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 Po lete preberá žezlo do svojich rúk „Pani 
jeseň“. Svojím štetcom maľuje zelené lístie 
do žlta a do červena a vytvára tak pestrú pa-
letu farieb v prírode. V živote človeka jeseň 
predstavuje záverečnú etapu jeho života. 
Človek zostarne, často je odkázaný na po-
moc okolia.. 
 Pri každodennom zhone si neuvedomu-
jeme, ako čas letí. Jedného dňa zistíme, že 
deti nám dospeli, rodičia zostarli a my ich 
začíname nasledovať. A tu mi zíde na um 
rozprávka „O troch grošoch“, v ktorej múd-
ry sedliak poúča kráľa o tom,  že za svoju 
ťažkú prácu dostane len tri groše a udivené-
mu kráľovi ďalej vysvetľuje, že žije len z jed-
ného, pretože prvý vracia – svojmu starému 
a nevládnemu otcovi, ktorý ho vychoval, 
druhý požičiava – svojmu malému synovi 
a len z toho tretieho sám žije. Som presved-
čená, že dnešnej generácii päťdesiatnikov 
táto rozprávka nie je neznáma. 
 Nuž, ak sa nad tým zamyslíme, aj v dnešnej 
dobe ten jeden groš určite každý rodič inves-
tuje do svojich detí – do ich výchovy a vzde-
lania, z toho druhého ozaj sám žije, no natís-
ka sa otázka: „Ostane ten tretí groš pre rodi-
čov, ktorí nás vychovali a sú už starí, chorí 
a nevládni?“ Myslím, že vo väčšine prípadov 
áno. Avšak nájdeme si pre nich aj čas? Práve 
čas je totiž ten dar najvzácnejší, ktorý môže-
me starším ľuďom venovať. Pretože často so 
samotou sa spája osamelosť, a to je práve to, 
čo  ich najviac ubíja, oberá ich o chuť do živo-
ta. 
Niekedy stačí naozaj málo, pristaviť sa na 
chvíľočku, opýtať sa, ako sa im vodí, čo ich 
trápi, čo ich teší.  Oni nás aj za ten krátky 
čas stihnú obdarovať cennými radami 
a skúsenosťami zo života a  svojou životnou 
múdrosťou. 
Jedno je isté - zostarneme všetci.  Samozrej-
me, aj to nám musí byť dopriate. Nuž, da-
rujme starším ľuďom teplé slovo, pribaľme 
k nemu úsmev a na chvíľu sa pri nich zastav-
me. Nemusí to byť len v októbri, môže to byť 
hocikedy. Maličká chvíľka, okamih. Aj my 
to raz budeme potrebovať.

Má

Október – mesiac úcty k starším
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JUBILANTI 
97 ročná 

 Anna Heligmanová

91 ročná 
 Etela Sýkorová

85 roční  
 Ladislav Šuhajda

 Mária Repašanová

 Viera Drozdyová

80 roční 
 Rudolf Macháč
 Anna Kollárová

75 ročná
 Helena Szabová

70 roční 
 Anton Bandžuch
 Terézia Krištofová
 Melánia Dugasová 

NARODENIA 
V AUGUSTE 2012
 Simona Bagárová

 Albert Gábor

 Sebastián Gábor

 Rudolf Girga

 Adriana Jánošová

 Karolína Kandriková

 Lukrécia Lacková

 Filip Pella

 Pavol Žaludek

ÚMRTIA 
V AUGUSTE 2012
Štefan Bíroš 

    1934-2012

Ondrej Franko

    1930 -2012

Jolana Hlaváčová

    1941-2012

Emília Kristánová

    1936 -2012

Vojtech Nedzela

    1944-2012

František Šouta

    1953-2012

Ludvig  Rudolf Záhradník

    1922-2012

Spoločenská 
rubrika 

13.8. 2012 sa dožil rodák z Krompách  

MICHAL KOŽÁR  krásneho jubilea 90 rokov.
 Veľa šťastia, zdravia Michalovi praje rodina z Ružomberka, Ľubotíc, 

Prešova a Košíc a hlavne manželka s rodinou. 

K blahoželaniu  sa pripájajú Krompašania, s ktorými veľa rokov  žil 
a často navštevuje svoje milované Krompachy.

    

 Vedenie mesta Krompachy 
srdečne ďakuje všetkým organizá-
torom a spoluorganizátorom, ktorí 
sa podieľali na príprave a priebe-
hu Dní mesta Krompachy, XXI. 
Krompašského jarmoku a jeho 
sprievodných podujatí –  MM Class 
s.r.o. Spišská Nová Ves, Mest-
ským lesom Krompachy s.r.o., 
Tenisovému klubu Krompachy, 
Klubu TDM v Krompachoch, 
Poľovníckemu združeniu, stol-
notenisovému oddielu v Krompa-
choch, Klubu mažoretiek ASK, 
Dychovej hudbe, Robotníckemu 
spevokolu, Folklórnemu súboru 
Krompašan, Rímsko-katolíckej 
cirkvi v Krompachoch,  členkám 
ÚŽS č.6., DB solution, Tomášovi 
Liptákovi, členom Mestského ha-
sičského zboru v Krompachoch, 
Mestu Spišské Vlachy, firme Vall 
Rastislav – V3 sound Hrabušice, 
firme Ekover s. r.o. Spišské Vla-
chy, Okresnému a Obvodnému 
oddeleniu PZ SR, príslušníkom 
Mestskej polície v Krompachoch, 
zamestnancom mesta,  ako aj  
zamestnancom pracujúcim v na-
šom meste na  malých obecných 
službách, 
ako aj sponzorom 
1. DEPONIA SYSTÉM s.r.o. 

Bratislava
2. ELTRA spol. s.r.o. Košice
3. AGEL, a.k., Bratislava
4. MM CLASS s.r.o.,  

Spišská Nová Ves
5. Kovohuty, a.s. Krompachy
6. SEZ Krompachy a.s.
7. SLOVAKIA VEGAS s.r.o., 

Stará Ľubovňa
8. FMC dializačné služby s.r.o. 

Piešťany

9. MILANKO spol. s.r.o.,  
Spišská Nová Ves

10. STI, spol. s.r.o., Krompachy
11. BIO-plus s.r.o.,  

Spišský Hrušov
12. Víno Levice s.r.o., Bratislava
13. MOON, Krompachy
14. Zábojník Štefan, Harichovce
15. Panasonic AVC Networks 

Slovakia
16. Klenoty, Marta Jurkovská
17. Emil Neupauer, Autoservis 

autolak, Krompachy
18. Trinity QQ, Púchov
19. Altan s.r.o. Krompachy
20. KOSKOM s.r.o., Krompachy
21. ROSIMEX s.r.o., Krompachy
22. Kočik Ladislav, Mäso-údeniny, 

Krompachy
23. TERMOSTAV Mráz s.r.o.
24. Elektroset Krompachy s.r.o.
25. SOOF, Peter Jenčík,  

Krompachy
26. Mestská lekáreň s.r.o., 

Krompachy
27. ASKONY export-import, 

Krompachy
28. Mgr. Ľuboslava Puškárová-

PIZZA GIULIA, Krompachy
29. M-GLASS, Martin Kollárik, 

Krompachy
30. Kromsat, s.r.o., Krompachy
31. IN-NÁBYTOK,Bátorová 

Marcela,Krompachy
32. PROMIX, Vladislav Probala, 

Krompachy
33. PV-PLUS drogéria,Puchala 

Vladimír, Krompachy
34. ZLIEVAREŇ SEZ Krompachy
35. MEDTECH,s.r.o., Hrišovce
36. KVETY ALENA, Krompachy
37. ELEKTRONIC Bross, Samuel 

Čiasnoha, Krompachy

38. Včelárska farma Dušan 
Dunčko, Smižany

39. Ivan Bandžuch-NICO,  
Krompachy

40. ZAHY s.r.o., Krompachy
41. X - SCHOP, Mária Danajková
42. Kozmetický salón  

AFRODITA, 
Ondovová Dagmar

43. LIVONEC s.r.o., OZ SNV,pra-
covisko Krompachy

44. Kaderníctvo „NOEMI“, 
Zuzana Uličná

45. Kvetinárstvo  
Veronika Jergová, Krompachy

46. Kogyn s.r.o., Krompachy
47. Mäso František Marton, 

Krompachy
48. Drogéria GMT, Štúrova 42, 

Krompachy
49. TEA GARDEN-čajovňa, 

Krompachy
50. VOLUM 

JUDr. Vladimír Volčko
51. Masážny salón,  

Katarína Mrosková

 Všetci títo prispeli k dôstojnému 
priebehu tohtoročného Krompaš-
ského jarmoku a jeho sprievod-
ných podujatí organizovaných pri 
príležitosti Dní mesta Krompachy. 

 Sponzori prispeli svojimi darmi 
mestu v celkovej sume  7 310,00  
€ na športové podujatia, súťaže, 
kultúrne vystúpenia a ostatné 
sprievodné podujatia. Z tejto čiast-
ky  do tomboly boli použité vecné 
ceny v celkovej hodnote 1 565,00 
€.  Výťažok z predaja tombolových 
lístkov v prospech Detskej nadácie  
bol poukázaný na jej  účet a pred-
stavuje čiastku  1 087,00 €.

Ďakujeme všetkým organizátorom 
a spoluorganizátorom

Blahoželanie

Ej hory, hory, hory čierne
Neraz som ja prešiel cez ne.
Nech ti zneje táto pieseň
ešte veľa rôčkov

to ti preje tvoj brat Piťo z Palihurky!
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Ako som už v predošlom vydaní 
naznačil a napísal, BHMK sa 
nachádza vo veľmi zlej situácii 
a to z pohľadu finančnej ako aj 
organizačnej. Od 1. júla 2012 sú 
konateľmi BHMK dvaja poslanci 
mestského zastupiteľstva(p. Vladi-
mír  Puchala a Ing. Štefan Klein). 
Najjednoduchším  riešením  zlej 
finančnej situácie BHMK by bol 
okamžitý návrh na konkurz tejto 
spoločnosti. Je to aj zákonná po-
vinnosť konateľov spoločnosti, ak 
sa nenájde ozdravné riešenie.
 Musím povedať, že v tomto prí-
pade by vlastníci bytov v správe 
BHMK s veľkou pravdepodobnos-
ťou prišli o finančné prostriedky 
a to v podobe preplatkov z ročné-
ho vyúčtovania za rok 2011.Tento 
scenár ako konatelia tejto spoloč-
nosti odmietame. Hľadáme a pev-
ne veríme, že v spolupráci s mes-
tom nájdeme také riešenia, aby sa 
ľudia k finančným prostriedkom, 
ktoré im patria čo najskôr dostali. 
Nie je to vec jednoduchá, ale verím, 
že sa k tomu čo najskôr dopracuje-
me. Neplatičom, ktorí pravidelne 
neplatia za služby spojené s býva-
ním a tým do značnej miery tento 
stav zapríčinili, chcem odkázať, 
že sa voči ním bude postupovať 
nekompromisne. Som presvedče-

ný, že ak svoje dlžoby rýchlo ne-
prehodnotia a neuhradia, viacero 
bytov sa do konca roka ocitne na 
dražbe. Podotýkam že dražobná 
spoločnosť , s ktorou sme v týchto 
dňoch uzatvorili spoluprácu koná 
pružne,neoblomne až nekompro-
misne. 
Vo všetkých bytových domoch, 
ktoré sú v správe BHMK, do 
konca septembra zorganizujeme 
domové schôdze pre vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov, kde 
ponúkneme a predstavíme ďalšie 
alternatívy k výkonu správy ich 
bytových domov. 
Verím že tieto schôdze prebehnú 
korektne a navrhnuté riešenia 
pomôžu vzniknutú situáciu vy-
riešiť. Ak nedôjde k vzájomnému 
porozumeniu môže sa stať, že sa 
spoločnosť dostane do konkurzu. 
To by poškodilo všetkých. Ja ta-
kúto alternatívu odmietam. Ako 
poslanec mestského zastupiteľstva 
a jeden z konateľov BHMK budem 
hľadať len pozitívne riešenie. Ak 
by sa mi to nepodarilo, na funk-
ciu konateľa BHMK rezignujem 
a zodpovednosť za túto spoločnosť  
prenechám tým, ktorí daný stav 
spôsobili a nesú zaň plnú zodpo-
vednosť.
 Vladimír Puchala

 He m a t o l o g i c ko - t r a n s f ú z n e 
oddelenie NsP Levoča v spolu-
práci s vedením NsP Krompachy 
a Územným spolkom SČK SPIŠ 
Sp. Nová Ves vytvorilo podmienky 
pre darovanie krvi na mobilnom 
odberovom mieste v krompašskej 
nemocnici. Občania tak môžu 
darovať krv priamo v mieste svoj-
ho bydliska alebo s minimálnymi 
nárokmi na cestovanie. Pracovníci 
HTO budú do Krompách prichá-
dzať vždy v piatok v dvojtýždňo-
vých intervaloch – najbližší termín 
je 21. september 2012 od 7 do 10 h.
 Odberové miesto je vytvorené 
na prízemí interného a detského 
pavilónu, vedľa kožného stacioná-
ra. Stačí sa informovať na vrátnici.
 Zámerom organizátorov je sú-
strediť pravidelných bezpríspevko-

vých darcov z Krompách, Gelnice 
a okolitých obcí na jedno stabilné 
odberové miesto, a zabezpečiť 
zásobovanie krompašskej nemoc-
nice transfúznymi prípravkami 
z HTO Levoča. 
 22. októbra 2012 v rámci kam-
pane Študentská kvapka krvi 
uskutoční odber krvi aj NTS 
Košice tak, ako to bolo napláno-
vané ešte na začiatku roku 2012. 
Na tento odber pozývame pre-
dovšetkým prvodarcov z radov 
stredoškolákov a vysokoškolákov, 
ktorí majú záujem o túto dobrovoľ-
nícku aktivitu. NTS Košice privíta 
darcov krvi na Mestskom úrade 
v Krompachoch v pondelok od 8 do 
11 hod.

Ing. Jana Tureková 

predsedníčka MS SČK

Nová príležitosť 
pre darcov krvi

Ako ďalej s BHMK

P O Ď A K O V A N I E . 
 Vážení občania, dovoľte mi, aby som sa  Vám v mene 
celej správnej rady Detskej nadácie mesta Krompachy  
poďakovala. 
 Tým, že ste si počas XXI. Krompašského jarmoku zakúpili 
tombolový lístok, prispeli ste na konto nadácie. Výťažok, 
ktorý činil v tomto roku 1 087,- €, bude použitý pre zdravot-
ne postihnuté a sociálne odkázané deti. 
 Ešte raz všetkým srdečná vďaka.   
 Oľga Dzimková, členka DNMK a poslankyňa MsZ 



KROMPAŠSKÝ
spravodajca4 september 2012

Ach, či je tá príroda v jeseni krásna!
Leto je už pomaly za nami a po 
dlhých, teplých a slnečných 
dňoch sa k slovu hlási pomaly 
a  isto jeseň. Je to ročné ob-
dobie, ktoré k nám prichádza 
vždy, každoročne, v rovnakom 
čase, ako švihnutím čarovného 
prútika. S  krásneho a  teplého 
leta sa časom vytvorí chlad-
nejšie, ale zato pestrejšie  
obdobie. 

Svojim ešte teplým  úsmevom na 
perách dáva pokyny stromom, 
aby si pomaly obliekali svoje pes-
trofarebné šaty. Zľahka nazrie do 
tône lesa a pozerá sa, ako sa ľudia  
pripravujú na tuhú zimu, ako usi-
lovne nosia plody jesene do svojich 
komôrok. Aj jemný vánok tíško 
šepká nejaké tajnosti: možno nám 
chce rozprávať o jeseni, čo práve 
vládne v krajine a hýri svojimi rôz-
nymi farbami, ktoré sa rozlievajú 
po poliach a lesoch. 
Jeseň je veľmi očarujúce ročne ob-
dobie, so svojskou atmosférou 
a postačí, ak sa na ňu pozriete a zis-
títe, že je to naozaj tak. I pre ško-
lákov to neznamená len príchod 
chladnejšieho počasia ale aj návrat 
do školských lavíc po dlhom  od-
dychu a začiatok nového školské-
ho roka na konci bezproblémového 
„prázdninového života“.

Neďaleko lesa môžeme vidieť šan-
tiace sa  malé deti medzi opadaním 
lístím majestátnych stromov  ako 
si púšťajú šarkany a svoje očká 
upierajú k nebu, kde vietor uná-
ša ich draky do výšav a všetci sa 
dobre zabávajú. No tých starších 
vidíme ako chodia na romantické 
prechádzky po lese, či parku a pod 
nohami im príjemne šuchoce spad-
nute lístie.
 Ani si neuvedomujeme, aké je 
pre nás obdobie jesene dôležité. 
Záhrady a príroda, o ktorú sme 
sa po celý rok usilovne starali, 
nám vydáva svoje bohatstvo, svo-
je drahocenné poklady v podobe 
dozretých plodov a bohatej úrody. 
Svojou jedinečnou atmosférou 
priťahuje milovníkov prírody na 
potulky svojimi chodníčkami.
Aj pre mnohých autorov sa sta-
la zdrojom neustálej inšpirácie 
a práve preto Vám chcem svojim 
príspevkom priblížiť svoje dojmy 
z krásnej jesennej prírody.

 Toto kúzelné obdobie bolo dô-
ležité aj pre našich predkov, keď 
sa začala zberať prvá úroda – prvé 
žne, kedy sa ženci  vyobliekali do 
bielych košieľ a šli kosiť, pretože 
išli zberať novú, čistú úrodu – 
chlieb! Aj pre túto časť roka sa 
sformovali zvyky, obrady a obyčaje 

našich starých otcov a materí. Kto 
si z Vás ešte pamätá na žatvy, či do-
žinkové vence? Snáď už len staršia 
generácia.  
 Keď sa žatvy skončili, žnice uvili 
z klasov a poľných kvetov veniec. 
Odovzdávanie tohto venca bolo 
spojené s vinšom, v ktorom spo-
menuli ťažkú prácu, usilovnosť, 
ale aj biedu, no zároveň ním želali 
dobrú úrodu. Ľudia, ktorí dlhé 
dni pracovali spoločne na poli do 
vyčerpania, potrebovali uvoľnenie, 
ktoré nachádzali pri spoločnej 
zábave, ľudovom speve a tanci. Z 
každého uvitého dožinkového ven-
ca bolo priam cítiť úctu k práci roľ-
níka pretože tá bola vždy ťažká. No 
nielen o práci sú tieto dožinkové 

vence. Sú aj o zručnosti, o zmysle 
pre krásu  a spojení s prírodou.
 My máme to šťastie, že bývame 
v tej časti sveta, kde nám príroda 
pripravila jednu prekrásnu šou 
farieb predtým, ako sa uloží na 
zimný spánok. Príchod jesenných 
dní nás volá na prechádzky do pre-
krásnej  prírody, bohatej na krásne 
výhľady a vychutnávanie si jesen-
ného slniečka, práve tu na dolnom 
Spiši. 
 Príroda nám ponúka neobme-
dzené možnosti aktívneho oddy-
chu za predpokladu, že nám umož-
ní prežiť krásny jesenný zážitok.
 „Za peknou jeseňou nasleduje 
tuhá zima a úrodný rok“.

Ľudmila Hricková

    Mesto Krompachy vás pozýva na podujatie pri príležitosti

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Účinkuje: KOŠICKÁ HUDOBNÁ SKUPINA PAVELČÁKOVCI

          17.10.2012 o 16,00 hod. 
              Divadelná sála Domu kultúry v Krompachoch

          Vstup: voľný
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 Mesto Krompachy predaj 
nehnuteľností (pozemkov, sta-
vieb, bytov a pod.) realizu-
je podľa Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mes-
ta Krompachy, ktoré boli vy-
pracované s použitím ustano-
vení zákona SNR č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov.
 Predaj nehnuteľného majetku 
mesta podlieha výlučne schváleniu 
mestským zastupiteľstvom, neroz-
hoduje o tom primátorka. Prevod 
vlastníckeho práva k nehnuteľnos-
ti  sa realizuje na základe písom-
nej žiadosti záujemcu. Táto žiadosť 
je prerokovaná v príslušných ko-
misiách mestského zastupiteľstva  
a následne je predkladaná na za-
sadnutie mestského zastupiteľstva, 
ktoré v prvom kroku schvaľuje zá-
mer predať nehnuteľný majetok 
a v druhom kroku schvaľuje spô-
sob predaja majetku. Prevod ma-
jetku  mesta sa môže vykonať len 
jedným z nasledovných spôsobov:
- na základe výsledkov obchodnej 

verejnej súťaže;
- na  základe dobrovoľnej dražby;
- priamym predajom, najmenej za 

cenu stanovenú znaleckým po-
sudkom.

 Tieto spôsoby prevodu majet-
ku nie je mesto povinné dodržať 
len v prísne špecifikovaných prí-
padoch ustanovených  § 9a ods. 8) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí (napr. ak ide o pozemok, kto-
rý je zastavaný stavbou vo vlast-
níctve nadobúdateľa, alebo ak sa 
realizuje zákonné predkupné prá-
vo, alebo ak ide o predaj nájomné-
ho bytu podľa zákona č. 182/1993 
Zb. o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov, resp. ak o prevode 
rozhodne mestské zastupiteľstvo 
3/5- inovou väčšinou všetkých po-
slancov, že ide o prípad hodný oso-
bitného zreteľa).
 Nadobúdateľ majetku znáša ná-
klady súvisiace s prevodom majet-
ku mesta, najmä  náklady na vyho-
tovenie znaleckého posudku, geo-
metrického plánu, správne poplat-
ky za zápis vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností a pod.
 Ak mestské zastupiteľstvo 
schváli spôsob predaja majetku 
formou obchodnej verejnej súťa-
že, rovnako schvaľuje aj jej pod-
mienky, ktoré musia byť minimál-

ne 15 dní pred ukončením súťaže 
zverejnené na úradnej tabuli mes-
ta, na internetovej stránke mesta 
www.krompachy.sk a v regionál-
nej tlači. S víťazom súťaže primá-
torka mesta podpíše kúpnu zmlu-
vu v lehote do 15 dní od schválenia 
výsledku súťaže mestským zastu-
piteľstvom.
 V prípade predaja majetku 
prostredníctvom dobrovoľnej draž-
by sa postupuje podľa osobitné-
ho zákona (zákon č. 527/2002 Z.z. 
o dobrovoľných dražbách a No-
társky poriadok). Dražbu zabezpe-
čuje dražobník (dražobná spoloč-
nosť) prostredníctvom licitátora.
 Pri priamom predaji sa cena sta-
novuje minimálne vo výške urče-
nú znaleckým posudkom nie star-
ším ako 6 mesiacov.  Spôsob pria-
meho predaja nie je možné uplat-
niť ak hodnota majetku určená 
znaleckým posudkom je vyššia 
ako 40.000 €. Mesto tiež nemôže 
uplatniť spôsob priameho preda-
ja majetku osobe, ktorá je  v meste 
primátorom, poslancom, prednos-
tom, zamestnancom obce, hlav-
ným kontrolórom, štatutárom or-
ganizácie zriadenej alebo založe-
nej obcou resp. blízkou osobou ci-
tovaných osôb.  Pri priamom pre-
daji rovnako ako pri obchodnej ve-
rejnej súťaži platí zásada povinnos-
ti zverejniť zámer predaja majetku  
minimálne na 15 dní na úradnej  
tabuli, web stránke mesta a v regio-
nálnej tlači. Schválenie majetkové-

MsÚ informuje
Postup pri predaji bytov a iných 
nehnuteľností vo vlastníctve 
Mesta Krompachy

ho prevodu konkrétnemu subjek-
tu je opäť  v kompetencii výlučne 
mestského zastupiteľstva.
 Pri predaji bytov vo vlastníc-
tve mesta sa okrem uplatnenia 
príslušných ustanovení zákona 
o majetku obcí, postupuje v súla-
de s § 17 VZN č. 14/2011 o preda-
ji bytov a nebytových priestorov, 
v zmysle ktorého sa predaj voľných 
bytov realizuje obchodnou verej-
nou súťažou za cenu minimálne 
vo výške znaleckého posudku.

Predaj mestských bytov

Rok
predané

byty
Predané 

v cene celkom
2008 2 460.100 SKK
2009 3 9.955 EUR
2010 5 42.490 EUR
2011 13 100.725 EUR
2012 
k 31.8.

8 65.720 EUR

 Vážení občania, na záver dovoľ-
te mi poďakovať sa za Vašu zhovie-
vavosť a hlavne trpezlivosť v proce-
se schvaľovania predaja nehnuteľ-
ného majetku mesta, ktorý  je nie 
vinou liknavého prístupu úradní-
kov, ale kvôli presne vymedzeným 
zákonným postupom značne  zdĺ-
havý (mnohokrát aj niekoľko me-
siacov) a administratívne náročný. 
Verte, že robíme všetko preto, aby 
sme každú Vašu požiadavku v me-
dziach platnej legislatívy vybavili 
k spokojnosti.

Ing. Erika Balážová, vedúca odd. 

majetku a regionálneho rozvoja

 MM Class, s.r.o. v spolupráci s Európskym sociálnym fondom (ESF) 
dňom 30.9.2012 ukončí realizáciu projektu s názvom  „HOTEL PLEJSY 
– vzdelávanie ako podpora skvalitňovania prevádzky a služieb“ v rámci 
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Realizácia pro-
jektu  prebiehala v období október 2010 - september 2012 v spoločnosti 
MM Class, s.r.o. Hotel Plejsy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj.
 
Spoločnosť sa zapojila do výzvy vyhlásenej Sociálnou implemen-
tačnou agentúrou, vyhlásenej dňa 28.04.2010. Predložený projekt 
bol schválený a spoločnosť získala nenávratný finančný príspevok  
vo výške 134 137,15 Eur. 

 V rámci projektu boli realizované vzdelávacie aktivity zamerané na cie-
ľovú skupinu – zamestnancov spoločnosti. Aktivity projektu mali za cieľ 
uľahčiť zamestnancom prístup k opakovanému a pružnému nadobúda-

niu nových kvalifikácii.  V období  24 mesiacov boli realizované aktivity:  
Tvorba a udržanie pracovných miest, IT vzdelávanie, Jazykové vzdeláva-
nie, Kurz spoločenského správania, Komunikácia a vyjednávanie, Aserti-
vita, Hygienické zásady, Nové trendy – kuchár, barman, someliér, Náuka 
o káve, Úspešný sprievodca. Výsledkom projektu je vytvorenie 3 nových 
pracovných miest a vyškolenie 7 účastníkov projektu čím boli splnené me-
rateľné ukazovatele projektu. 
 

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

 Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

hotel@plejsy.sk                   Telefón: +421 53 429 8015
www.hotelplejsy.sk    Fax: +421 53 429 8016

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

„Priestor pre vašu príležitosť.“ 
www.esf.gov.sk                                                                www.sia.gov.sk

Ukončenie projektu „HOTEL PLEJSY 
– vzdelávanie ako podpora skvalitňovania prevádzky a služieb“ 
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Výstavy počas Dní mesta Krompachy 2012
Rok prešiel ako voda a my sme 
opäť pred pár dňami oslávili 
DNI MESTA a XXI. Krompašský 
jarmok a v tomto roku sme si 
tiež pripomenuli 730. výročie 
prvej písomnej zmienky o na-
šom meste.  

 V našom všednom živote sú čo-
raz vzácnejšie chvíle sviatočné 
a slávnostné. A streda pred jar-
mokom – to bol deň, jeden z mála 
práve takých, kedy sme sa mohli 
zastaviť v tom kolobehu a po-
rozmýšľať o zmysle nášho bytia  
a úsilia.

 Únia žien Slovenska č. 6 – je 
jedna z málo spoločenských orga-
nizácií, ktoré sú na území mesta 

také aktívne. A výnimkou nie je 
ani tento rok. Opäť sa rozhodli pre 
širokú verejnosť pripraviť výstavu 
– tentokrát mladých talentov.

 Svoje práce vystavovali Zuz-
ka Šmidová, ktorá sa narodi-
la 10. 11. 1997 v Krompachoch. 
Je prvou vnučkou dedka Joze-
fa Maňovského, ktorého výtvar-
ný cit a zmysel pre krásu Zuzan-
ka dostala do vienka. Záľubou ma-
lej predškoláčky boli kone, koní-
ky, žriebätká a v nemalej miere 
kreslenie. 
 Prvým úspechom malej pred-
školáčky Zuzky bola výtvarná sú-
ťaž, ktorú vyhlásil Spišský denník 
Korzár na tému: Najkrajší zimný 
zážitok. V roku 2005 Zuzka vyhra-
la v septembri 2. miesto v kreslení 
pri príležitostí DM Krompachy.

Vďaka dedkovi, ktorý ju zapísal ako 
5 – ročnú do Základnej umeleckej 
školy v Krompachoch do výtvarné-
ho odboru, sa jej výtvarné cítenie 
naďalej rozvíjalo. Po nastúpení do 
základne školy na Zemanskej uli-
ci v Krompachoch Zuzka pokračo-
vala v navštevovaní výtvarného od-
boru. Vďaka odbornému a výbor-
nému  vedeniu pedagógov Zuzka 
v školskom roku 2011/2012 úspeš-
ne ukončila štúdium vo výtvarnom 
odbore spoločne so svojimi roves-
níkmi. Má ešte mnoho snov a plá-
nov, ktoré sa raz určite naplnia. No 
veľká láska ku koňom a kresleniu 
v jej srdci navždy ostne. Čo dodať 
na záver k tejto mladej talentova-
nej slečne....

„Budúcnosť detí závisí od našej 
práce a od toho, ako našu mladú 
generáciu pripravíme na vstup do 
spoločnosti a akými vedomosťami 
a mravnými kvalitami ju vyzbrojí-
me...“

 Druhou vystavujúcou svoje prá-
ce bola Renáta Šefčíková, narodi-
la sa v Krompachoch.
 Každý kút našej vlasti je krásny, 
bohatý nielen na krásy prírody, 
ale i na ľudovú tvorbu, či ľudové 
tradície. Prácu ženy, so zručnými 
rukami, sme mali možnosť vidieť 
na tejto výstave. Každá práca nesie 
pečať osobnosti, ktorá ju vytvori-
la, prezrádza jej zručnosť, jej cit 
pre krásu, jej umelecké nadanie. 
Vo výšivkách nachádzame veľkú 
rôznorodosť techník a bohatosť 
prvkov.

 Každá ručná práce si vyžadu-
je chvíľu vzácneho času. Výšivky 
sú obrazom citlivého srdca, umu 
a zručnosti.
 Koľko vynaliezavosti, vku-
su i poznatkov nad týmto malými 
a pritom obdivuhodnými zázrakmi 
vynaložia ruky žien. Ako sa hovorí 
– žena – je tvorkyňa každodenné-
ho krásna. Pestuje hrdosť na naše 
kultúrne ľudové tradície, uchované 
v krásnych výšivkách. Ihlou maľo-
vané – tak možno nazvať prekrás-
ne výšivky, ktoré vychádzajú spod 
šikovných rúk žien.

Renáta Šefčíková 
-   sa ručným prácam sa venuje od 

detstva
-  aj popri zamestnaní  sa tejto 

peknej záľube venuje aj naďalej
-  jej práce sú vyšívané krížiko-

vou aj  rischelie technikou. 

-  popri práci a vyšívaniu jej veľ-
kým koníčkom je aj turistika 
a cyklistika..

 Členky Únie žien Slovenska č.6 
v Krompachoch pripravili taktiež 
už tradičnú výstavku a ochutnáv-
ku zákuskov. Okrem výboru sa do 
pečenia pustili aj členky ÚŽS pani 
Alžbeta Paterová, Adriána Ružia-
ková a Oĺga Dzimková. O tom, že 
koláčiky boli vynikajúce sa pre-
svedčili aj naši hostia z družobných 
a partnerských miest a ostatní po-
zvaní hostia.

 Touto cestou dovoľte vysloviť 
úprimné poďakovanie Únii žien 
Slovenska č.6 v Krompachoch za 
aktívnu spoluprácu a pomoc pri 
organizovaní sprievodných pod-
ujatí konaných v rámci Dní mesta 
Krompachy.
 Mgr. Adriána Kočanová
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 Prešiel rok a my s našimi 
žiakmi nasadáme do auto-
busu, aby sme sa opäť stretli, 
s priateľmi z mesta Rýmařov. 
 Celkom na začiatku myšlienku 
možnosti výmeny medzi školami 
vyslovil bývalý riaditeľ  školy, keď 
spoznal ľudí z tohto mesta na 
Morave. Naše školy majú veľa spo-
ločného a ich žiaci s našimi majú 
rovnaké záujmy. A tak sa veľmi 
tešíme na návštevu. 
 V piatok 7. septembra o 14. ho-
dine nás  všetci čakajú pred školou. 
Objatia a radosť krásnych mladých 
ľudí. Transparent nad vchodom do 
školy – “Vítame Vás!“
 Škola s krásne vymaľovanými 
priestormi a čistotou všetkých 
zaujala. “Aj my chceme pestré trie-
dy“ – počujeme od našich žiakov. 
Fotíme, aby sme to ukázali u nás 

Česi a Slováci opäť spolu...
doma. Aktivity, pohostenie, večer-
ná opekačka a ešte na skok do cen-
tra mesta. Nesmieme stratiť ani  
chvíľku. Veď sme konečne spolu!  
 Druhý deň. Dopoludnia náv-
števa hradu Sovinec, 13 km od 
Rýmařova, je  krásny a teraz už 
vieme, že sa v ňom natáčal film  
Bátoryčka, kaplnka v Lipkách 
z roku 1713 – perla severo- 
moravského baroka.
 Je sobota a mesto Rýmařov osla-
vuje  tradičné Drevárske, lesnícke 
a poľovnícke dni v Záhrade Hed-
vy. Veľká lúka posiata stánkami 
a atrakciami. Sme VIP hosťami 
a máme aj svoj vlastný stánok. 
Žiaci našej školy prezentujú náš 
výmenný pobyt – aké to bolo, keď 
pred rokom boli u nás na Sloven-
sku naši priatelia z partnerskej 
školy. Andrej  hrá na harmonike, 

ľudia sa pristavujú, počúvajú, 
ochutnávajú slovenské syry a od-
chádzajú s medovníčkom v ruke. 
Aj vedenie nášho mesta píše po-
chvalu do kroniky, máme prísľub 
podpory na ďalšiu  spoluprácu.
 Bohatý kultúrny program  - hrá 
nám Čechomor, Spirituál kvintet, 
obedujeme guláš z jeleňa alebo 
mäso z diviaka s knedlíkmi a ka-
pustou. Večerná diskotéka so živou 
rockovou kapelou a zase sa máme 
rozísť, stojíme pred internátom 
a nechce sa nám ísť spať... 
 Nedeľa, tretí deň. Počasie ako 
v rozprávke. Čo viac si možno 
zaželať, keď práve odchádzame 
na túru do Jeseníkov. Biela Opava 
je časť juhovýchodného svahu 
Praděda ( 1492 m.n.m.), prírod-
ná rezervácia, ktorou vedie naša 
20 km dlhá trasa. Karlova studán-
ka, Ovčárna či Skřítek sú odteraz 
pre nás už známe názvy. Unavení 

ale šťastní, s modrými ústami od 
chutných borůvek (čučoriedka 
je pre Čechov ťažko vysloviteľné 
slovo) sa vraciame späť. Blíži sa 
rozlúčka, naši kamaráti do po-
slednej chvíle chcú byť s nami.  
Objatia a darčeky, posledné minú-
ty v meste, lúčenie, pretože zajtra 
musia ísť do školy.
 Pondelok, je 7 hodín ráno a na 
našom internáte je rušno. Posled-
né objatia. Balíme. Čaká nás ešte 
návšteva mesta Olomouc. Krásne 
mesto s množstvom historických 
pamiatok. Odchádzame.
 Úžasná akcia, milí ľudia, krásna 
príroda a krajina, dobré jedlo – 
a ďakujeme, že sme mohli byť v Rý-
mařove – čítame zápisy od našich 
žiakov. Tak o rok dovidenia, tešíme 
sa na ďalšie stretnutie! 

  Daniela Waresová, Eva Kopčanská , 

Marcela Hojstričová a výber žiakov 

Gymnázia v Krompachoch

Zahájenie školského roka
 Dva mesiace prázdnin – sladké chvíle oddychu, slnka, vody, detských 
hier a radovánok sú nenávratne preč. Zostali len spomienky a  zážitky  
a opäť je tu nový školský rok 2012/2013.
 3. septembra 2012 sa na celom Slovensku otvorili brány škôl a privítali 
žiakov a pedagógov, ktorí sa venujú tomu najdôležitejšiemu, čo človek 
v živote potrebuje – výchove a vzdelávaniu.

Aj v našej škole sa začiatok školského roka niesol v slávnostnej atmosfére.  
Všetkým žiakom a pedagogickým pracovníkom sa prihovoril riaditeľ ško-
ly Mgr. Jozef Valek. Jeho príhovor bol povzbudením do usilovnej práce, 
ktorá nás všetkých, učiteľov aj žiakov čaká počas nasledujúcich desiatich 
mesiacov.
Po ukončení slávnosti sme sa rozišli s vedomím, že hneď od nasledujúce-
ho pracovného dňa máme možnosť plniť všetky svoje sny, plány a pred-
savzatia. 
  „Žiak nie je nádoba, ktorú je treba naplniť, ale pochodeň, 
    ktorú je treba zapáliť“      (Sokrates)

Mgr. Jana Čechová

Okienko ŠZŠ
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Rady na september
Je čas myslieť na skladovanie ovo-
cia a zeleniny na zimné obdobie. 
Pivničné a skladovacie priestory 
vyčistíme a vybielime vápenným 
mliekom, do ktorého pridáme asi 
5% modrej skalice. Modrú skalicu 
rozpustíme zvlášť vo vode, ktorú 
potom prilejeme do pripraveného 
vápenného mlieka. Vyhneme sa 
skladovým chorobám ovocia a ze-
leniny, najmä rôznym hnilobám. 
Ak sme v skladovacích priestoroch 
mali plesňové choroby zeleniny 
a ovocia je dobre ich vydezinfiko-
vať. Dezinfikujeme tak, že na kaž-
dý 1 m² skladovacieho priestoru 
spálime 50 g sírneho kvetu, alebo 
sírnych knôtov. Sklady musia byť 
prázdne. Oxid síričitý počas 24 ho-

dín zničí plesne a niektoré druhy 
baktérií. Po vyvetraní môžeme do 
týchto priestorov uskladniť ovocie 
alebo zeleninu. 
 V ovocnej záhrade pripravujeme 
jamy pre novú výsadbu stromkov. 
Zberáme jesenné kultivary ovocia 
postupne ako dozrievajú. V prvej 
polovici mesiaca ešte môžeme pre-
svetľovať kôstkoviny. Nezabúdame 
na zavlažovanie novo vysadeného 
jahodníka. Staré jahodníky pre-
kypríme a prihnojíme dobrým 
kompostom. Listy môžeme skosiť, 
ale nesmieme poškodiť srdiečka 
rastlín. U stálerodiacich jahôd 
vyštipujeme kvety a drobné plody, 
ktoré by už nedozreli a zbytočne 
by vysiľovali rastliny. Kontroluje-
me vysušenú cibuľu a cesnak. Do 

Záhradkárska poradňa vencov ich pletieme až po uzavretí 
a dôkladnom vyschnutí vňate. Ak 
sme nestihli vysiať reďkovku na 
jesenný zber, môžeme to napraviť 
v prvej dekáde. Vysievame už len 
odrody s krátkym vegetačným 
obdobím, najlepšie do pareniska, 
alebo fóliového krytu. Pripravíme 
pôdu na výsadbu cesnaku. Dob-
rou predplodinou sú hlúboviny, 
uhorky a strukoviny, nevhodnou 
rajčiaky, zemiaky a cibuľa. Pôda 
by mala byť najmenej mesiac pred 
výsadbou hlboko zryľovaná (30 
cm), aby sa uľahla, cesnak dobre 
zakorenil a cez zimu nevymrzol. 
Po zbere hlúbovín nenechávame 
na záhone vňať, ani korene, ktoré 
sú zdrojom nádorovitosti a iných 
chorôb v nasledujúcom roku. 
Zbytky po hlúbovinách nedávame 
ani do kompostu. Pred príchodom 
prvého mrazu pozbierame všetky 

MESTO KROMPACHY v zmysle §  4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR 
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov

Vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie miesta 

riaditeľa Základnej školy s materskou školou, 
SNP 47, Krompachy

a
riaditeľa Základnej školy s materskou školou, 

Maurerova 14, Krompachy

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:
- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zá-

kona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s 
§ 34, ods. 2 citovaného zákona a v zmysle Vyhlášky 437/2009, kto-
rou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slo-
venskej republiky č. 170/2010 Z.z.,

- vykonanie 1. atestácie alebo jej náhrady v zmysle § 61 ods. 7 zákona 
317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov,

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
- znalosť školskej legislatívy,

vyvinuté plody rajčiakov, ktoré 
nám doma postupne dozrejú. 
Skladujeme ich bez stopiek, ktoré 
opatrne odstránime, aby sme ne-
poškodili plody v suchej miestnosti 
pri teplote nad 10 °C. Pod túto tep-
lotu plody nesčervenajú, pretože 
sa netvorí karotén (červené farbi-
vo). Prázdne záhony pohnojíme 
kompostom alebo maštaľným hno-
jom a zryľujeme. Hriadky, na ktoré 
príde na budúcu sezónu koreňová 
zelenina, mimo zeleru, nehnojíme. 
Pretože v tomto roku boli stromy 
mimoriadne napadnuté chrastavi-
tosťou, opadané lístie dôkladne vy-
hrabeme spod stromov a spálime, 
aby sme zabránili šíreniu choroby 
v budúcom roku. Ak chceme lístie 
kompostovať, tak len vo vykopanej 
jame a zakryté čiernou fóliou alebo 
čiernou netkanou polypropyleno-
vou priepustnou textíliou. 

     Ján Miľo

Výberové konania na obsadenie funkcie miesta riaditeľa
Základnej školy s materskou školou

- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
- organizačné a riadiace schopnosti.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie alebo jej 

náhrady,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie preukazujúce počet rokov praxe,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja  školy,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 

v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov,

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 
Z.z.

Termín podania prihlášky: do 10. októbra 2012

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné 
zaslať na adresu: 
 Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do 
výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmien-
ky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia. Na obálke  
uveďte odosielateľa a napíšte 
 „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ – NEOTVÁRAŤ.“

 Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia 
podmienky výberového konania, oznámené najneskôr 7 dní pred jeho 
konaním. Predpokladaný nástup do funkcie od 1. novembra 2012.

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

V Krompachoch dňa 25.9.2012 
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BEH ULICAMI KROMPÁCH propozície
Usporiadateľ: Mesto Krompachy, Komisia školstva, kultúry, 
    mládeže a športu pri MsZ
Termín: 14. október 2012 ( nedeľa )

Prihlášky: prihlásiť sa je možné hodinu pred štartom alebo na:
    adriana.kocanova@krompachy.sk, 053/4192219   

Štartovné:          2 € okrem žiakov, dorastencov a pretekárov 
    nad  60 rokov

Kategórie: predškolský vek dievčatá a chlapci  do 6 rokov 100 m
  najmladšie žiačky, žiaci  roč. 2003 - 2005 /7, 8, 9 r / 400 m
  mladšie žiačky, žiaci  roč. 2000 - 2002 /10, 11, 12 r/ 500 m
  staršie žiačky, žiaci  roč. 1997 - 1999 /13, 14, 15 r/ 700 m
  mladšie dorastenky  roč. 1995 - 1996 /16, 17 r/ 1 000 m
  mladší dorastenci  1995 - 1996 /16, 17 r/ 2 000 m
  staršie dorastenky  roč. 1993 - 1994 /18, 19 r/ 2 000 m
  starší dorastenci  roč. 1993 - 1994 /18, 19 r/ 3 000 m
 MUŽI: kategória A  do 39 rokov /1973 a mladší/ 6 000 m
  kategória B  40 - 49 rokov /1963 - 1972/ 6 000 m
  kategória C  50 - 59 rokov /1953 - 1962/ 6 000 m
  kategória D  od 60 rokov /1952 a starší/ 6 000 m
 ŽENY: kategória E  do 35 rokov /1977 a mladšie/ 6 000 m
  kategória F  od 36 rokov /1976 a staršie/ 6 000 m

Trať:  povedie ulicami mesta (asfalt)

Časový 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 MsÚ
                              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  ul.

Upozornenie:   pretekári zodpovedajú za vlastnú bezpečnosť

MESTO KROMPACHY 
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu 

pri MsZ v Krompachoch

Vás pozývajú  na 47. ročník

BEHU ULICAMI KROMPÁCH
Dňa: 14.10.2012 (nedeľa) o 8, 30 hod. na Námestí  slobody

Prezentácia: DK Krompachy od 7,30 – 8,30 hod.             Hlavný pretek: 10,30 hod.

Otváracie hodiny krytej 
plavárne v Krompachoch:

Pondelok - sanitárny deň

Utorok plavecký kurz

Streda plavecký kurz

Štvrtok plavecký kurz

Piatok 14: 00 - 20:00

Sobota 14: 00 - 20:00

Nedeľa 14: 00 - 20:00

CENNÍK 

je
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a 
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na

 

Deti do 6 r. voľný vstup
Mládež od 7 do 18 r. 1,- €
Dospelí 2,- €
Ženy nad 55 r 1,- €
Muži nad 60 r 1,- €

dve hodiny 

dv
e 

ho
di

ny

Deti do 6 r. voľný vstup
Mládež od 7 do 18 r. 1,30 €
Dospelí 2,70 €
Ženy nad 55 r 1,30 €
Muži nad 60 r 1,30 €

tr
i h

od
in

y Deti do 6 r. voľný vstup
Mládež od 7 do 18 r. 1,70 €
Dospelí 3,30 €
Ženy nad 55 r 1,70 €
Muži nad 60 r 1,70 €
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PRIAME VYŠKRTÁVANIE:
BARAN, BREZA, DÁNKA, ETUDA, 
HLAVA, HRIVA, KABÍNY, KANAPA, 
KANTOR, KASÍNO, KASTELÁN, 
KLAVIRISTA, KONTÁ, KOPEC, 
MAKETA, MATKA, NÁMET, PANVICA, 
PERLA, PIETA, PRÁCA, SMENA, 
STOKA, VÝPAD, ZVERINEC
VYŠKRTÁVANIE DO TVARU 
ŠTVORCA:
BRANISKO, KANDIDÁT, KARABÍNA, 
KOLIESKO, KONCERTY, KVASNICE, 
PÁLENICA, PANORÁMA, PARENICA, 
POLOVICA, SERENÁDA, ZÁTVORKA, 
ZELENINA

Zostavila: Ružena Andrašovská. Z minu-
lého čísla sme vyžrebovali: Štefan Dolný, 
Lorencova 7, 053 42 Krompachy. Výhru 
si môže prevziať v pokladni MsÚ.

O S E M S M E R O V K A: 
- „Fero, vieš čo je najväčší zázrak 
   prírody?“
- „Tak to teda neviem.“
- „Ženské oko. Z desiatich metrov vidí svetlý 
 vlas na tmavom obleku, ale z pol met-
ra...“  TAJNIČKA

Uzávierka Krompašského 
spravodajcu je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca
bude v predaji vždy po 10. dni 

v príslušnom mesiaci. 

KUPÓN č. 9

•	 Predám	slnečný	3-izbový	byt	
v Krompachoch na Mlynskej ul.č. 6, 
čiastočne upravený. 
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INZERCIA
VICTORIA ENGLISH SHOP 

Vás pozýva na nákup do novo otvorenej predajne 
SECOND HANDu.

Najväčší výber second handu v Krompachoch. 
Textil dovážaný z Veľkej Británie. 

Predajňu nájdete za budovou DOMu ZÁHRADKÁROV.
(bývalé sklenárstvo)  

Pracovné dni 09.00-17.00 hod, Sobota 09.00- 12.00 hod.

POZOR...výpredaj  značkového textilu Tričká 2,50 eur, 
súpravy 9,90 eur

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

Outlet
FASHION
KROMPACHY

Novootvorená predajňa 
športového oblečenia a obuvi 
pre dospelých a deti

Námestie Slobody 93/16
(vedľa NIKE) v Krompachoch

NIKE, ADIDAS, PUMA, HI-TEC, DIESEL, DIADORA

Od 1.9.2012 je zmena 
telefónneho čísla 

POHREBNEJ SLUŽBY: 
0918 046 824


