďakovanie patrí aj pánu Marekovi Kandrikovi za možnosť obe-

dovať počas táborov v reštaurácii Galéria.

 Milí rodičia, dúfam že aj Vy máte pocit, že sa Vaše ratolesti u nás 

nenudili a takto sa opäť stretneme v Centre voľného času PRIMA cez 

prázdniny aj o rok.

LETNÁ PRÍLEŽITOSTNÁ ČINNOSŤ
 Začiatkom júla organizovalo Centrum voľného času PRIMA 

v spolupráci s Amavet klubom č. 889 v chatovej oblasti Zahura v Spiš-

ských Vlachoch podujatie pod názvom Vikingská noc. Cieľom podu-

jatia bolo prilákať leto v netradičnom  štýle.  Sprievodná írska hudba 

v kombinácii lákali nielen dospelých, ale aj deti.

 Podujatie odštartovali súťažami deti. Snažili sa prejsť čo najviac 

disciplín, za každú (ne)podarenú získali sladkú odmenu. Páčili sa im 

nielen prekážkové dráhy, ale aj beh na chodúľoch, triafanie šípok do 

terča či rôzne hody na terče. Po týchto disciplínach sa do súťaží zapo-

jili aj rodičia, ktorí so svojimi ratolesťami bojovali o vecné ceny. 

 Svojich priaznivcov si získali aj súťaže pre jednotlivcov. Tí sa zapo-

jili do súťaží ako napr. držanie pollitrových krígľov naplnených vo-

dou vo vzduchu, alebo nabíjane klincov drevom do dosky, či do súťa-

že o najrýchlejšie vypitie piva.  Najlepší traja získali poukazy do Bu-

fetu Sabinka, ktoré venovala firma JM-Green.

 Počas celého dňa si mohli návštevníci Vikingskej kúpiť lístky do 

tomboly, ktorú zabezpečila firma JM-Green, či kúpiť občerstvenie. 

Deti mohli využiť všetky zábavné atrakcie vrátane nafukovacieho 

hradu, ktoré pripravilo CVČ PRIMA, alebo si zajazdiť na koníkoch. 

Celý deň spríjemňovala hosťom írska a country hudba, ktorú mixo-

val DJ Jirko.

 Po súťažiach nasledoval program, ktorý otvorila Lady Dada mažo-

retkovým tancom na írsku hudbu.  Nasledovali vystúpenia košickej 

tanečnej skupiny Eire Irish Dance Academy, ktorá predviedla írsky 

tanec a step, tiež exhibičné vystúpenia poppinovej skupiny Dancede-

penD a skupiny KR electro tancujúcej electro dance. 

Pokračovalo sa žrebovaním tomboly. Vo večerných hodinách pred-

viedol svoje umenie Košičan Martin, ktorý divákom vyrazil dych 

úžasnou a zároveň nebezpečnou ohňovou šou. Diváci žasli nad oh-

nivým bičom, šľahaním ohňa, či žeravým drôtom, z ktorého vyletú-

vali ohnivé piliny.

 Čerešničkou na torte bol veľkolepý ohňostroj, ktorý bol prekvape-

ním večera. Až do skorých ranných hodín sa ľudia zabávali na disko-

téke v podaní DJ Jirka. Podľa ohlasov bola Vikingská noc po dlhom 

čase jednou z akcií, ktorá spojila dospelých i deti, mladých i starších. 

Miestny obyvateľ chatovej osady poznamenal, že toľko ľudí, ako bolo 

na Vikingskej noci tu ešte nevidel. 

Centrum voľného času PRIMA v spolupráci s Amavet klubom 889 

ako hlavní organizátori podujatia sa už teraz tešia na druhý ročník 

podujatia a veria, že tak, ako tento rok, aj ten ďalší budú môcť priví-

tať na pôde Sabinky ešte viac návštevníkov.

Bc. Lucia Sabová, Mgr. Veronika Bekešová, vychovávateľky

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Krompachy

PrimaPrima
PRIMA

LETO

JAZYKY

 • Anglický jazyk MŠ Hlavná (začiatočníci, pokročilí)

 • Anglický jazyk MŠ Robotnícka (začiatočníci, pokročilí)

 • Anglický jazyk MŠ Kolinovce (začiatočníci, pokročilí)

 • Anglický jazyk MŠ Slovinky (začiatočníci, pokročilí)

 • Anglický jazyk ZŠ Maurerova (1. ročník)

 • Anglický jazyk ZŠ Slovinky (začiatočníci, pokročilí)

KULTÚRA A UMENIE

 • Let ś dance • Electro dance

 • Break dance • Poppin

 • Slovinočka • Mažoretky MŠ Slovinky

 • Mažoretky ZŠ Slovinky 1. roč. • Mažoretky ZŠ Slovinky 2. roč.

 • Mažoretky kadet • Mažoretky junior

SPOLOČENSKO-VEDNÁ OBLASŤ 

 • Diskusný krúžok

INFORMATIKA

 • PC SNP • PC ŠZŠ

 • PC chlapci • PC dievčatá

 • PC klub chlapci • PC klub dievčatá

TELOVÝCHOVA A ŠPORT OBLASŤ: 

 • Floorball • Futbal 

 • Tenis • Stolný tenis

 • Halový futbal • Volejbal (mladší žiaci, 

     starší žiaci, prípravka)

 • Plavecký ZÚ • Plaváčik 

 • Tenisko  • Šporťák (2. stupeň ZŠ)

 • Šporťáčik (1. stupeň ZŠ) • Perfect body 

 • Zumba (1. stupeň ZŠ)

Bližšie informácie a popis ZÚ: 

http://www.cvckrompachy.eu/kruzky.html

Záujmové útvary CVČ PRIMA v školskom roku 2011/2012 

(okrem ZÚ vyučovaných na školách):
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Receptár   Je čas vitamínov
 
 Prichádza čas, keď začíname skladovať úrodu zeleniny a ovocia, 
ktoré sa nám urodilo v záhrade. Počasie tohto roku (aj keď to zo za-
čiatku na to nevypadalo) bolo veľmi priaznivé. Keď budete mať čas 
a chuť, vyskúšajte recepty jedál z mojej zbierky a z Vašej úrody.

PEČENÉ JABLKÁ S ORIEŠKOVÝM KRÉMOM

 5 väčších jabĺk, 5 kociek cukru, 20 ml rumu, 50 g masla, 

 1 g mletej škorice.

 Krém: ½ l mlieka 120 g cukru, 20 g pudingového prášku, 2 žĺtky, 

 30 g mletých pražených lieskových orieškov.

Jablká olúpeme a formičkou na trubičky vypichne jadrovníky. Pouk-

ladáme ich vedľa seba do pekáča, posypeme ich škoricou a do otvo-

ru po jadrovníkov vložíme po kocke cukru, ktorú sme namočili do 

rumu. Jablká podlejeme vodou, pridáme kúsok masla a pečieme. Po-

čas pečenia ich polievame vypečenou šťavou. Upečené jablká uloží-

me na tanieriky a polejeme orieškovým krémom, ktorý spravíme tak, 

že všetky suroviny zmiešame a za stáleho miešania prevaríme.

PEČENÉ JABLKÁ PLNENÉ KURACINOU

 5 jabĺk, ½ citrónu, 200 g mletého vareného kuracieho mäsa  

 100 g ananásu z kompótu, 100 g strúhaného syra, 

 50 g údenej slaniny, mleté biele korenie, soľ.

Jablká veľmi tenko olúpeme. Jedno jablko pokrájame na drobné koc-

ky, z ostatných zrežeme „klobúčik” pri stopke, vydlabeme ich a po-

trieme citrónom, aby nezhnedli. Kocky jabĺk a ananásu, mäso a syr 

zmiešame. Jemne ochutíme bielym korením a osolíme. Touto masou 

naplníme jablká a zakryjeme ich klobúčikmi. Obalíme ich plátkami 

slaniny, poukladáme do vymazanej ohňovzdornej misy a na stred-

nej teplote upečieme.

PLNENÝ KARFIOL

 1 karfiol, 200 g strojovej šunky, 200 g syra so zelenou plesňou, 

 2 vajcia, 200 ml smotany na varenie, 1 pol. lyžice posekanej 

 petržlenovej vňate, 20 g masla, 1 pór, mleté čierne korenie, soľ.

Karfiol v celku povaríme nie celkom úplne v slanej vode, vyberieme 

z vody a necháme odkvapkať. Stredné ružice karfiolu vyrežeme a po-

krájame na drobné kúsky. Pór pokrájame na kolieska a speníme na 

masle. Syr rozmrvíme, šunku pokrájame na kocky. Zmiešame duse-

ný pór, pokrájaný karfiol a šunku, vajcia, smotanu, petržlenovú vňať. 

Masu osolíme a podľa chuti okoreníme. Touto masou naplníme otvor 

v karfiole, vložíme do vymastenej ohnivzdornej nádoby a za 15 mi-

nút upečieme v rúre pri teplote 180º C.

FALOŠNÝ KAVIÁR Z BAKLAŽÁNU

 Baklažány, cibule, olej, citrónová šťava, čierne korenie, soľ, 

 paradajky, petržlenová vňať – množstvo podľa chuti. 

Baklažány rozštvrtíme a v rúre upečieme domäkka. Potom ich olú-

peme a dužinu rozmixujeme alebo roztlačíme. Cibuľu nastrúhame 

alebo nakrájame nadrobno. V miske zmiešame rozmixované dužiny 

baklažánov, cibuľu, olej, citrónovú šťavu, čierne korenie a soľ. Túto 

masu zakryjeme kolieskami paradajok a posypeme pokrájanou pe-

tržlenovou vňaťou. Podávame s čiernym chlebom alebo s hriankou.

JABLKOVÝ ŠALÁT S KYSLOU KAPUSTOU

 500 g jabĺk, 400 g kyslej kapusty, 300 g banánov, 

 200 ml bieleho jogurtu, 40 g krupicového cukru, šťava z 1 citrónu.

Olúpané jablká zbavené jadrovníkov a olúpané banány pokrájame 

na malé kocky. Kapustu tiež pokrájame. Toto všetko zmiešame s jo-

gurtom, cukrom, citrónovou šťavou a opatrne premiešame. Nechá-

me odstáť aspoň 1 hodinu. Môžeme podávať ako prílohu k mäsu ale-

bo aj samostatne.

Dobrú chuť Vám praje L. Dulai

O čom písali noviny O čom písali noviny 
 Korompa Korompa

Č. 11/1912
Fond na kúpu organu do evanjelického kostola
 z príležitosti svojho sobáša (8. okt. v Hronci) obohatil darom 

50  korún miestny lekárnik, pán Béla Kovácsy. Predstavenstvo 

cirkvi touto cestou ďakuje za veľkodušný dar.

   

Č. 12/1912
Divadlo Uránia v Krompachoch
 V októbri v Krompachoch otvoria 25. pobočku vedeckého di-

vadla (poznámka prekladateľa: rozumej kino dokumentárnych 

filmov) Uránia z Budapešti. Aby v Krompachoch vôbec mohla 

vzniknúť táto zaujímavá organizácia, treba sa poďakovať riadi-

teľstvu železiarne, ktoré pre šľachetné a kultúrne ciele poskytne 

elektrický prúd bezplatne a premietanie bude všestranne podpo-

rovať.  Počas zahajovacieho premietania premietnu dielo „Vojno-

vé námorníctvo”, otvárací prejav bude mať a predčítávačom filmu 

bude poverenec ústredia János Mirkva, profesor kráľ. kat. vyššie-

ho gymnázia v Levoči.

Č. 41/1913
Ofera
 Minulú nedeľu v evanj. kostole, týždeň predtým v rím.-kat. 

kostole naši baníci uctením si pekného starého zvyku vzdali vďa-

ku. Táto obeta predtým pozostávala z bohatých rúd, dnes sa už 

obetujú hrubé voskové sviece. Procesia na čele s továrenským or-

chestrom šla do kostola, po ňom šli baníci nesúci bohato pozláte-

né strieborné banícke insígnie z r. 1715, po nich šli hajdúsi v sláv-

nostnej uniforme a potom predstavenstvo obce. Takto vošli do 

domu božieho, aby vyjavili svoju vďačnosť Pánovi nebies za lás-

kavú milosť.

Č. 42/1913
Čitateľský krúžok krompašských železiarni 

a oceliarni
 Z príležitosti slávnostného otvorenia svojho nového domova, 

postavenej vo fabrickej kolónii, usporiada sobotu, 25. októbra, 

vo svojich miestnostiach pre uzavretú spoločnosť domáce oslavy 

spojené s tanečnou zábavou. Vstupné sa neplatí. Začiatok presne 

o ½ 7 hodine. Hudbu k tancu striedavo ponúkne továrenský or-

chester a kapela Gézu Zsigmondyho.  Pri príchode treba predložiť 

pozvánku, lebo slávnosti sa môžu zúčastniť len členovia, ich ro-

dinní príslušníci a pozvaní hostia. 

Program:

1. Hymna – prednesie miešaný zbor krúžku s hudobným dopro-

vodom

2. O vlasti – báseň Sándora Petőfiho recituje József Brandner

3. Modlitba – vlastenecká pieseň, prednesie miešaný zbor čitateľ-

ského krúžku

4. Stará kniha – báseň Antala Váradyho recituje Cecília Kaszpe-

rová 

5. Šťastný život manželský – veselohra v jednom dejstve od Józse-

fa Dezsőa, účinkujú: Viktor Gedeon, Izabella Szudeková, Relli 

Mischelniczká, Tódor Kunak, Margita Schinágelová a Erzsébet 

Fábiánová

6. Výzva – prednesie miešaný zbor čitateľského krúžku s hudob-

ným doprovodom.
Preložil Ludovit Dulai
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BASKETBAL 
 Dňa 15. augusta 2011 sa žiačky siedmeho 
ročníka zo ZŠ na Maurerovej ulici zúčastnili 
basketbalového sústredenia. Už tri roky po 
sebe sa dievčatá počas letných prázdnin pri-
pravujú na začiatok basketbalovej sezóny. 
 Sústredenie sa konalo na novom mieste na 

Zahure u p. Jaroslava Matúša. Dievčatá mali 

nástup na sústredenie v pondelok o 10.00 hod. 

pri Sabinke a potom sa rozdelili do dvoch 

chatiek.

  V jednej chatke sa ubytovali 8 dievčatá (Ka-

tarína Kapitančíková, Martina Ontková, Sarah 

Hégerová, Zuzana Lysová, Iveta Brezovská, 

Nikoleta Thánová, Lucia Krompašská, Viktó-

ria Kišková) a pedagogický dozor Mgr. Silvia 

Mazúrová.  V druhej chatke sa ubytovali ďalšie 

8 dievčatá (Tereza Petrovská, Dominika Šol-

tésová, Michaela Hamráková, Anna Lachová, 

Nikol Danišová, Patrícia Olšavská, Tamara 

Almášiová, Jana Baluchová) s trénerkou Mgr. 

Vladimírou Petrovskou. 

 Chatky boli útulné a v nich nám nechýbala 

ani malá kuchynka v ktorej sme si robili chutný 

čajík.  Keď sme sa rozdelili a ubytovali určila 

nám trénerka službu, ktorá sa starala o náradie. 

Doobeda sme si skrátili krátkou  prechádzkou  

po okolí. Výborný obed nám pripravil Jarko 

Matúš a po ňom nám trénerka určila čas na 

prvý tréning. Tréningy boli zamerané na rozvoj 

vytrvalostných, rýchlostných a silových schop-

ností, ktoré sa počas letných prázdnin trochu 

vytratili. Prvý deň na sústredení bol ukončený 

krátkym programom pod vedením Nikoly Da-

nišovej, našej triednej herečky.

UTOROK  - druhý deň sústredenia prebiehal 

takto: raňajky v podobe švédskych stolov boli 

pripravené na 8.00-mu  hodinu a o desiatej ho-

dine sa začal tréning. Beh, skoky,  driblovanie a 

prihrávky s loptou trvali dve hodiny.  Tréning 

bol stále ukončení uvoľňovaním svalov. Obed 

bol pripravený na 13.00-tu  hodinu a po ňom 

sme mali oddych. V tomto čase voľna sme sa 

venovali hrám. Druhý tréning sa začal o 16.00 

hodine a trval dve hodiny. Večeru sme mali 

pripravenú na 19.00-tu  hodinu.  Večer sme trá-

vili rozprávaním sa a hrami s našou trénerkou 

a Mgr. Silviou Mazúrovou, ktoré tu boli stále 

pre nás. V tento deň nás navštívila aj naša pani 

riaditeľka Mgr. Slavomíra Kašická.

STREDA – tretí deň nášho sústredenia. V tento 

deň každú z dievčat  boleli  svaly, a tak  si ich išli 

uvoľniť na plaváreň do Krompách. Na plaváreň  

išli dievčatá samozrejme peši a táto cesta sa sta-

la pre každú úžasným zážitkom. Zažili na nej 

pád spolužiačky a kamarátky Tamarky do blata 

a v Kolinovciach sa zastavili  v rodičovskom 

dome Viktórie Kiškovej. Malé občerstvenie 

sa zmenilo na hostinu, ktorú pripravila mam-

ka Viktórie. Ešte raz jej za všetko ďakujeme. 

Takto posilnené sme kráčali na plaváreň. Cesta 

nám ubehla veľmi rýchlo a na plavárni sme si 

dali desať dĺžok. Plávanie a hra vo vode boli 

balzamom na ubolené svaly. Cesta naspäť bola 

príjemná pretože nás odviezli autom mamky 

našich spolužiačok pani Hamráková a pani 

Kišková, pomôcť im prišla aj Sandra, ktorá po-

máhala chatárovi Jarkovi Matúšovi.

ŠTVRTOK – štvrtý deň basketbalového sústre-

denia. Tento deň prebiehal rutinne, dvojhodi-

novým tréningom doobeda a poobede. V tento 

deň nás prišiel navštíviť aj náš mecenáš, ktorý 

drží nad nami ochrannú ruku, pán Igor Jen-

druch. Pán Jendruch sa staral o všetko čo sme 

potrebovali, zásoboval nás minerálnymi voda-

mi, čajíkmi a lekárničkou. Je naším druhým 

otcom a my mu za všetko zo srdca ďakujeme.

PIATOK – posledný deň nášho sústredenia. 

Všetkým nám bolo ľúto, že už prišiel koniec. 

Doobeda sme mali ešte dvojhodinový tréning 

a hneď za obedom sme sa zbalili. Odchod zo 

Zahury bol od 13.00-14.00 hodiny. Nastal čas 

odchodu domov a všetkým nám bolo veľmi 

ľúto, že sa skončili takéto výnimočné dni.

 Touto cestou by som sa chcela ešte raz 

všetkým poďakovať za pomoc a ochotu pri 

organizovaní basketbalového sústredenia a to 

hlavne Igorovi Jendruchovi, Jarkovi Matúšovi, 

Mgr. Vladimíre Petrovskej a rodičom dievčat, 

vďaka ktorým som prežila príjemné a nezabud-

nuteľné dni. Fotky našich dievčat a prezentácie 

so sústredenia si môžete pozrieť na internetovej 

stránke ZŠ Maurerovej.

   spracovala Mgr. Silvia Mazúrová

Sadíme ovocné stromky.
 Stromy, ktoré sú zbavené ovocia môžeme prerezávať. Vyhýbame sa 

hlbokému rezu, ktorý nechávame na jar. Nerežeme hrubé konáre, lebo 

rany by sa zle hojili. Rezné rany začistíme nožom a hneď zatrieme late-

xom, alebo stromovým balzamom. Neošetrené rany sú vstupnou bránou 

pre drevokazné huby. 

 Starostlivo odstraňujeme opadané lístie, ktoré nepálime, ale kompos-

tujeme. Ak máme pod stromami zatrávnené plochy, kosíme naposledy 

trávnik, aby sme mohli odstrániť všetko spadané lístie. Čistota pod stro-

mami je základnou ochranou proti chorobám a škodcom.

Ak chceme vysádzať nové ovocné stromky, musíme skôr vykopať jamy, 

aby do výsadby dobre zvetrali. O veľkosti jamy rozhoduje na prvom 

mieste pôda, potom druh ovocného stromu a jeho podpník. V našich 

podmienkach kopeme kruhovú jamu o priemere 1,2 - 1,5 m, do hĺbky 

60 cm.

 Záhradkár začiatočník môže položiť otázku, či kopanie veľmi ši-

rokej jamy má podstatný význam. Dokázalo sa, že koreňová sústava v 

skyprenej a vylepšenej pôde pohnojenej do zásoby sa vyvíja podstatne 

rýchlejšie, stromček zapúšťa viac koreňov, ktoré obrastajú jemnými ko-

rienkami a dokonale vypĺňajú celý prekyprený priestor. Zvýši sa vodná 

kapacita prekyprenej pôdy, korene lepšie dýchajú, stromček rýchlo rastie 

a začína skoro bohato plodiť. Stromčeky v neskyprenej pôde sa ťažko ují-

majú, spočiatku zle rastú, dlho živoria, neskoro začínajú rásť a rodiť. Až 

o 12  rokov po vysadení dobehnú vzrastom stromček správne vysadený.

 Pri kopaní jám dávame 

ornicu na jednu stranu 

a spodinu na druhú 

stranu jamy. Pri výsadbe 

stromčeka postupujeme 

nasledovne. Do oblasti 

pod korene dávame or-

nicu premiešanú s kom-

postom a  v  spodnej časti 

aj vrstvu maštaľného 

hnoja. Z priemyselných 

hnojív 1 kg superfosfátu a 

0,5 kg síranu draselného. 

Koreňovú sústavu strom-

čeka sadíme do najlepšej 

pôdy akú máme k dispo-

záhradkárska poradňa

pokračovanie na nasledujucej strane



9 číslo

11

BEH ULICAMI KROMPÁCH
46.ROČNÍK

Usporiadateľ: Mesto Krompachy, Komisia školstva, kultúry, 

    mládeže a športu pri MsZ

Termín:  9. október 2011 ( nedeľa )

Prihlášky: prihlásiť sa jejejejeje m m mmmožožožožo nénénénéné h h h h hodododododinininninu uuuu prprprprprededededed š š š š štartommmmm aa aaaleeleelebobobobobo n n n n na:aaaa

    kkkkkocococococanananananovovovovova@a@a@a@a@krkrkrkrkromomomomompapapapapachchchhchy.y.y.y.y.sksksksksk  

Štartovné:          2 2222 €€€€€ o o oookrkrkrkrkrememememem žžžž žiiiakov, dorororororasasasasastetetetetencncncncncovovovovov a a a aa p p p pprererereretetetetetekákákákákárororororov vv vv naaaaad d d dd 6 6 66600 0 00 rokov

Kategórie: prprprprpredededededškolský vevevevevek k k kk didididdievevevevevčačačačačatátátátátá a a a aa  c  hlapapapapapcicicicici  dododododo 666 6 6   rokov 11111000000000 m m m m m

najmladšieeeee ž ž ž ž žiaiaiaiaiačkčkčkčkčky,y,y,y,y, ž ž ž ž žiaiaiaiaiacicicicici rorororor č.č.č.č.č. 2 2 2 2 200000000002 2 2 22 - --   20202020200404040404 (7, 8, 9 r) 44444000000000 m m m m m

mladšie e e e žižižižižiačačačačačkykykykyky, ,, ,, žižižižižiacacacacaciiii  rororororoč.č.č.čč  1111199999999999 9999 - --- - 20202020200101010101 ( ( (1010101010, 11, 12 r) 50505050500 0 0 00 mmmmm

staršiiiiieee ee žižžižižiačačačačačkykykykyky, , , , , žižižižižiacacacacaciii ii  rororoččč. 111 1999999999966 666 --- 19191919199898989898 ( ((((1313131313, , ,, , 141111 , 15 r) 70707070700 0 0 0 0 mmmmm

mlladadadadadšišišišišie ee e e dododododoraraaraastststststenenenenenkykykykyky  roč. 19999994 4 4 4 4 - -  1919191919955555 ( ( ( ( (1616161616, ,, 1717171717 r rrrr) ) )  1 1 1 11 000000000000 m

mlmlmlmlmladadadadadšíšíšíšíší d d dd dorororororasasasasastencncncncncii i ii roč. 19944444 -  1 1 1 1 1999999999955 5 55 (1(1(1(1(16,6,6,6,6, 11 1117 7 7 7 7 r)r)r)r)r) 2    000 m

ssstss arararararšišišišišie eeee dooooorararararastsstststennnnnkykykykyky   roč. 1992 - 19191919199393939393 ( ( ( ( (1818181818, ,, ,, 1919191919 r r rrr))))) 2 000 m

ststststarararararšíšíšíšíší d ddddorororororasasasasastetetetetencncncncnci iii i  rorooooč.č.čč.č. 1992 - 1999999393939393 ( ( ( ((1818181818, 119111  r) 3 000 m

MUŽIIIII: : : : kakakakakatetetetetegógógógógóririririria a a a a AAAAA   d d d d do o o oo 393933939 rokokokokokovoooo  (1972 aaa mladší) 6 000 m

kakakakakatetetetetegógógógógóririririr aaaa a BBBBB   444440 0 0 0 0 -- --- 4949494949 r r r r rokokokokokovovovovo  (1962 - 1971) 6 000 m

kakakakakatetetetetegógógógógóririririria a a aa CCCC C   505050500 - - --- 555559 9999 rororororokokokokokovv vvv (1952 - 1961) 6 000 m

  kakakakakatetetetetegógógógógóriririririaa aaa DDDDD   o o o o od d d d 6060606060 rr rokokokokokovovovovov (((((1951 a starší) 6 000 m

     Ž ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽENENEEEENENENE Y: kkkkkatatatatategegegegegóróróróróriaaaaa E E EEE   do 35 rokov (1976 a mladšie) 6 000 m

   kakakakakatetetetetegóggg ria FF   o    d 36 rokov (1975 a staršie) 6 000 m  

TrTrTraťaťaťaaaťťť: : : :                     povedie ulicami mesta (asfalt)

ČaČaaaČasooosososovývvvvvv  rozpis:   Prezentácia:  7, 30 - 8, 30 hod. mládež. kategórie, 

    10,30 hod. muži, ženy na MsÚ

Štart: 8, 30 hod. najmladší, priebežne ostatní,

    10,30 hod. muži, ženy na MsÚ10 30 h d ži ž M Ú

Obed: od 12 hod. muži, ženy v jedálni ZŠ

Ceny:  mládežnícke kategórie - vecné ceny, diplom 

   muži a ženy - finančné odmeny

Šatne:  na MsÚ v Krompachoch, ZŠ – Zemanská

Upozornenie: pretekári zodpovedajú za vlastnú bezpečnosť

PANASONIC opäť v LESE
Dňa 19.8.2011 sa 21 zamestnancov spoločnosti Panasonic AVC 

Networks zúčastnilo Eko aktivity Čistenie lesa spoločne s pra-

covníkmi Lesy mesta Krompachy pod vedením Ing. Michala 

Tkáča

Ponuka výučby cudzích jazykov 
a IKT pre dospelých:

•Anglický jazyk•Španielsky jazyk•
•Nemecký jazyk•PC kurz

Bližšie informácie získate na tel. č.: 0915 93 88 96 
alebo priamo v CVČ PRIMA. 

Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, 

no každý deň Ti patrí naša spomienka. 

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, 

ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 12.9.2011 si pripomíname 10. výročie 

úmrtia nášho otca 

FRANTIŠKA LESŇÁKA. 
S láskou a úctou spomínajú deti a vnúčatá

záhradkárska 

poradňa

zícii. Je to obyčajne kyprá ornica, do ktorej mô-

žeme pridať dobre vyzretý kompost. V žiadnom 

prípade tam nesmieme dať čerstvý hnoj, Vita-

hum, močovku, alebo akékoľvek priemyselné 

hnojivá. Maštaľný hnoj podporuje rast plesní a 

baktérii na rezných ranách korienkov. Priemy-

selné hnojivá a Vitahum pália tvoriace sa jemné 

korienky znemožňujú ujatie stromčeka. Navrch 

nad koreňovú sústavu dávame čistú úrodnú 

ornicu bez priemyselných hnojív.

 Na okraj jamy mimo koreňovej sústavy môže-

me dať spodinu premiešanú s maštaľným hno-

jom, kompost a rôzne organické odpadky. Nedá-

vame piliny, korene a konáre stromov. Môžeme 

aplikovať superfosfát a síran draselný. Draselnou 

soľou nehnojíme, pretože ovocné stromky sú cit-

livé na chlór. Dusíkom nehnojíme.

Stromček sadíme asi o 10 cm vyššie ako bol 

sadený v škôlke, po zasypaní zeminou mierne 

potrasieme aby sa zemina dostala ku korien-

kom a nohou popritláčame. Stromček na slabo 

rastúcich podpníkoch nesmie mať kmeň kde 

bol vrúbľovaný pod zemou, lebo by vytvoril 

vlastné bujné korene, narástol do veľkých roz-

merov a neskoro začal rodiť. Pri kúpe stromče-

kov jabloni myslíme na to že sme v oblasti, kde 

je chrastavitosť jabloni najčastejšou chorobou. 

Kupujeme kultiváty odolné voči tejto chorobe. 

Nekupujeme stromčeky jabloni štepené na pod-

pníku M 9, pretože potrebuje veľmi kvalitnú 

pôdu. Volíme podpník MM 106, ktorý sa hodí 

do našej oblasti. Podpník je uvedený na identifi-

kačnom štítku na každom stromčeku. Niekoľko 

typov na kultiváty odolné voči chrastavitosti: 

Letné - Júlia, Zlatava, Discovery, Mio

Jesenné - Prima, Doris. Akane, Diadem

Zimné - Vanda, Jonalord, Karmina, Rosana,

    Rubinola, Jolana, Topaz, Selena, 

    Melodie, Florina, Otava

pokračovanie z predchádzajúcej strany
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 Uzávierka Krompašského 
spravodajcu 

je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca
bude v predaji vždy po 10. dni 

v príslušnom mesiaci.

- Pasažier na lodi hovorí kapitánovi:

- Pane, ja som dobrý plavec, ale predsa len, 

    ako ďaleko je najbližšia zem?

- Asi dvesto metrov.

- A ktorým smerom?   

(dokončenie v tajničke)

Autorka: Ružena Andrašovská, Krompachy

Zo správnych odpovedí z minulého čísla 

sme vyžrebovali....

• Predám 2-izbový byt na Maurerovej uli-

ci. Kompletne prerobený na 3-izbový. Pre-

dám ho aj so zariadením. Cena dohodou. 

Tel: 0905 414768

Vydáva mesto Krompachy, vydávanie povolené 

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

• Dám do prenájmu garáž na Lorencovej ulici (pri 

gymnáziu).Tel: 0907388353

PÔŽIČKY – pre zamestnaných, dôchodcov a ženy na 

materskej dovolenke

Tel. kontakt: 0908202663

ALMARA, ATIKA, AUTOMAT, AUTORITA, HRANA, KABELA, KAKAO, 

KALAMÁR, KLEBETNICA, KÚDEĽ, LÁTKA, LEVICA, MATRACE, MORAVA,

MRAKY, PIADE, PIETA, RAMENO, REKTOR, RIADITEĽ, RIASA, ROMÁN, 

ROVNICA, RULETA, SIENE, STODOLA, TREPOT, TUNEL, UNIKÁT, ÚVAHA, 

VEDRO

R I A D I T E Ľ E D Ú K
I O S T O D O L A V R L
A O V P I V H V A A E E
S I E N E K R H P V N B
A R O D I A A P I A D E
T T R L M C N C E R D T
A O I E E R A C T O A N
T L N R O N A O A M A I
E O M T O R U K O Á K C
L L K A T T A T Y N T A
U E E A R K U N I K Á T
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