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Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou 
obrazu Slovenska. Zeleň, ktorá 
nás obklopuje vnímame takmer 
podvedome, ale málokto vie, čo 
sa tam odohráva. Len niektorí si 
uvedomujú, že voda netečie z vo-
dovodného kohútika, ale často sa 
zbiera niekde v lesoch, že jednot-
livé stromy a aj lesy tlmia hluk, 
znižujú množstvo prachu v našom 
okolí a sú útočiskom rozličných 
druhov rastlín a živočíchov. Je dô-
ležité poznať tieto vzťahy, aby sme 
ich neničili a aby sme im rozumeli, 
pretože tak chránime aj sami seba 
a našu vlastnú budúcnosť. Sme sú-
časťou veľmi jemnej siete vzájomne 
veľmi úzko previazaných vzťahov. 
Mnoho častí je v tejto sieti poško-
dených alebo pretrhnutých, preto 
musíme na tie, ktoré ešte máme, 
chrániť, pretože nejde iba o nás, ale 
aj o našich potomkov. Les a všetko, 
čo v ňom  žije po stáročia existo-
valo takmer v dokonalej harmónii. 
V lese nič nevyjde nazmar, všetko 
má svoje miesto, význam a trva-
nie... je to prirodzený kolobeh ži-
vota.  Príroda a les zvlášť je pre nás 
tým najlepším zdrojom poučenia 
a knihou, ktorú by sme mali čítať 
pomaly a dôkladne, pretože nikde 
inde nenájdeme lepší zdroj pozna-
nia a múdrosti.
Les má veľa funkcií, ktoré môžeme 
rozdeliť na produkčné a verejno-
prospešné.
•  Produkčnou funkciou lesa je 

jeho schopnosť vytvárať drevnú 
hmotu, čo je úlohou lesného 
hospodárstva.

•  Verejnoprospešnou funkciou 
lesa označujeme schopnosť lesa 
tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, 
zachytávať a akumulovať čistú 
vodu, produkovať kyslík, fil-

trovať vzduch, pohlcovať prach 
a rádioaktivitu, dezinfikovať 
životné prostredie pomocou 
fytoncídov a napokon, či mož-
no predovšetkým - poskytovať 
naším telám oddych a dušiam 
harmóniu...

Význam lesov, stromov a celej 
prírody pre človeka si už oddávna 
uvedomovali lesníci i prírodovedci, 
ktorí sa snažili rôznymi propagač-
nými a výchovnými podujatiami 
dosiahnuť pochopenie ich význa-
mu a ochrany. Niektoré z týchto 
podujatí sa stali tradičnými a za-
chovali sa dodnes, iné zanikli alebo 
sa pretransformovali do iných 
podujatí. Pripomeňme si aspoň tie 
významnejšie. 
Najstaršou a podnes prežívajú-
cou propagačnou akciou je Deň 
vtákov, pripadajúci každoročne 
na prvého apríla. Táto tradícia 
vznikla v roku 1900, teda ešte za 
čias Rakúsko-uhorskej monar-
chie, keď bola známa pod názvom 
Deň ochrany vtáctva a stromov.  
Jej iniciátorom bol brezniansky 
rodák, prírodovedec a polyhistor 
Oto Herman (1835 – 1914). Prvý 
apríl bol vhodným termínom pre 
upriamenie pozornosti na ochranu 
vtáctva, pretože práve v apríli sa 
vracia zo zimovísk najviac druhov 
sťahovavých vtákov. Ochrana 
stromov, ktoré vtáctvo využíva 
na hniezdenie, je pritom rov-
nako dôležitá. Na Deň vtákov 
nadviazal v roku 1952 Mesiac 
lesov - stanovený na apríl. Tento 
mesiac nebol zvolený náhodne, 
veď s príchodom jari, po dlhých 
zimných mesiacoch, sa človek vždy 
stáva vnímavejší k prebúdzajúcej 
sa prírode. Vtedy sa začína aj jarné 

 ...starých horárov kedysi učili, že strom je živý tvor a tak sa k nemu aj treba 
správať. Neučili ich zle. Z hľadiska podstaty lesníckej profesie nie je dôle-
žité, či sa staráte o niekoľko stromov, alebo o tisíc hektárov lesa. Dôležité 
je, aby ste les chápali ako matériu, ktorá je živá a život zabezpečujúca. 
V podobe pitnej vody, dýchateľného vzduchu, neodviatej pôdy. V podobe 
duševnej harmónie, ktorú si môžeme obnovovať v lesných chrámoch. Les 
pomáha prežiť nám všetkým. Preto sa nepýtajme, koho sú lesy. Sú naše.
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 Nový konateľ Bytového hospo-
dárstva mesta Krompachy, s.r.o., 
(BHMK), ktorým  je od marca 
2013 Bc. Stanislav Kurta, stojí 
pred riešením hneď dvoch vážnych 
problémov. „Prvým je fond opráv. 
Prekvapila ma suma 200 tisíc eur, 
ktoré by mali byť reálne vo fonde. 
Žiaľ, ako je známe, značná časť 
z tejto sumy chýba. Dôvodom sú 
predovšetkým dlhy neplatičov, 
ale aj zlé hospodárenie predchá-
dzajúceho vedenia,“  konštatoval 
S. Kurta. Ako spresnil, BHMK 
v súčasnosti eviduje 305 dlžníkov 
v 48 bytových domoch. Výška 
podlžností voči fondu je rôzna. Vý-
nimkou nie sú občania, ktorí dlhu-
jú tri až sedem tisíc eur. Najvyššia 
dlžná čiastka predstavuje sumu 
9.163 eura.  
 Podľa Stanislava Kurtu BHMK 
už začalo podnikať kroky, aby chý-
bajúce prostriedky vrátilo do fon-

Spoločenská 
rubrika 

JUBILANTI 
Srdečne blahoželáme jubilantom, 
ktorí sa v apríli dožívajú 

80 rokov
Emília Kožušková
Helena Levočová

75 rokov
Alžbeta Belejová
Helena Cupperová

70 rokov
Peter Horváth
Irena Rabatínová
Eduard Bardovič

Narodenia 
v marci 2013
Lara Bernáthová
Tímea Fecková
Gabriel Geroč
Michaela Chibelová
Leo Kubovčík
Juraj Kubové
Marko Medvec
Janka Pokutová
Emma Šalamonová
Marián Toporcer
Barbora Všiváková
Dominika Všiváková

Úmrtia 
vo februári 2013
Peter Gábor 1950 – 2013 
Irena Gutteková 1937 – 2013 
Magdaléna Imrichová
    1925 – 2013 
František Javorský 1948 – 2013 
MUDr. Ján Sivák 1945 – 2013 
Jakub Šleboda 1947 – 2013 
Oľga Žaludková 1944 – 2013 

Aj touto cestou chceme vysloviť svoje 
úprimné poďakovanie všetkým 

príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa 23. marca 2013 

zúčastnili poslednej rozlúčky s 

 FRANTIŠKOM JAVORSKÝM 
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Naše úprimné poďakovanie patrí aj Oddeleniu anestézie a intenzívnej 
medicíny Nemocnice Krompachy za príkladnú starostlivosť 

počas jeho hospitalizácie. 
Smútiaca rodina 

Odišiel si potichučky,
bez slova, bez rozlúčky.
Život ti nedoprial dlhšie žiť,
no v našich srdciach
ostávaš stále žiť.

Primátorka mesta Krompachy a Mestský 
úrad v Krompachoch vyzývajú obyvateľov 
mesta, spoločenstvá vlastníkov bytov, pre-
vádzkovateľov podnikov a podnikateľské  
subjekty, aby sa aktívne zapojili do Týždňa 
jarného upratovania, ktorý sa uskutoční 
od 20. -  27. 4. 2013. Veríme, že do upra-
tovania sa zapojí každý, komu záleží  na 
čistom meste. Pre efektívne upratovanie 
budú v jednotlivých lokalitách rozmiestnené 
veľkokapacitné kontajnery a zabezpečený 
odvoz elektroodpadu zberným vozidlom 
AVIA. Upozorňujme a prosíme občanov, aby 
do kontajnerov nevhadzovali nebezpečný 
odpad ako sú batérie, opotrebované motoro-
vé oleje,  pneumatiky, bioodpad a podobne.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 

Termín Lokalita
Počet 
kont.

Bližšie vysvetlivky

19.4.2013- 
22.4.2013

Maurerova ulica 3
pri p. Bombovi, pod cestou pri p.  Sukovej, 
pri obytnom bloku č. 22

pri obytnom bloku SNP 7 1  
Trangusova ul. + Hlavná ul. 1  
Poštová 1 za poštou na parkovisku

22.4.2013 -
26.4.2013 

sídlisko Mier 2 Lorencova 1,2,3, Lorencova 9
Hlavná ulica 2 za predajňou MILK AGRO
Dolina 2 Hela pri p. Uličnom

26.4.2013 -
30.04.2013

ulica SNP 3
pri futbalovom ihrisku, vedľa stavebnín, 
bývala dielňa Bamesu

Veterná 1  
Robotnícka 1  
Sídlisko JUH 1  

30.4.2013 -
3.5.2013

Cintorínska ulica 2 pod p. Wencelovou, oproti p. Kačurovi
Zemanská ulica 2  
Sadová ulica 1 pri okáloch
Štúrova ulica 1 pri M. Tkáčovi

3.5.2013 -
7.5.2013

Ul. Jesenského 1  
Banská ulica 1  
Ulica ktp. Nálepku 1  
Rázusova ulica 1 oproti Múzeu
Kúpeľná ulica 1 pri multifunkčnom ihrisku

Zber elektroodpadu

22.4.1013
od do miesto pristavenia zberného auta - AVIE
14:30 14:55 sídlisko JUH (basketbalové ihrisko)
15:00 15:25 Hlavná stred (Milk Agro)
15:35 16:00 Poštová (za OD Pokrok)
16:05 16:30 Lorencova (pri Gymnáziu)

23.4.2013
od do miesto pristavenia zberného auta - AVIE
14:30 14:55 Jesenského (garáže)
15:00 15:25 Rázusova, Družstevná 

(parkovisko pri ŽS)
15:30 16:25 kpt. Nálepku (Cuker)
16:30 16:55 Zemanská (Trela)
17:00 17:30 Cintorínska (garáže)

Týždeň jarného upratovania v Krompachoch

BHMK spolu s mestom hľadá spôsob ako vyplatiť preplatky 
du opráv. „Vyrovnali sme už tri by-
tovky, pričom prebehli dobrovoľné 
dražby. Dobre rozbehnutý proces 
nám však pozastavilo Bytové druž-
stvo v Spišskej Novej Vsi, ako nový 
správca bytových domov. Nevedeli 
sme sa dohodnúť na spoločnom 
postupe voči dlžníkom, pričom si 
zobrali čas na rozmyslenie. Dohoda 
s nimi je však pri vymáhaní dlhov 
nevyhnutná, pretože hoci dlžníci sú 
naši, zo zákona dražbu vyhlasuje 
aktuálny správca,“ vysvetlil kona-
teľ BHMK.  Ako spresnil, v súčas-
nosti už aspoň našli spoločnú reč 
a čiastočne sa dohodli na ďalšom 
postupe. 
 V týchto týždňoch je však 
prioritou BHMK vyúčtovanie 
za energie. „Keď spracujeme 
vyúčtovanie za rok 2012 uvidíme, 
v akej výške budú preplatky. Výsled-
ky by sme mali mať už v priebehu 
tohto mesiaca. Na základe toho ch-

ceme a musíme nájsť zákonný spô-
sob, ako ľuďom preplatky vyplatiť,“ 
uviedla primátorka mesta Krom-
pachy Iveta Rušinová. „Najneskôr 
v máji už budú obyvatelia mesta  
oboznámení s výškou doplatkov či 
preplatkov. Našim hlavným cieľom 
je uspokojiť ľudí a to, čo za vodu 
a teplo ušetrili, respektíve zaplatili 
naviac, aby sa im čo najskôr vráti-
lo,“ dodal konateľ BHMK.
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Príroda a lesy nám pomáhajú žiť a prežiť
zalesňovanie, čo sa spravidla vy-
užívalo pre slávnostné zahájenie 
kampane. Do zalesňovania sa bri-
gádnicky zapájala najmä školská 
mládež. Počas Mesiaca lesov sa 
konali rôzne odborné podujatia 
pre vlastníkov lesov a pracovníkov 
v lesnom hospodárstve. Pre širokú 
verejnosť to boli zas podujatia za-
merané na pochopenie hospodár-
skeho a spoločenského významu 
lesov, ako aj dôležitosti ochrany 
lesov pred poškodzovaním a najmä 
pred požiarmi. Napriek určitému 
formalizmu v minulosti, tradí-
cia Mesiaca lesov sa zachovala 
podnes. V roku 1990 sa Slovensko 
pripojilo k celosvetovej kampani 
za zachovanie priaznivých život-
ných podmienok na Zemi zave-
dením sviatku Dňa Zeme (Earth 
Day), ktorý pripadá na 22. apríl. 
Táto kampaň sa začala v roku 1970 
v USA s cieľom presadiť problema-

tiku ochrany životného prostredia 
do politickej diskusie a podporiť 
verejný záujem o ňu. Nebývalý 
ohlas na túto kampaň za oceánom 
bol impulzom pre vznik tradície 
osláv Dňa Zeme, ktoré si získavajú 
pozornosť aj v našich končinách.

Aj Krompachy majú 
svoje Mestské lesy 
Mestské lesy Krompachy, s.r.o., je 
firma so 100% majetkovou účas-
ťou mesta. Firma spravuje lesné 
pozemky vo vlastníctve mesta na 
výmere 1084 ha, pričom výmera 
lesných porastov predstavuje 1033 
ha. Geograficky sú krompašské 
lesy orientované na severnom 
úpätí Volovských vrchov, vďaka 
čomu ponúkajú široké možnosti 
turistického vyžitia. Okrem pešej 
turistiky a cykloturistiky v lete, 

Svetová verejnosť  si každoroč-
ne 8. apríla pripomína Medzi-
národný deň Rómov. Za svoj 
pamätný deň si tento dátum 
určili účastníci IV. kongresu 
Internacional Romani Union  
vo Varšave. Stalo sa tak na 
počesť prvého celosvetového 
stretnutia Rómov v roku 1971 
v Orpingtone pri Londýne, na 
ktorom sa zástupcovia Rómov 
prihlásili k Indii ako ku krajine 
svojho pôvodu, prijali rómsku 
vlajku a hymnu. Pri tejto prí-
ležitosti poskytol Peter Pollák 
Krompašskému spravodajcovi 
exkluzívny príhovor.  

Vážení občania 
mesta Krompachy, 
za všeobecnými vetami a suchými 
faktami o pôvode medzinárodného 
dňa Rómov sa skrýva ich stáročný 
zápas o uznanie a dlhá cesta hľa-
dania a prijatia vlastnej identity. 
Rómovia sú niekoľko storočí ob-
čanmi Európy, od 14. storočia sa 
nachádzajú aj na území Slovenskej 
republiky. Už v tomto období ich 
nesprávne rozhodnutia vtedajšej 
moci poslali do sociálnej izolácie, 
na okraj obcí a miest. V súčasnosti 
sme svedkami toho, že napätie vo 
vzťahoch medzi Rómami a väčši-
novým obyvateľstvom  narastá.   

 Práve zhoršujúce sa vzťahy me-
dzi Rómami a Nerómami boli roz-
hodujúce preto, že som sa rozhodol 
kandidovať  do parlamentu a prijať 
funkciu splnomocnenca vlády 
SR pre rómske komunity. Chcem 
presadzovať zákony a realizovať 
opatrenia, ktoré nám pomôžu 
nájsť si cestu k sebe. Na základe 
tejto filozofie bola vypracovaná 
aj reforma Správna cesta – róm-
ska reforma. Obsahuje opatrenia  
v oblasti vzdelávania, vymožiteľ-
nosti práva, bývania, sociálneho 
systému, zamestnanosti aj v pod-
pornej politike. Navrhované opat-
renia sa budú týkať predovšetkým 
rizikových rodín, ktoré budú iden-
tifikované na základe kombinácie 
faktorov akými sú vzdelanie rodi-
čov, výška príjmu, miera dlhodobej 
nezamestnanosti rodičov, materi-
álne zázemie, zadĺženosť rodiny, 
záškoláctvo v rodine a predpoklad 
neovládania vyučovacieho jazyka 
dieťaťom v čase nástupu do základ-
nej školy. S rizikovou rodinou budú 
pracovať príslušné úrady. Ak sa aj 
napriek tomu nedocieli pozitívna 
zmena v ich správaní, pristúpi sa 
k represívnejším opatreniam. Spá-
chanie priestupku ovplyvní formu 
alebo výšku vyplácania sociálnych 
dávok. Príspevky na bývanie a za-
radenie do aktivačných prác budú 

podmienené aj tým, či si žiadateľ 
plní zákonné povinnosti a nepácha 
priestupky. 
 Krompachy sú mestom, v kto-
rom je vysoká kriminalita detí 
spôsobená okrem iného vysokou 
mierou chudoby. Pravidlá však 
musia platiť pre všetkých, pre-
to na zníženie kriminality detí 
v súčasnosti pripravujeme v spo-
lupráci s ministerstvom vnútra, 
ministerstvom práce, sociálnych 
vecí a rodiny, ministerstvom 
spravodlivosti aj ministerstvom 
školstva novelu zákona, ktorá 
nedovolí beztrestne páchať 
priestupky poberateľom dávok 
v hmotnej núdzi. Táto novela zá-
kona nemá slúžiť na bezdôvodné 
trestanie ľudí, ktorí zápasia s akút-
nym nedostatkom základných 
životných potrieb. Má ich prinútiť 
dodržiavať pravidlá, rešpektovať 
zásady spolunažívania a na zákla-
de toho, vyburcovať v nich záujem 
o seba, o svoju rodinu a okolie. 
V oblasti prípravy detí na povo-
lanie chceme ísť ďalej a pokúsiť 
sa zaviesť povinnú školskú do-
chádzku do 18. roku života s tým,  
že posledné dva roky sa budú deti 
venovať získavaniu pracovných 
zručností.
 Podstatnú úlohu v aplikovaní 
opatrení reformy musia zohrať 

aj mestá a obce. Bez zaangažo-
vanosti samospráv sa v tejto téme 
nepohneme vpred. Samosprávy 
pri realizácii a implementácii 
reformy považujem za význam-
ných partnerov. Obce a mestá 
budú dôležitým partnerom aj pri 
riešení problematiky nevysporia-
daných pozemkov. Tento problém 
už nemôžeme tlačiť pred sebou, 
musíme sa k nemu postaviť zodpo-
vedne a  vyriešiť ho. Problematiku 
bývania chcem riešiť programom 
svojpomocnej výstavby, ktorý 
spočíva v tom, že obce a mestá 
dostanú od štátu podporu formou 
zabezpečenia materiálu a budúci 
nájomcovia si svoje obydlia posta-
via sami, pričom obydlia zostanú 
vo vlastníctve samosprávy. 
 Pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa Rómov by som chcel 
vyzvať všetkých zodpovedných, 
aby sme v rómskej problemati-
ke spolupracovali a spojili sily 
v návrhoch riešení, ktoré sledujú 
skutočné záujmy ľudí – obyvate-
ľov segregovaných komunít, ako 
aj príslušníkov  majority, ktorí 
s nimi žijú. Poučme sa z chýb, 
ktoré sa urobili v histórii a pred-
kladajme také opatrenia, ktoré 
nás nebudú rozdeľovať. 

lesy v okolí Krompách umožňujú aj 
zimné športovo-turistické aktivity. 
V centre lesného majetku mesta sa 
nachádza lyžiarske stredisko Plej-
sy, ktoré ponúka lyžovačku aj pre 
najnáročnejších. Zdravotný stav 
tunajších lesov je však silne ovplyv-
nený baníckou, hutníckou ale aj 
energetickou minulosťou Krom-
pách. „Súčasný vývoj našich lesov 
má síce zlepšujúci trend, ale vysoká 
ekologická záťaž minulosti je stále 
výrazná. Okrem toho sa musíme 
vysporiadať so škodami a stratami 
spôsobenými sezónnymi požiarmi 
či nelegálnym výrubom. Našou úlo-
hou, ako obhospodarovateľov týchto 
lesov, je okrem hospodárskeho 
využitia lesa, aj snaha udržať lesný 
majetok Krompách v čo najlepšom 
stave a vyhovieť tak požiadavkám 
na športové a rekreačné využitie 
lesa,“ konštatoval odborný lesný 
hospodár a riaditeľ Mestských lesov 

Krompachy Ing. Michal Tkáč. Ako 
spresnil, na území spravovanom 
mestskými lesmi, približne 397 ha 
lesných porastov patrí do kategórie 
ochranných lesov a 637 ha do lesov 
hospodárskych. Viac ako polovicu 
lesov tvoria prevažne ihličnaté dre-
viny, hlavne jedľa, borovica a smre-
kovec. Z listnatých drevín sú najviac 
zastúpené buk, breza, hrab a jelša. 
Vzácnejšie sa vyskytuje dub, jaseň, 
brest, lipa a javor. Lesníci vykonáva-
jú hospodársku činnosť celoročne – 
od starostlivosti o najmladšie vývo-
jové štádiá stromčekov, až po ťažbu 
dreva v zrelých porastoch. Zalesňo-
vanie, ochrana sadeníc pred zverou 
a proti burinám, výsek nežiaducich 
drevín a krov, prečisťovanie, prebier-
ky a nakoniec aj obnovná ťažba – to 
všetko patrí k starostlivosti o les, aký 
poznáme. 

Spracované podľa časopisu Lesník, 

www.lesy.sk a www.mlkrompachy.sk  

Príhovor poslanca NR SR a splnomocnenca slovenskej vlády pre rómske 
komunity Petra Polláka pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov
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dosiahnuté výsledky, plánujú spoločné akcie a navzájom 
si odovzdávajú užitočné informácie o dôležitých skutoč-
nostiach a  poznatkoch.
 Dobrou správou je, že v spolupráci s mestskou polí-
ciou sme spracovali projekt na zvýšenie počtu kamier 
v meste a ich čiastočnú výmenu za výkonnejší systém. 
Sme presvedčení, že viac kamier v meste a monitorovanie 
problémových lokalít prispeje k zníženiu počtu prípadov 
vandalizmu, znečisťovania verejného priestranstva i po-
škodzovania majetku mesta a občanov. Takéto odhaľova-
nie nezodpovedných majiteľov psov a vandalov sa zatiaľ 
ukázalo našou najúčinnejšou zbraňou. 
 K žiadosti obyvateľov sídliska Juh je tiež potrebné 
uviesť, že mesto ešte v roku 2011 zakúpilo 10 košov na 
psie exkrementy a špeciálny vysávač na tento druh od-
padu. Zberné koše boli rozostavené na Hlavnej ulici, na 
sídlisku Juh a na Lorencovej ulici. V priebehu posledného 
marcového týždňa tohto roku boli na sídlisku Juh umiest-
nené tabule s uvedením lokality, kde je možné psov venčiť, 
ale tiež tabule, upozorňujúce na miesta, kde platí zákaz 
venčenia psa a  informačné tabule o sankciách za poru-
šenia príslušného VZN. Hoci upratať za svojim domácim 
miláčikom je povinnosťou majiteľa, v záujme udržiavania 
čistoty v meste každý týždeň zabezpečujeme v rámci 
aktivačných činností aj zbieranie psích exkrementov. 
Pre Vašu informáciu, na začiatku apríla, v rámci jarného 
upratovania v okolí mesta, žiaci z našich škôl iba za jeden 
deň vyzbierali viac než štyri plné vrecia tohto biologické-
ho odpadu.  
  Koše na bežné odpadky sú zväčša osadené pri by-
tových domoch, na sídliskách. Pretože mesto chce byť 
ústretové voči požiadavkám svojich občanov, naplánovali 
sme osadenie ďalších odpadkových košov, musíme však 
počkať na zlepšenie počasia. 
	 Vážení	spoluobčania,
priblížila som Vám kroky, ktoré podnikáme pre udr-
žiavanie čistoty a verejného poriadku v našom meste. 
Dôležitý je však aj Váš aktívny prístup a preto verím, 
že všetci, ktorým úprimne záleží na ochrane mestské-
ho i súkromného majetku, nám budete nápomocní.

         Ing. Iveta Rušinová primátorka mesta Krompachy

Vážení spoluobčania, 
v uplynulých dňoch sa na vedenie mesta Krompachy ob-
rátili obyvatelia sídliska Juh so žiadosťou o  zabezpečenie 
čistého a zdravotne neškodného prostredia na tomto 
sídlisku. Vo svojej žiadosti uviedli, že sídlisko Juh je zne-
čistené najmä vinou nedisciplinovaných psíčkarov, ktorí 
neupratujú exkrementy po svojich domácich miláčikoch, 
ale tiež vinou vandalov,  ktorí bezohľadne vyhadzujú od-
pad priamo z okien bytových domov. 
 Ako riešenie vzniknutej nepriaznivej situácie navrhli 
častejšie návštevy mestskej polície, alebo nainštalova-
nie kamier, ktoré by pokryli vnútorný priestor medzi 
ulicami Slovinskou a Mlynskou. Upozornili tiež, že by sa 
zišlo rozmiestniť viac špeciálnych košov na psie výkaly. 
Dva, ktoré sú v súčasnej dobe umiestnené na začiatku 
a na konci spomínaných ulíc, nepostačujú. Pomohlo by 
aj upratovanie psích exkrementov formou aktivačnej 
činnosti. Vo svojej žiadosti tiež uviedli, že v tejto lokalite 
mesta Krompachy je málo odpadkových košov aj na bež-
né odpadky a je potrebné zvýšiť ich počet. 
 Ubezpečujem všetkých obyvateľov mesta Krompa-
chy, nielen sídliska Juh, že vedenie mesta vyvíja maxi-
málne úsilie, aby zabezpečilo čisté a kultúrne prostre-
die v našom meste. Dovolím si Vás preto informovať 
o právnych možnostiach, ktoré mesto v tejto oblasti 
má, ale aj o konkrétnych opatreniach a krokoch, ktoré 
sme v záujme udržovania poriadku v našom meste 
urobili. 
 Súčasnú právnu úpravu riešenia priestupkov proti 
verejnému poriadku, na úseku držby psov a pri nakladaní 
s komunálnymi odpadmi, tvorí niekoľko zákonov. Je to 
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 
predpisov a zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov. K tejto problematike sme aj na samosprávnej úrovni 
prijali niekoľko Všeobecne záväzných nariadení (VZN) 
Mesta Krompachy. Napríklad podmienky držania psov 

upravuje VZN č. 5/2012 a o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
mesta hovorí VZN č. 13/2011.
 Na dodržiavanie spomínaných zákonov a nariadení 
dohliada predovšetkým Mestská polícia v Krompa-
choch, ktorá rieši priestupky na základe prijatých 
oznámení od občanov, ako aj vlastnou vyhľadávacou 
činnosťou. Príslušníci tohto poriadkového útvaru 
prijímajú oznámenia, podania alebo žiadosti občanov, 
ktorými ich upozorňujú na protiprávne konanie, alebo 
žiadajú hliadku o vykonanie zákroku. V blokovom konaní 
je Mestská polícia mesta Krompachy, podľa zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, oprávnená prejednávať 
priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej pre-
mávky, proti verejnému poriadku, proti občianskemu 
spolunažívaniu, proti majetku, proti poriadku v správe 
vykonávanej obcou  a tiež priestupky porušujúce VZN 
mesta.  
 Prehľad zistených priestupkov Mestskou políciou 
mesta Krompachy v roku 2012:
 • VZN č. 4/2011 upravujúce niektoré 
  podmienky držania psov                        28 priestupkov 
 • VZN č. 5/2011 o dodržiavaní čistoty 
  a verejného poriadku v meste                272 priestupkov
 • VZN č. 3/2010 o zákaze užívania 
  alkoholických nápojov                           293 priestupkov
 • Priestupky na úseku bezpečnosti 
  a plynulosti cestnej premávky          302 priestupkov
 Mestská polícia v Krompachoch pri zisťovaní prie-
stupkov disponuje aj kamerovým systémom, pričom jej 
zamestnanci obsluhujú 17 kamier. Referenti kamerového 
systému v minulom roku zachytili 187 podozrení z prie-
stupkov na úseku dopravy, pri nedovolenom užívaní 
alkoholu na verejnosti, pri výtržnostiach, rušení nočného 
pokoja a ďalších narušení vereného poriadku. Priamo 
vo výkone hliadkovej služby mestskí policajti na dobrej 
úrovni spolupracujú s príslušníkmi Obvodného oddele-
nia Policajného zboru v Krompachoch. Na pravidelných 
pracovných stretnutiach oboch zložiek vyhodnocujú 

Reaguje primátorka mesta Krompachy

Mesto Krompachy ako pôvodca od-
padu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. 
z. o odpadoch je povinné zabezpečiť 
ich zber, uloženie a prípadne aj zhod-
nocovanie. Všeobecným svetovým 
trendom je zväčšovanie množstva 
odpadov. Rastú pritom aj náklady 
na jeho uloženie a likvidáciu. Na 
Slovensku je len niekoľko spaľovní 
komunálneho odpadu, preto sa 
skládky rýchlo napĺňajú a tomu pri-
spôsobujú aj ceny. Mesto Krompa-
chy v roku 2012 vynaložilo na zvoz 
komunálneho odpadu 189 160 eur, 
na jeho uloženie 45 133 €, za vývoz 
odpadu z čistenia mesta 25 800 € 
a za separovaný odpad 12 349 €. 
Celkovo vynaložená suma pred-
stavuje 272 442 €. Na poplatkoch 
od fyzických i právnických osôb 
mesto získalo 133 654 €, ďalších 60 
406 € vymáha od neplatičov. Tento 

výrazný rozdiel zaťažuje mestskú 
pokladňu, preto boli v záujme udr-
žania vyrovnaného rozpočtu, na 
zasadnutí Mestského zastupiteľ-
stva v Krompachoch 12. 12. 2012, 
schválené Všeobecne záväzným 
nariadením (VZN) č. 6/2012 nové 
sadzby miestnych poplatkov za 
komunálne odpady pre rok 2013:
• 0,0520 €/osoba/deň (t. j. 19,00 € 
za osobu a kalendárny rok). V zmys-
le zákona č. 582/2004 Z. z. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady sú poplatky  v rozsahu 
0,0066 – 0,1095 € na osobu a deň. 
• 0,0164 € za jeden liter komu-
nálnych odpadov alebo drobných 
stavebných odpadov v prípade, že 
právnická osoba, resp. fyzická oso-
ba - podnikateľ požiada o množstvo-
vý zber (uzatvorí dohodu o objeme 

zbernej nádoby a frekvencii vý-
vozu). V zmysle citovaného zákona 
č. 582/2004 Z. z. sa poplatky pohy-
bujú v rozsahu 0,0033 – 0,0531 €/L.  
 Stanovené poplatky sú zhuba 
v polovici zákonom stanoveného 
rozsahu a väčšina miest na Sloven-
sku má poplatky podstatne vyššie. 
Miestny poplatok sa vyrubuje 
v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. 
a v zmysle schváleného VZN č. 
6/2012 u fyzických osôb ako súčin 
sadzby poplatku a počtu kalen-
dárnych dní v roku, počas ktorých 
má poplatník v meste trvalý pobyt,  
alebo prechodný pobyt. Pri množ-
stvovom zbere, ktorý využívajú naj-
mä podnikatelia, ako súčin frekven-
cie vývozu, sadzby a objemu zbernej 
nádoby, ktorú užíva poplatník (resp. 
časti nádoby) .

 Pretože sa ani v budúcnosti ne-
vyhneme ďalšiemu zdražovaniu, 
či už za manipulácie, odvoz alebo 
uloženie odpadu, je potrebné, aby 
sme v maximálnej možnej miere 
prispievali k zhodnocovaniu odpa-
dov separáciou. Vytriedený odpad 
nie je nutné uložiť alebo zlikvidovať  
a dokonca, pri  niektorých komo-
ditách, je možné aj získať nejaké 
peniaze za ich predaj.
Podrobné informácie o poplatkoch 
sú občanom k dispozícií na webo-
vej stránke mesta Krompachy 
v sekcii Občan, časť Všeobecne 
záväzné nariadenia mesta. Osobne 
je možné  sa informovať na ekono-
mickom oddelení Mestského úradu 
v Krompachoch. 

Ing. Štefan Ondáš 

vedúci Odd. výstavby, životného prostredia 

a technických služieb MsÚ v Krompachoch

Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2013



KROMPAŠSKÝ
spravodajca 5apríl 2013

Štúdium po novom 
Nie školy, ale zamestnávatelia a in-
vestori diktujú profesie, v ktorých 
vedia poskytnúť prácu mladým ľu-
dom. Hoci žiakov v súčasnosti od-
borné vzdelávanie neláka, trh prá-
ce odborníkov potrebuje a zo stra-
ny zamestnávateľov je veľký dopyt 
po kvalifikovaných pracovníkoch. 
Preto sme vykročili smerom ku 
kvalite a naša škola ponúka nielen 
prospešné, ale aj úspešné odbory. 
Odborné vzdelávanie potrebuje v 
našom regióne zásadný reštart s 

Zo života Súkromnej SOŠ SEZ Krompachy
opatreniami, ktoré prinášame. Ve-
ríme, že úspechy študentov v zmo-
dernizovaných študijných a učeb-
ných odboroch potvrdia správnosť 
našich zámerov a zamestnávatelia 
tak budú dostávať zo školy naj-
lepších odborníkov pre potrebné 
pracovné pozície. Naším cieľom 
je dosiahnuť správnu kombináciu 
vzdelania a odbornej prípravy, 
zodpovedajúcu potrebám trhu 
práce. Jedným z cieľov je priama 
spolupráca odbornej školy s budú-
cimi zamestnávateľmi. Tí sa podie-

ľajú na tvorbe obsahu vzdelávania 
a profile absolventa a sú prítomní 
aj pri tvorbe učebníc a učebných 
pomôcok. Spoluvytvárajú aj pod-
mienky pre praktické vyučovanie 
a pri vzdelávaní pedagógov. Súk-
romná stredná odborná škola 
SEZ Krompachy odštartovala 
v novembri 2012 projekt Vzde-
lávanie pre trh práce s celkovým 
nákladom 313 727,55 eur. Chce 
ním zvýšiť úroveň vzdelávania 
a možnosti uplatnenia svojich ab-
solventov v praxi, pričom využíva 
inovačné formy a metódy zohľad-
ňujúce potreby trhu práce. Cieľom 
projektu je uskutočniť reformu 
vzdelávania s dôrazom na odbornú 
profiláciu školy, v súlade s potre-
bami regiónu a tiež prepojiť školy 
s potrebami trhu práce. Našim zá-
merom je inovovať obsah i metódy 
výučby a skvalitniť výstupy vzde-
lávania podľa potrieb zamestnáva-
teľov. Kolektív učiteľov a majstrov 
odborného výcviku chce na škole 
uplatňovať moderný vzdelávací 
systém a rozvíjaním kompetencií 
zvýšiť profesijnú úroveň žiakov. 
Realizuje obsahovú prestavbu 
s využitím inovatívnych foriem 
a metód prípravy žiakov, pričom 
moderné formy vyučovania docie-
lia ich lepšie uplatnenie. V rámci 

projektu chce škola pripraviť nový 
vzdelávací program  a implemen-
tovať nové metódy vyučovania 
s cieľom flexibilne reagovať na 
požiadavky a potreby spoločnosti 
a pripraviť tak svojich absolventov 
na celoživotné vzdelávanie.

Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská, 

učiteľka SSOŠ SEZ Krompachy

Škola hrou
Viete, čo sa stalo na našej škole? 
Učitelia a majstri odborného výc-
viku sa rozhodli učiť nás inak, ako 
doteraz. Naša škola sa zapojila do 
projektu Vzdelávanie pre trh prá-
ce, ktorý prebieha od 6. novembra 
2012. Do našich tried pribudnú 
nové interaktívne tabule a iné 
moderné zariadenia, ktoré nám 
uľahčia učenie. Vyučujúci by chceli 
týmto projektom zmeniť vyučova-
cie hodiny tak, aby boli atraktívnej-
šie, zaujímavejšie a aby sme sa my, 
absolventi, po škole lepšie uplatnili 
v praxi a ľahšie našli zamestnanie 
aj vo firmách, ktoré sú zapojené do  
projektu. Dúfame, že nám to spolu 
pôjde a tešíme sa na inovované 
hodiny a nové životné skúsenosti 
vo firmách.

I. Horváthová a T. Ondášová, 

žiačky III. M  

Jarné trhy kvetín  
a zelene

Mesto Krompachy srdečne pozýva všetkých občanov 
 na 1. ročník Jarných trhov kvetín a zelene, 

ktoré sa uskutočnia v sobotu 

27. apríla 2013 od 7:00 hodiny 
na mestskom trhovisku a na parkovisku 

pred reštauráciou Centrum.  

Milovníci kvetín a záhradkári, 
príďte si vybrať so širokej ponuky...

Zároveň Vás pozývame na dve sprievodné podujatia, ktoré sa  
uskutočnia v piatok 26. apríla 2013 v priestoroch Mestského úra-
du v Krompachoch: 
•	 Výstava	fotografií	„Netradičné	spôsoby	pestovania	
	 záhradkárskych	plodín“	od	14:00	do	19:00	hod.		
•	 Beseda	s	odborníkom	Jánom	Miľom	na	tému	„Pestovanie	
	 zeleniny	a	výsadba	ovocných	stromčekov“	
	 so	začiatok	o	15:00	hod.	

Prvomájové 
posedenie na Čarde

Hudobným 
hosťom

 podujatia bude 
Duo Silver-music, 

účinkuje
Silvester 
Hvizdoš 

s manželkou.

Srdečne pozývame 

spoluobčanov 

v stredu 

1. mája 2013 
na prvomájové posedenie, 

spojené s hudbou 

na chate Vápenec 

na Čarde. 
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Špeciálna základná škola

Základná škola Maurerova 

Ako sme si pripomenuli 
Deň učiteľov 
v Krompachoch 
Pedagógovia pôsobiaci v Krompa-
choch si svoj sviatok - Deň učiteľov 
pripomenuli v Hoteli Plejsy 27. 3. 
2013. Podujatie zorganizoval 
Odbor školstva Obvodného úradu 
Košice v spolupráci so Špeciálnou 
základnou školou (ŠZŠ) Krom-
pachy. Pozvanie na stretnutie 
prijali aj prednosta Obvodného 
úradu Košice JUDr. Martin Pet-
ruško, vedúca oddelenia školstva 
PhDr.  Anna Racková a primátorka 
mesta Krompachy Ing. Iveta Ruši-
nová. V tento slávnostný deň bolo 
ocenených 14 pedagógov v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Obvodného 
úradu Košice. Podujatie spestrili 
pekným programom pedagógo-
via a žiaci Základnej umeleckej 
školy a ŠZŠ z Krompách a zo ŠZŠ 
z Richnavy. 

Rozprávkový týždeň
V dňoch od 11.3. do 15.3.2013 
prebiehal rozprávkov ý týždeň 
v ŠZŠ Krompachy, ktorého vyvr-
cholením bolo krásne podujatie 
v Dome kultúry v Krompachoch. 
Na toto podujatie prijali pozvanie 
ZŠ Zemanská, ZŠ Maurerová, MŠ 
Hlavná. Žiaci ŠZŠ v Krompachoch 
aj napriek svojmu postihu ukázali, 
že dokážu krásne veci, ktoré nás 
zjednocujú, nie rozdeľujú.

Mgr. Jozef Valek, riaditeľ ŠZŠ

Deti sa naučili starať 
o zúbky

Našu školu navštívila v jedno pek-
né marcové dopoludnie dentálna 
hygienička Mgr. Lenka Fried-
mannová z Banskej Bystrice. Deti 
naučila, ako sa majú správne starať 
o svoje zúbky. Ukázala im, ako je 
potrebné zuby ráno a večer správne 
vyčistiť a akú zubnú kefku a pastu 
používať. Žiaci sa tiež dozvedeli, 

Základná škola 
s materskou školou SNP

ako by sa mali stravovať, aby ich 
zúbky ostali zdravé a pekné biele. 
A neostalo len pri teórii, pretože 
dostali darčeky v podobe zubných 
kefiek a zubných pást. Návšteva 
dentálnej hygieničky bola užitočná 
pre všetkých, pretože sme sa do-
zvedeli cenné rady, ako sa správne 
starať o chrup, aby nám ostal dlho 
zdravý a neznepríjemňoval nám 
život bolesťou.

Mgr. Alena Schönvická, 

Bc. Dagmar Pacovská

Ako sme si pripomenuli 
Svetový deň vody
Cieľom Svetového dňa vody je 
pripomínať si dôležitosť a význam 
vody, upozorňovať na stav vôd 
a viesť ľudí k ich ochrane. Svetový 
deň vody vyhlásilo Valné zhro-
maždenie OSN na 22. marec 
a prvý sa uskutočnil v roku 1993. 
Odvtedy sa Svetový deň vody 
koná každoročne.
Koordinátorka školy Mgr. Agáta 
Kukurová pripravila pre žiakov 
zaujímavé podujatie. V učebni 
chémie žiaci ôsmeho ročníka pred-
viedli mladším spolužiakom poku-
sy, ako sa voda prispôsobuje pod-
mienkam okolia. V školskej jedálni 
zase prebiehala ochutnávka čajov. 
Upozornili sme pritom na škodli-

Čím žijú naše základné školy

vosť sladených nápojov a prečo je 
lepšie preferovať pitie čistej vody. 
Žiaci súťažili aj v chytaní rýb, 
pričom sme sa venovali ekológii 
a znečisťovaniu vôd ľuďmi. Mgr. 
Helena Šoltýsová zároveň urobila 
na škole prieskum pitného režimu 
u detí. Výsledok nás potešil, všetci 
žiaci pitný režim dodržali.
Pri príležitosti Svetového dňa vody 
žiaci 6.A, 6.B a 7.A vyzdobili steny 
školských pavilónov. Témou bola 
príroda a vodný svet. Ďakujeme 
za pomoc firme Panasonic AVC 
Networks Slovakia s. r. o. Krompa-
chy, ktorá nám pomohla so zakú-
pením farieb.
Voda je najbežnejšia kvapalina. 
Túto čistú, bezfarebnú kvapalinu 
pozná dôverne každý z nás. Zatiaľ 
ju ešte stále považujeme za sa-

mozrejmosť a jej dôležitosť vieme 
oceniť len málokedy. Aj preto je 
potrebné aby sme si jej nenahradi-

teľnosť pripomínali a tešíme sa, že 
tak urobíme aj o rok.

Mgr. Michaela Micherdová, 

koordinátorka školy, ZŠ s MŠ Maurerova
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Spádového kola celoštátnej postupovej súťa-
že v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov 
Kubín sa v Krompachoch zúčastnilo 54 re-
citátorov zo šiestich škôl. Zorganizovala ho 
ZŠ s MŠ Maurerova ulica a koordinovala Mgr. 
Mária Gmucová. Súťaž, ktorá prispieva k hľa-
daniu talentovaných a nadaných žiakov, je naj-
staršou a najprestížnejšou v oblasti umeleckého 
prednesu na Slovensku. ,,Slovo – najvzácnejší 
dar človeka. Slovo, ktoré dokáže pohladiť, po-
vzbudiť, dokáže byť jemné, ale slovom môžeme aj 
raniť,“ uviedla pri otvorení súťaže zástupkyňa 
riaditeľky školy Mgr. Antónia Tomečková.  
Do obvodného kola porota vyslala prvých dvoch 
súťažiacich z každej kategórie. 

POÉZIA 
I.kategória 
1. miesto  Izabela Petrovská, 
  ZŠ s MŠ Mauerova ulica
  (vyučujúca Mgr. M. Micherdová)
2. miesto  Matej Probala, 
  ZŠ s MŠ Mauerova ulica
  (vyučujúca Mgr. V. Šimčáková)

Výsledky spádového kola recitačnej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín

II.kategória
1.miesto  Flavián Nehila, 
  ZŠ Komenského Spišské Vlachy 
  (vyučujúca Mgr. D. Dzurilová)
2.miesto  Denisa Jánošová, 
  ZŠ s MŠ Mauerova ulica 
  (vyučujúca Mgr. M. Gmucová)

III.kategória
1.miesto  Michaela Chibeľová, 
  ZŠ Komenského Spišské Vlachy 
  (vyučujúca Ing. Z. Rendošová)
2. miesto  Soňa Micherdová, 
  ZŠ s MŠ Maurerova ulica 
  (vyučujúca Mgr. M. Gmucová)

PRÓZA
I.kategória
1. miesto  Vanessa Čechovská, 
  ZŠ s MŠ Maurerova ulica 
  (vyučujúca Mgr. V. Šimčáková)
2. miesto  Adam Lach, 
  ZŠ s MŠ Maurerova ulica 
  (vyučujúca Mgr. E. Tóthová)

II.kategória
1. miesto  Júlia Katová,
  ZŠ s MŠ Maurerova ulica 
  (vyučujúca Mgr. A. Kocíková 
  Fábryová)
2. miesto  Aneta Pavanová, 
  ZŠ Zemanská ulica 
  (vyučujúca Mgr. A.Grondželová)

III.kategória
1. miesto  Alica Perháčová, 
  ZŠ Slovinky 
  (vyučujúci Mgr. V. Schönvický)
2. miesto  Tereza Petrovská, 
  ZŠ s MŠ Maurerova ulica 
  (vyučujúca Mgr. M. Gmucová)

Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich výkon, 
postupujúcim žiakom blahoželáme a želáme 
veľa úspechov v obvodnom kole, ktoré sa 
uskutoční v apríli v Spišskej Novej Vsi.

 Mgr. Michaela Micherdová, 

koordinátorka školy

Základná umelecká 
škola Krompachy
Výtvarníci  maľovali 
pre radosť chorých detí 
Na detskom oddelení Nemocni-
ce v Krompachoch počas marca 
rozkvitla nádherná lúka pestrofa-
rebných kvetov, ktorá zlákala pr-
vých jarných zvedavcov - usilovné 
včielky, fešáckeho motýľa, okatého 
slimáka, vysmiatu mačku i medve-
díka Pooh. Skupina talentovaných 
dievčat, ktoré sú žiačkami tunajšej 
Základnej umeleckej školy, sa 
rozhodli podeliť o svoj výtvarný 

talent. Rozmerná kompozícia tak 
spríjemňuje nielen náročnú prácu 
pracovníkov celej nemocnice ale 
aj  liečebný pobyt deťom, ktoré sa 
tu prichádzajú liečiť. Práca našich 
mladých talentov je plná lásky. Jej 
odkazom je heslo „Umenie je pre 
ľudí“ a preto je venovaná všetkým. 
Kto naše dielo ešte nevidel, má 
možnosť si ho kedykoľvek pozrieť 
v čakárni detského oddelenia 
krompašskej nemocnice.

Vladimír Barčák, učiteľ 

výtvarného odboru ZUŠ Krompachy 

Výchova k občianstvu je dôležitou 
súčasťou vzdelávania budúcich 
generácií. Ako funguje samosprá-
va v meste Krompachy sa mohli 
dozvedieť aj najmladší žiaci zo 
ZŠ na Maurerovej ulici, ktorá pre  
nich koncom marca pripravila 
návštevu radnice. Druháčikovia si  
so záujmom prezreli úrad a priesto-
ry, kde zasadajú mestskí poslanci. 
Navštívili aj obradnú sieň, kde 
sa možno, niekedy v budúcnosti, 
budú chcieť zosobášiť. Sprievod-
kyňou im bola primátorka mesta 
Ing. Iveta Rušinová, ktorá 

Žiaci ZŠ Maurerova 
navštívili mestský úrad

deťom nielen priblížila úlohu so-
bášiaceho, ale vo veľkej zasadačke 
im aj umožnila vyskúšať, aké je byť 
poslancom mestského zastupiteľ-
stva. „Deti sa zahrali na poslancov 
a mohli si skúsiť aj hlasovanie. 
Zatiaľ iba nezáväzne, napríklad 
o tom, čo chcú, aby sa zrušila ško-
la, alebo predĺžili prázdniny. Ale 
jedného dňa niektorí z nich možno 
budú skutočne poslancami a je 
dobré, aby si už teraz uvedomovali, 
že k občianstvu patrí aj zodpovedné 
rozhodovanie,“ uviedla primátorka 
mesta Krompachy. 
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Mestská knižnica v Krompachoch
Rekapitulácia 
Mesiaca knihy  
Na otázku, s čím sa spája marec, 
mnohí z nás odpovedia – mesiac 
knihy. No prečo je to tak, vie len 
málokto. Marec bol prvýkrát vy-
hlásený za mesiac knihy v roku 
1955 na počesť Mateja Hrebendu, 
ktorý sa narodil aj umrel v marci 
(10.3.1796 – 16.3.1880). Význam-
ne sa podieľal  na šírení slovenskej 
knižnej kultúry. Od narodenia mal 

zrakovú chybu. Veľmi rád čítal, no 
v noci čítať nemohol. Nevidel. Pre-
to chodil od domu k domu a prosil 
ľudí, aby mu čítali. Pri svojom pu-
tovaní zbieral staré tlače a rukopisy 
a zachraňoval ich pred pálením, 
vyhodením či roztrhaním. Medzi 
obyčajným ľudom rozširoval obľú-
bené kalendáre. Zaslúžil sa o to, že 
aj chudobní a nevzdelaní ľudia spo-
znávali knižnú kultúru a získavali 
prehľad o verejnom dianí. Vydava-
telia mu predávali knihy a on ich 
spájal nielen s predajom. On nimi 
poúčal ľudí, šíril kultúru a osvetu. 
Jeho význam pri šírení vzdelanosti  
ocenila aj UNESCO. V roku 1980, 
pri príležitosti stého výročia jeho 
smrti, ho vyhlásili za jubilanta 
UNESCO. Dnes už úlohu Mateja 
Hrebendu, šírenie kníh a knižnej 
kultúry a podporu vzdelávania,  pl-
nia knižnice. Ich úlohou je, v súlade 
so zákonom o verejnom prístupe 
k informáciám, sprístupniť nielen 
oddych a zábavu, ale aj pomôcť 
pri vyhľadávaní a sprístupňovaní 
akýchkoľvek iných informácií, 
ktorých poskytovanie nepodlieha 
obmedzeniu podľa zákona. 
Pojem kniha sa nám podvedome 
spája s pojmom knižnica.  Sú to 
práve knižnice, ktoré napriek 
množstvu rôznorodých problémov 
a  nedostatku finančných prostried-
kov ponúkajú veľa zaujímavého, 

nového, poučného i zábavného pre 
svojich čitateľov a návštevníkov. 
A to nielen v priestoroch  knižnice, 
ale čoraz viac v širokom priestore 
internetu. Ponuky knižníc v po-
dobe elektronických služieb sú už 
dnes  samozrejmosťou. Vyspelé 
demokratické spoločnosti veľmi 
intenzívne vnímajú takéto pôso-
benie knižnice a preukazujú im 
vážnosť a nezastupiteľné miesto 
v spoločnosti. Aj preto, v rámci 
mesiaca knihy, už po 14. krát Slo-
venská asociácia knižníc vyhlásila 
Týždeň slovenských knižníc a viac 
tak upriamila pozornosť verejnosti 
na ich prácu a poslanie. V marci 
sme si pripomenuli aj výročie 
narodenia jedinečného sloven-
ského rozprávkara Pavla Dob-
šinského, ktorého rozprávky sú 
známe všetkým generáciám. Svoje 
najväčšie dielo Prostonárodné slo-
venské povesti vydal Dobšinský na 
sklonku svojho života. Odvtedy vy-
šli v nespočetných vydaniach a rôz-
nych úpravách. Pavol Dobšinský 
sa narodil 16. marca 1828. Deň 
jeho narodenia si slovenské kniž-
nice vybrali ako Deň ľudovej roz-
právky. Pri tejto príležitosti sme na 
požiadanie škôl pripravili cyklus 
podujatí spojených s rozprávkou 
i životom a dielom Pavla Dobšin-
ského. V tomto roku dominovali 
rozprávky o zvieratkách. Celkovo 
sme uskutočnili 21 podujatí, na 
ktorých sa  zúčastnilo 253 detí 
z materských a základných škôl 
i deti  zo špeciálnej školy. Kniž-
nicu navštívili aj deti zo ZŠ Slo-
vinky a klienti z Domu sociálnych 
služieb v Hodkovciach. Boli to be-
sedy, dramatizované čítania, kres-
lenie ilustrácií k rozprávkam. Žiaci 
Špeciálnej základnej školy pripra-
vili divadielko na motívy rozprávky 
Domček, domček, kto v tebe býva? 
a vystúpili s ním v knižnici pre dru-
hákov zo ZŠ Maurerova. Metská 
knižnica pripravila aj internetovú 
súťaž o knižnú odmenu. 
Uvedené iba potvrdzuje, že marec 
je v knižnici najpestrejším mesia-
com. Krompašská knižnica však 
celoročne pripravuje množstvo 
podujatí a teší sa záujmu čitate-
ľov. Iba od januára nás navštívilo 
3183 čitateľov, ktorí si vypožičali 
7437 kníh a časopisov a vybavili 
sme 84 objednávok pre medzikniž-
ničnú výpožičnú službu. Celkovo 
sme pripravili 44 podujatí, na kto-

rých sa zúčastnilo takmer 400 detí. 
Viac informácii a fotoarchív z pod-
ujatí nájdete na kniznicakrom-
pachy.webnode.sk a sme aj na 
Facebooku pod Mestská knižnica 
Krompachy.

Beseda 
so spisovateľkou 
Alžbetou Verešpejovou
Takmer päťdesiatka štvrtáčikov 
z krompašských základných škôl 
zaplnila v piatok 5. apríla dopo-
ludnia našu knižnicu. Už takmer 
mesiac sa tešili a pripravovali na 
besedu so spisovateľkou detskej 
literatúry Alžbetou Verešpejovou. 
Prečítali si knihy, ktoré napísala, 
dokonca si pripravili aj ukážky 
z textov, ktoré sa im páčili. O tom, 
že sa pripravili poctivo, nás pre-
svedčili ich zvedavé otázky nielen 
o prečítaných knihách, ale aj o 
tom, kedy a kde pani spisovateľka 
rada píše, čím sa inšpiruje, aké má 
koníčky, kde pracuje, koľko má 
rokov, či pripravuje novú knihu... 
Dozvedeli sme sa, že píše pomaly 
a to, čo napísala sa jej stále nepáči, 
preto veľakrát svoje texty prepi-
suje. Inšpirujú ju rôzne veci z jej 
okolia, ktoré prerozpráva do prí-
behu. Pre napísanie knihy Šušlavá 
mušľa sa napríklad rozhodla, keď 
si jej syn Jonáš vylomil predný zub, 
šušlal a deti sa mu v škole smiali. 
V Maškrtných rozprávkach pána 
Dobošíka a pani Krémešíkovej 
vystupujú skutoční ľudia, majite-

lia jednej svojráznej cukrárničky 
v Poprade, ktorých pozvala aj na 
krst knihy do Prešova. Knihu po-
krstili práškovým cukrom. Príbeh 
z tejto knihy nám prečítal, ba priam 
zahral, Adam Lach a pani Verešpe-
jová povedala, že s takým svojským 
prejavom sa asi ani nestretla. Medzi 
jej koníčky patrí  lyžovanie a keďže 
chodí lyžovať aj na Plejsy, deti ju 
tam môžu niekedy stretnúť. Chlap-
com vysvetlila, že sa nepatrí pýtať 
dámy koľko má rokov, takže im na 
to neodpovie, ale ak ich to veľmi  
zaujíma, môžu si to zistiť inde. 
Novú knižku momentálne nepri-
pravuje, pretože má veľa práce 
v divadle Jonáša Záborského v Pre-
šove, kde pôsobí ako dramaturgič-
ka, ale aj v Knižnici P. O. Hviezdo-
slava, kde pracuje ako knihovníčka 
a popri tom ešte externe vyučuje 
na Filozofickej fakulte Prešovskej 
univerzity. Ale aj pani spisovateľka 
bola zvedavá. Deti sa pýtala, ako 
strávili veľkonočné prázdniny, 
či chlapci vykúpali dosť dievčat 
a čo za to dostali a či dievčatá boli 
poriadne mokré. Zvedavým otáz-
kam z oboch strán nebolo konca. 
Nakoniec sme pani Verešpejovej 
poďakovali za návštevu a popriali 
je veľa úspechov v práci a besedu 
ukončili autogramiádou. Vďaka 
pani spisovateľke sa podarilo 
vytvoriť neformálnu atmosféru, 
v ktorej deti reagovali veľmi spon-
tánne. Poďakovanie patrí aj pani 
učiteľkám, ktoré s deťmi čítali 
knihy a na besedu ich pripravili. 
Verím, že sa pri podobných podu-
jatiach stretneme opäť.

Žofia Síkorová

Mestská knižnica Krompachy

Predaj autoplynu 
a propánbutanových fliaš

MOTORISTI 

POZOR !

Pondelok – Piatok     7:00 - 17:00
Sobota     7:30 - 15:30 Nedeľa   13:00 - 17:00

NOVOOTVORENÁ
Čerpacia stanica LPG

ul. SNP pri STK
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Veľkonočná nedeľa 
s FS Krompašan
Folklórny súbor Krompašan svo-
jím vystúpením potešil na Veľko-
nočnú nedeľu 31. marca 2013 hostí 
i domácich v Hoteli Plejsy. Účinku-
júci vo veku od 18 do 30 rokov im 
ukázali, ako sa niekedy v regióne, 
v ktorom leží mesto Krompachy, 
zvyklo tancovať. Tancom a spevom 
spríjemnili deň takmer stovke 
divákov, ktorí ich za výkon ocenili 
potleskom a na záver si mohli s 
folkloristami aj zatancovať.

Jaroslav  Cehlár, Foto:  Štefan Jendrek

Nezisková konzultačno-vzdelávacia organizá-
cia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný 
rozvoj (ETP) slávnostne otvorila v Komunit-
nom centre v Krompachoch 6. marca 2013 
remeselnú dielňu nazvanú Šikovné ruky. Je to 
v poradí už druhá dielňa z plánovaných desia-
tich, ktoré ETP Slovensko postupne otvorí vo 
všetkých svojich komunitných centrách. Otvo-
renia dielne sa zúčastnili  aj predstavitelia mesta 
Krompachy, zástupcovia miestnych základných 
a stredných škôl, pracovníci Dokumentač-
no-informačného centra rómskej kultúry v 
Prešove, sponzori, miestni sociálni pracovníci 
a novinári. Remeselná dielňa vznikla ako sú-
časť trojročného projektu Komunita na ceste k 
prosperite, podporovaného prostredníctvom 
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v 
rámci rozšírenej Európskej únie. Zámerom pro-
jektu je rozvíjať pracovné zručnosti, praktický 
fortieľ, tvorivosť a estetické cítenie detí a mlá-

V Krompachoch otvorila ETP remeselnú dielňu Šikovné ruky
deže prostredníctvom  produkcie drobných 
úžitkových a dekoratívnych predmetov ako aj 
tradičných umeleckých predmetov a výrobkov.
V minulosti platilo, že ukončené štúdium na 
strednej alebo vysokej škole bolo pre študenta 
takmer istotou, že si nájde prácu. Dnes to už 
vo všeobecnosti neplatí a ešte menej pre absol-
ventov z osád. Aj preto projekt ETP Komunita 
na ceste k prosperite poskytuje mladým ľuďom 
v desiatich komunitných centrách na východ-
nom Slovensku šance, aké doteraz nemali a kto-
ré im pomôžu objaviť talent, alebo nadobudnúť 
užitočné pracovné zručnosti. Skúsení odborní-
ci, majstri odborného výcviku, pomôžu tíne-
džerom z Hornádskej ulice v Krompachoch 
nadobudnúť praktické remeselné zručnosti. 
Chlapci a dievčatá sa v remeselnej dielni na-
učia zhotoviť si úžitkové či dekoratívne pred-
mety pre domácnosť, ale aj vyrábať umelecké 
výrobky. Dielňa je vďaka štedrým darcom z Hu-

manitárneho programu LDS okrem stolárskeho 
náradia a šijacích strojov vybavená aj pracovný-
mi stolmi a stoličkami.

ETP Slovensko začala realizovať trojročný pro-
jekt Komunita na ceste k prosperite symbolicky 
1. júna 2012, na Medzinárodný deň detí. Vďaka 
nemu budú mať  v desiatich mestách a obciach 
na východnom Slovensku (Krompachy, Moldava 
nad Bodvou, Sabinov, Spišské Podhradie, Stará 
Ľubovňa, Kecerovce, mestská časť Košice – Šaca, 
Ostrovany, Rudňany a Veľká Ida) deti a mladí 
ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia 
možnosť rozvíjať svoje talenty a nadanie. Projekt 
spočíva v pravidelne organizovaných rozmanitých 
a rôznorodých voľno-časových aktivítách a vzde-
lávacích programoch v komunitných centrách, 
medzi ktoré patrí aj rozvoj remeselných zručností. 

 Zdroj: www.etp.sk

V priestoroch Hotela Plejsy, well-
ness&fun resort Krompachy, sa 
12. apríla 2013 uskutočnilo finálo-
vé kolo 23. Jarnej gastronomickej 
výstavy jedál a cukrárenských 
výrobkov spojenej s výstavou sláv-
nostných tabúľ. Záštitu nad podu-
jatím,  ktoré je súčasťou súťaže Tat-
ranský kuchár 2013,  prevzal pri-
mátor mesta Vysoké Tatry a hlavný 
sponzor súťaže Hotel Plejsy. 
Vyhlasovateľom a organizátorom  
je Tatranský a Košický klub Sloven-
ského zväzu kuchárov a cukrárov.  
Pri tejto príležitosti svoju prácu 
úspešne prezentovali aj študenti 
Súkromnej strednej odbornej 
školy (SSOŠ) SEZ Krompachy 
z odborov  kuchár - čašník a  spo-
ločné stravovanie. Okrem toho, 
že študenti súťažili v juniorskej 
kategórii, zároveň zabezpečovali 
v spolupráci s Hotelom Plejsy aj 
služby. „Nadobudli sme cenné skú-
senosti a okrem zviditeľnenia nášho 

Prestížna jarná kuchárska súťaž v Hoteli Plejsy   
regiónu a školy, takáto súťaž určite 
naše deti motivuje, rozvíja ich 
kreativitu a nepochybne prispieva  
k zvýšeniu úrovne služieb,“ uviedla 
majsterka odborného výcviku 
Bc. Janka Laciňáková, ktorá spo-
lu Bc. Alžbetou Holickou svojich 
žiakov na súťaž pripravovala. 
Študenti SSOŠ SEZ Krompachy 
získali 2. miesto za slávnostnú 
tabuľu a studenú kuchyňu. Sláv-
nostnú tabuľu na tému „Jar prichá-
dza“ pripravila Lívia Kandrová, na 
studenej kuchyni spolupracovali 
Jozef Ziolkovský a Patrik Bikár.  
V rámci súťaže Top kuchár školu 
reprezentoval Jozef Ziolkovský, 
ktorý pripravil bravčovú panenku 
plnenú feta syrom a bazalkou, s du-
senou ryžou a višňovou omáčkou.  
Počas akcie pripravovali pre hostí 
miešané nápoje Lívia Kandrová 
a Marián Seman.

      K súťaži sa v budúcom čísle vrátime 

fotoreportážou.
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Chemická ochrana 
rastlín počas 
vegetácie
Ponúkame aktuálny zoznam che-
mických prípravkov na rok 2013.
JABLONE: 
Prezimujúci škodcovia: (méra jab-
loňová) - pri rašeni (štádium my-
šieho uška v štádiu zeleného puku 
proti kvetovke jabloňovej - Calypso 
480 SC + Vektafid A.
Chrastavitosť - preventívne tesne 
pred kvitnutím,potom hneď po 
odkvitnuti a  v 2-týždňových in-
tervaloch do konca júna - Dithane 
DG NEO TEČ, Syllit 65,Polyram 
WG, Folpan 80, WDG,Merpan 80 
WDG,Efuzin 500 SC a iné.
Sadzovitosť - koniec augusta až za-
čiatok septembra - Novozir MN 80, 
Dithane DG 
Pehovitosť -od júla každé 2 týždne - 
Wuxal Kalcium, Kalkosan. 
Hnednutie jadernika - nedostatok 
horčika v pôde 
SLIVKY, MARHULE, VIŠNE: 
Monilióza kvetov a výhonkov - na za-
čiatku a na konci kvitnutia –Spor-
gon 50WP, Horizon 250EW
Piliarka slivková,jablčná - hneď po 
odkvitnuti - Calypso 480SC, Mo-
spilan 20 SP 
Škvrnitosť listov višní a čerešní - 
april, jún za daždivého počasia 

Záhradkárska poradňa
(tienisté polohy, zahustené koru-
ny) - Kuprikol 50,Dithane M 45 
- na jar po vypúčani. Potom v 7-10 
dňových intervaloch niekoľkokrát 
- Syllit 65, 
EGREŠE:
Múčnatka americká - prvý postrek 
pred kvitnutim - Discus, po odkvit-
nuti aj v priebehu mája, ak je suché 
a teplé počasie Discus. 
RÍBEZLE: 
Roztoč - Omite 30W - pred kvitnu-
tim.
Antraknoza (žlté až hnedé škvrny 
na listoch) - Dithane DG NEO-TEC 
Hrza ríbezľová (oranžové výtrusy) 
- Dithane DG NEO-TEC pred kvit-
nutím a po zbere. 
JAHODY:
Kvetovka - Decis EW 50, Kárate 
Zeon 5CS pred kvitnutim 
Pieseň sivá -Botrytida - Kuprikol 
50 - na začiatku kvitnutia a o 7 dní 
neskôr.
CIBUĽA, CESNAK:
Fúzavka cesnaková - Kárate Zeon 
5CS, Reldan 40EC+zmáčadlo 
14dní po prvom oteplení nad 10°C 
porast zimného cesnaku a póru, 
tak isto cibuľa 14 dní po výsadbe 
(zálievka). 
Mínerka pórova - Kárate ZEON 
5CS po zistení vpichov v listoch ci-
bule. O 2 týždne zopakovať, alebo 
chrániť porast netkanou textíliou. 
Pleseň cibuľová - Dithane DG Neo 

Teč, Kuprikol 50, Ridomil Gold MZ 
68 WG, Champion 50 WP, Bravo 
500 v poslednej dekáde mája, ďalej 
v 7-14 dňových intervaloch. Použiť 
zmáčadlo. 
HLÚBOVINY:
Kvetárka kapustová- Decis 50 EV, 
Kárate Zeon 5CS, 14 dní po výsad-
be zálievka. 
Vošky - žihľavový macerát, Pirimor 
50WG, Bi58 EC Nové + zmáčadlo.
Plodomor kapustový - Diazol 50EW 
+ zmáčadlo - každý týždeň od vý-
sadby po rozvitie hlávok. 
Mlynárik kapustový,mora kapusto-
vá - Vaztak 10 EC, Decis EW 50, 
Kárate Zeon 5CS 
PAPRIKA:
Vošky - Calypso 480 SC, Kárate 
Zeon 5 CS, Pirimor 50 WG,Actara 
25WG
Roztoče - Omite 30W, Vektafid A 
RAJČIAK:
Fytoftóra (pleseň) - Kuprikol 
50,Champion 50 WP, Ridomil 
Gold Plus 42,5 WP - prvý postrek 

kolo kat. dátum súper kde odchod zač. str.
17 Dorast 13.4 Nálepkovo doma 14:00
21 Muži 14.4 Sokoľany von 12:45 15:30

17 Muži 17.4 Veľký Folkmar von 14:30 16:00

11 Žiaci 20.4 FAM Poprad doma 10:30
18 Dorast 20.4 Spišské Bystré von 11:45 14:00
22 Muži 21.4 Rožňava doma 16:00
12 Žiaci 27.4 Lendak von 7:00 9:00
19 Dorast 27.4 Kežmarok doma 14:00
23 Muži 28.4 Kráľovský Chlmec von 12:15 16:00
15 Dorast 1.5 Spišské Podhradie doma 14:00
19 Muži 1.5 Michaľany von 13:15 16:30
10 Žiaci 1.5 Levoča von 9:30 11:00
13 Žiaci 4.5 Plavnica doma 10:30
20 Dorast 4.5 Spišské Vlachy von 12:45 14:00
24 Muži 5.5 Sobrance doma 16:30
18 Muži 8.5 Poproč doma 16:30
16 Dorast 8.5 Harichovce von 12:30 14:00
14 Žiaci 11.5 Ľubica von 7:15 9:00
21 Dorast 11.5 Lendak doma 14:00
25 Muži 12.5 Medzev von 13:45 16:30
15 Žiaci 18.5 Spišské Vlachy von 9:00 10:00
22 Dorast 19.5 Prakovce von 12:30 14:00
26 Muži 19.5 Čaňa doma 17:00
20 Muži 22.5 Turňa doma 16:30
16 Žiaci 25.5 Smižany doma 10:30
23 Dorast 25.5 Smižany doma 14:00
27 Muži 26.5 Šaca von 14:30 17:00
17 Žiaci 1.6 Svit von 7:15 9:00
24 Dorast 1.6 Gelnica von 12:30 14:00
28 Muži 2.6 Rudňany doma 17:00
18 Žiaci 8.6 Spišská Belá doma 10:30
25 Dorast 8.6 Levoča doma 14:00
29 Muži 9.6 Strážske von 13:45 17:00
26 Dorast 15.6 Veľká Lomnica von 12:00 14:00
30 Muži 16.6 Spišské Vlachy doma 17:00

Tučným písmom sú vyznačené stretnutia, ktoré boli zmenené.

ROZPIS FUTBALOVÝCH ZÁPASOVJarnú časť futbalovej súťaže 
začali naši dorastenci i muži víťazne  
So štvortýždňovom sklzom, zapríči-
nenom rozmarmi počasia, sa druhý 
aprílový týždeň začala jarná časť sú-
ťažného ročníka 2012/2013. Potešili 
nás muži aj dorastenci, ktorí svoje 
prvé zápasy vyhrali.  
 Dorastencom boli doteraz odložené 
dve stretnutia. Prvé doma, so Spiš-
ským Podhradím, je preložené na stre-
du 1. mája a druhé budú hrať v Hari-
chovciach tiež v stredu 8. mája. Obidva 
zápasy začínajú o 14,00 hodine. Prvý 
jarný zápas naši dorastenci odohrali 
v sobotu 13. apríla na domácom 
ihrisku a ich súperom boli rovesníci 
z Nálepkova. Favoritom boli naši 
chlapci, ktorí sú po jesennej časti 
súťaže na priebežnom prvom mies-
te, zatiaľ čo ich súper je na mieste 
jedenástom. Svoju pozíciu potvrdili, 
keď zápas vyhrali 3:0. Prvé stretnutie, 

ktoré sa uskutočnilo 25. augusta 2012, 
skončilo v Nálepkove nerozhodne 3:3.
 Mužom boli odložené už štyri 
stretnutia. Prvé odložené, tzv. derby 
stretnutie vo Veľkom Folkmári, je na 
programe 17. apríla o 16,00 hodine. 
Druhé je naplánované na 1. mája 
o 16,30 hodine v Michaľanoch. Tretie 
sa bude hrať 8. mája o 16,30 hodine 
doma s Popročom,  štvrté 22. mája 
o 16,30 hodine, odohráme tiež doma 
s Turňou nad Bodvou. Prvé jarné 
kolo naši chlapci odohrali 14. apríla 
proti FK Tatra Sokoľany  a vyhrali 
ho rovnako ako dorastenci 3:0. V je-
sennej časti sme súperov zdolali doma 
gólmi Michala Košča a Mateja Čobíka 
Ferčíka 2:0. Stretnutie sa hralo na neu-
trálnej pôde v Moldave nad Bodvou, na 
umelej tráve.  

 František Jochman, manažér FK 

keď sú plody veľkosti lieskovca, 
potom každých 7 dní. 
Alternáriová škvrnitosť - Acrobat 
MZ WG (21dní), Bravo 500 (7dní), 
Tanos 50 WG (3dní), CURZATE 
GOLD (42dní), postrek po zistení 
prvých príznakov
ZEMIAKY:
Fytoftóra(pleseň) - Kuprikol 50, 
Champion 50 WP, Acrobat MZ, 
Curzate Gold, Ridomil Gold MZ 68 
WG a WP, Tattoo, Tanos 
UHORKY:
Pieseň - Bravo 500, Champion 50 
WP, Kuprikol 50, Ridomil Gold 
Plus 42,5WP/Mikal M, Curzate 
K, podľa signalizácie každých 5 - 
7 dní. 
MRKVA, PETRŽLEN:
Voška mrkvová, Méra mrkvová 
-BÍ58EC Nové, Pirimor 50WG po 
zistení kučeravenia listov. 
Múčnatka - Sulikol K, Thiovit 
Jet - po zistení prvých príznakov 
ochorenia.

  Ján Miľo
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Detský rómsky folklórny súbor 
KESAJ TCHAVE/DETI KESAJ 
z Kežmarku potešil v piatok 
12. apríla svojím vystúpením 
všetkých prítomných v krompaš-
skom Dome kultúry. Zúčastnili 
sa ho deti zo Špeciálnej základ-
nej školy a zo Základnej školy 
na ulici SNP, ale aj primátorka 
mesta Ing. Iveta Rušinová, ďalší 
reprezentanti mesta a tiež členky 
Komisie sociálnej, zdravotnej, 
bytovej a pre rómsku komunitu, 
ktorá pôsobí pri mestskom zastu-
piteľstve. Im a vedúcemu oddelenia 
školstva Ing. Jánovi Znancovi patrí 
poďakovanie za zorganizovanie 

tohto milého podujatia, ktoré v 
spolupráci s mestom pripravili  
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa Rómov. Podľa predsedníčky 
komisie Oľgy Dzimkovej, ľutovať 
môžu deti zo škôl, ktoré sa neprišli 
pozrieť na temperamentné, srdeč-
né a inšpirujúce vystúpenie Kež-
marčanov. Hoci všetci účinkujúci 
sú z osád, ich umenie iba pred pár 
dňami obdivovali počas zahranič-

ného turné vo Francúzsku. Už tra-
dične, 35 detí súboru absolvovalo 
tisíce kilometrov od Atlantiku po 
Stredozemné more a účinkovali aj 
v Paríži, Rennes či Marseille. Hoci 
sa domov vrátili iba 8. apríla, práve 
na Deň Rómov, prišli nás  potešiť 
aj do Krompách. Značná časť pro-
dukcie Kesaj Tchave je zameraná 
práve na školské publikum a aj tu 
ukázali, že s deťmi v hľadisku to 
vedia. Za zmienku stojí, že deti zo 
súboru sa podieľali na natáčaní fil-
mu Cigán od Martina Šulíka, ktoré 
prebiehalo v Richnave a v Krompa-
choch. Kto videl film, mal možnosť 
viacerých malých hercov spoznať 
na javisku. Aj podľa členky komisie 
Anny Mosinovej, bolo ich vystúpe-
nie veľmi motivujúce, najmä keď 
vedúci súboru Ivan Akimov pred 

žiakmi zdôraznil, že okrem taneč-
ného a speváckeho umenia kladie 
u „svojich“ detí  veľký dôraz na 
vzdelávanie. „Učiť sa, učiť sa, učiť 
sa,“ znelo z jeho úst opakovane. 
Súbor pôsobí v rámci  Občian-
skeho združenia Kežmarský hlas, 
ktoré Ivan Akimov spolu s manžel-
kou Helenou založili v roku 2000.  

Inšpirátorkou im pritom bola 
Anna Koptová, riaditeľka Nadácie 
„Dobrá rómska víla“ z Košíc. 
Súbor sa snažil osloviť mládež, 
koncentrovanú na rómskej ulici, 
zapojením do kultúrnych aktivít. 
Práve hudba, tanec a spev sa stali 
prostriedkom pre nadviazanie 
komunikácie a zároveň začiatkom 

rôznych vzdelávacích aktivít, od 
doškoľovania žiakov z nižších 
ročníkov, zdravotnú a hygienickú 
osvetu, až po občianske uvedome-
nie. „Všetky tieto aktivity sa stali 
prostriedkom pre rozvoj a utuženie 
základných medziľudských vzťa-
hov, ktoré doposiaľ úplne absen-
tovali, a to aj v rámci takej malej 
komunity, akou je jedna mestská 
ulica. Skôr, ako riešiť problémy s 
majoritou, sme sa chceli otvorene 
pozrieť do našich vlastných radov 
a postupne sme sa snažili preko-
návať naše vlastné predsudky voči 
nám samým,“ uviedol I. Akimov. 
Pripúšťa, že to nebolo jednoduché, 
ale nevzdávali sa. Dnes sa môžu 
pochváliť aj gymnáziom, na kto-
rom detí zo súboru študujú. „Je to 
riadne gymnázium iba s tou výnim-
kou, že k maturitným predmetom 
patrí rómsky jazyk. Nesnažíme sa 
ich naturel maskovať ani potláčať. 
Keď majú prestávky, tak necháva-
me priechod ich temperamentu, 
ale keď musia pracovať, tak sme na 
nich prísni,“ prezradil I. Akimov, 
ktorý sa u detí teší obľube, ale aj 
veľkému rešpektu. Ako povedal, 
pobadal, že deti samé cítia, že 
potrebujú disciplínu a stanovenie 
istých mantinelov. „Vsadili sme 
na mládež, na deti. Oni sú hnacou 
silou všetkých našich aktivít. Doká-
žu to, čo si my, nechtiac uväznení 
vo vlastných stereotypných pred-
stavách, ani nevieme predstaviť. 
Iniciátormi, tvorcami a aktérmi 
umeleckej výpovede sú v prvom rade 
deti. Ich prirodzená spontánnosť, 
hravosť a nespútaná radosť z účin-
kovania, to sú ich hlavné tromfy pri 
interpretácii rómskej hudby. Neu-
držiavajú nejakú domnelú tradí-
ciu, alebo folklór. Oni tou tradíciou 
a folklórom bytostne sú,“ dodal.

Viera Horniaková

Deň Rómov oslávilo temperamentné vystúpenie súboru Kesaj Tchave
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OSEMSMEROVKA

KUPÓN č. 4

Uzávierka Krompašského 
spravodajcu je vždy 25. v mesiaci

Krompašský spravodajca
bude v predaji vždy po 10. dni 

v príslušnom mesiaci. 
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• Predáme murovanú záhradnú chatku 
na Čarde. Cena dohodou. 
Kontakt: 0949 222 430.

Beta, kde si sa vybrala?
Idem na nákupy.
A kde máš manžela?
Doma. Ten by ma len otravoval. Mne.... 
(dokončenie v tajničke)	

Autorka: Ružena Andrašovská, Krompachy

ADVOKÁT, ALTERNÁCIA, ANDULKA, CIEVKA, DREVO, 
HLADINA, HROZNO, KAPACITA, KAPOR, KORMIDLO, 
KOTLINA, LATKA, NOVINÁR, OLIVA, PASIA, PIRÁT, 
POKLAD, POKUTA, POLENO, POLEVA, PREDLOŽKA, 
PREMENA, PRIMÁR, RAMPA, RIASA, ROLÁK, ROVNÍK, 
RUMENEC, SMOLA, VENUŠA, VODKA, VOLAVKA, ŽIRAFA

Vyžrebovaným správnym lúštiteľom tajničky z marcového čísla 
je Mária Čečotová, Hlavná 15, Krompachy. Výhru si môžete pre-
vziať v pokladni Mestského úradu v Krompachoch na prízemí.

P R E D L O Ž K A K V A L O V
R O V N Í K S I O N Z O R H E
A T L K Á L O R R A K T A L N
I O V E A S M O L A Č R Í A U
C L N O V I J C A P F I T D Ś
Á I E E D A A E T H A A Á I A
N V E L L K O N I D K S R N N
R A O V L O A E C R A A I A E
E A T U K O P M A E K L P A M
T R D E D A I U P V T M K O E
L N O V I N Á R A O A T K O R
A D V O K Á T A K R Á M I R P

Production

Ing. Radovan Kostelník

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

mobil: 0915 856 955
www.koradproduction.sk
koradproduction@gmail.com

• Predám 3 - izbový byt na Maurerovej uli-
ci v Krompachoch. Tehlový, obytná plocha 
80,9 m2. Cena dohodou. Kontakt: 0948 700 621.

INZERCIA


