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37. ročník Turistického prechodu 
Krompašskými vrchmi

Krompachy si pripomínajú storočnicu futbalu 
(1913 – 2013)

Horný rad zľava – Emil KOŠČ, Ivan KOŠČ, Pavol KARPINSKÝ, Jozef KMEŤKO, Ľuboš ONTKO, Miloš ONTKO, Ján BIĽ, Martin NEUBELLER, Vladimír PROBALA, Milan 
KURIŠKO, Michal KOŠČ, René RODZIK, Miroslav DUNČKO, František JOCHMAN.
Dolný rad zľava – Matúš TOMAŠOV, Ján ŠMIDA, Tomáš BIĽ, Dávid RICHNAVSKÝ, Jozef BALUCH, František JOCHMAN ml., Filip RYCHNAVSKÝ, Dominik SEKÁČ, Vlado 
MAZÚR.

FK Pokrok SEZ Krompachy
Víťaz V. ligy JUH v ročníku 2012/2013

Milí priaznivci krompašskej 
futbalovej rodiny,

dovoľte mi aby som Vás takto 
oslovila, pretože som pre-
svedčená, že v našom meste 
sa nenájde rodina, ktorej by 
aspoň jeden člen nebol počas 
100 ročnej histórie futbalu 
v Krompachoch nejakým spô-
sobom týmto najpopulárnejším 
športom dotknutý. Či už ako 
hráč, funkcionár, priaznivec 
alebo fanúšik. 
Futbalu sa ako hre na svete 
venuje hádam najviac ľudí. Od 

najmenších, až po seniorov. 
V poslednej dobe už dokonca 
o ňom nemožno hovoriť ani 
ako o výlučne mužskom športe, 
pretože láka aj čoraz viac žien. 
Začiatky organizovaného fut-
balu v Krompachoch sú spojené 
s rokom 1913. Odvtedy prežil 
úspešné obdobia vzostupu, 
ale aj časy, keď sa mu nedarilo. 
Historickú futbalovú štafetu 
v našom meste dnes nesie 
Futbalový klub Pokrok SEZ 
Krompachy, v ktorom sa za 
dlhé roky tiež mnoho zmenilo 
a vystriedalo nielen veľa fut-

balistov, ale aj celé generácie 
funkcionárov. Verím, že ich 
spájala nielen radosť z hry a zo 
športových výkonov, ale aj 
fakt, že mohli reprezentovať 
naše mesto a prinášať zábavu 
a potešenie divákom. Aj pre-
to si v duchu tých najlepších 
športových tradícií našiel fut-
bal v Krompachoch, napriek 
rôznym úskaliam, vždy nových 
pokračovateľov. 
Pri tomto krásnom jubileu 
futbalu v Krompachoch  
chcem vyjadriť poďakovanie 
všetkým, ktorí sa zaslúžili 

o zachovanie a rozvíjanie 
tohto športu v našom meste, 
neopomínajúc aj jeho morál-
ny význam pri výchove mladej 
generácie.
Všetkým priaznivcom krom-
pašského futbalu, funkcioná-
rom i hráčom želám, aby ich 
futbal naďalej bavil, aby ich 
neopúšťalo zdravie a tešili sa 
zo športových i osobných úspe-
chov. Aby nikdy nezabúdali, 
že futbal je predovšetkým hra, 
ktorá má prinášať radosť a po-
tešenie a preto by sa vždy mala 
niesť v duchu fair play.   

  Ing. Iveta Rušinová,  primátorka mesta Krompachy
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI

Srdečne blahoželáme 

jubilantom, ktorí sa v júni 

dožívajú: 

85 rokov
Ján Peklanský

80 rokov
Magdaléna Šuhajdová

Alžbeta Paterová

75 rokov
Helena Heligmanová

Jolana Forišová

Magdaléna Parimuchová

Július Silácky

Narodenia v máji   

Lea Bardovičová 

Ivana Farkašová 

Zdenka Holubová 

Nela Kussová 

Alena Macková 

Tobias Vaľko 

Úmrtia v máji 

Milan Gožo   

   1978 – 2013 

Anna Hausová   

   1931 – 2013 

Jozef Jánoš   

   1945 – 2013 

Magdaléna Onderčinová  

   1950 – 2013 

Mária Repašanová  

   1950 – 2013 

Ján Špitko   

            1960 – 2013 

Milan Štiavnický   

   1950 – 2013

Štatistika vyseparovaných množstiev odpadu 
v meste Krompachy za 1. štvrťrok 2013

Blahoželáme našim 
spoluobčanom – držiteľom 
Janského plakety
Pri príležitosti osláv 150. výročia vzniku Medzi-
národného hnutia Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca, ktorý si v tomto roku pripomíname, 
sa 9. mája 2013 popoludní konala slávnost-
ná akadémia. V priestoroch obradnej siene 
Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi sa zišlo 
niekoľko desiatok darcov krvi, dlhoročných dob-
rovoľníkov – členov SČK, členov Územnej rady 
ÚzS SČK v Spišskej Novej Vsi a pozvaných hostí. 
Medzi ocenenými darcami krvi opäť nechýbali 
ani Krompašania. Bronzovú plaketu MUDr. Jan-
ského za 10 odberov získali Beáta Bandžuchová 
a Marián Grieger, zlatou plaketou za 40 odberov 
bol ocenený pán Milan Mikula. Našim spoluob-
čanom ďakujeme za ich ľudskosť a srdečne bla-
hoželáme k oceneniu. 
Záujemcom o darovanie krvi pripomíname, že 
pracovníci Hematologicko-transfúzneho odde-
lenia Nemocnice v Levoči budú do Krompách 
jazdiť aj v letných mesiacoch. Prázdniny bývajú 
kritickým obdobím, keď sa naplno prejavuje 
problém so zásobami krvi. V priestoroch nemoc-
ničnej kaplnky je preto vítaný každý záujemca, 
bez ohľadu na krvnú skupinu. 
 KRV v Krompachoch môžete darovať v piatok 
28. júna, 26. júla, 9. a 30. augusta 2013, vždy od 
8:00 do 10:00 hodiny.

 Ing. Jana Tureková, predsedníčka MS SČK

Separovanie odpadu je v súčasnosti nevyhnutné 
a nie je vôbec náročné. Neodstraňuje príčiny, ale 
iba dôsledky problému s odpadmi. Separovaním 
sa zníži objem komunálneho odpadu, za ktorý 
platíme. Separovanie má aj estetický dopad 
a chránime tým životné prostredie.

Oproti 4. štvrťroku 2012 sa v meste Krompachy 
vyseparovalo o 2,798 ton menej papiera, o 1,494 

ton viac skla a o 0,172 ton menej plastov. Na 
skládku odpadov sa vyviezlo o 97,26 ton menej 
komunálneho odpadu.

Problémy s odpadom môže pomôcť riešiť kaž-
dý z nás znížením množstva vyhadzovaných 
vecí, opätovným používaním všetkého čo sa dá. 
Pomôžeme tak životnému prostrediu a nášmu 
zdraviu.

  Ing. Zuzana Čupajová, Ekover, s.r.o.

Január Február Marec Apríl Spolu

Komunálny odpad
(kat. č. : 20 03 01) v tonách

145,49 115,47 160,25 201,82 623,03

Papier a lepenka
(kat. č. : 20 01 01) v tonách

0 1,85 1,088 1,44 4,378

Sklo
(kat. č. : 20 01 02) v tonách

4,155 0,6 5,671 5,554 15,98

Plasty
(kat. č. : 20 01 39) v tonách

0,526 0,858 0,698 0,474 2,556

V mestskom parku je nový 
prebaľovací pult pre bábätká, 
mladí ocenia WIFI
Mamičky v Krompachoch sa už počas prechá-
dzok mestom nemusia trápiť nad tým, kde preba-
liť svoje ratolesti. V objekte rekonštruovaných ve-
rejných toaliet v mestskom parku pre nich mesto 
Krompachy zakúpilo nový prebaľovací pult.  Det-
ský kútik má bezba-
riérový vstup a tak 
sa k nemu pohodne 
dostanú aj s kočia-
rikmi. K dispozícií 
je počas prevádzko-
vých hodín WC od 
8:00 do 16:00 hod.
 Dobrou správou 
nielen pre mamič-
ky, ale všetkých  návštevníkov mestského parku 
je, že ak si chcú v meste vybaviť napríklad  svoju 
e-mailovú korešpondenciu, získať informácie 
z internetu alebo sa hoci len spojiť so svojimi 
priateľmi na Facebooku, nemusia nikam chodiť. 
V celom mestskom parku je totiž WIFI signál 
s bezplatným pripojením na internet. Nastáva-

júce letné dni tak nemusia 
tráviť zavretí doma, ale môžu 
využiť príjemné prostredie 
parku. 

 Marta Slovinská, 

správkyňa budov mesta Krompachy
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Všetky majstrovské súťaže 
futbalistov ročníka 2012/2013 
sa onedlho stanú minulosťou. 
O  tom, čo priniesol krompaš-
skému futbalu a aký je v roku, 
keď si pripomíname jeho sto-
ročnicu, približuje v rozhovore 
pre Krompašského spravo-
dajcu manažér Futbalového 
klubu Pokrok SEZ Krompachy 
František Jochman.

V januári minulého roku boli 
krompašskí muži na poslednom 
mieste vtedajšej štvrtej ligy. Po 
roku a pol je situácia úplne iná, 
už tri kolá pred koncom súťaže 
bola jasné, že ste ju vyhrali. Ako 
sa to mužstvu podarilo?
Situáciu v krompašskom futba-
le som dôverne poznal, pretože 
najskôr ako otec, neskôr tréner             
a vedúci mládežníckych druž-
stiev som sa miestnemu futbalu 
venoval takmer osem rokov. 
Koncom roka 2011 ma oslovil 
Ján Biľ, či by som s ním nešiel 
„robiť“ futbal v Krompachoch. 
Ponúkol mi pozíciu manažéra 
a zároveň štatutárneho zástup-
cu klubu. Po silnej intervencii 
mojich detí, hlavne dcéry Rad-
ky a manželky, som to prijal. 
Začiatkom februára to odobrila 
aj konferencia a tak sme začali 
napĺňať našu smelú víziu „tento 
rok záchrana, o rok postup“. 
Podarilo sa nám získať veľmi 
ambiciózneho mladého trénera 
Martina Urbana z Košíc a troch 
hráčov Jozefa Kmeťka, Mareka 
Hanzuša a Mateja Čobíka Fer-
číka, ktorí naše mužstvo vhod-
ne doplnili. 
V prvom zápase vo Veľkých 
Kapušanoch sme síce ešte pre-
hrali, ale potom nasledovala 
séria desiatich zápasov bez pre-
hry a v konečnej tabuľke z toho 
bolo nakoniec šieste miesto. Do 
nového ročníka sme vstupovali 
v podstate s tým istým kádrom, 
ktorý sme v priebehu súťaže do-
plnili o druhého brankára Gejzu 
Pulena. Na druhej strane,  hrá-
čov, ktorí sa na ihrisko dostávali 
pomenej, alebo vôbec, sme pre 
zmenu uvoľnili na polročné hos-

ťovanie do Kluknavy a do Spiš-
ských Vlách. Počas celej jesene 
podávali chlapci vyrovnané 
výkony a nebyť dvoch domácich 
zaváhaní (so Šacou a  Stráž-
skym), určite by jesennú časť 
vyhrali. Zo šestnástich stretnu-
tí desať vyhrali, štyri remizovali 
a len dva prehrali. S tridsiatimi 
štyrmi bodmi a skóre 30:10 tak 
obsadili v tabuľke priebežné 
druhé miesto. Pred nami bol len 
o jeden bod náš sused z Veľkého 
Folkmara a za nami, o dva body, 
veľmi dobre finišujúce Sobran-
ce. Hlavný cieľ, ktorý sme si 
však pred začiatkom ročníka 
dali, a to zabudovať do mužstva 
vlastných odchovancov, sa nám 
splniť nepodarilo. Tréner im to-
tiž dával veľmi málo priestoru, 
niektorým vôbec, a aby nevy-
sedávali bezradne na lavičke, 
pustili sme ich na hosťovania. 
Po skončení jesene sme sa 
s pánom Biľom rozhodli urobiť 
radikálne riešenie. Ukončili 
sme spoluprácu s košickými 
legionármi (až na Kmeťka) a do 
mužstva sme vrátili chlapcov 
z hosťovaní. Obaja sme boli 
presvedčení, že sme sa týmto 

krokom neoslabili, ale dokon-
ca posilnili, hoci si myslím, že 
tomu veľa ľudí neverilo. Ani 
samotní hráči... Na to, aby zme-
nili názor, bolo potrebné nájsť 
vhodného trénera. Tu musím 
priznať, že sme mali pri jeho 
výbere výborný inštinkt. Miro-
slav Dunčko bol v minulosti vý-
borný hráč a v súčasnosti je už 
aj veľmi uznávaný tréner. V kaž-
dom mužstve pracoval s odcho-
vancami, s mladými hráčmi 
a skoro všade, až na pôsobenie 
v Spišskej Novej Vsi, dosahoval 
veľmi dobré výsledky. Podarilo 
sa mu u nás vytvoriť dobrú 
partiu, v ktorej sú výborne 
vyvážené skúsenosti s bojov-
nosťou a technika s dravosťou. 
Všetci, pred rokom „nepotreb-
ní“ chlapci, sa aj vďaka starším 
kolegom stali v mužstve jeho 
pevnou súčasťou. Výsledkom 
bola na jar vo veľkej väčšine 
zápasov výborná hra, ktorá 
navyše prinášala bodový efekt. 
Takmer v každom stretnutí na 
ihriskách súperov domáci hrá-
či a funkcionári priznávali, že 
sme boli v stretnutí jednoducho 
lepším mužstvom a že naše 

víťazstvá boli úplne zaslúžené. 
Logickým vyústením celého 
tohto snaženia preto bolo, že 
už tri kolá pred koncom súťaže 
sme sa stali jej víťazom. 
Bolo to jasné už tri kolá pred 
koncom súťaže, po stretnutí 
v Šaci, ale oslavovali ste až po 
zápase s Rudňanmi. Prečo?
V Šaci sme potrebovali na defi-
nitívu vyhrať, ale  my sme tam 
remizovali 0:0. Až desať minút 
po skončení nášho stretnutia 
sme sa dozvedeli, že remizovala 
aj Čaňa s Veľkým Folkmarom, 
čím sme sa už stali istými po-
stupujúcimi. Musím priznať, že 
cesta domov bola dlhá, spon-
tánna a nezabudnuteľná. A ne-
chýbalo ani šampanské, i keď 
som ho kupoval až v Košiciach... 
Zápas s Rudňanmi bol oslavou 
hráčov s fanúšikmi a tak bolo 
šampanské ešte raz. Ale mali 
sme ešte jeden dôvod na viac, 
ktorý bol pre nás prekvapením. 
Predseda Výkonného výboru 
Východoslovenského futbalo-
vého zväzu Richard Havrilla 
a predseda Športovo-technickej 
komisie Štefan Olšavský nám 

Krompašský futbal nežije iba minulosťou, muži v aktuálnom 
ročníku zvíťazili a postúpili do najvyššej regionálnej súťaže

DORAST:
Horný rad zľava: Radka Jochmanová, Majo Polaček, Ján Gožo, Miro Gožo, Michal Šuster, Jozef Bátor, Erik Cmorej, Andrej Želasko, 
Patrik Šidlovský, Ľubo Čipkár
Dolný rad zľava: Dávid Stajsko, Michal Ivančo, Erik Antoš, Patrik Mních, Frederik Mních

pokračovanie na nasledujúcej strane
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v predstihu odovzdali pohár za 
víťazstvo v súťaži. Takže sme ho 
tými bublinkami už aj pokrstili. 
Víťazstvo už máte isté, znamená 
to aj postup? 
Verím, že naše víťazstvo je pre 
celú športovú verejnosť v Krom-
pachoch a okolí tým najlepším 
darčekom k jubileu, ktoré spo-
ločne oslávime 29. júna 2013 na 
ihrisku v Krompachoch. Naša 
radosť je o to väčšia, že sme to 
dokázali s vlastnými odchovan-
cami, ktorí si za svoje majstrov-
stvo postup do najvyššej regio-
nálnej súťaže určite zaslúžia.
Ako prebiehajú prípravy storoč-
nice?
Prípravy sú v plnom prúde. 
Chceme, aby bol program zau-
jímavý pre hráčov aj všetkých 
návštevníkov. Futbal sa bude 
striedať so zábavným progra-
mom. Budeme tiež oceňovať 
viac ako sto bývalých hráčov, 
trénerov a funkcionárov a jeden 
z nich sa stane krompašským 
futbalistom storočia. Dúfam, 
že sme vybrali dobrý termín, že 
nám bude priať počasie a že si 
cestu na náš štadión nájde veľa 
divákov. 
Zatiaľ sme hovorili o kategórii 
mužov. Ale ako si tento ročník 
viedli mládežnícke mužstvá?
Dorastenci boli po jeseni na vý-
bornom prvom mieste. Na jar 
to už bolo horšie, aj pre študijné 

povinnosti chlapci menej tré-
novali, čo sa zákonite prejavilo 
na výsledkoch. Dve kolá pred 
koncom boli na štvrtom mies-
te s dvojbodovou stratou na 
tretieho. Dorastenci dlhodobo 
dosahujú vo svojej súťaži dobré 
výsledky, pretože posledných 
päť rokov sa vždy umiestnili do 
tretieho miesta. Napriek tomu, 
do mužstva dospelých sa z nich 
v uvedenom období nikto nedo-

stal. Zmena nastala až túto jar, 
ako som už vyššie spomínal. 
Najlepším strelcom mužstva 
sa stal Michal Ivančo, ktorý do-
teraz zaznamenal 23 gólov. Aj 
tento rok mužstvo, vzhľadom 
na vek, opúšťajú šikovní futba-
listi, ktorí sa na jeseň zapoja 
do prípravy mužov a verím, že 
aj oni si v mužstve nájdu svoje 
uplatnenie.

Dorast 
Káder dorastu (IV. Podtatran-
ská liga) v tomto súťažnom 
ročníku tvorili: 
Tréner: Marián POLAČEK
Vedúci mužstva:  František 
JOCHMAN
Súpiska mužstva: Erik AN-
TOŠ, Jozef BÁTOR, Adam 
BUČÁK, Erik CMOREJ, Ľubo-
mír ČIPKÁR, Ján GOŽO, Mi-
roslav GOŽO, Tomáš HRITZ, 
Michal IVANČO, Frederik 
MNÍCH, Patrik MNÍCH, Jer-
guš PIATKO, Dávid SEGIŇ, 
Dávid STAJSKO, Patrik ŠID-
LOVSKÝ, Michal ŠUSTER, 
Marek VOJTEK, Matej ZIOL-
KOVSKÝ, Andrej ŽELASKO

Je zjavné, že krompašský futbal 
správne vsadil na mládež. Ako 
si viedli vo svojich súťažiach 
starší a mladší žiaci?  
Starší žiaci prešli veľkou gene-
račnou výmenou, pretože v mi-
nulom ročníku prešlo až osem 
hráčov do kategórie dorastu. 
Napriek tomu, bol ich herný 
prejav takmer vo všetkých 
odohraných stretnutiach (snáď 
s výnimkou domácej prehry 
s Lendakom a Spišskými 
Vlachmi) veľmi dobrý. Už aj tak 
dosť úzky káder hráčov sa na jar 
rôznymi zraneniami ešte viac 

STARŠÍ ŽIACI:
Horný rad zľava: Radka Jochmanová, Roman Župa, René Bendík, Dávid Živčák, Adam Slezák, Patrik Staňa, Rastislav Brutovský, 
Matúš Rybár, Tran Ngoc, Dávid Podracký, Ján Župa
Dolný rad zľava: Vincent Ferko, Jozef Vojčík, Michal Nalevanko, Tomáš Schonvický, Roland Kuchár, Gregor Sedlák, Ján Horváth 

MLADŠÍ ŽIACI:
Horný rad zľava: Radka Jochmanová, Marcel Bujňák, Stanko Borženský, Denis Richnavský, Ján Sedlák, Peter Rybár, Ján Šmida, 
Ján Župa, 
Dolný rad zľava: Adam Zimmermann, Matej Sedlák, Norbert Mikula, Anton Geroč, Matúš Ondov, Filip Šmida, Kristián Dobrovič  
a brankár Miško Vojčík.
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100 rokov futbalu 
FK Pokrok SEZ Krompachy
Sobota 29. jún 2013
ČAS  PROGRAM
09:45  Nástup mažoretiek a roztlieskavačiek v sprievode
  dychovej hudby
10:00 Zápas 
  Mladší žiaci FK Pokrok – U12 Spišská Nová Ves
   Polčas/PRESTÁVKA: roztlieskavačky na ploche  

I. choreografia
10:50 Vystúpenie Electro Dance - Marek Hojstrič
11:00 Zápas
  Starší žiaci FK Pokrok – U13 Spišská Nová Ves
   Polčas/PRESTÁVKA: roztlieskavačky na ploche  

II. Choreografia
12:15 Vystúpenie Mažoretky Cheeky Girls Krompachy
12:30 Zápas
  Dorastenci FK Pokrok – U 17 Spišská Nová Ves
   Polčas/PRESTÁVKA: roztlieskavačky na ploche  

III. Choreografia
13:45 Vystúpenie II. Electro Dance Marek Hojstrič
14:00 Oficiálne otvorenie, príhovory:
   1.  Predseda správnej rady FK SEZ Krompachy  

Ing. Ján Biľ
    2.  Primátorka mesta Krompachy Ing. Iveta Rušinová – 

odovzdanie Ceny mesta pre FK Pokrok SEZ
   3.  Prezident SFZ Ing. Ján Kováčik

zúžil a stav, keď tréner nemal na 
stretnutí k dispozícii náhradní-
kov, nebol výnimkou. Ďalším 
významným problémom bola 
strelecká mizéria mužstva, 
pretože v 18 stretnutiach stre-
lili iba 15 gólov. Najlepšími 
strelcami sú s dvoma gólmi Ján 
Medvec a Michal Nalevanko. V 
najdôležitejšom stretnutí jarnej 
časti však chlapci zabojovali a 
víťazstvom vo Svite zaistili pre 
FK Pokrok účasť v tejto súťaži 
aj v budúcom ročníku.  

Starší žiaci
Káder starších žiakov (III. liga) 
v tomto súťažnom ročníku tvo-
rili: 
Tréner:  Roman ŽUPA
Vedúci mužstva:  Ján ŽUPA
Súpiska mužstva: René BEN-
DÍK, Slavomír BRUTOVSKÝ, 
Vincent FERKO, Ján HOR-
VÁTH, Kristián KAČO, Ján 
MEDVEC, Michal NALEVAN-
KO, Matúš RYBÁR, Gregor 
SEDLÁK, Tomáš SCHONVIC-
KÝ, Adam SLEZÁK, Patrik 
STAŇA, Jozef VOJČÍK.   
 Ani mladší žiaci nemali hrá-
čov na rozdávanie, ale keďže 

sa im počas súťažného ročníka 
vyhýbali zranenia, odohrali 
celú jarnú časť takmer v rovna-
kej zostave. Chlapci vo väčšine 
stretnutí výborne kombinovali, 
vytvárali si šance, ktoré na roz-
diel od starších žiakov, doká-
zali aj premeniť. Nad všetkých 
chlapcov „vyčnieval“ Denis 
Richnavský, ktorý bol autorom 
20 gólov.

Mladší žiaci – III. liga
Káder mladších žiakov (III. 
liga) v tomto súťažnom ročníku 
tvorili: 
Tréner:  Ľuboš ONTKO
Vedúci mužstva:  Ján ŽUPA
Súpiska mužstva: Stanislav 
BORŽENSKÝ, Marcel BUJ-
ŇÁK, Kristián DOBROVIČ, 
Anton GEROČ, Norbert 
MIKULA, Dávid MIŽIKÁR, 
Matúš ONDOV, Denis RICH-
NAVSKÝ, Peter RYBÁR, Ján 
SEDLÁK, Matej SEDLÁK, 
Filip ŠMIDA, Michal VOJČÍK, 
Adam ZIMMERMANN, 

A čo tí najmladší, chlapci z prí-
pravky?
Táto kategória,  ktorú navštevu-

jú deti od 5 do 10 rokov, súťažné 
stretnutia nehráva. Jej úlohou 
je vzbudiť u chlapcov i dievčat 
záujem o aktívny pohyb na 
ihrisku, na čerstvom vzduchu 
a tých, ktorí to zvládnu, naučiť 
základy futbalovej abecedy. To-
uto náročnou úlohou, pri ktorej 
je nevyhnutná predovšetkým 
obrovská trpezlivosť, bol pove-
rený stále aktívny hráč mužstva 
dospelých Ján Šmida, ktorý to 
dokázal na jednotku.  Zvládnuť 
aj dvadsať futbaluchtivých detí 
nebolo vždy jednoduché a tak 
mu chodili vypomáhať aj ďalší 
hráči FK, hlavne René Rodzik 
a František Jochman jr. 

Ak by ste mali zhrnúť súťažný 
ročník 2012/2013, aký bol pre 
krompašský futbal?
Ak hodnotím celý ročník kom-
plexne, tak musím povedať, že 
dopadol veľmi dobre. Každá 
kategória mala svoj stabilný re-
alizačný tím, hoci nie v každej 
kategórii bol dostatok hráčov. 
Verím však, že futbalový boom, 
ktorý sa aj s prispením CVČ 
Prima podarilo medzi chlap-

cami vyvolať, prinesie v krátkej 
dobe svoje ovocie. Dni keď bolo 
na ihrisku viac ako sedemdesiat 
detí (prípravka, mladší a starší 
žiaci), na tribúne aj tridsať ro-
dičov či rodinných príslušníkov 
a plné parkovisko áut, neboli 
vôbec výnimkou. Jednoducho - 
radosť pozerať sa.
Poďakovanie za to, že sme 
mohli dosiahnuť takéto výsled-
ky, patrí okrem hráčov aj našim 
sponzorom, ktorými sú Mesto 
Krompachy, SEZ Krompachy, 
Eltra Košice, Zlievareň Krom-
pachy, Rosimex Krompachy, 
SOOF, PROMIX, ZAHY, Sig-
ma plus ale aj ďalším podporo-
vateľom. Veľká vďaka patrí aj 
hospodárovi FK Lacovi Hudá-
kovi a jeho manželke Kristínke, 
ale tiež  futbalovým nadšencom 
Števovi Golábovi, Jánovi Lová-
sovi, Vladovi Mazúrovi, Paľovi 
Čiasnohovi, Robovi Bognárovi, 
Vladovi Probalovi, Janovi Za-
hurancovi staršiemu i mladšie-
mu, Júliusovi Duhanovi ale aj 
iným, bez ktorých by sme „robiť 
futbal“ jednoducho nemohli.

   Za rozhovor ďakuje Viera Horniaková

14:30 zápas 
  Internacionáli Krompách – Internacionáli Spiša
   Polčas/PRESTÁVKA: roztlieskavačky na ploche  

I. choreografia
15:40 Folklórne vystúpenie súboru TOPĽAN – I. vstup
16:15 OCEŇOVANIE bývalých futbalistov na ploche
  VYHLÁSENIE krompašského futbalistu storočia
16:55  Slávnostné odovzdanie pohára 

za víťazstvo v V.lige JUH
17:00 zápas 
  FK Pokrok SEZ Krompachy – Internacionáli Slovenska
  Polčas/PRESTÁVKA: VYŽREBOVANIE tomboly
18:45 Folklórne vystúpenie súboru TOPĽAN – II. vstup
19:15     KONIEC
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Od roku 2008 mesto Krom-
pachy každoročne s podporou 
Košického samosprávneho 
kraja usporadúva festival tanca, 
nesúťažnú prehliadku tanečné-
ho umenia amatérskych taneč-
ných súborov a skupín. Mnohé 
pôsobia ako občianske združe-
nia, alebo pri centrách voľného 
času, základných umeleckých 
školách, ale aj ako záujmové 
organizácie. Hlavným cieľom 
podujatia je podporiť pohybovú 
aktivitu mladých ľudí, nadchnúť 
ich pre tanec a ponúknuť im tak 
zmysluplné využitie voľného 
času. V sobotu 15. júna 2013 
sa uskutočnil už 6. ročník fes-
tivalu a ponúkol prestrú pale-
tu tanečných štýlov, vystúpení 
a výkonov od najmenších až 
po dospelých tanečníkov. Di-
vákom sa v krásnom prírodnom 
prostredí na Plejsoch pred-
stavilo 14 zoskupení z celého 
východného Slovenska a viac 
ako 140 účinkujúcich. Spome-
dzi domácich, krompašských 
tanečníkov, si najviac potlesku 
vyslúžili mažoretky z klubu 

Na Plejsoch sa konal 6. ročník 
Festivalu tanca

ASK mažoretky Cheeky Girls 
s trénerkou Lenkou Šoldrovou 
a skupina Mareka  Hojstriča. 
Na festivale nechýbali ani 
známe mená. Svoje tanečné 
umenie predviedli aj dva páry 
tanečníkov z tanečného centra 
FORTUNA Poprad, ktoré si 
pravidelne nosí zo súťažných 
prehliadok tituly Majstrov 
Slovenska a je najúspešnej-
ším slovenským tanečným 
klubom. Predstavili ukážky 
štandardných i latinsko-ame-
rických tancov. Divákov úplne 
odlišným štýlom zaujali aj 
orientálne tanečnice AFRA zo 
Spišskej Novej Vsi a mladí fol-
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kloristi z detského folklórneho 
súboru Rozmarija. Mix break 
dance, electro dance a street 
dance  ponúkli mladí taneč-
níci  zo zoskupení BDS Crew, 
Immunity Crew a FSC Crew. 
Svojimi výkonmi zaujali a po-
tešili hostia z tanečného klubu 
UnoStar Dance Studio Košice, 
ktorí potvrdili, že sú tohoroční 
Majstri Slovenska v show cho-
reografiách.  Klub, ktorý vedie 
Andrea Hybbenová, pôsobí na 

tanečnej scéne už 14 rokov a má 
vyše 300 člennú mládežnícku 
základňu. Očakávaným finále 
festivalu bola Hip Hop Fakul-
ta(HHF) Johnynho Perfekta 
a Lady Mel, ktoré nezakalili 
ani technické problémy s hud-
bou. Známy tanečník Johnny 
spolu so svojimi kolegyňami 
tak museli naplno preukázať 
improvizačné schopnosti. Do 
tancovania zapojili aj divákov 
a predviedli im ukážku taneč-
nej školy. Na webovej stránke 
má HHF takúto charakteristiku 
tanca:  „Tanec je krásna a jed-
noduchá cesta k vytvoreniu 
si pocitu šťastia.“  Presvedčiť 
sa o tom mohli nielen účastníci 
júnovej festivalovej prehliadky 
tanca na Plejsoch, ale aj diváci, 
na ktorých sa radosť z výkonov 
tanečníkov preniesla.

Viera Horniaková

foto: Ing. Ján Znanec
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DEŇ MATIEK si pripomenuli aj v ÚNII ŽIEN
MAMA,
keď život sa ti bude najsmutnejší zdať,
keď život Ťa bude more sĺz stáť,
keď bolesť v srdci budeš mať,
nezabudni, že v diaľke máš niekoho,
kto bude pri Tebe stáť.
 Členky našej základnej organizácie Únie 
žien Slovenska 22. mája 2013 zorganizovali 
pri príležitosti Dňa matiek kultúrne pose-

Deň detí v Krompachoch
Tohtoročný Deň detí sme oslá-
vili prvú júnovú nedeľu v lone 
prírody pri Hotely Plejsy. Svoj 
sviatok tu oslavovali nielen deti 
z nášho mesta ale aj blízkeho 
okolia. Napriek počiatočnej 
nepriazni počasia a mrhole-
niu, krátko po 14-tej hodine sa 
začali presúvať malí i veľkí pod 
Plejsy, kde mesto Krompachy 
pripravilo množstvo zaujíma-
vých atrakcií. Na deti tu čakali 
veľké i malé nafukovadlá so 
šmykľavkou, trampolíny či ba-
zén, kde sa mohli vyblázniť vo 
vodných bublinách. Deti sa mohli aj povoziť na koníkoch, zapojiť 
do rôznych súťaží na viacerých stanovištiach a za úspešné zvlád-
nutie úlohy získať sladkú odmenu. Odvážnejší sa mohli odfotiť 
s pytónom, ktorý patril k pojazdnému teráriu spolu so švábmi a jaš-
teričkami. Podujatie pre deti všetkých vekových kategórií otvorila 
pani primátorka Iveta Rušinová krátkym príhovorom a potom už 
pozvala deti na pódium skúsená animátorka. Mohli si zasúťažiť 
v tanci, v zbieraní čo najväčšieho počtu nakreslených srdiečok, 
alebo si vyskúšať svoje presvedčovacie schopnosti a získať tak čo 
najviac topánok od ľudí z publika. Na záver pódium patrilo Divadlu 
na doske a ich milému predstaveniu O fúzatej Snehulienke.

Ing. Mária Brejková, referentka Odd. školstva, kultúry a športu MsÚ v Krompachoch

Mesto Krompachy v spoluprá-
ci s občianskym združením 
Zober loptu, nie drogy (www.
zoberloptu.sk) zorganizovalo 
4. a 6. júna 2013 Športové dni. 
Zúčastnilo sa ich 170 detí, ktoré 
súťažili v rôznych športových 
disciplínach. Do akcie sa zapo-
jili všetky krompašské základné 
školy - ZŠ SNP, ZŠ Maurerova, 
ZŠ Zemanská a tiež MŠ na 
Hlavnej ulici. Pre nepriazeň 

počasia sa športové zápasy 
presunuli z multifunkčných 
ihrísk do školských telocviční. 
Občianske združenie zabezpe-
čilo pre všetkých súťažiacich 
tričká a každá zúčastnená škola 
dostala ako odmenu za účasť aj 
dve lopty.

Občianske združenie Zober 
loptu, nie drogy, ktoré je pria-
mym pokračovateľom činnosti 
basketbalového klubu ŠŠK Slá-
via Juniorbasket Košice, chce 
organizovaním športových ak-
tivít spojiť športovanie a dobré 
pocity z neho, s posilňovaním 
zdravia mládeže a odstrániť 
tak potrebu umelých zážitkov 
prostredníctvom drog. Cieľom 
projektu je získať čo najviac detí 
základných škôl a osemročných 
gymnázií pre loptové športy 
a to najmä basketbal, futbal, 
florbal, hádzanú, volejbal, vybí-
janú, ale i iné druhy obľúbených 
hier žiakov na oboch stupňoch 
základných škôl. Presvedčiť ich 
o tom, že je lepšie vziať do rúk 
loptu ako drogy. 

Ing. Mária Brejková, referentka 

odd. školstva, kultúry a športu MsÚ 

Zober loptu nie drogy

denie s občerstvením v reštaurácii Galéria. 
Žiaci a žiačky zo Základnej umeleckej školy 
a zo Základnej školy na Maurerovej ulici nám 
pripravili veľmi hodnotný kultúrny program. 
Za milé a potešujúce vystúpenie, ktoré nám 
spríjemnilo stretnutie, deťom aj ich peda-
gógom úprimne ďakujeme. Poďakovanie 
vyjadrujeme aj našim sponzorom, ktorí nám 
pomohli toto krásne podujatie pripraviť:

Termokomplex - p. Böhlke, HZ Metal - 
 p. Horváth, Mestské lesy- Ing. Tkáč, Sklopor-
celán - p. Kollárik, Kaderníctvo - p. Uličná, 
Reštaurácia Galéria, Kvety Jergová
 Nezabudli sme ani na naše členky, ktoré už 
žiaľ, nie sú medzi nami. Ich pamiatku sme si 
uctili položením kvetov na ich hroby.

Za Základnú organizáciu ÚŽS č. 6  v Krompachoch 

Izabela Slobodníková
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V Košiciach odhalili pamätnú tabuľu krompašskému rodákovi 
akademikovi Vladimírovi Hajkovi
Prírodovedecká fakulta UPJŠ 
v Košiciach oslávila v máji 
tohto roka svoju polstoročnicu. 
Pri oslavách nemohla chýbať 
spomienka na fyzika Vladi-
míra Hajka, jej prvého dekana 
(v rokoch 1963-1969), ktorý 
mal mimoriadne zásluhy na 
založení fakulty, dal jej pevný 
organizačný základ a vytýčil 
hlavné smery jej ďalšieho roz-
voja, ktoré sú aktuálne dodnes. 
V Parku Angelinum sa 22. 
mája 2013 uskutočnilo sláv-
nostné odhalenie pamätnej 
tabule tohto významného 
krompašského rodáka.  Dr. h. 
c. prof. RNDr. Vladimír Hajko 
pôsobil aj ako rektor Univerzi-
ty Pavla Jozefa Šafárika (v ro-
koch 1969–1974) a následne 
sa stal predsedom Slovenskej 
akadémie vied, ktorú viedol 
do roku 1989. Zomrel v roku 
2011 vo veku nedožitých 91 ro-
kov. Na slávnosti sa zúčastnila 
aj primátorka mesta Krompa-
chy Ing. Iveta Rušinová, ktorá 
v tejto súvislosti uviedla:

 „Je mi cťou, že dnes môžem 
byť pri odhalení pamätnej ta-
bule môjho vzácneho rodáka, 
akademika Vladimíra Hajka 
a súčasne pri oslavách polsto-
ročia Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafári-
ka, ktorej bol prvým dekanom. 
O jeho nesporných odborných, 
vedeckých a pedagogických 
kvalitách sa veľa povedalo a ur-
čite ešte povie. Ja by som chcela 
pripomenúť to, čo sa nespomína 
tak často,  že tento významný 
muž slovenskej fyziky, Sloven-
skej i Československej akadémie 
vied, pochádzal z Krompách. 
Rozlohou síce malého, ale his-
tóriou a pohnutými ľudskými 
osudmi bohatého mesta. Naše 
dejiny siahajú až do 13. sto-
ročia, ale hádam najznámejší 
sa stali  Krompašania svojou 
odvahou a statočnosťou, ktorú 
prejavili počas Krompašskej 
vzbury v roku 1921. Je to míľnik 
v histórii, ktorý naše mesto na-
trvalo poznačil. Akoby na ňom 
zanechal nezmazateľnú stopu, 

ktorú si viac, či menej viditeľne, 
nesie každý z nás. Práve v tých 
časoch sa Vladimír Hajko v na-
šom meste narodil. Verím tomu, 
že tento vzácny človek, ktorého 
mali možnosť osobne poznať 
mnohí z nás,  si niesol v sebe aj 
kus svojho rodiska. Myslím si, 
že aj preto, napriek nesporným 
úspechom, ostal skromným 
človekom, so zmyslom pre česť 
a statočnosť a s  vnímavým prí-
stupom k ľuďom. Na potvrdenie 
toho, si dovolím si citovať jeho 
vlastné slová:
„Človek si nemôže sám vybrať 
dobu, v ktorej by chcel prežiť 
svoj život. Vďaka svojim rodi-
čom sa v istom čase  a v istej 
krajine narodí a postupne sa 
pripravuje na svoje životné 
poslanie. Každá doba, a is-
tým spôsobom i krajina, má 
pritom svoju spoločensko-poli-
tickú atmosféru, ktorá určuje 
„pravidlá hry“ a človek, ktorý 
vstupuje do aktívneho života, 
sa môže rozhodnúť bojovať 
za zmenu týchto „pravidiel“, 

ak sa javia pre vývoj spoloč-
nosti nevyhovujúce a škodlivé.  
Alebo, je tu druhá možnosť, kto-
rú človek pri vstupe do aktívne-
ho života má – prijať stanovené 
„pravidlá hry“, a to niekedy 
aj ako nutné zlo, a v rámci ich 
existencie hľadať  a nachádzať 
východiská pre dosahovanie 
takých cieľov, ktoré sú spolo-
čensky užitočné a pozitívne.  
Ja som sa rozhodol pre tú dru-
hú cestu, riadil som sa pritom 
vždy svojim životným krédom, 
ktoré mi odporúčalo žiť  tak, 
aby som bol iným čo najmenej 
na obtiaž a čo najviac na osoh.“  

 V rámci Programu celoživot-
ného vzdelávania Slovenskej 
akademickej asociácie pre 
medzinárodnú spoluprácu sme 
v januári 2013 reagovali na 
výzvu mobilitného projektu 
Leonardo da Vinci. Spracovali 
sme prihlášku a čakali. 
 Koncom mája 2013 sme sa 
vďaka internetovej stránke 
www.saaic.sk dozvedeli, že 
naša prihláška uspela a schváli-
li nám grant na projekt Develop-
ment in vocational education. 
Vďaka projektu tak bude mať 
možnosť 15 študentov SSOŠ 
SEZ Krompachy vycestovať do 
Londýna a absolvovať dvojtýž-
dňovú prax začiatkom decem-
bra 2013 v britských firmách.
 V súčasnosti pre študentov 
organizujeme jazykový kurz, 

Ideme do Londýna!

v rámci ktorého absolvujú prí-
pravu na svoj pobyt a 15 najlep-
ších absolventov kurzu poletí 
do Londýna v sprievode dvoch 
vyučujúcich anglického jazy-
ka. Je to jedinečná príležitosť 
pre našu školu a pre študentov 
v rámci prípravy na svoje budú-
ce povolanie.

učiteľky anglického jazykaň

Mgr. Janka Gondová, Mgr. Katarína Ondášová

Bezpečne na bicykli
Týždeň bezpečnosti a kontroly 
chodcov, cyklistov na cestách, 
vyhlásený dopravným inšpek-
torátom Policajného zboru 
SR v rámci celého Slovenska, 
neostal bez povšimnutia ani na 
Základnej škole  s materskou 
školou, SNP 47 v Krompachy.
Koncom apríla sme zrealizovali 
jednodňový projekt nazvaný 
Bezpečne na bicykli. Jeho 
cieľom bolo prostredníctvom 
infor mač no -komuni k ač nej 
techniky a praktickými ukáž-
kami jazdy na bicykli  overiť si 
u žiakov ich vedomosti a prak-
tické zručnosti a návyky v tejto 
oblasti. Uvítali sme prítomnosť 
pozvaného hosťa p. Imricha, 
prevádzkovateľa autoškoly Gel-
nica, ktorý svojím programom 
spestril  projekt a urobil ho za-
ujímavejším, za čo mu v mene 
detí ďakujeme. V závere sme 

ZŠ s MŠ SNP 47

vyhodnocovali projekt, ktorý 
pri našej škole prebieha už od 
novembra. Je zameraný na 
bezpečnosti chodcov - žiakov 
v okolí  školy, na ktorú dohliada 
rómska hliadka. Výsledky a zá-
very nám ukázali, že v tejto ob-
lasti sú ešte stále veľké rezervy. 

  Koordinátorka DOV 

PaedDr. J. Rodáková

 ZŠ s MŠ, Ul. SNP 47, Krompachy
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 ZŠ s MŠ Maurerova informuje

PROGRAM „KIDS SCHOOL ECO LEARNING“ 
Spoločnosť Panasonic AVC 
Networks Slovakia s. r. o. 
sa aj v tomto školskom roku 
2012/2013 aktívne zapojila 

do ekologického výchovného 
programu, ktorého sa zúčast-
nilo desať základných škôl z ce-
lého Slovenska. Celkovo sa do 

neho zapojilo 575 detí.  Vyhod-
notenie projektu, ktorý skončil 
v polovici mája, sme uskutočnili 
6. júna 2013 v Trstenej v spolu-
práci s kolegami z tamojšej spo-
ločnosti Panasonic Industrial 
Devices s.r.o. Prvé miesto v ka-
tegórii žiakov získala 10 ročná 
Judita Saksová zo Základnej 
školy Maurerova v Krompa-
choch. Aj touto cestou Juditke 
GRATULUJEME a jej Ekolo-
gický denníček zasielame do 
európskeho kola tejto súťaže.
Kompletné vyhodnotenie súťa-
že je na www.panasonic.sk

       Ing. Andrea Jánošíková,

 Panasonic AVC Networks Slovakia, s. r. o.

Úspech Vincenta Ferka 
v Bratislave
Geografická olympiáda je medzi žiakmi 
školy obľú benou vedomostnou súťažou. 
Žiaci najprv preukázali svoje vedomosti na 
úrovni školského kola. Najlepší postúpili 
do vyššieho - obvodného  kola. Školský rok 
2012/2013 bol pre našich mladých geo-
grafov veľmi úspešný. Na obvodnom kole 
v kategórii 5. ročníka  sa Jaroslav Melega 
umiestnil na treťom mieste.  Dorota Fer-
ková zo šiestakov bola na druhom mieste.  
Prvý zo siedmakov bol Vincent Ferko. 
Úspešným riešiteľom v kategórii ôsmakov 
bol Marko Micherda. Do vyššieho - kraj-
ského kola postúpili súrodenci Ferkovci. 
Dorotka bola úspešnou riešiteľkou, Vin-
cent bol opať prvý a ako jediný zastupoval 
okres Spišská Nová Ves na celoštátnom 
kole v Bratislave. V silnej konkurencii zís-
kal tretie miesto. Žiakom zanieteným pre 
geografiu sa na škole venuje pani učiteľka 
Dana Kačurová.

Na hodine mediálnej výchovy si žiaci vy-
skúšali úlohu reportérov a Vincenta zahr-
nuli množstvom zvedavých otázok. 

Žiaci:  Čo si myslíš, mal si viac šťastia, 
alebo IQ?

Vinco:  Je dôležité mať vedomosti, ale aj 
trochu šťastia.

Žiaci: Učil si sa veľa?
Vinco: Pripravoval som sa v škole s pani 

učiteľ a zabúdajú sa vedomosti.

Žiaci: Aký si mal pocit z výhry ?
Vinco: Mal som veľmi dobrý pocit, bol 

som šťastný.

Žiaci:  Čakal si, že vyhráš ?
Vinco: Ani nie, trochu som dúfal..

Žiaci:  Kto bol na teba hrdý ?
Vinco:  Pochválila ma moja mama a pani 

učiteľka Kačurová.

Žiaci:  Akú cenu si získal?
Vinco:  Dostal som bronzovú medailu, 

poukážku na nákup , kvet a dip-
lom.

Žiaci:  Čomu sa venuješ vo voľnom čase ?
Vinco:  Rád športujem, hrám futbal za 

Krompachy, rád sa bicyklujem.

Žiaci:  Ako reagovali Tvoji kamaráti na 
úspech v súťaži ?

Vinco:  Povedali: Super Vinco.

Pani učiteľka Kačurová: „Všetci učitelia 
sme hrdí, že na škole máme šikovného 
a všestanne nadaného Vincka, prajeme mu 
veľa úspechov v ďalšom štúdiu. Spolu s Vin-
ckom dúfame, že v nasledujúcom školskom 
roku postúpi do celosvetového kola.“ 

Vinco žiakom porozprával o účasti na sú-
ťaži v Bratislave. Súťažiaci mali pripravený 
bohatý program, výlet do Mariánky a do 
Devínskej Novej Vsi. Prezreli si nový most 
spájajúci Slovensko s Rakúskom a múzeum 
v Bratislave. K dispozíci mali sprievod-

kyňu, ktorá žiakom ukázala aj historické 
centrum nášho hlavného mesta. 

Mgr. M. Micherdová a žiaci V.A
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Zo života Základnej školy Zemanská ulica 
Aký bol Monitor 2013 
na našej škole
Monitor na našej škole  začal o ôsmej hodi-
ne príchodom do školy.  Skupiny boli rozde-
lené podľa abecedy. Každá skupina odišla 
do určenej triedy. Na laviciach sme si našli 
kartičky s našimi menami , ktoré  určovali 
miesto nášho sedenia. Mali sme 10 minút 
na prípravu.  Najprv bol test zo sloven-
ského jazyka. Dostali sme inštrukcie. Test 
trval 60 minút, obsahoval 25 otázok. Po 
skončení  sme mali 20 minútovú prestávku, 
počas ktorej všetci prežívali najväčší  stres, 
pretože sa báli matematiky. Na počudova-
nie, matematika bola veľmi  ľahká. Trvanie 
testu, ktorý  obsahoval 20 otázok, bolo tiež 
60 minút. Väčšina žiakov mala matemati-
ku skončenú už 20 minút pred oficiálnym 
skončením časového limitu. Výsledky 
niektorých žiakov potešili, iných naopak 
sklamali. Výsledky monitoru našich de-
viatakov: slovenský jazyk 66,77 %, mate-
matika  62,88 %, čo sú oproti slovenského 
priemeru lepšie výsledky.

Cirkus
Aj do našej telocvični zavítal Cirkus. Vy-
stupovali tam dvaja kúzelníci, ktorí nám 
predvádzali rôzne kúzla. Na chvíľu im asis-
tovaliu aj naši spolužiaci Sebastián a Jano 
ako Cibuľka a Šikuľka. Predvádzali triky so 
zvieratami (miznúce holuby, tancujúca či-
vava), žonglovanie, kúzelnícke triky. Dobre 
sme sa bavili. Z niektorých kúziel sme boli 
tak prekvapení, akoby nás niekto osvietil. 
Môžem povedať nielen za seba, ale aj za 
ostatných , že u nás mali veľký úspech.

Pripravila B. Jánošová, 7.A

Deň Zeme
Deň Zeme sme na našej škole oslávili upra-
tovaním Čardy. Hneď na začiatku sme sa 
divili, ako môžu byť ľudia takí nezodpoved-

ní a nedbať na čistotu prírody. Našli sme 
tam rôzne haraburdy, plastové fľaše, ba 
dokonca aj sklo. Ľudia si asi nevedia vážiť 
prírodu samú. Asi im prekáža, že je čistá, 
bez jediného odpadu. Hm, sú až takí leniví, 
aby odhodili papier do koša? Alebo odniesli 
svoj odpad na skládku alebo kontajnera? 
Cudzí turisti, keď prídu do nášho mesta 
hovoria, že máme krásne lesy a čistú príro-
du, ale keď sa prejdú len kúsok po lese, ich 
názor sa mení. Každý Slovák u nás túži mať 
Rakúsko. A viete prečo? Lebo im závidia tie 
krásne a čisté lesy. Určite sa sami seba teraz 
pýtate, prečo by sme im to mali závidieť? 
Preto, lebo si vedia vážiť čo majú a neničia, 
čo je pre druhých potešením a hrdosťou. 
Veď aj my by sme mohli mať také krásne 
čisté lesy, len keby sme vedeli, že papier 
alebo fľaša patria do koša a nie do lesa. Nie-
len malé deti, ale aj dospelí, ba dokonca aj 
starší ľudia, keď idú do lesa zanechajú tam 
všeličo,  čomu hovoríme odpad. Keď sme 
zbierali odpadky, bola to pre nás drina, ale 
výsledok stál zato. Mali sme dobrý pocit z 
toho, že sme niečo urobili pre seba aj pre 
prírodu.  Ale keby ste len vedeli, ako tá prí-
roda trpí!                                   

 Pripravila Silvia Pavlíková, 8.A

Minifutbal 
“McDonald 2013“
Súťaž v minifutbale sa konala 25. apríla 
2013 v Jamníku. Našu školu reprezentovali 
Legát, Kapitánčik, Ferenčák, Varga, Masa-
ryk, Suchý, Patz, Hamrák, Horváth, Staňo-
vá, Sedmáková. Zúčastnili sa jej družstvá 

ZŠ Zemanská Krompachy a ZŠ Jamník.  
Skončili sme na druhom mieste.

 Open Session 
v Krompachy
Už siedmykrát sa stretli všetci milovníci 
„bikov“ v Krompachoch na východniarskej 
otváračke sezóny. Už po minulé roky bola 
účasť pomerne slušná, ale tohto roku sme 
namôjveru trhli rekord. Určite nás bolo 

niečo vyše stovky, čo sa mi zdá na malý 
neoficiálny pojazd veľmi slušné. Aj keď to 
spočiatku vyzeralo, že nám počasie nebude 
veľmi priať, nakoniec, opak bol pravdou. 
Slnko príjemne hrialo a mláky sa pomerne 
rýchlo vyjazdili. Trať sa celkom od minu-
lých ročníkov pozmenila, no nikto sa nesťa-
žoval. Ako vždy, najväčšie pripomienky boli 
k vývozu, resp. k tlačeniu. Z časti však bolo 
riešiteľné aj to, keďže nechýbala štvorkolka 
s ochotným vývozcom. Plusom bol určite 
aj stánok s občerstvením. Ak by som mal 
v globále zhodnotiť túto akciu, tak poviem, 
že je to určite pekný začiatok sezóny. Ako 
každá akcia, aj táto mala svoje „muchy“, 
no aj napriek tomu si neviem predstaviť iný 
“východniarsky” začiatok sezóny.

      Pripravil Adrián Bocan, 7.A

Zber papiera
My, žiaci 7.A triedy sme sa rozhodli zapojiť 
do zberu papiera. Vďaka našej pani učiteľke 
sme si požičali vozík, ktorý nám pomohol 
pri nosení ťažkého nákladu. Niektorí ľu-
dia nám boli ochotní prispieť, ale iní mali 
doma iného účastníka tejto akcie, ktorý 
mal už papier nazbieraný pre svoju triedu. 
Napriek tomu sme sa nikdy naspäť nevrá-
tili s prázdnymi rukami a doniesli si peknú 
„výslužku“. Pri našom putovaní od dverí 

k dverám ne-
mohli chýbať 
naše bláznivé 
nápady. Bod-
kou za našim 
p r og r a m o m 
bol dobrý 
pocit z dobre 
vykonanej tí-
movej práce. 
Pevne verím, 
že takým-
to dobrým 
k o l e k t í v o m 
z o s t a n e m e 
naďalej. 

Pripravila Aneta Pavanová, 7.A
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Zo spomoenok ...     Hurá na prázdniny!
Včera
Je posledný júnový deň školské-
ho roku. S vysvedčením v ruke 
spokojne kráčam domov. Ne-
mám najmenší problém. Napo-
kon, čo by tak asi mohlo trápiť 
sedemnásťročnú myseľ?! Predo 
mnou sú predsa dva mesiace 
prázdnin, dva mesiace  oddy-
chu! Vlastne,  len jeden. Veď 
júl strávime celý v Bratislave. 
Ideme na letnú brigádu. Sme 
super kolektív a do Bratislavy 
sa prihlásila skoro polovica 
našej triedy. Minulého roku 
sa oberali marhule a vraj bolo 
super. Tak hádam aj toho roku 
bude. Uvidím, ešte som z domu 
nebola. Idem sa rýchlo pobaliť, 
zajtra vyrážame. Už aby to 
bolo! Hurá na prázdniny!
 Konečne je tu deň D, krásne 
júlové predpoludnie. Nedočka-
vo stojíme na krompašskom 
peróne. O malú chvíľu nastúpi-
me do rýchlika smer Bratislava. 
Je pomerne plný a tak si kde-tu 
pomedzi pasažiermi hľadáme 
voľné miesta. Mne s Andreou sa 
ušlo miesto        v kupé pri dvoch 
mladých babách, vracajúcich 
sa z dovolenky. Chúdence, tak 
ony už pracujú, dozvedáme sa 
po chvíli z rozhovoru. Im už 
bezstarostný študentský život 
skončil... Zato ten náš ešte 
trvá! Sme veselí, bezstarostní, 
hluční. Vo vykladaní vtipov sa 
predbiehame ostošesť. Iba čo 
nás na chvíľu preruší sprievod-
ca. Vyberá klieštiky a "štiká" 
našim spolucestujúcim cestov-
né lístky. My máme skupinový, 
o nič sa nestaráme. Na všetko 
predsa máme vedúceho – na-
ším pedagogickým dozorom 
z gymnázia je František Pavlík. 
Dobráčisko od kosti,  kľudný to 
človek. Ten si s nami ešte užije. 
Veselá nálada pretrváva a tak až 
po hodnej chvíli zisťujeme, že 
vlak zastal kdesi v poli. Že stojí 
a stojí... no my sme pokojní, 
hoci nepoznáme dôvod, prečo 
stojíme a nevieme ani dokedy 
budeme stáť. Máme krásnych 
sedemnásť a patrí nám celý 
svet. Svet je gombička!  Z nášho 
kupé sa naďalej ozýva: „A tento 
poznáš“? 

Cesta vlakom do nášho hlav-
ného mesta má trvať iba sedem 
hodín. Vôbec netušíme, že po-
ruchou na trati sa nám predĺži 
o ďalších päť a tak v skutočnosti 
cestujeme pol dňa. Konečne 
sme sa pohli. O malú chvíľu 
sme v Púchove. Ešte výmena 
rušňov a už nerušene pokraču-
jeme až do cieľa. Bratislava nás 
však víta už za tmy.  Päťhodi-
nové meškanie urobilo svoje. 
Napriek tomu, že sme mladí, 
badať už na nás stopy únavy. Na 
Mladú Gardu (vysokoškolský 
internát v Bratislave) sa dostá-
vame pred polnocou. Ubytova-
ní sme narýchlo, roztrúsení po 
ktorýchkoľvek voľných izbách. 
Po polnoci skosení únavou tvr-
do zaspávame. Ale čo to? Sníva 
sa mi? Či to naozaj? Akoby 
ktosi volal o pomoc... Otvorím 
oči. Je už vidno. Veru, nesníva 
sa mi. Volá ma Andrea. Prievan 
jej ráno zabuchol na kúpeľni 
dvere a ona zostala bez kľučky 
zabuchnutá zvnútra. Von ne-
môže a tak búcha na dvere. Som 
ešte rozospatá a tak nechápem, 
prečo volá akurát mňa. Hoci - 
nikto iný tu nie je. Neochotne 
vstávam z postele a za zabuch-
nutými dvermi sa  tvárim, že 
jej pomáham. No, bez akého-
koľvek pracovného náčinia to 
jednoducho nejde. Konečne si 
uvedomujem vážnosť situácie 
a idem za vedúcim pre pomoc. 
Netrvá dlho a Andrea je na 
slobode. Je po klaustrofóbii. 
O necelú hodinku sme už všetci 
zo skupiny ubytovaní pokope 
v jednom z pavilónov Mladej 
Gardy.
 Zajtra je pondelok. Ráno na-
stupujeme do práce. Marhule 
toho roku neoberáme. Každý 
z nás bude brigádnikom na 
niektorom z bratislavských 
cintorínov. Našou úlohou bude 
rušiť staré hroby, na ich mieste 
zasiať trávu. Ostane len pomník 
a celý cintorín budeme postup-
ne premieňať na park. V skupin-
ke študentov, v ktorej som aj ja, 
je nás dokopy päť.  Dostávame 
sa na starý evanjelický cintorín 
pri Kozej bráne. Na našom no-
vom pracovisku nás privítajú 

zamestnanci cintorína - dve 
staršie panie a jeden mladý cha-
lan po obrne, Peter.

Hneď v prvý deň sa usilovne  
púšťame do práce. Na chvíľu 
vystrieme chrbát a našej po-
zornosti neujde prichádzajúci 
fešák v slnečných okuliaroch. 
Akoby aj mohol. Je príliš ná-
padný. Nezvyčajne vysoký, 
štíhly, elegantne oblečený. Za 
ruku drží dieťa. Hm, fešák. Čosi 
sa dohaduje s našou vedúcou 
a chystá sa odísť... Napriek 
slnečným okuliarom na nose 
v ňom spoznávame mladého 
Martina Hubu. Snažíme sa 
na seba upozorniť, akože inak 
v našom veku, kývaním. „Nuž, 
svojmu otcovi sa nevyrovná, ale 
v reálnom živote je aj tak väčší 
fešák ako v telke,“ konštatuje-
me. „A čo tu chcel?“ vyzvedáme 
u našej vedúcej. „Prišiel si do-
hodnúť so mnou kosenie záhra-
dy, ale teraz už poďho do práce, 
zvedavci!“ Úlohy máme všetci 
presne podelené. Výhovorky, 
že nevieme, čo treba robiť, 
nejestvujú. Ja mám dnes na sta-
rosti vyplieť burinu na hriadke 
s chryzantémami, ktoré zdobia 
vstup do cintorína – vedúca mi 
ukazuje, ako nepoškodiť mladé 
zelené výhonky v tráve. Po mne 
prichádza Andrea s konvou 
a budúce chryzantémy zalieva. 
Na povel vedúcej, obe s An-
dreou s ňou odkráčame o oddiel 
vyššie a ďalej pokračujeme v 
práci. Po nás prichádza Lydka 
s kosákom v ruke. Okrem trávy 
pokosí všetko, čo jej stojí v ces-
te... aj naše vypleté a poliate 
chryzantémy. Veď tie vyzerajú 
tiež ako tráva... Vedúca sa chytá 
za hlavu... Ďalší deň sa chytá 
ešte viac... Ktosi zrezal orech... 
Keby aspoň orechy na ňom ne-
chal dozrieť a zrezal ho mimo 
vegetácie... My však máme 
vo svojich hlavách úplne iné 
problémy. Po včerajšku sme ne-
vyspatí. Včera bola diskotéka, 
na ktorej spievala Eva Kostolá-
nyiová, a to sme si predsa ne-
mohli nechať ujsť. V minisukni 
a bielych čižmičkách vyzerala 
úchvatne. Tak trocha sme v ten 

večer „závideli“ našim o dva 
roky starším spolužiakom 
z gympla - Ferimu Schreine-
rovi a Petrovi Lenártovi, ktorí 
už sú prijatí na vysokú školu 
v Bratislave. Oni totiž s Kosto-
lányiovou a jej hosťom, Miškom 
Dočolomanským, sedeli na dis-
kotéke pri jednom stole... Počas 
dnešnej obedňajšej prestávky 
nepociťujeme hlad, skôr deficit 
spánku. Naša vedúca, zlatý to 
človek! Dovolí nám trochu si  
podriemkať. Spánok, i keď krát-
ky, je sladký. Ani vo sne však 
netušíme, že práve v tom čase 
prichádza  náš pedagogický do-
zor, Ferko Pavlík. Skontrolovať 
a overiť, či sú s nami v práci spo-
kojní, či si plníme úlohy. Nájde 
nás svorne spiacich na lavičke, 
urobí záber a fotka je na svete. 
Po návrate domov  sa naše 
foto začiatkom školského roka 
ocitá na celoškolskej nástenke 
s podnadpisom „Zastihli sme 
ich v pracovnom čase“. Ešteže 
nás tam vidno iba od chrbta... 
No predsa len sa snažíme byť 
dobrí a každá snaha by sa mala 
oceniť. A sme slušne vychovaní. 
Do práce chodievame električ-
kou a pri nástupe postaršieho 
človeka sa okamžite dvíhame 
zo sedadiel a úctivo uvoľňujeme 
miesto. Postarší je pre nás kaž-
dý, kto má nad tridsať... Veď my 
máme krásnych sedemnásť... 
Sme veselí, bezstarostní, hluč-
ní. Svet patrí nám, svet je gom-
bička! V električke sa okrem 
slovenčiny ozýva ruština.  
Neznámi chalani sa za nami ob-
zerajú, nadväzujú rozhovory...
„Študujete v Bratislave?“ 
„Nie, my tu pracujeme...“ 
„Áno, a kde?“  
„Na cintoríne...“  
Tu dialógy prirodzene končia... 

Dnes
Je posledný júnový deň školské-
ho roku. Okolo mňa prechádza-
jú deti s vysvedčením v ruke. 
Tak trochu im závidím. Ani nie  
tie krásne chvíle oddychu, ako 
tú bezstarostnosť... Dva mesia-
ce! A ktoževie, možno tiež len 
jeden. Ten druhý možno strávia 
na letnej brigáde. A možno aj 
obidva. Možno to bude tu doma 
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- na Slovensku, možno v niek-
torom štáte Európy a možno na 
úplne inom kontinente. Otvori-
li sme sa svetu, svet sa otvoril 
nám a každý, no najmä mladí, 
majú možnosť ho spoznávať. 
Svet patrí im, svet je gombička!
 Z bratislavských Palisád 
pomaly kráčam k evanjelic-
kému cintorínu pri Kozej 
bráne. K miestu, ku ktorému 
ma napriek piete viažu veselé 
spomienky. K miestu,  kde sme 
kedysi ako študenti brigádo-
vali. Neviem už nájsť hriadku 
s chryzantémami, pretože tu 
dávno nie je. Neviem, kde stál 
orech, ktorý pred rokmi za 
stovku (!) vyrúbali naši spolu-
žiaci a kamaráti Imro s Vasilom 
a Petrom len preto, že ich o to 
požiadal pán, ktorému strom 
pri hrobe jeho príbuzných 
z neznámeho dôvodu prekážal. 
Niet stromu a možno už nežije 
ani ten pán. Ktohovie. Ale na 
priznanie našich kamarátov si 
aj po rokoch jasne spomínam. 
A veruže neviem  nájsť ani 
náhrobok, na ktorom sa cez 
obedňajšiu prestávku opaľova-
la v plavkách naša krásna spo-
lužiačka Valika s dokonalou po-
stavou. Keď píšem s dokonalou, 
mám na mysli naozaj dokonalú. 
Dokonalosť sa za našich čias 
totiž tkvela v prirodzenej kráse. 
Lebo o implantátoch, či boto-
xe sme v tom čase, našťastie, 
nemali ani potuchy. A akoby 
to bolo včera, s úsmevom si 
vybavujem, ako ju z opaľovania 

vytrhol krik manželky nebo-
hého: „Čo si to dovoľujete, vy 
si tu ležíte na mojom manželo-
vi...?!“ S odstupom času naozaj 
neviem, bolo to úsmevné, či..? 
V sedemnástich sa tým nezao-
beráte. Sadám na neďalekú la-
vičku. Nielen vstupná brána na 
cintorín, ale všetko je zmenené. 
Uplynuli štyri desaťročia. Bože, 
ako ten čas letí. Po toľkých ro-
koch sa stal z cintorína ozajst-
ný park, aký sme vtedy, pred 
rokmi, začali budovať. S tráv-
nikom, lavičkami, množstvom 
stromov, okrasných kríkov i hr-
kútaním divých holubov, ktoré 
neodmysliteľne týmto pietnym 
miestam patria... A v tejto oáze 
pokoja  sa prechádzajú mamič-
ky s kočíkmi, na lavičkách za 
pekného počasia posedávajú 
ľudia. Prechádza však cezeň aj 
mnoho náhliacich sa ľudí, ktorí 
jeden z chodníkov využívajú 
ako skratku do centra. Sedím 
a spomínam na vlastné chvíle 
bezstarostnosti... Na naše 
prehrešky voči nášmu vtedaj-
šiemu pedagogickému dozoru 
– pánovi Pavlíkovi, ktorý sa 
nás na gymnáziu snažil počas 
pracovného vyučovania všeli-
čomu priučiť, len nie u každého 
sa mu to podarilo. Dnes viem, 
prečo musel vedieť o každom 
našom kroku. Prečo sme sa 
mohli diskoték zúčastňovať len 
pod jeho dozorom. A ešte mno-
ho ďalších prečo. Pretože sme 
nemali osemnásť a on niesol za 
nás zodpovednosť. I preto nás 

každý večer po 22. hodine pri-
šiel skontrolovať, či sme všetci 
na svojich izbách. Aj sme boli. 
Všetci zakrytí po krk paplónom 
a pod ním oblečení. A len čo za 
sebou zatvoril dvere, povyliezali 
sme z postelí a s električenkou v 
ruke, hybaj na zastávku pred in-
ternátom a poďho voziť sa elek-
tričkou po nočnej Bratislave na 
konečnú a späť. Prehrešok? Na 
vtedajšiu dobu možno. A nebol 
len jeden, bolo ich viac -  prvé 
dotyky s alkoholom či cigaretou 
boli však v porovnaní s dnešnou 
dobou jemné. Pohárik  bieleho 
"Nitrianskeho kniežaťa", "No-
vohradského dievčaťa", či "Bak-
chusu" so Salvatorkou, alebo 
červeného "Rubesa" s pepsi... 
Ak už prvá cigaretka - tak vý-
lučne s filtrom, nejaká BT-čka, 
či tvrdá SPARTA v parku na 
lavičke, kde nás nikto nevidel... 
Lebo v sedemnástich bolo pre 
nás jednoducho hanbou nevy-
skúšať to. Prehrešky k tomuto 
veku akosi patria. Po rokoch 
zisťujem - niet sa za čo hanbiť. 
I keď sme občas doma odpapu-
ľovali, v podstate sme si svojich 
rodičov vážili. Vážili sme si 
i svojich učiteľov, ktorým sme 
si nikdy nedovolili odvrávať. 
V sedemnástich sa však nad ni-
čím vážnym nezamýšľate. Máte 
hlavu plnú ideálov, bezstarost-
nosti, jedinou vašou starosťou 
je, ako stráviť voľný večer. Vy-
beráte si z množstva kín, ktoré 
máte k dispozícii,  vyhľadávate 
hluk diskoték. Vtedy ešte nie, 

ale dnes už chápete, čo je to 
únava po celodennej práci, čo 
je to bolesť hlavy, prečo chcete 
mať stíšený zvuk rádia, či televí-
zie. Radi by ste povedali svojim, 
dnes už nežijúcim rodičom, že 
nielen vtedy, keď nám bolo se-
demnásť, ale jednoducho vždy 
mali pravdu. Pomaly sa dvíham 
z lavičky. Martina Hubu tu 
určite nestretnem, čo by tu aj 
robil. Skôr ho možno náhodne 
stretnúť v Slovenskom raji, než  
tu. Na jeho potulkách príro-
dou ho už sprevádza generácia 
vnúčat... Raz darmo, mladosť 
je za nami. A je to dar, ktorého 
hodnotu pochopíme, keď zo-
starneme. Ale mať vnúčatá je 
zaiste úžasná vec...

Zajtra
 Zajtra o takom čase už bu-
dem vo vlaku. Na železničnú 
stanicu pôjdem prostriedkom 
hromadnej dopravy, v ktorom 
sa okrem slovenčiny bude ozý-
vať angličtina. Možno sa nájde 
niekto sedemnásťročný, kto 
uvoľní miesto nám, nad tridsať. 
Sprievodca v rýchliku už nebu-
de mať klieštiky, iba skontroluje 
počítačom vytlačený cestovný 
lístok. Rušeň v Púchove už ne-
prepájajú a cesta potrvá niečo 
vyše päť hodín. Samozrejme, 
ak nebudú výluky. Tie nám ešte 
zostali. No rýchliky už u nás, 
v Krompachoch, žiaľ, nestoja. 
Výnimočne iba jeden - v piatok. 
Vo vlaku nebude nikto s nikým 
osobne komunikovať. Vtipy sa 
dnes predsa posielajú inter-
netom. Každý bude listovať vo 
svojom smartfóne, alebo sa pri-
pojí cez notebook na sociálnu 
sieť. Tichučko si sadnem a  vy-
tiahnem svoj notebook. Aby 
som „zapadla“. Nebudem však 
s nikým na sociálnej sieti. Bu-
dem sama, a predsa nie celkom 
sama. Budem so svojimi spo-
mienkami. So spomienkami na 
mladosť, na študentské časy, tie 
sú predsa najkrajšie. V pamäti 
každého z nás majú tie najjas-
nejšie kontúry. A možno z nich 
utkám nejaký príbeh. Tak prečo 
sa oň nepodeliť...

Marta Mičeková
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MOTORISTI 

POZOR !

Záhradkárska poradňa
Zavárame pre diabetikov
Pre záhradkára je leto obdobím, keď je už 
plne rozbehnutá konzervárenská sezóna. 
Chcel by som v tomto článku upriamiť po-
zornosť na skupinu ľudí, ku ktorým patrím 
už roky aj ja. Na diabetikov. Je nás už skoro 
20 percent z celkovej populácie. V obcho-
doch však konzervy pre nás musíme pracne 
hľadať, ak vôbec nejaké nájdeme. Ponúkam 
vám preto recepty na prípravu vlastných 
dia zaváranín, ktoré už roky konzumujem.
Aby sme mali úspech a aby naša práca 
nevyšla nazmar, je potrebné pri príprave 
dodržať určité podmienky. Prvou je mať 
dobrý sklenený teplomer do 100°C. Dosta-
neme ho v zdravotníckych potrebách. Je to 
investícia, ktorá sa nám vráti už v prvom 
roku. 
Ak chceme úspešne konzervovať, musíme 
dodržiavať aj niektoré zásady konzervova-
nia, aby sme zbytočne nemrhali surovinami 
ani peniazmi. Už pri spracovaní ovocia je 
potrebné obmedziť, alebo čo najviac znížiť 
možnosť vstupu infekcie do ovocia, ale rov-
nako aj do pomôcok na konzervovanie či 
obalov. Čisté pracovné prostredie, čisté ná-
doby a náradie, hygienicky nezávadná voda 
sú samozrejmou podmienkou. Na zničenie 
všetkých mikroorganizmov a inaktiváciu 
enzýmov potrebujeme, aby bol celý obsah 
konzervy zohriaty na teplotu 70°C po dobu 
10 - 20 minút, alebo 75°C po dobu 5-10 mi-
nút, alebo 80°C po dobu 1-5 minút.

PRÍPRAVA KONCENTROVANÉHO 
SLADKOKYSLÉHO NÁLEVU:
Na l liter 8% octu pridáme 100 g soli 
a 35 tabletiek umelého sladidla VITAMAX. 
Po rozpustení prísad získame koncentro-
vaný nálev, ktorý pred použitím zriedime 
studenou, alebo teplou vodou. Takýto 
koncentrovaný nálev nám vydrží aj do na-
sledujúcej sezóny. Okrem uhoriek môžeme 
koncen trovaný nálev pri vhodnom zriedení 
s vodou použiť na prípravu skoro všetkých 
druhov sterilizovanej zeleniny. 

Na uhorky ho zrieďujeme pomerom jeden 
diel nálevu k trom dielom vody. Uhorky po 
dôkladnom umytí prepichneme dvojvidlič-
kou, alebo ihlicou. Tým si zabezpečíme, že 
sa nám po zavarení plody nescvrknú a za-
chovajú si prirodzený tvar. 

POSTUP PRI ZAVÁRANÍ UHORIEK:
Do 720 ml fľaše dáme na dno:
• l súkvetie kôpru
• 1 - 2 plátky stredne veľkej cibule 
• 6 - 8 ks celého nového korenia 
• 6 - 8 ks celého čierneho korenia 
• 1/3 kávovej lyžičky horčičného semena
•  3 - 4 plátky surovej alebo predvarenej 

mrkvy 
•  podľa chuti môžeme pridať feferónku 

alebo chren 
 Dobre naukladané uhorky zalejeme 
zriedeným teplým nálevom (1:3) tak, že 
dosahuje l cm pod povrch fľaše. Fľaše na-
ukladáme do vhodného hrnca, na dno kto-
rého dáme hliníkovú vložku, alebo zložené 
noviny (aby nedošlo k prasknutiu fliaš pri 
zohrievaní). Zohrievame priamo na plyne 
alebo na elektrickej platni. Fľaše uzatvorí-
me viečkami tak, že jednu fľašu necháme 
otvorenú, aby sme mohli teplomerom 
merať teplotu nálevu. Vodný kúpeľ, v kto-
rom prebieha sterilizácia by mal siahať po 
úroveň cca 2 cm od vrcholu fliaš. Nezáleží 
pritom na teplote vodného kúpeľa, ani na 
dĺžke sterilizácie. Len čo v pohári dosiah-
neme teplotu 75°C, sterilizáciu ukončíme, 
poháre z hrnca vyberieme a dôkladne uza-
tvoríme zaváracou hlavicou a prevrátime, 
aby sa viečka dosterilizovali. 
 Ďalšiu várku uhoriek dávame do hrnca 
až keď je v ňom teplota vody nižšia ako 
60°C, ináč hrozí, že nám budú sklenené 
poháre praskať. Zavarené poháre necháme 
v obrátenej polohe aspoň 15 minút, ale 
môžu tak ostať až do vychladnutia. 

 Rovnakým spôsobom postupujeme aj 
pri sterilizovanej paprike, s tým, že na vrch 
nálevu dáme 1-2 lyžice čerstvého stolového 

oleja. Koncentrovaný sladkokyslý nálev 
riedime vodou 1:4. Poháre plníme nále-
vom tak, aby hladina siahala 10 - 15 mm 
pod okraj pohára, aby nám pri sterilizácii 
neunikal olej. Teplota má pri sterilizácii  
kontrolovanom pohári dosiahnuť 80°C. 
 Podobne sterilizujeme tiež mladú cibuľ-
ku s nálevom riedeným 1:4 a teplotou v po-
hári 78 °C. Uvarenú červenú repu zalieva-
me nálevom 1:2 a sterilizujeme pri teplote 
aspoň 75°C. Zeleninové zmesi a šaláty za-
lievame nálevom 1:3, teplota v sledovanom 
pohári musí dosiahnuť najmenej 75°C.

PRÍPRAVA KOMPÓTOV:
Čerešňový kompót: 
Na dno pohára dáme 7 tabletiek umelé-
ho sladidla, naložíme čerešne a zalejeme 
čistou vodou. Ak sú čerešne veľmi sladké, 
môžeme vodu mierne okysliť kyselinou cit-
rónovou. Sterilizujeme uvedeným spôso-
bom, pričom teplota v sledovanom pohári 
by mala dosiahnuť najmenej 75°C.

Broskyňový kompót: 
Na dno pohára 10 tabletiek sladidla, nauk-
ladáme polené broskyne, zalejeme vodou. 
Voda by mala siahať 5 - 10 mm pod hrdlo 
pohára. Ak sú broskyne nezrelé, teplota 
by mala vystúpiť v otvorenom pohári na 
80 -85°C. 

Ringlotový kompót:
Na dno pohára 10 tabletiek sladidla, teplo-
ta 73 - 78°C podľa zrelosti ringlôt.
Slivkový kompót neprisladzujeme umelým 
sladidlom, slivky zalievame čistou vodou 
a teplota v otvorenom pohári by mala do-
siahnuť 70°C.

Jahodový kompót: 
Na dno pohára dáme 5 tabletiek sladidla, 
jahody zalejeme čistou vodou, teplota v po-
hári musí dosiahnuť 76 - 80°C. Aby sme 
zamedzili plesniveniu kompótu, môžeme 
do každého pohára pridať na vrch štipku 
kyseliny sorbovej.

Úspešné zaváranie vám želá Ján Milo

Predaj autoplynu a propánbutanových fliaš
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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V sobotu 8. júna 2013 sa uskutočnil 37. 
ročník Turistického prechodu Krom-
pašskými vrchmi. Do pochodu zapojilo 
144 účastníkov, čo nás organizátorov 
príjemne prekvapilo a potešilo. Hlavným 
organizátorom bol Klub slovenských 
turistov MŠK Krompachy za spoluúčasti 
Mesta Krompachy a Mestského športo-
vého klubu Krompachy. Napriek nie veľmi 
optimistickému dátumu s menom Medard, 
nám už od rána prialo pekné slnečné po-
časie. Priaznivci pešej turistiky a vyzná-
vači hľadania krás okolitej krompašskej 
prírody, nádherných daností dolín, roklín 
a skalných útvarov chránenej krajinnej 
oblasti Červené skaly, sa už od 7.00 do 
10.00 hodiny registrovali pred reštauráciou 
Melódia. Turisti, ktorí prišli do Krompách 
a kde sa radi vracajú, sú skoro každo-
ročne hlavne z Košíc, Prešova a Spišskej  
Novej Vsi. 
 Z celkového počtu účastníkov bolo 
52 Krompašanov a vekový priemer 

všetkých zúčastnených turistov bol 53 ro-
kov. Možno sa spýtate, prečo to uvádzam? 
Možno preto, lebo tieto noviny budú čítať 
práve Krompašania. Práve k nim a hlavne 
k rodičom detí a mládeže sa chcem priho-
voriť, aby dali prednosť prechádzke lesným 
chodníkom, kde sa ľahšie rozpráva o ve-
ciach, na ktoré možno cez týždeň nie je čas 
alebo chuť. Alebo je jednoduchšie sadnúť si 
k televízoru, za počítač a stráviť tam hodiny 
v nečinnosti?
Mesto Krompachy má jedinečnú polohu, 
veď ešte sme len na miestnej komunikácií a 
už sme v lese, či už ideme na Líščí vrch, Plej-
sy alebo do Doliny. Z Krompách môžete ísť 
po turistických značkách, ktoré sú vo veľmi 
dobrom stave, aj na Slovinky, do Poráča, 
Spišských Vlach, Margecian, Žakaroviec 
či Gelnice. Sú to nenáročné turistické trasy, 
ktoré pri troche sebazaprenia zvládnu aj 
školopovinné deti s rodičmi, len si to treba 
vyskúšať. Územie Líščieho vrchu, Galmu-
su je zároveň ideálnou nenáročnou trasou 
na celodenné výlety či prechádzku a pobyt 
v prírode.

 Pre organizátorov akejkoľvek akcie je 
najväčším potešením účasť, ale hlavne 
účasť domácich, pre ktorých sa to v prvom 
rade snažia organizovať. Desať turistických 
tras dávalo možnosť využiť svoju kondíciu 
podľa náročnosti trasy. Podstata turistiky 
je hlavne v tom, že ste vonku, otužujete 
svoje telo, udržujete si kondíciu a popri tom 

ste s priateľmi, ktorí Vás vypočujú, dobrým 
slovom povzbudia a podržia. Zároveň nám 
turistika ponúka potešenie z modrej ob-
lohy, mnohých odtieňov zelenej farby lúk 
a lesov, zo zurčiacich potokov a spevu vtá-
kov. To všetko Vás dokáže doplniť energiou 
do ďalších dní. 
Verím, že už na budúcoročnom, 38. roční-
ku Turistického prechodu Krompašskými 
vrchmi, sa budeme na turistických chodní-
koch v okolí Krompách stretávať aj s mla-
dými turistami v sprievode rodičov a mož-
no aj starých rodičov. My, organizátori, sa 
na to už tešíme.

Ing. Anna Čupajová

Klub sl. turistov MŠK Krompachy

37. ročník Turistického prechodu Krompašskými vrchmi 
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OSEMSMEROVKA KUPÓN č. 6

Krompašský spravodajca 
je v predaji po 15. dni 
v príslušnom mesiaci. 
Uzávierka príspevkov 

je do 10. dňa daného mesiaca.
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• Predám pozemok s rozlohou 30 m2 
na garáž pri gymnáziu so stavebným 
povolením a projektom. Cena doho-
dou.     Kontakt: 0903 593 260

Slovenské príslovie:
Dobrá správa sa šíri pomaly... (dokon-
čenie v tajničke)

   Autorka: Ružena Andrašovská, Krompachy

Správna odpoveď tajničky z májového 
čísla: „ ...že ju len zrazilo auto.“
Vyžrebovaným úspešným lúštiteľom 
je Jozef Kovalík, Poštová 2, Krompachy.
Výhru si môžete prevziať v pokladni 
mestského úradu na prízemí.

INZERCIA

P O R E K A D L O A A A K Č I N D U T S
O R T K Z O A L E C V U A A T S A P L N
L A I L S S K K I N R L L K P Á I A R E
I R Ý E A CH L N L Č A O A I R I D E C Ž
T B L N H S E I A P T P M S S I T P T I
I O Ť B O R B H E D O A Á A D P A Á U E
K K K A A S A A B P Á T R L O K L K N N
A A A P E O K D H K K N O K V I D A L K
H P N L E P S P A U Z A O P S K Ó L I A
A O A K A K T U S K L R K L A S Y R K B
R R P R E A M B U L A S A R O M O K U Á
P L A CH E T N I C A K I N O R K O H Ú T

KABÁT, KABELKA, KAKTUS, KALAMÁR, KANAPA, KAPCE, KAPITÁN, KAPOR, 
KLADIVKO, KLASIKA, KLENBA, KNIHA, KOBRA, KOHÚT, KOLESO, KÓLIA, 
KOLONÁDA, KOMORA, KRIAK, KRONIKA, KRYSA, KUKLA, KURČA, PANEL, 
PARENICA, PASTA, PAUZA, PLACHETNICA, POKORA, POLITIKA, POREKADLO, 
POTOPA, PRAHA, PRALES, PREAMBULA, PRIEHRADA, SALTO, SALVA, SIETE, SKRAT, 
SLADIDLO, SLIEPKA, SLUHA, SNEŽIENKA, STUDNIČKA  

Outlet
FASHION
KROMPACHY

Predajňa športového oblečenia a obuvi 
pre dospelých a deti

Námestie Slobody 93/16
(vedľa NIKE) v Krompachoch

NIKE, 
ADIDAS, 

PUMA,
 NUMERO UNO

AKCIA 

detské a dámske TRAMKY

8,- EUR
sandále detské, dámske a pánske, 

zdravotná obuv od talianskej firmy 

NUMERO UNO


