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V Krompachoch sme si pripomenuli
68. výročie víťazstva na fašizmom
Milí spoluobčania,
dámy a páni, predstavitelia
spoločenských strán a hnutí,
stretli sme pri Pamätníku padlých v 2. svetovej vojne, aby
sme si položením vencov uctili
a pripomenuli obete doposiaľ
najväčšieho vojnového konfliktu na svete. Ale tiež víťazstvo
nad fašizmom - ideológiou ovládanou démonom nenávisti, násilia a nacionálneho fanatizmu.
Roky 1939 - 1945 sú jednou
z najtragickejších a najdramatickejších kapitol novodobých
dejín ľudstva. Vojny sa zúčastnilo 61 štátov, ktorých obyvateľstvo vtedy tvorilo 80 percent
svetovej populácie. Vojna zasiahla územie 40 štátov a všetky
kontinenty, s výnimkou Antarktídy a Južnej Ameriky. Celkovo
v nej bojovalo 110 miliónov ľudí
a podľa odhadov padlo od 50 do
62 miliónov. Civilistov z nich
bolo až 37 miliónov! O čo strašnejšie to znie, keď si za týmito
číslami predstavíme jedinečné
ľudské osudy... Vojnový požiar
obrovských rozmerov poznačil
osudy niekoľkých generácií
ľudí. Mnohé národy prežívali
najtragickejšie okamihy svojej
existencie, rozhodovalo sa o ich
budúcnosti na dlhé desaťročia.
Európska civilizácia sa stretla
s doposiaľ nevídanou vlnou násilia nielen na frontoch, ale najmä v zázemí. Prvý raz v histórii
sa jedna časť civilizovaného
obyvateľstva pokúsila celkom
vyhubiť niektoré národy a etniká. Preto je bilancia 2. svetovej
vojny tak neobyčajne desivá.

Každoročne je na oslavách jej
konca menej priamych účastníkov, ktorí by nám hrôzy
vojny svojimi autentickými
spomienkami
pripomenuli.
A pomaly všetci zabúdame. Veď
kto už by dnes myslel na vojnu?
Možno niekde inde, na inom
kontinente, veď nás sa to predsa
netýka. A sú aj takí, ktorí majú
odvahu tvrdiť, že tí, pateticky
spomínajúci a dojatí vojenskí
veteráni a partizáni, klamú, že
žiadne zverstvá sa nekonali a že
holokaust je propagandistický
výmysel. Koľkí z nás mali možnosť vypočuť si vojnové zážitky
priamo z úst svojich rodičov či
starých rodičov? Mne samej
je ľúto, že som nemala dosť trpezlivosti počúvať svojho otca,
ktorého vojna obrala o šesť rokov mladého života a ktorý sa
spolu s ďalšími krompašskými
chlapcami pripojil k oslobodeneckému
československému
pluku.

Dnes, po 68 rokoch, je už mnohé zabudnuté, mnohé sa dostáva do iného svetla. Ale práve
preto je dôležité, aby sme si tieto
udalosti pravdivo pripomínali
a vážne sa zamýšľali nad tým, čo
urobiť, aby sa podobná tragédia
nikdy nezopakovala. Pretože
každá vojna je vo svojej podstate zlá a nezmyselná a najviac
bolesti a utrpenia prináša nevinným. Preto je potrebné spomínať na tých, ktorí sa dokázali
zlu vzoprieť, odvážne bojovali
za slobodu ľudského spoločenstva a zachraňovali tak nielen
jeho existenciu ale aj česť. Títo
hrdinovia, hoci aj radoví vojaci,
či už pôsobili v domácom alebo
zahraničnom odboji, bojovali
v našich zahraničných jednotkách alebo v domácej ilegalite,
zaslúžili sa o to, že dnes môžeme žiť v slobodnom svete ako
slobodní občania. Nemusíme
obetovať svoje životy v boji
s násilnou nadvládou. Je dobré
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si to pripomínať, pretože aj pred
nami, pred našou generáciou,
stojí nemalá výzva: dokázať,
že sme tejto slobody hodní, že
si ju zaslúžime a dokážeme jej
dať obsah a zmysel. Musíme si
uvedomiť, že sloboda neznamená právo robiť čokoľvek vo
svoj prospech, bez ohľadu na
druhých a na záujem celku.
Že zmysel má iba také šťastie
jednotlivca, ktoré nie je zaplatené utrpením druhého.
Samostatná Slovenská republika píše svoju novú históriu
iba 20 rokov. O to viac potrebujeme vedieť o našej dávnejšej
minulosti a pripomínať si to, čo
ju formovalo, čo utváralo našu
podstatu a čo nás logicky doviedlo medzi vyspelé štáty civilizovaného sveta. Pred deviatimi
rokmi, práve v máji, sme sa stali
súčasťou európskeho spoločenstva, ktoré postavilo svoje
základy na hodnotách slobody,
demokracie a spravodlivosti.
Stali sme sa súčasťou európskeho celku, pretože tieto hodnoty
sú aj našimi hodnotami. A boli
aj hodnotami mnohých statočných ľudí, ktorí pre slobodu,
demokraciu a spravodlivosť žili
a umierali pred nami a ktorým
vďačíme za to, že písali naše
dejiny statočne a so vztýčenou
hlavou.
Nech je teda posolstvo
8. mája pre nás dňom, keď
tichou spomienku vzdávame
úctu všetkým, ktorí verili
v nový začiatok a bojovali zaň.
Naša vďaka im patrí za odvahu
a najvyššiu obeť. Vám všetkým
ďakujem, že ste dnes na ich počesť prišli.
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta Krompachy

Pripomenuli sme si Deň matiek

1. ročník Jarných trhov kvetín
a zelene

Program turistického prechodu
Krompašskými vrchmi

BHMK musí nájsť financie
na preplatky

Ako sme upratovali

Sv. Florián a rytieri plameňa
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BHMK musí nájsť na preplatky 220 tisíc eur

Bytové hospodárstvo mesta
Krompachy, s.r.o., (BHMK)
musí spolu s vedením mesta
a poslancami mestského zastupiteľstva nájsť legitímny
spôsob, ako vyplatiť preplatky
vo výške 220 tisíc eur. Ako je
však známe, že táto suma pre
dlhy neplatičov, ale aj zlé hospodárenie predchádzajúceho
vedenia BHMK však na jeho
účte chýba. „V súčasnosti už
iba spresňujeme niektoré číselné údaje, aby sme mohli urobiť
kompletnú uzávierku. Na výslednej sume, ktorá nás všetkých
nepríjemne prekvapila, sa však
už zrejme nič nezmení. Do konca mája oznámime jednotlivým
vlastníkom alebo nájomcom
bytov výšku preplatkov alebo
nedoplatkov. Dúfame, že po
zasadnutí májového mestského
zastupiteľstva už budeme vedieť

ako a hlavne z čoho ich vyplatíme,“ uviedol k aktuálnej situácii
nový konateľ BHMK Bc. Stanislav Kurta. Zúčtovanie v 32 bytových domoch so 764 bytovými jednotkami bolo urobené na
základe aprílových odpočtov
elektromerov, vodomerov a meračov tepla. Ide o domy a byty,
ktoré do decembra 2012 ešte
spravovalo BHMK.
Vedenie mesta s primátorkou
Ing. Ivetou Rušinovou v priebehu mája opakovane zvolávalo
pracovné stretnutia odborníkov, ekonómov a právnikov,
s ktorými hľadali zákonný
spôsob, ako vyplatiť obyvateľov
bytoviek. „Našou prioritou je
nájsť riešenie, ktoré bude v súlade so zákonom aj účtovnými
postupmi. Jednou z čiastkových
možností je, že mesto zo svojej
rezervy zaplatí BHMK časť

dlžôb, ktoré boli spôsobené
našimi nájomcami. Vyrovnáme tak dlh, ktorý vznikal na
nájomnom počas dlhých rokov
v nájomných mestských bytoch.
V podstate tým ale doplácame
na nedostatočnú razanciu pri
vymáhaní dlhov a zrejme aj nekompetentnosť bývalých vedení
BHMK. Pre nás je však v súčasnosti dôležité vyplatiť zákonným
spôsobom peniaze, na ktoré
majú ľudia nárok,“ konštatovala
primátorka mesta. Mestskému
zastupiteľstvu na najbližšom
zasadnutí 22. mája predloží
návrh riešenia, ktoré mesto
a BHMK pripravujú spoločne
s ekonómami a právnikmi.
Ak ho odobrí zastupiteľstvo,
BHMK bude môcť začať s vyplácaním preplatkov, resp.
vymáhaním nedoplatkov za
energie.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves
si pripomína 50. výročie vzniku
Bytové družstvo (BD) Spišská
Nová Ves v máji oslavuje 50
rokov od svojho založenia. Zápis družstva sa v Obchodnom
registri datuje k 13. máju 1963.
Vtedajšia bytová situácia bola
charakterizovaná nedostatkom
bytov a súčasne prvou pozitívnou skúsenosťou s výstavbou
bytových domov. Tento stav bol
ideálnou pôdou pre založenie
stavebného bytového družstva,

ktoré gestorsky zastrešovalo
27 už existujúcich stavebných
bytových družstiev.
Bytové družstvo počas svojej
50-ročnej existencie prešlo
viacerými medzníkmi, organizačnými zmenami a okrem
iného aj zmenou názvu. Jeho
hlavné poslanie, ktorým je
budovanie,
sprístupňovanie
a zlepšovanie kvality bývania,
ale aj poskytovanie odborných

služieb v súvislosti s výkonom
správy bytových domov, ostalo
nezmenené.
Úmerne s intenzitou výstavby
bytových domov a integráciou
bytových domov zo Spišského
Podhradia, Margecian, Levoče,
Krompách, Spišských Vlách
a Gelnice sa zvyšoval počet
bytov v jeho správe. Aj napriek
tomu, že bytová výstavba v súčasnosti neprebieha, za povšimnutie stojí významný úspech
BD Spišská Nová Ves v roku
2012, keď sa nám podarilo do
svojej správy získať 647 bytov
v meste Krompachy.
Spomienka na výročie vzniku
bytového družstva nie je len
nostalgickým obzretím sa do
minulosti. Rovnako je príležitosťou načerpať z pestrej histórie družstva nové impulzy do
budúcna a vzdať vďaku nadšeným a obetavým členom družstva, zamestnancom a všetkým
tým, ktorí sa podieľali a podieľajú na založení, budovaní
a fungovaní družstva.
Predstavenstvo a vedenie
Bytového družstva Spišská Nová Ves

Spoločenská
rubrika
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme
jubilantom, ktorí sa v máji
dožívajú
98 rokov
Margita Blaščakievičová
94 rokov
Ľudmila Böhmerová
91 rokov
Anna Dirdová
85 rokov
Helena Benedeková
80 rokov
Anna Štefaňáková
75 rokov
Mária Kuchárová
Vladimír Džugan
Rudolf Petrovský
70 rokov
Mgr. Milan Stolárik
Ludovit Dulai

NARODENIA V APRÍLI
Lukáš Bruno Dunka
Martina Dunková
Noema Figľárová
Ricardo Girga
Beáta Gožová
Cecília Holubová
Nela Chovancová
Diana Kušniráková
Ella Laciňáková
Alex Lacko
Liana Patzová
Patrik Šoltés
Patrícia Tulejová
Fabián Všivák

ÚMRTIA V APRÍLI 2013
Peter Jakubkovič
1926 – 2013
Milan Klein
1949 – 2013
Jozef Kruželák
1932 – 2013
Katarína Strnadová
1956 – 2013
Žofia Vargová
1923 – 2013
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Krásna druhá májová nedeľa patrila Dňu matiek
Plná sála Domu kultúry v Krompachoch patrila 12. mája popoludní mamičkám, babičkám i prababičkám, ktoré prišli pripraveným programom potešiť ich srdcu najmilšie deti, vnúčatá a pravnúčatá
- deti materských a základných škôl v Krompachoch: z Materskej školy na Hlavnej ulici, Základnej
školy s materskou školou Zemanská, Základnej školy s materskou školou Maurerova, ale aj deti zo Základnej umelecká školy, Centra voľného času PRIMA a detského folklórneho súboru Krompašanček.
Po príhovore pani primátorky sa spustil nádherný program, ktorý si spolu s pani učiteľkami a vedúcimi krúžkov vytvorili deti z básničiek, pesničiek, scénok, folklórneho tanca i moderného spracovania
klasickej rozprávky Mrázik. Lásku najdrahším tak svojím umením prejavila viac než stovka mladých
Ing. Mária Brejková, referentka Oddelenia školstva, kultúry a športu MsÚ v Krompachoch
Krompašanov.
Drahé mamičky, babičky
a prababičky,
slovami našej rodáčky, poetky
Moniky Tančákovej, Vás vítam
v dnešnú krásnu, druhú májovú nedeľu, ktorá patrí všetkým
ženám - matkám. Hoci Deň
matiek nemá na Slovensku
dlhú históriu, radi sa k nemu
hlásime, pretože je príležitosťou oceniť jedinečnú a ničím
nenahraditeľnú úlohu matky,
bez ktorej žiadny domov nie je
domovom...
Sama som dcérou i matkou
a viem, aký silný a krásny môže
byť vzájomný vzťah medzi mamou a jej dieťaťom. Teší nás,
ak cítime lásku našich detí, ale
musíme si priznať, že rovnako
tak, ak nie viac, ich milujme my.
Naše materstvo obohacuje aj

nás, a možno je tým najpodstatnejším a najkrajším, čo nám život dal a za čo sme Bohu vďačné.
Deti, najmä tie dospievajúce,
však nie vždy vedia prejaviť svoje city. Momenty ich skutočnej
vďačnosti sú vzácne a veľmi
krehké. Prichádzajú znenazdajky, potichu, často so slzami
v očiach. Sprevádza ich vzájomné zmierenie a odpustenie,
prijatie druhého taký, aký je...
Dnešný deň je však dobrou
príležitosťou, aby všetky deti,
bez ohľadu na vek, mohli svojim
mamám vyjadriť to, čo k im
cítia. Aby im prejavili nielen
vďaku, ale aj lásku a úctu. Zaslúžia si to. Za ich každodennú
starostlivosť, za prebdené noci,
za trápenie a strach o zdravie
dieťaťa, za každodennú dob-

rovoľnú obeť, dávanú úprimne
a nezištne.
Milé mamy, staré mamy
i prastaré mamy,
v mene Vašich detí Vám chcem
poďakovať za všetku tú nehu
a starostlivosť, ktorou ich zahŕňate, za opateru, nekonečnú
lásku a trpezlivosť. Za každé
dobré slovo, ktorým ste obohatili ich dušu. Aj za prísnosť,
ktorou formujete ich mladé
životy, hoci Vám pritom stíska
srdce. Za to, že každý deň im
odovzdávate kus seba a držíte
nad nimi ochrannú ruku, aj keď
už samostatne kráčajú životom.
Že stojíte pri nich v dobrom aj
v zlom.
Proste za to, že ste MAMY.
Ing. Iveta Rušinová,
primátorka mesta Krompachy

V Krompachoch úspešne odštartovali
Jarné trhy kvetín a zelene
Mesto Krompachy 27. apríla
pre svojich občanov po prvý
krát zorganizovalo Jarné trhy
kvetín a zelene. „Hoci sa v novodobej histórii konali po prvý
raz, vlastne sme iba nadviazali
na dávne tradície. Tie trhové
začali už za čias kráľa Ferdinanda, ktorý udelil nášmu mestu
v roku 1562 právo usporiadať
dva výročné trhy, jeden na Juraja
(24. apríl) a druhý na Matúša
(21. september), aby tak podčiarkol jeho vtedajší význam.
Sama si ako dieťa pamätám,
že sa v Krompachoch na jar
zvykol konať na Štúrovej ulici
trh živých zvierat, najmä malých prasiatok,“ priblížila svoju
motiváciu iniciátorka kvetinového trhu, primátorka mesta

Ing. Iveta Rušinová. Šiesti predajcovia - pestovatelia okrasných rastlín a zelene zo Zvolena, Banskej Bystrice, Svidníka,
Sadov nad Torysou, Kružnej,
ale aj z poľského Nového Targu
ani neočakávali, že o ich tovar
bude až taký veľký záujem. Kto
prišiel, videl, že ani nestíhali
vykladať, taký veľký dopyt bol
po ich priesadách, kvetoch,
kríkoch či stromčekoch. Už
na obed nebolo takmer z čoho
vyberať. Sami predajcovia priznali, že podcenili Krompachy,
ale sľúbili, že na budúci rok už
prídu s oveľa väčším počtom aj
sortimentom tovaru. „Mesto
na tom určite nezarobilo, ale
tieto trhy rozhodne nehodnotíme
ako stratovú akciu. Pre nás nie

je v takomto prípade meradlom
úspešnosti finančný profit, ale
snaha uspokojiť záujem našich
občanov. Ľudia boli spokojní,
nakúpili si a myslím, že boli
spokojní. Podobné trhy síce sú
v okolitých mestách, ale ľudia za
nimi musia vycestovať. Je preto
príjemné, ak si môžu priamo
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Monika Tančáková:

Skvelý domov
Čo by tak na svete
mohlo byť viac
ako sa domov vrátiť
ako sa s mamou poláskať
a povedať jej
Odpusť mi to mama
tak dlho
musela si čakať
Pri každom zvítaní
cítiť rozlúčenie
sotva prah prekročím
zas otváram dvere
rytmicky a presne
znie táto pieseň roky
opúšťam ťa mama
opúšťam Krompachy
Nesmúť
to preto
aby som sa mohla
vrátiť
poláskať sa s tebou
otcovi povedať
že nič na svete
neznamená viac
ako taký skvelý
krompašský domov mať

vo svojom meste nájsť to, čo ich
poteší, čo potrebujú a čo si môžu
hneď vysadiť doma, alebo na svojich záhradkách,“ konštatovala
primátorka, ktorá priznala, že
hoci na jarnom trhu rastlinky
nahradili živé zvieratá, ak občania prejavia záujem, bude uvažovať o jeho rozšírení aj o predaj
živých zvierat. Krompašania sa
však podľa jej slov určite môžu
tešiť na budúcoročný 2. ročník
Jarných trhov kvetín a zelene.
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Neznáma osobnosť Krompách
Ladislav Tetmajer
(1862 – 1904)
V mesačníku Krompašský
spravodajca sme už uverejnili
článok o rodine Tetmajerových. Vyslovil som vtedy domnienku, že ich životné osudy
skrývajú ešte mnoho nezodpovedaných otázok. Hoci som
sa tým plánovite nezaoberal,
náhoda chcela, aby som sa
k nim opäť vrátil.

Dôvodom bola zmienka v „Bányászati és kohászati lapok”
(Banícke a hutnícke noviny),
ktorých vydania pred 1. svetovou vojnou sú nevyčerpateľným
zdrojom informácií k štúdiu
dejín baníctva a hutníctva na
Spiši. Pri prezeraní tretieho
čísla z 1. februára 1904 som
našiel nepodpísaný článok
s titulkom „Tetmajer László †”.
Uvádza sa v ňom, že 24. januára
1904 nečakane zomrel Ladislav
Tetmajer, ústredný technický
riaditeľ účastinnej spoločnosti
Rimamuránsko-šalgótarjánskej oceliarne, riaditeľ továrne
na plechy UNIO a účastinnej
spoločnosti Pohornádskej žele-

Okienko ŠZŠ
Žiaci ŠZŠ Krompachy
oslávili Deň Zeme
vyčistením lesa
História Dňa Zeme, ktorý si
tradične pripomíname 22. apríla, sa začala písať v roku 1970
v USA. Senátor Gaylord Nelson
vtedy poveril študenta Denisa
Hayesa organizáciou série

ziarskej spoločnosti, vynikajúci
odborník tuzemského hutníctva železa. Autor v článku píše
o pohrebe L. Tetmajera, o prítomných smútočných hosťoch
a nakoniec uverejňuje rozlúčkový prejav riaditeľa železiarne
a oceliarne v Ózde Zoltána
Lázára. O živote zosnulého sa
v článku nič nepíše. V nasledujúcom čísle, z 15. februára
1904, je ale opäť spomenutý
a tu už noviny prinášajú viacero
informácií o Tetmajerovom
živote. Podľa novín sa Ladislav
Tetmajer narodil v roku 1862
v Krompachoch, vo vtedajšej
Spišskej župe, kde bol jeho otec
riaditeľom továrne. Stredoškolské vzdelanie získal v Levoči
a v Košiciach. V roku 1880 začal
študovať hutníctvo železa na
chýrnej banskoštiavnickej Banskej akadémií, štúdiá ukončil
s vyznamenaním a ako praktikant začal pracovať v erárnych
železiarňach v Podbrezovej.
V roku 1884 sa vrátil do Banskej Štiavnice a na akadémii
pôsobil ako asistent na katedre
strojárstva. Po necelom roku
mu vedenie Rimamuránsko-

šalgótarjánskej oceliarne ponúklo zamestnanie, pretože sa
dozvedelo o jeho mimoriadnom
nadaní. Vyslali ho na zahraničné študijné cesty, pochodil Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Anglicko, Belgicko a bol aj
v Amerike, aby získal poznatky
o metódach a zariadeniach
využívaných v hutníctve, ktoré
by potom mohol zužitkovať pri
modernizácií spoločnosti.
Noviny píšu, že Ladislav Tetmajer nezaháľal a chopil sa príležitosti. Podľa článku, v roku 1888,
iba ako dvadsaťštyriročný, projektoval Thomasove pece v Šalgótarjáne. V roku 1894, už ako
riaditeľ továrne v Ózde, projektoval a viedol stavbu Martinskej
pece a valcovne ocele tunajšieho
závodu. Vypätá práca na týchto
stavbách mu však nahlodala
zdravie a rok strávil v južných
krajinách. Po návrate z liečenia ho vymenovali za zástupcu
generálneho riaditeľa. V roku
1900, keď účastinná spoločnosť
Rimamuránsko-šalgótarjánske
oceliarne kúpili továrne UNIO
a Pohornádsku železiarsku
spoločnosť, Tetmajera poverili

environmentálnych protestov a výukových programov,
s cieľom podporiť environmentálne hnutie v celej krajine.
Prvý Deň Zeme bol úspešný
a v Spojených Štátoch viedol
okrem iného aj k založeniu
Americkej agentúry pre
ochranu životného prostredia
a k prijatiu Zákona o čistote
ovzdušia, Zákona o čistote
vody a Zákona o ohrozených
druhoch.

Počas nasledujúcich rokov sa
iniciatíva Dňa Zeme postupne
šírila aj do zahraničia. V roku
1990 bol Denis Hayes znovu
požiadaný o zorganizovanie environmentálnej kampane, tento
krát na globálnej úrovni. Na
celom svete sa podarilo zmobilizovať asi 200 miliónov ľudí v 141
krajinách. Akcia viedla k naštartovaniu iniciatív zameraných
na recykláciu a pomohla tiež
pripraviť svetovú verejnú mienku na Summit Zeme v Rio de
Janeiro, ktorý bol organizovaný
o dva roky neskôr pod hlavičkou
Organizácie spojených národov.
Miléniový Deň Zeme v roku
2000 bol tematicky zameraný
na globálne otepľovanie a čisté
energie. Svoje podujatia počas
neho organizovalo asi 5000
environmentálnych skupín z rekordných 184 krajín sveta.
V súčasnosti oslavuje Deň
Zeme viac ako miliarda ľudí

funkciou technického riaditeľa
oboch tovární. Choroba sa však
vrátila a ani operácia mu už nedokázala zachrániť život.
Ani tento článok však nevyjasnil všetky otázky. Po prvé
– v článku sa píše, že v roku
1888 mal Tetmajer 24 rokov, ale
v prepočte s rokom narodenia
to nesedí. Po druhé – nebolo
uvedené kde zomrel, ani kde
je pochovaný. Odpoveďou na
prvú otázku môže byť chyba
autora. Na druhú otázku som
dlho hľadal odpoveď korešpondenciou s archívmi miest Ózd
a Salgótarján v Maďarsku, kde
ma odkázali na internetovú
stránku jednej knižnice. Tam
som v kalendári jubileí významných osobností konečne našiel
aspoň čiastočnú odpoveď –
miestom úmrtia krompašského
rodáka Ladislava Tetmajera
bola Budapešť. Neznáme ale
zatiaľ ostáva miesto jeho posledného odpočinku. Pri pátraní som však našiel ďalšieho
Tetmajera – Alfréda (1889
– 1960), ktorý sa narodil v Salgótarjáne a bol, tak ako všetci
Tetmajerovci,
absolventom
banskoštiavnickej akadémie.
Ale to už je iný príbeh.
Ludovit Dulai

v 175 krajinách sveta. Stal sa
tak najväčším sekulárnym
sviatkom, ktorý slávia ľudia
spoločne na celej planéte, bez
ohľadu na pôvod, vieru alebo
národnosť. Dátum 22. apríl
teda môžeme považovať za
výročie vzniku moderného environmentálneho hnutia.
Aj my sme si tento deň pripomenuli akciou, zameranou na
vyčistenie lesa v blízkosti našej
školy, v rámci týždňa jarného
upratovania, ktoré zorganizovalo mesto Krompachy.
Od mesta sme dostali igelitové
vrecia a rukavice. Žiaci 4.A,
6.A a 6.B spoločnými silami
vyzbierali vrecia plné odpadkov
a aspoň troškou tak prispeli
k zlepšeniu nášho životného
prostredia. Po ukončení akcie
dostali žiaci od mesta sladkú
odmenu.
Mgr. Sylvia Semanová,
Mgr. Janka Čechová, ŠZŠ Krompachy
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Svätý Florián a rytieri plameňa
Štvrtý máj je dňom sv. Floriána, ktorý je patrónom hasičov.
Pri tejto príležitosti chceme vyjadriť poďakovanie množstvu
mužov a žien v hasičských zboroch, ktorí držia pomyslenú
ochrannú ruku nad našimi majetkami i životmi a chránia nás
pred nebezpečným živlom.
Za ich smelosť a odvahu im
patrí dôstojné miesto pod
Floriánovou zástavou aj naša
vďaka. Pripomeňme si preto
postavu sv. Floriána a začiatky
prvých hasičských zborov.

Legenda o sv. Floriánovi nie je
na Slovensku až taká rozšírená,
ako u našich južných susedov
v Rakúsku. Jeho uctievanie je
u nich veľmi silné a je spojené
s mnohými ľudovými zvykmi
a cirkevnými obradmi. Bezmála
každá dedina má jeho sochu.
Sochy sv. Floriána sa nachádzajú aj na Slovensku, ale na Spiši
som sa so žiadnou nestretol.
Sv. Florián je patrónom hasičov
– rytierov plameňa. Býva zobrazovaný ako rímsky vojak s prilbou na hlave, ktorý drží v jednej
ruke zástavu a v druhej nádobu

s vodou. Legenda o sv. Floriánovi vznikla v druhej polovici
3. storočia. Opisuje Floriána,
ktorý bol veliteľom rímskej pevnosti Caecia na území terajšieho
Rakúska. Nadľudským úsilím
sa mu podarilo skrotiť obrovský
požiar okolo vojenského tábora.
Vojaci tento zázrak prisúdili
jeho nadľudskej sile a od tých
čias ho uctievali bezmála ako
boha. Počas prenasledovania
kresťanov, počúvajúc hlas svojho svedomia, Florián sa vzbúril
proti ukrutnostiam. Prijal kresťanstvo a tým aj údel martýra.
Bol bičovaný, na krk mu uviazali kameň a hodili ho do rieky
Enns. Podľa legendy sa jeho telo
zachytilo na vyčnievajúcej skale
a jeho mŕtvolu strážil orol, až
kým ju nenašla kresťanka menom Veronika a nepochovala
ho. Toto všetko sa stalo 4. mája
304 n. l.
Floriánov hrdinský čin počas
požiaru sa šíril ústnym podaním
a ľudia si ho vážili. Na základe
toho si ho rytieri plameňa – hasiči zvolili za svojho patróna a za
svoj vzor. Nie náhodou, keďže

v osobe sv. Floriána sa spája
všetko to, čo je podstatou ich
činnosti: statočnosť, čestnosť
a obetavosť.
V civilizovaných štátoch staroveku mohli ľudia stratiť pri
požiari všetko. Preto prvé kroky na ochranu pred požiarmi
podnikali už vtedy. Pred viac
ako štyritisíc rokmi v Egypte
vydali nariadenie o pohotovosti
hasiacich vedier. Rímsky cisár
Augustus v roku 21 p. n. l. vyčlenil 600 otrokov, ktorí mali za
povinnosť uhasiť plameň každého druhu. Skoro ale vysvitlo,
že takouto závažnou úlohou je
nutné poveriť slobodných ľudí.
Tak vznikol tzv. Strážny prápor.
Prísny zákon proti podpaľačom vydal prvý uhorský kráľ
sv. Štefan, ktorý vládol v rokoch
1000 až 1038. Zo 16. a 17. storočia poznáme protipožiarne
mestské štatúty Bratislavy,
Banskej Štiavnice, Kremnice
a Modry. Túto činnosť vykonávali cechy. Prvý požiarny poriadok v Uhorsku vydal cisár Jozef
II. v roku 1788. Prvý dobrovoľný
hasičský zbor v Uhorsku vzni-
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kol v roku 1835 v Arade (terajšie
Rumunsko). Prvý profesionálny hasičský zbor v Uhorsku,
s 12-timi členmi, vznikol v Pešti
v roku 1870. Stalo sa to vďaka
grófovi E. Séčénimu (Széchényi), ktorý odišiel zbierať skúsenosti v roku 1862 do Londýna.
Aby mohol dôkladne študovať
prácu hasičov a osvojil si metódy ich praktickej činnosti,
vstúpil do chýrnej Fire Brigade.
Po návrate do vlasti v roku 1864
napísal prvú odbornú príručku
pre hasičov a v Pešti inicioval
najskôr vznik dobrovoľného hasičského zboru.
Na území Slovenska vznikol
prvý dobrovoľný hasičský zbor
v roku 1847 v Prešove. Hromadne hasičské zbory na Slovensku
vznikali po zániku cechov, po
roku 1872. Prvé valné zhromaždenie hasičských spolkov
sa konalo 21. januára 1873
v Martine a toto mesto sa potom
stalo aj strediskom slovenského
hasičstva. Priemyselná revolúcia priniesla so sebou modernizáciu hasičskej techniky a aj
zásahových postupov. Ale to už
je nová kapitola, o ktorej by sa
mohlo písať oveľa rozsiahlejšie.
Ludovit Dulai

Týždeň jarného upratovania ukázal,
komu záleží na peknom a čistom meste
Posledný aprílový týždeň vedenie mesta Krompachy oslovilo
s výzvou obyvateľov, spoločenstvá vlastníkov bytov, podnikateľov, obchodníkov i rôzne
spoločenské združenia, aby sa
aktívne zapojili do upratania
mesta po dlhej zime. Napriek
tomu, že pracovníci mesta
všetko potrebné pripravili, zabezpečili veľkokapacitné kontajnery aj odvoz špeciálneho
odpadu, mnohé bytové domy
vôbec nezareagovali. „Žiaľ,
ukázalo sa, že veľa ľudí vie iba
kritizovať, ale priložiť ruku je
veľký problém. Preto chcem o to
viac poďakovať všetkým, ktorí sa
zapojili do jarného čistenia mesta a ukázali, že im záleží na tom,
aby naše mesto bolo pekné a aby
sme sa tu dobre cítili. Je mi ľúto,
že ľudia, ale ani niektorí majite-

lia malých prevádzok, si nechcú
upratať vo svojom bezprostrednom okolí a čakajú, že im pred
vlastný dom alebo obchod prídu
upratať zamestnanci na aktivačných prácach. Naopak, veľmi
oceňujem zapojenie mládeže
a tých občanov z bytových domov,
ktorí nelenili a pomohli mestu
ale aj sebe. Veľmi si vážim, ako
sa do upratovania svojho okolia, ale aj lesov, zapojili žiaci
všetkých našich škôl a niektoré
združenia. Mládež nám skutočne môže ísť príkladom. Len
na dokreslenie, gymnazistom sa
podarilo za pol hodiny vyzbierať
25 vriec, najmä plastových fliaš
od lacného vína. Zapojili sa ale
aj hasiči, združenie poľovníkov
a tiež ďalší ochotní dobrovoľníci,“ uviedla primátorka mesta
Ing. Iveta Rušinová. Bokom

neostali ani zamestnanci mestského úradu, ktorí sa pustili do
upratovania lesa od odpadkov
a po lesnej kalamite. V tejto súvislosti opravujeme informáciu
z aprílového čísla Krompašského spravodajcu, kde sme na
strane 4, nesprávne uviedli, že
na začiatku apríla žiaci krompašských škôl zbierali v okolí
mesta psie exkrementy. Správnou
informáciou
je, že plné vrecia
odpadu po domácich
miláčikoch
obyvateľov sídlisk
odpratali pracovníci na malých
obecných službách.
„Na margo tohto
problému chcem iba
povedať, že zo strany
majiteľov psov, ktorí

si pravidelne neupracú po svojom
zvierati, je to nielen nezodpovednosť ale doslova drzosť. Prečo
si myslia, že ich spoluobčanov
teší chodiť medzi psími výkalmi?
A nemyslia na to, že v okolí sa
pohybujú a hrajú deti?,“ zdôraznila primátorka mesta a dodala,
že ak títo chovatelia psov majú
problém kúpiť si lopatku, nech
sa za ňou zastavia na mestskom
úrade a ona im ju kúpi. „Pretože
ja sa namiesto nich hanbím, keď
vidím, akú špinu máme niekedy
na sídliskách.“ dodala.

6

máj 2013

KROMPAŠSKÝ

spravodajca

Fotoreportáž z účasti študentov SSOŠ SEZ Krompachy
na 23. Jarnej gastronomickej výstave jedál a cukrárenských výrobkov
V aprílom čísle Krompašského
spravodajcu sme priniesli informáciu o prestížnej súťaži, ktorú
12. apríla 2013 v priestoroch
Hotela Plejsy, wellness&fun
resort Krompachy, zorganizoval Tatranský a Košický
klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC).
Svoje schopnosti v juniorskej
kategórii súťaže, ale aj pri
zabezpečovaní služieb v Hoteli Plejsy, úspešne predstavili
študenti Súkromnej strednej odbornej školy (SSOŠ)
SEZ Krompachy, z odborov
kuchár - čašník a spoločné
stravovanie. Na výstave sa
zúčastnili a cenné skúsenosti
získali prváci Lukáš Pavlík,
Lívia Kandrová, Slavomírka
Fecková, druháci Katarína
Mihňáková, Monika Gáborová,
Vladimír Murňák, Veronika
Kaintzová, Ivana Bosáková,
Marcela Šebestová, Stanislava
Hebelková, Anna Pavolová
a Mária Kalinajová a tretiaci
Marián Seman, Katarína Dobrovičová a Simona Verešová.
Len pripomíname, že študenti
SSOŠ SEZ Krompachy získali
2. miesto za slávnostnú tabuľu a
za studenú kuchyňu. Slávnostnú tabuľu na tému „Jar prichádza“ pripravila Lívia Kandrová,
na studenej kuchyni spolupra-

covali Jozef Ziolkovský a Patrik
Bikár. V rámci súťaže Top kuchár školu reprezentoval Jozef
Ziolkovský, ktorý pripravil
bravčovú panenku plnenú feta
syrom a bazalkou, s dusenou
ryžou a višňovou omáčkou.
Miešané nápoje pre hostí pripravovali Lívia Kandrová a Marián Seman. Žiakov na súťaž
pripravili a viedli majsterky
odbornej výchovy Bc. Janka
Laciňáková a Bc. Alžbeta Holická.
História Slovenského zväzu
kuchárov a cukrárov sa datuje
od apríla 1990, keď vznikol ako
jeden z prvých profesijných zväzov na Slovensku. V roku 2000
sa SZKC stal riadnym členom
Svetovej organizácie kuchárskych a cukrárskych asociácií
– WACS, ako oficiálny orgán
zastupujúci kuchárov a cukrárov na Slovensku. Tatranský
klub kuchárov a cukrárov,
ktorý má sídlo v najvyhľadávanejšom regióne cestovného
ruchu na Slovensku, vo Vysokých Tatrách, sa okrem iných
aktivít prezentuje každoročnou
„Jarnou gastronomickou výstavou“. Aj preto patrí poďakovanie organizátorom súťaže za to,
že umožnili študentom z Krompách zúčastniť sa na takomto
prestížnom podujatí.
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Do jarného upratovania sa príkladne zapojili dobrovoľní hasiči
Ako každý rok prichádza s jarným obdobím aj obdobie veľkého upratovania. Mesto Krompachy každoročne v jarných
mesiacoch poskytne zdarma
našim obyvateľom veľkokapacitné kontajnery, ktoré slúžia
na zbavenie sa nepotrebných
vecí a tak na skrášlenie nášho
mesta. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ)
Krompachy sa pravidelne od

svojho vzniku schádzali pri
rôznych brigádach a upratovaní
areálu a budovy hasičskej zbrojnice, prístupovej cesty a širšieho okolia, aby zveľadili nielen
priestory ale aj okolitú krajinu.
Takto to prebiehalo aj tento
rok v rámci akcie „Týždeň jarného upratovania“. Ďakujem
všetkým, ktorí sú ochotní pracovať pre dobrovoľné združenie
a ochranu životov a majetku

spoluobčanov aj vo svojom voľnom čase. Verím, že takéto akcie budú prebiehať i naďalej tak
intenzívne, ako doteraz. Ďalšie
informácie ohľadne pripravovaných a prebiehajúcich akciách,
zásahoch, súťažiach a celkovej
činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Krompachy môžete nájsť na internetovej stránke
www.dhzkr.webnode.sk
Ing. Peter Wolf, DHZ Krompachy

Dobročinné aktivity s Panasonicom
Zamestnanci krompašského závodu PANASONIC
AVC Networks Slovakia si
pripomenuli Deň Zeme dobročinnými aktivitami.
Pracovníci jediného európskeho výrobcu spotrebnej elektroniky Panasonic v Krompachoch
navštívili pri príležitosti Dňa
Zeme, ktorý si pripomíname
22. apríla, materskú školu
v Slovinkách. Tamojší škôlkari
sa celý posledný aprílový týždeň
venovali téme ochrany prírody
a učili sa, ako správne roztriediť
odpad. Spoločnosť Panasonic
AVC Networks Slovakia, s. r. o.,
a jej pracovník Peter Mihalčin,
pre deti 25. apríla zorganizovali
špeciálnu hodinu Eko výchovy.
Hravou formou sa deti spolu
s pani učiteľkami, ktoré pripravili krásnu hranú rozprávku,
naučili podľa farieb roztriediť

odpad. Nové vedomosti budú
môcť využiť priamo v materskej
škole, pretože firma Panasonic
jej darovala štyri farebné zberné nádoby na triedenie odpadu.

V aktivitách podporujúcich
skvalitňovanie
životného
prostredia krompašskí pracovníci spoločnosti Panasonic pokračovali 2. mája.

V Tatranskom Národnom
Parku (TANAP), v časti Tatranská Lomnica, vysadilo jej
18 zamestnancov 420 kusov
nových sadeníc jedličiek
a borovíc. Pred výsadbou si
vypočuli od zamestnancov
TANAP-u
Ing.
Vojtecha
Chovanca a Ing. Petra Pateru
zaujímavú prednášku. Vďaka patrí aj Jánovi Marhefkovi
z Odboru starostlivosti o lesy
Štátnych lesov TANAP-u, ktorý
im zabezpečil sadenice i potrebné náradie.
Výrobca audio a video techniky Panasonic AVC Networks
Slovakia, s. r. o., začal v meste
Krompachy svoju činnosť
v roku 2000. V súčasnosti zamestnáva takmer 700 pracovníkov.
Ing. Andrea Jánošíková,
Panasonic AVC Networks Slovakia, s. r. o.
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Poviedka
Každý deň si chodím pozrieť
svoju malú záhradku. Mám
veľmi rada kvety. Predtým som
mala v záhrade pri domčeku
veľa všelijakých kvetov - ruže,
tulipány, sirôtky, muškáty i cínie. Všetky boli červené. Už neviem prečo som mala tak rada
červenú farbu. Asi preto, že táto
farba vyjadruje lásku, vášeň, ale
červená je aj farbou krvi. Symbolom života. Malý domček,
záhrada a červené kvety bolo
všetko, čo som mala. Nikdy som
nevidela pravé more, ale more
kvetov pre mňa znamenalo viac,
ako more vody. Nerada som
kvety trhala zo záhrady, nechávala som ich žiť. Ak však niekto
poprosil, že chce kvietok darovať niekomu drahému, vybrala
som ten najkrajší kvet a s láskou
som mu ho darovala. Bola som
rada, že môžem niekomu urobiť
radosť. Najúžasnejšie zo všetkého boli rána, keď kvapky rosy
ostali na lupeňoch ruží a jagali
sa v slnečných lúčoch. Zarána,
blúdiac po záhrade som bola
šťastná. A večer sediac na priedomí, keď slnko zapadlo, tešila
som sa z nádhernej vône ruží.
Boli to moje kvety, moje malé
deti. Robili mi spoločnosť, keď
moje veľké deti boli vo svete,
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Modlitba za kvety
alebo v práci. Nemohli byť stále
pri mne. Ale moje kvety boli so
mnou každý deň, celú jar, leto aj
na jeseň, až do prvých mrazov.
Ja som ich polievala, ošetrovala
a oni sa mi odvďačovali svojou
krásou.
Teraz prebývam na mieste, kde
je veľa kvetov. Ale nie sú to len
moje kvety. Sú všetkých nás, čo
sme tu. A nemusím ich zalievať
a ba ani ošetrovať. Sú nádherné,
teším sa z nich, ale túžim mať
aspoň jeden svoj vlastný kvietok. Možno som sebecká. Tu,
kde som, už nepotrebujem nič.
Je tu všetko, ale predsa sa teším,
keď v mojej malej záhradôčke
zasvieti svetielko, alebo keď mi
tam deti, iba pre mňa, zasadia
kvietok. Teším sa, keď je kvietok červený. Stačí mi aj taký
maličký, nenápadný. Nemusí
to byť ruža, ani orchidea. Len
nech je môj a nech je červený.
Aj teraz som tu a čakám. Veď
zajtra mám narodeniny, v máji,
keď celý svet je obsypaný kvietím. V mojej malej záhradôčke
sú zasadené červené begónie.
Ich lístky sú trochu omrazené.
Asi ich poškodila tá studená
noc. Je potrebné ich ošetriť.
Len ja už nemôžem. Moje ruky
a nohy ma neposlúchajú. Nie

Burza starších kníh vyradených
z knižničného fondu Mestskej knižnice
Mestská knižnica v Krompachoch pripravila posledné dva
aprílové dni burzu vyradených
kníh. Konala sa v popoludňajších hodinách pred budovou
Domu kultúry. Záujem okoloidúcich bol značný. Pomohlo
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nám i krásne slnečné počasie,
ktoré nabádalo záujemcov, aby
sa pristavili pri našich pultoch.
Sme radi, že si knihy, ktoré už
v knižnici doslúžili, našli svoj
nový domov.
Žofia Síkorová, MK Krompachy

je mi dovolené to robiť. Tu kde
som, už musím len oddychovať.
Veď tak mi povedali. „Narobila
si sa vo svojom živote dosť, tak
teraz odpočívaj. Zaslúžiš si to“.
Ale ja by som tak rada ošetrila
tie svoje kvietočky. Ale zajtra
mám predsa narodeniny, určite prídu deti, alebo niekto si
na mňa spomenie a príde ku
mne, zapáli mi svetielko a určite ošetrí aj moje kvety. A hľa.
Prichádza pani. Je mi veľmi
povedomá, poznám ju, len som
zabudla jej meno. Ten Alzheimer v posledných rokoch života
mi v mojej hlave veľa vygumoval. Ale teraz to predsa nie je
podstatné. Pani sa skláňa nad
mojimi kvietočkami. Teším sa.
Určite otrhá vyschnuté lístky
na mojich begóniách a možno
ich aj poleje. Veď celý deň pálilo slniečko a zajtra, keď prídu
deti, privítam ich v celej paráde.
Otáča sa na všetky strany, asi
hľadá fľašu na polievanie, alebo niečo, čím by ošetrila moje
kvety. A teraz sa zohýna. Ale, čo
to robí tá žena? Veď ona netrhá
len lístočky, ba ani kvety! Ona
vyberá moje kvety aj so zemou.
Nemo kričím: „Nerob to! To
sú moje kvety! Patria mne! To
je všetko čo mám, a ty mi to

berieš? Veď tebe ruky ešte slúžia, ty si ich môžeš dopestovať,
ale ja už nie!“ Nepočuje ma.
Len vetrík ticho zašumí, vtáčik
v kroví smutne zaspieva. A ona
odchádza. Usmieva sa. Už má
tri begónky. Nemusí ich kúpiť.
Veď prečo by aj, keď v mojej záhradke jej nikto nezabránil, aby
si ich zobrala. Teší sa, ale ja som
smutná. Keby to vedela, možno
by mi to neurobila. Srdiečko ma
už síce nebolí, slzy mi už po tvári nestekajú, veď nemôžu, ale
bolí ma duša. Ako mám ľuďom
povedať, aby to nikdy, nikomu
neurobili, keď moje prsty sú
tuhé a jazyk nemý? Požalujem
sa svojej dcére, keď príde. Ale
ako jej to poviem, keď nemôžem
rozprávať? Už viem. Povie to za
mňa vietor v lístí a vtáčik ukrytý
v kroví, ktorí boli svedkami tejbiednej malej ohavnosti.
Milá pani, verím že moje kvietočky vo svojej záhradke opatruješ. Dúfam, že neskončili
niekde na lúke, alebo v kontajneri. Verím, že si mi neublížila
preto, aby si mi spôsobila žiaľ,
ale preto, aby si ty urobila radosť. Darujem ti moje kvety, ale
ošetruj ich a pomodli sa za mňa,
za moju dušu.
Autorka: Iveta Rušinová

Medzinárodný
deň detí

spoločne oslávime bohatým programom
pre malé aj veľké deti

v nedeľu 2. júna 2013 od 13,30 do 19,00
v areáli hotela Plejsy.
Všetci ste srdečne pozvaní!

Tešiť sa môžete na rôzne atrakcie, nafukovadlá, mobilné
terárium so zvieratkami, lukostreľbu, ale aj na rôzne súťaže
a animované aktivity. Vyskúšať si budete môcť aj chodenie
vo vodných bublinách v bazéne a pozrieť divadelnú rozprávku
„O fúzatej Snehulienke, alebo O bublinkovom kráľovstve“,
ktorá je plná humoru, pesničiek a zaujímavých nápadov.
Vstupné: 50 centov za každé dieťa.
Vstup detí do 15 rokov iba v sprievode rodiča
alebo zodpovednej dospelej osoby.
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Mesto Krompachy, Klub slovenských turistov MŠK a Mestský
športový klub v Krompachoch

pozývajú priaznivcov pešej turistiky

na 37. ročník

Turistického prechodu
Krompašskými vrchmi
Dátum konania: 8. jún 2013 (sobota)
Trasy:
A) Krompachy – Biela skala - Krompachy
B) Krompachy – Za horou – Biela skala - Krompachy
C) Krompachy- Prostá dolina- Biela skala - Krompachy
D) Krompachy- Olcnava Raj – Biela skala - Krompachy
E) Krompachy – Kamenný potok – Biela skala - Krompachy
F) Krompachy – Žakarovské lúky – Slovinky – Biela skala - Krompachy
G) Krompachy – Plejsy – Slovinky
– Vlašský chodník – Biela skala – Krompachy
H) Krompachy – Plejsy – Slovinky – Sejková – Biela skala – Krompachy
I) Krompachy – Plejsy – Slovinky
– Poračská dolina – Biela skala – Krompachy
J) Krompachy – Plejsy – Slovinky – Slovinská hora
– Biela skala – Krompachy
Prezentácia:

13,5 km
20, 0 km
25,0 km
32,5 km
40,0 km
23,0 km
21,0 km
28,0 km
40,0 km
45,0 km

pri Mestskom úrade v Krompachoch,
Námestie slobody 1

Odchod na trasy: - individuálne - 35/45 km trasa od 6.00 hod
- ostatné trasy od 7,00 do 10,00
Cieľ prechodov: Podanie občerstvenia, odovzdanie odznakov
a účastníckych lístkov sa uskutoční
pri chate Pod Vápencom /miestny názov
„Čarda“ - od 12,00 do 17,00
Od chaty pod Vápencom
- zastávku ŽSR cca 45 minút chôdze
- na zastávku SAD cca 30 minút chôdze
Účastnícky poplatok: deti a mládež do 18. rokov,
dôchodcovia
1€
ostatní účastníci
1.5 €
každému účastníkovi bude odovzdaný
účastnícky list, odznak a občerstvenie.
Program od 13 hod: Na počúvanie hrá country hudba
„ZAHURACI“
Upozornenie:
Pochod sa koná za každého počasia, účastníci musia byť patrične vystrojení.
Za bezpečnosť detí do 15 rokov zodpovedajú rodičia alebo vedúci detských
kolektívov.
Informácie :

www.kstkrompachy.wbl.sk
Turistický prechod
Krompašskými vrchmi - Propozície

Kontakt:

Ivan Šlacký, Mlynská 7, Krompachy,
tel: +421917 651 911
e-mail: ivan.slacky@netiq.sk

Záhradkárska poradňa

Pestujeme hlúboviny

Hlúboviny patria do pestovateľského sortimentu našich záhradiek. Pri hlúbovinách je dôležité dopestovať kvalitnú priesadu.
Aké by mala mať vlastnosti? Prvou podmienkou je, aby priesady neboli „vytiahnuté“, čo sa stáva vtedy, ak ich pestujeme
v príliš teplom prostredí. Priesady hlúbovín musia mať v noci
teplotu len okolo 10°C, aby sme zamedzili ich rastu. Cez deň
môže teplota stúpnuť na 20 – 25 °C. Z toho vyplýva, že priesady
hlúbovín si nemôžeme vypestovať za oknom v byte, ako rajčiny
a papriku. Môžeme ich pestovať len v parenisku, fóliovníku
alebo v skleníku.
Semená vysievame, keď teplota pôdy dosahuje aspoň 10 °C.
Sejeme riedko, po jednom semiačku vo vzdialenosti 2 - 3 cm,
do jamiek hlbokých cca 1 cm, ktoré urobíme prstom. Riedka
sejba nám zabezpečí, že sadeničky budú mať dosť svetla a živín
a nebudú sa vyťahovať. Po sejbe môžeme pôdu dobre zavlažiť,
ale nesmieme ju preliať! Klíčenie nastáva po 5 - 7 dňoch, podľa
teploty pôdy. Keď sa na rastlinkách po klíčnych lístkoch objaví
prvý pravý list, môžeme ich pikírovať do kelímkov, alebo debničiek rozdelených mriežkou na štvorce cca 5 x 5 cm. Vhodné
sú aj rašelinové zakoreňovače. Mriežku do debničiek si môžeme zhotoviť z kartónu, alebo tvrdšej umelej hmoty. Zemina na
hlúboviny má obsahovať dostatok kompostu. Pri presádzaní sa
snažíme nepoškodiť korienky. Kelímky aj debničky musia mať
drenáž na odtok prebytočnej vody, pretože hlúboviny neznášajú premokrenú pôdu, ktorá spôsobuje zahnívanie korienkov.
Hneď po ujatí sadeníc (3 - 5 dni) začíname s prihnojovaním
dusikatým hnojivom (liadok amónny s dolomitom LAD) a to
maximálne 1 % roztokom 1 dkg na 1 liter vody.
Prihnojujeme každých 10 dní, ostatné zálievky sú iba s vodou.
Pred výsadbou na záhon je potrebné sadeničky otužovať. Najprv znížime nočné teploty v parenisku alebo v skleníku, potom
priesady necháme cez deň vonku v polotieni, nie na plnom slnku. Takto otužené priesady môžeme bez obáv vysadiť na záhon.
Pred vysadením nerobíme zálievku, aby sa nám nerozpadol koreňový bal. Hlúboviny potrebujú dostatok dusíka a organických
živín, preto by mal byt' záhon vyhnojený kompostom, alebo
v jeseni hnojom. Priesady vysádzame keď majú 4 až 5 pravých
lístkov.
Dôležitá je hĺbka výsadby. Kaleráby sadíme len po klíčne Iístky.
Hlboko vysadené, najmä letné kaleráby, zle vytvárajú buľvy,
pretože začínajú koreniť aj na stopke a tým sa posúva tvorba
buľvy vyššie. Naproti tomu kapustu, kel a karfiol vysádzame
hlbšie, až po pravé lístky.
Sadenice po ujatí na záhone hneď prihnojíme liadkom LAD,
1 % roztokom. Majme na pamäti, že hlúboviny po vysadení
nesmú zastaviť rast, pretože to spôsobuje predčasnú tvorbu
buliev, hlávok, ružíc a silne znižuje výšku úrody. Aby nedochádzalo k vyslepovaniu hlúbovín, najmä karfiolu, je potrebné pri
pikírovaní do kelímkov urobiť jednu zálievku s hnojivom, ktorá
obsahuje molybdén a bór. Môžeme na to použiť tekuté hnojivo HARMAVIT. Dva týždne po výsadbe hlúboviny ošetríme
zálievkou s prípravkom DECIS alebo KARATE ZEON proti
kvetárke kapustovej.
Proti voškám môžeme preventívne používať postrek do srdiečka čerstvým výluhom žihľavy, kým sa neobjavia vošky. Po ich
objavení použijeme na postrek PIRIMOR, BASUDIN, KARATE, DIAZOL a iné.
Ján Miľo

máj 2013

KROMPAŠSKÝ

spravodajca

11

Mesto Krompachy Vás pozýva
na komédiu plnú francúzskeho
espritu a šarmu, ktorá ponúka
zaujímavé príbehy ľudí vo vtipných, krátkych jednoaktovkách
s prekvapivým, niekedy priam
detektívnym záverom.
Štyria herci sa v nich prevteľujú
do viacerých postáv a osudov.
Všetky sa odohrávajú v malom
parížskom hotelíku
a v záhadnej izbe,
zvanej mandarínková,
ktorá má svoj vlastný príbeh.
Herecky náročné dielko, ktoré je
podané s ľahkosťou a s humorom.
Predstavenie nie je vhodné pre
mládež do 15 rokov.
•

Dom kultúry v Krompachoch
29. máj 2013 o 19,00 hodine

Vstupné : 9 eur

Predpredaj vstupeniek na mestskom úrade.
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Autor hry Robert Thomas
(1927-89) bol významný
francúzsky herec,
dramatik, filmový
a televízny scenárista
a tvorca jedinečného
francúzskeho žánru
„Comédie Policiére“.
Inak povedané - komediálneho
thrilleru, v ktorom sa majstrovsky
prepletá smiech s napätím.
Je autorom pätnástich
divadelných hier,
z nich najznámejšie sú Osem žien,
Turecká kaviareň
a Mandarínková izba.

NOVOOTVORENÁ

Čerpacia stanica LPG

ul. SNP pri STK

Predaj autoplynu a propánbutanových fliaš

Pondelok – Piatok

7:00 - 17:00

Sobota

7:30 - 15:30 Nedeľa 13:00 - 17:00
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KUPÓN č. 5

INZERCIA
Od júla 2013 dám do prenájmu 1-izbový
byt na Hlavnej ulici č. 22
v Krompachoch.
Tel.: 0907 136 377.

„Manželka nebola celú noc doma,“ sťažuje sa Mišo kamarátovi. „Asi má milenca“.
„Prosím ťa, nemysli na to najhoršie, možno... (dokončeAutorka: Ružena Andrašovská, Krompachy
nie v tajničke)
BREMENO,
BUDOVA,
ČIAPKA,
DOSKA,
ETAPA,HRANA, HRAZDA, IHLICA, ISKRA, JAHODA,
JARMO, KAČKA, KAPCE, KOCKA, KOČIAR,
KORUNA, KOTOL, KOTVA, KOVRAL, KRESLO,
KROKY, KYSELINA, NEVESTA, OLIVA, ORLOJ,
OTLAKY, PAPLÓN, PERLEŤ, PLIAGA, PLNKA,
PONČO, POTOK, PRIEVAN, PÚPAVA, RAKVA,
RAMENO, SKALA, SKRAT, SMENA, STOROČNICA,
ULICA, UMELEC, VLAJKY, ZVERINA
Správna odpoveď tajničky z aprílového čísla:
...stačí jeho kreditka.“
Vyžrebovaným úspešným lúštiteľom je Dušan Girba,
Poštová 2, Krompachy.
Výhru si môžete prevziať v pokladni mestského úradu
na prízemí.

Production
Ing. Radovan Kostelník
mobil: 0915 856 955
www.koradproduction.sk
koradproduction@gmail.com
Uzávierka Krompašského
spravodajcu je vždy
25. v mesiaci
Krompašský spravodajca
bude v predaji vždy po 10. dni
v príslušnom mesiaci.

svadby, jubileá
stužkové slávnosti
rodinné oslavy
1. sväté prijímania
birmovky
firemné prezentácie
iné
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