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Prihovára sa vám primátorka mesta Krompachy
Vážení spoluobčania! 
September je obdobie, keď 
leto stráca na svojej sile a jeseň 
farbí lístie stromov všetkými 
odtieňmi zlatej farby.  V našich 
končinách nazývame toto ob-
dobie babím letom, ja ho však 
nazývam zlatým obdobím. Nie 
je to len farbou prírody, ale aj 
zlatým ustáleným počasím. 
Slnko už nepáli, ale hreje, 
viniče, polia a ovocné stromy  
vydávajú svoje plody. 

V tomto zlatom mesiaci naše 
mesto už tradične na Matúša, 
keď rímskokatolícky kostol 
slávi svoj sviatok, usporadúva 
Dni mesta Krompachy, spojené 
s výročným jarmokom. V novo-
dobej histórii je to už po XXII. 
krát, keď sa Krompašania  
a návštevníci mesta zídu  
a  môžu sa zabaviť pri progra-
me na tribúne a pri stánkoch 
s občerstvením. Aj v tomto 
roku si všetci prídu na svoje.  
Deti sa môžu vyšantiť na ko-
lotočoch, rôznych atrakciách  
a na programoch určených len 
pre nich. Dospelí návštevníci 
trhov určite ocenia program 
na tribúne, ktorý potrvá až 
do neskorých nočných hodín.  
V tomto roku sme pre vás pri-
pravili v piatok večer aj malé 
prekvapenie, ktoré v prípade 
priaznivého počasia, iste poteší 
všetkých návštevníkov mes-
ta.  Naše mesto však nebude 
žiť len kultúrou a stánkami, 
ale aj športom. V sobotu 14. 
septembra 2013 začíname Dni 
mesta Krompachy 19. ročníkom 
Krompašského duatlonu. O týž-

deň, 21. septembra sa uskutoční 
aj 7. ročník tenisového turnaja  
o pohár primátorky a Jarmočný 
stolnotenisový turnaj. Ďalším, 
netradičným podujatím, bude 
výstava detských šlabikárov  
v priestoroch Mestskej knižni-
ce, ktorú si budete môcť pozrieť  
od pondelka 16. septembra do 
piatku 4. októbra 2013.

Vážení a milí čitatelia Krom-
pašského spravodajcu, 
dovoľte mi, aby som vás 
všetkých pozvala na Dni mesta 
Krompachy a na všetky podu-
jatia organizované mestom 
a športovými klubmi v rámci 
týchto dní.  

Vážení spoluobčania, 
chcela by som vás informovať 
aj o menej príjemných veciach, 
ako sú tie, o ktorých som písala 
vyššie. Chcem vás informovať 

o aktuálnej situácii v Bytovom 
hospodárstve mesta Krom-
pachy, spol. s r.o. (BHMK). 
Všetkých vlastníkov bytov, kto-
ré spravovala vyššie uvedená 
spoločnosť, sa týkajú preplatky 
a nedoplatky na poskytnutých 
službách za predchádzajúci 
rok, t. j. za rok 2012. V súčas-
nosti už vieme, že preplatky 
celkovo predstavovali sumu 
približne 230 tisíc eur a nedo-
platky 10 500 eur. Pre všetkých, 
aj tých, ktorých sa preplatky 
netýkajú, chcem uviesť na-
sledovné údaje. Správu bytov 
vykonávala spoločnosť BHMK 
na základe uzatvorenej zmluvy 
medzi spoločnosťou a vlastní-
kom bytu. Aj keď bola BHMK 
založená mestom Krompachy, 
vykonáva svoju činnosť samo-
statne orgánmi (konateľmi, do-
zornou radou), ktorých vyme-
núva mestské zastupiteľstvo. 

Mestský úrad správu bytov 
nikdy nevykonával a  možno to 
znie absurdne, ale platné práv-
ne predpisy neumožňujú, aby 
obce a mestá vykonávali takúto 
činnosť inak, ako prostredníc-
tvom samostatne zriadených 
spoločností, ktoré ako iste 
viete, nie je až také ľahké kon-
trolovať. Z tohto dôvodu Mesto 
Krompachy zriadilo BHMK 
v roku 1993 ako spoločnosť, 
ktorá prevzala správu po býva-
lej spoločnosti Bytový podnik 
mesta Krompachy.  Už v mi-
nulých číslach Krompašského 
spravodajcu som vás informo-
vala, že aj podľa archívnych 
dokumentov BHMK už v roku 
1994 hospodárilo so stratou. 
Ťažko nám je hľadať vinníkov 
za stav, ktorý v BHMK panuje, 
a ktorý súvisí najmä so stratou 
vo výške 178 tisíc eur.

Pokračovanie na str.3
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubi-
lantom, ktorí sa v septembri 
dožívajú: 

92 rokov
Etela Sýkorová

80 rokov
Imrich Papcun
Mária Spielmanová

75 rokov
Viktor Šipoš 
Štefan Pokrivčák
Michal Jakubišin
Veronika Húšťová
Elena Smiková 

 70 rokov 
František Fečke 
Anna Kleinová 
Štefan Petruš 
Ružena Kiselová 
Ján Wintzler 

Narodenia v auguste   
Naomi Bagínová 
Neurčené Balogová 
Oliver Dávid 
Jasmína Girgová 
Oľga Girgová
Marek Holub 
Aneta Karolčíková 
Jana Kollárová 
Eduard Macko
Daniela Macková 
Adriana Pokutová 
Naďa Pribylincová 
Peter Smorada 
Lea Veseleňáková 

Úmrtia v auguste 
Ružena Andrašovská  1944 – 2013 
Helena Cupperová  1938 – 2013 
Margita Dirdová  2013 – 2013 
Dušan Dubiňák  1950 – 2013 
Kvetoslava Holubová  2013 – 2013 
Anna Kandriková  1953 – 2013 
Anton Matuščák  1956 – 2013 
Terézia Spielmanová  1936 – 2013 
Mária Vaškovičová  1923 – 2013 

Aktívne a užitočné prázdniny 
mladých výtvarníkov 
Žiaci Výtvarného odboru 
Základnej umeleckej školy 
v Krompachoch sa rozhodli 
ukázať svoju šikovnosť a chuť 
tvoriť aj počas letných prázdnin 
a dobrovoľne sa vybrali skrášliť 
prostredie čističky odpadových 
vôd v obci Slatvina. ôsmi vý-
tvarníci, vedení svojou učiteľ-
kou Mgr. Darinou Dzurilovou, 

vymaľovali po dohode so sta-
rostom obce Mgr. Vladislavom 
Vrábľom dve steny čističky 
tak, že sa zmenila na krásnu 
prírodnú galériu. „Keď sme 
zbadali osem metrov dlhú stenu, 
trocha sme sa naľakali, ako ju 
vyplníme, ale pani učiteľka nás 
povzbudila, že to určite zvládne-
me. K tomu pekne svietilo slnko  

a nám sa maľovalo tak perfekt-
ne, že sme ani nevnímali čas. 
Zažili sme kopec zábavy a výsle-
dok potešil všetkých - nás i oko-
loidúcich obyvateľov,“ vyznala sa 
Dominika, jedna z mladých vý-
tvarníkov, ktorí takto užitočne 
vyplnili svoj prázdninový čas. 
 
Mgr. Darina Dzurilová, ZUŠ Krompachy 
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Prihovára sa vám primátorka...

V Krompachoch pribudli nové merače rýchlosti

...pokračovanie z titulnej strany

Počas existencie BHMK sa vo ve-
dení spoločnosti vystriedalo nie-
koľko konateľov (Milan Hanušov-
ský, Július Macula, Ing. Eva Der-
dáková, MUDr. Marián Hojstrič, 
Ing. Miroslav Polnišer, Vladimír 
Puchala, Ing. Štefan Klein, Bc. 
Stanislav Kurta). Niektorí zvládli 
svoju úlohu lepšie, iní horšie, čo 
dokazujú aj trestné stíhania, ktoré 
sa v súvislosti s výkonom funkcie 
konateľa BHMK viedli a vedú. 
V súčasnosti pribieha v BHMK 
kontrola, ktorú vykonáva mestská 
kontrolórka, ktorá by mala dať 
definitívnu odpoveď na otázku, 
kde sa za minulý rok vzala strata 
vo výške 35 722 eur. O výsledku 
kontroly vás budem informovať aj 
touto cestou. Som však už rada, že 
sa nám konečne podarilo zastaviť 
činnosť zadlžovanie BHMK a ob-
medziť jeho činnosť na minimum. 
V budúcnosti už bude spravovať 
len byty vo vlastníctve mesta  
a nie vo vlastníctve súkromných 
osôb. Dnes už môžem vyhlásiť, 
že situácia sa pomaly zlepšuje. 
V  júli  sme začali vyplácať pre-
platky jednotlivým vlastníkom 
bytov bytových domov v správe 
BHMK a k  12. septembru 2013 
všetkým, ktorí mali zriadené  
a nahlásené účty, boli preplatky 

vyplatené.  Ostala už iba skupi-
na občanov, ktorí nenahlásili 
čísla účtov, preto ich aj touto 
cestou žiadam, aby tak urobili  
a my sme im mohli preplatky po-
slať. Zároveň vyzývam všetkých 
dlžníkov, aby vyrovnali svoje 
záväzky voči BHMK, pretože 
tieto peniaze nám chýbajú pri 
vyrovnávaní ďalších pohľadávok 
spoločnosti. Vzhľadom na to, že 
BHMK bude v budúcnosti vyko-
návať už len správu mestských 
bytov, máme prísľub na získanie 
ďalších finančných prostriedkov. 
Napokon, aj mestské zastupiteľ-
stvo schválilo, aby mesto vykrylo 
straty z minulých období svojej 
spoločnosti.  Vykrytie strát sa 
však musí uskutočniť postupne, 
pretože mesto nemá dostatok 
voľných finančných prostriedkov, 
aby ich mohlo jednorazovo spla-
tiť. Prostriedky ktoré  BHMK zís-
ka, použije na vyplácanie fondov 
opráv. O tejto problematike vás  
budem informovať v ďalšom čísle 
Krompašského spravodajcu. 
Len pripomínam, že na preplat-
koch bolo vyplatených 220 tisíc 
eur,  a to v situácii, keď spoločnosť 
nemala takmer žiadne finančné 
prostriedky. Určite by som bola 
najradšej, keby BHMK už malo už 
vyplatené všetky záväzky, je však 

veľmi ťažké zabezpečiť ďalšie po-
trebné zdroje. Preto ma mrzí, že 
hoci v predchádzajúcich rokoch 
sa preplatky vyplácali až koncom 
kalendárneho roka, nikdy nebolo 
toľko nespokojnosti ako tento 
rok. Zdá sa mi, akoby niekto túto 
nespokojnosť zámerne podne-
coval.  Dá sa pritom povedať, že 
mesto Krompachy každoročne 
pomáha tejto spoločnosti, a to už 
od začiatku jej existencie. Ak by 
sa tieto peniaze spočítali, určite 
by predstavovali poriadnu sumu. 
Preto sú zarážajúce konštatova-
nia niektorých občanov, že mesto 
(podľa niektorých aj ja) berieme 
z tejto spoločnosti peniaze. Záro-
veň chcem dementovať niektoré 
informácie, ktoré odzneli vo 
vysielaní RTVS, týkajúce a sa 
uvedeného problému, pretože nie 
všetky boli pravdivé. Úplne bola 
zavádzajúca informácia, že mesto 
si priznalo chybu. Pýtam sa, akú 
chybu si môže mesto priznať, keď 
spoločnosť vedie konateľ a činnosť 
zabezpečujú pracovníci, ktorí 
mali a majú podpísanú pracovnú 
zmluvu so spoločnosťou BHMK 
a nie s mestským úradom? Ne-
pravdivá je aj informácia, ktorá 
odznela vo vysielaní,  že ak by 
vlastníci bytov meškali s platba-
mi mesiac - dva, hneď by mali na 

krku exekútora. Chcem sa opýtať 
tých, ktorí mali za predchádzajú-
ce roky nedoplatky, či im nebolo 
umožnené splácať dlh na základe 
splátkového kalendára? Exekútor 
nastupuje až vtedy, keď dlžník 
nespláca dohodnutý splátkový 
kalendár. 
Vážení spoluobčania, 
chcem vás uistiť, že s novým 
vedením BHMK, spol. s r.o., 
budeme postupne pokračovať  
v aktivitách smerujúcich k zís-
kaniu ďalších peňazí. Zároveň 
sa vám chceme ospravedlniť za 
oneskorené platby, avšak zabez-
pečiť 230 tisíc eur pre BHMK bolo 
skutočne problémom a iste uzná-
te, že takéto množstvo finančných 
prostriedkov sa nám nezabez-
pečovalo ľahko. Tento záväzok 
sme však nebrali len ako záväzok 
súkromnej spoločnosti. Všetci 
na mestskom úrade pociťujeme 
potrebu pristupovať k nemu ako 
k záväzku nás samých a prispieť 
k riešeniu nelichotivej situácie 
BHMK. Ubezpečujem vás vážení 
spoluobčania, že k problémom 
BHMK pristupujeme s maximál-
nou vážnosťou a zodpovednosťou 
a všetky záväzky sa budeme snažiť 
čo v najkratšej dobe vyrovnať. 

Ing. Iveta Rušinová

primátorka mesta Krompachy

Na základe vyhlásenej výzvy RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
pre prevenciu kriminality bola Mestu Krompachy z OBVODNÉHO ÚRADU 
KOŠICE poskytnutá dotácia vo výške 5 000 eur na financovanie výdavkov 
projektu prevencie kriminality:

ZVYŠOVANIE DOPRAVNEJ BEZPEČNOSTI V MESTE KROMPACHY

Mesto Krompachy z poskytnutej dotácie zakúpilo tri merače rýchlosti  
s príslušenstvom, ktoré sú z hľadiska dopravy rozmiestnené na strategických 
miestach v meste:
• na ceste II/547 pri vstupe do Krompách zo smeru 
 Spišská Nová Ves – Košice (na ulici Trangusova)
• zo smeru Košice – Spišská Nová Ves (na ulici SNP)
• na ceste III/547 15 zo smeru Slovinky – Krompachy (na ulici Zemanská).

Cieľom projektu je zvyšovanie dopravnej bezpečnosti cestnej premávky  
a chodcov,  predchádzanie dopravným nehodám, čím  sa prispeje  k ochrane 
životov, zdravia občanov mesta Krompachy a jeho návštevníkov.

                             Silvia Zavadová, Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja MsÚ Krompachy
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OKIENKO ZDRAVIA 

Nemocnica v Krompachoch sa od roku 2008 
zaradila medzi členov skupiny AGEL SK a.s. 
Zabezpečuje základnú zdravotnú starostli-
vosť pre spádovú oblasť s približne 50.000 
obyvateľov a nadregionálnu starostlivosť  
v špecializovanom odbore dermatoveneroló-
gia. 

Kto je AGEL SK a.s.
Skupina AGEL je spoločnosť, ktorá sa zaoberá 
riadením a poradenskou činnosťou v oblasti 
zdravotníctva. Vo svojich zdravotníckych za-
riadeniach aplikuje najmodernejšie systémy 
riadenia. Skupina AGEL patrí medzi najväčšie 
súkromné zoskupenie poskytovateľov zdra-
votnej starostlivosti v Európe. Jej zdravotnícke 
zariadenia sa so svojimi výsledkami zaraďujú 
medzi špičku nielen v ČR, ale i v rámci celej 
Európskej únie. Lekári a sestry spĺňajú naj-
vyššie nároky na kvalifikáciu. Sú motivovaní 
k priebežnému vzdelávaniu doma i v zahraničí  
a majú veľké možnosti sebarealizácie. Hlav-
ným cieľom spoločnosti je moderná a kvalitná 
starostlivosť o pacientov. Uvedomuje si pritom, 
že  k dosiahnutiu tohto cieľa je potrebné mať 
vzdelaný, profesionálny tím a ekonomicky sta-
bilné zdravotnícke zariadenia.

Pacienti Nemocnice 
Krompachy majú k dispozícii 
nadštandardnú izbu
V Nemocnici Krompachy majú pacienti mož-
nosť byť hospitalizovaní v novej, priestrannej 
a moderne zariadenej nadštandardnej izbe. 
Nemocnica sa na jar tohto roku rozhodla zre-
konštruovať nevyužité priestory pri oddelení 
anestéziológie a intenzívnej medicíny, aby zvý-
šila komfort pacientov. Nadštandardná izba 
slúži pacientom chirurgického oddelenia a bola 
vybudovaná zo sponzorských príspevkov za 
10.000 eur. 
Nadštandardná izba vznikla po rozsiahlej 
stavebnej rekonštrukcii, komfort pacientom 
poskytuje samostatné sociálne zariadenie so 
sprchovacím kútom, polohovateľná posteľ, 
televízor a možnosť pripojenia sa na internet. 
„Naším záujmom je spríjemniť pacientom pobyt 
v nemocnici, zabezpečiť komfort, ktorý im pomô-
že zabudnúť na ich zdravotné problémy,“ uviedol 
primár chirurgického oddelenia MUDr. Michal 
Chyla, PhD.
Chirurgické oddelenie Nemocnice Krompachy 
rieši akútne úrazové stavy, zaoberá sa diagnos-
tikou a liečbou brušných aj cievnych ochorení. 
V minulom roku odliečilo 2 194 pacientov. Je to 
oddelenie, ktoré je vďaka svojej kvalitnej práci 
vyhľadávané aj pacientmi zo širšieho okolia.

Orientácii pomáha nová 
navigačná tabuľa 
Pacienti a návštevníci Nemocnice Krompachy 
už nemusia blúdiť po areáli nemocnice, preto-
že im už od mája slúži nová navigačná tabuľa. 
Desať rokov staré označenie bolo nahradené 
novým, farebným a prehľadnejším označením 
priamo pri vstupe do areálu nemocnice. 
„V uplynulom období došlo k rôznym zmenám 

v rozmiestnení pracovísk či ich presťahovaniu a 
pacienti, ktorí prvýkrát prichádzajú do nemoc-
nice alebo tí, ktorí neboli v zdravotníckom zaria-
dení už dlhšie, takto môžu rýchlejšie nájsť cestu k 
svojmu lekárovi či na oddelenie, ktoré potrebujú 
navštíviť,“ uviedol riaditeľ nemocnice MUDr. 
Miroslav Kraus. S vytvorením nového orientač-
ného systému bolo v tomto roku počítané aj pri 
plánovaní investícií. „Prajeme si, aby sa u nás 
pacienti nielen dobre cítili a boli kvalitne ošetre-
ní, ale aj aby po areáli neblúdili a svojho lekára 
rýchlo našli,“ dodal riaditeľ nemocnice.

Zvyšuje sa starostlivosť 
o pacientky na gynekologicko-
pôrodníckom oddelení 
Novým moderným kardiotokografom, prístro-
jom určeným k  sledovaniu srdcových oziev 
plodu počas tehotenstva aj počas pôrodu, začali 
vyšetrovať lekári gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia Nemocnice Krompachy. Flexibilný 
kardiotokograf FM20 s novou ultrazvukovou 
a Toco sondou, ktorá zaznamenáva kontrakcie 
maternice v hodnote viac než 6.000 eur, skvalit-
ní starostlivosť o mamičky aj ich bábätká.
Nové prístroje  patria na súčasnom trhu k naj-
šetrnejším a najmodernejším. „Oproti tomu, 
ktorý slúžil v našej nemocnici od roku 1995, 
nový prístroj má jednoduchšie ovládanie, do-
tykový displej, vyššiu citlivosť sond a možnosť 
sledovania pulzu matky. Vyšetrenie slúži hlavne 
na sledovanie oziev plodu. Vďaka jeho presnosti 
je možné prehľadné zobrazenie nielen oziev plo-
du či kontrakcií maternice, ale aj rozpoznanie 
akútneho alebo aj chronického ohrozenia plodu 
a v niektorých prípadoch i matky,“ uviedol zá-
stupca primára gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia MUDr. Ivan Buffa. 

                                                    Pripravila Mgr. Marta Csergeová, 

tlačová hovorkyňa AGEL SK

Predstavujeme Nemocnicu Krompachy spol. s r.o., 
člena skupiny AGEL SK

- počet zamestnancov 244
- počet hospitalizovaných 3 422
- počet ambulantne ošetrených 
    28 224 a 31 527 na SVaLZ
- počet pôrodov 321
- počet vykonaných operácií 855 

Fakty

* Údaje k 30. júnu 2013
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RODINNÉ POMERY 
JÚLIUSA GUNDELFINGERA
Július Gundelfinger sa narodil 28. apríla 
1833 v Krompachoch, obaja rodičia boli 
katolíci. Jeho otcom bol barón Albert Gun-
delfinger a jeho matkou bola Matilda, rod. 
Sziney Merse. Pochádzala z bočnej vetvy 
známeho šľachtického rodu Szinyei Merse 
z Chminianskej Novej Vsi. Rodisko svojej 
matky – Lipovce, jej syn Július Gundel-
finger neskoršie niekoľkokrát namaľoval. 
Mal brata Marcela Gundelfingera, ktorý sa 
narodil 7. augusta 1831 a sestru Hermínu, 
ktorá sa narodila  26. mája 1838. Otec mu 
zomrel mladý, 16. júna 1838, nemal ešte ani 
26 rokov. Júliusova matka sa veľmi skoro 
vydala za veľmi zámožného grófa Štefana 
Szirmayho. Keďže výnosy z krompašského 
chátrajúceho majetku boli nízke, týmto 
sobášom si zabezpečila Júliusova matka 
bezstarostný život pre seba i svoje deti. Po 
boku bohatého grófa Štefana Szirmayho 
nepociťovala nedostatok ničoho ani ona, 
ani jej tri deti z prvého manželstva. Vyda-
rený portrét Jozefa Borsosa zvečnil túto 
krásnu ženu v prepychovom prostredí. 
Železiareň, ktorej venoval jej prvý manžel 
Albert Gundelfinger všetku energiu, preda-
la. Ostatné majetky si ponechala a niektoré  
z nich aj prenajímala.
Malý Július mal viac-menej ťažké detstvo. 
Jeho osud bol trpký kvôli jeho matke, 
ktorá sa odcudzila od svojho syna hlavne 
preto, lebo oproti svojim starším súroden-
com Marcelovi a Hermíne sa nevenoval 
školským povinnostiam, ale trávil väčši-
nu svojho voľného času čítaním akýchsi 
nepotrebných zbierok básní a kreslením. 
Matka, ktorá bola v myslení realistka a tvr-
dého charakteru, nijako nevedela pochopiť 
večne kresliace dieťa, ktoré sa obracalo 
chrbtom k učeniu a pritom bolo nekonečne 
hrdé a tvrdohlavé. K detstvu Júliusa Gun-
delfingera sa viaže i jedna udalosť, ktorá vo 
veľkej miere poznačila jeho neskorší život. 
Stalo sa raz, že v krompašskom kaštieli 
,,dostali nohy“ nestrážené drobné peniaze 
a iné menej cenné veci. Keď zlodeja hľadali 
vo vlastných radoch, všetci podozrievali 
uzavretého chlapca. Jeho matka im verila 
a malý Július, vedomý si svojej neviny,  
v rozhorčení kvôli nespravodlivosti, ktorá 
ho postihla, nepovažoval za hodné, aby 
sa bránil. Jeho zaťaté mlčanie a po týchto 
udalostiach ešte vzdorovitejšie správanie 
sa zle pochopili a ako vtedy bolo zvykom 
urobiť niečo so ,,zlým“ dieťaťom, rozhodli 
sa ho dať za vojaka, aby tam z neho vykre-

sali človeka.  Július sa bez 
slova podrobil rozhodnutiu 
rodičov, hoci sa vojakom za 
žiadnych okolností nechcel 
stať. S horkosťou vo svojom 
detskom srdci opustil svoju 
matku. Smutné spomienky 
na  detstvo ho  sprevá-
dzali počas celého života 
a spravili z neho ,,rytiera 
spravodlivosti“, ktorý za 
svoju pravdu, ale hlavne za 
pravdu iných bol ochotný 
skutočne obetovať aj vlast-
ný život. Otčim Júliusa 
Gundelfingera Štefan Szir-
may bol podplukovníkom 
a kráľovským komorným. 
Pod jeho vplyvom sa Július 
musel dať k vojsku. Ako 
kadet slúžil v 2. husárskom 
pluku v Čechách od roku 
1838. Mal pred sebou za-
ručenú dôstojnícku kariéru 
– vďaka jeho nevlastnému 
otcovi rýchlo postupoval na 
rebríčku vojenských hod-
ností, no on sa však chcel 
venovať maľovaniu. Mal 
ešte len dvadsaťjeden ro-
kov, keď ho povýšili do hod-
nosti nadporučíka. Vtedy si 
zrejme povedal, že stačilo. 
Už viac nebol ochotný dusiť 
v sebe umelecké ambície, a preto sa pevne 
rozhodol pre štúdium maliarstva. Toto jeho 
rozhodnutie nebolo neočakávané a nevy-
svetliteľné. Veď aj pri vojsku každú svoju 
voľnú chvíľu vypĺňal kreslením. Svedčí  
o tom jeden zachovaný skicár z toho obdo-
bia, ktorý je v súčasnosti uložený v databá-
ze Maďarskej národnej galérie v Budapešti. 
Už vtedy ho zaujímali romantické námety: 
skicár je totiž plný kresieb starých zrúcanín 
hradov, neprístupných lesov a ošľahaných 
tvárí husárov. Svoje kresby iným veľmi ne-
ukazoval, preto povzbudenie na umeleckú 
dráhu od nikoho nedostal. Júliusova matka 
samozrejme nechcela ani počuť o prerušení 
skvelej vojenskej kariéry. Umelecké ambí-
cie svojho syna jednoducho považovala za 
vrtoch. Pokúsila sa preto donútiť syna, aby 
zmenil svoj názor a prestala ho finančne 
podporovať. Na všetko odhodlaný Július sa 
však nenechal týmto odradiť a v roku 1854 
požiadal v Levoči o súdne určenie svojej 
plnoletosti a tým možnosť disponovať na 
neho pripadajúcou tretinou výnosu krom-

pašského majetku po jeho nebohom otcovi 
Albertovi Gundelfingerovi. Dokonca i jeho 
staršia sestra Hermína, v tom čase už man-
želka grófa Oskara Hardenberga, sa zriekla 
svojej časti výnosu v prospech Júliusa. Ten, 
opierajúc sa o tieto príjmy, rozhodol sa 
definitívne skončiť svoju vojenskú karié-
ru. Nebol to však nečakaný krok, pretože 
už viackrát predtým sa pokúšal vystúpiť  
z armády, no neúspešne. V roku 1855 sa mu 
konečne splnil sen a on mohol začať  svoje 
umelecké štúdia na súkromnej škole Karla 
Rahla vo Viedni. Medzitým sa manželom 
Szirmayovcom narodil v roku 1852 syn 
Alfréd – nevlastný brat J. Gundelfingera  
a v roku 1854 dcéra Mária – nevlastná 
sestra J. Gundelfingera.  Zanedlho na to 
Júliusova matka aj druhýkrát ovdovela. Jej 
druhý manžel Štefan Szirmay spadol z koňa 
po srdcovom záchvate, keď vítal Františka 
Jozefa na čele šľachtickej bandérie. Stalo sa 
to v roku 1857 v Miškovci. 

Mgr. Jana Chibelová, rod. Chovancová

Pokračovanie v budúcom čísle

JÚLIUS GUNDELFINGER – ZABUDNUTÝ KROMPAŠSKÝ RODÁK (1833 – 1894)
3. časť

Kaštieľ Gundelfingerovcov - maľba a súčasná podoba
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Väčšina inváznych rastlín má svoj domov  
v Ázii alebo v Severnej Amerike, odkiaľ boli 
do Európy dovezené ako okrasné rastliny 
do parkov a záhrad, alebo ako krmoviny pre 
zvieratá. Z parkov sa postupne rozšírili do 
voľnej prírody, kde sa im veľmi dobre darí 
na úkor pôvodných druhov. Medzi ich cha-
rakteristické vlastnosti patrí vysoká konku-
renčná schopnosť - dlho kvitnú, sú vitálne, 
odolné voči nepriaznivým podmienkam 
prostredia (sucho, záplavy), sú schopné 
rásť na rôznych, odlišných typoch stano-
víšť. Majú dobré rozmnožovacie schopnos-
ti, napr. tvoria veľa semien, z ktorých veľké 
percento vyklíči, rýchlo sa rozmnožujú aj 
vegetatívne a majú málo prirodzených ne-
priateľov (parazitov, chorôb). Najčastejšie 
ich nájdeme pozdĺž ciest, železníc a vod-
ných tokov, na smetiskách, staveniskách  
a rumoviskách, kde vytvárajú často až 
súvislé porasty. Na ich rozšírovaní sa vý-
raznou mierou podieľa aj človek, pretože 
ľudia ich radi vysádzajú do parkov a svojich 
záhradiek pre ich dekoratívnu funkciu, 
nevediac o nebezpečenstve, ktoré rastliny 
predstavujú pre svoje okolie. 

Podľa  zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny je termínom 
invázna rastlina na Slovensku označených 
sedem druhov. Existuje aj mnoho ďalších 
rastlín, ktoré nie sú invázne podľa zákona, 
ale ich vlastnosti sú podobné. Citovaný 
zákon hovorí: Invázne druhy je zakázané 
dovážať, držať, pestovať, rozmnožovať, 
obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami 
alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli 
spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho 
druhu. Vlastník (správca, nájomca) po-
zemkov je povinný odstraňovať invázne 
druhy zo svojho pozemku a o pozemok 
sa starať takým spôsobom, aby zamedzil 
opätovnému šíreniu inváznych druhov  
a to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je 
známy, inak na náklady štátu. 

Venujte pozornosť tomuto článku, pretože 
niektorí záhradkári začínajú pestovať na 
svojich záhradkách Zlatobyľ kanadskú  
v domnienke, že ide o neškodný žltý kvie-
tok. Svojimi semenami však zamoruje 
susedné záhradky. Podľa vyššie citovaného 
zákona je to trestné a náklady na jej odstrá-
nenie musí hradiť pôvodca šírenia.

Zdroj internet, spracoval Ján Miľo

ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA

Invázne rastliny Zoznam inváznych druhov rastlín

Do pozornosti deťom

Vedecké meno Slovenské meno
Ambrosia artemisiifolia ambrózia palinolistá

Fallopia sp.(syn. Reynoutria) pohánkovec (krídlatka)
Helianthus tuberosus slnečnica hľuznatá

Heracleum mantegazzianum boľševník obrovský
Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá

Solidago canadensis zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea zlatobyľ obrovská

Ambrózia palinolistá Netýkavka žliazkatá

Pohánkovec (Krídlatka) Zlatobyľ obrovská a kanadská

Slnečnica hľuznatá

Boľševník obrovský

Ja invázna rastlina
som horšia ako burina.

Prišla som k vám z cudziny
skrášliť vaše krajiny.

Rastiem, rastiem ako z vody,
všade sa mi dobre vodí.

Najprv žijem na záhradke,
vošky tie sú na mňa krátke.

Rozšírim sa do lesa,
bojte sa ma, traste sa!

Som krajšia, väčšia ako iné,
zvládam prežiť v krutej zime.

Proste nemám problémy
ovládnuť všetky terény.

Výborne mám premyslené,
ako sa stať pánom Zeme.

Preto pozor milé deti,
v prírode sú rôzne kvety.

To, čo sa zdá pekným byť,
vás raz môže zahubiť.
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Družobné vzťahy mesta Krompachy majú za 
cieľ podporovať spoluprácu medzi mestami 
a vzájomné porozumenie medzi ich obyva-
teľmi. Tento trend sa začal rozvíjať po druhej 
svetovej vojne, paralelne s procesom európ-
skej integrácie. Nóvum v tejto oblasti pred-
stavujú družobné styky miest členských štá-
tov Európskej únie (EÚ) s krajinami strednej  
a východnej Európy po páde Berlínskeho 
múru, pričom možno povedať, že tieto styky 
predchádzali integrácii EÚ, ba aj pripravovali 
túto integráciu.

Družobné styky tiež podporujú výmenu 
skúseností v rôznych oblastiach spoloč-
ného záujmu. Od roku 1989 vedie každo-
ročne Európska komisia program, ktorý 
podporuje rôzne formy spolupráce medzi 
európskymi mestami (družobné mestá)  
s cieľom propagovať európsku integráciu  
a medzi obyvateľmi posilňovať pocit spo-
lupatričnosti k Európskemu spoločenstvu.  
V rámci tohto programu sú udeľované gran-
ty pre konkrétne aktivity, ktoré sa týkajú 
spájania európskych družobných miest  
a kladú si za cieľ podnecovať vznik nových 
väzieb medzi partnerskými mestami. Pre-
dovšetkým ide o aktivity, ktoré zahŕňajú 
mestá z krajín alebo regiónov doposiaľ ne-
vyvíjajúcich aktivity v tomto smere, alebo 
aktivity posilňujúce už existujúce družobné 
väzby. Počnúc rokom 2008 môžu existujú-
ce družobné mestá navrhovať viacročné 
projekty, ktoré by mali podporovať aktivity 
zahŕňajúce miestne komunity. Stretnutia 
občanov by mali byť zamerané na vzájomné 
odovzdávanie skúseností, diskusie a všetky 
iniciatívy, ktorých úmyslom je zvýšenie 
európskeho povedomia medzi účastníkmi 
a posilnenie ich pocitu, že patria do Európy.
Z pohľadu nášho mesta máme družobné 
vzťahy z mestami v Česku, Maďarsku, 
Rumunsku a Poľsku.
Od 7. októbra 1998 sa traduje družba  
s mestom Gaszowice v Poľsku, keď bola 
v Gaszowiciach podpísaná Partnerská 
zmluva. Prvá zmienka o tomto meste sa da-
tuje 12. storočím. Počet obyvateľov je okolo  
2 500. Mesto je súčasťou Gminy Gaszowi-
ce, ktorá je vidieckeho charakteru a nachá-
dza sa v Sliezskom vojvodstve. Gmina je 
najnižia administratívna jednotka v Poľsku 
a  väčšinou ju tvorí spoločenstvo niekoľ-
kých obcí. Mesto má rozlohu 19,54 km²  
a žije tu 8 800 obyvateľov. Sídlom okresu, 
v ktorom sa gmina nachádza, je mesto Ryb-
nik. V rámci osláv 100. rokov od založenia 
hasičského zboru mala v Gaszowiciach 

vystúpenie naša dychovka. Uskutočnili sa 
návštevy na úrovni samospráv. V súčasnos-
ti sa kontakty prerušili, napriek každoroč-
ným pozvaniam na Dni mesta. Gaszowice 
sú od Krompách vzdialené 319 km.
Dňa 26. septembra 2002 bola v meste 
Rýmařov v Českej republike podpísaná 
Partnerská zmluva s mestom Krompachy. 
Rýmařov sa nachádza v severovýchodnej 
časti Českej republiky neďaleko hraníc  
s Poľskom v okrese Bruntál, ktorý je súčas-
ťou Moravskosliezského kraja. Nachádza 
sa v jednej z turisticky najatraktívnejších 
oblastí Jesenníkov, pričom až tretina 
územia Rýmařovska sa rozkladá na chrá-
nených krajinných územiach. Najstaršie 
správy o histórii mesta pochádzajú z druhej 
polovice 13. storočia. Počet obyvateľov je 
okolo 8 600. Do Rýmařova je to z Krom-
pách 385 km. Jedna z návštev Rýmařova 
bola zameraná na nadviazanie kontaktov 
so strednými školami mesta. Pri stretnutí 
so zástupcami Gymnázia, Stredného od-
borného učilišťa a Odborného učilišťa bola 
dohodnutá spolupráca našej Súkromnej 
strednej odbornej školy SEZ Krompachy 
s podobne zameranou Strednou školou  
v Rýmařove. Pri návšteve rýmařovskej de-
legácie počas Dní Mesta Krompachy bola 
aj podpísaná zmluva o spolupráci týchto 
škôl. Pristúpením k zmluve bude Súkrom-
ná stredná škola SEZ Krompachy účastná 
v rámci programov medzinárodnej spolu-
práce so školami partnerských miest mesta 
Rýmařov. Dni mesta Krompachy 2011 boli 
pre naše gymnázium výnimočné. Po pr-
výkrát sme vtedy v našom meste a v našej 
škole privítali študentov z rýmařovského 

gymnázia. Českí študenti počas trojdňovej 
návštevy spolu s našimi študentmi spoznali 
Krompachy, krásu našich veľhôr, či histó-
riu Spišského hradu. Vznikli nové priateľ-
stvá. Vlani, v dňoch 7. - 9. septembra 2012 
boli na návšteve Rýmařova študenti nášho 
gymnázia a vo vlastnom stánku, v rámci 
osláv Drevárskych, lesníckych a poľovníc-
kych dní v Záhrade Hedvy, prezentovali 
aké to bolo, keď pred rokom boli priatelia  
z partnerskej školy na Slovensku. Medzi na-
šimi mestami sa uskutočňujú aj stretnutia 
na úrovni samospráv, hasičov, športovcov  
a mažoretiek.
Rok 2006 a 22. september je deň, keď bola 
v Krompachoch podpísaná Dohoda o zdru-
žení medzi Mestom Krompachy a Mestom 
Nadlak v Rumunsku. Nachádza sa v zá-
padnej časti župy Arad a od rovnomenného 
župného sídla je vzdialené 47 km. Samotné 
mesto je hraničným prechodom s Maďar-
skom. V meste a jeho okolí prevažuje poľ-
nohospodárska činnosť. Rozprestiera sa na 
ploche 97,4 km2 a žije v ňom 8 140 obyva-
teľov, pričom až 48% obyvateľov Nadlaku 
tvoria Slováci. S týmto faktom súvisí aj 
udalosť, ktorá potvrdzuje neformálne pria-
teľské väzby medzi našimi mestami. Začalo 
to nepríjemnosťou, ktorú spôsobil pokaze-
ný autobus s krompašskými dôchodcami, 
vracajúcimi sa z dovolenky. Pomoc im po-
skytol vtedajší zástupca primátora Nadla-
ku, ktorý sa pristavil, vidiac slovenský 
autobus vedľa cesty. Nasledovalo zabezpe-
čenie opravy a z našej strany pozvanie na 
návštevu Krompách. Naopak, spestrením 
Dní mesta Nadlaku bolo vystúpenie našich 
mažoretiek, pod vedením Dagmar Kováčo-

Predstavujeme družobné mestá Krompách

Zľava hore: 
Rymařov, 

Ozimek, 
Gaszowice, 

Nadlak, 
Békéscsaba
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vej. Do Nadlaku je to 518 km.
Aj priateľské vzťahy obyvateľov Krompách 
a mesta Békéscsaba v Maďarsku  trvajú 
už niekoľko rokov. Dohoda o partnerskej 
spolupráci však bola uzatvorená v Krompa-
choch až  9. februára 2013. Mesto Békésc-
saba sa nachádza v juhovýchodnej časti 
Maďarska, v údolí rieky Köröšov. Je sídlom 
župy Békés a žije v ňom 68 000 obyvateľov. 
Vznik Čaby sa datuje v druhej polovici 13. 
storočia. Počas tureckej nadvlády bolo toto 
územie takmer vyľudnené. V roku 1718 tam 
zo severnej časti vtedajšieho Uhorska prišli 
a vo väčšom počte sa usadili evanjelickí 
Slováci, ktorí zohrávali dôležitú úlohu pri 
znovuorganizovaní života. Medzi pozoru-
hodnosti mesta patria pamiatky ľudového 
staviteľstva. Najvýznamnejšou spomedzi 
nich je Slovenský ľudový pamätný dom. Je 
zaujímavý svojou architektúrou a v ňom 
zriadenou národopisnou zbierkou. Tento 
dom má dlhoročné družobné styky s naším 
mestom. Pôsobí tam z dôvodu značného 
počtu obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej 
národnosti Spolok Slovákov v Maďarsku. 

Békéscsaba je aj sídlom Konzulárneho 
úradu Slovenskej republiky. Hostitelia pri 
viacerých príležitostiach pripravujú de-
legáciám z Rumunska, Poľska, Nemecka  
a Slovenska bohatý a zaujímavý program. 
Prebiehajú konferencie družobných miest, 
na ktorých sa jednotlivé delegácie vyjad-
rujú k významu stretávania krajanských 
spolkov so zástupcami materskej krajiny. 
Známou udalosťou je Klobásový festival za 
účasti niekoľko sto družstiev z Maďarska 
aj zahraničia. Jeden z ročníkov vyhralo aj 
družstvo z Krompách.  Príjemné sú pri-
tom aj ochutnávky vín a klobás  z rôznych  
častí  Maďarska. Na Klobásovom festivale 
účinkovala aj dychová hudba a mažoretky  
z nášho mesta. Vzdialenosť medzi Békésc-
sabou a Krompachmi je 367 km.
Na spoločnom stretnutí družobných miest 
9. februára 2013 v Krompachoch, pri príle-
žitosti Pankuškových fašiangov, bola pod-
písaná aj Dohoda o partnerskej spolupráci  
s mestom Ozimek v Poľskej republike.  
Nachádza sa v Opoľskom vojvodstve, asi  
20 km východne od mesta Opole. Samot-

né mesto má necelých 10 000 obyvateľov. 
Je sídlom rovnomennej Gminy Ozimek, 
skladajúcej sa z Ozimeku a ďalších 13 obcí. 
Gmina Ozimek má rozlohu 126,5 km2 

a približne 21 000 obyvateľov. Najväčšou 
atrakciou je paleontologický objav posled-
ných rokov na území dávnej ílovej bane 
v Krasiejowe. Pri výskume sa tam našlo 
množstvo kostných pozostatkov starých 
približne 230 miliónov rokov -  skamenené 
kosti dinosaurov, pozostatky najstarších 
jašterov, obojživelníkov a ich príbuzných. 
Tento objav pritiahol pozornosť vedcov  
a médií z celého sveta a v súčasnosti pri-
ťahuje aj veľa návštevníkov. Výsledkom 
objavu je vytvorenie Juraparku, pozo-
stávajúceho z paleontologického múzea 
a paleontologického pavilónu. Jurapark 
Krasiejów navyše ponúka aj celý rad zá-
bavných aktivít, ktoré zahŕňajú tunel času, 
kino emócií Cinema 5D, zábavný park  
a pláž s kúpaliskom. Ozimek je vzdialený 
od Krompách 370 km.

                                                   Stanislav Barbuš, zástupca 

primátorky mesta Krompachy

O čom písali noviny Korompa v septembri 1912
Č. 3 / 5. septembra 1912
Preloženie jarmoku
Obec na základe pripomienok Združenia 
obchodníkov Krompách a okolia, požia-
dala príslušné úrady o preloženie jarmoku  
z 21. septembra na 28. septembra.

Č. 4 / 12. septembra 1912
Preloženie jarmoku
Minister obchodu konanie tohtoročného 
krajinského trhu a jarmoku pripadajúceho 
na 21. september výnimočne povolil prelo-
žiť na 28. september.

Č. 5 / 19. septembra 1912
Drahota na trhu
Naša spoločnosť nakupujúca na trhu 
je obdivuhodne konzervatívna. Vždy  
a všeobecne počuť ponosy, že trhovníci na 
sobotňajšom týždennom trhu pýtajú už ne-
predstaviteľne vysoké ceny a napriek tomu 
neprídu na stredajšie trhy. Je známou ve-
cou, že pred tromi rokmi minister obchodu 
výnosom č. 80492/1909 povolil druhý 
týždenný, stredajší trh, ale z neznámych 
príčin gazdinky na ne nechodia. Potrebné 
potraviny na celý týždeň si radšej zaobsta-
rajú sobotu a vtedy sa pochopiteľne, kvôli 
vyššiemu dopytu, zvýšia ceny. Kupujúci by 
konali iba vo svoj prospech, keby navštevo-
vali aj stredajší trh a tovar z trhu by dostali 
oveľa lacnejšie.

Č. 6 / 26. septembra 1912
Dopyt po hydine
Teraz, keď stúpla cena hovädzieho a bravčo-
vého mäsa, stávajú sa trhy v Krompachoch 
veľmi vyhľadávaným a vďačným. Chovate-
lia vo veci predaja hydiny by urobili veľmi 

správne, keby na stredajšie a sobotňajšie 
trhy doniesli viac operencov. Dostali by za 
ne pomerne dobrú cenu, kupujúci by sa po-
tešili rozmanitosti, lebo by neboli odkázaní 
na drahé bravčové a hovädzie mäso.

Pozbieral a preložil Ludovit Dulai

Budova druhej železničnej stanice v Krompachoch okolo roku 1912
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Ako každoročne, aj tento rok  sa 31. augus-
ta v našom meste stretli dobrovoľní hasiči 
na súťaži Dobrovoľných hasičských zborov 
o Putovný pohár primátorky mesta Krom-
pachy.  Bol to už 19. ročník súťaže hasič-
ských družstiev mužov a 16. ročník súťaže 
žien. Zúčastnilo sa ich viacero súťažiacich 
družstiev (muži/ženy) nielen z Krompách, 
ale aj z okolia – z Arnutoviec, Danišoviec, 
Spišských Vlách, Gelnice, Richnavy, Spiš-
ského Štvrtku, Jamníka či Iliašoviec. Prialo 

nám počasie a atmosféra bola vynikajúca 
nielen medzi súťažiacimi, ale aj medzi ľuď-
mi, ktorí prišli povzbudzovať a podporovať 
jednotlivé družstvá. Len pripomeniem, že 
diváci jednotlivé družstvá povzbudzovali 
potleskom a dobrou náladou a zotrvali až 
do neskorých večerných hodín. Myslím, 
že nielen za seba môžem povedať, že táto 
akcia bola veľmi zaujímavá a som rád, že 
som sa jej mohol zúčastniť. Pevne verím, že 
o rok sa bude súťaž konať opäť a Krompa-

šania v nej dosiahnu čo najlepšie umiestne-
nie. Tento rok zvíťazila a na prvom mieste 
sa umiestnila obec Arnutovce s celkovým 
časom 14:61. Súťaž si prišla pozrieť aj 
naša primátorka Ing. Iveta Rušinová a na 
záver, pri odovzdávaní diplomov a pohá-
rov, sa prihovorila všetkým zúčastneným. 
Popriala im nielen veľa zdravia a šťastia  
v živote, ale hlavne veľa šťastných koncov 
pri zachraňovaní ľudských životov.  

Jaroslav Cehlár, foto: Štefan Jendrek

Žiačky Základnej školy s materskou školou Maurerova sa 
19. augusta 2013 zúčastnili letného sústredenia. Nástup na 
basketbalové sústredenie bol v pondelok ráno o 9.00 hodine 
na Zahure. Zúčastnili sa ho žiačky VII. A. a IX. A. triedy  pod 
pedagogickým dozorom trénerky Mgr. Vladimíry Petrovskej  
a  Mgr. Silvie Mazúrovej. 
Basketbalové sústredenie bolo zamerané na kondičné, posil-
ňovacie cvičenia a celkovú všeobecnú prípravu. Žiačky mali 
obohatené sústredenie o cvičenie zumby a návštevu plavárne. 
Zumbu, zameranú na agilitu dolných končatín, nám prišla 
predviesť cvičiteľka Helena Spišáková z BODY ŠPORT KLU-
BU. Cvičenie sa dievčatám páčilo a bolo príjemným spestre-
ním sústredenia. Nadobudnutú svalovku sme odbúrali na pla-
várni v Krompachoch  a potom nám náš chatár Jarko pripravil 
chutnú grilovačku.
Trenérky Petrovská a  Mazúrová sa chcú aj v mene dievčat po-
ďakovať všetkým sponzorom, kuchárke Helenke Hojstričovej, 
chatárovi Jarkovi Matúšovi a manažérovi Igorovi Jendruchovi, 
ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o organizáciu,  ubytovanie 
a celkový priebeh  sústredenia. Veríme, že aj vďaka tomuto sú-
stredeniu sme dobre pripravené na novú basketbalovú sezónu 
a v kategórii starších a mladších žiačok Krajskej basketbalovej 
ligy dosiahneme pekné výsledky.
 Mgr. Silvia Mazúrová

Súťaž hasičských družstiev 
o Putovný pohár primátorky mesta Krompachy

Basketbalové sústredenie 
so zumbou
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Za Hanou Kandrikovou
Bola som mladé ucho na gymnáziu, keď 
som Hanu stretla  prvý raz. Mladá, seba-
vedomá dáma, plná energie, vždy usmiata 
konferovala naše vtedajšie vedomostné 
kvízy a programy na našom gymnáziu.  
V duchu som ju vždy obdivovala, hoci ona  
o tom nikdy ani netušila.
Do osobného kontaktu som však s Hanou 
prišla až po rokoch, keď sme sa obe stretli 
pri účinkovaní na obradoch Zboru pre 
občianske záležitosti. Ja  ako matrikárka  
a Hana ako recitátorka. Po odchode skúse-
ných a dlhoročných členiek ZPOZu - pani 
Magdy Paulovičovej, pani Didy Šumjaci-
ovej a pani Valérie Peňazovej sa zhostila 
úlohy uvádzania sobášov, či uvítania detí 
do života. Účinkovala pri slávnostiach ju-
bilantov, pri prijatiach významných hostí, 
pri odovzdávaniach ocenení a pri rôznych 
iných slávnostiach v meste. Jej povaha 
dovolila jej byť i dobrým smútočným reční-
kom. Hana si vedela pekne ušiť, nádherne 
štrikovala. Bola plná života, všade jej bolo 
plno. Keď som jej raz povedala, že „pri roz-

dávaní jazykov bola určite dvakrát v rade,“ 
bezproblémovo mi odvetila – „stála som 
rovno za tebou...“
Posledný raz som ju stretla na ulici pár 
týždňov dozadu. Ťažká choroba jej ubrala  
z váhy tak, že som ju takmer prehliadla. No 
ona ma zbadala a hneď na mňa zamávala. 
Zastala som na chodníku a počkala som, 
kým pomaly príde. Kráčala rozvážne, po-
máhajúc si pri chôdzi paličkou. Pri našom 
stretnutí a vzájomnom zvítaní nás bola  
o chvíľu „plná ulica“.
Hana bola veľký bojovník. Zo všetkých síl 
sa snažila so zákernou chorobou bojovať, 
poraziť ju, nepoddať sa jej. V nedeľu však 
svoj veľký boj prehrala. 
„Nuž, zbohom buď, Hana, šťastnú plavbu 
na druhý breh! Verím, že tam kde si, je Ťa 
plno. Verím, že Ťa už nič nebolí a že už 
viac netrpíš. A verím, že svoju neskonalú 
životnú energiu, ktorou si vždy oplývala, 
rozdávaš aj naďalej, na druhom brehu. Toľ-
ko energie sa predsa nemôže len tak stratiť. 
Nám zostal naďalej v uchu Tvoj sýty hlas  

i smiech a v oku veľká slza. V mysli Tvoj ty-
pický úsmev a v srdci  pekné spomienky na 
spoločne strávené chvíle.“

     Marta Mičeková

Bolo to ozaj veľmi dávno, ešte v roku 1986, 
čo pani Anna Kandriková sľúbila Zboru pre 
občianske záležitosti (ZPOZ), že sa pokúsi 
pomôcť a nesklamať tých, ktorí ju oslovili, 
aby sa pripojila a pokračovala v ich začatej 
práci a spolu s nimi sa prezentovala pri 
kultúrnom dianí tejto inštitúcie na pôde vte-
dajšieho Mestského národného výboru. Boli 
chvíle, keď chcela  zanechať a zavesiť „na kli-
nec“ účinkovanie v ZPOZ-e. Všetky akcie, 
usporiadania, prezentácie hovoria rečou tej 
hrubej červenej knihy, ktorá stále sprevádza 
a hľadí na nás „zpozistov“ z nášho stola  
v obradnej sieni. Stránky pamätných kníh 
doposiaľ nik z  členov nikdy nerátal. Tam sú 

ukryté starosti, radosti, slzy dojatia, prekva-
penia, strádania a stresovania, keď si všetci 
uvedomovali, že práve teraz, keď zaznievajú 
úvodné slová každej akcie, nesmieme zlyhať 
a všetka nervozita musí opadnúť. Nebolo 
to ozaj ľahké  dostať sa cez ten „pomyselný 
múr“ ale dá sa to, ak človek chce a má z toho 
na samom konci dobrý pocit. Ten majú aj 
všetci, ktorí sa radi medzi ľudí vracajú a tešia 
na každé spoločne strávené, príjemné chvíle 
v „zpozáckom zbore“.
Je málo takých obetavých ľudí v našom mes-
te ako bola pani Kandriková. Dá sa povedať, 
že bola tým veliacim človekom. Vedela si 
zosúladiť pracovné povinnosti, ktorých 

nebolo málo, pretože od roku 2007 bola 
riaditeľkou Materskej školy na Robotníckej 
ulici v Krompachoch, s povinnosťami členky 
ZPOZ-u. Nebolo pre ňu problémom vytvoriť 
príjemnú atmosféru pri rôznych príležitos-
tiach. Bola to prosto naša HANA. Dúfame, 
že v našom kolektíve ostane spomienka na 
ňu čo najdlhšie, pretože aj keď sa hovorí, že 
každý je nahraditeľný, bola pre ZPOZ obrov-
ským prínosom a bude nám veľmi chýbať.
Hanka, za občanov nášho mesta a členov 
ZPOZ-u Ti vyslovujeme úprimné poďako-
vanie.

Stanislav Barbuš, predseda ZPOZ-u

spomienka

Pripomeňme si staré časy nášho mesta
Prosíme občanov, ktorí vlastnia staré, historické fotografie mes-
ta Krompachy, aby ich zapožičali mestskému úradu na  oske-
novanie. Skener je elektronické zariadenie, ktorým prenesieme  
grafickú informáciu do elektronickej a tú následne spracujeme po-
čítačom. V žiadnom prípade tak nedôjde k poškodeniu fotografií, 
ktoré vám vrátime. Naším zámerom je pripraviť vydanie publiká-
cie, ktorá by zachytila život v minulosti a uchovala tak momenty  
z histórie nášho mesta, ktoré sa nenávratne pominuli. K fotogra- 
fiám je potrebné uviesť rok ich vyhotovenia (ak je možné aj pres-
nejší dátum), miesto ktoré zachytávajú, a ak sú na nich osoby,  
v prípade znalosti aj ich mená.

Fotografie doručte, prosíme, zástupcovi primátorky Stanisla-
vovi Barbušovi na MsÚ v Krompachoch.     

• Bytové družstvo Spišská 
Nová Ves ponúka na predaj 
3-izbový byt na ulici Slovin-
ská v Krompachoch za cenu 
15.500 €, resp. dohodou .
Bližšie info: 0918 689 251, 
krompachy@bdsnv.sk
 www.bdsnv.sk

• Predám trojizbový byt na 
Maurerovej ulici v Krompa-
choch. Tehlový, obytná plocha 
80,9m2. Cena dohodou. Kon-
takt: 0948 700 621.

INZERCIA
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OSEMSMEROVKA KUPÓN č. 9

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

je do 10. dňa daného mesiaca.
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Advokát sa pýta klienta:
„Pán profesor, nerozmysleli ste si to? 
Naozaj sa chcete rozviesť?“
„Áno, pán advokát, chcem. Ovládam 
sedem cudzích jazykov a moja žena 
ma doma nechce pustiť k slovu. No 
povedzte, ... 
(dokončenie v tajničke)

   Autorka: Ružena Andrašovská, Krompachy

Správna odpoveď tajničky z augusto-
vého  čísla: „...udicu máš v komore.“-
Vyžrebovaným úspešným  lúštiteľom 
je Pavol Kravec, Mlynská 7, Krom-
pachy.
Výhru si môžete prevziať v pokladni 
mestského úradu na prízemí.

A T R A K C I A N A Č V A L S I T A R B
K K O O E I A N A L H I Č O A U I K U R
T T T N B T O I K N A K P A L K T D R A
N V I A O R L P V R L K Í K V I O A O N
A L N R M Ó A E E Ú A E N M A V O L T I
K J O E F N S N I R N V I M A R V K Ú S
I P M T T T A A C K I N A D P O E R T K
T O K I O S K V Z A A N P T A V R O Y O
K U K R R R U A A R D Z A I A T D K K V
A O N H A R V R E L U E N A N O E Y N O
R O I E N E I T E L A B A R L A E V Á L
P O D P L U K O V N Í K K A V A R T S O

ANTIKOR, ATRAKCIA, BALET, BARLA, BRANISKO, BRATISLAVČAN, BUDOVA, BURZA, CIEVKA, 
CITRÓN, ČIPKA, DREVO, FÓLIA, IHLAN, KANAPA, KIOSK, KLADKA, KLAPKA, KLINEC, KOTVA, 
KRAVATA, KROKY, KUVIK, LOTOR, MANDLE, MATKA, MINARET, MONITOR, OBRANCA, OLOVO, 
OSTRAVA, OTRAVA, OTVOR, PERINA,PÍNIA, PODPLUKOVNÍK, POROTA, PRAKTIKANTKA, 
RAHNO, RÚRKA, SALVA, SÁNKY, SOPKA, STATUS, STODOLA, STORNO, SVETADIEL, TIARA, 
TIENE, TUNEL, TÚTOR.

Vážení čitatelia, s autorkou tajničiek a dlhoročnou prispievateľkou Krompašského spravodajcu pani Ruženou Andrašovskou sme sa žiaľ, minulý mesiac navždy 
rozlúčili. Každý mesiac pre vás pripravovala hlavolamy, v tomto čísle však so smútkom zverejňujeme  jej poslednú osemsmerovku. S úctou jej venujme tichú 
spomienku a vďačnosť za všetky chvíle radosti, ktoré nám pripravila. Redakčná rada Krompašského spravodajcu. 

Po železnej ceste
Územie Slovenska a teda aj mesto Krompachy a jeho okolie boli  
v minulosti známe baníckou činnosťou, zhutňovaním kovov  
a s tým súvisiacimi aktivitami. Banícka klopačka a žiara hutníckych 
pecí sa stala minulosťou, ale významná a prosperujúca ťažba rúd a vý-
roba kovov sú dedičstvom, na ktoré nemožno a neslobodno zabudnúť 
a je potrebné si ho pripomínať. V Krompachoch a okolí to bolo žele-
ziarstvo, neskôr výroba medi, v okolí Gelnice získavanie zlata striebra, 
odlievanie, kovanie a iné výrobné činnosti, ktoré svojím významom 
presahovali región Spiša i Slovenska. Ako jednu z najdôležitejších a 
najvýznamnejších možno uviesť Štefanskú hutu v Kluknave, kde bola 
ako druhá v Európe zavedená elektrolýza medi. 
Občianske združenie Slovenská železná cesta  (SŽC) má vo svojom 
programe oživenie a pripomenutie si histórie baníctva a hutníctva 
rôznym spôsobom, aktivitami a propagáciou. Jednou z možností, 
ako si chceme  pripomenúť dedičstvo našich predkov je aj Pochod 
po trase železnej cesty Krompachy – Gelnica. Pochod sa uskutoč-
ní 28. septembra tohto roku a spoluorganizujú ho mestá Gelnica 
a Krompachy a OZ SŽC. Tento rok sa uskutoční  jeho 2. ročník  
a okrem samotného pochodu je v programe exkurzia do Baníckeho 
múzea v Gelnici, občerstvenie tradičným baníckym jedlom a disku-
sia medzi účastníkmi. Prechod cez Plejsy, výhľad na Vysoké Tatry 
a okolie poskytne účastníkom pochodu hodnotný a pekný zážitok 
a príležitosť stretnúť sa s turistami z viacerých miest a turistických 
oddielov. Dúfame,  že sa tento ročník sa vydarí a že pochod sa stane 
tradíciou, ktorá prispeje k oslave baníckej a hutníckej minulosti  
a kultúrneho dedičstva.
Gabriel Kunhalmi,  predseda Občianskeho združenia Slovenská železná cesta


