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Postoj chvíla, si tak krásna!
ročník 22.

mesačník občanov Krompách

0, 20 €

18. december 2012

(J.W. Goethe)

V predvečer sviatku sv. Mikuláša aj do Krompách zavítal Mikuláš. Deťom rozdával darčeky, rozsvietil vianočnú výzdobu mesta a zapálil svetlá ohňostroja. Malá Deniska, rozsvietila snehuliaka, ktorého daroval všetkým
deťom v meste jej starý otec Martin Neubeller.
Radosť v očiach detí pri pohľade na rozsvietený vianočný stromček a svetlá ohňostroja
všetkým ľuďom na Námestí slobody stonásobne vynahradila všetky starosti a trápenia.
Takúto chvíľu je potrebné jednoducho prežiť.
Pre túto chvíľu, pre tento okamih sa oplatí žiť.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som
aj vo vašom mene poďakovala sponzorom
tohtoročnej vianočnej výzdoby, ktorá je opäť
nádherná. Verím, že nám prináša všetkým
radosť a trochu šťastia pri večerných prechádzkach mestom. Teším sa, že aj v čase
krízy sa nájdu podnikatelia s veľkým srdcom,
ktorí chcú pomôcť mestu, aby sme mohli vám
a našim deťom urobiť radosť. Sponzorom
tohtoročnej vianočnej výzdoby je opäť firma
Eltra, s.r.o. Košice, konateľom ktorej je práve Martin Neubeller. Ďalším významným
sponzorom je spoločnosť MM Class, s.r.o.
Krompachy – Plejsy, konateľom ktorej je Matej Mello a spoločnosť Ekover, s.r.o. Spišské
Vlachy, konateľom ktorej je Ing. Jozef Perháč.
Taktiež chcem poďakovať sponzorom, ktorí
prispeli na zakúpenie vianočnej výzdoby
aj v predchádzajúcich rokoch, pretože táto
sa každoročne dopĺňa a vymieňa. Naše veľké ďakujem patrí aj „Mikulášovi, anjelom
a predstavte si aj čertovi“, katechétkam
a nášmu správcovi farnosti Mgr. Jozefovi
Palušákovi, ktorí pripravili pre naše deti veľa
nezabudnuteľných zážitkov.
Pocit, aby čas prestal plynúť a aby chvíľa
nádherného umeleckého zážitku sa neskončila sme zažili taktiež počas Vianočného
charitatívneho koncertu, ktorý sa uskutočnil
v Rímskokatolíckom kostole, v nedeľu 9.
decembra. V našom meste sme mali česť,
privítať Jaroslava Dvorského, člena opery ŠD

v Košiciach, ktorého na klavíry doprevádzala Júlia Grejtáková, klaviristka Štátneho divadla v Košiciach a pána Miroslava Piša, orgánového virtuóza, ktorí svojimi grandióznymi vystúpeniami
pripravili návštevníkom Vianočného koncertu
nezabudnuteľný a úžasný zážitok. Vianočný
koncert organizovala spoločnosť Humanita pre
život, pod vedením JUDr. Jozefa Janikova, ktorý
koncert moderoval a zároveň nádherným prednesom Rúfusových Modlitbičiek rozcítil nie jedno ľudské srdce. Chcem mu, aj vo vašom mene,
za tento krásny umelecký zážitok poďakovať.
Zároveň sa chcem poďakovať správcovi farnosti
Mgr. Jozefovi Palušákovi, ale aj zamestnancom
Mestského úradu, ktorí pomohli zorganizovať
tento nezabudnuteľný koncert. Výťažok z dobrovoľného vstupného vo výške 238 € Humanita pre
život a Mesto Krompachy venovali Detskej nadácií mesta Krompachy, ktorá tieto prostriedky
venuje chorým a postihnutým deťom.
Z celého srdca Vám za Váš príspevok ďakujem.

Vážení a milí priatelia,
Otvorili sme svoje srdcia v radostnom očakávaní
Vianoc, ktoré symbolizujú príchod Božieho Syna
na našu Zem. Chcem Vás všetkých poprosiť, aby
ste okolo seba aj naďalej rozdávali veľa radosti, pretože radosť ktorú urobíte druhému sa vám
vráti v oveľa žiarivejšej podobe. Nech tieto sviatky vianočné sú vo všetkých rodinách, vo všetkých
príbytkoch šťastné a veselé a aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní.
Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri
boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky
plány zdaria.
Prajem všetkým čitateľom Iveta Rušinová

MESTO KROMPACHY Vás pozýva na

SILVESTER 2012
NA NÁMESTÍ
31.12.2012 od 23,00 – 02,00 hod.
Hudba, zábava, ohňostroj, občerstvenie

Prihovára sa Vám primátorka
mesta

Program bohoslužieb počas vianočných sviatkov

Do Krompách prišiel Mikuláš

Gymnazisti na konferencii krajín V4

Projekt „Skládka Halňa“

Záhradkárska poradňa
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Program bohoslužieb
počas vianočných
sviatkov
v kostole sv. Jána apoštola
a evanjelistu

24. 12. 2012
Štedrý deň
16,00
22,00
24,00

Vianočná vigília za účasti detí
Vianočná svätá omša,
účinkuje dychová hudba
Polnočná svätá omša,
účinkuje zbor Cantica Christiana

25. 12. 2012
Narodenie pána
8,00
10,00

17,30
18,00
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Správna rada Detskej nadácie Mesta Krompachy
ďakuje všetkým účinkujúcim, organizátorom
i návštevníkom benefičného koncertu 9.12.2012,
ktorého výťažok vo výške 238,23 €
bol venovaný DNMK.
Zároveň želáme širokej verejnosti radostné a pokojné
sviatky a úspešný rok 2013.

DO KROMPÁCH
PRIŠIEL MIKULÁŠ...

JUBILANTI

Námestie nášho mestečka zmenilo tisícky svetielok na nepoznanie. Úžasná je nielen vianočná výzdoba mesta, ale aj
atmosféra.
Malí aj veľkí Krompašania sa prišli pozrieť, ako sa námestie
mení na rozprávkovú vianočnú krajinu. V centre Krompách
takmer nenájdeme strom, ktorý by večer nesvietil.

90 ročná

31. 12. 2012
Silvester
16,00

Poďakovanie za starý rok

1. 1. 2013
8,00
10,00

17,30
18,00

Svätá omša
Slávnostná svätá omša za farnosť
a mesto Krompachy
Slávnostné vešpery
Svätá omša

Počas vianoc navštívia koledníci dobrej noviny a Betlehemci vaše domácnosti a zvestujú
radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista.

Emília Fremalová
85 ročná
Mária Vlčeková

Veronika Dufferová
75 ročné
Oľga Goldrichová
Irena Gutteková
Eva Tobáková
Emília Uličná

Svätá omša
Svätá omša
Svätá omša

Slávnostná odpustová svätá omša
za farnosť a mesto Krompachy

Július Handrik

Alžbeta Bandžuchová

Pastierska svätá omša
Slávnostná svätá omša za farnosť
a mesto Krompachy
Slávnostné vešpery
Vianočná svätá omša

70 roční
Eva Ferenčáková

27.12.2012
10,00

91 ročný

80 ročné

26. 12. 2012
Sv. Štefan
8,00
10,00
18,00

Spoločenská
rubrika

Silvester Hvizdoš
Oľga Kopčanová
Tento rok pribudol jedinečný velikánsky snehuliak, ktorý sa
nádherne rozžiaril a s ním aj očká najmenších Krompašanov.
Potom Mikuláš rozsvietil vianočný stromček pred MsÚ.
Celé námestie zažiarilo zmesou farieb. Mikuláša privítali deti pesničkami a básničkami.
Mesto Krompachy
pripravilo pre deti rozprávkové predstavenie
Žabia princezná, ale tie
sa nevedeli dočkať najmä
darčekov od dobrého
deda Mikuláša. Ten zase
mal čo robiť, aby obda-

Mária Spišáková
Anna Ševčíková

Narodenia
v novemberi 2012
Sára Dávidova
Ján Dunka
Sabrina Gáborová
Eduard Girga
Dominik Holub
Petronela Holubová
Dávid Medvec
Roland Podracký
Ján Pokuta

roval asi rekordný počet malých
Krompašanov.
Vy vrcholením privítania
Mikuláša a rozsvietenia vianočnej výzdoby bol iste veľkolepý
ohňostroj.
Ing. Ján Znanec
Ospravedlňujeme sa za nesprávne zverejnené meno
Miloša Guspana v novembrovom vydaní v spoločenskej
rubrike úmrtia v septembri 2012

Úmrtia
v novemberi 2012
Berthóty Róbert
1951-2012
Heligmanová Anna
1915 - 2012
Jakubec Peter
1950-2012
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Doba ľadová
Práve som nastúpila do rýchlika,
smerujúceho do Bratislavy. Sedím
v jednom z novších typov vagónov.
Dvere poloautomatické, po stlačení
gombíka sa sami otvoria. Jednotlivé
stanice sa zobrazujú elektronicky,
takisto rýchlosť, akou sa šinieme po
koľajniciach, či dokonca vonkajšia
teplota. Chodbička vedúca stredom
vozňa rozdeľuje sedaciu časť na pravú a ľavú stranu, žiadne kupéčka.
Každý cestujúci má pred sebou stolík. V príjemnom teple vlaku sa pohodlne usádzam. Pred sebou mám
už len zopár staníc, kým vystúpim
na konečnej a tak už ani nevyberám
knihu z kabelky. Prevažnú časť cestujúcich tvoria študenti, vracajúci
sa do škôl. Oproti mne sedí mladý
párik. Na stolíku pred nimi notebook, o spoločné slúchadlá sa podelili.
Ľavú časť slúchadiel má v uchu ona,
pravú on. Pravdepodobne spolu sledujú nejaký film, občas majú totiž
rovnaké reakcie. Zo sledovania ich
vyruší len mobil. Napravo odo mňa
sedia dve dievčence. Obe majú zapnuté notebooky. Jedna čosi píše,
druhá číta. Pohľadom zablúdim až
do zadnej časti vagóna. Všade stolíky, všade zapnuté notebooky. Pripadám si ako vo veľkej kancelárii.
Každý slúchadlá v ušiach, vlakové
„ticho“ občas preruší iba zvuk pípajúcej SMS správy, či zvonenie
mobilu. Na nasledujúcej zastávke si
ku mne prisadá ďalšia mladá dievčina. Vyzlieka kabát, vykladá batožinu nahor a už zapína svoj notebook.
Iba hukot kolies vlaku mi pripomína, že cestujem. Inak je tu rozhostené zvláštne „ticho“. Nikto s nikým
nekomunikuje. Vlak nemešká ani
minútu a tak v pohode stíham prvý
prípoj do mesta. Chcem zavolať synovi, ktorou električkou prídem, no
ako na potvoru, práve v tej chvíli mi
mobil vypovie svoju poslušnosť. Poprosím mladú dámu sediacu v električke predo mnou o malú službu.
Určite má mobil. Veď som doma, na
Slovensku, teda žiadna komunikačná bariéra. Ktovie, či práve tu a teraz existuje vôbec niekto, kto nemá
pri sebe mobil... O pár sekúnd neskôr z jej mobilu stručne oznamujem synovi, v ktorej som električke
a dievčine ďakujem za ochotu. Zaiste je študentka, lebo vystupuje pred
Mladou gardou...
Milujem prírodu a kľud, no občas
pre zmenu nezaškodí nadýchať sa

mestského ruchu. V srdci Bratislavy, teda v Starom meste, mám svoju
obľúbenú kaviarničku. V lete sa
rada na jej terase osviežim nejakým
studeným nápojom, v zime si tam
rada vychutnám výbornú kávičku.
Srdcom som východniar, ale tu si
vždy objednám Plzeň. Som zradca? Hádam nie. Šariš tu v ponuke
nemajú. A počas návštevy Bratislavy v zime sa tu rada stretnem so
známymi na kus reči pri výbornej
káve. Aj dnešný večer na prechádzku veľmi nie je. Pofukuje ľadový
vietor a tak oveľa príjemnejšie bude
posedieť si s priateľmi v teple. Usádzame sa pri voľnom stole v časti
pre nefajčiarov. Očami prebehnem
po miestnosti. Hneď vedľa nás sedí
zaľúbený párik. Ľavá ruka jedného
zo zamilovaných hladká pravé koleno toho druhého, o pár
minút neskôr nechtiac našu pozornosť upútajú obe ruky ovinuté okolo
jeho krku. Nič zvláštne, keby tým
iniciátorom nebola ONA. Iniciatívu by mal vyvinúť ON, rozmýšľam
v duchu. Za mojich čias to tak bolo.
Žeby sa doba zmenila? Dnes už
sliepka naháňa kohúta? Nepohoršujem sa, nechcem predsa pôsobiť
dojmom nejakej starej rafiky. Aj
pri stole oproti nám sedí párik. Na
pohľad vidieť, že si dobre rozumejú.
Rozprávajú sa, žiadne dotyky, iba
nežné očné kontakty. Neviem, možno nechcú pohoršovať verejnosť.
Je to ON a ON. V duchu uvažujem
ďalej - žeby už aj dva kohúty dnes
spolu hrabali na jednom smetisku?
Ani toto neriešim. Jedno je však
isté. Heterosexuáli sa dnes do
manželstva nehrnú. Zato homosexuáli sa v tomto smere svojich práv
dožadujú čím ďalej tým viac. „Nie si
na facebooku?“ vytrhne ma z myšlienok moja priateľka. „Nie,“ stroho
odvetím. „Tak neexistuješ,“ doberá
si ma. „Ale existujem“, usmejem sa
a na dôkaz svojej existencie ju objímem okolo krku. Príjemne strávené
chvíle rýchlo ubiehajú...
Vraciam sa domov. Znova nastupujem do rýchlika. Vyberám z
kabelky miestenku a vyhľadám
si svoje miesto. Tentoraz sedím v
kupé. Znova samí mladí ľudia. Ja
mládež zbožňujem. Tentoraz sa
vracajú zo škôl domov. Pri okne sedí
neprirodzene a nezdravo zhrbený
mladý muž a doslova „listuje“ vo
svojom tablete. Či smartfóne? Ne-

rozoznám to. Moje miesto je vedľa
krásnej, mladej, dlhovlasej devy
v rozkošných mini šatočkách, ktoré
len zvýrazňujú jej mladosť, sviežosť a v neposlednom rade i krásu.
Usmejeme sa na seba a predtým,
než sa chystám vedľa nej posadiť,
vykladám hore batožinu. Taška je
v pohode, no koliesko z kufríka sa
mi zaseklo. Lomcujem ním sprava – doľava, no moja telesná výška
nepostačuje, aby som kufríkom
pohla. Minútku sa ešte mordujem,
možno chalan pri okne vyštartuje
rýchlosťou blesku, aby mi pomohol.
Márne však moje čakanie. Je po uši
ponorený do virtuálneho sveta a tak
ho musím osloviť: „Mladý muž, môžete mi pomôcť s tým kufríkom?“
Vstal, aj pomohol. No vyzeralo to,
akoby ho boleli kolená práve tak ako
mňa. A myslím, že keby šlo o súťaž,
postavím sa omnoho rýchlejšie.
Kupé sa postupne začína napĺňať.
Pristupuje pani v mojich rokoch –
po krátkej chvíli vytiahla z kabelky
MP3, zapichla drobné slúchadlo
do ucha a zavrela oči. Vekový
priemer osadenstva nášho kupé
zvyšuje babička, ktorá pristúpi ako
posledná. Neskôr sa dozvedáme,
že je čerstvým vlastníkom mobilu.
„Haló, haló...“ ozýva sa babička po
zazvonení jej mobilu, no volajúci
ju počuť nemôže, lebo mobil jej pri
uchu vyzváňa ďalej. Na tvárach
spolucestujúcich sa objavil úsmev.
„Musíte najprv stlačiť toto zelené
tlačidlo“, prihovorím sa. O chvíľu
už debatuje s dcérou. „Ďakujem
vám“, povie po chvíli. „Viete, ja
mám ten mobil dnes prvý deň a ešte
s ním neviem narábať“, priznáva sa.
„Nebojte sa, naučíte sa to, len treba
vedieť, čo stlačiť“, odpovedám jej.
Chalan s „boľavými kolenami“ na
nasledujúcej zastávke vystupuje a
ja si v duchu želám, aby pristúpil nejaký „náhradný“. Aby mi pomohol s
kufríkom pri vystupovaní z vlaku.
Moje tajné želanie sa o chvíľu napĺňa. Do nášho kupé pristupuje vysoký tmavovlasý chalan a sadá rovno
oproti krásnej mladej dáme. Na
moje počudovanie žiadny smartfón,
otvára knihu. Neskôr zisťujem, že tá
je len akýsi zastierací manéver. Viac
ako riadkom v knihe totiž venuje
svoj obdivný pohľad dáme oproti.
Nespúšťa z nej oči. Vôbec sa mu nečudujem. Ja na jeho mieste by som
nespúšťala tiež. No - tým pádom – ja
mám smolu. S kufríkom si musím
poradiť sama. Mladý muž zahľadený
do krásy oproti totiž možno ani ne-
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zistil, že som medzitým vystúpila...
Nuž – žijeme v dobe počítačov,
notebookov,
mobilov,
MP3
prehrávačov, v dobe CD, DVD,
playstationes, X boxov, skypu,
chatu, internetu, v dobe modernej
komunikácie... Ako všetko, aj tieto
vymoženosti doby majú svoje plusy
i mínusy. Mínusy v tom, že dnešná
mladá generácia, na rozdiel od tej
predošlej, žije vo virtuálnom svete.
Rodičia sú dnes pracovne vyťažení
a nemajú na svoje deti čas. Deti
tak nevedia, čo sú to prechádzky
v prírode a pohyb na čerstvom
vzduchu, preto to zlé držanie tela
a krivé chrbtice. Vystačia si sami pri
PC a prostredníctvom neho dokážu
hodiny a hodiny viesť siahodlhé rozhovory o ničom so známymi, a čo je
omnoho nebezpečnejšie, i s úplne
neznámymi ľuďmi. Pripoja sa na
sociálnu sieť a nevnímajú reálny
svet. Četujú. Slovo, ktoré sa u nás
už udomácnilo (z angličtiny chat –
priateľský rozhovor, beseda). Málo,
resp. vôbec nečítajú a majú problém
so štylizáciou, pravopisom. Majú
chabú slovnú zásobu. V škole sa
hovorí o hyperaktivite detí. Učitelia
o tom vedia svoje. Viem, priniesla
to doba. No doba bez osobného
stretnutia, bez osobnej komunikácie, bez potľapkania po pleci, bez
pevného stisku rúk a bez teplého
ľudského slova, je doba ľadová...
A tú predstavuje virtuálny svet,
v ktorom dnes žijeme.
O pár dní budú Vianoce. Ťažké to
obdobie pre osamelo žijúcich ľudí.
No práve Vianoce sú sviatkami,
ktoré otvárajú ľudské srdcia dokorán a preto máme všetci k sebe akosi bližšie. Rodina spoločne zasadne
za štedrovečerný stôl. To je na Vianociach to najkrajšie - chvíle strávené v rodinnom kruhu. Navzájom
sa obdarúvame a najkrajším darom pre nás sú rozžiarené detské
oči. Je to však aj obdobie, kedy bilancujeme, čo sme za celý rok prežili. Do niektorých rodín pribudol
nový život, v iných naopak, pri štedrovečernom stole pribudlo prázdne
miesto. Taký je však život a smrť je
jeho súčasťou. Kdesi som čítala, že
naši drahí, ktorí naveky odišli, žijú
medzi hviezdami. Ak vám práve počas sviatkov doma rozkvitne kvet
do krásy, vedzte, že je to „darček“
od nich, zhora. Ja tomu verím. Veď
prečo inak by mi ten istý kvet rozkvitol po tretíkrát práve na Vianoce.
Marta Mičeková
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Pasovanie prvákov

ZŠ Maurerova informuje
Európsky týždeň boja proti
drogám
Závislosť na tvrdých drogách má na Slovensku
vzrastajúci trend. Najviac ohrozenými skupinami populácie sú deti a mladí ľudia.
Drogy sa stali nepríjemnou realitou súčasnosti.
Dôležitú úlohu v tomto probléme plní prevencia.
Koordinátorka drogovej prevencie na škole Mgr.
Lucia Nováková pripravila na škole celotýždňové
podujatie.Žiaci ôsmeho ročníka si prakticky vyskúšali poznatky z mediálnej výchovy a pripravili
rozhlasovú reláciu o škodlivosti drog.
V spolupráci so žiackym parlamentom odštaroval náš protidrogový týždeň Maurerko, ktorý
každý deň prostredníctvom školského rozhlasu
prinášal žiakom indície z ktorých na konci týždňa
vytvorili výrok.
Triedni učitelia so svojimi žiakmi sa tejto prob-
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lematike venovali na triednických hodinách.
Žiaci deviateho ročníka si pozreli film o mladých
ľuďoch, ktorí sa liečili zo závislostí. Piataci sa
zúčastnili besedy s Mgr. D. Katovou na tému:
Užívanie drog a moje výsledky v škole.
Koniec týždňa patril vylúšteniu výroku od Maurerka.
,,Každý počuje že rozprávaš, no len priateľ
počuje o čom hovoríš.,,
Cestou ako predísť tomu aby deti nedrogovali je,
aby mali okolo seba dobrých priateľov.
Priateľom, ktorý počúva by mal byť aj učiteľ, no
hlavne rodič. Nezabúdajme teda počúvať to,
o čom hovoria naše deti.
Budú si pamätať, nie na veci ktorými sme ich obdarovali, ale spomenú si na čas, ktorý sme s nimi
strávili.
Mgr. Michaela Micherdová,
ZŠ s MŠ Maurerova ulica

Autobusy z námestia

žst
žst
žst
žst
žst
žst
Mníšek nad Hnilcom
Hrišovce
Víťaz
Široké
žst
Hrišovce
žst
žst
žst
žst
žst
žst
Hrišovce
Kluknava
žst
žst
žst
Víťaz, Ovčie
Gelnica
Široké
žst
Široké

12:17 X
12:32 XT
13:14
13:20 X
13:40 XT
14:16 X
14:16 XU
14:19 6+
14:20 XT
14:22 6+
14:32 X
14:32 X
14:59 X
15:14 6+
15:15 XT
15:30 X
16:03 X
16:05 6+
16:21 X
16:30 X
17:16 X
17:44
18:20
19:19
21:24
22:13 X
22:13 6+
23:06 X6

Víťaz, Široké, Hrabkov
Hrišovce
žst
žst
Hrišovce
Mníšek nad Hnilcom
Široké
Ovčie, Široké
Richnava
Hrišovce
Víťaz, Ovčie, Hrabkov
Hrišovce
žst
žst
Hrišovce
Gelnica
žst
žst
Široké
žst
Široké
žst
Široké
žst
žst
Ovčie, Široké
Široké
žst

Z námestia k nemocnici
05:24 X
09:05 X

05:28 X6
09:33 X

06:44 X
09:43 X

04:48 X
07:45 XU
13:46 +
15:47 X
22:35 X6

05:30 X
08:35
13:59 XT
16:46

05:33 6+
10:35
14:27 X
17:46

07:09 XU
11:29 X

07:43 X
13:28 6+

08:01 6
13:38 X

08:05 XT
14:24 X

07:09 XT
13:31 X
15:38 X
21:35 X

07:40 XT
13:36 6
15:44 6+
21:35 6+

Vysvetlivky

Z námestia na Slovinky

X
X6
6
6+
+
T
U
•
Y
*
**
p

05:36 X
11:44 X
14:42 6+
18:50

Dňa 13.11.2012 žiaci I.A triedy zo ZŠ na Maurerovej ulici spolu so svojou
pani učiteľkou Mgr. Šoltýsovou navštívili mestskú knižnicu za účelom
,,Pasovania žiakov za ochrancov kníh a príbehov v nich". Deti sa na túto
návštevu veľmi tešili. V knižnici na nich už čakali pani Síkorová, pani
Jurečková a pani Uličná, ktoré detičky srdečne privítali. Prvácky vláčik
na ceste po oddeleniach knižnice nakoniec zastal v oddelení pre deti, kde
zložili sľub a zároveň sa aj podpisovali a boli pasovaní za ochrancov kníh.
Po skončení sľubu si deti vypožičali knihy a stali sa tak čitateľmi knižnice
.Všetkým deťom sa táto návšteva veľmi páčila a tešia sa už na ďalšiu. Veľká
vďaka patrí pracovníčkam mestskej knižnice, ktoré pre deti pripravili
pekné stretnutie.
Tr.uč. Mgr. Helena Šoltýsová

06:44
12:34
14:46 X
20:36

ide v pracovných dňoch
ide v pracobných dňoch a So
ide So
ide v So, N a štátom uznaných sviatkoch
Ide v N a štátnom uznaných sviatkoch
nejde 27.XII.-7.I., 1.II., 18.II.-22.II., 28.III.-2.IV., 1.VII.-30.VIII. a 30. X. - 1. XI.
nejde 10.XII.-21.XII., 8.I.-31.I., 4.II.-15.II., 25. II.-27. III., 3. IV.-28.VI. 2.IX.-29.X.
a 4.XI.-13.XII.
v Margecanoch čaká na R 606
nejde 31.XII.
nejde 24., 25.XII. a 31.III.
nejde 24., 25., 31.XII. a 31.III.
preprava žiakov vylúčená

Autobusy z Trangousovej ulice

04:35 X
04:55 X
04:55 +Z
05:00 6
05:20 X
05:33 X
05:35 X6
05:43 XT
05:52 X
06:00 X
06:03 XT
06:15 X
06:20 X
06:22 XT
06:22 XU
06:23 X
06:23 6+
06:25 X
06:25 X
06:25 6
06:30 XT
06:32 X
06:40 X
06:53 6+
06:55 X
07:00 6
07:10 6+
07:20 X
07:33 XT
07:40 X
07:40 X
08:10
08:17 X
09:00 X
09:30 X
09:45 X
09:45 X
09:50 X6
10:05 XT
10:05 TU
10:10
10:20 X
10:20 6+
10:37 XY
10:54 X
11:07 X
11:25 X
11:35
11:40 X
11:45 6
11:55 X
12:10 X
12:20 XU

Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Poprad cez Spiš. Novú Ves
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Slatvina
Kaľava
Levoča
Lúčka
Dúbrava
Košice cez Margecany
Lúčka
Lúčka
Vojkovce, Slatvina
Dúbrava
Prešov
Spiš. Nová ves
Vojkovce
Spiš. Nová Ves
Kaľava
Spiš. Vlachy, kultúr. dom,
Prešov *
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves *
Poprad cez Spiš. Novú Ves
Krompachy, radnica
Spiš. Nová Ves
Krompachy, nemocnica
Košice cez Margecany *
Spiš. Nová Ves
Spiš. Podhradie
Spiš. Nová Ves
Krompachy, nemocnica
Sabinov
Lúčka
Spiš. Vlachy, kultúr. dom
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves *
Prešov
Prešov *
Levoča
Dúbrava
Kaľava
Spiš. Vlachy, žst
Spiš. Nová Ves
Lúčka
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Košice cez Margecany
Oľšavka

12:20XT
12:25 XT
12:25 6+
12:40 XY
12:45 6+
12:47 6+
12:47 6+
12:50 Xp
12:55 X
13:15 X
13:15 XT
13:48 X
13:48 6
13:50 XT
14:05 XT
14:20 X
14:20 6+
14:38 X
14:40 X
14:40 X
14:40 X
14:40 6+
14:45 X
14:50
15:00 XT
15:02 X
15:20
15:30 X
15:45 XY
15:50
16:10 6+
16:43 X
16:45 6+
16:55 X
16:55 X
17:05 6+
17:12 XY
17:12 XY
17:37 X
17:50 6+
18:20 X6
18:20 +
18:48 X
18:48 X
18:48 6+
18:50
18:50 6+
19:45 X
19:45 6+
20:55
22:23 X6
22:35 X

Oľšavka
Žehra
Vojkovce
Košice cez Margecany
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová ves
Levoča
Spiš. Nová Ves
Kaľava
Spiš. Nová Ves
Hincovce, Trsťany
Prešov
Prešov
Kaľava
Spiš. Vlachy, kultút. dom
Spiš. Nová Ves
Vojkovce
Spiš. Vlachy, žst
Kaľava
Dúbrava
Lúčkaa
Spiš. Podhradie
Levoča
Spiš. Nová Ves *
Oľšavka
Spiš. Nová Ves
Prešov *
Spiš. Nová Ves
Levoča
Spiš. Nová Ves *
Košice cez Margecany **
Sabinov
Vojkovce
Kaľava
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Levoča
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Prešov
Prešov *
Lúčka
Vojkovce
Spiš. Vlachy, kultúr. dom
Spiš. Nová Ves *
Dúbrava
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves **
Spiš. Nová Ves **
Spiš. Vlachy, kultúr. Dom
Dúbrava
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Os 7800
Os 7802
Os 7804
Os 7806
Os 7808
Os 7810
Os 7812
Os 7814
R 1504

Os 7816
Os 7818
Os 7820
Os 7822
Mos7779
Os 7824

Vlaky smerom na západ

KROMPAŠSKÝ

spravodajca

04:06
v Spiš. Novej Vsi o 04:35, do BA prípoj R 600 o 05:10 (!!)
05:15 X
v Poprade o 06:47, do BA prípoj IC 500 (!!)
06:25
v Spiš. Novej Vsi o 06:56, do BA prípoj R 602 o 07:10
08:25
v Spiš. Novej Vsi o 08:56, do BA prípoj R 604 o 09:10
10:25
v Spiš. Novej Vsi o 10:56, do BA prípoj R 606 o 11:10
12:35
v Spiš. Novej Vsi o 12:56, do BA prípoj R 608 o 13:10
14:25
v Spiš. Novej Vsi o 14:56, do BA prípoj R 610 o 15:10
15:25 X
v Spiš. Novej Vsi o 15:56, do BA prípoj R 760 (!!)
16:11
z Humenného cez Prešov mimo Kysak do BA, ide v N a 1. IV., nejde 31.
III..
16:25
v Spiš. Novej Vsi o 16:56, do BA prípoj R 612 o 17:12
17:25 X
v Poprade o 18:26, do BA prípoj IC 506 (!!)
18:25
v Spiš. Novej Vsi o 18:56, prípoj do Chebu R 440 o 19:10
20:25
v Spiš. Novej Vsi o 20:56, prípoj do Prahy EN 444 o 21:58 (!!)
21:33
22:25
v Spiš. Novej Vsi o 22:56, prípoj do Prahy R 442 o 23:10

Os 7801

5

Vlaky na východ

03:39
KE 04:30
v Margecanoch o 03:51, do BA prípoj R 600 o 04:43
Os 7803 04:46
KE 05:40
Os 7805 05:34
KE 06:25
v Margecanoch o 05:46, do BA prípoj R 602 o 06:43
Os 7807 06:34 X
KE 07:25
Os 7831 07:34
KE 08:25
Os 7811 09:34 X
KE 10:25
Os 7813 11:34
KE 12:25
Os 7815 13:34
KE 14:25
Os 7817 14:34 X
KE 15:25
Os 7819 15:34
KE 16:25
Os 7845 16:34
KE 17:40
Os 7849 18:34 X
KE 19:25
Os 7825 19:34
KE 20:25
R 1505
19:54
–––––––
mimo Kysak cez Prešov do Humenného
ide Pi, 28.III., 4. VII. a 31. X., nejde 29. III., 5. VII. a 1. XI.
Mos 7754 22:20
–––––––
v Margecanoch o 22:33, do Nálepkova
Os 7827 23:35
–––––––
končí v Margecanoch o 23:47, do BA prípoj R 614 o 00:43 (!!)
Vysvetlivky
BA Bratislava
X chodí v prac. dňoch, spravidla Po - Pi
Os osobný vlak
IC InterCity

KE
(!!)
R
EN

príchod do Košíc
vlak nechodí každý deň
rýchlik
EuroNight

Cestovný poriadok platí do 14. decembra 2013

Production
Ing. Radovan Kostelník
mobil: 0915 856 955
www.koradproduction.sk
koradproduction@gmail.com

svadby, jubileá
stužkové slávnosti
rodinné oslavy
1. sväté prijímania
birmovky
firemné prezentácie
iné
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Svetový deň boja proti AIDS – 1. December

Jednou z najúspešnejších kampaní,
zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS
a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World
AIDS Day). Celý svet si ho pripomína 1. decembra. Koncepcia Svetového dňa boja proti AIDS vznikla
v roku 1988 na svetovom summite
ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS.
Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike
HIV a AIDS je červená stužka
Na našej škole sme sa rozhodli
zapojiť do kampane Červené stužky
V mesiacoch september – december 2012 boli pre kampaň Červené
stužky uskutočnené na našej škole
tieto aktivity:
1. Oboznámenie sa témou a
pojmom AIDS – formou prezentácie
2. Zhotovenie plagátov

3. Medzitriedna výtvarná súťaž –
„AIDS mojimi očami“
4. Príprava a nosenie zhotovených
stužiek
5. Zapálenie sviečky za ľudí, ktorí
prehrali boj s AIDS
6. Prezentácia uskutočnených aktivít v médiách (Krompašský
spravodajca) a na internetovej
stránke školy
7. Deň 1. december pripomenutý nosením červenej stužky, pripnutie stužiek aj ostatným spo-

lužiakom a učiteľom našej školy
Počas mesiacov september až december 2012 sme sa rozhodli oboznámiť žiakov našej školy s vážnou
a zákernou chorobou, ktorá končí smrťou, chorobou AIDS. Postupovali sme podľa vopred pripravených krokov, kde prvým krokom
našej aktivity bola prednáška formou prezentácie. Žiaci boli oboznámení s tým, čo vlastne AIDS je,
čo znamená skratka HIV i AIDS.
Ďalej mali žiaci možnosť oboznámiť sa s príznakmi ochorenia,
akým spôsobom sa HIV prenáša a
taktiež, ako môžeme vírusu predchádzať. Žiakov táto téma veľmi
zaujala a dávali množstvo otázok.
Pri prezentácii bola spomenutá
kampaň Červené stužky, ktorá sa
snaží pomáhať ľuďom s touto vážnou chorobou.
V ďalších aktivitách sme využili tvorivosť žiakov a pripravili sme

aktivity, kde žiaci s pomocou učiteľov zhotovili informačný plagát, ktorý bol následne vyvesený v priestoroch našej školy, aby aj
ostatní spolužiaci mohli byť o tejto téme informovaní. Bola vyhlásená aj medzitriedna výtvarná súťaž,
ktorej sme dali názov – AIDS mojimi očami. Najkrajšie práce boli
zverejnené v priestoroch školy a aj
odmenené. Spolu so žiakmi sme si
zhotovili a nosili červené stužky,
taktiež sme ich išli pripnúť aj ostatným spolužiakom a učiteľom v škole – takto sme si pripomenuli 1. december – Svetový deň boja proti
AIDS. Uskutočnené aktivity sme
zverejnili na internetovej stránke
našej školy.
Všetky aktivity uskutočnené na našej škole sme spolu so žiakmi spracovali do prezentácie.
Počet zapojených žiakov: žiaci
tried 4.A, 6.A a 6.B (22 žiakov), pasívne - celá škola (100 žiakov)
Zodpovedné: Mgr. Čechová,
Mgr. Semanová, Mgr. Ondášová

Šprincové Krompachy
„ANJELÍČKU, MÔJ STRÁŽNIČKU, SADNIME SI NA LAVIČKU,
UŽ ŤA ASI KRÍDLA BOLIA, LIETAŠ SO
MNOU DOOKOLA.....“
Aj týmito slovami básne Milana Rúfusa žiaci
odštartovali tohtoročné „Šprincove Krompachy“ - súťaž v prednese poézie a prózy, ktorá sa
konala 04. 12. 2012. Tento deň sa začal v kostole sv. Jána apoštola vystúpením žiakov ZUŠ, pokračoval piesňou Majky Hedvigovej a po nej nasledovala svätá omša, počas ktorej sa nám pri-

PRANOSTIKY NA DECEMBER

hovoril pán kaplán z Klčova - Mgr. Adam Rátaj. Po svätej omši a podpísaní prezenčnej listiny sa žiaci, študenti a pedagógovia presunuli do
priestorov ZUŠ, kde boli rozdelení do miestností podľa jednotlivých kategórií.
Tohto roku sa súťaže zúčastnilo 98 žiakov zo
16 škôl (Krompachy, Slovinky, Spišské Vlachy,
Kluknava, Klčov, Richnava, Margecany, Gelnica), ktorí boli rozdelení do šiestich kategórií a 17
pedagógov, ktorí zaujali miesto v jednej z dvojčlenných porôt. Pre porotcov aj súťažiacich bolo
pripravené malé pohostenie a občerstvenie.
Po odrecitovaní všetkých žiakov a po porade poroty sa všetci zúčastnení presunuli do divadelnej
sály domu kultúry na slávnostné vyhodnotenie.
Príjemnú atmosféru vytvorili žiaci ZUŠ. Svojou
spoločnosťou nás poctila pani Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, ktorá odovzdávala
víťazom vecné ceny a diplomy. Slávnostným
vyhodnotením nás svojim slovom sprevádzala
Mgr. Katarína Maníková. Všetci súťažiaci boli
odmenení sladkosťou, školy diplomom za účasť
a víťazi prvých troch miest v každej kategórii
diplomom a vecnou cenou - soškou anjela.

Aká zima v decembri, také teplo v júni.
Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.
Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží.
Mrazy, ktoré v decembri rýchlo opadnú, znamenajú miernu zimu.
Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň.
Zelené Vianoce - biela Veľká noc.
Na svätého Štefana nesmie už byť barina.

Samostatnou kategóriou bola vlastná tvorba,
ktorú vyhodnocovala pani Mičeková a všetci zúčastnení mladí spisovatelia dostali za svoj preukázaný talent sošku anjela.
Veríme, že aj budúci rok sa nájdu odvážlivci, ktorí sa budú chcieť so svojím talentom podeliť a prežijeme spolu opäť pekné a úspešné
„Šprincove Krompachy“. Už teraz sa tešíme
na vašu účasť. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pri organizácii „Šprincovych Krompách“ akýmkoľvek spôsobom pomohli.
Mgr. Katarína Maníková

Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.
Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice.
Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok.
Na suchý december nasleduje suchá jar.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.
Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.
Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky.

december 2012

KROMPAŠSKÝ

spravodajca

7

Festival vedy a techniky AMAVET
V dňoch 8. 11.2012 – 10. 11. 2012
sa v Bratislave pod záštitou prof.
Douglasa Dean Osheroffa, držiteľa Nobelovej ceny za fyziku, konal Festival vedy a techniky AMAVET. Je to súťažná prehliadka vedecko – technických projektov
a výskumných prác mladých bádateľov. AMAVET klub 727 pri Gymnáziu v Krompachoch reprezentovali práce:
1. Nezničiteľné organizmy
Martina Tóthová, Nikola Kubovčíková
2. Porovnanie vplyvu probiotík
a prírodných látok na obnovu
mikroflóry v tráviacom trakte
Viktória Waresová
3. Neskrotné jouly
Antónia Mikulová,
Edita Kišková

4.

Nikotín – aký je naozaj ?
Dáša Gardošíková
5. Vplyv tetovaní na ľudskú kožu
Natália Nehrerová
6. Magnetické kvapaliny
Antónia Matisová,
Diana Tomašovová
7. Elektrické výboje vo vode
Martin Bagar
8. Ohrev v mikrovlnke – pohodlné a zdravé? – Jakub Wares
9. Využitie mezenchýmových
kmeňových buniek na liečbu
rakoviny metódou fotodynamickej terapie
Kristína Uličná
10. Tóny v ušiach
Tatiana Pavlíková,
Lenka Hradiská

OCENENÉ PROJEKTY:
Postup na európsku súťaž v Zaragoze, Španielsko: Kristína Uličná za projekt Využitie mezenchýmových kmeňových buniek na liečbu rakoviny
Hlavnú cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK za najlepší vedecký projekt prezentovaný na
Festivale vedy a techniky získala:
Kristína Uličná za projekt Využitie
mezenchýmových kmeňových buniek na liečbu rakoviny.
Kristína Uličná, septima

rovnanie vplyvu probiotík a prírodných látok na obnovu mikroflóry v tráviacom trakte.
Viktória Waresová, sexta

žiaci Gymnázia v Krompachoch
– účastníci Festivalu vedy a techniky

Cenu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za najlepší vedecký projekt na Festivale vedy
a techniky získala:
Viktória Waresová za projekt Po-

Vecné ceny získali:
Nezničiteľné organizmy
– Martina Tóthová,
Nikola Kubovčíková
Neskrotné jouly
– Antónia Mikulová,
Edita Kišková
Nikotín – aký je naozaj ?
– Dáša Gardošíková
Elektrické výboje vo vode
– Martin Bagar
Ohrev v mikrovlnke – pohodlné
a zdravé?
– Jakub Wares
Tóny v ušiach – Tatiana Pavlíková,
Lenka Hradiská

Výstava ručných prác Čaro Vianoc“
Predvianočné obdobie občanom
Krompách už tradične spríjemňujú členky ÚŽS č. 6. Začali tým, že
pred príchodom Mikuláša a slávnostným rozsvietením vianočnej
výzdoby mesta jej členky vyzdobili vianočný stromček na MsÚ vlastnoručne vyrobenými ozdôbkami.
12. decembra bola otvorená výstavka ručných prác „Čaro Vianoc“, ktorú už tradične pripravu-

Čistenie lesa Krompachy - Plejsy“
Dňa 29.9.2012 sa 48 zamestnancov spoločnosti Panasonic
AVC Networks Slovakia s.r.o.
zúčastnilo eko akcie "Čistenie
lesa Krompachy - Plejsy"
Aktivity našej spoločnosti nie sú
zamerané len na výrobnú sféru
ale základnou filozofiou našej
spoločnosti je prispievať aj environmentalnými činnosťami pre

spoločnosť, tak ako to dokázali
zamestnanci v sobotu 29.9.2012,
už tretí rok v spolupráci s Lesami
Mesta Krompachy a Ing. Michalom
Tkáčom sa snažíme či už vyčistiť
lesy (od odpadkov, tiež od úpravy
terénu po kalamitách, ťažbe dreva
a pod.) alebo na jar sadiť stromčeky a tým tak prispieť k zlepšeniu
životného prostredia v okolí nášho
mesta vrátane strediska Plejsy.

jú členky únie ako sprievodné podujatie Vianočných trhov. Súčasťou
výstavy bola aj ochutnávka vianočného pečiva, ktoré ženy upiekli.
Ich prianie pre občanov mesta:
„Príjemné predvianočné a vianočné dní. Do nového roka veľa
zdravia, šťastia, rodinnej pohody
a božieho požehnania. Prežívajme tohtoročné Vianoce a záver
roka v pohode a mieri“.
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Gymnazisti pre žiakov Základnej školy, Zemanská ul. v Krompachoch
Aby si triedy základnej školy ešte
viac upevnili svoje priateľské vzťahy, usporiadala Natália Nehrerová, žiačka septimy Gymnázia v
Krompachoch, v rámci národného projektu KOMPRAX aktivitu
„Noc v škole“.
Piataci a šiestaci ZŠ sa na to tešili dosť dlho. Deň D nastal 30. novembra 2012, keď deti prichádzali
do školy so spacákmi, karimatkami a niektorí aj s vankúšmi. O tretej popoludní bola jedáleň zaplnená provizórnymi lôžkami. Všetci
boli netrpezliví. Keďže pre deti
bol pripravený program takmer
na celý večer, ako bývalí žiaci tejto
školy sme sa odhodlali prísť a pomôcť našej kamarátke Natálii Nehrerovej.
Bolo príjemné počuť deti, ako kričia pri predstavovaní sa: „Poznám, poznám!“ Všetci sa porozdeľovali do skupín po troch:
A-čkari s B-čkarmi , piataci so
šiestakmi. A po tom, ako sme im
povedali, že ceny sú úžasné, pracovali všetci ako jeden tím. Se-

dem skupín, 12 stanovíšť...robota
na celý večer! Nešlo ani tak o čas,
ako o spoluprácu. Na každom stanovišti iná úloha. Žiaci sa museli potrápiť s geografiou, matematikou, angličtinou, ale aj s vlastnou
dôverou. Bolo to však viac zábavné, ako si mysleli. Pri každom z nás
na stanovištiach sa nasmiali, ale aj
potrápili svoje hlavičky. V zápale
hry aj zabudli, že vonku sa pomaly, ale isto stmieva.
Po úspešnom splnení všetkých
úloh sme pripravili druhé poschodie na „Nočné dobrodružstvo“.
Po triedach, kde boli stanovištia, sme rozmiestnili indície, ktoré mali každého zaviesť k „pokladu“. My sme sa obliekli do čierneho, aby sme splývali s tmou. H r a
sa začala niečo po deviatej večer.
Všade bola tma. Len pár sviečok.
Atmosféra ako z hororu a do toho
ešte strašidelná hudba. V každej
miestnosti na žiakov čakala jedna
indícia a časť básne, ktorú si museli zapísať a ísť ďalej. Pri každej indícií bola ale osoba, ktorá sa snažila

dotvoriť strašidelnú atmosféru po
svojom – buchnutím dverami, napodobovaním zvláštnych zvukov
alebo jemným dotykom ruky.
Po nájdení všetkých indícií bola vyhodnotená práca na stanovištiach
z úvodu večera, rozdané ceny najúspešnejším družstvám a prečítaná báseň, ktorú žiaci poskladali
počas nočnej hry. Pomaly ale nastal čas na spánok. Uložili sme sa
a pred spaním si ešte pozreli rozprávku. Aj keď poniektorí si ešte
dlho šepkali do tmy, iní chrápali

Gymnazisti prezentovali svoje práce
Na konferencii krajín V4 v Melitopole
V dňoch 15. - 19. septembra 2012
sa konala na Ukrajine medzinárodná študentská vedecká konferencia
na tému: Globalizácia očami mladosti – klady a zápory, organizo-

vaná Medzinárodným Vyšehradským fondom, na ktorej sa v rámci
Slovenska zúčastnili dve študentky Gymnázia v Krompachoch, Viktória Rendošová, Júlia Koperdáková a pani prof. Tatiana Znancová.
Ďalšími účastníckymi krajinami
boli Ukrajina, Poľsko a Česko.
Bolo 13. septembra, keď sme čakali na vlak na krompašskej sta-

nici zavalené kuframi a ruksakmi.
Pred nami výlet plný prekvapení.
Nevedeli sme, čo očakávať. Teda,
samozrejme, okrem dlhej cesty,
ktorá bola ozaj nekonečná (46 hodín). Veď na Ukrajinu, do cieľového
mesta Melitopoľ, sme dorazili až
15.septembra ráno. Boli sme síce
unavené, ale prebrala nás informácia, že keď sa ubytujeme, máme si
zbaliť plavky a uterák. Šťastie, že
sme doma stihli šupnúť do kufra
aj nejaké kraťasy, tričká a plavky.
Opäť nás čakala cesta autobusom,
no pri pomyslení na Azovské more
nás to už netrápilo. V meste Berďansk sme strávili takmer celý deň.
Neodolali sme pôvabnému šumu a
vôni Azovského mora a už sme sa
plné šťastia čľapkali vo vode. Stihli si pozbierať zopár mušličiek a hor

sa do Safari parku pozdraviť levy,
vlky, či medvedíky čistotné. Večer
sme sa vybrali do reštaurácie, kde
sme mali počas celého pobytu jedlo
ako pre kráľov.
Na druhý deň naše kroky viedli do mesta Záporožie do múzea zbraní a ukrajinských kozákov, tiež sme boli na ostrove Chortica, najväčšom ostrove na Dnepri, kde sme mohli vidieť pevnosť
s domčekmi, v ktorých kedysi žili
kozáci. Z vyhliadkovej lode sme
obdivovali Dneper i obrovskú hydroelektráreň.
Ďalší deň bol dňom D. Deň našej
prezentácie v angličtine na Melitopoľskej štátnej pedagogickej
univerzite Bohdana Chmeľnického. Spánok okolo nás v noci len tak
preletel, ráno to na nás asi bolo vidieť... Ach ten stres. Hrozná vec.
No našťastie, tak, ako prešla úvodná časť konferencie a z nás stres
postupne opadol. Zvládli sme to,
myslím, úctyhodne a nechceme sa
chváliť, ale Slováci a Česi mali jednoznačne najkrajšie prezentácie.
Tak predsa nás v tých školách niečo naučili.

ostošesť, nevadí, aj tak sa tam spalo úžasne!!
Ráno, hoci unavení, ale spokojní,
sme sa rozišli domov a za seba musím povedať, že to bolo neskutočné. Keby sa to konalo každý rok,
tak si prídeme každý rok zastrašiť.
Dorota Šusterová spolu so Zuzanou
Cukerovou, Zuzanou Širokou, Domonikou
Volavkovou, Dávidom Brutovským,
Kristiánom Legátom
a Dominikom Volavkom
(prváci Gymnázia v Krompachoch)

Štvrtý deň nás čakala diskusia na
tému globalizácia. Na záver konferencie nám pripravili nádherný kultúrny program, po ktorom
nás vyzvali na pódium a v sprievode vážnej hudby nám odovzdávali
diplomy. Cítili sme sa ako hviezdy
strieborného plátna...
Čechohrad. Naša posledná ukrajinská exkurzia. Videli sme dedinku, ktorá akoby zaspala na pár
rokov. Dedinka, ktorú kedysi založili Česi. V súčasnosti je tam škola,
v ktorej sa ukrajinské deti učia český jazyk. Napriek tomu, že tam jazdili staré autá, bola tam suchá zem
kvôli nedostatku vody, staré drevené bielo-modré domčeky, nás táto
dedinka niečím očarila. Snáď pokojom, ktorý z nej vyžaroval...
Späť nás opäť čakala dlhočizná
cesta domov. No tentoraz sme so
sebou neťahali len batožinu, ale aj
plno nezabudnuteľných zážitkov
a nových kamarátstiev. A hoci to
bol krásny výlet, už sme sa nemohli
dočkať domova, našej ľúbozvučnej
slovenčiny, našich krásnych hôr
a najmä našich milovaných rodín.
Opäť sme sa naučili vážiť si o niečo
viac to, čo máme doma.
Júlia Koperdáková, Viktória Rendošová,
Tatiana Znancová
Gymnázium Krompachy
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„Rozprávková krajina“ opustila našu knižnicu
Postavičky z putovnej výstavy pokračujú vo
svojej púti po slovenských knižniciach. Česká
výtvarníčka a spisovateľka Vítězslava Klimtová
vytvorila nádherné postavičky pre „Rozprávkovú krajinu“, ktorá od septembra 2009 putuje
po knižniciach celého Slovenska. Rozjasnili
očká nielen malým škôlkarom, ale prebudili
fantáziu i u stredoškolákov a poskytli námety
pre rozprávky na dobrú noc aj pre rodičov
a starých rodičov, ktorí si boli výstavu pozrieť
so svojimi ratolesťami. Pani Klimtová nielenže
vytvorila postavičky, ale vymyslela im aj príbehy a prostredie, v ktorom žijú.
Napríklad taký Permoník knižný (Metallicola librarius) je obyvateľom starých archívov
a knižníc, býva špecialistom na niektoré obdo-

bie a zdržuje sa v zašitých regáloch s ťažkými
foliantmi. Knižnicu považuje za svoje územie a ak mu nie je knihovník sympatický,
často mu kladie pri práci prekážky a ukrýva
potrebné knihy.

na druhý krát mali veľký úspech. Počas dvoch týždňov si bolo rozprávkové postavičky pozrieť vyše
500 návštevníkov. Naše bábky potešili oči i srdcia
nielen malých, ale aj veľkých.

Čert český domáci – vplyvom pôsobenia
ľudského spoločenstva mu z čertovskej nátury takmer nič nezostalo. Zvyčajne je trochu natvrdlý. Býva kultivovaný staršou dedinčankou, ktorá je dosť energická aby ho
zvládla...

Ivanka s Babkou Kysľavkou a Kamilkovým dedkom.

Keďže o postavičky bol veľmi veľký záujem
putujú po Slovensku už druhý krát a aj u nás

Z knihy návštev:
“ Nádherné, krása už sa teším na fotky. Prvý krát
som to videla. Také krásne postavičky“
„Bábky sa nám veľmi páčili, myslím, že je v dnešnej
dobe veľmi osviežujúce nechať sa unášať vo svete
fantázie“
„Bábky sú úžasné, výstava bola pre mňa zážitkom“
„Úžasná výstava, nápaditá, nevšedná, veľmi pekne
nadekorovaná“
Ž Síkorová, Mestská knižnica

Pasovačka za ochrancu kníh a príbehov v nich
Školský rok je už v plnom prúde. Naši malí prváčikovia už zvládli niekoľko písmeniek, ba aj
číslic. To čo majú napísané v šlabikári prečítali viac krát a tak je čas navštíviť mestskú knižni-

Čaká nás zmena

Od januára 2013 dochádza k
zmene organizácie darovania krvi
v Krompachoch. Pracovníkov
NTS Košice, ktorí do Krompách
chodili trikrát za rok, vystriedali
od septembra 2012 zamestnanci
HTO NsP Levoča. Novovybudované odberové pracovisko v NsP
Krompachy bude vítať darcov častejšie – minimálne raz za mesiac.
Základnou myšlienkou jeho vzniku je podpora darcovstva priamo
v Krompachoch a blízkom okolí a aj
lepšia dostupnosť, aby darcovia nemuseli zdĺhavo cestovať do okres-

cu a vybrať si na čítanie niečo nové. Ale stáť sa
čitateľom knižnice, to nie je len tak. Prváci pri
slávnostnom zápise sú pasovaní za ochrancov
kníh a príbehov v nich. Zložia slávnostný sľub
o tom, že budú dávať na knihy pozor, nebudú
do nich písať, trhať ich a budú ich čítať len s čistými rukami. V knižnici nebudú knihy rozhadzovať po poličkách a budú sa tu správať slušne
a potichu. Tak to bolo aj na konci novembra, kedy
navštívili knižnicu prváci zo ZŠ Maurerova.
Na pamiatku dostali farebné záložky a čitateľské preukazy a mohli si vybrať z množstva kníh,
ktoré sme pre nich nachystali. Zatiaľ sú to knihy, ktoré majú veľa obrázkov a menej textov, ale
postupne sa to bude meniť. Deti sa už teraz te-

ných miest alebo Košíc či Prešova.
Pozývame preto bezpríspevkových
darcov krvi na návštevu novootvoreného pracoviska v NsP Krompachy, pavilón C. Okrem skvelého
pocitu z darovania ponúkame darcom občerstvenie pred a po odbere. Cezpoľným darcom preplácame cestovné. Prineste si občiansky preukaz, preukaz zdravotnej
poisťovne a preukaz darcu (ak ho
máte).
Krv môžete darovať od 8 do 10 h
vždy v piatok v týchto termínoch:
7. december 2012
– Vianočná kvapka
11. a 25. január 2013

šia na množstvo príbehov, ktoré na ne čakajú
ukryté v knihách.

8. február 2013
– Valentínska kvapka
15. marec 2013
12. apríl 2013
3. a 24. máj 2013
7. a 28. jún 2013
– pri príležitosti
Svetového dňa darcov krvi
Termíny na 2. polrok 2013 budú
uverejnené v májovom čísle novín.
Ak sa chcete na čokoľvek opýtať,
volajte na číslo (053) 451 22 54 alebo napíšte na htonsp@levnemoc.
sk.
Teším sa na stretnutie pri odbere a prajem krásne sviatky nielen všetkým dobrovoľným darcom

Ž. Síkorová, Mestská knižnica

krvi, ale aj členom Miestneho spolku Slovenského červeného kríža,
sympatizantom, sponzorom a širokej verejnosti.
Ing. Jana Tureková, predsedníčka MS SČK
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Projekt „Skládka HALŇA 1.
Názov a sídlo prijímateľa:

Mesto Krompachy,
Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy
Názov projektu:
„Skládka HALŇA 1. stavba, skládka priemyselného odpadu“
Miesto realizácie projektu:
Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
Začiatok a koniec realizácie projektu:
03/2009 – 12/2012
Výška nenávratného finančného príspevku:
6 615 378,40 €
Cieľ projektu:
Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov HALŇA v Krompachoch
Výsledkom projektu je likvidácia a rekultivácia skládky (časti na ktorej je uložený priemyselný odpad) a eliminácia neg. vplyvu skládky na životné prostredie. Rekultiváciou sa vytvoria aj vhodné podmienky pre priemyselnú zónu.
Výsledky realizácie projektu:
• Výrazná redukcia úniku polutantov z odpadu do rieky Hornád
• Prevencia rizika polutantov do ovzdušia – hlavne vo forme prachu
• Odstránenie rizika kontaktu s odpadom pre osoby zdržujúce sa na území skládky
Rekultiváciou skládky dôjde k okamžitému zlepšeniu terajšieho negatívneho stavu k odstráneniu zdroja kontaminácie podzemných a povrchových vôd. Prekrytím povrchu skládky bude odstránený zdroj znečistenia ovzdušia. Po začlenení plochy do okolitej krajiny dôjde k zlepšeniu jej celkového vzhľadu.

POĎAKOVANIE
Touto cestou si dovoľujeme vysloviť úprimné poďakovanie firme
HZ METAL, s.r.o. Krompachy
za finančný sponzorský dar, vďaka
ktorému sa mohla v MŠ Hlavná,
zrealizovať rekonštrukcia sociálnych zariadení, ale aj zakúpiť nový
koberec do triedy najmladších detí,
ktorý spríjemnil a zútulnil prostredie, v ktorom naše deti trávia
svoj čas.
Poďakovanie patrí aj Bc. Soni
Kočanovej a Bc. Viere Zajacovej,
ktoré taktiež finančne prispeli
k rekonštrukcii, ale aj riaditeľke
MŠ a celému kolektívu pracovníkov tejto škôlky.
Ďakujeme
Rodičia detí z MŠ Hlavná ul. Krompachy

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu „Investícia do Vašej budúcnosti“
www.opzp.sk

Záhradkárska poradňa
Záhradka - oáza pokoja
úžitku a relaxu..
Blíži sa koniec roka. Dobrý záhradkár si nájde čas na bilanciu,
zhodnotenie plánov a predsavzatí,
na ktoré myslel, keď sa rok začínal.
Prejdime sa spolu po záhradke
a zamyslime sa. Pokoj a ticho
zasneženej záhrady nech sa prenesie do nášho srdca, našej duše.
V dnešnej uponáhľanej dobe, keď
sa všetci ženieme za materiálnymi
statkami, ustupuje ľudský faktor
priateľstva, lásky a úcty k blížnemu, susedovi do úzadia. Uprednostňujeme hodnoty, ktoré nie sú
trvalého charakteru. Dobré slovo,
priateľstvo, úcta sú čoraz vzácnejšie. Neváži sa ľudská práca. Hrubosť, vandalstvo a násilie sú všade
okolo nás. Aj na záhradke sme
často nespokojní, že sa nám nepodarilo splniť veľa z toho čo sme si
predsavzali. Skúsme preorientovať
svoje myslenie. Zhodnoťme všetko
čo sa nám podarilo a zabudnime
na neúspechy, nech nami nevládne
stres a zlosť.

Ak sme doteraz boli my pre záhradku, nech je odteraz záhradka
pre nás. Urobme z nej oázu pokoja,
pookriatia mysle a duše, radosti
z posedenia s rodinou, priateľmi,
susedmi. Nebuďme skúpi na priateľské slovo k susedovi a nielen
k tomu najbližšiemu na záhradke.
Hodinka spoločného posedenia
nám dá niekedy viacej, ako hodina
usilovnej práce. Aj na tú sa nájde
čas. Ak má sused krajšiu úrodu
nešetrime slovami chvály. Podeľme sa so svojimi skúsenosťami
a odmenou nám bude hrejivý pocit
z dobrej rady, dobrého slova. Tento
rok bol pre záhradkárov štedrý na
ovocie, ale aj na zeleninu ak sme
sa jej trochu venovali. Ovocie sa
urodilo aj tým záhradkárom, ktorý
sa o záhradku veľmi nestarali. Pod
ťarchou ovocia sa lámali konáre,
ba aj celé stromy. Dobrý záhradkár
má plnú pivnicu jabĺk a hrušiek,
nasterilizovaného muštu, zostalo
aj na vínko a kvas na nejaký ten
kalvados. Je zrejmé, že budúci rok
bude na úrodu chudobnejší, ale ak
nám stromy zakvitnú nezabudnime ich prihnojiť kombinovanými
hnojivami a úroda by mohla byť,

aj keď skromnejšia. V tomto roku
sme mali menej Škodcov a chorôb,
takže sme nemuseli používať toľko
chémií ako v minulosti, aj keď nás
chrastavitosť jabloni a hrušiek neobišla. Opäť sa ukazuje ako je dôležité pestovať rezistentné (odolné)
odrody proti tejto chorobe. Je čas
pripomenúť, že január je doba keď
si odkladáme vrúble zo stromov
na jarné preštepovanie. Pamätajme si, že je výhodnejšie preštepiť
10 - 20 ročnú jabloň ako ju zlikvidovať a kupovať nový stromček
z neznámeho zdroja.

Každé ročné obdobie v záhradke
má svoje čaro a kúzlo. Čarovný

pokoj zimnej záhrady vystrieda
nádherná jar v kvete od prvej
snežienky, bledule, či šafranu,
po úchvatne rozkvitnuté čerešne
a jablone. Skoro nebadane prejde
jar do leta plného letničiek, sladkých jahôd a čerešní. Pobyt na
záhradke v lete nech je pre nás regeneráciou v plnom slova zmysle.
Aj keď budúca bilancia úrody nás
neuspokojí neklesajme na mysli,
veď naša záhradka nie je poľnohospodársky podnik. Radosť hoc
aj z malých úspechov nech je to,
čo bude vládnuť v našej záhradke.
Vy, ktorí ste čakali nejaké odborné
rady, nebuďte sklamaní, celý ďalší
rok je pred nami.
Čo nevidieť máme tu Vianoce. Vianočný zvon spolu s Betlehemským
dieťaťom nech prinesie do našich
rodín, do našich duší pokoj a lásku, porozumenie a svornosť. Pri
novoročnom pohári šampanského
si poprajme všetko najlepšie do
Nového roku a nám záhradkárom
aj dobrú úrodu. To Vám a všetkým
čitateľom krompašského spravodajcu z celého srdca praje
Ján Milo

december 2012

Plán turistických akcií na rok 2013.
Klub slovenských turistov MŠK Krompachy naplanoval na budúci rok:
5.01.2013 Zimný prechod Slovenským rajom (Čingov
– Tomášovský výhľad – Zelená Hora – Hrdlo Hornádu
– Prielom Hornádu – Čingov)
12.01.2013 10. Ročník výstupu na Krompašské vrchy (Krompachy
- Žakarovské lúky – Krompašský vrch – Gaborka
- Plejsy - Krompachy)
26.01.2013 Opekanie za Horou (Sabinka (Krompachy – Galmus
– Svätojánska dolina – Sabinka - Krompachy)
9.02 2013 Zimný prechod Levočskými vrchmi
16.02.2013 Výstup na Kojšovskú hoľu (Poľovnícky potok)
9.03.2013 Hendrichovce - Štefanovce - Mindžová
- Lačnovský kaňon - Fričovce
23.03.2013 Vysoké Tatry(Výstup na Téryho chatu )
1.04.2013 Veľkonočný pondelok(Krompachy – Kolinovce
- Za horou – kaplnka – Poľovnícka chata Galmus
– Krompachy)
13.04.2013 Malý Šariš – Šarišský hrad – Medzany – Župčana
- Svinia
27.04.2013 Vojkovská „25“
4.05.2013 Magnezitárská „50“(Magnezit Ferona Košice)
8.05.2013 Okolo Slovinok (Prechod neznámymi zákutiami
Slovinskej skaly)
18.05.2013 35 a viac Prechod Čergovom
24-26.05.2013 Súľovské skaly
1.06.2013 ŽSR Ružín - Veľký Ružinok – Sivec – Košické Hámre
8.06.2013 TPKV 37. ročník
15.06.2013 Prechod Slovenským rajom (Čingov – Kláštorisko
– Veľký Kyseľ – Klauzy – Čingov)
29-30.06.2013 Hrebeň Nízkych Tatier
14.07.2013 Kojšovská „25“
3.08.2013 Vojkovská „ 50 „
10.08.2013 Demänovska jaskyňa - Sedlo Javorie - Kraková hoľa
- Demänovská jaskyňa
17.08.2013 Široké - Patria - Kravcova - Kamenná Baba - Šindliar
- Fričovce
24.08.2013 Vysoké Tatry – Jahňací štít
31.08.2013 Výstup na Sľubicu (Dúbrava)
7.09.2013 Západné Tatry / Malý Baranec – Baranec – Plačlivé
– Ostrý Roháč – Jamnická dolina)
12-15.09.2013 Kysuce, Javorníky
28.09.2013 Vysoké Tatry – Jesennou Magistrálou
12.10.2013 Jesenné výstupy na vrcholy – RR KST
26.10.2013 Pietna spomienka na Kláštorisku – symbolický cintorín
26.12.2013 Štefánský výstup na Sľubicu (KST Vojkovce)
31.12.2013 Silvestrovský výstup na Bielu skalu
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Naša rodáčka z Krompách
patrí do úzkej svetovej ellity
Áno, rodáčka z Krompách p. Iveta
Wintzlerová rod.Šoldrová vynikajúco obstála na majstrovstvách sveta v naturálnej kulturistike , ktoré
sa uskutočnili dňa 17. Novembra
2012 Martine (Slovenská republika), kde celkovo skončila na piatom
mieste. Týždeň predtým sa konala
Kežmarská Grand Prix o pohár
primátora mesta , kde skončila na
treťom mieste, čo jej vynieslo nomináciu a účasť na MS kde súťažilo
106 pretekárov zo 16- tich krajín.
Naturálnu kulturistiku zastrešuje
Federácia UIBBN (Union international body building natural). Je to
úžasná vec ,nakoľko sa húževnato
pripravovala v posilňovni, ktorú
spoločne s manželom prevádzkuje.
Nikto netušil, že tu vyrastá európska resp. svetová reprezentantka
v naturálnej kulturistike. V kategórii ženy nad 52 kg, súťažila s pretekárkami zo Švédska, Francúzka,
Veľkej Británie, Španielska a SR.
Vynikajúcim výkonom presvedčila
o svojom talente, ako aj mimoriadnou vytrvalosťou a oprávnene
jej široká športová obec môže
gratulovať.Ako matka dvoch detí,

o ktoré sa vzorne stará, denne si
nájde čas na tréning a vie aj odborne poradiť pri tréningu a vo výžive
aj ďalším adeptkám a adeptom
tohto krásneho športu v posilňovni
W-GYM na ulici SNP 17. Osobne
si dovolím tvrdiť , že naša úspešná
reprezentantka Iveta Wintzlerová
bude taktiež adeptkou pri vyhlasovaní najúspešnejšej športovkyne
nášho mesta za rok 2012.Úprimne
k tomuto úspechu , ktorý dosiahla
gratulujeme a želáme do ďalších
rokov veľa zdravia , pevnej vôle
a vytrvalosti pri výchove mladej
generácie, pre ktorých je súčasne
vzorom aj príkladom.
Foto a autor MUDr.Mgr.Sivák Ján.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu
respektíve trasu akcie.
Viac informácii na www.kstkrompachy.wbl.sk
úvodná stránka – KST MŠK – informácie o akciách
Informácie p. Šlacký, č.t. +421917651911, e-mail: ivan.slacky@netiq.sk

Klub slovenských turistov Krompachy pozýva priateľov pešej turistiky a krás okolitej Krompašskej prírody na

„SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA BIELU SKALU“ .
Zraz účastníkov výstupu je o 8.45 hod. pred Mestským úradom v Krompachoch.

Odchod zúčastnených na turistickú trasu je o 9.00 hod. po turistickom chodníku ku chate na Galmuse,
malým prevýšením pokračujeme výstupom na Bielu skalu, kde pri priaznivom počasí bude odmenou nádherný výhľad
na celé Slovinky, zostup bude po turistickom chodníku na lesnú cestu, ktorá smeruje k chate Čarda a do mesta.

Veríme, že prídete a takouto zdraviu prospešnou prechádzkou v prírode sa rozlúčime s rokom 2012.
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O S E M S M E R O V K A:
Keď vianočné zvony odbijú polnoc, oznámia príchod
prekrásnych Vianoc.
Zabudnite na všetky starosti a prežite vianočné chvíle
TAJNIČKA
KABELKA, KAPCE, KASÍNO, KATAR, KLEPETO, KOBERCE,
KOBRA, KÓLIA, KOLIBA, KOLONÁDA, KOMORA, KONTO,
KOTOL, KRIAK, KRPCE, PARADAJKA, PARNÍK, PÁSMO,
PASTA, PEDÁL, PERLA, PERUTE, PLAGÁT, PNIAK,
PODLAHA, PORADA, PRATETA, PRIATEĽKA, PRÍDEL,
PRÍVAL, SALAMANDRA, SALSA, SALTO, SEBEC, SEKTA,
SEPSA, SÍDLO, SIETE, SLALOM, SLAMA, SLIEPKA,
SLOBODA, SOPKA, SPEVOKOL, STAROVEK, STOKA,
STUPNICA, SUTANA, SVETONÁZOR
Autorka: Ružena Andrašovská

KUPÓN č. 12

Zo správnych odpovedí z minulého čísla bol vyžrebovaný: Ján Tomašov, Mlynská 5,
Krompachy Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ.

INZERCIA

Uzávierka Krompašského spravodajcu je vždy 25. v mesiaci.
Krompašský spravodajca bude v predaji vždy po 10. dni v príslušnom mesiaci.
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