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“Kristus svetlo sveta!” – týmito slovami  kňaz 
západnej cirkvi vstupuje na Bielu sobotu z ho-
riacou veľkonočnou sviecou – paškálom do 
chrámu. Horiaca svieca - paškál symbolizujem 
Vzkrieseného Pána Ježiša, ktorý počas verejné-
ho účinkovania povedal o sebe “Ja som svetlo 
sveta, kto verí vo mňa nebude kráčať vo tme, ale 
bude mať svetlo života! ”
Posolstvo Ježišovho kríža a vzkriesenia tvorí 
jednoznačne centrum našej viery, nášho ohla-
sovania, lebo „ak nebol Kristus vzkriesený, po-
tom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša 
viera.“ (1 Kor 15,14)
 Ježiš svojim zmŕtvychvstaním premohol 
smrť. Svojim zmŕtvychvstaním nám Ježiš dal 
jasný dôkaz, že náš život nekončí smrťou a tým 
mu dal naplnenie a zmysel. Aby náš pozemský 
život dosiahol plný zmysel a nakoniec naplne-
nie uverme, že Ježišova výkupná smrť a jeho 
zmŕtvychvstanie prenesie človeka cez najťaž-
šie chvíle života i smrti. Táto viera nám pomôže 
v službe blížnym. Viera v toto zmŕtvychvstanie 
dá nám odvahu vyznať Krista pred ľuďmi.
 Veľkonočné ráno dokazuje, že vzkriesený 
Pán aj naďalej žije vo svojej Cirkvi, ktorá je jeho 
tajomným Telom,. Žije v Eucharistii, ako to po-
vedal: ”Toto je moje Telo!”/Mt 26,26/. Osobne 
účinkuje vo sviatostiach. Je prítomný so Svä-
tom písme. Je prítomný tam, kde sú dvaja-tra-
ja v jeho mene/Mt 4,20/. Veľkonočné ráno je dô-

kazom, že Ježiš žije v srdci každého pokrstené-
ho, ak ho len človek svojou pýchou nevyhnal zo 
srdca.
Už je len na každom z nás či vo veľkonočné ráno 
hľadá Ježiša mŕtveho alebo živého, alebo či ho 
vôbec hľadáme?!
Skutočná veľkonočná radosť spočíva v tom, že 
sme uverili, že Ježiš vstal, že žije a teda, že je 
náš Pán a Spasiteľ! Ak sme uverili vo Vzkriese-
ného Pána, musíme mnoho zmeniť v našom ži-
vote, k tomu nás povzbudzuje aj sv. Pavol, apoš-
tol “hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po 
pravici Bože.” 
Veľkonočné sviatky nás vyzývajú aby sme od-
umreli hriechu a začali nový život s osláveným 
Kristom. Ak aj po tomto veľkonočnom ráne 
ostaneme v hriechoch , Kristus nadarmo trpel 
a nadarmo zomrel. 
Vzkriesenie Pána musí zmeniť celý náš život, 
naše zmýšľanie, náš postoj k nebeskému Otcovi 
a k svojim blížnym. Nech Vzkriesený Pán nám 
pomáha meniť naše životy k lepšiemu. 
Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky  
praje a od Vzkrieseného vyprosuje váš duchov-
ný otec 

Mgr. Jozef Palušák, kanonik h.c., farár

Mesto  Krompachy Vás pozýva pri príležitosti
 

DŇA UČITEĽOV
na divadelnú hru, 

ktorá patrí do pokladu svetovej dramatiky 

NEPRIATEĽ ĽUDU
28.3.2012 (streda) o 15,30 hod.

v divadelnej sále DK v Krompachoch.
Vstup je voľný

V kresťanskom náboženstve slávime 
najväčšie sviatky roka – VEĽKÚ NOC

Šibi-ryby, mastné ryby,

kus koláča od korbáča,

a vajíčka do košíčka.

Až mi nedáš dve vajíčka,

daj mi aspoň makovníčka.

Ešte k tomu groš,

aby bolo dosť! 

V novej jari veľa sily,

aby ste v zdraví dlho žili.

Na Veľkú noc veľa vody,

spokojnosti a pohody.
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JUBILANTI 
91 ročná

Ľudmila Driapsová 

90 ročná

Gizela Skurková

85 ročná

Jana Puhallová

80 roční

Ing. Ľuboš Weigner
Anna Penazziová

75 roční

Mária Vydrová
Magdaléna Biala  
Agnesa Rabatinová
Jozef Lacko

70 roční

Viera Juščáková
Katarína Nádeníčková
Pavol Janoš
Katarína Vraštiaková
Katarína Maníková

NARODENIA 
VO FEBRUÁRI 2012

Barteková Janka
Kačurová Paula
Oros Dominik
Petruňa Michael
Polák Oskar
Ringošová Nina

ÚMRTIA 
V FEBRUÁRI 2012

Garvoltová Daniela
  1947 – 2012 
Haus Vladimír
  1979 – 2012  
Olečko Jozef
  1954 – 2012  
Tarbajová Anna
  1921 – 2012 

Výsledky volieb Spoločenská 
rubrika 

do NR SR podľa jednotlivých okrskov v Krompachoch z 10. 3. 2012

Por. 
Čís.

kand. 
listiny

Politický subjekt
Počet platných hlasov vo volebnom okrsku

Spolu Podiel
č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6

1. 11 SMER - sociálna demokracia 242 372 302 296 338 220 1 770 54,128%
2. 2 Kresťanskodemokratické hnutie 46 61 36 43 26 18 230 7,034%
3. 22 Slovenská demokratická a kresťanská 

únia - Demokratická strana 
22  39  40 39  25  34  199  6,086% 

4. 5 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 27 54 36 30 29 21 197 6,024%
5. 10 Ľudová strana Naše Slovensko 18 47 29 22 27 21 164 5,015%
6. 6 Sloboda a Solidarita 25 22 27 24 35 13 146 4,465%
7. 4 Slovenská národná strana 19 26 31 25 24 19 144 4,404%
8. 25 STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY 

MOJSEJOVEJ
23 36 17 7 26 11 120 3,670%

9. 17 99 % - občiansky hlas 9 13 10 11 8 9 60 1,835%
10. 16 MOST - HÍD 7 3 4 12 10 10 46 1,407%
11. 13 Národ a Spravodlivosť - naša strana 2 16 4 11 10 2 45 1,376%
12. 12 Zmena zdola, Demokratická únia Slo-

venska
9 8 2 5 5 6 35 1,070%

13. 14 Komunistická strana Slovenska 4 2 1 2 9 9 27 0,826%
14. 20 Robíme to pre deti - SF 1 8 3 7 0 1 20 0,612%
15. 9 Strana zelených 1 2 7 1 1 4 16 0,489%
16. 18 Ľudová strana - Hnutie za demokratic-

ké Slovensko
0 2 1 2 3 3 11 0,336%

17. 3 Strana demokratickej ľavice 0 2 1 5 1 1 10 0,306%
18. 1 Zelení 1 0 1 0 2 5 9 0,275%
19. 7 PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 0 3 2 3 0 0 8 0,245%

20.-21. 21 Obyčajní ľudia 1 2 0 0 0 1 4 0,122%
20.-21. 26 Strana živnostníkov Slovenska 0 3 0 1 0 0 4 0,122%
22.-23. 23 Strana občanov Slovenska 0 0 0 1 0 1 2 0,061%
22.-23. 24 Strana maďarskej koalície - Magyar Ko-

alíció Pártja
1 0 1 0 0 0 2 0,061%

24. 8 NÁŠ KRAJ 0 1 0 0 0 0 1 0,031%
25.-26. 15 Strana Rómskej únie na Slovensku 0 0 0 0 0 0 0 0,000%

25.-26. 19 STRANA +1 hlas 0 0 0 0 0 0 0 0,000%
Počet platných hlasov spolu: 458 722 555 547 579 409 3270 100,00%

Volebná účasť v Krompachoch vo voľbách do NR SR v roku 2012
Číslo volebného okrsku Počet zapísaných voličov Počet zúčastnených voličov Volebná účasť

1. 1 149 463 40,30%
2. 1 219 727 59,64%
3. 889 566 63,67%
4. 1 008 554 54,96%
5. 1 030 594 57,67%
6. 1 177 423 35,94%

Spolu: 6 472 3 330 51,45%

 Mesto Krompachy vyzýva 
všetkých neplatičov (občanov, 
fyzické a právnické osoby), kto-
rí majú nedoplatky na dani z ne-
hnuteľnosti, dani za psa a poplat-
ku za komunálny odpad k 31. 12. 
2011 na ich úhradu najneskôr 

   do 31. marca 2012 
prevodom na bankový účet mes-
ta, alebo v hotovosti do mestskej 
pokladne. 

 Celkový nedoplatok na uvede-
ných daniach a poplatkoch 
k 31. 12. 2011 

je 320 635,00 €. 
Po uvedenom termíne budú nepla-
tiči, ktorí si svoju povinnosť nespl-
nia a neuhradia svoje nedoplatky,  
zverejnení na úradnej tabuli, vi-
deo texte miestnej televízie, Krom-
pašskom spravodajcovi a www 
stránke mesta v zmysle  § 52 ods. 

Výzva pre neplatičov 2  písm. a zákona č. 563/2009 Z. 
z. o správe daní (daňový poria-
dok) a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov a nedoplatky budú vy-
máhané daňovým exekučným ko-
naním v zmysle § 88 a nasledujú-
cich toho istého zákona. Týmto 
spôsobom vymáhaný nedoplatok 
sa môže zvýšiť až na dvojnásobok 
pôvodného nedoplatku. 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta
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Deň učiteľov je významný deň v na-
šej spoločnosti, lebo si pripomína-
me prácu všetkých pedagogických 
pracovníkov, ktorých úlohou je for-
movať osobnosť mladých ľudí, bu-
dúcich pokračovateľov našej práce.
 Učiteľské povolanie je náročné, 
ale príťažlivé, lebo dáva každému 
jedincovi spoločnosti nové poznat-
ky, informácie, pretvára ich v pev-
né vedomosti, návyky i praktické 
zručnosti. Lekár, športovec, robot-
ník, inžinier vďačí svojmu učiteľo-
vi za prvé písmeno, číslicu, ale i za 
ďalšie rozvíjanie talentu, za svoje 
miesto v živote a spoločnosti.Pa-
rafrazujúc slová významného pe-
dagóga, že učiteľ je inžinierom ľud-
ských duší, chcela by som rozviť 
toto tvrdenie, že učiteľ na svojom 
pracovisku, v triede, vo výchovnej 
či pracovnej skupine je režisérom, 
scenáristom a dramaturgom v jed-
nej osobe. Preto výkon tohto po-
volania si vyžaduje celého člove-
ka, odborne dobre pripraveného, 
mravne pevného, so zmyslom vy-
sokej zodpovednosti za vykonáva-
nú prácu.
 Pedagóg musí poznať každého je-
dinca, odhaliť cesty prístupu k jeho 
vnútru, pretvárať ho, pomôcť mu v 
jeho ťažkých chvíľach. Táto práca 
si žiada mnoho energie, fyzických 
i duševných síl. Duša mladého člo-
veka je ako notová osnova, melódiu 

ktorej píše sám pedagóg 
s obetavosťou, láskou a 
námahou. Taký je jeho 
údel. Sám si ho zvolil, 
veriac, že aj on bude pat-
riť medzi tých, o ktorých 
J. A. Komenský povedal, 
že „vyučovanie je prácou 
pováh vznešených“.
 V marci s prvými jar-
nými kvetmi si už tradič-
ne pripomíname odkaz 
velikána pedagogiky J. 
A. Komenského. Vracia-
me sa po stáročia k jeho 
myšlienkam ako k ne-
vysychajúcemu prameňu, pri kto-
rom si uhasíme smäd po ľudskosti, 
láske a obetavosti.
 Vo chvíľach slávnostných ne-
patrí sa polemizovať o vážnos-
ti a opodstatnenosti tohto sviat-
ku, ktorý bol vytvorený našou tra-
díciou. Mám pocit, že by to mal byť 
deň našej stavovskej hrdosti, spo-
ločenského uznania a ocenenia.
 Aj keď dnešná hektická doba nie 
je naklonená snom, ale prirodzená 
je túžba prekonávať samého seba, 
obohacovať sa myšlienkami, napĺ-
ňať sa ľudskosťou, mravnosťou, sú-
ladom rozvahy a odvahy, ale aj pra-
vým zmyslom 
z každej práce i každého ľudského 
srdca, lebo „rozum má cenu, iba ak 
slúži láske“.

 Komenský nám zanechal  aj ta-
kýto odkaz: „... aby sme s hľada-
ním pravdy, dobra a krásy s trpez-
livou láskou, pracovito a nenásilne 
kráčali k životnej múdrosti, radosti 
a šťastiu, lebo len tak sa môže škola 
stať chrámom vzdelanosti a výcho-
vy.“
 Vážené pani učiteľky, 
 páni učitelia.
Vy všetci spoločne zapaľujete po-
chodeň múdrosti našich žiakov, vy-
chovávate a vzdelávate celou svo-
jou osobnosťou, aj keď nie vždy 
sa Vám za to dostáva adekvátne-
ho uznania. Veď brány škôl opusti-
li už tisícky mladých ľudí, z ktorých 
sa stali lekári, inžinieri, právnici, 
učitelia, vedeckí pracovníci a na-
šli uplatnenia na rôznych postoch 
spoločenského, kultúrneho aj poli-

Priestor na Vašu príležitosť
PROJEKT:  Posilnenie adaptability zamestnancov 

spoločnosti Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o. 

prostredníctvom vzdelávacích programov

Názov projektu:  Posilnenie adaptability zamestnancov spoločnosti 
    Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o. 
    prostredníctvom vzdelávacích programov.
Prijímateľ:  Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o., 
    Krompachy
Názov Operačného programu:  Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu:    Krompachy, Košický kraj
Trvanie projektu:   08/2010 – 03/2012
Nenávratný finančný príspevok:  417 552,18  €
Kontakt:   Panasonic AVC  Networks Slovakia s.r.o. 
    tel.: 0908 214 836, www.panasonic.sk, 
    e-mail: panasonic.avc@gmail.com
Cieľ projektu:  Posilniť adaptabilitu a pracovný potenciál 
    zamestnancov spoločnosti Panasonic AVC 
    Networks Slovakia s.r.o. prostredníctvom 
    vzdelávacích programov.
Špecifický cieľ projektu 1: Zvýšenie jazykovej úrovne zamestnancov vysokého 

a stredného manažmentu, administratívnych a ostatných zamestnancov pre 

potreby komunikácie s externým prostredím.

tického života.
 28. marec - v tento deň sa vám 
chceme poďakovať  za vašu zod-
povednú a namáhavú prácu, pri-
dať kytičku slov – ako je tolerancia, 
nadhľad a láska, ktoré by nám mali 
spríjemniť náš každodenný život.
  
 „Umenie žiť – spoznávať slzy nie-
len vo svojich očiach, pocítiť úsmev 
nielen na svojich perách, pozerať a 
vidieť, počúvať a počuť“ – to je veľ-
mi dôležité poznanie pre prácu pe-
dagóga. Ak sa Vám podarí uplatniť 
zmysel týchto slov, budete mať iste 
pocit šťastia nielen vy, ale predo-
všetkým tí, ktorých vychovávate. 

Všetko najlepšie prajeme všetkým 
pedagógom v našom meste!

A.K.

DEŇ UČITEĽOV

Špecifický cieľ projektu 2: Zefektívnenie práce zamestnancov vysokého a stredného 

manažmentu, majstrov, administratívnych a ostatných zamestnancov v IKT 

oblastiach

Špecifický cieľ projektu 3: Zvýšenie profesionality zamestnancov z vysokého a stred-

ného manažmentu a majstrov v oblasti manažérskych zručností

Špecifický cieľ projektu 4: Zvýšenie adaptability zamestnancov zo všetkých cieľo-

vých skupín prostredníctvom zvýšenia úrovne ich technických odborných 

a iných zručností

Špecifický cieľ projektu 5: Získanie zručností v oblasti ekonómie, financií  a logistiky 

technicko administratívnych zamestnancov a zamestnancov vysokého a stred-

ného manažmentu spoločnosti

Hlavné aktivity: Cieľovou skupinou a užívateľom výsledkov projektu sú zamestnan-

ci spoločnosti. Hlavné aktivity boli realizované v Krompachoch, Košický samo-

správny kraj . Projekt preškolil 835 zamestnancov Panasonic AVC Networks Slo-

vakia s.r.o., hlavne  v oblasti IKT, manažérskych a komunikačných zručností.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia.“
www.esf.gov.sk                                               www.sia.gov.sk 
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dičnými vzormi – alebo kraslice 
moderného strihu. Zdobené jem-
ným drôtikom, sklíčkami alebo do-
konca pozlátenými plátkami.
A finálna úprava...
Varené farbené vajcia (i kraslice) 
úplne najlepšie vyleštíme kúskom 
slaniny. Vôňa údenej slaniny naj-
viac nie je pri konzumácii vajec na 
škodu – naopak.
A kde najviac varené farebné vajíč-
ka vyniknú? Na ošítke, na dreve-
nej mise alebo v prútenom košíku. 
Efektné je tiež umiestnenie maľo-
vaných vajec (môžeme pre spestre-
nie vziať i pár malých vajíčok pre-
peličích, z ktorých niektoré ofarbí-

me) do stredu veľkonočnej vianoč-
ky upečenej v tvare venca.
Vyfúknuté kraslice sú omnoho ľah-
šie, takže ich zviditeľníme naprí-
klad zavesením. Či už ich priviaže-
me na vŕbové prútiky vo váze ale-
bo na stuhu pod luster nad veľko-
nočný stôl.

          Zdroj: text

VEĽKONOČNÉ 
SVIATKY
 Veľkonočné sviatky patria k najstarším sviat-
kom vôbec. Ich základnou podstatou z dôb 
predkresťanských bolo vítanie jari, v prenese-
nom slova zmysle víťazstvo života nad smrťou.
Veľká noc je pohyblivý sviatok, pre kresťanov 
jeden z najvýznamnejších. Predchádza mu dlhý 
čas príprav – štyridsať dňový pôst -, ktorý sa do-
držiava už celé stáročia. Nevzťahoval sa len na 
jedlo, ale na celý spôsob života. Prestali tanečné 
zábavy, veselé spoločenské večierky, na vidieku 
sa skončili priadky a páračky. 
Predveľkonočný pôst, ktorý vystriedal obdobie 
vianočného hodovania a fašiangovej nestried-
mosti, od základu zmenil stravovanie našich 
predkov.
 Strava bola veľmi jednoduchá. Skladala sa z 
rôznych múčnych jedál, kaší, zemiakov, struko-
vín, sušeného ovocia. 
 V období pôstu nebolo dovolené jesť mäso, a 
to ani v nedeľu. 
 K pôstnemu obdobiu patria aj typické jedlá. 
Vyskytujú sa najmä na pôstne nedele, ktoré sú 

štyri a o týždeň po nich nasleduje Smrtná ne-
deľa, keď dievčatá vynášajú smrtku – symbol 
zimy. Nasleduje Kvetná nedeľa, keď sa svätia 
ratolesti, väčšinou z vŕby, rakyty. V niektorých 
krajoch v tento deň ženy nepiekli z múky, aby 
„nezapiekli“ kvety ovocných stromov.
 Pôst sa končí Zeleným štvrtkom. Dodržiava 
sa však až do Bielej soboty, keď večer po sláv-
nosti Vzkriesenia Krista z mŕtvych sa po dlhom 
čase objaví na stole mäsité jedlo.
 Na Zelený štvrtok sa malo jesť vždy niečo ze-
lené, aby bol človek zdravý, či to už bola poliev-
ka z jarných byliniek, špenát, alebo hlávkový 
šalát.
 V oblasti východného Slovenska je dodnes 
rozšírené tradičné obradové jedlo nazývané 
žolta hrudka alebo sirek, ktoré sa robí z vajec a 
mlieka. Sirek sa podáva na Veľkonočnú nedeľu 
všetkým členom rodiny a na Veľkonočný pon-
delok sa ním ponúkajú mládenci, ktorí chodia 
polievať. Vajíčka dodnes dostávajú chlapci aj 
muži za šibačku a polievačku. Na väčšine nášho 
územia je neodmysliteľnou súčasťou veľkonoč-
ných jedál obradový koláč. Na východnom Slo-
vensku sa prepravoval predovšetkým okrúhly 
koláč pod názvom paska . Okrúhly tvar pasky 

Veľká noc 
je tu
a nás čaká pečenie a hlavne farbe-
nie vajíčok pre šibačov. Bez fareb-
ných vajíčok sa Veľká noc nezaobí-
de.  
Skôr ako sa pustíme do ich skráš-
ľovania, musíme ich najprv uvariť. 
A  ako eliminovať ich straty – po-
praskanie? Opatrnosť sa vypla-
tí. Vajcia nevystavujeme prílišné-
mu teplotnému šoku. Z chladničky 
ich teda nehodíme rovno do vriacej 
vody, ale necháme ich trochu v iz-
bovej teplote zahriať. Prípadne ich 
vložíme do vlažnej vody. Ďalej zá-
leží na tom, akým spôsobom bu-
deme vajcia farbiť; šetrný spôsob 
je vhodiť vajce do farby rozpuste-
nej vo vlažnej vode, ktorá sa len za-
hrieva a prejde do varu. Jedna vec 
je pritom vajíčka kvalitne ofarbiť, 
druhá vec je súčasne poctivo na-
tvrdo uvariť – strážime preto pri 
farbení čas.
A čo sa týka farbenia – pustíte sa 
do ozdobného experimentova-

nia, aj keď bez skúseností a s ne-
istým výsledkom, alebo zostanete 
pri osvedčenej kombinácii z drogé-
rie – vrecúško so sýtou farbou a na 
to nálepky?
Mramorované kraslice
Ak sa rozhodnete pre prvý variant, 
pamätajte si, že nakoniec vždy naj-
krajšie sú vajíčka prirodzené, far-
bené v prírodných farbách. Naprí-
klad medeno mramorované vajíč-
ka. Tie sa vytvoria obalením vajca 
kúskom plátenka, na ktoré položí-
te cik-cak cibuľové šupky. Potom 
stačí handru okolo vajíčka pevne 
pritiahnuť bavlnkou a vajce uva-
riť. Keď nemáte čas, nahádžte jed-
noducho množstvo šupiek do vody 
a varte vajcia v tom. Nebudú mra-
morované, ale budú mať krásny 
jednoliaty odtieň.
Voskované kraslice
Veľkú ihlu alebo špajľu opatríme 
na konci malou guľôčkou – o nie-
čo väčšou, než je špendlíková hla-
vička – napríklad z modelíny. Má-
čame ju potom vo včeľom vosku a 
na povrchu škrupiny tvoríme de-
korácie. Stačí malý dotyk – vznik-
ne bodka, pri jemnom pretiahnu-
tí potom bodka s hlavičkou, ako-
by malá kométa. Len kombiná-
ciou týchto dvoch tvarov dosiah-
neme množstvo dekorácií: naprí-
klad vybodkujete vertikálne a ho-
rizontálne dva ovály – a vo vznik-
nutých štvrtinách vytvorte štylizo-

vaný kvet margarétky. Až sa v tej-
to technike zdobenia zdokonalíte, 
môžete vytvárať i motívy jemnej-
šie, filigránske – práve malou hla-
vičkou od špendlíka. Aby sa nám 
špendlík dobre držal, „nastaví-
me“ jeho protiľahlý koniec mode-
línou alebo obalíme v modurite. 
Vosk rýchlo schne, preto postupu-
jeme síce ľahko, ale svižne. O nie-
čo ťažšie je vytvoriť voskom rovné 
linky alebo dokonca celú geomet-
rickú sieť.
Piplačka je výroba kraslíc slame-
ných, kde sa na predkreslený mo-
tív na vajce potreté lepidlom pinze-
tou nanášajú rôzne dlhé kúsky sla-
my, pozdĺžne rozpolené.
Jednoduchšie je nalepenie tenkých 
prúžkov lepenky na vajce. Potom 
vajce uvaríme v prírodnej alebo 
kúpenej farbe; po odlepení prúž-
kov sa objaví svetlý vzor.
Možno budete farbiť len varené 
vajcia a pre „profesionálne“ kras-
lice sa predsa len vypravíte na trh 
alebo do obchodu. V tom prípade 
sa môžete vydať cestou klasiky a 
nakúpiť kraslice maľované, s tra-

symbolizoval slnko, nový život, snahu o zabez-
pečenie dobrej úrody. 
Po dlhotrvajúcom pôste boli žiadanou zmenou v 
jedálnom lístku i mäsité jedlá, k veľmi starej tra-
dícii u nás patrí pečenie jahňaťa alebo kozľaťa. 
Na dedinách sa však najviac jedla šunka a klo-
básy zo zásob po zabíjačke. Niekedy sa mäso na 
Veľkonočnú nedeľu nahrádzalo mliečnymi vý-
robkami, napríklad tvarohom, syrom, oštiepka-
mi. Veľkonočné jedlá dopĺňala pálenka a víno.
 K prastarým veľkonočným pokrmom pat-
ril baranček. Pretože si každý nemohol dovoliť 
skutočného barančeka, nahrádzal sa baranče-
kom upečeným z kysnutého alebo treného ces-
ta. Hotový baranček sa zdobí cukrom, jarnou 
zelenou vetvičkou a mašličkou či spiežovcami. 
Barančekom sa zdobí okno alebo stôl s farebný-
mi kraslicami, v poslednom období sa pridáva 
aj trávička z rýchleného obilia.

K radu ďalších vinšovníkov
aj ja podľa dobrých zvykov 

pripojiť sa chcem - keď nie inšie - 
aspoň skromné vinše: 

Pekné sviatky, dobrú zhodu, 
ženám čerstvú, sviežu vodu, 
mužom tiež nech sladko je, 

nech si prídu na svoje. 
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Ekumenický 

deň modlitieb 

2012
Dňa 3.3.2012 sa aj naše ženy 

zúčastnili na ekumenickom 

stretnutí, ktoré sa v tomto roku 

konalo v  evanjelickom kosto-

le pod názvom „Nech zvíťa-

zí spravodlivosť“. Pripravili ho 

kresťanské ženy z Malajzie.

 Pokoj a vzájomné akceptova-
nie možno vidieť, keď moslimo-
via , budhisti, hinduisti, kresťa-
nia a  prívrženci iných tradičných 
náboženstiev žijú v jednej rodi-
ne a komunite. Preto sa stále učí-
me tolerovať chápať a prijímať  sa 
navzájom. Malajzijčania spoloč-
ne so svojimi vodcami sa usilujú 
zmeniť postoje ľudí od vzájomné-
ho tolerovania sa až po úplné prijí-
manie našej pluralitnej spoločnos-
ti. Učíme sa žiť v tejto rôznorodos-
ti bez napätia zároveň sa snažíme 
aby, všetci mali rovnaké príležitos-
ti a práva. Pri tejto rozmanitosti je 
nesmierne dôležitá tolerantnosť, 
harmónia, spravodlivá a čestná 
vláda pre všetkých. Modlime sa, 
aby sa všetky rasy, etnické skupiny 
a  náboženstva spoločne usilovali 
o  náboženský súlad , ako aj spra-
vodlivý a ilegálny rozvoj pre každé-
ho človeka. 
 Počas týchto modlitieb sa strie-
dalo hovorené slovo s krásnymi 
melodickými piesňami.
Nechýbali ani spoločné príhovor-
né modlitby, ktoré sme vrúcne od-
riekali všetci zhromaždení. V po-
lovici modlitieb bola kázeň, kto-
rá  zaznela z úst  gréckokatolícke-
ho kňaza na tému  „spravodlivosť“.  
Po kázni bola zbierka na podporu 
aktivít organizácie TENAGANI-
TA, čo v preklade znamená Sila 
žien. Na záver bolo požehnanie.

POŽEHNANIE BOHA, KTORÝ 
JE ZDROJOM VŠETKEJ SPRA-
VODLIVOSTI. POŽEHNANIE 
SYNA, KTORÝ TRPEL PRE 
NÁS A POŽEHNANIE SVÄTE-
HO DUCHA, KTORÝ NÁS POSI-
ŇUJE, ABY SME SA USILOVALI 
O SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ.

Mgr.  Darina Kandrová

Rok 2011 v Únii žien
Počas celého  roka sa členky  pravidelne stretávajú  pri 
svojich  kultúrnych a spoločenských  akciách podľa 
plánu práce a tiež na akciách usporadúvaných  Mest-
ským úradom a ostatných spoločenských organizácií. 
Členky sa tiež starajú  o hroby doktorov  Litmanovcov  
a o hrob Júliusa Barča Ivana. S predstaviteľmi mesta 
sa tiež stretávajú  v besiedke  J.B.Ivana , kde tvorili svo-
je diela. Zúčastňujú sa  pietnych aktov a  kladenia ven-
cov a pri príležitosti Oslobodenia mesta, Krompašskej  
vzbury a výročia SNP. Každoročne  v období fašiang 
pripravujú  pre svoje členky pampúškový večer s kul-
túrnym programom a tombolou. V apríli  sa zúčastni-
li predveľkonočného stretnutia rodín, ktoré usporiadal  
OV- UŽSv SNV v Redute. Vystavovali  sme aj my veľ-
konočné  výšivky  a veľkonočné jedlá. 
Mesiac máj je jeden z najkrajších mesiacov. Naše ma-
mičky, babičky, ženy oslavujú  Deň matiek. Spoločne  
ho  s našimi členkami  oslávili v reštaurácii Melódia,  
za účasti  predstaviteľov mesta . Ani mesto na Deň ma-
tiek nezabudlo  a pripravilo nám  kultúrny program, 
na ktorom sme sa zúčastnili.
V máji sme sa tiež zúčastnili  Slávnostnej akadémie v 
ZUŠ a kladenia vencov  pri tabuliach  našich rodákov 
Mikuláša Šprinca  a Janka Slovenského. V júni sme sa 
zúčastnili  koncertu  v ZUŠ. Guláš pre naše členky sme 
uvarili  v auguste,  na ktorom sme si veľmi pochutili.  
September bol pre nás veľmi  náročný . Počas Dní  mes-
ta  Krompách sme pripravili výstavku  obrazov nášho 
rodáka pána Jozefa Maňovského . Počas tejto  výstav-
ky  sa mohli  návštevníci  ponúknuť  chutným peči-
vom, ktoré pripravili  naše členky. Tieto  dni boli pre 
naše mesto  pamätné. Zavítal k nám pán prezident SR 
Ivan Gašparovič so  svojím sprievodom. Aj naše členky 
sa zúčastnili   slávnostného   zasadnutia  MsZ v obrad-
nej sieni mesta a celého kultúrneho programu. V ok-
tóbri  sme naším členkám  pripravili posedenie  s kul-
túrnym programom detí zo  ZŠ z príležitosti  Mesiaca 
úcty k starším. Aj mesto nezabudlo  na starších a zor-
ganizovalo  program, na ktorý  pozvali  Andera z Ko-
šíc a jeho  hostí  Kandráčovcov. Prispeli na lístok 5 € 
každej členke.

December bol znovu  pre nás náročný . OV-UŽS  nás 
vyzýval , aby sme boli  garantom akcie „Čaro  Vianoc“, 
ktoré  sa konalo  v Redute  v SNV. Prezentovali  sme sa  
ručnými prácami , vianočnou výzdobou stola. Pripra-
vili  sme  vianočné  pečivo  pre účastníkov  stretnutia. 
Bol to  veľmi príjemný  večer  s kultúrnym programom 
. Zúčastnilo sa ho  okolo 300 ľudí.
V budove mestského úradu sme  vyzdobili  vianoč-
ný  stromček  ozdobami, ktoré uháčkovali  naše člen-
ky . Vianočný stromček spríjemnili atmosféru Vianoc 
zamestnancom mestského úradu, ale aj  všetkým, čo  
návštívili MsÚ v tomto období.
Počas vianočných trhov sme pripravili  výstavku ruč-
ných prác  našich členiek  a detí z MŠ .
Okrem výstavky pripravili  naše členky  vianočné pe-
čivo , ktorým sa návštevníci  mohli ponúknuť a pri-
spieť  nejakou sumou , ktorú sme odovzdali  na mest-
ský úrad . Vyzbierali  sme 220 € pre MŠ  na zakúpenie 
didaktických hier .
Na záver roka  sme sa zúčastnili  koncertu duchovnej 
piesne  v ZUŠ , ktorú každoročne pripravuje  pravo-
slávna obec. Po ňom bola recepcia . Prežili  sme prí-
jemný večer.
Naše aktivity boli  počas roka bohaté  a vyžadovali  tr-
pezlivosť , ochotu pomôcť a tiež sponzorstvo.
Chceli by sme sa poďakovať pani primátorke mesta 
Ing. Ivete Rušinovej , poslancom MsZ , všetkým na-
šim  sponzorom, vďaka  ktorým sme to  všetko  mohli  
uskutočniť. Nemôžem zabudnúť  poďakovať  aj člen-
kám výboru a všetkým členkám, ktoré  nám boli nápo-
mocné  pri prípravách  našich aktivít, menovite pani 
Peňazovej a pani Griegerovej.
Ďakujeme sponzorom:
Mesto Krompachy, p.Probala-Promix, Ing.Zahura-
nec-Elektro , p.Puchala-Drogéria, p.Čiasnoha  Samu-
el –Elektronic ,p.Gmucová-Drogéria , p.Kolláriková-
Sklo porcelán,Oriflame, X-shop,Alena Kvety ,p.Miku-
la Andrej,p.Uhrin Matej-Hele Elektro , p.Kunová –pa-
pier níctvo, p.Jurkovský –Klenoty, p.Uličná-kaderníc-
tvo Noemi, p.Jenčík-SOOF, p.Dzimková Oľga,Kveti-
nové  štúdio Luada,p.BC.Wolfová-PNS, Sez Krompa-
chy, Agromilk, Lekáreň  Šalvia.

Výbor  ZO UŽS č.6,  Krompachy

 Už piatykrát si na Slovensku v marci pripomíname 
Týždeň mozgu - medzinárodnú akciu, ktorej cieľom 
je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a 
jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spô-
soboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Garantom 
Týždňa mozgu je Slovenská Alzheimerova spoločnosť.
 V Krompachoch sa s takouto aktivitou stretli po 
prvý raz naši seniori. Územný spolok SPIŠ a Miestny 
spolok Slovenského červeného kríža pripravil 13. mar-
ca 2012 v Dennom centre seniorov Krompachy odbor-
nú prednášku o Alzheimerovej chorobe, ktorú prezen-
tovala MUDr. M. Hritzová. Praktické rady a ukážky 
úloh, ako udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v 
stálej pohotovosti, pripravili Ing. J. Dudžáková a Ing. 
J. Tureková. 
 Prioritou tejto akcie je hovoriť o  možnostiach, ako 
si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého 
veku. Podobne ako fyzickú silu a svaly, aj mozog je po-
trebné precvičovať - najlepšie v každej etape ľudské-

ho života. Veríme, že v budúcom roku sa i v Krom-
pachoch podarí do aktivít zapojiť širokú verejnosť, 
od detí, školákov cez ľudí v produktívnom veku až 
po generáciu seniorov.

Ing. Jana Tureková, predsedníčka MS SČK

Mozog si zaslúži našu pozornosť

Seniori s chuťou lúštia hlavolamy a testy.
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pokračovanie na nasledujúcej strane

Keď som ho posledný raz videla, 
kráčal predo mnou. Jeho chôdza 
bola pomalá, ťarbavá, pripomínala 
skôr chôdzu starca, než muža po 
päťdesiatke. Na malú chvíľu sa pri 
komsi pristavil a ja som ho obehla 
bez pozdravu. Priznávam, poná-
hľala som sa. Žila som už Vianoca-
mi a práve som šla na poštu poslať 
vianočné pohľadnice. Pár dní 
pred sviatkami Všechsvätých som 
s ním hovorila naposledy. Dnes už 
viem – bolo to naozaj naposledy. 
Vychudnutý, s dlhou prešedivenou 
bradou, mi vtedy na moju otázku 
– kam sa vybral – odpovedal, že ne-
sie na cintorín venček. Zlomeným 
hlasom mi rozprával, že ho pred  
pár dňami prepadli nejakí cigáni 
z Kaľavy, že ho zmlátili a čosi mu 
ukradli. Zle sa mi to počúvalo. 
Situácia mi pripadala absurdná. 
No nezmohla som sa na viac ako 
na súcitné pokyvkávanie hlavou. 
Cestou domov ma však hrýzlo 
svedomie, ako by sa mu dalo v jeho 
prekérnej situácii pomôcť.
Fero bol môj spolužiak zo základ-
nej školy, kam sme chodili spolu do 
jednej triedy. Od detstva mal svoju 
prezývku. Všetci sme ho volali Ťiťa. 
Neskôr sme boli spolužiakmi na 
gymnáziu, on však chodil do áčky, 
ja do béčky. Neviem, či on sám sa 
po maturite na tunajšom gymnáziu 
hlásil na vysokú školu. To neviem. 
Ale viem, že skoro všetci neprijatí 
uchádzači o VŠ vzdelanie sme našli 
útočisko na nadstavbovom štúdiu 
ekonomickej školy v Poprade. Bol 
tam aj Fero. On si robil ekonomiku 
cestovného ruchu a my ostatní sme 
chodili do vedľajšej triedy na vše-
obecnú ekonomiku.
Po ukončení nadstavbového štúdia 
v Poprade ho osud zavial do Tatier. 
Kdesi na Podbanskom s dvomi 
maturitami robil ako kvalifikovaný 
pracovník v hotelových službách. 
Neregistrujem kedy a prečo sa 
vrátil späť do Krompách. A neviem 
ani, akým spôsobom sa dostal tam, 
kam sa dostal. Na ulicu. Na samé 
dno. A nikdy sa už od toho dna ne-
odrazil. Vnuk bývalého vedúceho 
notára Krompách.  Chlapec, vyras-
tajúci vo vile, o akej sa nám ostat-
ným v tých časoch  ani nesnívalo. 
Či však jeho detstvo v tej nádhernej 
honosnej vile s krásnou záhradou, 
priamo v centre mesta bolo aj šťast-
né, neviem posúdiť. Nikdy sme k 

nemu domov nechodievali a ne-
poznali sme, aké vzťahy panovali 
v rodine. Ako deti sme sa stretávali 
iba na Fuksíbli, najčastejšie v zime 
– na úžasnej sánkovačke. Fuksíbeľ 
bol v časoch nášho detstva plný 
snehu a my, ako deti, váľali sme sa 
v ňom ako v perine. Kdeže nejaký 
technický sneh, kdeže upravené 
lyžiarske trate! Všetko prirodzene 
krásne – sánkovačka, guľovačka 
a naše mrazom vyštípané líca. Vte-
dy nás neťažili žiadne problémy, až 
na jeden. Zo žiadnej sánkovačky 
sme sa nevedeli včas vrátiť domov. 
Vracali sme sa až potme. Vedeli 
sme, že doma bude z toho zle, že sa 
nám ujde krik, nebodaj aj zaucho. 
No za tú skvelú sánkovačku to vte-
dy stálo.  A na tú si spomínam kaž-
doročne, keď na Nový rok mierim 
na prechádzku do tých končín. Na 
tie šťastné chvíle detstva sa jedno-
ducho nedá zabudnúť.
 Pri tej tohoročnej prechádzke 
Fuksíbľom mi na spiatočnej ceste 
domov zrak zablúdil  i k domu, kde 
Fero dožil svoj život – k Šejbám. 
Rada sa prechádzam po okolitých 
lesoch nášho mesta, no smerom 
k Šejbám som sa v živote nevybrala. 
Od detstva som totiž mala zákaz ísť 
ďaleko do lesa, tobôž nie cez želez-
ničnú trať. A tak som na tej strane 
Krompách v živote nebola. Dodnes 
preto neviem, ako to tam vyzerá. 
Viem iba to, že ľudia vlastniaci dom 
na Šejbách poskytli Ferovi „stre-
chu nad hlavou“. Ten dom sa stal 
jeho posledným útočiskom. Tam 
skončil svoju pozemskú púť a tam 
ho našli mŕtveho. Našli ho až na 
podnet ľudí, ktorým v okolí začal 
chýbať. Cestou „domov“ sa totiž 
zvykol tu i tam pristaviť pri svojich 
„bývalých susedoch z ulice“. Vždy 
sa mu niečo ušlo. Potraviny, ob-
lečenie, či nejaké drobné. No keď 
ho dlhší čas nebolo vidieť, zdalo sa 
to ľuďom z jeho okolia podozrivé. 
Začalo sa uvažovať o tom, či sa mu 
niečo nestalo. A naozaj. Fera našli 
pár dní pred najkrajšími sviatkami 
v roku – pred Vianocami - mŕtve-
ho. Žiaľ, dalo sa to čakať. Spôsob 
života, aký viedol, tomu nasvedčo-
val. Veru - nebola to  prechádzka 
ružovou záhradou. Ťažko povedať, 
kde sa stala chyba. Či vplyvom ro-
dinnej výchovy, že nebol priprave-
ný pretĺkať sa životom sám, alebo 
dnešnou dobou, ktorá priniesla 

nezamestnanosť. Je zbytočné už 
o tom hovoriť. Fero je po smrti. Jed-
no je však isté.  Zomrel sám, opus-
tený, ďaleko od ľudí. Nemal vlastnú 
rodinu a preto nikomu nechýbal, 
ba čo je najhoršie, nemal ho ani 
kto oplakať. A to nás poniektorých 
najviac bolí. Fero si taký koniec 
podľa nás, spolužiakov, určite ne-
zaslúžil. Nebol zlý človek. A nebol 
to iba obyčajný tulák, aj keď tak na 
pohľad vyzeral. 
Sme malé mesto a tak sa trúsia 
rôzne reči. Že sa predala vila i dom 
a že všetko prepil. Radi zametáme 
pred cudzím prahom. Radi vidíme 
smietku v oku cudzom, no vo vlast-
nom brvno nevidíme. Keby toto 
všetko mala byť pravda, Fero by do 
konca svojho života nebol odká-
zaný „žobrať na pivo“. Pravdou je 
akurát to, že honosná vila Martini-
desovcov, v ktorej dnes sídli lekáreň 
Šalvia sa odpredala Petrilovcom 
ešte počas života Ferových rodičov. 
Notár – Ferov starý otec – mal totiž 
dvoch synov. Vilu však užíval iba 
jeden z nich – Ferov otec. Ten, aby 
mohol vyplatiť svojho brata, žijúce-
ho v Bratislave, musel vilu odpred-
ať. Z peňazí z  odpredaja si Ferovi 
rodičia kúpili postarší dom na Štú-
rovej ulici (po pani Pavlovskej). Po 
smrti rodičov zostal Fero sám ako 
prst. Z Podbanského sa vrátil do 
Krompách a už tu zostal. Možno 
vtedy urobil chybu - ktovie, ťažko 
povedať. Taký už bol asi jeho osud. 
Neviem, z akých príčin potom ten 
dom predal. Možno mal nejaké 
dlhy. No aj tak. Po ich vyrovnaní 
mohol dožiť svoj staromládenecký 
život v  teple jednoizbového bytu. 
No život mal preňho pripravený iný 
scenár. Priplietla sa mu do cesty 
neznáma žena z okolia Krompách. 
Zacítila peniaze. Nasťahovala si ho 
k sebe.  Jej „požičal“ všetky penia-
ze z predaja. Ona si z nich opravila 
vlastný dom a jeho vyhodila na 
ulicu. Celý sa triasol, keď nám to 
rozprával. Pretože nebol nevzde-
laný, už vtedy musel v duchu tušiť, 
že peniaze nikdy neuvidí. No sám 
seba utešoval, že to dá na súd. Nič 
však nemal úradne potvrdené a tak 
o všetko prišiel. Začal pracovať ako 
pomocná sila v kuchyni po rôznych 
hoteloch v blízkosti Krompách. 
V tých časoch ešte mal kde prespať 
a mal čo do úst. A bol aj pri sile, 
veď bol ešte mladý a kondičku si 
pestoval prechádzkami po lese. 
Bol teda ešte relatívne zdravý. 
Keď tie „hotelové“ časy skončili, 

Za Ferkom Martinidesom istú dobu býval v okrajovej štvrti 
Krompách – v  slobodárni na Ba-
níckej štvrti. Toto prostredie malo 
ďaleko od toho, v ktorom vyrastal. 
Vtedy sa ešte zvykol zastaviť na 
mestskom úrade. Moja bývalá ko-
legyňa Hanka Podracká (dúfam, 
že sa nenahnevá, že ju menujem) 
od neho kupovala všetky plody 
lesa – snežienky, huby, lesné plody 
– hoci nič nepotrebovala. Dokonca 
mu z domu doniesla poriadne veci 
na oblečenie. A neboli to zlé veci. 
Na moju otázku, prečo to robí, mi 
odpovedala, že mu chce takým 
spôsobom pomôcť. Ako riaditeľka 
nášho múzea mala k histórii nášho 
mesta vzťah a dobre poznala aj his-
tóriu rodiny Martinidesovcov. Fe-
rov osud jej nebol ľahostajný a ona 
sa mu snažila pomôcť. Zachovala  
sa hlavne ako „Človek“ – starý 
Krompašan. Dodnes ju za jej po-
moc Ferovi v tých ťažkých časoch 
obdivujem. Zároveň priznávam, že 
sa dnes v duchu hanbím za seba, že 
ja som tak neuvažovala. Vtedy mi 
bol jeho osud ľahostajný. Obviňo-
vala som ho z toho, že za vzniknutú 
situáciu si môže len on sám. Ako 
keby to on nevedel. V tých časoch si 
chodieval na úrad požičiavať drob-
né obnosy peňazí. Tie ale pravidel-
ne vracal. Pravdepodobne, keď už 
nemal z čoho platiť ani nájomné 
za slobodáreň na Baníckej štvrti – 
skončil v dome na Šejbách. 
Keď som odišla z mestského úra-
du, pri všetkých mojich vlastných 
starostiach a povinnostiach som 
naňho takmer zabudla. Nie na-
darmo sa hovorí  – zíde z očí, zíde 
z mysle. Stretla som ho až teraz, 
ozaj po rokoch. Bol na nepoznanie 
- vychudnutý, zanedbaný a chorľa-
vý. Rozmýšľala som, na koho by sa 
bolo treba obrátiť o pomoc. Viem, 
že nemal vysoké túžby. Nám – spo-
lužiakom vravieval, že jemu by sta-
čilo „ľem gruľky škrobac v dajakim 
hotelu“. Lenže, ktorý hotel si vez-
me do svojich služieb človeka bez 
domova? Človeka zanedbaného, 
s podlomeným zdravím? Napriek 
tomu, že nechcel tak veľa?
Fero už ale nič nepotrebuje. Svoj 
smutný, neradostný koniec života 
má za sebou. Na jeho pohrebe vraj 
bolo sedem ľudí. Nie preto, žeby 
bol zlý človek a žeby ho snáď ľudia 
nechceli prísť odprevadiť na jeho 
poslednej ceste. Mŕtvy bol už nie-
koľko dní a preto ho bolo treba čo 
najskôr pochovať.  Tak preto. Niek-
torí spolužiaci, starí Krompašania, 
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bývalí susedia, či jednoducho dobrí 
známi sa o jeho smrti dozvedeli až 
po pohrebe.  Preto neprišli. Okrem 
toho každý doma, či v práci  finišo-
val pred Vianocami a tak sa o jeho 
smrti nemohli včas dozvedieť. No 
za všetkých, ktorí chceli prísť, ale z 
akéhokoľvek dôvodu prísť nemohli, 
nech to vyjadria slová na rozlúčku: 
„Zbohom buď Fero. Tvoja pozem-
ská púť sa skončila.  My, Tvoji spo-
lužiaci, sa s Tebou navždy lúčime 
a pokým sme nažive, uchováme si 
Ťa vo svojej pamäti. Bol si jedným 
z nás. No nikdy si nemal široké lak-
te, nikdy si nepatril k tým najprie-
bojnejším a slovo arogancia u teba 
nemalo domov. V dnešnej dobe bez 
toho, bez peňazí a sám ako prst, si 
prežiť nemohol. My všetci, ktorým 
si nám drobnými kytičkami sne-

žienok, či nezábudiek robil počas 
svojho života radosť, sme tu a neza-
budneme. Nemal si už nikoho, iba 
nás, spolužiakov a zopár dobrých 
ľudí vôkol seba v posledných hodi-
nách svojho života. Nemaj obavy, 
Tvoj hrob nezostane prázdny. 
Veríme, že na druhom brehu snáď 
budeš mať viac šťastia...“ 
Smutný koniec jedného ľudské-
ho osudu. No nikto z nás nevie, 
ako skončí. Ani Fero to nevedel. 
Nesúďme preto nikoho. Viem, 
oveľa jednoduchšie je pohybovať 
sa v okolí ľudí bohatých a slávnych. 
Okolo ľudí pri moci. Je to zrkadlo 
dnešnej doby, ktorá sa nelíši od 
dôb dávnych a minulých. No tam 
sa stretneme s najväčším pokry-
tectvom a neúprimnosťou. Nieke-
dy zo strany samotných bohatých 

a mocných, inokedy zo strany tých, 
ktorí sa okolo nich mocú.  Jedno je 
však isté. Okolo Fera nebola závisť, 
lebo mu nebolo čo závidieť. Nebola 
okolo neho faloš a pretvárka. Oko-
lo neho sa šírila iba bezmocnosť 
a bezvýchodiskovosť zo vzniknutej 
životnej situácie. Nikto ho nepotre-
boval a tak sa pred ním nikto na nič 
nehral. A Fero to vedel.  No predsa 
sa v jeho okolí našli ľudia, ktorí sa 
mu snažili pomôcť, a on ich pomoc 
odmietal. Našli sa však aj takí, 
ktorých sám vyhľadával a pomoc 
od nich  prijímal do konca svojho 
života. Je ich dosť, no nie je mojím 
cieľom ich vymenúvať. Pomohli 
mu, lebo chceli. Však všetkým tým 
dobrým ľuďom z jeho okolia, ktorí 
mu v jeho osudom ťažko skúšanom 
živote akýmkoľvek spôsobom po-

mohli, v jeho mene ďakujem. On už 
poďakovať nemôže, no viem, že by 
to rád urobil.
S jeho priezviskom sa spája ešte 
niečo – výnimočnosť. Z dostup-
ných genealogických prameňov 
som zistila, že priezvisko Martini-
des sa na Slovensku v roku 1995 
nachádzalo 1 x v jednej lokalite – 
a to v našom meste. Ferko bol jedi-
ným vnukom krompašského notá-
ra. On sám nemal potomkov a tak 
jeho smrťou rod Martinidesovcov 
vymiera po meči. Bol teda posled-
ným nositeľom tohto nezvyčajného 
priezviska nielen v našom meste, 
ale na celom Slovensku. Priezvisko 
Martinides ožije už iba pri listovaní 
v krompašských matrikách.
 Marta Mičeková 

Mesto Krompachy v spolupráci s Mestskou knižnicou Vás srdečne pozýva na

PREDNÁŠKU spojenú s BESEDOU na tému

NETRADIČNÉ SPÔSOBY PESTOVANIA 
ZELENINY A OVOCIA 

Beseda nie len pre záhradkárov, ale aj pre širokú verejnosť 

so známym záhradkárom p.Jánom Miľom

22.3.2012 o 16,00 hod. v Mestskej knižnici v Krompachoch

• paradajky za oknom • paprika na balkóne • uhorky na balkóne • zemiaky, uhorky, tekvice, cukety, patizóny pestované 

na tráve • pestovanie zeleniny bez pletia, okopávania a s minimálnou zálievkou • nové prípravky v chemickej ochrane,

netradičné hnojivá • zásady rezu ovocných stromov • jednoduché pomôcky na uľahčenie pestovania*

Spomienka
 Chcela si žiť a musela si odísť. Odišla si cestou, z ktorej návrat niet. 
 Nepovedala si, už sa k Vám nevrátim späť. 
 Zanechala si nám v srdciach žiaľ a v duši smútok. 
 My máme na Teba veľa krásnych spomienok.
Dňa 4.4.2012 uplynie rok, čo nás navždy opustila milovaná

JARMILA BOGNÁROVÁ, r. Hůlková.
Spomíname mama, manžel, deti, vnúčatá, sestra s manželom, krstné 
dcéry s rodinami a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali a milovali, venujte jej krátku spomienku.
Aj ona Vás milovala.

Za úprimnú spomienku ďakujú mama, manžel a deti

Poďakovanie
 

Klub SMERU - SD v Krompachoch a Okresná rada SMERU - SD 
v Spišskej Novej Vsi spolu s ústredným vedením tejto politickej strany  
chce poďakovať  všetkým Krompašanom a voličom v blízkych obciach, 

že sa zúčastnili na predčasných voľbách do NR SR a svojim hlasom roz-
hodli o jej zložení na nasledujúce volebné obdobie. 

Vážime si prejavenú dôveru občanov a  sme presvedčení o tom,
že ich nesklameme.

Ing.Miloš Grohregin
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siedku a iné príjemné veci. Kniha 
obsahuje aj zdramatizovaný prí-
beh o múdrom fakírovi, ktorý si 
deti môžu zahrať, a pesničku o ka-
marátstve (aj s notami), ktorú sa 
môžu spolu naučiť.

Pre čitateľov od 11 rokov

 je tu 
pokračovanie

UPÍRSKYCH 
DENNÍKOV
V MOCI 
TIEŇOV
od L.J. Smith

a pokračovanie
MARIOTOVÝCH DEDIČOVOD 
slovenskej autorky Marty Hole-
cyovej
Ďalší diel fantasy série o mla-
dých slovenských čarodejníkoch! 
Keď Mija na konci druhej časti sé-
rie Mariotovi dediči odchádza-

la z Magra-
du, uvedomi-
la si, že s Mi-
seagom sto-
ja ešte len 
na začiatku 
cesty. Pro-
ti vlastnej 
vôli pomoh-
la Mariotovi 

stať sa neporaziteľným, hrozí vy-
puknutie vojny a dediči teraz letia 
s priateľmi do Polisu, aby to ozná-
mili Hlave Spoločenstva. Netušia 
však, že aj Henrich Arabes má pre 
nich novinky, ktoré výrazne za-
siahnu do ich životov. Ako prijmú 
obávaných dedičov v novej škole? 
Kto je tá záhadná prenasledovateľ-
ka, čo ich neustále pozoruje?

Niekoľko najnovších kníh pre deti 
ponúkame aj teraz.
 Prajeme vám pekné zážitky pri 
čítaní kníh z našej knižnice. A my 
vieme, že knižnicu nenavštevujete 
len v marci. Tešíme sa na Vás.

Žofia Síkorová 

Pre najmenších

Leporelo pre najmenšie deti o zvie-
ratkách, s vysúvacími stránkami, 
kde sa skrýva prekvapenie s pek-
nými veršíkmi.

Pre trochu staršie deti

je určená kniha od Milady Motlovej 
a Eleny Slobo-
dovej
RIEKANKY,
PESNIČKY A
ROZPRÁVKY.

 Kniha je roz-
delené na dve 
časti, v prvej deti nájdu známe i 
menej známe riekanky, vyčítanky, 
a pesničky. Sú tematicky rozdelené 
a tak ľahko vyberiete riekanku pre 
svojich najmladších. 
Druhá časť je venovaná ľudovým 
rozprávkam. Príbehy o kozliat-
kach, o zvieratkách a zbojníkoch či 
o psíkovi a mačičke dotvárajú pô-
vabné ilustrácie Lenky Vybíralo-
vej.

Marec 
a knižnica
Je tu zas marec s prívlastkom me-
siac knihy, kedy sa viac pozornos-
ti venuje knihe a čítaniu.
Hovorí sa o tom, že dnešné deti ne-
čítajú, alebo ak, tak málo. Je to síce 
pravda, ale často za to dieťa ani ne-
môže. Psychológovia tvrdia, že re-
cept na to, aby deti čítali, je jedno-
duchý. Rodičia by mali viesť deti k 
pravidelnému čítaniu už v rannom 
veku. Jedným z dôvodov je aj to, že 
si nevedia sami vybrať tú správnu 
knihu. Ak sa im v správnom čase 
nedostane do rúk správna kniha, 
skonštatujú, že čítanie je nuda a 
viac sa ku knihe nevrátia. Ďalším 
z dôvodov, že deti menej čítajú je 
aj to, že sa nemajú s kým o prečí-
tanom porozprávať, lebo rodičia 
sú zaneprázdnení, dieťa ich nevi-
dí čítať a potom už len skonštatu-
jú „Moje dieťa nečíta...“
Ako s deťmi správne čítať:
- čítajte s deťmi nahlas
- čítajte si každý deň, podľa mož-

ností v rovnaký čas – pred spa-
ním

- nebuďte prekvapení, ak dieťa 
chce počuť obľúbenú knihu viac-
krát – lepšie porozumie deju

- pri čítaní na pokračovanie si zo-
pakujte, o čom ste čítali minule

-  vyberte pre svoje dieťa primera-
nú knihu a prihliadnite aj na to, 
čo sa páči dieťaťu, nie vám 

Pri vašej snahe o to, aby vaše dieťa 
rado čítalo vám ochotne poradíme 
aj v našej knižnici.
Nájdete tu množstvo kníh z rôz-
nych žánrov, pre všetky vekové ka-
tegórie.

Mestská knižnica Pre deti od 6 rokov

Marta Hlušíková
ČO BABY
NEDOKÁŽU
N e z v y č a j n e 
vtipný príbeh 
zo súčasnos-
ti: dvaja vese-
lí bratia Braňo 
a Maťko žijú s 
rovnako veselým ocom aj mamou 
spolu so starými rodičmi a štyrmi 
psami. Babka sa často hrá na Sher-
locka Holmesa a dedko im zasa 
rozpráva strašidelné historky, po 
ktorých večer nemôžu zaspať. Mu-
sia sa však vyrovnať s nečakanou 
novinou – narodením sestričky. 
Ako ju prijmú, keď oni chcú byť za 
každú cenu traja mušketieri?

Roman Brat
ŠKOLA ZA ROHOM ALEBO 
N E Z B E D Y 
Š K O L Á K A 
ŠUŠKA
Niektorí bu-
dúci prváčiko-
via sa na ško-
lu tešia, mno-
hí sa zas boja, 
ale Šuško – ten veru nie! Školu má 
hneď za rohom a všeličo už o nej 
vie od staršej sestry Dorky, dokon-
ca aj písmenká sa už od nej naučil. 
Má však iné starosti – ako dobeh-
núť ráno do školy načas, ako vy-
hrať od starších chalanov guľky, či 
nahliadnuť do Dorkinho denníčka 
bez toho, aby mu „vypadlo oko“. 
Ale to ešte nie je nič oproti prípa-
du „Gogo“. Gogo je deviatak a naj-
väčší zloduch na škole. Keď Šuško 
odhalí jeho krádež mobilu, napä-
to očakáva tvrdú odvetu. Ešteže sa 
blížia Vianoce a Šuško musí mys-
lieť na nacvičovanie divadla na be-

 Lesné požiare každoročne spôsobujú nielen 
materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosys-
tém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické 
škody, pričom obnova požiarom zničených les-
ných porastov predstavuje dlhodobý proces.
 V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína zá-
hradkárska sezóna odstraňovaním starej vege-
tácie, opadaného lístia, či suchej trávy. Mnohí 
za najjednoduchší spôsob považujú vypaľova-
nie v záhradkách, na poli i pasienkoch. Vypa-
ľujú priekopy pri cestách i železničné násypy. 
Opadané suché lístie sa ľahko zapáli a holé ko-

náre stromov tiež len veľmi krátko odolajú pla-
meňom. Vypaľovanie suchej trávy sa stalo nie-
čím ako národným športom napriek tomu, že je 
to zákonmi zakázané. 
 Z výsledkov požiarovosti v posledných ro-
koch, ako aj z dlhodobých pozorovaní a porov-
návaní ukazovateľov z hľadiska časového obdo-
bia vzniku požiarov vyplýva, že časové obdobie 
vzniku požiarov má dve kritické doby, a to pre-
dovšetkým v jarných mesiacoch (marec, apríl, 
prípadne aj máj) a v menšej miere v teplých a 
suchých letných mesiacoch (júl, august, prí-
padne september).

 Na základe vyššie uvedených skutočností 
chceme opätovne upozorniť občanov na zá-
kaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stro-
mov a na zákaz zakladania ohňa na miestach, 
kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
 V závere chceme požiadať tých občanov, kto-
rým problematika životného prostredia a jeho 
ochrana nie je cudzia, aby v prípade zistenia 
nezákonného vypaľovania suchej trávy, kríkov 
a pod., toto oznámili na príslušný mestský úrad, 
prípadne na Okresné riaditeľstvo Hasičského a 
záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, ktoré 
je kompetentné tieto priestupky riešiť.

mjr.Ing.Ľudmila Vozárová

         OR HaZZ v Sp.Novej Vsi

Jarné obdobie a lesné požiare
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VEREJNO-OBCHODNÁ SÚŤAŽ

• stavebný pozemok č. 1 
s výmerou 1006 m2 

(parcela KN-C 1666/1 s výmerou
 866 m2 a parcela KN-C 1667/2 

s výmerou 140 m2)

• stavebný pozemok č. 2 
s výmerou 1218 m2 

(parcela KN-C 1667/1 s výmerou 
543 m2 a parcela KN-C 1666/2 

s výmerou 675 m2)

Nehnuteľnosti sú vo výlučnom 
vlastníctve vyhlasovateľa súťa-
že, zapísané na Správe katastra 
v Spišskej Novej Vsi v liste vlastníc-
tva č. 1 pre k.ú. Krompachy.
Nehnuteľnosti sa nachádzajú na 
ulici SNP v Krompachoch v blíz-
kosti miestnej komunikácie s mož-
nosťou napojenia na zemný plyn 
a elektrinu.  

•  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, a to:
 – 2-izbový byt č. 35 
     na 7. poschodí
 – 2-izbový byt č. 33 
     na 7. poschodí
 – 2-izbový byt č. 32 
     na 7. poschodí
 – 2-izbový byt č. 19 
     na 4. poschodí
 – 1-izbový byt č.   1 
     na 1. poschodí
 – 1-izbový byt č. 16 
     na 4. poschodí

Byty sú vo výlučnom vlastníctve 
vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané 
na Správe katastra v Spišskej No-
vej 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 kuchynským 
kútom, kúpelne so sprchovacím 
kútom a WC.

voľný trojizbový byt 
v rodinnom dome

s garážou 
na ul. Maurerovej č. 992/15 

v Krompachoch

Byt/dom je vo výlučnom vlastníc-
tve vyhlasovateľa súťaže a je zapí-
saný na Správe katastra v Spišskej 
Novej Vsi v liste vlastníctva č. 1 
pre k.ú. Krompachy, parcela C-KN 
2899/2.

• Popis stavby – bytu
Dom sa nachádza v areáli základ-
nej školy a je súčasťou dvojdomu. 
Dom je nepodpivničený s jedným 
nadzemným podlažím a plochou 
strechou. V dome je trojizbový byt 
s podlahovou plochou 80,44 m2 

(izba 23,77 m2, izba 14,74 m2, izba 
11,01 m2, chodba 7,64 m2, kuchyňa 
9,77 m2, zádverie 2,47 m2, WC 1,24 
m2, kúpeľňa 5,30 m2, komora 4,50 
m2) Dom má vlastné ústredné kú-
renie. Zdroj vykurovania násten-

• Minimálna kúpna cena: 
vo výške 17,75 €/m2

1. Vyhlásenie súťaže : 15.03.2012
2. Ukončenie predkladania návrhov 
súťaže 12.04.2012, o 12.00 hod.

• Miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy je potreb-
né doručiť v zalepenej obálke na 
adresu vyhlasovateľa:
 Mestský úrad v Krompachoch
 Námestie slobody č. 1
 053 42 Krompachy
s viditeľným označením – textom:
„NEOTVÁRAŤ – OVS –  stavebné 
pozemky SNP“
V Krompachoch dňa 01.03.2012

    Ing. Iveta Rušinová,  primátorka mesta

Zverejnené na úradnej tabuli od 

15.03.2012 do 12.04.2012 a na 

www.krompachy.sk

- Jednoizbový byt pozostáva z jed-
nej izby s loggiou, vstupnej pred-
siene, kúpelne so sprchovacím kú-
tom a WC. Byt nemá odčlenený 
priestor na varenie ani kuchynskú 
linku. 

  • Minimálna kúpna cena: 
 -  v celkovej výške 7.900 € 
 pre 2-izbový byt
- v celkovej výške 3.800 € 
pre 1-izbový byt

1. Vyhlásenie súťaže : 1.03.2012
2. Ukončenie predkladania návrhov 
súťaže 30.03.2012, o 12.00 hod.

• Miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy je potreb-
né doručiť v zalepenej obálke na 
adresu vyhlasovateľa:
 Mestský úrad v Krompachoch
 Námestie slobody č. 1
 053 42 Krompachy
s viditeľným označením – textom:
„NEOTVÁRAŤ – OVS – BYTY 
SNP č. 1“
V Krompachoch dňa 01.03.2012

    Ing. Iveta Rušinová,  primátorka mesta

Zverejnené na úradnej tabuli od 1.03.2012 

do 30.03.2012 a na www.krompachy.sk

ný elektrický kotol. Dom nie je na-
pojený na rozvod plynu. Dom je t.č. 
napojený na školský vodovod a ka-
nalizáciu, prívod elektriny samo-
statný. Súčasťou predmetu preda-
ja je drevená garáž pristavaná zo 
strany domu – zastavaná plocha 
14,24 m2

  • Minimálna kúpna cena: 
 v celkovej výške 25.300 €

1. Vyhlásenie súťaže : 1.03.2012
2. Ukončenie predkladania návrhov 
súťaže 30.03.2012, o 12.00 hod.

• Miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy je potreb-
né doručiť v zalepenej obálke na 
adresu vyhlasovateľa:
 Mestský úrad v Krompachoch
 Námestie slobody č. 1
 053 42 Krompachy
s viditeľným označením – textom:
„NEOTVÁRAŤ – OVS – BYT MAURE-
ROVA“

V Krompachoch dňa 01.03.2012

    Ing. Iveta Rušinová,  primátorka mesta

Zverejnené na úradnej tabuli od 1.03.2012 

do 30.03.2012 a na www.krompachy.sk

voľný jednoizbový byt č. 1 
na prízemí 

v bytovom dome na ul. Hlavná 
952/35 v Krompachoch,

(bývalá Charita)

Byt je vo výlučnom vlastníctve vy-
hlasovateľa súťaže a je zapísaný 
na Správe katastra v Spišskej No-
vej Vsi v liste vlastníctva č.  1633 
pre k.ú. Krompachy, parcela  č. KN 
2970.

• Minimálna kúpna cena: 

v celkovej výške 7.000 €

1. Vyhlásenie súťaže : 1.3.2012
2. Ukončenie predkladania návrhov 
súťaže 2.4.2012, o 12.00 hod.

• Miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy je po-
trebné doručiť v zalepenej obálke 
s označením odosielateľa  v ľavom 
hornom rohu obálky na adresu vy-
hlasovateľa:
 Mestský úrad v Krompachoch
 Námestie slobody č. 1
 053 42 Krompachy

 viditeľne označené textom:
„NEOTVÁRAŤ – OVS – BYT 
HLAVNÁ č. 35“

V Krompachoch, dňa 01.03.2012

    Ing. Iveta Rušinová,  primátorka mesta

Zverejnené na úradnej tabuli od 

01.03.2012 do 02.04.2012 a na 

www.krompachy.sk dňa

Mesto Krompachy (ďalej len „vyhlasovateľ“) zastúpené primátorkou mesta Ing. Ivetou Rušinovou, na základe § 9a, ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe schválených podmienok ob-
chodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Krompachoch č. 13/E.13 zo dňa 15.02.2012 

V Y H L A S U J E
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy:

Podrobné podmienky verejných obchodných súťaží najdete na www.krompachy.sk
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 SEZ Krompachy a.s. so sídlom v Krompa-
choch, v okrese Spišská Nová Ves, s takmer 
65-ročnou tradíciou je dnes firmou európskeho 
charakteru. Zachovala si svoj výrobný program 
a to vývoj, výrobu a predaj elektronických vý-
robkov. Z nízkonapäťového programu sú to is-
tiče, prúdové chrániče, domový inštalačný 
materiál a vačkové spínače. Vysokonapäťový 
program ponúka vnútorné a vonkajšie odpája-
če a odpojovače. 

 Vďaka dôslednej inovácii a modernizácii vý-
robkov sa spoločnosti darí umiestňovať približ-
ne 45 % svojej produkcie na zahraničnom trhu. 
Za ostatných 5 rokov investovala do svojho roz-
voja celkovo asi 450 milión korún. Dnes sa fir-
ma  nachádza v období svojej stabilizácie a za-
mestnáva vyše 500 ľudí. Na jej čele ako gene-
rálny riaditeľ a predseda predstavenstva stojí 
takmer štvrť storočie (bez 3 rokov) Ing. Imrich 
Smaržík. 
 V rámci výjazdu počas predvolebnej kam-
pane v okrese Spišská Nová Ves práve túto 
spoločnosť navštívil v pondelok 6. febru-
ára aj europoslanec Sergej Kozlík, spo-
lu s MUDr. Mariánom Biľom, kandidátom 
do NR SR. Sprevádzali ich Ing. Marián Bube-
ník, predseda OP ĽS-HZDS Spišská Nová Ves 
a zároveň kandidát na poslanca do NR SR za 
okres SNV a kandidátka Ing. Kvetoslava Ku-
charovičová. 

Výjazd europoslanca 
Sergeja Kozlíka 
v okrese 
Spišská Nová Ves

Citát:  Prameňom poézie ja a má byť srdce.... 
(P. O. Hviezdoslav)

 Dňa 8.3.2012 sa uskutočnilo obvodové kolo 
v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Ku-
bín. Organizátorom bola ZŠ  Zemanská uli-
ca. Na súťaži sa zúčastnilo 80 žiakov z 10 škôl. 
Súťažiaci boli víťazi školských kôl. Je dobre, že 
v  dnešnej dobe počítačov je aj umelecké slovo 
príťažlivé pre našu mládež. V ukážkach prevlá-
dali najmä naši slovenskí autori. Úroveň pred-
nesu, precítenosť, vžitie sa s textom recitáto-
rom nerobilo žiadny problém. Všetci súťažiaci 
pripravili nielen porotám, ale aj sebe navzájom 
krásny umelecký zážitok.

 A tu sú víťazi z jednotlivých kategórii.
I. kategória poézia: 
 1.  miesto: Henrieta Šmidová, 
   ZŠ Zemanská Krompachy
 2. miesto: Henrieta Filipová, 
   ZŠ Spišské Vlachy Cirkevná
 3.  miesto: Mário Ivan Znanec, 
   ZŠ Maurerova Krompachy

I. kategória próza:
 1.  miesto: Diana Papcunová, 
   ZŠ Zemanská Krompachy
 2. miesto: Adam Lach, 
   ZŠ Maurerova Krompachy
 3. miesto: Michaela Čurillová, 
   ZŠ Spišské Vlachy Cirkevná

II. kategória poézia:
 1. miesto:   Viktória Hojstričová, 
   ZŠ Maurerova Krompachy

Obvodné kolo v prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín
 2. miesto: Alica Perháčová, ZŠ Slovinky
 3. miesto: Nikola Čurillová,
   ZŠ Spišské Vlachy
 3. miesto: Lucia Klocková 
   ZŠ Spišské Vlachy
II. kategória próza:
 1. miesto: Florián Nehila, 
   ZŠ Spišské Vlachy Komenského     
 2. miesto: Aneta Pavanová, 
   ZŠ Zemanská Krompachy
 3. miesto: Zuzana Frankovičová, 
   ZŠ Maurerova Krompachy

III. kategória poézia:
 1. miesto: Júlia Ilčinová, 
   ZŠ Zemanská Krompachy
 2. miesto: Linda Kožárová,
   ZŠ Spišské Vlachy Komenského
 3. miesto:   Nikola Kubovčíková, 
   Gymnázium Krompachy

III. kategória próza:
 1. miesto: Soňa Micherdová, 
   ZŠ Maurerova Krompachy
 2. miesto: Nikola Kalická,
   ZŠ Spišské Vlachy Komenského 
 3. miesto: Dominik Garai,
   Gymnázium Krompachy
Prví dvaja z každej kategórie postupujú na 
okresné kolo do Spišskej Novej Vsi. Všetkým 
držíme palce.
Srdečná vďaka patrí aj MÚ , ktorý prispel fi-
nančnou čiastkou na malé občerstvenie súťa-
žiacim.                Mgr. Anna Grondželová
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bol predstavený v spišskom nárečí,  s ľudovými 
piesňami a s hudobným doprovodom. Týmto 
vystúpením bola všetkým pripomenutá tradícia 
Párania peria ne Spiši. Potom nasledovali spe-
vácke, recitačné, či tanečné alebo dramatické 
programy ďalších škôl. Každý z účastníkov mal 

možnosť pozrieť si ktorýkoľvek program, ktorý 
sa mu páčil, či počas trvania workshopu navští-
viť jednotlivé prezentačné miestnosti, v ktorých 
jednotlivé školy prezentovali jednak samotnú 
školu a jednak nádherné žiacke práce z rôznych 
materiálov a nabrať rôzne inšpirácie od seba na-
vzájom. 

Mgr. Jozef Valek

Okienko ŠZŠ ŠANCA PRE VŠETKÝCH
Dňa 24.02.2012 sa v Strednej odbornej ško-
le železničnej na Palackého 14 v Košiciach 
uskutočnil workshop pod názvom „Šanca pre 
všetkých“, ktorý poskytol všetkým Špeciálnym 
základným školám ako aj Spojeným školám, 
ktoré prijali pozvanie na dané podujatie mož-
nosť prezentovať svoju školu v troch oblastiach : 
1. prezentácia žiackych prác
2. prezentácia programu, ktorý si žiaci spolu so 
svojimi učiteľmi 
 pripravili na daný workshop
3. prezentácia športových schopností žiakov 
špeciálnych škôl

 Samotný workshop sa začal o 9. 00 hod uvíta-
cím prejavom riaditeľa Strednej odbornej ško-
ly železničnej v Košiciach RNDr. Vladimírom 
Korčekom, ktorý privítal zástupcov jednotli-
vých špeciálnych škôl – osobitne privítal ria-
diteľov a pedagógov, ako aj žiakov špeciálnych 
škôl, ktorí mali možnosť prezentovať svoju ško-
lu priamo vystúpením v rámci spoločenského 
programu, či športovými akciami v telocvični 
odbornej školy.

Hlavný uvítací ceremoniál sa presunul na 10.00 
hod vďaka nečakanej vzácnej návšteve samot-
ného štátneho tajomníka Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslava 
Ivanča, ktorý prišiel v sprievode ďalších vzác-
nych hostí. Po opätovnom privítaní riaditeľom 
odbornej školy železničnej v Košiciach nasle-
doval krátky  tanečný program telesne postih-
nutých žiakov školy v Košiciach, tanečníkov na 
vozíčkoch, ktorí sa v  druhom tanečnom čísle 
predviedli aj so svojím učiteľom Ing. Vidašičom 
z Tanečného štúdia Ellegance v Košiciach. Po 
krátkom programe sa slova ujal štátny tajom-
ník Jaroslav Ivančo, ktorý na tejto pôde školy 
zdôraznil potrebu a hlavný význam špeciálnych 
škôl a to ten, že pripravujú žiakov na integráciu 
do bežných škôl, teda nie sú procesom segregá-
cie, ale naopak napomáhajú procesu integrácie. 
 Po uvítacích ceremoniáloch nasledoval spo-
ločenský program , ktorý pozostával z úvodné-
ho  spevácko – hudobného čísla žiakov strednej 
odbornej školy železničnej v Košiciach, ktorí 
známymi rómskymi pesničkami privítali účast-
níkov workshopu v Košiciach. Hneď po uvíta-
ní v spoločenskej sále dostali žiaci ŠZŠ v Krom-
pachoch, ako prví, možnosť predstaviť svoj 
program s názvom „Páranie peria“. Program 

Špeciálnu základnú 

školu v Krompachoch  

navštívil poslanec NR SR 

Štefan Kužma
 
Dňa 23. januára 2012 navštívil našu školu po-
slanec NR SR Štefan Kužma. Za účasti riadite-
ľov Špeciálnych základných škôl (ŠZŠ) v našom 
regióne, ale aj riaditeľov a učiteľov základných 
škôl, ktoré navštevujú poväčšine deti zo sociál-
ne znevýhodneného prostredia, riaditeľ  ŠZŠ v 
Krompachoch Mgr. Jozef Valek privítal pán po-
slanca NR SR. Taktiež privítal všetkých prítom-
ných a následne sa pokračovalo vo veľmi druž-
nej debate s pánom poslancom, v ktorej domi-
nantnou, bola téma rómskych žiakov, sociálnej 
znevýhodnenosti, sociálnej odkázanosti, prí-
spevkov od štátu a mnohé ďalšie, týkajúce sa 
práve rómskeho etnika, ale aj ostatných sociál-
ne znevýhodnených a marginalizovaných sku-
pín obyvateľstva.  
 Kedže na pôde ŠZŠ v Krompachoch sa stre-
tli práve riaditelia a učitelia žiakov, ktorých ro-
dičia poberajú sociálne dávky, sú v hmotnej 
núdzi, vedeli promptne reagovať a zapájať sa 
do diskusie s pánom poslancom NR SR Štefa-
nom Kužmom.  Stotožnili sa, že systémom na-
šich sociálnych dávok sme naučili ľudí v hmot-
nej núdzi, že pracovať sa im neoplatí. Veľmi 
rýchlo si spočítajú, či niečo získajú, keď si nájdu 
prácu. Naozaj by bolo potrebné sa v našom štá-
te zamyslieť nad tým, koľko a aké príspevky do-
stávajú žiaci a rodičia zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia ( príspevok za dobrú dochádz-
ku do školy, príspevok na stravu, na školské po-
môcky). 
Nie je ich priveľa? Je to spravodlivé? Nuž, na tie-
to otázky si sami asi nebudeme vedieť odpove-
dať... Budeme však veriť , že aj na základe skú-
senosti zúčastnených, rozprávania a nášho spo-
ločného stretnutia sa možno na rokovanie do 
parlamentu dostanú na „pretras“ aj témy, ktoré 
rezonovali dvadsiaty tretí januárový deň v na-
šej škole...
 Mgr.Marta Kočanová
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PADÁK, PALEC, PALICA, PALOTA, PALUBA, 
PANCIER, PAPLÓN, PAABOLA, PARCELA, PÁRKY, 
PÁSKA, PASTA, PAŠIE, PEDÁL, PEKLO, PERLA, 
PETARDA, PLECE, PLETENINA, PLNKA, PLUTVA, 
PODNOS, POKLONA, POLKA, POLOŽKA, PONORKA, 
POPOL, POPRAD, POROTA, PORTO, POŠTA, 
PAOVEL, 
POŽIAR, 
PRABABKA, 
PRAVEK, 
PRAVÍTKO, 
PREPONA, 
PRILBA, 
PSICA, PYLÓN
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Referent príde do kancelárie šéfa a bojazlivo sa pýta:
- Šéfe, kam ste ma to poslali? Ja som zabudol a vaša sekre-
tárka....(dokončenie v tajničke)

Uzávierka Krompašského 
spravodajcu je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca bude 
v predaji vždy po 10. dni 

v príslušnom mesiaci.

Autorka: Ružena Andrašovská, 
Krompachy
Zo správnych odpovedí z minulé-
ho čísla sme vyžrebovali Máriu Če-
čotovú ,Hlavná 15, Krompachy. 
Výhru si môže prevziať v pokladni  
MsÚ v Krompachoch.

KUPÓN č.3

INZERCIA
• Predám 3-izbový tehlový byt na 1. Poschodí (prípadne so zariadením) 

v Krompachoch na Maurerovej ulici. Ide o stredný , teplý byt. Izby sú 
priestranné, kúpeľňa, WC po rekonštrukcii, bezpečnostné vchodové 
dvere.              Tel. kontakt: 0903 932 082

 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Obchodné zastúpenie Krompachy, 
Hlavná 10 príjme do zamestnania uchádzačov na pozíciu obchodného 
zástupcu . Podmienky: UŠ, SŠ s maturitou. Práca na živnosť. Nástup 
ihneď. Kontakty: Mgr. Buriková, 0915740389

DOSTUPNÁ PÔŽIČKA

od 300,- € 

pre zamestnaných, 

dôchodcov 

a ženy na materskej 

dovolenke.

Tel. : 0908 202 663

Vás pozýva do novootvorenej predajne, na Námestí slobody 20 Krompachy, pri reštaurácii Galéria. V našom 
kvetinovom štúdiu vám ponúkame: darčekové predmety, viazanie gratulačných a smútočných kytíc, viazanie 
vencov, aranžovanie, svadobná výzdoba, výzdoba kostolov, bezplatná donášková služba.

Kvetinové štúdio

LUADA
Otvorené: Pondelok-Piatok  8.00 -17.00 hod.
    Sobota                8.00 -12.00 hod.

0918 158 108 -orange, 0902 098 095 - O2, 0911 983 706 - T-com

· Anglického jazyka Callanovou metódou 

 – všetky úrovne

· Anglického jazyka pre maturantov

· Nemeckého jazyka (všetky úrovne) 

a NJ pre opatrovateľov

Ukážkové hodiny anglického jazyka
ZADARMO!!!

Tel. 0902 477 937, spisska@chantal.sk

Termíny zápisov a ukážkových hodín

nájdete na www.chantal.sk

Jazyková škola CHANTAL

v Spišskej Novej Vsi

otvára v roku 2012 kurzy:

Drevárska 2, Spišská Nová Ves

hanta
l

C
 

VETERINÁRNA

AMBULANCIA
MVDr. Kresťanko Dušan, 

Hlavná 5, 053 42 Krompachy 

pondelok, streda, piatok: 

14,00 -17,00 hod.

Tel. kontakt: 0908 971 141
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