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Prihovára sa Vám primátorka
mesta Krompachy
Vážení spoluobčania,
prvý polrok roku 2013 je za
nami a bolo by potrebné zbilancovať uplynulé obdobie. Vrátim
sa pritom do nedávnej minulosti. V novembri roku 2011 sme
boli vládnymi politikmi a predstaviteľmi ZMOS-u upozornení, aby sme rozpočet pre rok
2012 postavili veľmi opatrne,
pretože sa v tomto roku prehĺbi
kríza a bude potrebné šetriť.
Vedenie mesta a poslanci Mestského zastupiteľstva v Krompachoch zvážili tento faktor
a pre rok 2012 prijali rozpočet,
v ktorom sme schválili maximálne šetrenie v mzdových, ale
aj v bežných výdavkoch.
V čase hospodárskej krízy, pri
zníženom príjme z podielových
daní, pri nízkych výberoch
daní, najmä kvôli veľkému
množstvu neplatičov v meste
a pre platenie splátok úveru,
sa nám podaril „husársky kúsok“. V roku 2012 sme ušetrili
265 000 eur, čo je v prepočte
takmer 8 miliónov Sk. Tento
prebytok sme preniesli do
roku 2013. Ešte koncom minulého roka však Rada Združenia miest a obcí Slovenska
(ZMOS) podpísala s Vládou
SR memorandum. Zaviazala
sa v ňom v mene všetkých obcí
a miest konsolidovať verejné
prostriedky, a to systémom,
oproti roku 2012 ušetriť na
bežných výdavkoch 10 percent
a 5 percent na mzdových výdavkoch. Tu nastal problém pre

tie mestá a obce, ktoré šetrili
v predchádzajúcom roku, teda
aj pre naše mesto. V roku 2012
sme mali postavený rozpočet
vo výdavkovej časti na hranici
únosnosti. Akokoľvek sme sa
pri stavbe rozpočtu na rok 2013
snažili, mali sme problém znížiť
bežné výdavky ešte o ďalších 10
percent oproti roku 2012. Navrhli sme zníženie mzdových
výdavkov o 5 percent, avšak pri
bežných výdavkoch sme navrhli zníženie len o 7 percent.
Pre vysvetlenie chcem uviesť,
že bežné výdavky sú výdavkami na chod mesta, t. j. finančné
prostriedky určené na energie,
na likvidáciu odpadu, na údržbu ciest, chodníkov a zelene,
výdavky na šport a športoviská,
na kultúru, na sociálnu oblasť,
ale aj na chod školských a mi-

moškolských zariadení okrem
miezd učiteľov v základných
školách, ktorých mzdy sú financované štátom v rámci prenesených kompetencií.
Kapitálové výdavky sú výdavky na spracovanie projektových
dokumentácií a na realizáciu
nových stavieb, prípadne na
rekonštrukciu, alebo modernizáciu už existujúcich stavieb,
na ktoré je potrebné vydanie
stavebného povolenia.
V súlade s rozpočtovými pravidlami nie je možné prebytok
hospodárenia použiť na bežné
výdavky, ale len na kapitálové
výdavky, prípadne je ich možné
použiť na fond bývania. Znamená to, že ušetrené prostriedky z roka 2012 nemôžeme
v tomto roku použiť napr. na
opravu detských ihrísk, alebo

na opravy ciest, prípadne na
zaplatenie energií.
Začiatok tohto roka bol pritom
pre nás veľmi zlý. Už v zime
nám vyvstal problém v čerpaní
bežných výdavkov. Množstvo
snehu a neustále zmeny teplôt
sa podpísali pod neúmerne
vysoké výdavky na zimnú
údržbu. Raz sme sneh odhŕňali
a posypávali chodníky, potom
sme posypový materiál zametali, pretože sa ľudia sťažovali,
že je ho na chodníkoch priveľa
a o niekoľko dní sme znova sypali, pretože sa šmýkalo. Znova
sme zametali a takto stále dookola sme pracovali celú, neskutočne dlhú zimu. Výdavky
na zimnú údržbu boli pre naše
mesto dvakrát vyššie, než sme
naplánovali v rozpočte.
Pokračovanie na str. 3
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Viac ako polovica Slovákov zaobchádza
s elektroodpadom správne
Až 57 percent Slovákov nakladá s elektroodpadom správnym spôsobom a odovzdáva staré
spotrebiče naspäť do predajní, na zberné dvory,
alebo využíva zberové akcie v obciach a mestách.
Oproti roku 2011 tak stúpol počet Slovákov ktorí
nakladajú s elektroodpadom environmentálne
vhodným spôsobom až o 6 percent. Len 11 percent Slovákov elektroodpad demontuje, vyhodí
na čierne skládky alebo do bežného komunálneho
odpadu. Tento počet klesol až o 5 percent oproti
roku 2011. Zvyšní Slováci si staré spotrebiče
ponechávajú naďalej vo svojich domácnostiach,
alebo ich používajú na chate či niekomu darujú.
Tento jav potvrdzuje, že na Slovensku už dnes
funguje tzv. opätovné použitie starších spotrebičov, zatiaľ neoficiálnym systémom. Najdlhšie
na Slovensku používame chladničky, sporáky
a televízory.

Vek vyradených spotrebičov
V porovnaní s krajinami Európskej únie s vyššou
kúpyschopnosťou obyvateľstva, spotrebitelia na
Slovensku sa snažia používať spotrebiče oveľa
dlhšie a vyraďujú ich väčšinou až vtedy, keď sú
staré resp. nefunkčné. Najvyšší priemerný vek
ilustračné foto

vyraďovaných zariadení (viac ako 10 rokov) je
u chladničiek, sporákov a televízorov. Vek ako
hlavný dôvod vyradenia elektrozariadenia sa
týka televízorov, počítačov, chladničiek a sporákov. Nefunkčnosť, ako hlavný dôvod vyradenia
elektrozariadenia, sa týka elektrických radiátorov, žiariviek, svietidiel, elektrického náradia,
malých domácich spotrebičov a elektrických hračiek. Jedine mobilné telefóny vyraďujeme aj keď
sú funkčné a nie sú staré. K najviac vyraďovaným
elektrozariadeniam patria žiarivky.

Zber a recyklácia elektroodpadu
Na rozdiel od iných komodít, napr. papiera
a plastov, zber a recyklácia elektroodpadu sa na
Slovensku rozvíja len od roku 2005. Odvtedy sú
výrobcovia elektrozariadení v celej EÚ priamo
zodpovední za svoje výrobky aj potom, čo doslúžia. Pozitívny trend v správaní sa Slovákov
pri nakladaní s elektroodpadom svedčí o tom, že
výrobcovia aj za pomerne krátky čas preukázali
svoju schopnosť zodpovedne sa postarať o elektroodpad.
Ing. Zuzana Čupajová
Ekover, s.r.o.

Spoločenská
rubrika
JUBILANTI

Srdečne blahoželáme
jubilantom, ktorí sa v júni
dožívajú:
85 rokov
František Saksa
80 rokov
Vincent Sabo
Andrej Svitanič
Jakub Novák
Marta Hamorniková
75 rokov
Anna Lučanská
Ivan Kuchár
Žofia Jánošová
Ján Ševčík
MUDr. Gabriel Petráš
Dodatočne blahoželáme aj
pánovi Júliusovi Sliackému,
ktorý sa 22. júna 2013 dožil
75 rokov. Zároveň sa mu
ospravedlňujeme za chybu,
ktorá vznikla pri prepise
jeho mena.

Narodenia v júni
Andrea Dirdová
Margita Dirdová
Alexander Ferencz
Simona Fonfárová
Noemi Haško
Kvetoslava Holubová

Úmrtia v júni

Anna Bandžuchová 1954 – 2013
Emília Fremalová 1922 – 2013
Anna Jendreková 1956 – 2013
Pavel Kohút 1941 – 2013
Július Kopčan 1941 – 2013
Jolana Liptáková 1924 – 2013
Marta Nováková 1954 – 2013
Opätovne pripomíname úmrtie
pani Márie Repašanovej, ktorá
zomrela 28. mája 2013 a opravujeme rok jej narodenia 1927. Za
chybu sa pozostalým ospravedlňujeme.
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V súlade s podpísaným vládnym memorandom nie je možné navyšovať bežné výdavky,
naopak, musíme ich znižovať.
Keďže výdavky na zimnú údržbu boli neúmerne vysoké, teraz
musíme znížiť výdavky na letnú údržbu. Preto nemôžeme
uskutočňovať kosbu trávnatých porastov v meste, ako by
bolo potrebné a nemôžeme ani
zametať chodníky tak často,
ako ste boli zvyknutí po iné
roky.
Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vás touto
cestou požiadala o pochopenie, ale aj pomoc. Chcem
vás poprosiť, ak vám to váš
zdravotný stav a technické
možnosti dovolia, aby ste si
pokosili okolo svojich príbytkov, prípadne aj na druhej
strane cesty alebo chodníka.
Nechceme tieto služby objednávať dodávateľsky, pretože sú
to zase náklady, ktoré mesto
musí zaplatiť. Snažíme sa kosiť
verejné priestranstvá najmä
vlastnými kapacitami. Využívame aj zapožičanú techniku
spoločnosti MM Class, s.r.o.,
za čo konateľom spoločnosti aj
touto cestou ďakujem.
Táto zima nám zanechala cesty
a chodníky plné jám a výtlkov.
Začali sme ich opravovať hneď,
ako to klimatické podmienky
dovolili. Od štátu sme získali
6 tisíc eur, čo je vzhľadom na
zlý stav vozoviek veľmi málo.
Aj tak, Pán Boh zaplať aspoň
za to. K dnešnému dňu sme na
opravách ciest preinvestovali
takmer 20 tisíc eur a pritom
výtlky, akoby rástli ako huby po
daždi. V súčasnosti sme ukončili opravu cesty na Hlavnej ulici pri predajni Milk agro, čo nás
bude stáť približne 15 tisíc eur.
V tomto roku sa už nechystáme realizovať žiadne rozsiahle
opravy ciest a chodníkov, pretože, ako som v úvode uviedla,
musíme šetriť.
Zaiste sa mnohí pýtate, čo sme

urobili s vlaňajším prebytkom.
Časť finančných prostriedkov
sme previedli na fond bývania, z ktorého sme zaplatili
všetky pozdĺžnosti mesta voči
BHMK, s.r.o. a časť finančných
prostriedkov sme previedli do
rezervného fondu, z ktorého
sa hradia kapitálové výdavky.
V tomto roku sme zaplatili za
projekt „Revitalizácie mesta
po povodniach“, ktorý sme
začiatkom júla predložili na
posúdenie, či spĺňa podmienky na získanie dotácií z eurofondov. Verím, že naše mesto
bude úspešné a na budúci rok
nám budú tieto prostriedky
poskytnuté. V súčasnosti sa
spracúva aj projekt na prestavbu „pavilónu D“ Základnej
školy s materskou školou na
Maurerovej ulici. Na budúci
rok tam chceme presťahovať
Materskú školu na Robotníckej
ulici a zároveň rozšíriť jej kapacitu. Plánujeme tam vybudovať
aj detské jasle pre 10 detí. ZŠ
s MŠ na Maurerovej ulici počas letných prázdnin prejde
významnou rekonštrukciou.
V škole bude vymenených 64
okien a kompletne zrekonštruovaná kotolňa. Mesto ani škola
však nebudú mať s touto prestavbou žiadne náklady. Mesto
podpísalo so spoločnosťou
KOOR, s.r.o., ktorá bude realizovať uvedené práce, koncesnú
zmluvu na základe ktorej bude
firma prevádzkovať kotolňu 10
rokov. Škole sa tak nezvýšia náklady na vykurovanie a zároveň
ho nebude musieť zabezpečovať vlastnými kapacitami. Verím, že rodičia, učitelia a najmä
deti, tieto zmeny privítajú.
Celý tento rok bojujeme o výstavbu Hnedého priemyselného parku v priestoroch areálu
SEZ, a.s., Krompachy. Aj keď
máme podpísanú zmluvu na
poskytnutie nenávratného
príspevku na realizáciu tejto
stavby, zdržali nás nečakané
problémy. V Hnedom priemyselnom parku by v prípade
jeho úspešnej realizácie našlo
prácu až 122 ľudí. Akoby nám

to však bez boja nebolo súdené.
Takmer 1,5 roka sme vykonávali verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Proces bol veľmi zložitý, ale pravdepodobne
sme ho nepochopili „správne“.
Úrad pre verejné obstarávanie
nám totiž bez akéhokoľvek logického dôvodu nariadil zrušiť
verejnú súťaž. Ak by sme toto
rozhodnutie prijali, naše mesto
by nielen prišlo o príležitosť
vytvoriť nové pracovné miesta,
ale zrušenie súťaže by katastrofálne dopadlo aj na ekonomiku
mesta. Nakoľko ale bolo rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie naozaj „zvláštne“,
obrátili sme sa na Krajský súd
v Bratislave. Ten napokon našej
žalobe vyhovel a zrušil sporné
rozhodnutie. V súčasnosti už
rokujeme s investormi, ktorí
majú záujem o náš novovzniknutý priemyselný park.
V týchto dňoch opätovne
predkladáme na Ministerstvo
životného prostredia SR žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z prostriedkov Európskej únie
na stavbu „Zberný dvor“.
Kritéria na likvidáciu a separáciu odpadov sa totiž z roka
na rok sprísňujú. Z uvedeného
dôvodu sa mesto snaží znižovať riziká ekologických záťaží
v čo najväčšej miere. Preto sme
úspešne likvidovali priemyselný a komunálny odpad na Halni a výstavbou zberného dvora
sa snažíme zvýšiť separovanie
odpadu v meste. Budeme tak
napĺňať požadované kritériá,
určené zákonom o odpadoch.
Mnohí ste si pri vstupe do
Krompách zaiste všimli inštalované merače, ktoré upozorňujú vodičov na prekročenie
rýchlosti. Na tieto informačné
panely získalo mesto dotáciu
z Ministerstva vnútra SR.
Taktiež sme získali dotáciu
na rozšírenie a modernizáciu
kamerového systému v meste.
V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie ponúk na dodávateľa kamerového systému. Predpokladám, že už v priebehu leta

sa nám podarí vylepšiť kamerový systém tak, aby prispieval
k väčšej bezpečnosti občanov
v našom meste. Dobrou
správou tiež je, že sme získali
dotáciu aj na architektonický
a statický prieskum objektu starého Železiarenského
hámru na Starej Maši, na ktorom sa v zime zrútila strecha.
Ctení spoluobčania,
aj keď sa niekomu zdá, že by
sme mohli urobiť viac, ubezpečujem vás, že robíme všetko, čo
nám naše možnosti a finančné
prostriedky dovoľujú. Určite
by sa dalo vykonať viac, ak by
nad našim mestom nevisel
„Damoklov meč“ v podobe
minulých dlhov Nemocnice
s poliklinikou a terajších dlhov
BHMK. Také značné množstvo
finančných prostriedkov, aké
už naše mesto „nalialo“ do
týchto dvoch stratových firiem,
by určite bolo stačilo na to,
aby sme mali opravené všetky
školy v meste. Prednedávnom
sa mi dostal do rúk archívny
dokument, v ktorom bolo konštatované, že BHMK už v roku
1994 hospodárilo so stratou.
Odvtedy sa problémy tejto spoločnosti stále len prehlbovali.
Som rada, že sa nám v tomto
roku konečne podarilo zastaviť činnosť BHMK a obmedziť
jeho činnosť na minimum.
V budúcnosti už bude spravovať iba byty vo vlastníctve
mesta a nie vo vlastníctve súkromných osôb. V júli sme začali
vyplácať preplatky pre jednotlivé bytové domy. Postupne
v tom budeme pokračovať, ale
chceme vás požiadať o trpezlivosť. Zároveň sa vám chceme
ospravedlniť za oneskorené
platby, ale zabezpečiť chýbajúcich 220 tisíc eur pre BHMK je
skutočne problém. Verím však,
že sa s týmto, dúfajme posledným vážnym problémom okolo
„byťáku“ úspešne popasujeme.
Vaše peniaze vám budú síce
postupne, ale určite vyplatené.
pokračovanie na str. 4
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Vážení a milí Krompašania,
leto je čas oddychu, dovoleniek,
prázdnin, čas radosti. V nedávnej minulosti sme chodili dovolenkovať na Zemplínsku Šíravu,
do Maďarska na Balatón, tí
odvážnejší cestovali autobusmi,
prípadne autami do Rumunska
alebo Bulharska. Komu sa
podarilo vybaviť vízum, mohol

cestovať aj do Juhoslávie. Toto
platilo pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Časy sa zmenili. Slováci dnes už za dovolenkou necestujú iba do „spriatelených“
štátov, ale po celom svete. Čo sa
ale nezmenilo je fakt, že mnohí
stále dovolenkujú na „malte“.
Pozor, nenapísala som nesprávne názov ostrova. Nemusím

pripomínať, že dovolenkovať
na „malte“, znamená pre našinca dovolenkovať s „maltou“
(a možno aj s Martou či Markou).
Doprajte si podľa gusta, chuti
a možností, ale nezabúdajte, že
práve počas leta, keď je počasie
najžičlivejšie, môžete urobiť
pre seba, pre svoju rodinu
i blízkych, ale aj pre svoje mesto

KNIŽNICA INFORMUJE: Čítajme si...2013
V júni sa uskutočnil už 6. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu
„Čítajme si...“ Do tejto celoslovenskej akcie sa zapojila aj naša knižnica a čítalo sa
v obidvoch oddeleniach naraz. Minuloročný rekord, keď čítalo 158 detí, sa nám síce
nepodarilo prekonať, ale aj napriek tomu
nás potešila hojná účasť mladých čitateľov.
Do čítania sa v tomto ročníku zapojilo celkom 106 detí zo základných škôl v meste. Aj
keď je veľkou motiváciou snaha prekonať rekord, cieľom tohto podujatia nie je samotný
rekord, ale potreba podporiť čítanie u detí
a ukázať im bohatstvo skryté v knihách.
Keďže v posledných ročníkoch je výber literatúry na čítanie na každej knižnici, snažíme sa vyberať knihy našich slovenských
autorov. Preto sme vybrali už klasické
Osmijankove rozprávky od spisovateľky
Kristy Bendovej. V minulom roku to bola
najnovšia kniha Petra Karpinského Sedem
dní v pivnici, rok predtým kniha Gabriely
Futovej Hľadám lepšiu mamu... Deti tak
mohli zistiť, že aj naši autori vedia písať pútavo. Často sa stretávame s tým, že si týchto
autorov aj menovite žiadajú a nás môže iba
tešiť ich záujem o slovenskú literatúru.
Žofia Síkorová
Mestská knižnica Krompachy

najviac. Prajem vám všetkým
krásne leto a želám, aby ste si
oddýchli a načerpali dostatok
síl do ďalších dní. My, na Mestskom úrade, sa budeme snažiť,
aby ste aj v tomto dovolenkovom
období u nás vybavili všetko, čo
budete potrebovať.
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta Krompachy
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Aktivity Základnej školy s materskou školou
na Maurerovej ulici
Ročníkové projekty
Ročníkový projekt Naše lesy
Každoročne žiaci 5. ročníka vypracovávajú
geograficko- biologický projekt s názvom
Naše lesy. Využívajú nadobudnuté vedomosti z geografie a biológie. Inšpiráciou
pre žiakov je určite exkurzia do Vysokých
Tatier. V tomto školskom roku zavítali piataci do Tatier pod vedením pani učiteliek
Mgr. L. Novákovej a PaedDr. D. Kačurovej.
Získané poznatky využili žiaci pri tvorbe
projektov, či už vo forme prezentácií alebo
plagátov. Žiaci svoje projekty 19. júna 2013
predstavili na prezentácii svojim rodičom,
ktorí boli určite hrdí na svoje ratolesti. Žiaci
pripravili a poskytli množstvo informácií
o faune a flóre tatranských štítov a plies.
Žiakom pri tvorbe projektov pomáhali pani
učiteľky L. Nováková, M. Tomadlíková a D.
Kačurová.

Ročníkový projekt Náš región
Projekt pripravila Mgr. M. Šefčíková. Bol
to ročníkový projekt VII.B triedy. Bol vyvrcholením výučby predmetu regionálna
výchova, ktorý sa vyučoval v 6. a 7. ročníku.
V rámci regionálnej výchovy žiaci 6. roční-

ka navštívili obec Žehra a kostol sv. Ducha.
Bližšie sa zoznámili s históriou obce, jej
pomenovaním a významnými freskami
v kostole. V 7. ročníku sa žiaci zoznámili
s pamiatkami mesta Krompachy . Na hodinách regionálnej výchovy sa venovala
pozornosť histórii Spiša jeho rozdeleniu,
osídleniu hradom, mestám, zvykom
a tradíciám. Učivo regionálnej výchovy
v 7. ročníku bolo zamerané na históriu
mesta Krompachy až po súčasnosť. Všetky
poznatky, ktoré žiaci získali na hodinách
regionálnej výchovy a na exkurziách, zúročili vo svojich prezentáciách na ročníkovom
projekte. Aj tieto projekty žiaci prezentovali pred rodičmi.

Ročníkový projekt Energia
Žiaci 8. ročníka pod vedením pána učiteľa
P. Kukuru vypracovali projekt na tému
energia. Pri tvorbe tohto projektu využívali
nadobudnuté vedomosti z hodín fyziky
a pracovali s informáciami na internete.
Žiaci spracovali získané vedomosti v prezentácii v Powerpointe a zhotovili k svojej
téme plagát. Práce predstavili 22. júna 2013

v školskej jedálni pred svojimi spolužiakmi,
rodičmi a učiteľmi. Prítomní sa dozvedeli
čo je energia, aké druhy energie poznáme,
ako sa využívajú jednotlivé zdroje energie
vo svete a na Slovensku, aké máme zásoby
energií do budúcna a aký má byť príjem
energie v potrave človeka.

Ročníkový projekt Moje budúce
povolanie
Žiaci 9. ročníka pod vedením Mgr. S. Mazúrovej sa na hodinách náboženskej výchovy venovali otázkam výberu budúceho
povolania. Na základe toho si vypracovali
projekty o svojom budúcom povolaní, kde
zakomponovali vlastné predstavy a sny,
ktoré si túžia splniť. Tento ročníkový projekt spestrili módnou prehliadkou, na ktorej prezentovali povolania v konkrétnom
oblečení. Predstavili povolanie lesníka,
lekára, kuchára, manažéra, televíznej moderátorky, športovcov a mnoho ďalších.
Prehliadku pripravili pre žiakov prvého
stupňa, ako spestrenie záveru školského
roku pre mladších kamarátov.

6

KROMPAŠSKÝ

spravodajca

júl 2013

Škola v prírode
Žiaci druhého a štvrtého ročníka ZŠ s MŠ na
Maurerovej ulici sa od 2. do 7. júna 2013 zúčastnili pobytu v škole prírode. Vycestovali sme do
krásneho Liptova, do Demänovskej doliny. Žiaci
mali možnosť v zdravom prostredí okolitej prírody stráviť zábavný týždeň. Okrem zážitkového
vyučovania v prírode, absolvovali rôzne aktivity.
Hľadanie pokladu, vedomostné súťaže, športové
zápolenia. Pripravili si zábavný program - izba
baví izbu, kde deti ukázali svoj talent.
Na vlastivede sa učia o prírodných krásach Slovenska a tu sme mali možnosť navštíviť jedinečnú
Demänovskú ľadovú jaskyňu. Okolitá príroda
nám ponúkla možnosť horskej turistiky. Cieľom
pobytu bolo otužiť si zdravie, naučiť sa spolužitiu
s inými, pestovať dobré vzťahy v kolektíve, zvládnuť čas bez rodičov. Rodičov nám počas pobytu
nahrádzali pani učiteľka Dagmar Lučanská, Michaela Micherdová, vychovávateľky Sandra Gelingerová, Miroslava Bardovičová a starostlivá
zdravotníčka Miriam Šišková. O chutnú stravu
sa nám postaral kuchár Dávid s kolektívom. Domov sme sa vrátili zdraví a bohatší o nové zážitky.
Mgr. M. Micherdová, Mgr. D. Lučanská

Na ceny do súťaží pre deti prispeli:
Dastet - R. Ďorko, HZ Metal P. Horváth,
Galéria - M. Kandrik, Kvetinárstvo p. Petruško, Elektro - Ing.M. Uhrín, Elektro
S. Čiasnoha, Azia shop, X-shop, Cukráreň balkán III, Pizza Bandži, p. Gojda,
T. Drankaľuk, Trafika p. Michaliková, Kaderníctvo Noemi, Kvetinárstvo Luada.
Ďakujeme im za pomoc a zároveň vyjadrujeme vďaku aj zástupkyni rodičov p. Dajane
Ďorkovej, ktorá oslovila sponzorov a pomohla
pri organizovaní školy v prírode. Ďakujeme
aj rodičom, ktorí tiež prispeli na odmeny pre
deti: Mudr. Kováčovej, R. Sokolovej, p. Petrovskému, p. Farkašovej, p. Čečovej, p. Lachovej,
Mudr. Lovásovej, p. Jenčíkovej a p. Papcunovi.

Dvojstranu pripravila Mgr. Michaela Micherdová,
koordinátorka ZŠ s MŠ Maurerova ulica
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ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA
Netradičné
pestovanie
Biozáhradkárčenie sa vyznačuje najmä
tým, že pestované rastliny sú navzájom premiešané tak, že sa dopĺňajú
v potrebách na živiny, svetlo a vzájomnú
ochranu. Pre tento spôsob pestovania je
typické, že záhony nebývajú úhľadne vypleté a povrch vždy dokonale čistý, zaliaty a prekyprený. Naopak. Povrch pôdy je
prikrytý nie veľmi vzhľadnou, ale účelnou
ochrannou vrstvou nástielky z rastlín.
Nástielka (mulčovanie) má veľmi priaznivý vplyv na rastliny a pôdu. V pôde sa
zadržiava teplo, vlaha a udržuje sa jej
vhodná štruktúra. Povrch pôdy je chránený pred účinkami dažďa a vetra. Zároveň
sa pod nástielkou vytvára vhodná mikroklíma, napomáhajúca rozvoj mikroorganizmov v horných vrstvách pôdy. Tieto
mikroorganizmy sú dôležitou súčasťou
prenosu živín z pôdy do rastlín. Nástielka
zvyšuje aj podiel humusu v pôde a pri jej
rozklade dochádza k uvoľňovaniu živín
a dostatočnej výžive rastlín. Nástielka, ak
je dobre aplikovaná, bráni v raste burín
a tým aj ich konkurenčnému odberu živín.

Ako a čim nastieľať?
Pôda, ktorú budeme nastieľať, má byť
čerstvo vypletá, prekyprená a vlhká.
Všetok organický materiál, ktorý chceme
použiť na nástielku, by mal byť rozsekaný
na malé kúsky. Čerstvý materiál nastieľame v takých vrstvách, aby sa na pôdu
nedostávalo svetlo, čím zabránime rastu
burín. Nástielku počas sezóny robíme
niekoľko krát podľa množstva trávy,
ktorú máme k dispozícii. Pôda pod nástielkou zostáva počas celej sezóny kyprá
a pri zálievke alebo daždi nedochádza
k vytváraniu pôdneho prísušku, alebo
odplavovaniu pôdy. Na nástielku nepoužívame listy zeleniny napadnuté chorobami.
Podrvená kôra stromov sa môže nastieľať
len s prídavkom vápenca, aby nedošlo
k okysleniu pôdy. Vhodný je aj rýchlokompost, pripravený tepelnou metódou
v kompostéri. Nástielka organickou
hmotou má výhodu v tom, že obohacuje
pôdu, prospieva rastlinám a šetrí prácu
záhradkárovi. Čierna fólia použitá ako
nástielka má výhodu, že zabraňuje rastu

ilustračné foto

burín, ale ťažšie sa na nej aplikuje závlaha. Jahody pestované na čiernej fólii
trpia menej hnilobou a plesňami, pretože
plody zostávajú suché a čisté, avšak radi
sa pod ňou držia mravce. Ešte výhodnejšia je netkaná čierna textília, pretože
prepúšťa vodu a vzduch, ale zabraňuje
vyparovaniu vlahy z pôdy a nedržia sa
pod ňou mravce. Biela netkaná textília je
veľmi výhodná na pestovanie koreňovej
zeleniny. Po vysiati záhon zakryjeme bielou netkanou textíliou (dostať v záhradkárskych predajniach), ktorú na okrajoch
upevnime drôtenými sponami v tvare
písmena U, alebo zaťažíme skalami. Textíliu nenapíname, necháme ju voľnú, aby
nebránila zelenine v raste. Pri zálievke
nedávame textíliu dole. Po jednotení
a pletí textíliu znovu rozprestrieme.
Textília nám urýchľuje klíčenie a rast

zeleniny a chráni mrkvu a petržlen proti
obávanému škodcovi - vŕtavke mrkvovej.
Pri jednotení a pletí nesmieme nechávať
záhon dlho odkrytý, pretože vŕtavka je lákaná vôňou zeleniny. Záhon odkrývame
až v polovici leta, ale ak máme posadenú
zeleninu v čiastočnom tieni, tak aj skôr,
aby porast nenapadla múčnatka. Bielou
netkanou textíliou môžeme chrániť aj
ostatnú zeleninu, napríklad hlúboviny
proti voškám, skočkám, kvetárke kapustovej a plodomorovi kapustovému, ktorý
spôsobuje vyslepovanie ružíc karfiolu.
Ján Miľo

INZERCIA
• Dáme do podnájmu 2-izbový byt
v Krompachoch. Kontakt: 0949 223 430
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JÚLIUS GUNDELFINGER – ZABUDNUTÝ KROMPAŠSKÝ RODÁK (1833 – 1894)
Vážení čitatelia,
prinášame Vám výber z diplomovej práce, ktorú na Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2009 vypracovala Mgr. Jana Chibelová, rod. Chovancová. Svoju prácu zamerala na osobnosť regionálnych dejín
Júliusa Gundelfingera. Jej cieľom bolo priblížiť spletité životné osudy a previazanosť tohto uhorského maliara s jeho rodným
krajom – Spišom. Autorke sa zároveň podarilo plasticky zobraziť život strednej šľachty v tomto regióne v druhej polovici
19. storočia a vo svetle zachovaných prameňov, archívnych dokumentov, listov a umeleckých diel utvoriť objektívny pohľad
na život a umeleckú tvorbu tohto neznámeho krompašského rodáka, s ktorým sa snáď raz nebude musieť spájať prívlastok
,,zabudnutý“. Vzhľadom na rozsah diela ho prinášame v skrátenej podobe a na pokračovanie.

ÚVOD
Už od detských rokov priťahovala moju
pozornosť kaplnka na jednom z krompašských kopcov. To som ešte nevedela,
že je tam pochovaný Július Gundelfinger,
potomok slávnej krompašskej rodiny
Gundelfingerovcov a predovšetkým verejnosti málo známy maliar, ktorý na svojich
obrazoch zvečnil okrem iného i nádherné
scenérie Spiša a Šariša. Pri výbere témy
diplomovej práce som teda neváhala
a rozhodla som sa, že touto prácou pomyselne pozdvihnem oponu nevšednej scény
tohto málo známeho maliara – krompašského rodáka, ktorý upadol do zabudnutia. Dejiny mesta Krompachy, ktorými sa
zaoberal už nejeden historik, či nadšený
bádateľ, nám predkladajú svojráznu kroniku minulosti. Objavíme v nej mnoho zaujímavých osobností, ktorým sa venovali
viaceré monografie. Je však pravdou, že
v krompašských dejinách nájdeme i mnoho takých osobností, ktorých život je neprebádaný a zahalený rúškom tajomstva.
Je veľká škoda, že často krát okrem zápisu
v matričných knihách nemáme žiadne
bližšie informácie o našich rodákoch,
ktorí sa preslávili vo svete. Takouto pre
nás neznámou krompašskou osobnosťou
je i Július Gundelfinger – uhorský maliar,
ktorý žil v 19. storočí a na svojich obrazoch zvečnil nádherné scenérie spišskej
a šarišskej prírody. Kvôli majetkovým sporom nemohol svoj talent naplno rozvinúť
a to je zrejme aj dôvod, prečo sa výraznejšie
nezapísal do dejín. Avšak jeho nezvyčajne
prežitý život spolu s dielami, ktoré po sebe
zanechal, svedčia o významnej osobnosti, bohužiaľ viac známej v zahraničí ako
v jeho rodnej krajine. Táto skutočnosť
bola hlavným dôvodom, ktorý nás viedol
k napísaniu tejto diplomovej práce. Našim
hlavným cieľom bude pokúsiť sa komplexne spracovať život a umelecké dielo tohto
neprávom zabudnutého maliara. Veríme,
že predkladaná práca prispeje k regionálnym dejinám a odkryje nové skutočnosti
zo života krompašskej osobnosti, ktorá
si zaslúži obdiv a uznanie. Dodnes, podľa
našich informácii, nevyšla žiadna mono-

grafia týkajúca sa Júliusa Gundelfingera
ani na Slovensku, ani v zahraničí.

ROD GUNDELFINGEROVCOV
Šľachtici zo Spiša niekoľko storočí nepochybne zohrávali dôležitú úlohu vo svojom regióne a niektorí aj v celouhorskom
rámci. Verejnosti sú známe väčšinou len
významné rody, ktorými sa už zaoberalo
pochopiteľne mnoho historikov a genealógov. Ide o rody ako Zápoľskovci, Turzovci,
Čákiovci, Tököliovci a ďalšie. Okrem týchto, dalo by sa povedať magnátskych rodov,
žilo na Spiši i veľké množstvo strednej
a drobnej šľachty, ktorej majetok a vplyv
nebol zďaleka taký veľký. Pomerne silné
zastúpenie medzi spišskou šľachtou mali
i podnikateľské rody v oblasti baníctva
a hutníctva, napr. Rolovci a Probstnerovci. Zaradili sa medzi privilegované vrstvy
spoločnosti a ich nadobudnutý majetok
a armáles bol súčasťou ich života. I rod
Gundelfingerovcov patril k tým rodom,
ktoré podnikali v baníctve a hutníctve na
území Krompách a v blízkom okolí, nie
však v takom rozsahu a na takej úrovni
ako napr. Probstnerovci z Levoče. To, že
Gundelfingerovci skutočne patrili k šľachtickým rodom Uhorska sa dozvedáme
hlavne zo súpisu šľachticov z rokov 1591
– 1595, ktorí obsahuje mená tých rodov,
ktoré majú v držbe určitý majetok (portu) na Spiši. Rod Gundelfingerovcov bol
pomerne bohatý – medzi iným im patrili
krompašské bane, obrovské lesy a neskôr
i železiareň. Kde však siahajú korene
tohto rodu? Pri skúmaní ako sa dostali
Gundelfingerovci do Krompách sme sa
zatiaľ stretli s tromi prameňmi. Jeden
z prameňov uvádza, že alsasko – lotrinský
gróf Július zo Salmu, ktorý bol manželom Alžbety Thurzovej, vykonával po jej
smrti od roku 1574 správu nad jej majetkami v okolí Richnavského hradu. Keďže
z Alsaska – Lotrinska si priniesol trochu
inú predstavu o patrimoniálnom práve,
čoskoro sa dostal do sporu zo zemepánmi z Krompách. Preto si ako provízora
a správcu svojich majetkov povolal Jeremiáša Gundelfingera z Nőrdlingenu. Kornel

Divald však uvádza, že Gundelfinger prišiel v sprievode tešínskej kňažnej Hedvigy
– manželky palatína Štefana Zápoľského
o jedno storočie skôr. Tretí prameň Thieme – Becker Lexikon píše, že Gundelfingerovci boli Švábi. Počas storočí si zmenili
meno na Gundelfinger a stali sa jednou
z vplyvných rodín Spiša. Samotný Július
Gundelfinger sám hľadal stopy svojich
predkov, keď v roku 1857 ako študent maliarskej akadémie v Düsseldorfe navštívil
obec Guldenfingen pri Freiburgu v Breisgau. Nemal však úspech. Diskutabilný
pôvod nemôže ovplyvniť skutočnosť,
že rodina s priezviskom Gundelfinger
sa stala počas plynutia storočí jednou
z mnohých známych rodín Spiša. V tejto
práci sa budeme opierať o prvý prameň,
ktorý uvádza, že Gundelfingerovci sa dostali do Krompách vďaka horlivosti istého
Gundelfingera v službách zemepána. Bol
ním už spomínaný Jeremiáš Gundelfinger z Nőrdlingenu, ktorý vystupoval dlhé
roky ako správca panstva Richnavského
hradu, teda ako úradník zemepána. Za
spokojnosť so službami sa mu Ján Septimus z Lichtensteina v roku 1592 odvďačil
tým, že mu v Krompachoch daroval dve
zemianské kúrie, a to jednu celú a jednu
zničenú. Gundelfingerovci získali armáles
už v roku 1561 v Nemecku, avšak svoje
zemianstvo legitimovali v Uhorsku až
v roku 1654 a tým sa začali dejiny neskôr
najvýznamnejšieho zemianskeho rodu
v Krompachoch. Za najznámejších predstaviteľov rodu môžeme pokladať Juraja
Gundelfingera, ktorý bol v roku 1790
druhým
a neskoršie prvým podžupanom Spišskej stolice. Žigmund Gundelfinger bol prísažným stolice a Ferdinand
Gundelfinger v roku 1842 kastelánom.
V neposlednom rade za významného
člena rodu by sme mali pokladať i Júliusa
Gundelfingera – verejnosti málo známeho
uhorského maliara i jeho otca Alberta
Gundelfingera, ktorý sa snažil majetky
Gundelfingerovcov zveľaďovať, hlavne
jeho krompašskú železiareň.
Mgr. Jana Chibelová, rod.Chovancová
Pokračovanie v budúcom čísle
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Krompašskí gymnazisti v Bad Marienbergu

Konečne prišiel ten dlho očakávaný deň –
sobota 8. júna 2013. My, piati gymnazisti
Dáša Gardošíková, Barbora Čurillová,
Anna Kuchárová, Tomáš Pačan a Jakub
Wares, sme spolu s pani Mgr. Adelou Cukerovou nasadli do večerného rýchlika. Tak sa
začala naša cesta do malého mestečka Bad
Marienberg v západnej časti Nemecka.
V nedeľu poobede sme dorazili do Europa
– Hausu v Bad Marienbergu. Tam sa začal
mezinárodný seminár a zároveň náš skvelý,
nezabudnuteľný týždeň. Seminár sa niesol
v duchu tém - Európa, internet a finančná
kríza. Zúčastnilo sa ho 59 stredoškolákov
zo šiestich európskych krajín, okrem Slovenska aj z Českej republiky, Maďarska,
Nemecka, Poľska a Talianska.
Týždeň sa začal rannými zábavnými zoznamovacími hrami, ktoré nám umožnili rýchlou a zaujímavou formou nadviazať nové
kontakty. Ani popoludňajšia aktivita nás
nenechala chladnými. V medzinárodných
skupinách sme približne 3 až 4 hodiny
chodili po celom meste a plnili rôzne úlohy,
ktorých zadania nám postupne odhaľoval
tablet. Takýmto spôsobom sme spoznali
pozoruhodné miesta Bad Marienbergu.
Večer sa konal „country market“, čiže medzinárodný večer, na ktorom sa prezentovala každá zúčastnená krajina. Bol to skutočne veľmi zábavný večer. Slovensko sa
určite nenechalo zahanbiť, predstavilo sa
výbornou slovenskou kuchyňou, tancom,

spevom a videom, v ktorom sme si zahrali
my, gymnazisti.
Ďalšie dni sme už začali pracovať a diskutovať, či už o Európe a internete, alebo sme
si volili témy kreatívnymi metódami, ako
brainstorming alebo barcamp. Mali sme
možnosť rozprávať sa s ľuďmi, ktorí sa venujú práci v Európskej únii a opýtať sa ich
na všetko, čo nás zaujímalo.
Určite za jednu z najzaujímavejších udalostí z celého týždňa mnohí považovali výlet
do lezeckého parku v Bad Marienebergu.
Bolo to síce namáhavé popoludnie, ale ani
to nám nebránilo večer sa zabávať pri karaoke a na druhý deň plní elánu nasadnúť do
autobusu a ísť na výlet do Kolína. V Kolíne
nad Rýnom sme sa nesprávali ako obyčajní
turisti, ale plnili sme kreatívne úlohy, ktoré nám zadali vysokoškoláci z Kolínskej
univerzity. Buď sme fotili, alebo robili
interview s bežnými občanmi Kolína, prípadne zamieňali veci. Keďže sme pracovali
v medzinárodných skupinách, každá činnosť nám pomáhala zlepšovať si anglický
jazyk a vytvárať nové priateľstvá.
V piatok sa začala azda naša najdôležitejšia úloha, ktorou bolo vytvorenie videa,
tieňového divadla alebo komiksu. Všetko
záviselo len na našej kreativite. Témy boli
pravdaže spojené s Európou. A tak sme
opäť spoločne, v medzinárodných skupinách, spolupracovali až do druhého dňa,
ktorý bol, žiaľ, posledný. V sobotu sme

prezentovali naše finálne práce a pozreli si
videá, ktoré celý týždeň o nás točili vedúci
bez nášho vedomia.
Všetci sme boli skľúčení, že sa musí skončiť
tento výnimočný týždeň, počas ktorého
každý z nás spoznal veľa skvelých ľudí.
Smutný koniec týždňa nám, Slovákom,
spríjemnila asi osemhodinová prestávka
v nádhernej Prahe. V pondelok ráno sme
už dorazili domov, síce unavení, ale predsa šťastní, že sme mali možnosť prežiť tak
úžasný týždeň.
Dáša Gardošíková, žiačka septimy
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ŠPORTOVÝ DEŇ SENIOROV V MARKUŠOVCIACH
Za účasti 122 súťažiacich – 66 žien a 56
mužov, sa v tohtoročný posledný júnový
piatok uskutočnil na futbalovom štadióne
Slovana v Markušovciach 7. ročník Športových hier seniorov okresu Spišská Nová
Ves. Toto tradičné a populárne podujatie
príslušníkov tretieho veku sa konalo pod
záštitou Okresnej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku (JDS) Spišská
Nová Ves, Základnej organizácie JDS
a Obecného úradu Markušovce.
Svoju športovú výkonnosť a schopnosť
si overili súťažiaci poltucta štartujúcich
družstiev: Spišská Nová Ves, Harichovce, Markušovce, 0dorín, Spišské Vlachy
a Krompachy. Súťažilo sa v troch športových disciplínach: vrh guľou, hod granátom na cieľ a kop na bránku. Medailovú
žatvu zaznamenali reprezentanti Spišskej
Novej Vsi, ktorí si do metropoly Spiša

Bilancia medailového zisku na 7.ročníku Športových hier seniorov 28. júna 2013 v Markušovciach:
Družstvo

Zlato

Striebro

Bronz

Medailí celkom

l.

Spišská Nová Ves

5

3

6

14

2.

Spišské Vlachy

4

4

1

9

3.

Harichovce

2

1

3

6

4.

Od or in

1

2

1

4

5.

Krompachy

0

2

0

2

6.

Markušovce

0

0

1

1

odviezli 14 medailí. Naopak, iba jednu
medailu bronzovej hodnoty získali domáce Markušovce. Naše mesto reprezentovali na tomto podujatí pätnásti súťažiaci
(13 žien a dvaja muži), ktorým sa nedarilo
podľa vlastných predstáv a predpokladov.
Favoriti tentoraz neuspeli. Pre Krompachy získali iba dve strieborné medaily.
Úspešnými medailistkami boli Božena
Zahornacká za druhé miesto vo vrhu

guľou v kategórii nad 65 rokov a Emília
Bandžuchová za druhé miesto v kopoch
na bránku v kategórii do 65 rokov. Budúci,
v poradí 8. ročník tohto podujatia, sa
uskutoční v Krompachoch a nám ostáva
veriť, že v domácom prostredí medailové
ambície naši športovci pretavia do konkrétnej podoby ich zisku.
Dušan Girba
člen výboru Mestskej organizácie JDS Krompachy
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Rozpis zápasov Futbalového klubu POKROK SEZ KROMPACHY
Rozpis zápasov dorastencov 2013/2014 – III.Liga Podtatranská

Rozpis zápasov mužov 2013/2014 – IV.Liga Východ

Rozpis zápasov žiakov 2013/2014 – II.Liga Skupina C
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ALMARA, ANKETA, AUSTRÁLIA, BANKOVKA, BAREL, BREZA, CIBUĽA, CIEVKA, DEDINA,
DOSKA, ETUDA, HRAZDA, KABELA, KANAPA, KAPCE, KARAVÁNA, KLASY, KORBA, KORENIE,
KORUNA, KOTVA, KRAVATA, KRESLO, KVÁDER, LEKNO, MINCA, MODRA, MOTÁK, NÁDOR,
NANUK, OPERA, OPERETA, ORAVA, OSTRAVA, PANAMA, PARADAJKA, PLETENKA, POKLADŇA,
POTVORA, PRALES, RIADOK, ROVINA, SEKTA, SOMÁR, STAVBA, STUPNICA, TALÓN, TÚTOR,
UDICA, UTERÁK, VIANOČKA, VÍNKO, VLOČKA, VODKA, VODNÍK, VODOMER, ZÁMOK.

KUPÓN č. 7

„Mišo, bol si niekedy na dovolenke v
Chorvátsku?“ pýta sa kamarát.
„Bol,“ odpovedá Mišo.
„A v Grécku?“
„Aj tam som bol.“
„A kde bolo najlepšie?“
„Ťažko povedať, ... (dokončenie v tajničke)
Autorka: Ružena Andrašovská, Krompachy

Správna odpoveď tajničky z júnového
čísla: „...zlá rýchlosťou blesku.“
Vyžrebovanou úspešnou lúštiteľkou
je Zuzana Giničová, Ul. SNP 1050/1,
053 42 Krompachy.
Výhru si môžete prevziať v pokladni
mestského úradu na prízemí.
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Krompašský spravodajca
je v predaji po 15. dni
v príslušnom mesiaci.
Uzávierka príspevkov
je do 10. dňa daného mesiaca.
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