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Prihovára sa k Vám primátorka mesta Krompachy

Vážení spoluobčania, milí Krompašania,
rok 2012 je už za nami a stojíme na
prahu roku 2013. Ako sme obstáli v
starom roku a čo nám nový rok prinesie? Nastal čas na bilancovanie
toho, čo sme spolu v uplynulom roku
prežili, ale i na nastavenie cieľov pre
rok našej najbližšej budúcnosti.
Predchádzajúci rok, ktorý sme
prežili v každodenných radostiach
i starostiach, zostane už len v našich
spomienkach a v našich činoch.
Určite sa ho každý z nás snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už
v pracovnej, rodinnej alebo osobnej
oblasti.
Pri pohľade na minulý rok, ale
najmä na dni, ktoré sú pred nami,
je treba povedať, že nadchádzajúce
obdobie nebude pre naše mesto
o nič ľahšie ako to predchádzajúce.
Odchádzajúci rok bol pre mnohých veľmi ťažký, najmä v dôsledku
prebiehajúcej ekonomickej krízy,
ktorá na ľudí v našom meste doľahla
najmä v závere roka. Dôsledky tejto
krízy mnohí pocítili aj osobne, alebo
na životoch svojich blízkych, keď
prišli o prácu. Nedá mi nespome-

núť, že aj keď sme začali nový rok v
radostnom očakávaní pozitívnych
zmien, veľmi negatívne na nás vplývajú správy o štrajkoch, prepúšťaní, o zatváraní jednotlivých firiem
a podnikov a na Slovensku rezonujúce správy o zlej finančnej situácií
a napätí v celej Európskej únii.
Slovensko počas celého roka
zaznamenalo množstvo protestov
a štrajkov za zvyšovanie platov
v školstve a zdravotníctve. Kým
sa zamestnanci týchto sektorov
domáhali zvyšovania platov, mestá
a obce sa v memorande s vládou
Slovenskej republiky zaviazali znížiť mzdové náklady o päť percent
a o desať percent bežné výdavky.
K memorandu sa prihlásilo aj naše
mesto. Pre nás to však bude veľmi
ťažko splniteľná úloha, ak budeme
musieť zvýšiť platy učiteľom, ktorých mzdy financujeme z rozpočtu
mesta, a štát nám pritom nenavýši
príjem z podielových daní. Viem, že
v tejto ťažkej dobe je pre každého
človeka vzácne každé euro, avšak
v prípade, ak k tomu dôjde, rozvoj
nášho mesta bude zastavený.

Chcem poukázať aj na to, že práca
úradníkov je často zaznávaná a nedoceňovaná, zatiaľ čo iné profesie sú
vysoko vyzdvihované a preferované.
Neviem si predstaviť, čo by sa udialo, ak by sme si na mestskom úrade
tiež povedali, že štrajkujeme. To, že
úradníci sú ticho a pokorne vykonávajú svoju prácu, ešte neznamená,
že nie sú potrební a že sú spokojní
so svojím ohodnotením. Aj keď sa
niekomu zdá, že pracujú na teplých
bezproblémových miestach, nie
je to celkom tak. Skúste sa vážení
spoluobčania zamyslieť, aká je napríklad práca referenta daní. Denne
sa dostáva do konfliktov, nadávajú
mu a hoci slušní ľudia si svoje záväzky voči mestu splnia bez problémov,
s neplatičmi je množstvo roboty,
ktorá vôbec nie je príjemná ani ľahká. Len si pozrite zoznam neplatičov v meste a určite pochopíte o čom
hovorím.
Chcete sa pozrieť na prácu
matrikárky? Skúste prísť na úrad
predpoludním a uvidíte, že nemôže
zaháľať. Matričný úrad zabezpečuje
služby aj pre občanov z okolitých
obcí, vybavuje rodné listy pre deti,
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Vážení spoluobčania, ctené dámy a vážení páni,
dovoľte mi, aby som Vám na začiatku roka 2013 popriala predovšetkým
pevné zdravie, veľa šťastia a lásky, pohodu v kruhu svojich najbližších,
ale tiež, aby ste zažívali úspechy v práci a v osobnom živote.
Prajem Vám veľa radostí zo života, ktorý práve žijeme.
Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

ktoré sa narodili v našej nemocnici
ale aj úmrtia, ktoré nastali v nemocnici. V rámci celého matričného
obvodu krompašská matrika v roku
2012 zaevidovala a spracovala
668 narodení, 184 úmrtí a 38 sobášov. Pre spresnenie, iba v meste
Krompachy sa v roku 2012 narodilo
133 detí a zomrelo 75 občanov. Na
matrike sa ale vybavujú aj stratené
rodné listy, ktorých je mimochodom
v našej oblasti veľmi veľa, ale tiež
zaznamenávajú mnohé iné dôležité
udalosti, spojené s evidenciou obyvateľstva. Na počet takéhoto množstva úkonov je štatisticky stanovený
počet dve a pol pracovnej sily. U nás
pracujú len dve matrikárky.
Alebo sa skúsme pozrieť na prácu
pracovníkov oddelenia výstavby.
Okrem bežnej agendy, ktorá spočíva v príprave dokladov na realizáciu
stavieb, je tu nekonečná práca so
zamestnancami na aktivačných
prácach, príprava ich práce, náradia, pomôcok a kompletná písomná
agenda s úradom práce. Pod toto
oddelenie patrí kontrola dodávateľov, výkon stavebného dozoru,
kontrola a vedenie agendy životného
prostredia, vodného hospodárstva,
údržba a úprava zelene. Vedúci oddelenia riadi dvoch pracovníkov pre
stavebný dozor, troch koordinátorov aktivačných prác, ktorých mzdy
sú hradené z prostriedkov úradu
práce, dvoch údržbárov, šiestich
pracovníkov na protipovodňových
prácach, ktorých mzdy sú taktiež
financované z prostriedkov úradu
práce a tiež z rovnakého zdroja je
financovaných viac než 100 pracovníkov malých obecných služieb a aktivačných prác. Oddelenie výstavby
zabezpečuje aj čistotu v meste,
opravuje objekty vo vlastníctve mesta a zabezpečuje realizáciu stavieb.
Zdá sa Vám, že traja ľudia na túto
činnosť sú priveľa?
pokračovanie na strane 3
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Zápis prvákov
Zápis žiakov narodených od 1.9.2006 - 31.8.2007 do prvého ročníka ZŠ
školského roku 2013/2014 bude dňa 26.1.2013 (sobota) so začiatkom
o 9, 00 hod. na školách podľa odporúčanej rajonizácie.
Na zápis sa dostaví rodič s dieťaťom. So sebou si donesie občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a písacie potreby. Rodič môže so súhlasom riaditeľa
školy v zmysle platnej legislatívy zapísať dieťa do školy mimo odporúčanej
rajonizácie. Poplatky určené ZŠ: ZŠ Zemanská 8, - €, ZŠ Maurerova 6, - €,
ZŠ SNP bez poplatku
RAJONIZÁCIA K ZÁPISU ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
ZŠ ulica SNP Krompachy (vonkajšia) :
Družstevná
Stará Maša
Hornádska
29. augusta
Kolinovce, Kaľava, Hrišovce
ZŠ Maurerova ulica Krompachy:
Hlavná
Trangusova
Poštová
Veterná
Stará cesta
Horská
Štúrova
Jesenského
Kaľava, Hrišovce
Rázusova

Maurerova
Robotnícka
SNP
Kolinovce,

ZŠ Zemanská ulica Krompachy :
Banská
Námestie slobody
Partizánska
Dolina
J. Barča Ivana
Slovinská
Turistická
Lesnícka
Mlynská
Lorencová
Kolinovce, Kaľava, Hrišovce

Cintorínska
Sadová
Kúpeľná
Zemanská
Kpt. Nálepku
Banícka štvrť

Zbierka šatstva
a hračiek
pre sociálne slabé
rodiny

Študenti krompašského gymnázia
v decembri 2012 zorganizovali
zbierku šatstva a hračiek pre sociálne slabé rodiny. Podarilo sa
vyzbierať plné auto, ktoré sa ešte vo
vianočnom období podarilo rozdať
tým, ktorý to najviac potrebujú.
Z hračiek mali určite veľkú radosť
nielen deti v rodinách, ale aj tie,
ktoré navštevujú Zariadenie sociálnych služieb Maška.
Sociálni pracovníci mesta Krompachy vyjadrujú mladým ľuďom,
ktorým nie je ľahostajný osud ich
menej šťastných spoluobčanov,
veľké poďakovanie. Ceníme si, že
v dnešnej dobe práve študenti ukázali nasledovaniahodný príklad
občianskej spolupatričnosti.
PhDr. Imrich Papcun
Oddelenie sociálnych vecí MsÚ Krompachy

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

OZNAM

MESTO KROMPACHY oznamuje,
že má k dispozícií jeden

VOĽNÝ DVOJIZBOVÝ
NÁJOMNÝ BYT
S LOGGIOU
v novom bytovom dome A2,
s.č. 1355
na Maurerovej ulici č. 61
v Krompachoch
(nad základnou školou).
Byt sa nachádza na prízemí bytového domu.
Podlahová plocha bytu je 53, 45 m2.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté
osobne, telefonicky, alebo e-mailom zamestnancami Mestského úradu v Krompachoch:
Ing. Erika Balážová, 053 419 22 25,
e-mail: erika.balazova@krompachy.sk;
Margita Gaľová, 053 419 22 26,
e-mail: margita.galova@krompachy.sk

Štedré Vianoce
Vianočné sviatky ostali už iba v spomienkach, no v srdciach ostal dobrý pocit prameniaci z prítomnosti najbližších.
Nie každý má možnosť prežiť Vianoce v kruhu najbližších
a potešiť sa aj z darčekov, ktorými prejavujeme lásku a úctu
k tým, na ktorých nám záleží. Medzi nich patria aj naše
deti z Detského domova Spišské Vlachy, ktorým dočasne
nahrádzame prirodzené rodinné prostredie nevyhnutné
pre harmonický rozvoj dieťaťa .
Vďaka dobrým ľuďom Detskej nadácie mesta Krompachy Vianoce 2012 boli Vianoce štedré aj pre nás. Poskytnutím sponzorského daru firmy HASMA s.r.o. Krompachy – sušičky bielizne uľahčili prácu v jednom zo šiestich
rodinných domov, v ktorých poskytujeme náhradnú
rodinnú starostlivosť 60 deťom.
Za deti a zamestnancov detského domova vyjadrujeme
úprimnú a veľkú vďaku, pretože často je to jediné, čím
môžeme vyjadriť uznanie za poskytnutú pomoc a humánny
skutok.
Mgr. Blanka Vargová, Riaditeľka DeD Spišské Vlachy

Poďakovanie
Touto cestou chceme vyjadriť úprimné
poďakovanie všetkým za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a dôstojnú rozlúčku s

RÓBERTOM BERTHÓTYM

manželka s rodinou

Spoločenská
rubrika
JUBILANTI
90 rokov
Mária Vaškovičová
80 rokov
Helena Puškárová
Magdaléna Sedmáková
Bernát Vronský
Margita Weignerová
70 rokov
Darina Nerodolíková
MUDr. Ján Ružiak

Narodenia
v decemberi 2012
Branislav Berthoty
Marián Butvin
Irena Dirdová
Lucia Dirdová
Peter Diro
Markus Dunka
Oskár Gábor
Jazmína Horváthová
Milan Ivančo
Nela Kostelníková
Sára Kostelníková
František Macko
Adam Mračna
Viktória Sabolová
Bartolomej Sivák
Rút Slivková
Alexandra Valková

Úmrtia
v decemberi 2012
Gejza Andrašovský
1941 – 2012
Jarmila Bandžuchová
1966 – 2012
Helena Čujová
1936 – 2012
Anna Guspanová
1924 – 2012
Žofia Haľková
1924 – 2012
Dominik Holub
2012 – 2012
Mária Kandriková
1934 – 2012
Barbara Kráľová
1935 – 2012
Emília Macháčová
1936 – 2012
Rudolf Pustay
1945 – 2012
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Prosím Vás, vážení spoluobčania,
aby sme si uvedomili, že mestský
úrad má na starosti aj správu a údržbu novopostavených bytov a objektov, ktoré sme nezverili do nájmu
iným právnickým osobám, napr.
objekty Domu kultúry, bývalých
vodární, plavárne, Základnej školy
na ul. Mikuláša Šprinca, či samotnú
budovu mestského úradu, sociálneho podniku, multifunkčného
ihriska a ostatných ihrísk. Staráme
sa aj o vodovody a kanalizácie, ktoré
nie sú v správe Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti,
opravujeme a udržiavame komunikácie, chodníky, lavičky, autobusové zastávky a mnohé ďalšie objekty
v našom meste.
Počet kompetencií a činností, ktoré má a zabezpečuje mesto, je veľmi
veľa. Patria medzi ne aj prenesené
kompetencie zo štátu, avšak nie
všetky činnosti sú plne financované
štátom. Napríklad v minulosti mestá a obce nevydávali sociálne posudky, teraz to však musíme zabezpečiť.
Zabezpečujeme tiež starostlivosť
o starých a odkázaných ľudí a výkon osobitného príjemcu pre ľudí,
ktorí sa nedostatočne starajú o svoje
deti. Musíme zverejňovať zmluvy,
faktúry a objednávky a takmer na
všetko robíme verejné obstarávanie.
Plníme činnosť spoločného stavebného úradu i spoločného školského
úradu. Znamená to, že vykonávame
servis aj pre niektoré susedné obce.
Tieto a ešte mnoho iných činností
pritom mesto vykonáva bez dostatočného množstva pracovníkov
i peňazí.
S potešením Vás však chcem informovať, že aj napriek zlej finančnej situácii sa nám v minulom roku

podarilo hospodáriť tak, že sme
do nového roka prešli s prebytkom
finančných prostriedkov. V predchádzajúcom roku sme dokázali
zostaviť rozpočet tak, že v príjmovej časti rozpočtu sme sa „trafili“
takmer presne, čo sa pri zložitej
finančnej situácii rovná takmer
zázraku. Chcem za to poďakovať
všetkým zamestnancom Mestského
úradu v Krompachoch na čele s prednostom Emilom Muľom a najmä
ekonomickému oddeleniu za dobré
„gazdovanie“.
Zároveň si Vám dovoľujem pripomenúť aj iné pozitívne momenty
roka 2012. V našom meste sa niesol
v znamení osláv 730. výročia prvej
písomnej zmienky o Krompachoch
a tiež niekoľkých storočníc - 100.
výročia založenia Dychovej hudby
a Robotníckeho spevokolu a 100.
výročia postavenia oltára v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Evanjelistu. V minulom roku bol aj znovu
vysvätený kompletne zrekonštruovaný evanjelický kostol. Pokročili
sme aj v environmentálnej oblasti
a zrekultivovali skládku priemyselného odpadu Halňa, na ktorú sa
vyvážal priemyselný odpad viac než
stovku rokov.
Vážení spoluobčania,
všetci sa asi nestotožníte s predchádzajúcimi riadkami. Zaiste,
niektorí z Vás neboli spokojní so
službami mesta, alebo s tým, ako
bola Vaša žiadosť na mestskom
úrade vybavená. Chcem vás však
poprosiť o trocha zhovievavosti
a pripomenúť vám, že aj úradníci sú
len ľudia, ktorí tiež majú zdravotné,
či rodinné problémy a trápia ich, tak
ako mnohých z vás starosti o deti,
prípadne o svojich blízkych. Stane
sa, že pred Vaším príchodom ich

niekto nahnevá, alebo raní a je ťažké
vzápätí preladiť sa na „milú nôtu“.
Títo ľudia žijú pod neustálym časovým a pracovným tlakom, pretože
byrokracia aj v čase počítačov je
veľmi veľká a práve úradné osoby sú
„na rane“ ako prvé. Ak nadriadené
orgány žiadajú od nás nespočetne
veľa potvrdení a rôznych dokladov,
musíme to vyžadovať aj my od vás.
Sami vidíte, že legislatíva sa v súčasnosti veľmi rýchlo mení a čím
ďalej, tým je náročnejšia. Vytvára
to neustály tlak na ľudí, ktorí pod
takýmto neustálym stresom nie
vždy adekvátne reagujú. Prosím Vás
preto o pochopenie a možno viac
trpezlivosti.
Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí
pocítili akúkoľvek krivdu pri riešení
svojho problému na našom úrade.
Ak máte pocit, že vašej žiadosti nebolo dostatočne vyhovené, alebo sa
niektorí naši pracovníci zachovali
pri zabezpečovaní vašich oprávnených požiadaviek neadekvátne,
obráťte sa na ich vedúcich, prípadne
na prednostu úradu. Aj moje dvere
sú pre vás otvorené. Chcem vás len
požiadať, aby ste nám vašu návštevu včas ohlásili a vyhli sa tak možnému sklamaniu, ak by sme sa vám
kvôli našej pracovnej zaneprázdnenosti nemohli dostatočne venovať.
Ja osobne, ak som prítomná na
úrade a nemám žiadne rokovanie
alebo poradu, vás prijmem aj bez
predchádzajúceho ohlásenia.
Dovoľte mi, ešte na záver rozpovedať vám príbeh, ktorý som v minulosti zažila. Bola som na návšteve
u svojej príbuznej pani Oľgy. Tá
sa starala o svoju mamičku, ktorá
mala amputované obidve nohy.
Keď ma zavolala, aby som prišla jej
mamičku pozdraviť, bála som sa,

čo uvidím. Avšak na toto stretnutie
v živote nezabudnem. V posteli
ležala milá, usmievavá starenka,
ktorú nebolo takmer vidieť. Keď
som ju pozdravila, opatrne som sa
jej opýtala: „Babička a ako sa Vy
máte?“ Predpokladala som, že sa
začne sťažovať na zdravie, na to, že
sa nemôže hýbať, chodiť, čo ju všetko bolí a aká je nešťastná. Neverila
som vlastným očiam a ušiam, keď sa
starenka na mňa opäť usmiala a pochválila sa, aká je dnes veľmi šťastná, lebo dcéra jej urobila zemiakové
placky a ona má ten dar si ich ešte
vychutnať. Povedala mi: „Predstavte si, koľko ľudí už nemôže pocítiť
tú fantastickú chuť jedla na jazyku
a ja som dnes mala svoje obľúbené
placky. No, nie som ja šťastný človek?“ Táto odpoveď ma zarazila
a vohnala mi do očí slzy. Uvedomila som si, ako vedia byť niektorí ľudia vďační aj za to málo, čo
dostávajú. Ako sa vedia tešiť maličkostiam. Sú vďační za každý prežitý okamih. A my stále len frfleme,
sťažujeme sa a nadávame, ako sa
nám zle žije, ako nám všetci krivdia
a „potechu“ hľadáme v sledovaní
rôznych afér a nešťastí.
Život človeka i celej spoločnosti
je sám o sebe pestrý. Každý z nás
v predchádzajúcom roku prežil dni
všedné i smutné, naplnené trápením a nezdarom, ale aj dni sviatočné
a šťastné, na ktoré bude rád spomínať aj po určitom čase. Opustili
nás naši drahí príbuzní, priatelia
a známi, v mnohých rodinách sa naopak ozval smiech novonarodených
detí. Taký je kolobeh života, ktorý
musíme s pokorou prijať. Tešme
sa preto z každého prežitého dňa.
Poďakujme Bohu každé ráno za to,
že sme sa zobudili a večer, že sme
mohli uvidieť slnko, počuť spev vtákov, reč našich drahých a blízkych.
Na dobrom je treba stavať, rozvíjať
veci započaté a nebáť sa prekážok,
ktoré počas nastúpenej cesty určite
prídu. Som presvedčená, že pred
každým z nás sú dni, keď sa budeme
môcť tešiť z radostných udalostí.
Je potrebné veriť, že nad nami, nad
naším mestom, našou krajinou i nad
naším drahým Slovenskom sa ťažké
mraky rozostúpia a slnko znova
vyjde. Avšak každý z nás musí priložiť ruky k dielu a nielen ich naťahovať so slovami „daj“. Tadiaľ cesta
nevedie.
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta Krompachy
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Miestne dane a poplatky za odpad na rok 2013
Novela zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
zmien a doplnkov účinná od 1.12.2012 zavádza
niekoľko zmien v oblasti miestnych daní a poplatkov.

Miestne dane
Nových majiteľov nehnuteľností, ale aj majiteľov psov
čakajú od nového roka daňové povinnosti. Od 1.1.2013
sa priznanie podáva na novom tlačive, spoločnom pre
daň z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za
nevýherné hracie prístroje.
Oznamovacia povinnosť o vzniku a zániku daňovej
povinnosti je zrušená. Skutočnosti, ktoré majú vplyv
na vyrubenie dane, sa oznamujú podaním čiastkového
daňového priznania, a to za tie nehnuteľnosti, ktorých
sa táto zmena týka. Priznanie k dani z nehnuteľností
bude v januári (zákonná lehota do 31.1.) podávať len
ten, kto v roku 2012 nadobudol, alebo predal (prípadne
daroval) dom, byt, pozemok, garáž, či inú nehnuteľnosť.
Rozhodujúci je dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodujúci je stav k 1. januáru. Týka sa to aj
nových dedičov nehnuteľností, ak sa v roku 2012 skončilo
dedičské konanie. Daňové priznanie bude povinný podať
každý z dedičov, alebo v prípade dohody jeden z nich. Ak
sa dedičské konanie neukončilo do konca roka 2012, daňové priznanie podávajú dediči až na budúci kalendárny
rok. V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením
sa daňové priznanie podáva v lehote do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti. Daňovníci si daňovú povinnosť v priznaní nevypočítavajú, daň im vypočíta správca
dane. Daň im vyrubí rozhodnutím, v ktorom uvedie
výšku dane a lehoty pre jej zaplatenie. Pri platení daní
chceme upozorniť daňovníkov, aby vždy pri platbe
uvádzali správny variabilný symbol, aby nedochádzalo
k zbytočným nedorozumeniam a platba bola správne
priradená k vyrubenému predpisu.
Majitelia psov pri nadobudnutí psa, alebo jeho útrate
taktiež oznamujú túto zmenu v daňovom priznaní a to do
30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Za nepodanie daňového priznania, alebo podanie priznania po zákonom stanovenej lehote, bude mesto ukladať
sankciu.
Hodnota pozemkov pre jednotlivé druhy
pozemkov za m2:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0, 0995 €
b) trvalé trávnaté porasty
0, 0215 €
c) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy,
rybníky s chovom rýb a ost. hosp. využívané
vodné plochy
0, 3319 €
d) záhrady, zast. plochy,
nádvoria, ostatné plochy
2,1200 €
e) stavebné pozemky
21,2400 €
Ročná sadzba pre všetky druhy pozemkov: 0, 53 %
Ročná sadzba dane zo stavieb za jednotlivé druhy
stavieb za m2:
a) stavby na bývanie a drobné stavby
0, 11 €
b) stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky...
0, 15 €

c) rekreačné a záhradkárske chaty
na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže
e) priemyselné stavby a stavby
slúžiace energetike, stavebníctvu...
f) stavby na podnikanie, zárobkovú
činnosť, skladovanie, administratívu
g) ostatné stavby

0, 26 €
0, 35 €
1, 50 €
1, 47 €
0, 74 €

Príplatok pri viacpodlažných stavbách za m2 je pre
všetky druhy stavieb 0, 07 € za každé ďalšie podlažie
okrem prvého nadzemného podlažia.
Ročná sadzba za byt a nebytový priestor za m2:
a) byt
0, 12 €
b) nebytový priestor slúžiaci
na podnikanie
1, 47 €
Oslobodenia od dane z nehnuteľností:
a) pozemky a stavby vo vlastníctve právnických osôb,
ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie
(Slovenský pozemkový fond, Košický samosprávny
kraj)
b) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové
háje a rozptylové lúky
c) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku
holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby
(prvej prebierky)
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
Daňovník si uplatňuje nárok na oslobodenie v daňovom
priznaní k dani z nehnuteľností. Súčasťou sú fotokópie
dokladov, preukazujúcich nárok na oslobodenie od dane.
Ostatné oslobodenia sú v zmysle § 17 ods. 1 zákona
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov.
Ročná sadzba za psa:
a) v bytoch a obytných domoch
b) v rodinných domoch
c) v záhradkárskych
a chovateľských osadách
d) PO a FO podnikatelia

45, - €
10, - €
45, - €
45, - €

Zníženie od dane za psa:
Správca zníži ročný poplatok za psa na základe písomnej
žiadosti a preukázania skutočnosti na zníženie fyzickej
osobe, ktorá k 31.12. predchádzajúceho roka dovŕšila
vek 65 rokov a žije osamele v rodinnom dome, alebo byte,
alebo v bytovom dome:
a) v byte a obytnom dome zo 45, - € na 30, - €
b) v rodinných domoch z 10, - € na 7, - €
c) v záhradkárskych a chovateľských osadách
zo 45, - € na 30, - €

Miestny poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad
Najvýraznejšou zmenou je, že mesto už nemôže poskytovať zľavy v prípadoch, ktoré si samo určí vo všeobecne
záväznom nariadení. Oproti doterajšej úprave, platnej
k 31. 12. 2012, nie je už možné poskytnúť zníženie
poplatku za zapojenie sa do separovaného zberu a ani
z dôvodu dovŕšenia 70 rokov veku.

V úvode citovaná novela zákona jednoznačne určuje
povinnosť mesta poskytnúť oslobodenie, alebo zníženie
podľa najnižšej sadzby poplatok osobám, ktoré preukážu dokladmi, ktoré mesto určí vo všeobecne záväznom
nariadení, že sa minimálne 90 dní v roku nezdržiavajú
v meste Krompachy.
Sadzby poplatku boli stanovené na základe analýzy
skutočných nákladov mesta, ktoré vynakladá na zber,
uloženie a zneškodňovanie odpadov.

Sadzba poplatku:
a) 0, 0520 € - na osobu a kalendárny deň
(t. j. 19, - € ročne)
b) 0, 0164 € - za jeden liter pri množstvovom
zbere pre PO a FO podnikateľov
Upozorňujeme všetky právnické osoby a fyzické osoby
podnikajúce na území mesta na ich povinnosť uzavrieť
Dohodu o frekvencii vývozov a veľkosti zbernej nádoby
v súlade s čl. 6, ods. 5c) VZN č. 13/2011 v znení jeho
Doplnku č. 1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Krompachy. Neuzavretie tejto dohody sa považuje za
správny delikt, ktorý bude mesto sankcionovať.
Prírastok a úbytok fyzických osôb sa počas roka priebežne aktualizuje podľa údajov uvedených v evidencii
obyvateľov mesta.
Zníženie poplatku:
Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatníka
poplatok zníži na najnižšiu sadzbu za obdobie, za ktoré
poplatník preukáže na základe určených dokladov, že sa
viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava, alebo
nezdržiaval na území mesta Krompachy v týchto prípadoch: a) poplatník študujúci na území SR mimo
miesta trvalého pobytu
b) poplatník zamestnaný mimo mesta
Krompachy na území SR
V prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné
určiť presný počet dní, za ktoré poplatník žiada zníženie
poplatku, poplatník túto skutočnosť prehlási čestným
vyhlásením.
Odpustenie poplatku:
Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatníka
poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže
na základe určených dokladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava, alebo nezdržiaval na území
mesta Krompachy v týchto prípadoch:
a) poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí
b) poplatník vo výkone trestu odňatia slobody
c) poplatník bývajúci mimo miesta trvalého pobytu
d) poplatník (kňazi a ich rodinní príslušníci, rehoľníci)
Aj v tomto prípade, ak nie je možné z predložených dokladov určiť presný počet dní, za ktoré poplatník žiada
oslobodenie od poplatku, poplatník túto skutočnosť
prehlási čestným vyhlásením. K dokladom vystaveným
v cudzom jazyku okrem českého je potrebný slovenský
preklad (nemusí byť od prekladateľa).
Žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku je možné
predložiť do 31.12. príslušného kalendárneho roka, inak
nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto
obdobie zaniká.
ekonomické oddelenie MsÚ Krompachy.
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Terra Incognita – Krajina nepoznaná
Pankuškové fašiangy na Plejsoch
Košický samosprávny kraj sa
programom Terra Inkognita –
Krajina nepoznaná zapojil ako
hlavný partner do projektu Košice
– Európske hlavné mesto kultúry
2013. Program terra Incognita je
geograficky zameraný na celý Košický kraj. Jeho dlhodobým cieľom
je zvýšenie kvality a návštevnosti
Košického kraja prostredníctvom
rozvoja kultúry, športu a voľnočasových aktivít a cestovného ruchu.
Košický kraj je nespoznanou krajinou nielen pre zahraničných návštevníkov. Mnoho ľudí s trvalým
pobytom na území Slovenska má
veľmi málo vedomostí o tunajších
prírodných, historických a kultúrnych pamiatkach. Preto sa dôraz
kladie aj na domácich návštevníkov.
Do projektu sa okrem Krompách
zapojili aj ďalšie mestá – Sp. Podhradie, Dobšiná, Vinné, Moldava
nad Bodvou,Krásnohorské Podhradie, Michalovce, Sp. Nová Ves,
Trebišov, Rožňava, Kráľovský Chlmec, Betliar.

Krompachy sa do tohto programu
zapájajú podujatím Pankuškové
fašiangy na Plejsoch – „Hoduj za
euro, plesaj za dukát“ Fašiangy sú
symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Mesto Krompachy
v spolupráci s Relax Center Plejsy
pripravuje podujatie v „najveselšom“ čase pre širokú verejnosť
s programom, ktorý zahŕňa aktivity od tradičnej zakáľačky, ochutnávky bravčových pochúťok, cez
ľudové zvyky udržiavané a uchovávané prostredníctvom folklórnych
súborov a skupín z regiónu, karneval na lyžiach, ľudovú veselicu,
súťaž v jedení pankušiek, až po
zvykoslovný program na koniec fašiangov – pochovávanie basy. Veríme, že obyvateľom mesta, regiónu,
ale aj návštevníkom rekreačnej oblasti Plejsy priblížime zvyky fašiangového obdobia na Spiši, pochutia
si na zakáľačkových dobrotách,
zabavia sa a hlavne – vychutnajú si
tu pravú fašiangovú atmosféru.
Na fašiangoch sa bude platiť Krompašskými dukátmi

Pre návštevníkov Pankuškových
fašiangov, ktoré sa od 8. do 10.
februára 2013 uskutočnia v areáli
lyžiarskeho strediska Krompachy
– Plejsy, majú organizátori dôležité upozornenie.
Na Plejsoch budú počas troch dní
platiť iba Krompašské dukáty!
Európske peniaze, teda naše eurá

Program podujatia Pankuškové fašiangy na Plejsoch „Hoduj za euro, plesaj za dukát“
Hlavný program

Sprievodný program

8. 2. 2013 (piatok)
14,15 – 14,30 vystúpenie mažoretiek

10,00 – 14,30

tvorba snehových sôch

14,30 – 14,40 otvorenie

14,30 – 14,45

hodnotenie sôch komisiou

14,45 – 15,00 vystúpenie FS Krompašanček

14,30 – 15,30

ukážka pečenia pankušiek

15,00 – 15,05 vyhodnotenie sôch

15,30

presun folklórnych súborov a ľud. hudby k MsÚ

15,05 – 15,25 vystúpenie FS Krompašan

16,15

sprievod folklór. súborov, masiek v sprievode ľud. hudby

10,00 – 10,45 Folklórny súbor zo Sloviniek

10,00

Zabíjačka a výroba mäsových špecialít partnerskými
mestami – dolnozemskými Slovákmi z Nadlaku

11,00 – 11,15 Folklórny súbor Slovinočka

11,00

stavanie najväčšieho snehuliaka

11,15 – 11,30 súťaž v jedení pankušiek

11,00 – 11,30

lyžovanie v maskách pomedzi varechy

11,30 – 12,00 Folklórny súbor Vranovčan

11,30 – 13,00

voľné lyžovanie v maskách

12,15 – 12,45 ľudová rozprávačka Araňa I. vstup

11,45 – 12,15

vybíjaná snehovými guľami

13,00 – 13,30 Folklórny súbor Vranovčan

12,30 – 13,00

beh do strmého zasneženého kopca
v lyžiarkach

13,40 – 13,55 súťaž v pití kvasinkového piva

14,30 – 15,30

vytvorenie najdlhšieho hada na svahu

15,30 – 15,45 súťaž v jedení pankušiek + vyhodnotenie
16,00 – 16,15 vystúpenie tanečnej skupiny Elektro dance
9.2.2013 (sobota)

14,00 – 14,15 otvorenie programu Terra Incognita – krajina nespoznaná 16,00
14,20 – 14,50 ľudová rozprávačka Araňa II. vstup

zábava v maskách pri ľudovej hudbe a DJ

Počas dňa lezenie na ľadovú stenu s inštruktorom a výstrojou voľné
korčuľovanie v maskách

10. 2. 2013 (nedeľa)
10,00 -10,10

otvorenie

11,15 – 11,30

10.10 - 10.30

folklórny súbor Margecany I.vstup

11,30 – 11,45

hovorené slovo

10.30 - 10.45

hovorené slovo

11,45 – 12,10

basy za účasti FS z Vojkoviec a ľudovej hudby

12,10

Záver

10,45 – 11,15 folklórneho súboru Margecany II. vstup

vystúpenie ľudovej hudby

a centy, samozrejme doma nenechávajte, v troch zmenárňach si
ich budete môcť zameniť kurzom
1 euro = 1 dukát. K dispozícii budú
aj pol dukáty za 50 centov.
Eurá si môžete zameniť v „zmenárňach“ pri vstupe do areálu ako aj
v hoteli Plejsy na recepcii.
Podstúpiť túto transakciu sa oplatí,
pretože všetky dobroty a občerstvenie od nápojov, zabíjačkových
špeciál, tradičných fašiangových
pankuškov až po chlieb s masťou
a cibuľou si bude možné dopriať iba
za túto špeciálnu menu. Zľavy neplatia, iba na svahu a na ľade budú
mať výhodu tí, ktorí sa dostavia
v kompletných maskách. Ako odmenu za svoju tvorivosť budú môcť
celý deň na ľadovej ploche bezplatne korčuľovať a koho omrzí ľad,
rovnako bezplatne si budete môcť
zajazdiť dve hodiny na svahu. Podmienkou je ale akýkoľvek karnevalový kostým. Kto si ho nezabezpečí
doma, bude mať možnosť si ho zapožičiať priamo v areáli iba za cenu
zálohy. Škraboška sa neráta!
Pre návštevníkov podujatia bude
k dispozícii kyvadlová doprava od
autobusovej zastávky pred MsÚ
v sobotu o 11,0 hod., 12,00 hod.,
13,00 hod a v nedeľu o 10,00 hod.
Ponuka počas dňa - príprava
a podávanie jedál a nápojov:
- Košické varené víno
- Krompašské hriate
- Plejsácky grog
- Kvasinkové pivo
– mesto Rymařov
- Chlieb s masťou a cibuľou
Ing. Ján Znanec

mater. jazyk

slovenský

maďarský

rómsky

rusínsky

ukrajinský

český

nemecký

poľský

chorvátsky

jidiš

bulharský

ostatné

nezistený

vzdelanie

základné

učňovské (bez maturity)

8 758
stredné odborné
(bez maturity)
úplné stredné učňovské
(s maturitou)
úplné stredné odborné
(s maturitou)

úplné stredné všeobecné

vyššie odborné

vysokoškolské b
akalárske
vysokoškolské
mag., inž., dokt.
vysokoškolské
doktoranské

bez vzdelania

nezistené

5 361
165
248

spolu
108
3
10

práca s textom

práca s tabuľkami
iné

rusínska
ukrajinská
česká
nemecká
poľská
ruská
moravská
bulharská
židovská
chorvátska
srbská
ostatné

nezistené

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

55-59
60-64

75-79
80-84
85-89

muži
4 257
306
284
241
315
373
441
400
315
240
290
319
289
184
94
78
51
20
13
3
1
0
0

ženy
4 501
348
257
299
338
362
370
359
285
235
300
349
299
235
127
126
101
70
33
5
3
0
0

spolu
8 758
654
541
540
653
735
811
759
600
475
590
668
588
419
221
204
152
90
46
8
4
0
0

práca s elektronickou poštou (e-mail)
0
0
3
0
1
5
17

nezistené

100 +

95-99

90-94

70-74

65-69

50-54

45-49

15-19

10 - 14

počet
5-9

spravodajca

nezistené

rómska

pohlavie
0-4

KROMPAŠSKÝ

bez vyznania

Cirkev Ježiša Krista
svätých neskorších dní

0
Bahájske spoločenstvo

0
Novoapoštolská cirkev

Cirkev bratská

0
Cirkev československá
husitská

Cirkev adventistov
siedmeho dňa

98
Starokatolícka cirkev

Bratská jednota baptistov

3
Ústredný zväz židovských
náboženských obcí

Apoštolská cirkev

9
Kresťanské zbory

maďarská

národnosť

slovenská

8 758

Evanjalická cirkev
augsburského vyznania
Reformovaná
kresťanská cirkev
Nábož. spoločnosť
Jehovovi svedkovia
Evajlelická cirkev
metodistická

Pravoslávna cirkev

spolu
8 758
Gréckokatolícka cirkev

spolu

Rímskokatolícka cirkev

vierovyznanie

6
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Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011
v meste Krompachy.

OBYVATEĽSTVO PODĽA VEKU A POHLAVIA
Vekové skupiny

OBYVATEĽSTVO PODĽA NÁRODNOSTÍ

7 378
5
139
11
4
29
4
12
1
1
1
0
0
0
6
1 167

OBYVATEĽSTVO PODĽA NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA

1 238 1 489

OBYVATEĽSTVO PODĽA NAJVYŠŠIEHO DOSIAHNUTÉHO VZDELANIA

spolu
8 758

1 445

1 078

823

264

1 531

297

91

162

648

24

1 741

654

OBYVATEĽSTVO PODĽA MATERINSKÉHO JAZYKA

spolu
8 758

6 475

8

962

22

6

35

8

6

0

0

0

16

1 220

OBYVATEľSTVO PODĽA POČÍTAČOVÝCH ZNALOSTÍ

práca s internetom

áno

nie

nezistené

áno

nie

nezistené

áno

nie

nezistené

áno

nie

nezistené

3 552

3 224

1 982

2 806

3 777

2 175

3 460

3 262

2 036

3 993

2 944

1 821
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Mestská knižnica Krompachy v uplynulom roku
Na začiatok trochu čísel:
Činnosti Mestskej knižnice v Krompachoch
rok

2011

2012

počet čitateľov

998

962

z toho do 15 rokov

439

413

počet výpožičiek celkom

24315

27177

dospelí

12531

15604

deti

5459

6514

časopisy

6325

5059

prezenčné výpožičky

1688

1316

vybavené požiadavky
na Medziknižničnú
výpožičnú službu

136

235

počet návštevníkov spolu

12667

13935

na podujatiach

1374

1736

verejný internet

6752

5936

počet podujatí

133

160

knižničný fond tvorí

22662

20223

literatúra pre dospelých

15033

14509

literatúra pre deti

7629

5714

ročný prírastok kníh

313

472

získané finančné
prostriedky z grantov

1 200 €

1000 €

počet návštev webovej
stránky knižnice

6669

V roku 2012 sme zaznamenali mierny pokles
počtu čitateľov, ale ich aktivita vo využívaní
knižničných služieb má stúpajúcu tendenciu.
Svedčí o tom nárast v počte výpožičiek, požiadavkách na Medziknižničnú výpožičnú službu
i počte návštev knižnice, čo považujeme za
priaznivé ohodnotenie našej práce. V minulom
roku sa nám podarilo prejsť na elektronický
systém evidencie nielen knižného fondu ale aj
výpožičiek. Stálo nás to nemalé úsilie, keďže
spracovanie knižného fondu sa dialo súbežne
s dennou prevádzkou knižnice spočiatku len
na jednom počítači. Knižničný fond sme začali
spracovávať v programe Libris, ktorý sa však
prestal vyvíjať a nedali sa dokúpiť komponenty
pre výpožičný proces a teda sme museli hľadať
iné možnosti. V roku 2011 sa zakúpil nový
knižničný program KIS MaSK, podporovaný
Slovenskou národnou knižnicou, do ktorého sa
urobila konverzia dát z Librisu a museli sme sa
naučiť pracovať v tomto programe. Dokončili
sme retro spracovanie fondu, vytvorili databázu čitateľov a začali s evidenciou výpožičiek
do elektronického systému, najprv ručne podľa
prírastkových čísel, po zakúpení skenera na
čiarový kód plne elektronicky.
V priebehu minulého roka sa nám podarilo
sprevádzkovať aj on line katalóg našej knižnice,
kde si čitateľ môže zistiť, či konkrétnu knihu
nájde v našom fonde, alebo podľa rôznych možnosti vyhľadávania zistiť, čo sa v našom knižničnom fonde nachádza. Tiež sme vytvorili a sprevádzkovali vlastnú webovú stránku na http://
kniznicakrompachy.webnode.sk/, kde nájdete

rôzne informácie o našej činnosti, o novinkách
v knižnom fonde, fotogalérie z posledných
podujatí. Keďže je to bezplatný web, má obmedzené množstvo dát a preto väčšie fotogalérie aj
z dávnejších podujatí nájdete na facebooku, kde
nás nájdete pod Mestská knižnica Krompachy.
Na týchto portáloch nájdete aj link pre vstup do
nášho on line katalógu.
V minulom roku sa nám podarilo popri výmene
časti okien za plastové aj vymaľovať priestory
knižnice a vynoviť časť detského oddelenia určenú pre najmenších čitateľov. Našou snahou je
poskytnúť čitateľom nielen funkčné ale aj estetické prostredie. Veríme, že s našimi službami
budete aj naďalej spokojní a knižnica zostane
miestom, kde radi strávite svoj voľný čas.
Naše služby môžete využiť
v pondelok a stredu:
od 10, 00 – 12, 00 od 13, 00 – 16, 00 hod.
v utorok, štvrtok, piatok:
od 10, 00 – 12, 00 od 13, 00 – 18, 00 hod.
Ž. Síkorová, Mestská knižnica Krompachy

Vysvedčenie by rodičov rozhodne nemalo prekvapiť!
Ani sme sa nenazdali a po vianočných sviatkoch sa na nás už začali
hrnúť starosti s uzatváraním známok našich detí. Psychológovia
upozorňujú, že v ideálnej rodine
by vysvedčenie nemalo byť prekvapením! Tak ako to bude u vás?
Pokiaľ majú rodičia zdravý záujem
o prospech dieťaťa počas celého
roka, mali by mať predstavu o tom,
čo bude vysvedčenie obsahovať.

V prípade, že známky na vysvedčení predsa len rodičov zaskočia,
mali by zvážiť, prečo sa tak stalo.
Dôvodom nemusí byť len výkon
dieťaťa, jeho nedostatočná snaha
či nedôslednosť, ale aj nadmerné
očakávania od dieťaťa.
Je vhodné dieťa podporiť a motivovať napriek horším známkam, pretože časom sa môže jeho prospech
zlepšiť. Je namieste, ak rodič preja-

ví nespokojnosť alebo sklamanie a
dieťa upozorní, že verí v jeho lepší
výkon. Fyzické tresty však psychológovia za vhodné nepovažujú.
Môžu v dieťati vystupňovať strach
natoľko, že bude reagovať nevhodne - útekom z domu, stratou
vysvedčenia, a podobne.
Pre školáka je často trestom už
vedomie, že nesplnil očakávania
rodičov a že zostane bez odmeny,
na ktorej sa vopred dohodli. Najlepším spôsobom ako motivovať
svoju ratolesť je podľa psychológov
nemateriálna odmena. Motivácia
založená len na materiálnych odmenách by mohla v dieťati vzbudzovať pocit, že učenie je dobré len
na to, aby dosiahlo čo chce, v krajnom prípade dochádza zo strany
dieťaťa k vydieraniu rodičov. Do
popredia by mali posúvať samotnú potrebu školáka byť dobrým
a podporovať jemné súperenie.
Vštepovanie dôležitosti vzdelania
je však ťažké najmä u malých detí.

Ak bude rodič pravidelne počas
celého roka pozitívne reagovať
na školské úspechy dieťaťa, ono
samo bude v sebe rozvíjať potrebu
dosiahnuť čo najlepší výkon. Ak sa
rozhodne odmeniť školáka materiálne, je dobré sa na forme odmeny
dohodnúť vopred, možno už na
začiatku školského roka. Dieťa sa
tak učí samo hospodáriť so známkami a v prípade potreby snažiť sa
známky si vylepšiť.
A na čo slúži vzdelávanie podľa
detí?
Prírodoveda je mi v podstate na nič,
už aj tak všetko viem.
Matematika je na to, aby som si
spočítal cukríky.
Informatika sa mi páči, lebo počítač
je múdrejší ako učiteľka.
Čítanie je na to,
aby sa mi dobre spalo.
Slovenský jazyk už viem,
však už rozprávam.
zdroj internet
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ZŠ Zemanská informuje
Nočné dobrodružstvo

Všetko to začalo jedného dňa vo
štvrtom ročníku.
Do triedy vošla pani učiteľka
a s novinou, že bude nočné dobrodružstvo. Všetci sme sa tešili na
10.2.2011, no nevyšlo to. V septembri 2012 nám oznámili, že sa nočné
dobrodružstvo opakuje. No teraz
to vyšlo. Začalo sa 30.11.2012.
Vošli sme do jedálne a pripravili
sme si miesto na spanie. Potom prišli gymnazisti a tí nám povedali, čo
budeme robiť. Začali sme súťažami
na stanovištiach. Každá skupina
riešila úlohy. Po súťažiach sme
prišli znova do jedálne, kde sme dostali bagetu a najedli sme sa. Potom
sme pozerali film Vianočná koleda.

Škôlkari u prvákov

A zasa sme u prvákov, ale tentoraz
prišli na návštevu škôlkari. Prváci
aj s pani učiteľkou Harmanovou
ukazovali, ako sa majú v škole
správať a ako nie. Na tabuli chodili
s princom hľadať princeznú, a aby
ju mohol nájsť, musel ale splniť
niekoľko úloh. Malí škôlkari aj prváci pomáhali princovi splniť tieto
úlohy: mali prejsť s princom les
a počítať stromy, čítať vety, spájať
slabiky, spievali si pesničku o capkovi, počítali spolu príklady, rátali
geometrické úlohy. Zlatá rybka im

Film sa nám veľmi páčil. Nakoniec
prišlo vyhodnotenie súťaží:
1. miesto vyhrala 3. skupina.
No každý dostal odmenu. Teraz
prišla nočná hra Rozdelili sme sa
do skupín a podľa indícií sme hľadali text básničky. No bolo to veľmi
strašidelné. Všade čudné zvuky
a svetlo bolo len vďaka sviečkam.
Keď sa nočná hra skončila, všetci
sme išli prečítať text, ktorý sme našli. Potom sa šlo spať. Ráno sme sa
zobudili a dostali sme raňajky. Keď
sme všetci dojedli, pozerali sme
film Scooby Doo. Nakoniec sme
išli s radosťou domov.
Spracoval: Samuel Nehrer, Alex Cuker 5.B

pomohla, ktorou cestou sa majú
vydať. Prekročili bronzovú, striebornú a zlatú horu až zašli k hradu,
kde našiel princ, škôlkari aj prváci
princeznú. Boli z toho všetci nadšení. Niektorí malí škôlkari vedeli
čítať, dokonca niektorí vedeli aj
rátať príklady. A nakoniec všetci
za odmenu za nájdenie princeznej
dostali záložky do knihy aj malú
sladkosť. Pred odchodom sa prváci rozlúčili so škôlkarmi a potom
nadšene a spokojne odišli naspäť
do škôlky.
Pripravila: Barbora Jánošová, 7.A

Divadelné predstavenie „Orfeus v podsvetí „
Zúčastnili sa hožiaci 7. až 9. ročníka. Bola to romantická opereta,
kde muž zachránil svoju ženu pred
peklom. Divadlo bolo nádherné, v
barokovom štýle. Už sedieť v ňom
bolo niečo úžasné... krištáľové
svietidlá, orchester, balkóny, atď..

Na tento zážitok asi tak skoro nikto
nezabudne.
Pred divadlom nás čakalo ďalšie
prekvapenie – umenie vytvárania ľadových sôch. Samozrejme
mohli sme si to vyskúšať, čo sme aj
urobili. Pripravila .Tamara Brutovská

Naši basketbalisti

Basketbalisti z našej školy boli hrať
zápas v Spišských Vlachoch . Stretli sa na autobusovej zastávke pri
starom kine. Cesta bola nie veľmi
dlhá, ale podujatie skrátilo vyučovanie. No koho by to nepotešilo?
Po príchode do školy v Spišských
Vlachoch museli naši hráči ešte
počkať, kým sa dohrá bedminton,
a tak sa naše družstvo zatiaľ porozhliadlo po neznámej škole.
Súperi boli vyšší a to neveštilo nič
dobré. Uvedomili sme si, že sa nám
treba v basketbale ešte nemálo
zlepšiť. Po vypätí takmer všetkých
našich síl sme to udržali na prehratom skóre 7:3. Bolo to pre nás
náročné a každý z nás sa má ešte čo
doučiť. Môžeme byť na seba hrdí,
že sme sa proti ním postavili, a že
sme im dali aspoň tie 3 koše. Hlavne, že nikoho neodviezla sanitka.
Cestou domov sme preberali zápas

a boli sme i radi, že sme si mohli
skúsiť hru s naozaj kvalitnými
hráčmi. Šťastlivo sme prišli do
Krompách a pri starom kine sme
sa rozišli.
BUĎME NA SEBA HRDÍ A NEVZDÁVAJME TO!!! NABUDÚCE
IM TO „NATRIEME“ !
Aj naše dievčatá sa zúčastnili
súťaže, nabrali skúsenosti a naučili
sa súdržnosti v športe“ fair play“
pripravil: Peter Rybár, 7.A

Hokejbal dievčatá

Prvá školská vianočná burza sa
konala 12.12.2012 o 14-tej hodine
v školskej jedálni.
Žiaci tam priniesli pre nich už nepotrebné veci, ktoré môžu potešiť
iných žiakov za symbolickú cenu
od 10-60 centov. Výsledná suma
z vianočnej burzy sa venuje na
dobrú vec pre nášho spolužiaka,
ktorému chceme pomôcť takýmto
spôsobom.

V novembri 2012 sme sa zúčastnili hokejbalového turnaja dievčat
s týmto zložením: K.Sokolová,
P. Palková, M. Kubovičová, I. Korabská, T. Valeková. Konal sa
v Spišských Vlachoch. Zápas bol
náročný, lebo bola zima a konal sa
vonku. Hralo sa proti 2 školám, kde
sme jeden zápas prehrali a jeden
vyhrali. Medzi zápasmi sme sa
zohrievali pri čaji. Bol to pre nás
nezabudnuteľný zážitok. Užili sme
si kopec zábavy. A ako sa vraví, nie
je hlavné vyhrať, ale zúčastniť sa.

Redakčná rada

Miroslava Kubovičová 9.roč.

Vianočná burza
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VIANOCE 2012

Zdobenie medovníkov
Stalo sa už tradíciou pečenie
a zdobenie medovníkov pred Vianocami. Žiačky deviateho ročníka
spolu s pani riaditeľkou ich upiekli
a dievčatá zo šiesteho ročníka ich
zdobili. Boli naozaj pekné, a čo je
dôležité, aj chutné.

Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Nie všade sa oslavujú
rovnako. Každá krajina EÚ si zachováva vlastné tradície a zvyky.
Nie všade rozdáva darčeky Ježiško, nie všade sa na Štedrý večer
pripravuje kapustnica a kapor a prianie:

Bianka Matisová, 6.B

Posedenie pri jedličke
Predvianočná nálada na našej
škole vyvrcholila 21.12.2012, kedy
sme posledný deň v škole v tomto
roku strávili pod jedličkou. Je už
tradíciou, že každá trieda si pripraví vlastné vystúpenie v duchu Vianoc plné spevu, tanca, vianočných
vinšov a kolied. Bohatý program
zaujal a pobavil nielen žiakov, ktorí

9

sa tešili na Vianoce a zimné prázdniny, ale aj dospelých divákov.
Bodkou za programom je vždy diskotéka plná zábavy a dobrý pocit
z blížiacich sa voľných dní, v ktorých naberieme nové sily a energiu
potrebných s blížiacim sa hodnotením vedomostí v 1. polroku tohto
školského roku.

„Veselé Vianoce! Na Vianoce sa, každý teší.
Vianoce, to sviatok najkrajší je.
Každý narodenie Ježiša oslavuje.
Rodina, tá vtedy má byť spolu
Spolu sedieť u jedného stola.
Držať spolu ako ruža,
ktorej ani lupeň nechýba.
To je silná stránka, slova rodina.
Milé deti, ich očká žiaria ako hviezdičky.
Chvália vianočné jedlo od ich mamičky.
Už sa každý teší, čo si nájde
pod stromčekom,
každý človek sa poteší aj malým darčekom.
Aj psík, čo dostal pískaciu kostičku.
Aj mačka, čo dostala milú loptičku.
Aj milý vtáčik z milého bidielka .
Morča poteší aj hoblinová podstielka.
Tento sviatok slávi celý svet.
Krajšieho sviatku veru niet.
V ten večer narodil sa malý Ježiško
a zívol si tichučko.
Diana Barnová, 9.A

Aneta Pavanová,7.A

Tradícia a zvyky na fašiangy
Fašiangy každoročne trvajú od Troch kráľov do
Popolcovej stredy, ktorá v tomto roku pripadá
na 13. februára. Na Slovensku sa od dávnej minulosti spájali s veselosťou, ľudovými zábavami,
hrami, karnevalmi a prekáračkami.
K tradičným ľudovým fašiangom patria masky
a zábavy.
V ostatných desaťročiach sú však ľudové zvyky na ústupe a väčšiu tradíciu získavajú plesy
a bály. Termín fašiangov je pohyblivý, riadi sa
Veľkou nocou, ktorej predchádza 40-dňový
pôst. Ten v 4. storočí zaviedla cirkev, aby zabránila pohanským zvykom.
Tradícia fašiangových zvykov siaha do dávnej
minulosti slovanských pohanských predkov.

Zlučuje v sebe mnoho obyčajov, ktoré súviseli
pravdepodobne s vyháňaním zimy, smrti a príchodom jari.
Fašiangové radovánky majú v rôznych oblastiach Slovenska iný zvykový charakter. Podstatou sú však veselice, maškarády, tance za
dobrú úrodu, nahováračky. Neodmysliteľným
doplnkom fašiangov je hojnosť dobrého jedla
a nápojov. Tradične sa v domácnostiach ponúka
vyprážané pečivo, ako sú šišky či fánky – niekde
nazývané i krapne alebo pampúchy.
Súčasťou fašiangových zábav a hier sú sprievody masiek, kôň, koza, medveď a tiež znetvorené
postavy mužov a žien.
zdroj internet
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Krompachy si pripomenuli 68. výročie oslobodenia mesta
Z prejavu primátorky Krompách
Ing. Ivety Rušinovej na pietnom
akte pri príležitosti 68. výročia
oslobodenia mesta na Námestí
slobody 24. januára 2013.
„Na Námestí slobody si dnes chceme opäť pripomenúť, že sloboda
a demokracia nie sú dary, ktoré
nám len tak spadnú do náručia a sú
nám raz a navždy dané. Sú to hodnoty, ktoré treba si strážiť a bojovať
za ne, často aj za cenu najvyššej
obete, cenu ľudského života.
Od oslobodenia nášho mesta dnes
uplynulo 68 rokov a mnohí z tých,
ktorí zažili vojnové roky a pamätali
si oslobodenie, už nie sú medzi
nami. Neostáva nám preto iné,
než spomínať a uctiť si tých, vďaka
ktorým je dnes sloboda pre nás takou samozrejmou, že si jej hodnotu
už ani neuvedomujeme. Ale mali
by sme. Aj preto, že všetci tí padlí,
zabití, popravení, deportovaní
a umučení počas II. svetovej vojny

boli obeťou nezmyselnej totalitnej
nacistickej ideológie. Ich smrť však
z pohľadu dejín nebola zbytočná,
pretože v istom zmysle pomohli
vykúpiť osudy tých, čo prežili.
Zomreli aj preto, aby iní raz mohli
dôstojne žiť. Nemali by sme na to
nikdy zabudnúť a mali to vedieť aj
všetky budúce generácie.
Mravný náboj, ktorý v sebe obsahujú činy tých, ktorí sa so zbraňou
v ruke dokázali postaviť a čeliť
fašistickému útlaku, by mohli byť
aj dnes inšpiráciou a trvalým prameňom sily hájiť a rozvíjať to, za
čo položili životy. Matky a otcovia,
nezabúdajme na to a veďme svoje
deti tak, aby nikdy nechválili vojnu.
Nedovoľme, aby pod zámienkou
nastolenia poriadku niekto ospevoval a znovu prebúdzal akúkoľvek
formu nenávistnej ideológie. Napriek spoločenským a sociálnym
problémom, ktoré nás dnes trápia,
by sme si mali uvedomiť, že sme
slobodnými občanmi a môžeme žiť

v slobodnom demokratickom štáte.
Na začiatku som povedala, že sloboda a demokracia nám neboli raz
a navždy dané. Druhá svetová vojna je hrôzostrašným mementom,
ako ľahko o ne možno prísť. Dnes
nás priamo neohrozuje žiadna
mocnosť, ale sme ohrození vlastnou ľahostajnosťou, sebectvom,
chamtivosťou, neúctou k blížnemu

a neschopnosťou vzájomne sa
chápať. Aj táto tichá spomienka
a pietny akt nech sú preto pre nás
nielen pohľadom do minulosti, ale
aj povzbudením a prameňom sily
k tomu, aby sme v našich životoch
dokázali hájiť a rozvíjať to, za čo aj
títo padlí obetovali život.
Česť ich pamiatke!“

Vianočné posedenie v ZSS „Maška“

Slovenská povesť

Vianočné obdobie je výnimočným časom v roku. Je to čas pokoja, lásky a radosti. Rodiny sa stretávajú za jedným štedrovečerným
stolom a len máloktorý človek by
chcel byť v tomto čase sám. Avšak
žijú medzi nami aj ľudia, ktorí aj
počas tohto obdobia cítia samotu a
osamelosť.
Pravoslávna cirkevná obec Krompachy pripravila na 12. januára 2013 posedenie pri vianočnom
stromčeku v Zariadení sociálnych
služieb „Maška“, ktoré slúži ako
posledné útočište pre ľudí, ktorí sa
ocitli na okraji spoločnosti.
Všetkých prítomných privítal
svojim príhovorom ThDr. Štefan
Šak, ktorý vyslovil poďakovanie
všetkým, ktorí dokážu podať pomocnú ruku ľuďom v núdzi a vy-

Kedysi veľmi dávno, pradávno
Pán Boh rozdával jednotlivým
národom svoje dary. Jeden národ
si prišiel poprosiť bohatú úrodu,
druhý zdravie, tretí široké, veľké
územie, a tak ďalej.

jadril presvedčenie, že sa v takejto
priateľskej atmosfére budeme stretávať počas celého roka.
Poďakovanie patrí Pravoslávnej
cirkevnej obci mesta Krompachy,
doc. ThDr. Štefanovi Šakovi, PhD.
s matuškou a farníkom z farnosti
pravoslávnej cirkevnej obce, ktorí
svojou účasťou prispeli k sviatočnej atmosfére.
Pozvanie prijal aj p. Bukaj, ktorý
spolu s Timotejom Šakom zahrali
rôzne koledy. Posedenia sa zúčastnili aj súčasní a bývalí zamestnanci
ZSS Maška.
Na príprave podujatia sa podieľali
aj terénni sociálni pracovníci mesta Krompachy, ktorým patrí za ich
celoročnú prácu poďakovanie.

Pán Boh vyhovel ich žiadostiam.
Keď všetko porozdával a obdarení
sa v pokoji porozchádzali, Pán Boh
sa ešte poobzeral, či je všetko v poriadku a zrazu zbadal v diaľke, že
sa k nemu ešte niekto blíži. Počkal.
Boli to asi piati pomenší muži.
Prišli celkom blízko, klobúčiky
si sňali z hlavy a pokorne stáli. "No
a vy ste kto, čo tak neskoro chodíte?"
"Slováci sme, Pane Bože..."

PhDr. Imrich Papcun – OSaSV a kolektív
terénnych sociálnych pracovníkov

"Aha, Slováci. A kde ste sa doteraz
motali? Zase ste prišli na poslednú
chvíľu. Veď ja som už všetko porozdával. Ej, ej, Slováci!" Ale videl ich
tak pokorne stáť a vedel, že sú chudobní, nuž sa ich miernejšie spýtal:
"A vy ste ma o čo prišli prosiť?"
"Pane Bože," ozvali sa oslovení Slováci skoro naraz, "my sme Ťa prišli
poprosiť - aby si nás mal rád..."
Tak ostalo chvíľu ticho. Pána
Boha prosba Slovákov dojala.
"Hej? To ste ma prišli poprosiť. Tak

dobre, Slováci, ja vám sľubujem, že
vás budem mať rád."
Slováci sa radostne poďakovali,
klobúčiky si dali na hlavu a chystali
sa odísť. Ale Pán Boh ich vrátil: "No
počkajte, Slováci, ja vás predsa len s
prázdnymi rukami nepustím domov,
ja tu pre vás ešte niečo mám."
A tak im začal rátať "Po prvé vám
dám krásnu, ľubozvučnú reč. Vždy
si ju chráňte! Po druhé vám dám
krásne melódie a krásne piesne.
Budú také krásne, že vám svet bude
závidieť. A po tretie vám dám krásnu
krajinu pod Tatrami, vašu vlasť. Nebude veľká, ale bude krásna ako raj
a ja budem mať v nej svoje zaľúbenie.
Vážte si ju, zveľaďujte si ju! Ale za to
ja vás chcem o niečo poprosiť. Sľúbte
mi, že budete svorní, že budete jednotní, že si nebudete jeden druhému
závidieť a že si vždy budete jeden
druhému pomáhať."
Slováci, pravdaže, nadšene sľúbili,
zaďakovali Pánu Bohu a odišli..
A povesť ďalej hovorí:
Vždy vtedy, keď Slováci tento sľub
plnili, boli šťastní..
Len čo ho však porušili, horko zaplakali ...
zdroj internet
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Centrum voľného času PRIMA
Plavecké preteky

Zabudni na drogu

Centrum voľného času PRIMA
Krompachy organizovalo dňa 08.
11. 2012 plavecké preteky, ktoré sa
konali v plavárni v Krompachoch.
Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov zo
základných škôl v Krompachoch a
zo Základnej školy v Slovinkách.
Víťazom srdečne blahoželáme.

Takýto bol názov programu
pre deti v rámci Týždňa boja proti
droge. V tomto týždni CVČ PRIMA pripravilo pre deti základných
a materských škôl program s danou tématikou.
Súčasťou programu pre deti
materských a základných škôl bola
prezentácia o drogách, príprava
a ochutnávka zdravých jedál a zaujímavné pohybové činnosti. Deti
sa zapájali do pripravených aktivít,
ktoré ich veľmi zaujali.
Pre žiakov základných škôl
sme pripravené aj besedu
s kpt. Mgr. Petrom Langom, ktorý je referent špecialista skupiny
prevencie z Okresného riaditeľstva
policajného zboru SR v Spišskej
Novej Vsi.
Tejto akcie v priebehu 2 týždňov
sa zúčastnilo cca 250 žiakov zo
základných a materských škôl.
Ďakujeme touto cestou vedeniu
základných a materských škôl a pedagógom za ústretovosť pri spolupráci spomínaného podujatia.

Výsledková listina:
Kategória A ( žiaci 4.a 5. ročníka)
1. Filip Tomaško
2. Antón Geroč
3. Mário- Ivan Znanec
Kategória D ( žiačky 4.a 5. ročníka)
1. Kristína Bardovičová
2. Sabína Kaščáková
Kategória B ( žiaci 6.a 7.ročníka)
1. Richnavský Denis
2. Martin Lonský
3. Peter Pobiecky
Kategória E ( žiačky 6.a 7. ročníka)
1. Sophie Kandriková
2. Katarína Puškárová
3. Stephanie Škorupková

Lucia Sabová

Doprava na našej škole
V rámci činnosti dopravnej výchovy sa žiaci ZŠ s MŠ na ulici
SNP 47, Krompachy pod vedením
svojich triednych učiteliek v mesiaci december zapojili do aktivít
zameraných na oboznámenie sa
s dopravnými značkami a ich využitím v praxi.
Téma:
Poznávanie dopravných
značiek.
Cieľ:
Prezentácia k danej aktivite - osvojenie si teórie.
Výstup: Projekt: Naše cesty a križovatky
Ako koordinátorka dopravnej
výchovy som pripravila pestrý
a zaujímavý program, kde si žiaci
mohli osvojiť teoretické poznatky a
súčasne ich aplikovať v praxi.
Program pozostával z prezentácie
s dopravnou tematikou – značky –
dopravné situácie (semafor, členenie dopravných značiek, pravidlá
chodcov, reflexné prvky, správny
prechod cez cestu...)
Tieto teoretické poznatky si
žiaci mohli ihneď overiť v praxi.
V priestoroch telocvične bolo pripravené dopravné mini ihrisko, kde
nechýbali spomínané dopravné

prvky a situácie. Žiaci prechádzali
cez prechod pre chodcov, riadili sa
semaforom, konkretizovali a skúšali si reflexné prvky, pracovali
s modelmi dopravných značiek.
Najatraktívnejšou činnosťou bola
„JAZDA ZRUČNOSTI“. Žiaci
jazdili na bicykli s tým, že museli
zvládnuť dopravné predpisy. Veľmi
sa im to páčilo!
Výstup z danej aktivity bol nasledovný:

Vitaj, vitaj Mikuláš
Centrum voľného času PRIMA
Krompachy organizovalo v obci
Slovinky pre deti organizované
v CVČ PRIMA tradičné podujatie
s názvom Vitaj, vitaj Mikuláš.
Tak ako každý rok, tak aj tento,
zavítal do každej obce sv. Mikuláš.
Aj v obci Slovinky sme ho s radosťou očakávali dňa 06.12.2012
Sv. Mikuláša. Privítali sme ho
pekným programom, ktorý začal
o štvrtej hodine. Program bol
v tomto roku oživený scénkou s anjelikmi a čertíkmi. Predviedli sa
nám šikovné deti z obce Slovinky.
Okrem nich vystúpili mažoretky
od najmladších škôlkariek až
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po tie najstaršie, deti z detského
folklórneho súboru Slovinočka
a predniesli básne od Alici Perháčovej a Janíka Venceľa.
Po skončení programu boli deti
plné očakávania, pretože sa blížil
sv. Mikuláš, ktorého sme čakali
pred obecným úradom. A nastala
tá chvíľa, keď všetky deti stíchli
a s napätím počúvali, čo hovorí
sv. Mikuláš.
Deti ukázali Mikulášovi, že
nemajú strach a predviedli sa so
svojimi básňami a piesňami. Za
odmenu si každý odniesol balíček
so sladkosťami .
Dúfam, že sa takto spolu stretneme aj o rok pri tomto krásnom dni.
Sabová Lucia

Plán kultúrno - športových podujatí január až jún 2013
Názov podujatia

Mesiac

Karneval na ľade

február deti a rodičia

Volejbalový turnaj

február deti a mládež

Obvodné kolo Slávik Slovenska

marec

deti a mládež

Battle 2 vs 2 Break dance

apríl

deti a mládež/verejnosť

Zumba maratón

máj

deti a mládež/verejnosť

bboy jam vol.3
+workshop breakin

máj

deti a mládež/verejnosť

Výlet do Bojníc

máj

deti a mládež

Plavecké preteky

jún

deti a mládež

Tenisový turnaj

jún

deti a mládež

Žiaci 1. stupňa pod vedením
pani učiteliek absolvovali na záver
vyučovania krátku vychádzku
k prechodu pre chodcov, kde si
prakticky vyskúšali správny prechod cez cestu – do školy ako aj
zo školy.
Žiaci nižších ročníkov dostali omaľovanku s dopravnou tematikou,
ktorú správne vymaľovali.
Žiaci 3. a 4. ročníkov vypracovali
testy. Žiaci 5. ročníka zostrojili plagát s modelovou dopravnou situáciou okolia našej školy.

Cieľová skupina

Žiaci špeciálnej triedy zostrojili
kocky s dopravnými značkami,
ktoré využívame ako pomôcky
v rámci vyučovania.
Žiaci 7. ročníka zostrojili priestorovú dopravnú situáciu našej
školy.
Celomesačné aktivity boli zavŕšené
zaslaním našej písomnej žiadosti
na Mestský úrad Krompachy, kde
sme žiadali o bezpečnostné opatrenia v okolí ZŠ s MŠ na ulici SNP
47 v Krompachoch, nakoľko sme
školou, ktorá sa nachádza v neprehľadnej zákrute.
Bolo nám kladne vyhovené,
takže o bezpečnosť pri prechádzaní žiakov cez cestu do školy ako
i zo školy nám pomáhajú riadiť
členovia rómskej hliadky koordinovaní mestskou políciou. Sú
vystrojení reflexnými vestami
a dozerajú na správne a bezpečné
prechádzanie žiakov cez cestu.
Ďakujeme za pomoc a veríme,
že dopravné predpisy do budúcna
hravo zvládneme.
Vypracovala koordinátorka dopravnej
výchovy PaedDr. Janka Rodáková
ZŠ s MŠ, SNP 47, Krompachy
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Súťaž o najkrajší vianočný stromček ZŠ Maurerova informuje
Žiaci, žiakom

Dňa 14.12.2012 sa námestie pred
MsÚ premenilo na krásny rozprávkový les, v ktorom sa pyšne vypínali prekrásne vianočné stromčeky.
Žiaci materských, základných škôl
a špeciálnej základnej školy sa zapojili do súťaže o najkrajší vianočný stromček, ktorú mesto organizuje pravidelne počas vianočných
trhov. Je naozaj obdivuhodné, aké
úžasné ozdoby žiaci zhotovili z rôznych materiálov (papier, drevo,
slama, plast, látka, vlna...)

Jedenásť ozdobených vianočných
stromčekov bolo skutočná pastva
pre oči všetkých návštevníkov vianočných trhov. Bolo veľmi ťažké
vybrať, ktorý stromček je najkrajší.
Rozhodli sme sa oceniť všetky
školy. Finančné odmeny venovalo
Mesto Krompachy a sladké odmeny - pekné veľké torty - venoval
všetkým súťažiacim majiteľ cukrárne Balkán III., ktorému aj touto
cestou srdečne ďakujeme.

21. december sa zapísal ako neúspešný koniec sveta. U nás v škole
na Maurerovej ulici sme ho prežili
naozaj veselo. Žiaci pripravili pre
svojich spolužiakov krásny vianočný program. Vystúpili aj najmladší
prváčikovia s pásmom kolied
a vianočných piesní. Druháci si
pripravili rozprávočku o Lienke
Školienke a mali naozaj krásne
kostýmy.
Žiaci štvrtého ročníka nám predviedli pieseň v nemeckom jazyku.
Piataci sa radi učia angličtinu
a preto nám zaspievali po anglicky.

Športová trieda obľubuje pohyb
a preto nechýbal ani svieži tanec
s pripomenutím letného hitu.
Šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci pripravili kultúrne pásmo
na regionálnej výchove. Pani
Šefčíková pripomenula dôležitosť
ľudovej kultúry a staré slovenské
zvyky, ktoré je dôležité predstaviť
aj mladej generácii. Vypočuli sme
si vinše, piesne a predviedli ľudové
kroje zo Spiša.
Žiaci venovali pekný darček svojim
spolužiakom v podobe talentu.
Tešíme sa na ďalší veselý program.
Mgr. Michaela Micherdová, koordinátor
ZŠ s MŠ Maurerova ulica

Ing. Ján Znanec

Jubilejný 10. koncert duchovnej piesne v Krompachoch
V nádherný decembrový podvečer
na sklonku roka 2012 sa už po
10. krát mestom Krompachy niesli
tóny duchovnej piesne. Program
koncertu duchovnej piesne, ktorý
každoročne organizuje Pravoslávna cirkev v koncertnej sále ZUŠ
v meste Krompachy v spolupráci
s mestským úradom, obohatili okrem miestnych veriacich
a cirkevných zborov z Krompách
a Zvolena aj vynikajúci umelci
z Bulharska a Slovenska – Stefka
Palovičová–Kovačeva, Jordana

Palovičová, Ivan Palovič a mezzosopranistka Daniela Baňasová,
ktorá bohatý program koncertu
v ktorom zazneli skladby Johann
Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina, Piotra Iľjiča Čajkovského,
Johannesa Brahmsa, svojim spevom za doprovodu klavíra a violy
ukončila koncert krásnou piesňou
Ave Maria od Charlesa Gounoda.
K účastníkom koncertu, ako aj
všetkým prítomným, sa v duchu
vianočných sviatkov otcovským
slovom prihovoril Jeho Vysoko-

preosvietenosť RASTISLAV, arcibiskup prešovský a celého Slovenska a rovnako tak aj pani Ing.
Iveta Rušinová, primátorka mesta
Krompachy. Záverečné slovo
10. koncertu duchovnej piesne patrilo o. Štefanovi Šakovi, duchovnému správcovi Pravoslávnej cirkevnej obce v Krompachoch, ktorý
všetkých prítomných pozdravil
a zároveň pozval na spoločnú recepciu do reštaurácie Melódia.
Mgr. Elena Šaková, PhD.
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Vianočnočné koncerty Základnej umeleckej školy v Krompachoch
V adventnom čase prevládalo
v učebniach základnej umeleckej
školy v Krompachoch príjemné
napätie a očakávanie najkrajších
sviatkov roka. Maľovalo sa, kreslilo, tancovalo, zneli melódie na
rôznych hudobných nástrojoch vo
vianočnom tóne. Čas príprav bol
sprevádzaný napätím a snahou,
čo najlepšie nacvičiť skladbičky
na jednotlivé hudobné nástroje,
zvládnuť súhru školských zoskúpení a súborov, vycibriť tanečné
choreografie, či výtvarné práce.
Všetko to spoločné úsilie smerovalo k jedinému cieľu. - pripraviť sa
na oslavu Vianoc, kde sme ako dar
ponúkli naše vianočné koncerty
a výstavu výtvarných prác.

Predvianočný týždeň sme začínali už v pondelok 17. decembra
koncertom v materskej škole
v Richnave, kde sa svojim programom predstavili žiaci z Richnavy
navštevujúci našu základnú umeleckú školu
Aj v ďalšej dedinke z okolia v Slatvine sa popri detičkach z materskej školy z tejto obce predstavili
na koncerte aj naši žiaci a pomohli
vytvoriť príjemné predvianočné
popoludnie.
V závode Kovohuty - Krompachy je už tradíciou, že sa naši žiaci
každoročne zastavia a pozdravia
prítomných pri ich vanočnom
stromčeku.

Aj keď je v Spišských Vlachoch
základná umelecká škola, žiaci navštevujúci našu školu si nenechali
ujť príležitosť a svojim programom
spestrili sviatky v kostole v Spišských Vlachoch aj v našom krompašskom kostole.
Vyvrcholením nácvikov bol vianočný koncert všetkých odborov
našej školy v utorok 18. decembra v
MsKS v dopoludňajších hodinách
pre materské a základné školy
a popoludní pre široké obecenstvo.
V komornejšom ladení bol usporiadaný koncert 20. decembra v koncertnej sále základnej umeleckej
školy.
V pripravených kultúrnych
programoch sa predstavili žiaci
ZUŠ Krompachy – hudobníci, spe-

Recepty na fašiangové obdobie
Opäť začalo obdobie fašiangov. Neodmysliteľne k tomuto
obdobiu patria pankúšky, ale
aj mnohé iné dobroty. Pre
inšpiráciu Vám ponúkame niekoľko zaujímavých receptov.

Fašiangové šišky
350 g múka hladká, štipka soľ,
citrónová kôra, 3 vaječné žĺtky,
2 PL rumu, 1 PL bravčová masť,
200 ml mlieko, 20 g droždie, 1 KL
kr. cukor, 2 PL práškový cukor, 0,5 l
olej na vyprážanie
Postup: Z droždia, kávovej lyžičky
kryštálového cukru, 1 PL múky
a 1/2 dl mlieka si pripravíme
kvások. Do vyhriatej misy si preosejem hladkú múku, štipku soli,
práškový cukor, citrónovú kôru.
V zvyšku mlieka si rozmiešam
žĺtky, rum a prilejem do misy. Pridám vykysnutý kvások, roztopenú
( nie horúcu ) masť. Vypracujeme

hladké cesto, pokým sa nám neodlepuje od misy a nerobí na povrchu
bublinky. Dáme na teplé miesto
kysnúť ( asi 45 minút), kým nám
nezdvojnásobí objem. Vykysnuté
cesto vyklopíme na podložku,
prehnetieme, vyvaľkáme asi na
1-2 cm a vykrajujeme kolieska.
Tieto vyprážame v dostatočnom
množstve oleja do ružova z oboch
strán. Vyberáme do misy vyloženej
papierovým obrúskom, aby vypil
prebytočný olej. Teplé vyváľame
v práškovo-vanilkovom cukre, alebo len pocukríme sitkom.

Zemiakové šišky
750 g uvarených zemiakov, 10 g soli,
2 vajcia, 2 PL octu, 100 g krupice,
150-200 g hr. múky,
Na obalenie: 120 g strúhanky, 150 g
stuženého tuku alebo masti
Postup: Na dosku nastrúhame vychladnuté uvarené zemiaky, posy-

peme ich soľou, krupicou, múkou
a spracujeme s vajcami a octom
na pevné cesto. Vyvaľkáme dlhšie
valčeky, z nich odkrajujeme kúsky
2 x 4 cm, ktoré ešte zaguľatíme na
šišky. Varíme ich 4 minúty v slanej
vode, scedíme a hneď dávame do
pekáča, v ktorom sme osmažili
strúhanku. Natriasaním pekáča
šišky obalíme. Pred podaním ich
ešte zapečieme v rúre.

Sýta fašiangová zapekačka
3 PL oleja, 1/2 klobásy, 2 ks cibuľa,
400 ml mlieko, 120-150 g hl. múky,
3 vajcia, petržlenová vňať, trochu
vegety, soľ, rasca
Postup: Do pekáča dáme olej,
rozsypeme naň pokrájanú cibuľu
a rozložíme klobásku pokrájanú
na väčšie kúsky. Dáme do dobre
vyhriatej rúry a necháme piecť
asi 10–15minút. Medzitým múku
dáme do misy, primiešame soľ,

váci a tanečníci. Účinkujúcich čakala plná sála divákov, ktorí každé
vystúpenie plnohodnotne ocenili.
Diváci mali možnosť vidieť niekoľko choreografií, v ktorých sa
predstavili desiatky detí. Nechýbali nápadité kostýmy a tradične
skvele pripravené choreografie.
Hudobníci znovu ukázali rôzne
zoskupenia hudobných nástrojov,
predstavili nové úpravy kolied, ale
aj iných skladbičiek.
Všetci pedagógovia veria, že ich
úsilie nevyšlo nazmar a spolu so
svojimi zverencami prispeli k peknej vianočnej atmosfére.
Celý kolektív so svojimi žiakmi sa
teší na ďalšie hudobné podujatia.
Jarmila Ondášová
riaditeľka ZUŠ v Krompachoch

koreniny, vajcia rozšľahané s polovicou mlieka a postupne pridávame zvyšné mlieko. Miešame
úplne dohladka, nakoniec pridáme
petržlenovú vňať a zalejeme cibuľu
s klobásou na pekáči. Klobásu
poposúvame tak, aby sa potom pri
krájaní ušla primerane na jednotlivé porcie.

Fašiangový šalát
100 g tvrdého syra, 100 g syra niva,
100 g mäkkej salámy, 100 g ster.
hrášku, 2 kápie, 2 ster. uhorky,
cibuľa, soľ, korenie čierne mleté,
200 g kyslej smotany, 1 PL horčice

Fašiangový punč
1 l ruského čaju, šťava z citróna
a pomaranča, 125 ml rumu, 16 kociek cukoru, 1 citrón, 1 pomaranč,
10 ks klinčekov
Postup: Uvaríme čaj, pridáme doň
kockový cukor, postrúhanú citrónovú a pomarančovú kôru. Prilejeme rum, pridáme klinčeky a ešte
raz dobre prevaríme.
zdroj internet
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Dovezené bez cla
Motto:

Ako na Nový rok,
tak po celý rok.

Prečo je pes lepší od muža?
Lebo
• pes sa nechvasce s tým s kým
spal
• vynikajúci pes sa nechváli
s tým, aký je vynikajúci
• najhoršia choroba, čo môžeš
dostať od psa, sú blchy
• psovi nerobí problém verejne
vyjadriť svoju oddanosť
• psovi chýbaš, ak nie si doma
• pes sa hanbí, keď spraví niečo
zlé
• pes sa s tebou nehraje,
iba aportuje (a nevysmeje sa
ti, keď mu nešikovne hodíš
paličku)
• psovi vyhovuje každý film,
pre neho je podstatné, aby bol
s tebou
• psa neprekvapí, že si múdrejšia
• pes sa dá vycvičiť
• pes vie, čo znamená výraz „nie“
• pes pochopí, keď do bytu nepustíš jeho niekoľkých kamarátov
• pes neočakáva, aby si bola
majstrovskou kuchárkou
• pes sa dá vycvičiť na hygienické
návyky
• pes v strednom veku ťa neopustí
kvôli mladšiemu majiteľovi
• pes je priateľský k tvojim
príbuzným
• pes ti nekafre do riadenia auta
• pes nebude žiarliť,
keď ty budeš zarábať viac.

Blondínke vysvetľuje psychiater:
- Vaše problémy vznikajú z toho,
že trpíte takzvaným syndrómom
Elektra. To znamená, že ste zamilovaná do svojho otca.
Blondínka začne veľmi plakať.
Lekár jej vraví:
- No, no, upokojte sa, váš stav nie je
taký vážny!
- Ale je! – vraví blondínka. – Nemám žiadnu šancu, lebo on je
ženatý!
Skúpy muž v reštaurácii si objedná
vyprážaný rezeň. Dostane pomerne veľkú dávku, ktorú nedokáže
skonzumovať. Je mu ľúto nechať
tam zbytok, zavolá si čašníka
a vraví:
- Prosím vás, mám doma mačičku,
zabaľte mi prosím ten zbytok mäsa.
O chvíľu sa vráti čašník s balíčkom
a vraví:
- Myslím, že vaša mačička bude
spokojná, lebo k mäsu som pribalil
dve chytené myši!
K lekárovi príde muž, ten ho vyšetrí a dôkladne vyspovedá.
Potom vraví:
- Tu sú tabletky: ráno modrú tabletku zapijete s veľkým pohárom
vody, na obed zapijete s veľkým
pohárom vody žltú tabletku, no
a večer, pred spaním červenú tabletku s veľkým pohárom vody!
- A čo mi je, pán doktor? – spytuje
sa ustarostene muž.
- Pijete málo vody!

Blondínka chodí do autoškoly.
Celkom dobre jej to ide, len pri
stretávaní sa s protiidúcim autom
znervóznie a strháva volant. Vyučujúci ju upokojuje, ale nepomáha
to. Tak to ide celé týždne. Naraz,
ako by ju vymenili, blondínka s takým pokojom riadi auto, ako ešte
nikdy. Vyučujúci vraví:
- Vidíte! Tak to treba robiť! Ako sa
vám podarilo premôcť svoj strach?
- Tak, že keď vidím protiidúce auto,
zavriem si oči!

- Predstav si, prišiel som na to, že
darovať je veľká radosť!
- Čo sa stalo?
- Svokre som kúpil pekne veľký
drahý kameň. To bol najšťastnejší
deň môjho života, hoci ani text,
ktorý som dal na neho vyryť, nebol
lacný.
- Aký text si dal na neho vyryť?
- Odpočívaj v pokoji!

Spýtali sa Cigána, koho volil vo
voľbách.
- Radičovú.
- A prečo?
- Lebo Fico sľuboval prácu!

- Mamka, predstav si, Fero sa chce
so mnou rozviesť! – vraví plačom
mladá žena.
- A prečo? – spytuje sa mama.
- Kvôli tebe!
- A ten hlupák si myslí, že ja sa za
neho vydám?

14. február – Deň svätého Valentína

Legenda hovorí, že pôvodne pohanský kňaz Valentín, obrátený na kresťanskú vieru, žil v Ríme
v treťom storočí po Kristovi. V ríši v tom čase
platil dekrét cisára Claudia zakazujúci rímskym
vojakom oženiť sa, lebo manželské radosti by
ich, údajne, odvádzali od plnenia vojenských
povinností. Svätý Valentín považoval nariadenie za porušenie Božích zákonov a snúbencov
tajne oddával. Za to skončil vo väzení. Aj tam
pomáhal kresťanom, posilňoval ich modlitbami
a robil zázraky. Najznámejším je vrátenie zraku
dcére žalárnika.
Keďže Valentín sa viery nevzdal, 14. februára
roku 270 ho Rimania popravili. Legenda dodáva, že Valentín stačil pred smrťou napísať lístok
dcére žalárnika s vyznaním lásky. Práve tento
čin sa stal základom valentínskej tradície.
Deň svätého Valentína je príležitosťou prejaviť
city, či už pôjde o zaľúbencov, snúbencov alebo i manželov. Podľa stáročnej tradície totiž
výnimočnosť tohto dňa vylučuje, aby milovaná

osoba odmietla vyznanie a minimálne zaň nepoďakovala.
V 90. rokoch 20. storočia prenikla tradícia pripomínania Dňa zaľúbených, svätého Valentína
aj do štátov strednej a východnej Európy vrátane Slovenska.
V celej Európe je Deň svätého Valentína spojený
s kvetmi, cukrovinkami a romantickou večerou.
Výraznú podporu sviatku poskytujú podnikatelia, obchodníci, výrobcovia cukroviniek, valentínskych suvenírov a darčekov, v neposlednom
rade aj predajcovia kvetov. V ponuke sú aj špeciálne pohľadnice, takzvané "valentínky", na
ktoré môžu zaľúbenci napísať vyznania. Práve
taký lístok má najbližšie k jednej z najstarších
legiend o svätom Valentínovi.
Mnohí ľudia aj na Slovensku pokladajú Deň
svätého Valentína za už skomercionalizovaný
sviatok. Slováci najčastejšie v ten deň darujú
sladkosti a kvety. Deň zaľúbených nadobudol
na Slovensku aj iný rozmer - Slovenský Červe-

V klube podnikateľov sa rozprávajú
dvaja riaditelia.
- Mohol by si upozorniť svoju sekretárku, aby si dávala väčší pozor
na seba. Pred pár mesiacmi, keď
som bol u teba, bola to krásna,
štíhla kočka a pozri sa ako teraz
pribrala, aké má veľké brucho!
- Vieš, priateľ môj, ja som si mal dať
väčší pozor.

Policajt zastaví dvoch opitých Škótov a prísnym hlasom sa ich spýta:
- Kde je váš tretí druh?
- Akého tretieho myslíte?
- Na toho, ktorý vám zaplatil pijatiku!

Dvaja starký okopávajú vinicu. Je
všeobecne známe, že jeden z nich
už oslavoval zlatú svadbu a je požehnaný s hašterivou ženou. Ten
druhý sa obzrie za seba a vraví:
- Ty Jano, blíži sa búrka ...
- Na bicykli?

V našom novom supermarkete
zaviedli fantastické novinky: keď
si vyberám zeleninu, cítim vôňu
čerstvého petržlenu, keď sa blížim
k mliečnym výrobkom, cítiť vôňu
sena a počuť hlas kravy, keď sa
blížim k polici s vajciami, počuť
kotkodákanie sliepok a cítiť vôňu
praženice so slaninou ...
Ale nikdy viac tu nekúpim toaletný
papier!
Veselý celý nový rok Vám praje
Ludovit Dulai

ný kríž v spolupráci s Národnou transfúznou
službou SR a hematologicko-transfúzne oddelenia na celom území krajiny organizujú od
14. februára do prvých marcových dní Valentínsku kvapku krvi. Cieľom tejto akcie je motivovať
mladých ľudí, aby darovali krv a stali sa novými
bezpríspevkovými darcami krvi.
Zdroj internet
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Záhradkárska poradňa

Záhradkár v januári

Veľa chystania, starosti, zhonu
a než sme sa nazdali Vianoce a
Nový rok sú za nami. Dovoľte mi
na začiatku roku 2013 popriať
všetkým čitateľom záhradkárskej
poradne veľa šťastia, zdravia,
rodinnej pohody a veľa elánu do
celého roka. Aby sa nám darilo
v pestovaní na záhradke, ale aj
v pestovaní susedských vzťahov,
milých slov a dobrých rád pre ľudí
okolo nás. Vytvorí to priateľskú
atmosféru, v ktorej sa nám bude
lepšie dariť a pre stres nezostane
miesto. Samozrejme, že by sme si
priali bohatú úrodu, málo chorôb
a škodcov, veľa tepla, dostatok vlahy, ale k tomu musíme prispieť aj
my svojou prácou. Ak chceme byť
úspešní nevyhneme sa používaniu
chemických prípravkov, ale mali by
sme ich používať rozumne a s mierou. Už niekoľko rokov platí u nás
zákon o biologických odpadoch,
ktorý zakazuje biologický odpad
(tráva, burina, lístie) vyhadzovať
na skládky, čo platí aj pre záhrad-

károv a tento sa musí zo zákona
kompostovať. Pri nedodržaní tohto
zákona sú pre previnilcov prísne
finančné pokuty.
Na zlepšenie štruktúry pôdy
na záhradke pracne zháňame
maštaľný hnoj a popri tom burinu
a trávu vyhadzujeme na cestu alebo na smetisko. Ak si uvedomíme,
že tráva, lístie a burina si z pôdy
berie živiny v skoro optimálnom
pomere a nám neostáva nič iné,
ako to vrátiť do pôdy v prijateľnej
podobe. Stále sa vám to snažím
pripomínať vo svojich článkoch. Už
som o tom písal niekoľkokrát, ako
si môžeme za oknom dopestovať
rajčiny lepšej kvality ako tie z obchodu. Hneď na začiatku januára
si vysejeme semeno rajčiakov do
mištičky do kompostovej zeminy.
Najlepšie sú nízko rastúce odrody ako Júlia, Hana, Titan, Vilma
a ďalšie. Predklíčujeme na teplom
mieste. Dbáme, aby kompost
nepreschol. Za 4-5 dní sa objavia
klíčne lístky mladých rastliniek.
Mištičku umiestnime na svetlo, ale

dbáme na to, aby slnko mladé rastlinky nespálilo. Vhodné je tienenie
polyetylénovou fóliou. Rastlinky
pikírujeme (presádzame) po jednej
do vhodných kelímkov (od jogurtu). Sadíme až po klíčne lístky,
pravidelne zalievame.
V štádiu 4-5 pravého listu ich
presádzame do pripravených truhlíkov. Presádzame s celým koreňovým balom vybratým z kelímka.
Sadíme hlboko, môžeme aj na
ležato, pretože rajčiak zakoreňuje
po celej stonke. Sadíme do truhlikov aspoň 50 cm dlhých po jednej
rastlinke. Pestujeme za oknom na
parapetnej doske na východnej
alebo južnej strane, pretože rajčiak
potrebuje plné svetlo. Západná
strana je menej vhodná, pretože
popoludňajšie slnko rastlinky
viacej prehrieva. Severná strana
je absolútne nevhodná. Počas vegetácie pravidelne prihnojujeme
raz týždenne 1% živným roztokom
komplexného hnojiva (1 dg na 1 l
vody), ako je Slovcerit, NPK, Harmavit, OBM a pod.

Ak začneme s pestovaním na
začiatku januára v apríli môžeme
oberať prvé červené plody. Z dvoch
sadeníc môžeme obrať až 5 kg plodov, ktoré sú chuťovo veľmi kvalitné, prekonajú tie z trhu a sú vždy
po ruke.
Január je mesiac na rezanie
vrúbľov na jarné preštepovanie
ovocných drevín. Preštepujeme
konáre jadrovín do 10-12 cm hrúbky, kôstkoviny do 5 cm hrúbky.
Jablone preštepujeme s odrodami
odolnými voči chrastavitosti ako
Prima, Vanda, Lord Lambourne,
Florina, Melodie, Rosana, Selena, Rubinola, Karmina, Rezista,
Topaz, Rubín a ďalšie. Vrúble
uskladňujeme v mikrotenových
sáčkoch v chladnej pivnici dobre
previazané, kde nám vydržia až
do júna. Ak si sami predpestujeme
sadenice zeleru, nezabudnime si
ho vysiať koncom januára, alebo
začiatkom februára.
Za Vašu priazeň aj v tomto roku
Vám ďakuje
Ján Miľo
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ŠTVORSMEROVKA

R O Á N V P O S T A V A O Č I E C P A K

Jano sa konečne rozhodol upratať si dvor. Vybral sa si
kúpiť lopatu. V obchode ju z každej strany obzerá.
„Niečo nie je v poriadku?“ pýta sa predavačka
„Ani nie, ale nenašiel som “ TAJNIČKA

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

AMERIČANKA,
ATLAS,
BRATISLAVA,
ČIPKA,
EPEDA, HYENA, JAHODA, JALTA, JAROK, KABINET,
KADET, KAJLITA, KAPCE, KARMA, KOMORA,
KRASOJAZDEC, KRINOLÍNA, KRYHA, KUKLA,
KURČA, MASKA, OPIÁT, PALACINKA, PASCA, PÁSIK,
PASTA, PEDÁL. PERINKA, PESETA, POLENO, POSILA,
POSTAVA, POTRAVINA, PREDKOLANY, REALITA,
RIAVA, SKOBA, SLAMA, STANICA, STATOR, STEHY,
STODOLA, STUPNICA, SÚSTAVA, TORTA, TRAMPKA,
VAHAN
Autorka: Ružena Andrašovská

E A C S A P T C E A T O R T A K A D E T
C I K O M O R A P R E D K L O N Y Á E O
S T U P N I C A T U J A K N I C A L A P

KUPÓN č. 1

Zo správnych odpovedí z minulého čísla bol vyžrebovaný: Lucia Fabiánová, SNP 7,
Krompachy. Výhru si môže prevziať v pokladni MsÚ.

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