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MESTO KROMPACHY VÁS SRDEČNE POZÝVA NA

VIANOČNÉ TRHY
2012
13.- 15. decembra 2012
stánkový predaj v čase
od 8,00 -18,00 hod.

PRÍCHOD MIKULÁŠA
DO KROMPÁCH
5. december 2012 (streda)
o 16,00 a 18,00 hod.
Dom kultúry Krompachy (Slávnostné
rozsvietenie vianočnej výzdoby
- 17,30 hod.- nám. Slobody)
CENA VSTUPENIEK: 2,- € , (1,40 balíček + 0,60 vstupné),
na program v divadelnej sále).
Predpredaj: MsÚ Krompachy - kancelária
č. dv.6 (053/419 22 19, 053/419 22 20)
Vianočný benefičný koncert

Putovná výstava bábok

Recepty z červenej repy

Zveľadenie evanjelického kostola

Vyhodnotenie jesennej časti
vo futbalu

Jeseň v záhrade
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OZNAM pre záujemcov o účasť
na Vianočných trhoch
Termín konania Vianočných trhov: 13.12.2012 – 15.12.2012.
Na základe predloženej písomnej žiadosti obdržia vybraní žiadatelia od usporiadateľa tlačivo záväznej prihlášky spolu s organizačným poriadkom. Tieto budú zasielané do 23.11.2012. Uzávierka vrátenia vyplnených záväzných prihlášok zo strany uchádzačov o predajné miesta je do
3.12.2012; predávajúci s bežným sortimentom, ktorý zašle záväznú prihlášku (s požadovanými údajmi, dokladmi a dokladom o zaplatení poplatku) do 3.12.2012 si uplatní 10 % zľavu za predajné miesto na stánok.
Účastníci, ktorí doručia záväznú prihlášku do uzávierky majú garantované miesto na predaj.
Bližšie podrobnosti sú uvedené v Organizačnom poriadku Vianočných
trhov pre rok 2012.
Žiadosti doručiť na adresu:
Mestský úrad Krompachy,
Kontakt: fax: 053/419 22 14,
Námestie slobody 1,
tel. : 053/419 22 15,
053 42 Krompachy
tel. : 053/419 22 15,
e-mail: anna.cechova@krompachy.sk

Základná umelecká škola
v Krompachoch
Vás srdečne pozýva na

VIANOČNÝ
KONCERT,
ktorý sa uskutoční

dňa 18.12.2012
o 16.00 hod.
v divadelnej sále
domu kultúry
v Krompachoch.

Vstupné dobrovoľné

Na slávnosť sa dlho pripravovali Krompašania
evanjelického vierovyznania. Stalo sa neuveriteľné,
priam zázrak. 28. októbra 2012 v nedeľu bol evanjelický chrám v Krompachoch možno po 50 rokoch opäť
naplnený. Konali sa slávnostné služby Božie pri príležitosti rekosekrácie evanjelického kostola.
Domáci viery si na slávnosť pozvali vzácnych hostí,
dôstojného pána biskupa Východného dištriktu Mgr.
Slavomíra Sabola, kňazov rímsko a grecko-katolíckej
cirkvi v Krompachoch. A tak sa slávnosť niesla v duchu ekumenickej vzájomnosti. Dôležitými hosťami
boli zástupcovia mesta na čele s váženou pani primátorkou Ing. Ivetou Rušinovou.
Skromní pracovití, ale hlavne dobroprajní muži pán
Martin Neubeller a pán Ing. Imrich Smaržík sa rozhodli plody svojej práce investovať na záchranu dominanty krompašského námestia, duchovného stánku
a dedovizne svojich predkov.
Od počiatku tejto myšlienky ich v tom podporovala
i pani primátorka. Nebývalý stavebný ruch okolo kostola zaujal všetkých Krompašanov. Veľké úsilie pána
farára Mgr. Jaroslava Matysa, pani dozorkyne krompašskej cirkvi Mgr. Soni Grinvalskej a všetkých čo
majú na mysli cesty do chrámu, bolo ukončené a požehnané. Slávnostnou kázňou poslúžil brat biskup.
Duša mi túži, priam prahne po sieňach
Hospodinových – žalm 84. 3
Týmto žalmom viedol Hospodin dobroprajcov, ktorí
investovali financie na generálnu rekonštrukciu ev.a.v.
chrámu. Dôstojný pán biskup, pán farár a dozorkyňa
sa vo vynovenom chráme Božom na slávnostných Bohoslužbách poďakovali aj v mene generálneho biskupa
PhDr. Miloša Klátika PhD a odovzdali ďakovné listy
pánovi Martinovi Neubellerovi, Ing. Imrichovi Smar-

JUBILANTI
91 ročná
Mária Kraková
80 roční
Rudolf Béreš
Anna Bucková
Mária Raková
Františka Saksová
75 roční
Alžbeta Guzaničová
Mária Šalamonová

Slávnostný deň v Krompachoch
Plesajme radostne kresťania v tú hodinu,
česť, chválu vzdávajme Hospodinu.
nech spevy radostné, nábožné modlenie,
ozdobia v tento deň, stánku posvätenie. (Ján Kollár)

Spoločenská
rubrika

žíkovi a pani primátorke Ing. Ivete Rušínovej.
História poukazuje, že aj v malých, chudobných dedinkách i v najbiednejších časoch, keď sa spojili sily
učiteľa, farára, notára a starostu zachovali sa na tom
mieste duchovné hodnoty, z ktorých čerpali a j ďalšie
generácie.
I keď sa dnes často hovorí, že je ťažká doba, sú ľudia, čo dobrovoľne spojili svoje sily a prispeli k zveľadeniu duchovných hodnôt nielen pre evanjelikov ale aj
pre všetkých Krompašanov. Mená darcov sú zvečnené
na pamätnej tabuli vo vstupnej chodbe kostola.
Dokončené je už to vzácne milé dielo
aby ku cti Pánovi nám k spaseniu slúžilo.
Pripravená k službe je Božia budova
dom vrúcnych modlitieb, čistej zvesti slova.
(Ján Kollár)
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o obnovu duchovného stánku, ktorí sa spolu podieľali akoukoľvek formou pri úpravách, dokončovacích prácach,
ale i pri realizácii a priebehu slávnosti rekonsekrácie
evanjelického kostola v Krompachoch.
Chráň tento dom Bože chráň pred každým nešťastím.
pred krádežou , ohňom ničením vojny strašným,
nepriazňou počasia, víchricou a bleskom,
Ty, ktorý panuješ na tróne nebeskom.
(Ján Kollár)
Mgr. Judita Visokaiová

70 roční
Marta Piegerová
Blahoželáme JUBILANTOM

NARODENIA
V OKTÓBRI 2012
Jakub Bakši
Matej Bakši
Anastázia Holubová
Sandra Lacková
Štefánia Lacková
Anna Mária Macková
Timea Thurová

ÚMRTIA
V SEPTEMBRI 2012
Miloš Guspan Dulin
1956-2012
Eva Koščová
1933-2012
Margita Kovaľová
1938-2012
Ján Krasenský
1965-2012
Ján Majchrovič
1953-2012
Zlatica Pokutová
2012-2012
Ondrej Saksa
1931-2012
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Niečo zhnité je v štáte našom
Včera
V roku „nežnej revolúcie“ mám
niečo po tridsiatke. Úžasný vek,
som na vrchole fyzických i duševných síl. Žijem v socializme. Platí
heslo: „Kto nekradne, okráda rodinu“. Vládne rovnostárstvo. Medzi vrstvou horných desaťtisíc
a nami ostatnými sú rozdiely. Založila som si rodinu a bývam v trojizbovom štátnom byte. Dostali sme
novomanželskú pôžičku s výhodným úrokom plus máme ukončené
prémiové sporenie mladých a tak
sa postupne zariaďujeme. Nábytok , či iné veci do domácnosti vyberáme z toho, čo je. Nie je to úplne podľa našich predstáv, ale čo už.
V byte mi najviac vadí bytové jadro.
Nechápem, prečo ho nevymurovali. A vadia mi aj iné veci. Potrhaný a vydutý gumolit pri vstupe
do spoločných priestorov, zatekajúca strecha, špinavé steny, či výťahy, ktoré prešli rukou „rezbára“. Na chodbách poniektorí nechávajú zbytočne svietiť svetlo aj
do rána. Veď prečo by aj nie, všetko je síce naše, ale v skutočnosti nikomu nič nepatrí. Každý na všetko
kašle. Ako nájomníci si všetko poctivo platíme, nemáme žiadnych neplatičov. No aj tak nie sú peniaze
ani na vymaľovanie chodieb, ani na
zatekajúcu strechu. Peniaze končia
v studni bez dna.
Prácu máme zaručenú všetci v súlade s ústavným právom, podľa
ktorého má každý právo na prácu.
Aj cigáni, i keď výsledok ich práce
je nám dobre známy. Aj my s manželom pracujeme. Obaja. Pracovať musí každý, nezamestnanosť
neexistuje. Naše platy sú smiešne. Smiešne sú aj dôchodky. Tie
sú dokonca na zaplakanie. Obchodov s potravinami málo, sú poloprázdne. Stojíme vo frontoch. Najprv na prázdny nákupný košík,
potom s tovarom. V období sviatkov sú fronty dvojnásobné. Vždy
sa najprv poslušne postavíme do
radu, až potom zisťujeme, za akým
účelom tam stojíme. Jeden pomerne veľký chlieb stojí 6 korún československých (Kčs). Presne ako
jedna cesta vlakom do Košíc, ktorú absolvujeme za účelom nákupu riflí v Tuzexe. Stačí iba vystriehnuť, kedy príde tovar. Dobre funguje podpultový predaj. Tam
máme skoro všetko – južné ovocie,

mäso, farebné televízory, obklady do kúpeľne. A za úplatok môžete mať všetko, čo potrebujete k životu. Len treba naň mať. Benzín je
lacný, no autá sú na poradovník.
Neprekáža mi to. Na kúpu auta
jednoducho nemám. Som šťastná,
že konečne toho roku máme farebný televízor zn. Oravan. Načase,
veď už vysielajú dva programy. Má
síce trochu divé farby, ale no a čo!
Konečne si budem môcť pozrieť
dokumentárne prírodopisné filmy
vo farbe. Niekedy sa doma aj pohádame. To viete, chlapi chcú futbal, ja inscenáciu. Každý večer sledujeme pozitívne správy. Všetko
sa darí, máme sa dobre, skoro všade sa plní plán na 100 %. Reklama
je krátka, nevtieravá. Ani nevieme
o čom, lebo nás neruší počas filmov. Noviny píšu všetky rovnako.
Čítame iba zadnú stranu. Ešte netuším, že moja radosť z nového televízora bude trvať krátko. O pár
mesiacov nám ho (dnes už známy)
páchateľ za bieleho dňa ukradne.
Bedákam a viem prečo. Bol spod
pultu. Dlho sme naň šetrili. Ako ho
zase kúpim? Aj pod pultom je „poradovník“. Začínam mať dilemu.
Tráviť v lete dovolenku v Bulharsku, či radšej šetriť peniaze na nákup televízora?! Ak sa rozhodnem
pre druhú možnosť, aspoň nemusím vybavovať cestovnú doložku.
A vyhnem sa aj vypĺňaniu colných
prehlásení na hraniciach. Čierne more nám stačí, k Jadranu sa
len tak hocikto nedostane. Listové zásielky z Ameriky nám chodia
„otvorené“ a o návšteve tejto krajiny sa dá iba snívať.
Školstvo máme bezplatné. Ak
chcete pokračovať v štúdiu na vysokej, musíte mať dobrý kádrový posudok. V škole oslovujeme
učiteľov a profesorov súdruh. Na
základných školách sa povinne
vyučuje ruský jazyk. Aj zdravotníctvo je u nás bezplatné. Oslovenie súdruh ale u doktora neplatí.
Ten je pán. Pri moci je jedna strana. Kariéra sa dá dobre budovať,
ak ste jej členom. Chýba sloboda
slova a vierovyznania. Poza chrbát sa však dobre bavíme na politických vtipoch. A niektorí komunisti chodia do kostolov inkognito. Voliť nie je naším právom, ale
povinnosťou. Stačí sa iba dostaviť k volebným urnám a vhodiť

lístok s vopred pripravenými menami do urny. Sú nám dobre známe slová úplatok, protekcia,
známosti, morálny kódex komunistu, stranícky trest, politické
školenia. So slovom mafia, či drogy sa stretávame iba v amerických
filmoch. Nevieme, čo znamená tunelovanie, divoká privatizácia, či
daňový raj. Bezdomovci, či žobráci, neexistujú. Homosexualita je
tabu. Nepoznáme slovné spojenie
„vybývaný byt“ a nevieme, kto sú
Rómovia. A zrazu bum! Prichádza
„nežná“. V nádeji na lepší a krajší
zajtrajšok pre nás všetkých, schádzame sa na námestiach a svorne
s Ivanom Hoffmanom si sľubujeme
lásku, sľubujeme vravieť len pravdu, sľubujeme si vydržať, sľubujeme si nový deň... „To je ono“, ozýva
sa v novembri 89 našimi námestiami. Pozrime sa, čo je „ono“?

Dnes
Sľuby, sľuby, sľuby... Aj teraz ostalo
len pri nich.. Lásku medzi ľuďmi
vystriedala nenávisť a pravdu
nahradila lož. Ešte stále máme
vydržať a preto je nutné si uťahovať opasky. Či pre niektorých ešte
je šanca urobiť na opasku ďalšiu
dierku, nezaujíma nikoho. „Nový
deň“ prišiel v podobe inej, ako sme
očakávali....
Uplynulo 23 rokov od „nežnej“.
Patrím už do strednej generácie.
Medzi ľuďmi sú priepastné rozdiely. Hŕstka novozbohatlíkov, chudoba a medzitým pomaly zanikajúca stredná vrstva. Naďalej bývam v trojizbovom byte (podľa
V. Havla v králikárni), ktorý mám
už v osobnom vlastníctve. Založili
sme si Spoločenstvo vlastníkov bytov a zvolili domového dôverníka.
Vďaka tomu máme opravenú strechu, novú dlažbu, vymenené svetlíky a vchodové dvere s vstupom na
čip, vyšpárované steny kvôli úsporám tepla i nové poštové schránky.
Spoločné priestory sú vymaľované
a čisté. Byty sú už v našom osobnom vlastníctve a možno aj preto
máme k tomu iný vzťah. Na chodbách sú kvôli šetreniu energiou namontované senzory na svetlo. Každý si platí za spotrebu vody a tepla
sám, v bytoch máme merače. V budúcnosti chceme kvôli vlastnej bezpečnosti šetriť na nové výťahy. Sta-

ré okná si postupne vymieňame za
nové, tam je najväčšia úspora tepla.
Väčšina z nás má už bytové jadro
vymurované a byty prerobené a vynovené, každý v rámci finančných
možností. Ak si zariaďujete byt,
obchody sú preplnené všakovakým
tovarom. Chýbajú len peniaze.
Deti našej generácie stihli vyrásť
a dospieť. Štát im neposkytne žiadnu výhodnú pôžičku na bývanie.
Môžu si vybrať hypotéku a zadlžiť
sa bankám na celý život. Istota, že
nestratia zamestnanie, ktoré majú
dnes, nie je žiadna. A tak žijú „nadivoko“.
Obchodov a neustále pribúdajúcich obchodných centier máme
kopec. Trh je zaplavený najviac čínskymi výrobkami. Je tu však možnosť vybrať si medzi kvalitným
a brakovým tovarom. Obmedzujú nás pri tom „len“ financie. Za
kvalitnými rifľami či holandským
kakaom nie je potrebné cestovať
do Košíc. Cesta vlakom už nestojí
v prepočte na dnešnú menu 20 centov, ale 2,50 eura. Potraviny máme
na každom kroku a regály v nich
sa prehýbajú pod ťarchou tovaru.
Len peňaženky u mnohých zívajú prázdnotou. A máme možnosť
si nakúpiť nielen falošnú sviečkovicu, ale aj farbené mäso. Spišské
párky už nie sú pod pultom, no vyrobené sú chemikmi, nie mäsiarmi. Kupujeme si aj potraviny s prídavkom cestnej soli, lebo o tom
nevieme. A všetko to môžeme zapiť otráveným alkoholom. A výsledok? Nikdy predtým nebolo toľko
ochorení na rakovinu, ako je teraz.
Vo všetkom „éčka“.
Dnes ale nemusíme vystávať
fronty v obchodoch. Dnes stojíme
v radoch na úrade práce. Prechod
na trhové hospodárstvo nám
priniesol nezamestnanosť. Nezamestnaní sú ľudia po štyridsiatke
i päťdesiatke, ale aj absolventi
stredných, či vysokých škôl. Prvú
kategóriu považujú zamestnávatelia za starú a vyhoretú, druhú
chcú rovno s dlhoročnou praxou.
Najideálnejší typ pre dnešných
zamestnávateľov je „25 ročný absolvent s dvadsaťročnou praxou“...
November 89 nám priniesol slobodu slova i vierovyznania. Môžeme
slobodne vyjadriť svoj názor. Ale
môže každý? Pri percentuálnej
nezamestnanosti aká je u nás,
pokračovanie na nasledujúcej strane
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každý zamestnaný „drží zobák“.
Dobre pozná už okrídlenú vetu:
„Ak sa vám nepáči, môžete odísť“.
Ponuka totiž vysoko prevyšuje nad
dopytom. Cigánov sme premenovali na Rómov. Za 23 rokov nám tu
vyrástla generácia, ktorá absolútne nemá poňatia o pracovných návykoch. „Nemáme pre nich prácu,
pretože nemajú vzdelanie...“ tvrdia
potenciálni zamestnávatelia. Ulice
miest, lesy i potoky sú dnes špinavé. Kladiem si otázku: „Metla, či
hrable nie sú pre nich pracovným
nástrojom? Aké je na to potrebné
vzdelanie?“
Na to, akou malou krajinou sme,
disponujeme nespočetným množstvom vysokých škôl. O úrovni
niektorých však treba silne pochybovať. Mnoho absolventov
stredných, či vysokých škôl v našej
republike nenachádza uplatnenie.
Tí najšikovnejší odchádzajú do
zahraničia. Prácu za hranicami si
nehľadajú len deti, ale aj rodičia.
Rodina prestáva mať význam,
ktorý pôvodne mala. Vstupom
do EÚ sa pre nás otvorili hranice
a môžeme cestovať. Väčšina z nás
však necestuje za oddychom a poznávaním krás inej krajiny, ale za
prácou. Naše cesty brázdia autá
všakovakých značiek. Benzín je
zo dňa na deň drahší a diaľnice
chýbajú. Z akého dôvodu sa stalo

nešťastie v posledných dňoch, tušíme všetci...
Televízor dnes vlastní každá rodina (možno okrem Fera Mikloška,
pozor – mám na mysli politika, nie
krajčíra). Niektorá dokonca viacero. Sme vlastníkmi diaľkových
ovládačov, lebo máme množstvo
programov, ktoré prijímame cez
satelit, či káblovku. O kvalite mnohých možno pochybovať. Správy
nám začínajú každý večer negatívne. Vraždami, lúpežami, krádežami, výbuchmi áut, kriminalitou,
korupciou na najvyšších miestach,
uťahovaním opaskov. Komerčné
televízie vysielajú bezduché seriály na pokračovanie. Všade sa
varí a pečie a používajú sa pri tom
suroviny, ktoré vôbec nepoznáme,
sú drahé a na ktoré nemáme. Stali
sme sa otrokmi otravných reklám,
pomedzi ktoré ide film. Vysielajú
sa tzv. reality show, v ktorých
vystupujú perverzní ľudia, ktorí
v živote nič nedosiahli, ale nič im
nebráni v tom, aby sa pred kamerou obnažovali, sexovali a používali vulgárny slovník. Z toho „hnoja“,
či „odpadu spoločnosti“ sa umelo
liahnu tzv. celebrity, ktoré zapĺňajú
stránky bulváru. Ľudia, ktorí dnes
žijú z ruky do úst sa majú pozerať
na ich pretŕčanie pred kamerou
v outfitoch za tisícky eur a sledovať
„ich problémy“, či kabelka za päť-

tisíc eur im ladí s topánkami. A na
tejto pseudokultúre odrastá naša
dnešná mládež, ktorá to, čo vidí
na obrazovke, rozoberá v škole, na
ulici, v prostriedkoch hromadnej
dopravy...“Hnus, velebnosti“, povedala by na to všetko stará Kelišová z filmu Slunce, seno...
Vláda komunistickej strany je
minulosťou. Skutočne? Od „nežnej“ sú pri moci stále tí istí ľudia,
ktorí podľa potreby prezliekajú
svoje stranícke tričká v duchu hesla „kam vietor, tam plášť“. Do vysokých funkcií sú dosadzovaní neschopní ľudia na základe politickej
príslušnosti, nie odbornosti. Napriek obrovským stratám, ktoré
svojou neschopnosťou dokážu „vyprodukovať“ pre spoločnosť, pri
ich odstúpení z funkcií ich za spôsobenú škodu neberieme na zodpovednosť, ale odmieňame tučným
odškodným. Po odškodnom, či odstupnom nastupujú tzv. zlaté padáky. Jednorazové sumy astronomických výšok, aké normálny človek
nezarobí za celý svoj život, i keby od
svitu do mrku robil a ruky po samé
lakte obrobil. Rozdávame zo štátneho, na druhej strane bedákame,
že nie je na zdravotníctvo, či školstvo. Nerozumiem tomu. A medzitým ďalej sa v duchu demokracie zakladajú nové a nové strany,
či hnutia. Zrazu máme na výber zo

Denné centrum seniorov hodnotilo
svoju doterajšiu činnosť.
Naplánované aktivity priebežne plníme za dobrej
spolupráce Mestského úradu a jej poslancov, ktorým
touto cestou ďakujeme.
Poďakovať chceme aj našim sponzorom, ktorí nám
prispievali podľa možnosti na jednotlivé aktivity.
Pre rok 2013 výbor denného centra opäť naplánoval
kultúrno-spoločenské, náučne ba i športové podujatia
pre našich seniorov.
Sú to nasledovné aktivity:
10.1.2013 Novoročné stretnutie v dennom centre
24.1.2013 Spomienkové stretnutie 69. výročia
oslobodenia nášho mesta
15.2.2013 Beseda: zvyšovanie kvality
a dôstojnosti starších ľudí
21.2.2013 Spomienkové stretnutie
pri pamätníku Krompašskej zbury
8.3.2013 Spoločenské stretnutie pri príležitosti:
„Medzinárodného dňa žien“
26.3.2013 Výročná členská schôdza
a voľba nového výboru
18.4.2013 Brigáda – jarné upratovanie
objektu denného centra

8.5.2013 Spomienka na: „DEŇ VÍŤAZSTVA“
15.5.2013 Kultúrne podujatie pri príležitosti:
„DŇA MATIEK“
20.6.2013 Športové podujatie v dennom centre
9.7.2013
Zájazd
14.8.2013 Zájazd
28.8.2013 Spomienkové stretnutie
pri pamätníku SNP
20.9.2013 Beseda: Ochrana pred zneužívaním
a násilnostiam starších ľudí
20.9.2013 Stretnutie jubilantov za rok 2013
17.10.2013 Mesiac úcty k starším
– kultúrny program v DCS
25.11.2013 Spoločenský večierok
6.12.2013 Zdravotná prednáška
Tým chceme osloviť našich občanov – seniorov
nášho mestečka, keď majú záujem o naše aktivity
môžu sa prihlásiť v našom dennom centre, kde máme
spoločenské hry, časopisy a televíziu. Denné centrum
je otvorené v pondelok, v stredu, v piatok a nedeľu
od 15:00 hod. do 20:00 hod. radi Vás medzi nami
privítame.
Ružena Kyselová, predsedníčka DCS

širokého spektra politických strán.
Ľavicové, či pravicové, stredoprúdové, menia svoje názvy, štiepia
sa a potom zase spájajú, za účelom získania nás, voličov. Dokonca vznikajú „strany na jedno použitie“. A my, pospolitý slovenský ľud,
naďalej žijeme v nádeji i očakávaní
čohosi dobrého, čo raz naozaj príde. V očakávaní, že raz sa konečne
zbavíme toho kalu, tej špiny a začneme plávať v čistej vode. Žiaľ, aj
po dvadsiatich rokoch vody sú stále mútne a do takých vôd nevstúpia
slušní ľudia. „Niečo zhnité je v štáte dánskom“, vložil do úst Hamletovi Shakespeare. Dovolím si parafrázovať: „Niečo zhnité je v štáte našom.“
Všetci sme zostarli o dve desiatky rokov. Žijeme v štáte, v ktorom
neplatia zákony pre každého rovnako, kde sa darí zlodejom, kriminálnikom a povaľačom. Sen o vybudovaní štátu s bohatou strednou vrstvou ostal snom. Spoločné
bohatstvo z práce rúk našich otcov
a dedov sme dovolili rozkradnúť.
Nechali sme pošliapať ideály novembra. Hanbím sa za to, že našim
deťom a vnukom zanecháme zadlženú a ekonomicky i morálne zdevastovanú krajinu.
Mgr. Marta Mičeková

Poďakovanie
pani primátorke
Vážená pani primátorka!
Ako správkyňa DCS sa Vám
chcem za seba a za všetkých členov
– dôchodcov poďakovať za Vašu
ochotu a rýchlosť, s akou ste sa postarali o finančné prostriedky na
výmenu okien, nové zariadenie kuchynky a jej vymaľovanie. V DCS
je teraz vytvorené veľmi útulné
a príjemné prostredie, v ktorom
sa členovia navštevujúci DCS cítia
ako doma. Z Vášho správania cítiť
lásku a úctu k starším a my Vám za
to ďakujeme.
Správkyňa DENNÉHO
CENTRA SENIOROV Böhmerová

november 2012

KROMPAŠSKÝ

spravodajca

5

15. ročník Mestské kolo v prednese poézie a prózy
Vyhodnotenie:
1. - 4. ročník poézia
1. miesto: Izabela Petrovská
ZŠ Maurerova
2. miesto: Tamara Kováčová
ZŠ Maurerova
3. miesto: Ľubomíra Kováčová
ZŠ Zemanská
1. - 4. ročník próza
1. miesto: Adam Lach
ZŠ Maurerova
2. miesto: Vanesa Čechovská

ZŠ Maurerova
3. miesto: Judita Saksová
ZŠ Maurerova
5. – 7. ročník poézia
1. miesto: Denisa Jánošová
ZŠ Maurerova
2. miesto: Emma Tomašová
ZŠ Zemanská
3. miesto: Viktória Hojstričová
ZŠ Maurerova
5. – 7- ročník próza
1. miesto: Peter Pobiecký
ZŠ Maurerova
2. miesto: Mário Ivan Znanec
ZŠ Maurerova
3. miesto: Aneta Pavanová
ZŠ Zemanská
8. – 9. ročník a stredné školy poézia
1. miesto: Jaroslav Cehlár
SSOŠ
2. miesto: Terézia Ondášová
SSOŠ

3. miesto: Veronika Cehlárová
8. – 9. ročník a stredné školy próza
1. miesto: Zuzana Frankovičová
ZŠ Maurerova
2. miesto: Iveta Horváthová
SSOŠ
3. miesto: Pavla Richnavská
Gymnázium
Podujatie sa konalo 18. októbra 2012
v priestoroch Mestskej knižnice a Domu kultúry v Krompachoch.

Zúčastnilo sa ho takmer 60 žiakov základných škôl a študentov
stredných škôl v meste. Ďakujeme
všetkým súťažiacim, pani učiteľkám
za prácu v porotách a Miestnemu odboru Matice slovenskej za vecné ceny
pre víťazov. Tešíme sa, že záujem detí
o prednes stále pretrváva a budeme
sa na podobných podujatiach stretávať aj naďalej.
Ž. Síkorová, Mestská knižnica

Úspech Krompašanov z CVČ PRIMA na medzinárodnej súťaži v Čechách

Tanečníci zo záujmového útvaru
electrodance Centra voľného času
PRIMA pod vedením Mareka Hojstriča sa v prvý novembrový víkend
zúčastnili Majstrovstiev Českej republiky v electro dance. Súťaž sa konala v Dance Hall Opolany, len niekoľko kilometrov od hlavného mesta - Praha. Okrem tanečníkov z Českej a Slovenskej republiky malo svoje
zastúpenie na majstrovstvách aj Poľsko a Azerbajdžán. Hosťom súťaže a
zároveň porotcom bola electro dance hviezda - Jeremy Alberge z Paríža.
Niet pochýb o tom, že krompašské
talenty na tejto súťaži dominovali.

Svedčia o tom dve prvé miesta v kategóriách „battle 1vs.1 a 2vs.2“. V dvojičkách si naše ešte len štrnásťročné
dievčatá Zuzana Koščová a Soňa Micherdová počínali najlepšie spomedzi všetkých a vo finále porazil svoju
partnerskú dvojičku Kamila a Adama z Košíc. Po minuloročnom triumfe Soňi Micherdovej - „Sofi„, sa tento rok naše dievčatá tešia z úspechu
v kategórie Battle 2 vs.2.
Prvé miesto spomedzi jednotlivcov získal Lukáš Bátor z Gelnice.
V dramatickom finále porazil Vespera z Azerbajdžanu. Lukáš je členom
nášho záujmového útvaru Electro

dance a pamätať si ho môžeme ako
víťaza majstrovstiev SR - Vertifigh
Slovakia 3, ktoré sa konali v marci
tohto roku v športovej hale SSOŠE
SEZ Krompachy.
Nás všetkých tešia opakujúce sa
úspechy tanečníkov a členov záujmového útvaru pri CVČ PRIMA, ich neustále sa rozvíjajúci talent, dôsledný
prístup všetkých tanečníkov a nadšenie, s akým túto činnosť vykonávajú. Sme hrdí predovšetkým na to,
že aj takýmto spôsobom sa zviditeľňuje Centrum voľného času za hranicami nášho mesta a štátu a zároveň
srdečne a úprimne blahoželáme víťa-

zom a Marekovi- vedúcemu úspešného záujmového útvaru .
Výsledky súťaže:
Battle 2vs.2:
1. miesto: Zuzana Koščová
/ Soňa Micherdová
(CVČ PRIMA Krompachy SR)
2. miesto: Kamil Kicka / Adam Juhár
(Košice SR)
3. miesto: Chossé / Čenda (ČR)
Battle 1vs.1:
1. miesto: Lukáš Bátor
(CVČ PRIMA Krompachy SR)
2. miesto: Vesper (Azerbajdžan)
3. miesto: Adam Juhár (Košice SR)
Marek Hojstrič, Bencková Jana

Pripomeňme si našich významných rodákov
Mikuláš Šprinc
Narodil sa 30. novembra 1914
v Krompachoch – zomrel 31. marca
1986 vo Wickliffe, Ohio, USA.
Narodil sa ako siedme dieťa –
otec Pavol bol panským kočišom
a drobným roľníkom, matka Veronika bola domácou.
Po skončení základnej školy
v rodisku v roku 1934 zmaturoval
na gymnáziu v Levoči. Teologické
štúdium absolvoval v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule, kde bol
v roku 1939 vysvätený na kňaza.
Prvé básne uverejňoval ako gymnazista. V roku 1940 vydal svoju prvú básnickú zbierku „Ozveny
v samotách“.

V roku 1942 odchádza z rodného
Spiša, aby prevzal funkciu riaditeľa Slovenskej katolíckej akadémie v Bratislave. V júni 1944 sa stal
generálnym tajomníkom Ústrednej charity na Slovensku. Na rodný
Spiš sa už nevrátil.
Záverečné mesiace vojny prežil
ako vojenský kňaz a správca Cha-

ritného domova. Pár týždňov po
skončení vojny, v obavách pred
sliedením pražských agentov
vyhľadávajúcich
slovenských
„klérofašistov“, sa rozhodol v júni
1945 natrvalo opustiť vlasť, ktorú
miloval. Odišiel do Ríma s priateľom básnikom Karolom Strmeňom. Po vybavení formalít a dlhej
náročnej ceste 17. Júla 1946 pristál
v newyorskom prístave.
V Amerike pracoval ako profesor
moderných jazykov na vyššej škole slovenských benediktínov v Clevelande. Po štúdiu na univerzite
dosiahol licenciát umenia a prešiel
prednášať do centrálneho seminára pre štát Ohio – Borromeo.
Rozvinul tu bohatú literárnu,
organizačnú a editorskú činnosť.

Založil edíciu „Slovo“, a literárny
časopis „Most“, ktorý dlhé roky
redigoval.
Stál pri zrode Spolku slovenských
spisovateľov a umelcov, Slovenského ústavu v Clevelande a Bernolákovej kultúrnej základiny.
Po troch desaťročiach aktívnej
práce zomrel vo svojom byte vo
Wickliffe.
Publikácia Do večna tečie moja
rieka obsahuje
všetko, čo vytvoril v rokoch
1939 – 1983.
Nájdete ju vo
fonde Mestskej
knižnice.
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Niečo mi nesedí

Už dlhé roky sa zaoberám zbieraním údajov o živote krompašského
rodáka, maliara Júliusa Gundelfingera. Mnou nazbierané pramene
a dokumenty by už teraz vydali na
jednu knihu. Dovolím si tvrdiť,
že v Krompachoch nik nepozná
jeho život lepšie ako ja. Nie je to
samochvála, ale výsledok trpezlivej
bádateľskej práce. Skúsim preto zopakovať niektoré dôležité údaje zo
života Júliusa Gundelfingera.
Narodil sa v Krompachoch
v bohatej šľachtickej rodine, ktorá
vlastnila kaštiel bezmála až do
konca 1. svet. vojny. Bol husárskym
poručíkom, keď sa rozhodol odísť z
armády a študovať maliarstvo. Jeho

rodina mala úzke rodinné, priateľské ako aj obchodné styky s rodinou
levočského boháča Andreja Probstnera. Po rodinných nezhodách
odsťahoval sa z kaštiela do kúrie
na Šejbách. Po smrti A. Probstnera
oženil sa s jeho staršou dcérou Máriou. Týmto výdajom ona sa stala
plnoletou a mohla disponovať s
rodinnými majetkami, ktoré chceli
pre seba získať príbuzní jej otca. Od
začiatku to bolo fiktívne manželstvo. Keď Július Gundelfinger zistil,
že jeho manželka a jeho nevlastný
brat sa do seba zamilovali, chcel
sa rozviesť. Vzhľadom na to, že bol
katolíkom, súhlas na rozvod mu
nedala ani pápežská kúria v Ríme.

Prestúpil k evanjelickej cirkvi,
po ôsmych rokoch manželstva sa
rozviedol. Neskoršie sa oženil so
svojou gazdinou, ktorá mu porodila dcéru. Žili na Šejbách. Podľa
údajov zomrel 3. (podľa niektorých
prameňov 4.) mája 1894 v Krompachoch po ťažkom zápale pľúc.
V r. 1906 známy umelecký historik Kornél Divald napísal článok
pod názvom „Gundelfinger Gyula
festőművész” (slov. Maliar – umelec Július Gundelfinger). Tento článok v rovnakom znení uverejnil
zborník Művészet (slov. Umenie) 5.
ročník v r. 1906 a týždenník Eperjesi Lapok (slov. Prešovské noviny) č.
37 dňa 19. sept. 1906. Je v ňom zaujímavá veta: Július Gundelfinger zomrel 3. mája 1894 v Krompachoch,

kde ho pochovali na vrchu jedného
kopca. Jeho jediná dcéra nad jeho
hrobom dala postaviť pamätnú kaplnku.
O tom, že Július Gundelfinger
je pod spomínanou kaplnkou pochovaný, mám fotodokumentáciu. Je veľmi záslužné, že kaplnka sa opravila, ale niečo mi na tom
nesedí. V článku „Postoj chvíľa”
Mgr. T. Spielmannová píše o tom,
že kaplnka je zasvätená Škapuliarskej Pannej Márii. Potreboval by
som vysvetlenie, ako mohla jeho
dcéra - evanjelička postaviť katolícku kaplnku nad hrobom svojho otca
– evanjelika?
Zdá sa mi, že niekto prekrúca
fakty. Alebo si myslíte, že sa mýlia
dokumenty a ja?
Ludovit Dulai

Aj študenti SSOŠ SEZ Krompachy chcú
prezentovať svoj názor!
Po dlhých prípravách sme 8. 11.
2012 o 10:00 zorganizovali v aule
SSOŠ SEZ Krompachy podujatie
s názvom „Ľudské práva a Sacharovova cena“. Zapojili sme sa do
projektu Euroscola, ktorý organizuje Informačná kancelária
Európskeho parlamentu na Slovensku. Hlavnou výhrou je výlet do
Štrasburgu. Cieľom podujatia bolo
zvýšiť informovanosť verejnosti
o tejto problematike. Do príprav
sa aktívne zapojili študenti prvého,
druhých, tretieho a štvrtého ročníka maturitných odborov.
Program sme začali prezentáciou o Sacharovovej cene, ktorú ako jediný Slovák dostal v roku
1989 Alexander Dubček, ktorého
sme si in memoriam uctili. Pokračovali sme hranými scénkami o porušovaní ľudských práv, napr. zákaz mučenia, právo na život, listo-

vé tajomstvo a i., v ktorých účinkovalo 11 študentov (II. CM: Veronika Cehlárová, Lucia Kotlárová
Ivana Lisoňová, II. M: Martin Pavan, III. M: Iveta Horváthová,
Klaudia Jacková, Lukáš Kandrik,
Gabriela Kleinová, Terézia Ondášová, Tomáš Richnavský, IV. C:
Jaroslav Cehlár).
Naše pozvanie prijalo 48 študentov tretích ročníkov z gymnázia
s vyučujúcou Mgr. Andreou Gondovou, približne rovnaké zastúpenie mali študenti z našej školy. Za
mesto Krompachy nás prítomnosťou poctil zástupca primátorky
Stanislav Barbuš. Sme veľmi hrdí,
že sa nám podarilo usporiadať aj
videokonferenciu s ombudsmankou JUDr. Janou Dubovcovou, po
ktorej sme búrlivo diskutovali o nastolenej problematike. Na záver
sme položili prítomným kontrolné

otázky a kvíz vyhodnotili. V tomto smere nás gymnázium porazilo
rýchlejšími odpoveďami, ale ocenili sme ho patričným potleskom.
Okrem akcie v škole sme 12. 11.
2012 o 15:00 navštívili aj Denné
centrum seniorov a prezentovali im náš projekt. Zamerali sme sa
najmä na diskusiu, ktorá sa stretla

s pozitívnym ohlasom a na záver
nás hostitelia ocenili aj potleskom.
Týmto podujatím sme dokázali, že
krompašským študentom nie je situácia na Slovensku a vo svete ľahostajná. Sme nesmierne radi, že
sa naše podujatie stretlo s úspechom.
Mgr. Katarína Ondášová
učiteľka SSOŠ SEZ Krompachy
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Prečo by malo dieťa siahnuť po rozprávke

Leto je už nenávratne za nami
a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu hlási
jeseň. Pre väčšinu mladých
ľudí to okrem chladnejšieho
počasia znamená aj začiatok
školy a koniec bezproblémového „prázdninového" života.
S príchodom jesene sa mení
celá príroda, mení sa všetko
vôkol nás. Jeseň nie je len ulica plná opadaného lístia. Toto
ročné obdobie väčšina ľudí
nemá príliš v láske, V tomto
období sú dni kratšie, chladnejšie a po príjemných letných
dňoch je to často nie príliš príjemná zmena. Teraz, keď je
vonku chladno, je ideálny spôsob na vyplnenia voľného času
čítanie.

Prečo by malo dieťa siahnuť
po rozprávke?
Kedy si vaše dieťa naposledy prečítalo rozprávku? Je to už dávno?
Tak je najvyšší čas. Ak teraz premýšľate, či sa k rozprávkam ráta aj
Harry Potter, musíme vás sklamať.
Nie každý vymyslený príbeh, aj
keď v ňom nájdeme rozprávkové
prvky je rozprávkou. Pri skutoč-

ných rozprávkach ide najmä o
jednoduchú formu rozprávania,
ktorá sa vyznačuje priestorovou i
časovou nekonečnosťou a neviaže
sa na žiadne historické pozadie.
Typické znaky sú:
• ustálené začiatky ako „Kde bolo,
tam bolo...“,
• určité symbolické čísla, ako
napríklad „tri želania“, „sedem
trpaslíkov“
• krátke príbehy, v ktorých dobro
vždy zvíťazí nad zlom.
Autormi klasickej rozprávky sú
bratia Grimmovci, H.Ch. Andersen, Ch. Perrault, ale aj naši autori
Pavol Dobšinský, Samo Czambel,
Anton Habovštiak, Jozef CígerHronský či Ľubomír Feldek.

rôznorodým spôsobom. Ide však
vždy o ľahko pochopiteľný príbeh,
ktorý hravo rozlúšti i začiatočník
v čítaní.
3. Zdokonaľuje sa v čítaní
- tá istá forma rozprávania, prehľadná dĺžka a jednoduchá slovná
zásoba rozprávky uľahčuje dieťaťu
čítanie. A čím viac dieťa číta, tým je
v tejto činnosti lepšie.
4. Dieťa sa učí empatii
- v mnohých rozprávkach sa siaha
po témach, ktoré vedia deti veľmi
dobre precítiť, ide najmä o vzťah k
súrodencom, k rodičom, o bohatstvo a chudobu. Môžu slúžiť ako
východisko diskusií o spoločenských hodnotách alebo medziľud-

ských vzťahoch v súčasnosti.
5. Nadobúda vedomostí
- ťažko pochopiteľné emócie ako
žiarlivosť, chamtivosť, túžba po
pomste sú v rozprávke ozrejmené
hravou a ľahko prístupnou formou.
Ale aj ako sa orientovať v lese, ktoré rastliny sú jedlé a pod.
Strávte príjemne dlhé zimné
večery v spoločnosti rozprávkových postavičiek, vráťte sa so svojimi deťmi do čias svojho detstva,
oprášte staré rozprávkové knižky
a ak ich už doma nenájdete, v knižnici ich máme dosť.
Ž. Síkorová, Mestská knižnica

Päť dôvodov, prečo čítať
rozprávky
1. Dieťa si trénuje schopnosť čítať
- rozprávky majú jednoduchú
štruktúru, často sa na začiatku
udeje krivda, ktorá sa v priebehu
rozprávania objasňuje. Nie sú tam
zložité slová, preto sú ľahšie pochopiteľné i pre menších čitateľov
– začiatočníkov.
2. Cvičí sa v chápaní textu
- rozprávky sa dajú interpretovať

Mestská knižnica
v Krompachoch
Vás pozýva
na putovnú výstavu
bábok

českej spisovatelky
a výtvarníčky Vítězslavy Klimtovej

Rozprávková krajina
ktorá bude od 19. 11. 2012 do 30. 11. 2012
prístupná v priestoroch
Mestskej knižnice v Krompachoch
Táto zaujimavá výstava putuje po celom Slovensku
pre veľký záujem už druhý krát.
Veríme, že spríjemní jesenné popoludnia aj vám.
Srdečne Vás pozývame.

Humanita pre život Spišské Vlachy, Mesto Krompachy
a Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Krompachy
Vás pozývajú na

Vianočný benefičný koncert

Šťastie, zdravie, pokoj svätý,
vinšujeme Vám“,
ktorý sa uskutoční dňa 9.12.2012
v rímsko-katolíckom kostole
sv. Jána apoštola a evanjelistu
v Krompachoch o 16,00 hod.
Účinkujú:
Jaroslav Dvorský – sólista opery štátneho divadla v Košiciach
Júlia Grejtáková – klavíristka štátneho divadla v Košiciach
Miroslav Piš – organista
Jozef Janikov – biblické slovo a recitácie
Cantica Christiana – zborový spev
Výťažok pozostávajúci z dobrovoľného príspevku je venovaný
Detskej nadácie mesta Krompachy
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Okienko ŠZŠ

Európsky rok
aktívneho starnutia
a solidarity medzi
generáciami

Halloween
Halloween je sviatok oslavovaný ráno 31. októbra. Oslavujú ho
predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov
a pýtajú si sladkosti. Oslavuje sa
hlavne v západnom svete, najmä
v USA , Portoriku, Írsku, Kanade, ako aj Austrálii a na Novom
Zélande. Pôvod má v Írsku ako
pohanský sviatok.
Tradičnými znakmi Halloweenu sú tekvice, špeciálne vyreza-

né a vo vnútri je sviečka, ďalej čarodejnice, duchovia, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci
a pod. Farby červená a ružová.
Halloweenske tekvice si pripravili i žiaci 3.A, 6.B a 6.A triedy
ŠZŠ v Krompachoch. Zhotovili si
výstavku tekvíc. Svojou výstavkou
navodili príjemnú atmosféru aj
pre ostatných žiakov školy na
Halloween.
Mgr. J. Čechová, Mgr. S. Semanová,

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami sa zameriava na hodnoty, ktoré spoločnosti prinášajú starí ľudia. Aj my sme si tento roku pripomenuli na našom stretnutí. Odprezentovali sme si ľudský život od narodenia až po starobu.

Svetový deň jablka
V októbri sa žiaci 4.B triedy,
7. a 8. ročníka aktívne zapojili do
akcie s názvom „Deň jablka“.
Najskôr si doplnili vedomosti
o význame jablka pre zdravie
človeka. Dozvedeli sa, že jablko
obsahuje veľa vlákniny, minerálov,
antioxidantov a vitamínu C, ktoré
znižujú riziko rôznych ochorení.
Pod vedením svojich triednych
učiteľov vyrobili jablká a iné druhy
ovocia rôznymi technikami a tak si
vyzdobili svoje triedy.
Mgr. M. Belejová, Mgr. L.Galdunová,

Vyhodnotili sme si klady a zápory jednotlivých úsekov života.
V závere sme si povedali, že najťažším obdobím života človeka je staroba a preto by sme mali byť k starým ľuďom úctiví, pozorní a venovať im svoju starostlivosť.

Mgr. M. Salanci

V Krompachoch 29.10.2012
Soňa Grinvalská

Mgr. A. Ondášová

Záhradkárska poradňa
Jeseň v záhrade.

Je to čas, keď sa záhrada chystá na
zimný odpočinok. Úroda v tomto
roku bola mimoriadna, aj keď počasie nebolo ideálne, jar a leto bolo
horúce, bolo potrebné zavlažovať
a globálne otepľovanie je skutočnosť, záhradkári môžu byť spokojní. Stromy sa pod ťarchou ovocia
vyvracali, alebo sa im vylamovali
konáre. Na budúci rok to s úrodou
bude slabšie, preto by sme nemali
zabudnúť na prihnojenie všetkých
ovocných stromov priemyselnými hnojivami (NPK, Slovcerit)
do dier v obvode koruny stromu.
Neovplyvni to násadu kvetov na
druhý rok, ale ak strom zakvitne, donesie úrodu. Chcel by som
upozorniť na skladovanie ovocia
v pivniciach. Jablka pri skladovaní
vylučujú etylén, plyn ktorý napomáha zreniu ovocia a ak pivnice
alebo sklady nedostatočne vetráme
hromadí sa v uzavretom priestore
a urýchľuje zrenie všetkého uskladneného ovocia a mohlo by sa stať,
že v januári by ovocie bolo prezreté. Mrkva uskladnená s jablkami po
čase zhorkne. Majme to na pamäti.
Všetky ovocné dreviny zhadzujú
po prvých mrázikoch lístie. Na záhonoch nám už ostali len niektoré
odolné druhy zeleniny ako špenát,
pór, ružičkový kel, petržlen a paštrnák. Okrasné hľuznaté kvetiny cit-

livé na mráz, ako gladioly, begónie
a georgíny vyberáme hneď po prvých mrazoch.
Zimné obdobie s nízkymi teplotami až do -25°C si vynucuje na
všetkých záhradných plodinách
stav zimného pokoja. Vysádzanie
ovocných stromov by sme mali
skončiť do príchodu trvalých
mrazov. Ovocné dreviny sa na
zimný pokoj pripravujú samé,
avšak dobrý záhradkár predvídavo
robí rozličné opatrenia ešte pred
nástupom zimného obdobia, aby
rastlinám zabezpečil plynulý priebeh zimného pokoja a zmierňoval
prípadné extrémne podmienky.
Takýmito extrémnymi faktormi
môže byť sucho, mokro, holomrazy, kruté mrazy, mnoho snehu,
nekultivovaná pôda, slabá výživa
rastlín a pod.
V rámci prípravy záhradky na
prezimovanie by záhradkár mal
robiť nasledovné práce: Proti
suchu – výdatne zavlažíme tie
rastliny, ktoré potrebujú veľa
vlahy aj cez zimné obdobie. Sú to
ihličnany, vždyzelené neopadavé
listnáče ako rododendrony a pod.
Na výdatnú závlahu použijeme
30-60 l vody k jednej rastline tak,
aby koreňový bal bol doslova premočený. Po závlahe zakryjeme
okolie rastliny lístím, aby sme
zabránili ďalšiemu vyparovaniu

vlahy a premŕzaniu pôdy a koreňov. Proti holomrazom prikrývame záhony a skalky vrstvou
čečiny. Stromkové ruže obaľujeme
a ohýbame k zemi. Kríčkové ruže
prikopcujeme pôdu. Pred zimou
ich nestriháme. Okrem prikopcovania ich ešte prekrývame čečinou. Mladé stromčeky obaľujeme
papierom proti ohryzu lesnou
zverou a zajacmi. Ak je veľká
vrstva snehu a inoväte, striasame
ho zo stromov a kríkov skôr, ako
sa poškodia koruny. Je to dôležité
najmä u ihličnanov a stromkových
ríbezliach a egrešoch. Proti kolísavým teplotám v zimnom období
(-15 až +15°C) chránime ovocné
stromy bielením kmeňov a hrubších konárov vápenným mliekom.
Zabránime tak prehrievaniu kmeňov pri slnečnom počasí cez deň
a následným prudkým poklesom
teploty v noci, pri ktorom dochádza k praskaniu kmeňov a mrazovým doskám. Bielime ešte pred
príchodom mrazov v novembri, až
v decembri pri teplotách nad nulou. Pôda má byť pred príchodom
zimy hlboko zrýľovaná na hrubú
hrudu, aby došlo k dobrému premrznutiu a ozdraveniu unavenej
pôdy. Pred rýľovaním mala by
byť pôda pohnojená organickými
a priemyselnými hnojivami, prípadne vápnená.

Ešte pred príchodom mrazov vyhrabujeme spod ovocných stromov
lístie, ktoré skompostujeme do pripravenej jamy, prekryjeme vrstvou
zeminy, alebo čiernou netkanou
textíliou. V žiadnom prípade ho
nenechávame pod stromami alebo
voľne na kope, pretože na jar sa
nám to vypomstí chorým lístím na
stromoch nielen na našej záhrade,
ale spravíme medvediu službu aj
susedom, ktorí sa o záhradu poctivo starajú. Ak nechceme, alebo
nemôžeme kompostovať je potrebné lístie bezpodmienečne spáliť.
Túto prácu si nenechávajme na jar,
pretože pri oteplení nad 10°C už
vystreľujú spóry chrastavitosti do
korún stromov, aj keď ešte nie sú
olistené a uchytávajú sa na konároch a rozvíjajúcich sa púčikoch.
Majme na pamäti, že z každého
chorého listu sa uvoľňujú milióny
spór, ktoré pri vhodnej teplote
a vlhkosti infikujú jadroviny. Je
nesprávne tvrdenie niektorých záhradkárov, že ich stromy sú choré.
Chrastavitosť napáda stromy vždy
na jar nanovo a sú kultiváry, ktoré sú viac alebo menej náchylné,
odolné alebo rezistentné voči tejto
chorobe. Je treba pripomenúť,
že choroba sa naplno prejaví až
o 6 týždňov po infekcii a potom sa
príčina pripisuje exhalátom a pod.
Ján Miľo
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Hodnotenie jesennej časti súťažného ročníka
2012/2013 vo futbale
Ak by som mal zhodnotiť jesennú
časť súťažného ročníka všeobecne,
povedal by som že dopadla veľmi
dobre. Každá kategória mala svoj
stabilný realizačný tím, v každej
kategórii bol dostatok hráčov,
pretože hlavne u mládežníkov sa
naplno prejavil futbalový boom,
ktorý sa aj s prispením CVČ Prima
podarilo medzi chlapcami vyvolať.
Dni kedy bolo na ihrisku viac
ako sedemdesiat detí (prípravka,
mladší a starší žiaci), na tribúne
aj tridsať rodičov či rodinných
príslušníkov a plné parkovisko áut,
neboli vôbec výnimočné. Jednoducho - radosť pozerať sa.

Prípravka
Táto kategória, v ktorej sa vyskytujú deti od 5 do 10 rokov súťažné
stretnutia nehráva. Jej úlohou je
vzbudiť u chlapcov a dievčat záujem o aktívny pohyb na ihrisku, na
čerstvom vzduchu a tých, ktorí to
zvládnu, naučiť základy futbalovej
abecedy. Touto náročnou úlohou,
pri ktorej je nevyhnutná predovšetkým obrovská trpezlivosť, je
poverený stále aktívny hráč mužstva dospelých Ján Šmida, ktorý to
v jeseni zvládol na jednotku.

Mladší žiaci
Tréner: Ľuboš ONTKO
Vedúci mužstva: Ján ŽUPA
Súpiska mužstva (počet gólov):
Stanislav BORŽENSKÝ (5),
Kristián DOBROVIČ (1), Anton
GEROČ, Norbert MIKULA, Dávid
MIŽIKÁR (2), Denis RICHNAVSKÝ (10), Peter RYBÁR, Ján SEDLÁK, Matej SEDLÁK (2), Filip
ŠMIDA, Michal VOJČÍK (3), Dávid
VRANA (1), Samuel ZAHRADNÍK, Adam ZIMMERMANN,
Chlapci odohrali v rámci jesennej časti deväť súťažných stretnutí, z ktorých štyri vyhrali, dve remizovali a tri prehrali a tak so štrnástimi bodmi a skóre 24:15 zimujú na šiestom mieste desaťčlennej
tabuľky. Zo súperových ihrísk priniesli dva body za remízy v Plavnici
a Smižanoch, ale v predposlednom
kole stratili doma po prehre so Svitom všetky tri a tak majú v tabuľke
pravdy mínus jeden bod. Po šies-

tom kole to bolo ešte tretie miesto,
zo stratou len dvoch bodov na prvého, ale v posledných troch kolách
chlapci získali len jeden bod a tak
sa v tabuľke trošku prepadli.

Starší žiaci
Tréner: Roman ŽUPA
Vedúci mužstva: Ján ŽUPA
Súpiska mužstva (počet gólov):
René BENDÍK (1), Filip BRUTOVSKÝ, Slavomír BRUTOVSKÝ
(1), Miloš BUKAT, Vincent FERKO, Ján HORVÁTH (1), Kristián
KAČO, Richard MALIC (1), Ján
MEDVEC, Marko MICHERDA,
Michal NALEVANKO (2), Marko
PEŇAZI, Matúš RYBÁR, Gregor
SEDLÁK (1), Tomáš SCHONVICKÝ (1), Adam SLEZÁK (1), Patrik
STAŇA, Marco ŠEFČÍK, Jozef
VOJČÍK, Martin VOJTKO,
Starší žiaci prechádzajú generačnou výmenou, pretože v minulom
ročníku prešlo až osem hráčov do
kategórie dorastu. Napriek tomu,
bol ich herný prejav takmer vo
všetkých odohraných stretnutiach
(snáď s výnimkou domácej prehry
s Lendakom a Spišskými Vlachmi) veľmi dobrý. Bohužiaľ nemajú vo svojom strede strelca typu
Denisa Richnavského a tak s priemerom jeden gól na stretnutie veľa
vody namútiť jednoducho nemohli.
Po jesennej časti sú chlapci so šiestimi bodmi a skóre 9:28 na deviatom mieste. Chlapci doma tri krát
prehrali a keďže vonku sa im bodovať nepodarilo, majú v tabuľke
pravdy mínus deväť bodov.

Dorast
Tréner: Marián POLAČEK
Vedúci mužstva: Jaroslav
RYCHNAVSKÝ
Súpiska mužstva (počet gólov):
Erik ANTOŠ (2), Jozef BÁTOR
(7), Adam BUČÁK, Erik CMOREJ
(4), Ľubomír ČIPKÁR, Ján GOŽO
(1), Miroslav GOŽO (5), Tomáš
HRITZ (1), Michal IVANČO (17),
Frederik MNÍCH, Patrik MNÍCH,
Jerguš PIATKO, Dávid SEGIŇ
(3), Dávid STAJSKO (3), Patrik
ŠIDLOVSKÝ, Michal ŠUSTER,
Marek VOJTEK (7), Matej ZIOLKOVSKÝ, Andrej ŽELASKO

Najväčšiu radosť sebe, svojej rodine a určite aj svojmu novému trénerovi urobili v jeseni dorastenci.
Zo štrnástich zápasov totiž jedenásť vyhrali, dva remizovali a len
jeden prehrali, takže s tridsiatimi
piatimi bodmi a skóre 50:18 sú po
jeseni na prvom mieste. Mužstvo
sa oproti minulému roku výrazne
obmenilo, pretože do neho prišli
ôsmy končiaci starší žiaci a na
ročné hosťovanie aj chlapci z Kluknavy. Napriek tomu hrali chlapci
veľmi dobre a na prekvapenie vonku ešte lepšie ako doma. Aj vďaka
tomu priniesli z ihrísk súperov až
šestnásť bodov a keďže doma stratili remízou zo Spišskými Vlachmi
len dva, majú po jeseni v tabuľke
pravdy plus štrnásť bodov.

Dospelí
Tréner: Martin URBAN
Asistent: Emil KOŠČ
Súpiska mužstva (počet gólov):
Jozef BALUCH (2), Tomáš BIĽ (1),
Matej ČOBÍK FERČÍK (3), Marek
HANZUŠ (2), Pavol KARPINSKÝ
(2), Jozef KMEŤKO, Ivan KOŠČ
(8), Michal KOŠČ (5), Peter KUKURA (2), Milan KURIŠKO (1),
Ľuboš ONTKO (2), Miloš ONTKO
(1), Gejza PULEN, Ján ŠMIDA,
Matúš TOMAŠOV (1), Martin
URBAN
Najväčší záujem diváckej verejnosti však, ako to už býva zvykom, patril kategórii Mužov. Naše mužstvo,
ktoré vďaka výborným výsledkom
skončilo ročník 2011/2012 na
šiestom mieste (i keď po jeseni
bolo posledné) sa pre tento ročník
v podstate nezmenilo. Legionárov
z Košíc (Urban, Hanzuš, Čobík

Ferčík a Kmeťko) doplnil v prebiehajúcom ročníku len druhý brankár Gejza Pulen a hráči, ktorí sa na
ihrisko dostávali pomenej, alebo
vôbec, boli pre zmenu uvoľnení na
polročné hosťovanie do Kluknavy
a Spišských Vlách. Počas celej
jesene podávali chlapci vyrovnané
výkony a nebyť dvoch domácich
zaváhaní (so Šacou a Strážskym)
určite by jesennú časť vyhrali. Zo
šestnástich stretnutí desať vyhrali,
štyri remizovali a len dva prehrali
a tak s tridsiatimi štyrmi bodmi
a skóre 30:10 obsadili v tabuľke
priebežné druhé miesto. Pred nimi
je len o jeden bod sused z Veľkého
Folkmara a za nimi o dva body veľmi dobre finišujúce Sobrance.
Za to, že sme v roku 2012 takéto
výsledky mohli dosiahnuť patrí
poďakovanie našim sponzorom
(Mesto Krompachy, SEZ Krompachy, Eltra Košice, Zlievareň
Krompachy, Rosimex Krompachy,
SOOF, PROMIX, ZAHY, Sigma
plus atď.) hospodárovi p. Hudákovi a jeho manželke a futbalovým
nadšencom (Števo Goláb, Ján Lovás, Vlado Mazúr, Paľo Čiasnoha,
Robo Bodnár, Vlado Probala, Jano
Zahuranec a iní), bez ktorých by
„robiť futbal“ bolo jednoducho
nemožné.
Nasledujúci rok bude rokom
výnimočným, bude totiž rokom,
v ktorom bude Krompašký futbal
oslavovať sté výročie svojho založenia. Poprajme mu, aby sa ich
dožil v zdraví, šťastí a výbornej
kondícii, ktorá bude zárukou jeho
ďalšieho napredovania.
František Jochman
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ZŠ Maurerova informuje
Svetový deň výživy
16.10 sme si pripomenuli Svetový deň výživy. Žiaci školy za pomoci
svojich rodičov pripravili výrobky z ovocia a zeleniny. Vyrezali krásne
tekvice, použili ovocie, zeleninu.
Najkrajšie práce boli odmenené diplomami a vecnými cenami.
Výrobky z plodov Zeme si žiaci mohli prezrieť na výstave v školskej jedálni. Vedúca školskej jedálne s kolektívom kuchárok pripravili nátierky
s použitím zdravých surovín.
Ochutnať a inšpirovať sa zdravou výživou mohli všetci.
Akciu zorganizovala koordinátorka zdravej školy Mgr. Helena Šoltýsová. Triedne učiteľky sa so svojimi žiakmi porozprávali o význame zdravej
stravy pre správny vývin detí.
MiM, koordinátorka školy

Červený zázrak
Latinský názov tejto rastliny je
Beta vulgaris. Pochádza zrejme zo
Stredomoria. V súčasnej dobe je
najviac rozšírená v Európe a USA.
Existuje veľké množstvo kultúrnych odrôd, ktoré sa líšia tvarom
aj farbou. V starovekých civilizáciách sa koreň užíval výhradne na
liečebné účely a bežne sa jedli iba
jej listy. Dnes práve naopak: je sa
predovšetkým jej koreň, či surový,
varený, nakladaný v octovom náleve alebo konzervovaný. Je to červená repa, zvaná aj cvikla.
Je bohatým zdrojom kremíka,
ktorý sa prezýva minerálom krásy.
Kremík totiž ovplyvňuje pevnosť
tkanív, tvorbu nových tkanív,
udržuje mladý vzhľad pokožky,
pružnosť ciev a kvalitu vlasov
a nechtov. Jednoducho zabraňuje
starnutiu. Ak k tomu prirátame jej
obsah kyseliny listovej, potom táto
kombinácia je najlacnejšou účinnou omladzovacou kúrou. Má aj
vysoký obsah bielkovín s cennými
aminokyselinami, ktoré sú prospešné pre metabolizmus mozgu.
Ďalšia zložka červenej repy je betain, ktorý pôsobí antiskleroticky,
znižuje tlak krvi a zvyšuje pevnosť
kapilárnych ciev. Okrem toho má
zo všetkých zelenín najväčší obsah
železa a medi, pomerne vysoký obsah zinku, sodíka, jódu, mangánu

a veľa stopových prvkov. Hoci má
vysoký obsah cukru, má priaznivý
glykemický index a môžu ho konzumovať aj cukrovkári. Je vhodnou
zeleninou pre budúce mamičky,
lebo kyselina listová je potrebná
pre správny vývoj dieťaťa. Najúčinnejšie pôsobí v surovom stave
zmiešaná s citrusovou, mrkvovou
alebo jablkovou šťavou.
Vplyv všetkých týchto zložiek
červenej repy na ľudský organizmus nazvali odborníci na výživu
„ruským syndrómom”, pretože
spotreba červenej repy je najvyššia
v Rusku a jej kladné účinky sú tam
potvrdené (počuli ste o ruskom
boršču?).
Konzumovať sa dajú aj listy. Na
rozdiel od koreňa sú bohatšie na
niektoré vitamíny, zvlášť A, B9 a K,
obsahujú aj veľa horčíku a železa.
Najnovšie výskumy ukázali, že obsahujú veľké množstvo antioxidantov.
Cvikla patrí medzi desať druhov
zeleniny, ktoré obsahujú najväčšie množstvo antioxidantov, preto je výborným prostriedkom proti rakovine, chrípke a horúčkovitým ochoreniam. Nie je bez zaujímavostí, že červená repa svoje vynikajúce vlastnosti varením nestráca. Tak teda skúste pripraviť jedlá z červenej repy podľa receptov
z mojej zbierky.

Sirup z červenej repy

Torta s červenou repou

700 g červenej repy, 1,5 kg cukru,
30 g kyseliny citrónovej, 2 PL citrónovej šťavy, malinová esencia.
Surovú repu nastrúhame, zalejeme 2 l vody a od bodu varu varíme
25 minút. Odstavíme a necháme
2 hodiny lúhovať, scedíme, primiešame ostatné suroviny a miešame,
kým sa cukor nerozpustí. Nalejeme do fliaš a skladujeme v chladničke.

150 g uvarenej červenej repy,
120 g polohrubej múky, 1 vrecúško
kypriaceho prášku,1 vrecúško vanilínového cukru, 50 g kakaa, 120 g
krupicového cukru, 80 ml oleja,
2 vajcia, 2 PL mlieka.
V mise zmiešame múku preosiatu s kypriacim práškom, oba druhy cukru. Červenú repu nastrúhame, pridáme k nej olej, vajcia, mlieko a potom masu rozmixujeme.
Hmotu zmiešame s múčnou zmesou a dôkladne premiešame.
Cesto vložíme do vymastenej
a strúhankou vysypanej menšej
tortovej formy. V predhriatej rúre
približne za 45 minút upečieme.
Po vychladnutí pokrájame na
rezy a podávame k nim mascarpone vymiešaný s cukrom.

Boršč
V hrnci varíme hovädzie a bravčové kosti na polievku s pridaním
bobkového listu, klinčeka, celého
bieleho a čierného korenia. Varíme kým mäso nezmäkne. Umytú
cviklu uvaríme v šupke. Na horúcej masti speníme cibuľu, pridáme
nastrúhanú koreňovú zeleninu, zalejeme vývarom z uvareného mäsa,
pridáme kocky olúpaných zemiakov a pokrájanú hlávkovú kapustu.
Keď je zelenina už takmer mäkká,
pridáme nastrúhanú cviklu, paradajkový pretlak, nakrájané uvarené mäso, prelisovaný cesnak a pikantnú klobásu. Osolíme, osladíme a ochutíme octom podľa vlastnej chuti. Necháme prejsť varom.
Servírujeme s kyslou smotanou
a sekaným kôprom.

Kompót z cvikly
4 – 5 kg cvikly, 3 l vody, 1 kg cukru, 1 l octu, 2 vrecúška nakladača
Deko, 2 ČL anízu.
Zvaríme vodu s cukrom, octom
a nakladačom. Spravíme si vývar
anízu. Cviklu uvaríme, olúpeme,
nakrájame a poukladáme do kompótových fliaš. Rozdelíme do nich
anízový vývar a dolejeme sladkokyslým nálevom. Sterilizujeme.
Dobrú chuť Vám praje Ludovit Dulai

Cukrárenská výroba
Kúpeľná č.3 , Krompachy

Ponúkame torty (aj atypické podľa Vašej predlohy), zákusky, štrúdle,
tortové rezy, kysnuté záviny, čajové pečivo, slané pečivo.
Pečieme podľa starých tradičných receptúr z vždy čerstvých a kvalitných surovín.
Svadobné zákusky podľa vlastného výberu 0,30€/ks, nad 1000 ks 0,29€/ks

Kontakt: 0915 319 375
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Darčeky podľa znamenia
Mesiac december nám klope
na dvere a sním prichádzajú aj
najkrajšie sviatky roka – VIANOCE. Neviete sa rozhodnúť,
čím obdarovať svojho Kozorožca, či Raka? Beháte z obchodu do obchodu v zúfalej nádeji, že Vás kopne múza? Alebo
sa Vám zdá, že už má všetko?
Nechajte sa tentokrát pre zmenu inšpirovať hviezdami. Prezradíme Vám, aký darček by
svojím priateľom a známym
vybral astrológ.

obľúbené darčeky. Blíženci sa ale
potešia takmer všetkému novému.
Sú to komunikatívne tvory - darujte im nový mobil, notebook, počítačovú hru, značkovú sadu pier,
alebo diár. Kúpte najnovší bestseller, alebo im predplaťte časopis,
ktorý bude pravidelne uspokojovať
ich neustálu zvedavosť. Pozvite ich
na prechádzku, alebo výlet.

Rak 21. (22.) 6. - 22.7.

Baran je večné dieťa, ktoré sa neúnavne púšťa do nových dobrodružstiev. Kúpte mu lístok na napínavé
športové podujatie, zoberte ho na
bowling, vyskúšajte spolu motokáry, zaplaťte mu bungee jumping, let
balónom, alebo hodinu na strelnici. Poteší ho aj výstredná pokrývka hlavy, či extravagantné okuliare. Ak kupujete oblečenie - stavte
na červenú.

Rak si sentimentálne chráni svoje spomienky, pomôžte mu pritom
novým fotoaparátom, alebo aspoň ďalším pekným fotoalbumom.
Zopakujte si vydarenú dovolenku, alebo ho zaveďte do príjemného podniku, ktorý ste kedysi spolu
navštívili. Cesta k srdcu Raka vedie
cez romantiku, ale aj cez žalúdok získate si ho napríklad tradičným
domácim pečivom, alebo vzácnou
kuchárskou knihou. A kúpte mu
štýlové prestieranie, alebo niečo
iné, čo ešte viac zútulní jeho milovaný domov.

Býk 20. (21.) 4. - 20. 5.

Lev 23. 7. - 22.(23.) 8.

Baran 21. 3. - 19. (20.) 4.

Býk je pôžitkár. Darček pre neho
nemusí byť drahý, ale mal by byť
kvalitný. Býk ocení aj jednoduché
veci, pokiaľ dobre chutia, voňajú,
alebo sú príjemné na dotyk. Kúpte
mu luxusné posteľné prádlo, kvety,
vonné sviečky, alebo kvalitné víno,
či dobrú čokoládu. Predplaťte mu
masáž, alebo ho pozvite na večeru
do jeho obľúbenej reštaurácie. Typický Býk je muzikálny, takže hudobné CD, alebo lístok na koncert,
či muzikál sú takisto dobrou voľbou.

Lev nemôže dostať hocičo. Pozvite
ho na týždeň do luxusného prímorského apartmánu, alebo aspoň na
obed do prvotriednej reštaurácie,
či na vychytené divadelné predstavenie. Dovolené je aj všetko zlaté a
ligotavé. Musíte siahnuť až na dno
svojej peňaženky, alebo venovať
množstvo času príprave nejakého
špeciálneho prekvapenia. Usporiadajte mu napríklad veselú narodeninovú párty, na ktorej nebude
chýbať nikto z jeho priateľov a obdivovateľov.

Blíženci 21. 5. - 20. (21.) 6.

Panna 23. (24.) 8. - 22. 9.

Z ľudského tela sú znameniu Blížencov priradené ruky. Prstene,
náramky, a hodinky sú preto ich

Panny myslia vždy len na druhých
a tak si občcas zaslúžia trochu rozmaznávania. Predplatená starost-
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livosť v kúpeľoch, alebo v kozmetickom, masážnom, či kaderníckom salóne je jedna z možností.
Lacnejšou variantou sú knihy a filmy, propagujúce zdravý životný
štýl. Panny sú organizátori - potešia sa aj kalendáru, či diáru. A chcú
byť stále o všetkom informované,
takže ročné predplatné internetového pripojenia je ďalší skvelý darček. Sú aj starostlivé - malý zvierací maznáčik sa u nich bude cítiť ako
v nebi.

Váhy 23. 9. - 22. 10.

Toto znamenie symbolizuje partnerstvo. Najlepší dar pre Váhy je
harmónia, romantika, láska. Ak sú
slobodné, mali by dostať lístky na
spoločenské podujatia, na ktorých
môžu stretnúť tých správnych ľudí.
Váhy majú vyberaný vkus. Značková kozmetika, či oblečenie, sú dobrými darčekmi. Ak si ale nemôžete
dovoliť niečo na úrovni, nesnažte
sa to nahradiť lacnou atrapou. Potom darujte radšej večeru pri sviečkach v štýlovej vinárni, alebo aspoň lístky do kina na romantický
film.

Škorpión 23.10. - 21.11.
Škorpión je tajnostkár. Venujte mu
víkendový pobyt na tichom, tajuplnom mieste, alebo mu kúpte aspoň
diár so zámkom. Pravdepodobne
miluje aj detektívne, hororové, alebo mysteriózne knihy a filmy. Mnohí z nich sú v súkromí erotomani.
Ak je to aj prípad toho Vášho Škorpióna a ste si dostatočne blízki, potom si môžete dovoliť darovať mu
nové erotické hračky, alebo aspoň
sadu vonných masážnych olejov.

Strelec 22. 11. - 21. 12.

Strelci sú športovci a cestovatelia, mnohí naozaj a tí ostatní aspoň
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v duši. Darujte tomu svojmu mapy,
cestopisy, kufre a športové vybavenie. Ak nemáte hlboko do vrecka, kúpte mu jednosmernú letenku
do Austrálie a dúfajte, že sa jedného dňa vráti. Ak ste rovnaký dobrodruh, choďte s ním. Strelec netúži po materiálnych veciach, ale rád
si vyskúša akúkoľvek bláznivosť,
takže neváhajte a prekvapte ho.

Kozorožec 22. 12. - 19. 1.

Kozorožec miluje kvalitné, trváce,
praktické darčeky. Kúpte mu konzervatívne oblečenie tradičnej svetovej značky. Darujte mu drahú koženú peňaženku, alebo radšej rovno sejf na jeho ťažko zarobené peniaze. Potešia ho aj elegantné hodinky, knihy o histórii, alebo archeológii, starožitné umelecké
predmety a sochy.

Vodnár 20. 1. - 18. 2.

Vodnár ocení originalitu. Zabudnite na konvenčné darčeky. Miluje najnovšie technologické hračky.
Aj rôzne vymoženosti, uľahčujúce
život, sú vítané. Domácnosť Vodnára je plná dômyselných vynálezov, ale pokojne mu prineste ďalší.
Čím bláznivejší, tým lepšie. Ak sa
rozhodnete pre knihu, zvoľte počítačovú literatúru, sci-fi, alebo pojednanie o aktuálnych spoločenských problémoch.

Ryby 19. 2. - 20. 3.

Rybám darujte niečo magické, neobyčajné, čo podnieti ich fantáziu.
Knihy o ezoterike, alebo umení,
meditačná hudba, poézia, lístky na
balet. Nič nepokazíte ani jemným
parfémom, či romantickým kusom
oblečenia. Ryby sú vodným znamením. Darovať im môžete permanentku na plaváreň, niektorým potápačský kurz, či pobyt pri mori,
alebo dovolenku na lodi.
A. K.

Novootvorená predajňa
športového oblečenia
a obuvi
pre dospelých a deti
Námestie Slobody 93/16
v Krompachoch

Detské zimné čižmičky od 13 EUR, dámske zimné bundy od 18 EUR,
mikiny od 16 EUR,trička NIKE od 12 EUR
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O S E M S M E R O V K A:
Anglické príslovie:
Ani najdrahšia vec na svete nemusí mať takú .... (dokončenie
v tajničke)
PALICA, PANIE, PARAPETY, PARMA, PASTA, PEDÁL,
PERIE, PLACKA, POCTA, POLIČKA, POLKA, POLOMER,
POŠTA, POTUPA, PRÍBOR, PRIEVAN, PRÍMES, PRÍNOS,
PROVA, SADLO, SALTO, STAN, SEMENO, SEPSA, SÉRIA,
SEVERKA, SILÁK, SKRINKA, SLALOM, SLINA, SLIVKA,
SLUKA, SMOLA, SNEŽIENKA, SOBOTA, SPEVÁČKA,
SPRIEVODCA, STAVBA, STEBLO, STRAPEC, STRUNA,
SÚBOR, SUMÁR, SÚPRAVA, SVIETNIK
Autorka: Ružena Andrašovská

Zo správnych odpovedí z minulého čísla bol vyžrebovaný:
Viera Kukurová, Poštová 2, Krompachy Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ.

KUPÓN č. 11
Kaštieľ v Kluknave

Biela Dáma a Čierny Rytier
je otvorený
každý deň od 13.00
do 21:00 hodiny
Srdečne Vás pozývame
do zrekonštruovaného kaštieľa.
Ideálne miesto na všetky spoločenské
a rodinné udalosti.
Rezervácie: 053/44 737 20, 0911 013 625

INZERCIA
Predám 1-izbový byt v centre mesta
0915 062 277
Uzávierka Krompašského
spravodajcu je vždy 25. v mesiaci
Krompašský spravodajca
bude v predaji vždy po 10. dni
v príslušnom mesiaci.
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