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Zo života našich škôl Pozvánka na Mikuláša 
a vianočné trhy

Malé zamyslenie sa nad novembrom 
a novembrovými udalosťami 
November je jedenásty mesiac  
v gregoriánskom kalendári. 
Jeho pôvod pochádza zo staré-
ho rímskeho kalendára, a pô-
vodne to bol deviaty (lat. novem 
= deväť) mesiac v desaťmesač-
nom kalendári. Pôvodný rímsky 
kalendár mal desať mesiacov,  
v ktorom najmä druhá polovica 
mesiacov bola označená jedno-
duchou číslovkou: september 
= siedmy mesiac (lat. septem = 
sedem), október – ôsmy mesiac 
(lat. octo = osem), november 
– deviaty mesiac, december 
– desiaty mesiac (lat. decem 
= desať). Druhý rímsky kráľ 
Numa Pompilius údajne zaradil 
do kalendára ešte dva mesia-
ce – január (januarius = Janov 
mesiac), a február (z lat. februa 
= choroba). Tieto dva mesiace 
zaradil na začiatok kalendára, 
takže sa ostatné mesiace po-
sunuli, ale ich pôvodný názov 
zostal. Existujú tiež poetický 
názov listopád (listopad, čo je 
november po česky) a v náre-
čiach názov studeň. Toľko uvá-
dza Wikipédia.
Historicky na Slovensku  
a v strednej Európe je spravidla 
mesiac november spájaný so 
spomienkou na všetkých zo-
snulých, prípadne s príchodom 
zimy. Po stáročia ľudia sledova-
li prírodu, pretože meteorolo-
gické ústavy ešte neboli a ľudia 
predpovedali  počasie len pra-
videlným sledovaním prírody.  
Z čias minulých pramenia rôzne 
pranostiky spojené s najbežnej-
šími menami v kalendári. Napr. 

Martin prichádza na bielom 
koni, ak príde Martin na bielom 
koni, metelica metelicu honí. 
Na svätého Martina drž sa, 
synku, komína. Alebo iné pra-
nostiky na známe mená, ktoré 
oslavujeme práve v novembri: 
Katarína na ľade, Vianoce 
na blate. Katarína má šumné 
meno, lenže chladné veno. Keď 
svätý Ondrej na plot mráz po-
sadí, nemusíme sa báť povodní 
ani vody. Keď na sv. Ondreja 
sneží, sneh si dlho poleží.
V USA je mesiac november 
spájaný s najväčším americkým 
sviatkom - Dňom vďakyvzda-
nia, ktorý sa oslavuje každý  
štvrtý novembrový štvrtok na 
počesť prvých prisťahovalcov.   
31. októbra Američania osla-
vujú Halloween. Je považovaný  
za pohanský sviatok a je to deň 
pred sviatkom všetkých svä-
tých, ktorý má  pôvod v starom 
Keltskom národe, kde Kelti 
vyznávali tento deň zlých du-
chov a chceli si ich nakloniť na 
svoju stranu. Preto si obliekali 
rôzne strašidelné masky, a iné 
oblečenie, maľovali sa. Počas 
tohto sviatku sa deti v celých 
Spojených štátoch  prezliekajú 
do masiek (najnovšie zombí-
kov) a chodia si pýtať cukríky 
od susedov a všetkých,  ktorých 
stretnú. Pre mnohých Slová-
kov, najmä pre starších, je tento 
sviatok cudzí, aj keď sa pomaly 
začína u nás udomácňovať. 
V krajinách Strednej Európy 
bol  november  spájaný  s  revolú-
ciou, ktorá sa udiala v cárskom 

Rusku na začiatku 20. storo-
čia. Znamenala veľký  zlom  
v dejinách mnohých národov. Je 
zaujímavé čítať, aký vplyv mala 
nielen na dianie v Rusku, ale aj  
na vtedy zaostalú Čínu. Veľká 
októbrová socialistická revolú-
cia  nie tak dávno sa oslavovala  
lampiónovými sprievodmi vo 
všetkých postkomunistických 
krajinách.  Neprináleží mi hod-
notiť túto dejinnú udalosť, pre-
tože jej prínos, alebo negatíva 
sa hodnotia rôzne, v rôznych 
krajinách sveta a tí najväčší  
a najlepší historici a politológo-
via majú na tieto udalosti rôzne 
názory. 
Chcem sa pristaviť pri sviatku 
Medzinárodného dňa štu-
dentstva, pretože táto dejinná 
udalosť u nás, v súvislosti  
s dátumom Nežnej  revolúcie 
sa akosi dostáva do úzadia.  
A práve na podstate tohto 
sviatku došlo k zlomovým 
udalostiam v bývalom Česko-

slovensku. 
Podnetom na vyhlásenie Me-
dzinárodného dňa študentstva 
sa stali udalosti na jeseň 1939 
vo vtedajšom Protektoráte 
Čechy a Morava. Okupácia 
českých území nemeckými 
vojskami vyvolala v uliciach 
Prahy 28. októbra 1939 demon-
štráciu v spojitosti s oslavami 
vzniku Československa. Pri 
zrážke medzi demonštrantami  
a ozbrojenými zložkami, pri-
čom ich príslušníci použili aj 
strelné zbrane, zahynul mladý 
robotník Václav Sedláček. 
Trinásti ďalší účastníci demon-
štrácie utrpeli ťažké zranenia, 
medzi nimi aj študent medicíny 
Univerzity Karlovej Ján Ople-
tal, ktorý o dva týždne zrane-
niam podľahol. Opletalova smrť 
vytiahla 17. novembra 1939 
do ulíc stovky vysokoškolákov 
bez rozdielu ich príslušnosti  
k fakulte, alebo škole vôbec. 

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

92 rokov
Mária Kraková

80 rokov
Johana Rabatinová
Alžbeta Jakubecová
Mária Konevalová

75 rokov 
Anna Marchalová
Alžbeta Patakyová

70 rokov 
Oľga Čechová
Alžbeta Onderčinová
Mária Dulaiová
Ondrej Gal

Narodenia v októbri
Dunková Ivana
Filipová Nina
Garančovský Maximilián
Girgová Bianka
Kaleja Franco
Kočiš Jorik Ján
Kubaško Marek
Lizáková Zuzana
Majcher Tobias
Polák Daniel

Úmrtia v októbri 
Belán Ladislav 1960 – 2013 
Denisová Mária 1940 – 2013 
Dolchinkov Georgi 
Mateev 1946 – 2013 
Martinik Jaroslav 1937 – 2013 
Podracký Ján 1940 – 2013 
Polák Ján  1946 – 2013 
Repelová Mária 1961 – 2013 
Saksa Rudolf 1936 – 2013 

• Dám do prenájmu 3-izbový, 
komplet zariadený byt na 
Hlavnej ulici. 
Kontakt: 0907549229

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánovi doktorovi z detského oddelenia nemocnice  
v Krompachoch, MUDr. Ahmadovi Ziovi, za plnú starostlivosť, ktorú dal našej malej dcérke 

Ninke Filipovej. Pán doktor Zia, prajeme Vám veľa úspechov v práci a aby bol každý taký lekár, 
ako ste Vy.

S úctou Ivana Zimmermannová, Ivan Filip a Ninka Filipová

INZERCIAPOĎAKOVANIE

Mesto Krompachy Vás srdečne pozýva na 

VIANOČNé TRHy
ktoré sa uskutočnia v dňoch od 12. do 14. decembra 2013.

 
Príďte sa zohriať pohárikom primátorského punču a ochutnať vianočné koláče napečené 
Úniou žien a prispejete  na dobrú vec.  Výťažok z predaja punču a koláčov bude, rovnako 
ako výťažok z dobrovoľných príspevkov, venovaný školským jedálňam v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Krompachy.
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Pokračovanie z titulnej strany 

Chceli sa pochodom cez mesto 
s medikom dôstojne rozlúčiť 
pred pohrebom v dedinke 
Lhota nad Moravou. Strety  
s políciou a nemeckými vojak-
mi trvali celý deň a ich následky 
boli tragické. Špeciálne nemec-
ké komandá SS a SD prepadá-
vali vysoké školy a internáty  
v Prahe, Brne a Příbrame. 
Nasledovali popravy bez súdu, 
vyše 1200 študentov odvliekli 
do koncentračného tábora 
Sachsenhausen-Oranienburg. 
O bleskovej protištudentskej 
akcii rozhodol 16. novembra  
v Berlíne nemecký vodca Adolf 
Hitler. Pri príležitosti druhého 
výročia uzatvorenia českých 
vysokých škôl a odvlečenia 
študentov do koncentračného 
tábora sa v Londýne stretli 
delegácie študentov 26 náro-
dov pod záštitou prezidenta 
Eduarda Beneša a exilovej 
československej vlády. V sláv-
nostnom vyhlásení stanovili 
17. november za Medzinárodný 
deň študentstva. V roku 1942 
na zasadnutí Medzinárodného 
študentského zhromaždenia vo 
Washingtone bol 17. november 
potvrdený a opäť vyhlásený za 
Medzinárodný deň študent-
stva. Na akte potvrdenia sa 
zúčastnili delegáti študentov 
50 národov.
Na Slovensku a v Čechách sú 

novembrové udalosti v novodo-
bých dejinách vnímané najmä 
cez Nežnú revolúciu, ktorá sa 
na Slovensku začala už 16. no-
vembra 1989. V tento deň slo-
venskí vysokoškolskí a stredo-
školskí študenti zorganizovali 
protestnú demonštráciu v pod-
večerných hodinách v Bratisla-
ve, na ktorej sa zúčastnilo asi 
300 osôb. Oficiálnym cieľom 
bol protest proti vtedajšiemu 
návrhu vysokoškolského zá-
kona a za akademické slobody.  
V piatok 17. novembra sa na Al-
bertove zišli študenti pražských 
vysokých škôl pri pietnom akte 
na pamiatku zatvorenia čes-
kých vysokých škôl v roku 1939 
nacistickým Nemeckom. Po 
skončení oficiálnej časti sa dav 
neplánovane vydal do centra 
mesta. Za Národným divadlom 
im špeciálne jednotky zahradili 
cestu a  veľmi razantne zakro-
čili. Rozháňanie študentov sa 
zmenilo na bitku. Udalosť vy-
volala medzinárodné rozhor-
čenie a v bývalom Českosloven-
sku priniesla závratné zmeny  
v politickom a verejnom živote. 
Opäť mi neprináleží hodno-
tiť tieto udalosti, pretože sa 
každý na ne  pozerá vlastnými 
očami. Avšak je nutné pripo-
menúť, že od novembra 1989 
má každý  bez prenasledovania  
a zasahovania  do ľudských práv  
a slobôd možnosť zvoliť si svoje 
vierovyznanie, možnosť poby-

tu, spôsob obživy a zvolenie si 
svojej straníckej príslušnosti. 
Avšak nie všetko, čo priniesol 
17. november 1989 mnohí 
hodnotia kladne. Je to najmä 
bezbrehá privatizácia, armáda 
nezamestnaných, bezdomovci 
na ulici, masa chudobných, 
tých, čo chcú robiť, ale aj tých, 
ktorým sa robiť nechce,  ale aj 
množstvo tzv. „celebrít“, ktoré 
vyrástli niekedy za jeden deň  
v rôznych realitách šou. 
A tu sme pri koreni veci. Ľudia 
v tejto dobe majú možnosť sa 
vyjadriť a majú právo si zvo-
liť si cestu. Je to na každom 
jedincovi. Nikto v súčasnosti 
ľuďom nebráni vo svojej voľbe. 
Ak si niekto zvolí tu nesprávnu, 
alebo  zlú cestu spravidla býva 
potrestaný. Ale právo voľby 
tu je. Za to, aby sme mali prá-
vo voľby, naši dedovia, naše 
prastaré matky, naši rodičia 
tvrdo bojovali. Aj za cenu straty 
osobnej slobody alebo života. 
V tomto symbolickom mesiaci 
sme mali právo voľby predsta-
viteľov, ktorí nás budú zastupo-
vať v Samosprávnych krajoch. 
Voliči v nich rozhodli o svojich 
reprezentantoch a udelili im 
mandát na výkon práv. Je veľmi 
zlé, že 80% obyvateľov Slo-
venska odignorovala možnosť 
vyjadriť sa k predstaviteľom, 
ktorí budú rozhodovať o dô-
ležitých veciach týkajúcich sa 
riešenia problémov v regióne. 

Je zaujímavé, že najväčšia účasť 
voličov bola zaznamenaná naj-
mä v obciach, prípadne okrs-
koch s najväčšou koncentrá-
ciou rómskeho obyvateľstva.  
Z výsledkov účasti voličov sa 
môžeme domnievať, že sú to 
asi naši najuvedomelejší obča-
nia. Pri sledovaní predvolebnej 
kampane na Slovensku mám 
niekedy pocit, že od čias Ka-
linčiakovej Reštavrácie sa nič 
nezmenilo. „Vivat  Bešeňovský, 
Vivat Potocký!“  Vážení spolu-
občania, dovoľte mi, aby som 
sa všetkým, ktorí sa zúčastnili 
na tohto ročných voľbách do 
VÚC Košického samosprávne-
ho kraja poďakovala. Aj keď sa 
Krompachy z celoslovenského 
priemeru v počte voličov zvlášť 
nevynímali, v niektorých vo-
lebných okrskoch bola účasť 
voličov veľmi  slabá. Chcem Vás 
všetkých povzbudiť, aby ste 
nenechali o dôležitých politic-
kých a hospodárskych veciach 
za seba rozhodovať iných. Je 
to naše právo. Nedajme si ho 
vziať. Viem, že život v našom 
meste a v regióne je zložitý  
a ťažký, avšak nedopusťme, 
aby o ďalšom smerovaní nášho 
mesta, nášho regiónu a nášho 
štátu rozhodovali najmä tí, kto-
rí sa o rozvoj spoločnosti nepri-
činili, pretože nám sa nechce, 
alebo nemáme záujem. 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

Malé zamyslenie sa nad novembrom 
a novembrovými udalosťami 

G y m n á z i u m ,    L o r e n c o v a   4 6 ,    K r o m p a c h y

OZNAM
Vážení občania Krompách a okolia, 

ak máte záujem zdokonaliť sa v anglickom, nemeckom, ruskom jazyku alebo v informatike, využite ponuku 
Gymnázia v Krompachoch. 

Jazykové kurzy a kurz informatiky v priestoroch  gymnázia budú viesť odborní učitelia a sú určené pre záujemcov od 13 rokov.
Bližšie informácie poskytneme telefonicky, e-mailom alebo osobne.

Kontakty:
Tel. číslo: 053 4472315 • E-mail: gymkromp@gmail.com • Adresa: Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy
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Z aktivít ZŠ Zemanská
Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Mestské kolo prednesu poézie a prózy

Na začiatku mesiaca no-
vember slávime dva sviatky:  
1. novembra je Sviatok 
všetkých svätých a   2.novem-
bra slávime spomienku na 
všetkých milých zosnulých. 
Sviatok všetkých svätých má 
dlhú tradíciu. Dnes je vníma-
ný ako kresťanský sviatok, no 
jeho korene siahajú až k sta-
rým Keltom.

Podľa ľudovej tradície v predve-
čer sviatku dušičiek vystupujú 
duše zomrelých na jednu noc 
z očistca, kde v plameňoch 
pykajú za svoje hriechy. V ten 
večer hospodár plnil lampu 

maslom namiesto oleja, aby 
si dušičky mohli spáleniny, 
spôsobené očistcom, natrieť  
a trochu ochladiť. Taktiež 
bývalo zvykom v tento večer 
vhadzovať pre dušičky do ohňa 
rôzne pokrmy, čo znamenalo 
čiastočné vykúpenie z hriechov 
alebo niečo také ako dušičkám 
na prilepšenie. 
My s láskou spomíname na 
našu pani učiteľku Janku Ska-
lickú, ktorá nás navždy opus-
tila pred dvoma rokmi. Taktiež 
patrí milá spomienka všetkým 
našim blízkym, ktorí už nie sú 
medzi nami.                                

Jana  Pavlíková 8.A 

Je milou tradíciou už po niekoľko 
rokov súťaž v prednese poézie   
a prózy žiakov mestských škôl  
v krompašskej knižnici pod zášti-
tou MS. Malí a veľkí recitátori pri-
chádzajú s trémou a odhodlaním 
umiestniť sa čo najlepšie. Treba 
oceniť, že napriek počítačovej 
dobe, sú ešte žiaci, ktorí si vedia 
nájsť cestu aj k umeleckému slovu. 
Bolo prednesených veľa pekných 
básní, rozprávok, povestí. Poro-
ta pozorne zhodnotila výkony  
a rozhodla o výsledkoch. Každý 
súťažiaci dostal keksík a výherco-
via zaujímavé knihy.                                                                                                

Emma Tomašová 6.B
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Európsky deň jazykov
Už  po druhýkrát sme si u nás  
v ZŠ na Zemanskej ulici pripo-
mínali Európsky deň jazykov. 
Na našej škole sa vyučujú 
okrem nášho materinského 
slovenského jazyka aj ruský, 
anglický, nemecký a francúz-
sky jazyk. Celé dopoludnia 
sa u nás ozývali tieto jazyky 
v rôznych formách. Boli to 
rozprávky, piesne, tance  
a zaujímavosti o jazykoch  
a krajinách, kde sa používajú.

Slovenský jazyk
Slovenčina je národným jazy-
kom Slovenska. Patrí medzi 
slovanské jazyky.
Ako prví si pripravili básne  
o Slovensku štvrtáci. Žiaci  
3. ročníka prišli s prezentáciou 
o krásach Slovenska. Ďalej 
sa nám predviedli dievčatká 
aj chlapci s ľudovým tancom  
a s piesňou „Lalalalalala“.

Anglický jazyk
Angličtina je najpoužívanejší 
svetový jazyk. Naši žiaci s ním 
prichádzajú do styku už od dru-
hej triedy. Štvrtáci nás poba-
vili vtipnou anglickou básňou  
a peknou angličtinou zahrali 
rozprávku o domčeku a zvierat-
kách. 

Starší žiaci si pripravili spolu 
s pani učiteľkou prezentáciu 
o Londýne. Oboznámili nás 
s tým, že Londýn je hlavné  
a najväčšie mesto Anglicka  
a Spojeného kráľovstva. Roz-
právali, že leží na juhovýchode 
krajiny pri ústí rieky Temža. Je 
tam veľa múzeí, divadiel a veľa 
palácov. Londýn je spoločne 
s mestami New york, Tokio  
a Paríž označovaný ako jedno 
zo štyroch najdôležitejších 
miest sveta. V Londýne žije 
kráľovná Alžbeta II.
Z Ameriky k nám prišla country 
hudba a tanec a v podaní žiakov 
siedmeho ročníka nás tento ta-
nec očaril a roztancoval.

Michaela Stanislavová 6.B

Ruský jazyk
Ako to bolo na ruskom jazy-

ku? Dievčatá nám recitovali, 
spievali a rozprávali o varení. 
My sme sa naučili slovíčko 
„zdrástvuj“, čo po slovenský 
znamená “dobrý deň“. Ešte sme 
sa naučili ako sa povie mrkva, 
kapusta, zemiak a polievka. Bol 
to veľmi zaujímavý deň v škole. 
Musím sa ešte poďakovať pani 
učiteľke Karoľovej i Bonkovej 
za to, že to pripravili tak skvele.

Ema Kleinová 6.B

Nemecký jazyk
Nemecký jazyk sa nám predsta-
vil veľmi peknou prezentáciou. 
Žiaci spievali piesne, hrali di-
vadlá, ukázali nám niektoré pa-
miatky Nemecka, druhy jedál  
a aj známe nemecké reklamy. 
Ukázali nám vlajku Nemecka, 
Švajčiarska aj Rakúska.                                                                                             

Denisa Tomašovová, 6.B

Francúzsky jazyk
Barbora „cestovateľka“ nám 
rozprávala o svojej vzrušujú-
cej ceste okolo sveta. Mojou 
úlohou je spomenúť si, na čo 
najviac faktov z jej rozprávania.
Francúzsko je veľmi zaujímavá 
krajina, ku ktorej neodmysliteľ-
ne patrí aj jej jazyk – francúzšti-
na, pomocou ktorej sa môžeme 
dorozumieť po celom svete. 
Barbora zároveň spomenula 
najznámejší symbol 
Francúzska, konkrétne jeho 
hlavného mesta, Eiffelovu 
vežu, ktorá je obrovským 
každoročným lákadlom pre 
množstvo turistov už po de-
siatky rokov. Takisto opísala 
francúzsku vlajku zloženú  
z troch farieb – modrej, bielej 
a červenej. Úradným jazykom 
je pochopiteľne francúzština, 
no z kultúrnej stránky tam žije 
veľké množstvo prisťahovalcov 
a iných kultúr, preto sa okrem 
samotnej francúzštiny používa 
aj angličtina, nemčina a v južnej 
oblasti aj španielčina.
Z Barborinho rozprávania som 
bola veľmi milo prekvapená  
a rada by som niekedy nav-
štívila Francúzsko, hlavne jeho 
hlavné mesto, Paríž. Takisto sa 
mi veľmi páči francúzsky jazyk 

a rada by som sa ho niekedy 
naučila, keďže na našej škole je 
možný výber viacerých jazykov, 

medzi ktorými sa nachádza aj 
francúzština.                                   

Sofia Kaľavská , 6.B
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Z aktivít Špeciálnej základnej školy
Október mesiac úcty k starším – Výroba darčeka

Deň stromov - výstava výtvarných prác žiakov

Jeseň je naozaj krásna.  
A v jednom zo svojich mesiacov, 
ktorý sme nedávno začali, nám 
pripomína jednu z najvzác-
nejších cností, ktorá môže byť 
zrodená v duši človeka. Človek 
je krásny nielen vtedy, keď má 
pružný krok. Človek je krásny 
podľa múdrosti, čo zračí sa mu 
v oku, podľa vrások a bielych 
vlasov, podľa slov, keď ponára 
sa v hovore s deťmi do rokov, 
keď aj on bol mladý. Človek 
je krásny vtedy, keď ho ľudia 
majú radi, hovorí jedna ľudová 
múdrosť. Jeseň, ktorej obdobím 
momentálne prechádzame, je 
až poeticky krásna. Nádherný 
čas, kedy sú stromy okolitých 
lesov odeté do pestrofarebných 

šiat a v diaľave už belejú končia-
re vrchov. Všetko je jasné, prie-
zračné a čisté. Ostré slnečné 
lúče prerážajú chladné závany 
vetra a hladia naše tváre. Jeseň 
je naozaj krásna. A v jednom 
zo svojich mesiacov, ktorý sme 
nedávno začali, nám pripomína 
jednu z najvzácnejších cností, 
ktorá môže byť zrodená v duši 
človeka.Je ňou úcta k starším. 
Úcta k tým, ktorí tvrdo pra-
covali, aby sa nám žilo lepšie. 
Úcta k tým, ktorí sa každý deň 
vzdávali radostí, ktoré im život 
ponúkal, aby urobili šťastnými 
nás, ich deti. Úcta k naším ot-
com a k naším mamám. K na-
ším prarodičom. Ku všetkým, 
ktorí si zodrali svoje ruky, aby 

naše zostali hladké a nepoškvr-
nené.
Pri príležitosti Októbra – me-
siaca úcty k starším sme dňa 
14.10.2013 so žiakmi 1.ročníka, 

3.A triedy a 4.ročníka vyrobili 
darčeky pre starých rodičov. 
Žiakom sa práca veľmi páčila  
a výrobky robili s láskou.

Mgr. Sylvia Semanová

Dňa 28. októbra 2013 sa na 
našej škole uskutočnila výstava 
žiackych prác s témou „Deň 
stromov“. Deň stromov sa slávi 
po celom svete už od polovice 
19. storočia. Dátum osláv Dňa 
stromov sa líši podľa klimatic-
kých podmienok jednotlivých 
zemí. V roku 1951 prijala FAO 
(Food and Agriculture Orga-

nisation) Spojených národov 
nasledujúce uznesenie: “Konfe-
rencia uznala za potrebné, aby 
si všetci ľudia uvedomovali ako 
estetickú a psychologickú, tak 
i hospodársku hodnotu lesa,  
a preto doporučuje, aby sa kaž-
doročne vo všetkých členských 
štátoch slávil svetový sviatok 
stromov a to v dobe, kedy je to  

v lokálnych podmienkach 
vhodné.”
Stromy sú viac súčasťou nášho 
života, než si vôbec vieme 
predstaviť. Sprevádzajú nás 
od kolísky po hrob. Nevtiera-
vo, intenzívne, nevyhnuteľne, 
osudovo. Je s nimi spojené prvé 
ranné nadýchnutie i prvá ranná 
šálka kávy, večer by sme bez 

nich nemali kam uľahnúť.
Sprevádzajú nás celým živo-
tom, ale málokedy nám dochá-
dza, čo všetko nám poskytujú, 
za čo všetko im vďačíme.
Deň stromov je každý deň. 
Aspoň jeden deň v roku si ho 
pripomeňme.

Mgr. Lucia Galdunová
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Z aktivít ZŠ Maurerova
Poznávanie historického mesta Levoča

Aby zúbky neboleli

Exkurzia je učenie prepojené so 
životom.
Exkurzia je pre školy s alterna-
tívnymi prístupmi príležitosťou 
„byť tam“, teda na miestach, 
kde prebieha konkrétny skutoč-
ný život a je zabezpečená jedna 
zo základných podmienok 
zmysluplného učenia - priama 
skúsenosť. 
Žiaci 3.A , 3.B a IX. C triedy sa 
zúčastnili exkurzie do historic-
kého mesta Levoča.      Priamo 
na mieste sme absolvovali 
prehliadku kostola sv. Jakuba, 
žiaci si prezreli drevený oltár 
vytvorený majstrom Pavlom. 
Veľmi pútavá bola prehliadka 
radnice, kde sme sa dozvedeli 
o vedení mesta, zvykoch a tra-
díciách na Spiši v minulosti. 
Pre žiakov bola atraktívna pre-
hliadka stredovekého praniera- 
klietky hanby. Prezreli sme si 
staré meštianske domy a mest-
ské hradby. Navštívili sme dom 
rezbára majstra Pavla, kde sa 
žiaci zoznámili z jeho tvorbou 
drevených sôch. Prehliadli sme 
si expozíciu Spišského múzea.
Mesto Levoča patrí medzi 

klenotnicu histórie Slovenska. 
Cieľom exkurzie bolo poznať 
históriu Spiša.
Deti mali možnosť navštíviť 
výnimočné miesta, ktoré boli 
zapísané do Zoznamu svetové-
ho kultúrneho dedičstva UNE-
SCO.
Mgr. Michaela Micherdová, koordinátorka 

ZŠ s MŠ Maurerova ulica

Aj keď je detský chrup iba 
dočasný a neskôr ho vystrie-
da chrup trvalý, vyžaduje si 
náležitú starostlivosť. To, ako 
sa staráme o tzv. mliečne zuby  
v detstve, sa neskôr môže odra-
ziť na trvalom chrupe. Aby sme 
našim predškolákom ukázali, 
ako sa o zúbky treba starať, 
tak sme dňa 4.10.2013 srdečne 
privítali v našej materskej škole 
študentky zubného lekárstva 
Mišku a Katku, ktoré hneď  
v úvode deťom opísali, z ktorých 
častí sa zúbok skladá a názorne 
deťom ukázali na modeli, ako 
si treba správne zúbky čistiť  
a dočisťovať, aké prostriedky je 
potrebné na čistenie zúbkov po-
užívať. V priebehu zaujímavého 

rozprávania si deti vlastnými 
kefkami osvojili správnu tech-
niku čistenia zúbkov, čo bolo 
zámerom tejto veľmi peknej 
akcie. Na záver sme od študen-
tiek Mišky a Katky dostali CD  
s piesňami a brožúrku. My sme 
sa poďakovali dievčatám pek-
nou piesňou a pamätnými lista-
mi. Touto cestou by som sa chce-
la úprimne poďakovať p. Mgr. 
H. Šoltysovej, za organizáciu  
a spoluprácu tohto zaujímavého 
dopoludnia, ktoré deťom pri-
nieslo množstvo potrebných in-
formácií a určite pekných chvíľ, 
na ktoré budú dlho spomínať. 
Veľmi pekne ďakujeme a tešíme 
sa na ďalšiu spoluprácu.

PaedDr. Slávka Šmidová
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Z aktivít ZŠ Maurerova
Predplavecká príprava predškolákov
Plávanie nie je len bežným zdra-
votno-výchovným činiteľom, ale 
aj životnou nutnosťou. Zvládnu-
tie vodného prostredia prispieva aj  
k zdravému sebavedomiu človeka. Na 
základe toho sa hlavnou úlohou pred-
plaveckej prípravy detí v predprimárnej 
edukácii, stala snaha vynaložiť maximál-
ne úsilie, aby si deti osvojili plaveckú gra-
motnosť. 

Preto veľké poďakovanie patrí p. riad. Mgr.  
S. Kašickej, ktorá nám umožnila realizo-
vať predplaveckú prípravu s našimi pred-
školákmi súčasne s plaveckým výcvikom 
žiakov základnej školy. Zároveň by som sa 
touto cestou chcela poďakovať aj pedagó-
gom základnej školy : Mgr. V. Petrovskej, 
Mgr. M. Rybárovej a P. Kukurovi za výbor-
nú spoluprácu a príjemnú atmosféru počas 
celého týžňa predplaveckej prípravy našich 
predškolákov a plavčíkovi Bc. M. Stanovi 
za oborné vedenie  predplaveckej prípravy 

detí. Okrem úspešného zvládnutia pred-
plaveckej prípravy si deti odniesli domov 
diplom aj množstvo nezabudnuteľných 

zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať. 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

PaedDr. Slávka Šmidová

Dňa 16.10.2013 sa v školskej je-
dálni uskutočnila súťaž Majster 
šéf.  
Súťaž organizovala koordiná-
torka školy Mgr. H. Šoltýsová.  
Súťažilo štrnásť družstiev 
žiakov piateho až deviateho 
ročníka. Úlohou žiakov bolo 
pripraviť chutné a zdravé jedlo. 
Žiaci si zabezpečili suroviny  
a radami pomohli aj rodičia, 
ktorí poskytli zdravé recepty. 
Súťažiaci sa zodpovedne pri-
pravili, nechý-bali ani pekné 
kuchárske zásterky a kuchárske 
čiapky.
Po dôkladnom umytí rúk sa 
,,mladí kuchári,, pustili  do 
prípravy jedál. Za stanovený 
čas pripravili jedlá, ktoré es-
teticky naservírovali porote. 
Porota mala veľmi ťažkú úlohu, 
jedlá boli výborné, servírované  
s fantáziou. Z množstva chut-
ných a zdravých dobrôt porota 
vybrala štyri najchutnejšie  
a najzdravšie. Recepty budú 
uverejnené na internetovej 

stránke školy. Všetci súťažiaci 
boli za svoju snahu odmenení. 
Ovocie  do súťaže poskytol pán 
Bandžuch .Vedúca školskej je-
dálne  pre súťažiacich pripravi-
la balíčky zdravej výživy. Vecné 
ceny boli zakúpené z prostried-
kov ZRPŠ.

 Žiaci si odniesli veľa skúseností 
a inšpirovali aj divákov a prí-
tomných učiteľov.
Súťaž Majster šéf  zožala medzi 
žiakmi a učiteľmi  mimoriadny 
úspech .
Cieľom akcie bolo pripomenúť 
si Svetový deň zdravej výživy 

prípravou zdravých pokrmov. 
Šikovní žiaci nám dokázali, že 
príprava zdravého jedla nie je 
zložitá. Dôkazom bol chutný 
výsledok ich snaženia.

Mgr. Micherdová Michaela., 

koordinátorka školy

Majster šéf
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Babička Spiša 2013 
Okresná organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku Po-
prad, Mesto Poprad a Mestská 
organizácia Jednoty dôchod-
cov na Slovensku Poprad, 
11. januára  2012 vypracovali 
projekt pod názvom Babička 
Spiša 2013 s cieľom spopu-
larizovať činnosť Jednoty 
dôchodcov na Slovensku. Spo-
luorganizátormi boli Okresné 
organizácie JDS Gelnica, Spiš-
ská Nová Ves,  Stará Ľubovňa, 
Levoča a samosprávy miest 
a obcí Spiša, z ktorých budú 
finalistky. Spolu ich malo byť  
a bolo dvanásť. Súťaže sa 
mohli zúčastniť babičky s trva-
lým bydliskom na Spiši vo veku 
od 65 rokov. (Neskôr bola od-
súhlasená aj malá tolerancia  
v dosiahnutí veku).

Súťažné úlohy boli tri: módna 
prehliadka v ľudovom kroji 
z obce odkiaľ je súťažiaca  
a v spoločenských šatách 
vlastnej výroby alebo vyrobené 
módnym salónom. V druhej 
úlohe mali súťažiace predstaviť 
svoje mesto, obec, región, kde 
majú trvalé bydlisko. Tretia úlo-
ha mala názov : Ukáž čo vieš. Tu 
sa mohli súťažiace predstaviť 
spevom, tancom, recitáciou, 
ukážkou vlastnej tvorby, ako je 
maľovanie, háčkovanie, plete-
nie, hra na hudobnom nástroji, 
a pod.    
Hlavnú organizačnú ťarchu 
znášali RNDr. Michal Brejčák, 
predseda OOJDS v Poprade 
a Mgr. Fabián Gordiak, pred-
seda MsO JDS v Poprade. Za 
náš okres bol v organizačnom 
výbore Dr, Štefan Pokrivčák, 
predseda OO JDS Stará Ľu-
bovňa. Výdatne mu bol na po-
moci Ing. Mikuláš Jura, pred-
seda Mestskej organizácie JDS  
v Starej Ľubovni.
Ako jedna zo súťažiacich nášho 
okresu potvrdzujem, že pán 
Ing. Jura mal so mnou svätú 
trpezlivosť, pretože som nebola 
stotožnená s tým, že som vhod-
ná kandidátka do spomínanej 
súťaže. Napokon som prihlášku 
aj napriek prehováraniu členov 

svojej rodiny podpísala. Naj-
viac mi dodávala odvahu moja 
dvanásťročná  pestúnska dcéra 
Monika. Dojemne na mňa pô-
sobili jej úprimné slová: „To nič, 
mamka, keď budeš mať málo 
hlasov, ale si uvedom, že ty si 
spisovateľka a to je viac ako hla-
sy. A keď zarecituješ, tak sa aj 
luster rozplače“. Nakoniec som 
týždeň pred súťažou začala ne-
skutočne kašľať a strácať hlas. 
Pán doktor Boris Poľanský mi 
však naordinoval liek, ktorý 
presne na deň zabral. Touto ces-
tou mu ďakujem. Inak by som 
musela ostať doma. Od podpisu 
prihlášky do súťaže Babička 
Spiša 2013 som na svojich 
úlohách pracovala. Zhotovila 
som vyšívaný kroj zo stredného 
Spiša, tiež zo Zamaguria a go-
ralský z Lackovej. Priložila som 
aj chlapčenský zo Starej Ľubov-
ne so šnurovanými nohavicami  
a košele s veľmi pracným, ručne 
šitým vrapovaním na rukávoch. 
Pomedzi stehy som sa učila 
naspamäť svoje básne do dvoch 
súťažných úloh. Prechádzala 
som si históriu nášho mesta. 
Zostavovala predstavovanie 

mesta. Napokon sme všetky fi-
nalistky museli predstavovanie 
svojich miest okresať, pretože 
sme sa nevošli do naplánované-
ho času.
Prehliadka v kroji nikomu ne-
robila problém a vlastne šaty 
ostali v šatniach. Ja som sa ale 
stihla prezliecť, lebo predsa 
len kroj nekorešpondoval s tex-
tom z mojej knihy Príbeh spod 
Litmanovskej hory, ktorý som 
recitovala. Mala som číslo štyri 
a kým dvanásta finalistka skon-
čila, už som bola v šatách, ktoré 
som si sama ušila. Škoda, že 
my, súťažiace sme jedna z dru-
hej prakticky nič nemali. Tak 
ani nemôžem posúdiť, ktorá sa 
ako predviedla. S pani Krivoňa-
kovou z Jakubian sme však mali 
spoločnú šatňu, a keď som ju  
s vnučkou počula spievať, tak 
som mala zimomriavky. Škoda, 
že si dajako nevybojovala alebo 
nevymyslela ako ukázať jej kro-
jované bábiky. Nádhera!
Organizátori trochu pozabudli 
na to, že ak sa máme predstaviť 
tým, čo vieme, bolo by dobré 
pripraviť priestor na výstavku 
prác. Bol to však prvý ročník sú-

ťaže a keď bude ďalší, muchy sa 
vychytajú. V poradí je Spišská 
Nová Ves alebo Stará Ľubovňa. 
Ďalej som v krátkosti predsta-
vila svojich 15 vydaných kníh  
a mohla som recitovať. Myslím, 
že mi to vyšlo super. Hľadisko 
reagovalo veľmi prajne. 
Každý si však túto súťaž teraz 
spája so súťažou Miss. Toto ale 
nebola súťaž, v ktorej sa hod-
notila fyzická krása, aj napriek 
tomu, sa krása od ženy akosi 
oddeliť nedá. Trochu sa ma 
dotkol titul Najstaršia babička. 
Myslím, že to nebolo taktné 
voči žene, aj keď bola vo veku. 
Keď mne, redaktorka televízie 
položila otázku, koľko mám 
rokov, tak mi dobre, že korunka 
nespadla z hlavy. Odpovedala 
som: „Nepoviem, nie je slušné 
pýtať sa ženy na vek“ a bolo po 
rozhovore. Potom sa tá dievčin-
ka vrátila a spýtala sa, či som 
verila, že vyhrám. Odpovedala 
som: „Pravdaže som verila, 
načo by som sem inak chodila, 
bez viery , sú všetky namáhania 
márne“.
Raz sa herečky Claudie Cardi-
nalle pýtali, ako je možné, že  
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Vážení spoluobčania, už tra-
dične sa vám, v tejto pravi-
delnej rubrike  prihováram, 
pretože vás chcem informovať 
o udalostiach, ktoré sa v prie-
behu niekoľko mesiacov udiali 
v našom meste. 

Opätovne sa vraciam  
k najvýznamnejšej stavbe, kto-
rú mesto realizuje v posledných 
rokoch, a to k stavbe „Hnedého 
priemyselného parku“ (ďalej 
len „HPP“). Presne pred rokom 
sme ukončili stavbu „Rekulti-
vácie skládky priemyselného 
odpadu – Halňa“ a v tomto 
roku sme začali s realizáciou 
vyššie uvedenej stavby. Stavba 
HPP  mala byť podľa pôvodného 
harmonogramu ukončená už 
v októbri tohto roku. Z dôvodu 
komplikácií pri verejnom ob-
starávaní musel sa termín rea-
lizácie a samotného ukončenia 
stavby zmeniť. 
O probléme, ktorý vznikol pri 
výbere dodávateľa na realizáciu 
tejto stavby som sa už okrajovo 
zmienila v predchádzajúcich. 
Ak dovolíte, teraz Vás chcem  
v krátkosti o tomto probléme 
poinformovať, pretože stavba 
HPP je už rozbehnutá. 
Proces verejného obstarávania 
(ďalej len „VO“) na výber dodá-
vateľa stavby trval takmer dva 

roky. Začiatkom leta minulého 
roku bol proces ukončený a za-
slaný pred podpísaním zmluvy 
s dodávateľom na kontrolu Slo-
venskej  inovačnej a energetic-
kej agentúre (ďalej len „SIEA“) 
a  Ministerstvu hospodárstva 
SR. Tieto štátne orgány zaslali 
v auguste roku 2012 doklady 
k VO na Úrad pre verejné ob-
starávanie (ďalej len „ÚVO“). 
A tu začala pre naše mesto 
strastiplná cesta. Všetci kompe-
tentní sme boli presvedčení, že 
proces obstarávania bol vedený 
v súlade so zákonom, pretože 
ho zabezpečovala  odborne 
spôsobilá osoba s dlhoročný-
mi skúsenosťami. Aj napriek 
niekoľko násobným urgenciám  
a prosbám na ÚVO, aby sa ter-
mín posudzovania čo najviac 
skrátil, pretože október 2013 
bol posledným termínom na 
ukončenie stavby, úrad nám 
nevyhovel. Rozhodnutie ÚVO 
bolo zaslané nášmu mestu 
presne v deň kolaudácie stavby 
Rekultivácie skládky priemy-
selného odpadu – Halňa, práve 
v deň, kedy sa konali v našom 
meste Vianočné trhy, t.j. v pia-
tok 14.12.2012 v poobedňajších 
hodinách. (Náhoda alebo zá-
mer?) Rozhodnutie bolo zápor-
né.  Výrok ÚVO  znel: zrušiť VO 
a vyhlásiť nové. Pre mesto by to 

nebola žiadna tragédia, pokiaľ 
by sme mali čas urobiť nové VO 
a tak pokračovať v stavbe. Avšak 
robiť nové verejné obstarávanie 
je proces zložitý, ktorý pri op-
timalizácií všetkých termínov 
trvá minimálne tri mesiace. Po-
tom znova nastupuje tortúra so 
schvaľovaním na ministerstve  
a riadiacej  agentúre SIEA. A my 
sme už čas nemali. Neostávalo 
nám nič iné, len sa proti rozhod-
nutiu ÚVO odvolať na Krajský 
súd v Bratislave. Keďže odvo-
lanie muselo byť do 24.12.2013 
doručené na Krajský súd, našej 
právnej kancelárií na naštudo-
vanie spisu a napísanie žaloby 
ostávali tri dni. Aj napriek tomu 
naši právnici stihli žaloba na-
písať a zaslať na súd v určenom 
termíne. Ďalej nás trápila iná 

skutočnosť. Krajský súd do 30 
dní, t. j. do 14.1.3013 mal vydať 
predbežné opatrenie na zasta-
venie vykonateľnosti rozhodnu-
tia. Úrady po vianočných sviat-
koch začali normálne pracovať 
až 7.1.2013. Príslušná sudkyňa, 
ktorej bol pridelený náš spis po 
krátkom naštudovaní v stanove-
nom termíne vydala predbežné 
opatrenie a tým sa predĺžila le-
hota na vykonateľnosť rozhod-
nutia ÚVO.  Vydýchli sme si, 
ale stále sme žili v obavách, ako 
rozhodne súd. V prípade, že by 
súd potvrdil Rozhodnutie ÚVO, 
muselo by naše mesto od zmlu-
vy s ministerstvom odstúpiť. Za 
následok by to malo vrátenie 
1,5 mil. €, ktoré sme zaplatili 
za odkúpenie budov a pozem-
kov od SEZ Krompachy, a.s.  

Prihovára sa vám primátorka

v jeden večer dokázala očariť 
tisíc mužov. Ona im na to odpo-
vedala: „ Nie je ťažké očariť tisíc 
mužov na jeden večer, ale jed-
ného na celý život“. Ten jeden 
muž, môj manžel, bol so mnou 
ako jediný z rodiny v hľadisku. 
9. 11. oslávime 45. výročie sobá-
ša. Spolu máme tri vlastné deti, 
dve v pestúnskej starostlivosti, 
5 vnúčat a na ďalšie vnúčatko sa 
tešíme.
Ďakujem všetkým, ktorí mi 
priali, poslali hlas pre sympa-
tickú babičku, ale aj tým, ktorí  
v plnom autobuse prišli za 
mnou a pani Krivoňákovou 
do Popradu a prežívali s nami 
plnenie súťažných úloh. Počula 
som ten hukot z hľadiska, keď 

ma vyhlásili za Zlatú babičku 
Spiša a Miss Slovensko 2011 ma 
ozdobila korunkou. Dobre mi 
padlo, že z hľadiska mi prišli za-
blahoželať aj Mgr. Rudolf Žiak, 
prednosta Mestského úradu  
v Starej Ľubovni a vedúca od-
boru kultúry Dr. Eva Kollárová, 
s darčekovým košom od sta-
roľubovnianskych sponzorov, 
ktorým tiež patrí moja vďaka. 
Teraz si už všetky súťažiace há-
dam oddýchneme, všetky sme 
dostali poukazy na 11 - dňový, 
liečebný pobyt v kúpeľoch Štós. 
Myslím, že tam, ak sa nám 
podarí ísť spolu, vymyslíme aj 
Dedka Spiša.

Monika Tančáková

Monika Tančáková je talentovaná poetka a spisovateľka pochádzajúca z Krom-
pách, žijúca v Starej Ľubovni.  V r. 1969 absolvovala Strednú priemyselnú školu 
textilnú a papiernickú v Ružomberku, kde na jej básnický talent vplýval prof. V. 
Uhlár. Po štúdiu pôsobila ako vychovávateľka na Strednom odbornom učilišti 
strojárskom v Starej Ľubovni.  Od r. 1987 publikovala prózy, básne a aforizmy v 
novinách a časopisoch (Diecézny hlas, Ľubovnianske noviny, Katolícke noviny, 
Národná osveta, Slovo a i.).

Knižne debutovala zbierkou básní Jarčeky nehy (1992), po nej nasledovali zbierky 
osobne a duchovne ladenej poézie a próz s kresťanskou tematikou Dobre mi je v 
tichu a Nehodná dôvery (obe 1993), zbierky poviedok a básní Príbeh spod litma-
novskej hory (1994) a Vraj nemám mamu (Príbeh spod litmanovskej hory II, 1995), 
Čížske návraty
(1998) a knihy básní Jablko pre anjela (2008) a Polnočné svetlo (2009).

Pani Tančákovej srdečne blahoželáme k titulu Babička Spiša 2013, želá-
me všetko dobré a veríme, že sa od nej dočkáme ešte veľa nádherných 
básní. Redakcia Krompašského spravodajcu
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Výsledky volieb do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja -  9. november 2013 -  Krompachy

Výsledky volieb na predsedu Košického samosprávneho kraja -  9. november 2013 - Krompachy

Volebná účasť - Krompachy
Voľby do orgánov KSK

a zároveň by sme prišli  
o ostatné dotácie na realizáciu 
stavby vo výške cca 7,8 mil. €.  
V konečnom dôsledku  by 
sa stratila možnosť zamest-
nať min. 120 zamestnancov  
v tomto priemyselnom parku. 
V máji súd konečne rozhodol  
a to v prospech mesta. Zrušil  
rozhodnutie ÚVO a vrátil ho 
úradu  znova na ďalšie konanie. 
Krajský súd potvrdil, že mesto 
proces verejného obstarávania 
viedlo v súlade so zákonom.  
V stanovenom termíne sa ÚVO 
neodvolal na Najvyšší  súd  
a vydal  stanovisko, v ktorom 
taktiež potvrdil, že proces 
verejného obstarávania bol  
v súlade s platnými zákonmi. 
Bola to neľahká cesta a môžeme 
smelo povedať, že tak malému 

mestečku, ako sú Krompachy 
sa podarilo vyhrať spor so štá-
tom, ako Dávid s Goliášom. 
Môžeme sa právom pýšiť, že sa 
nám podaril takýto husárska 
kúsok, ako som to pred nedáv-
nom písala. Máme byť právom 
na čo hrdí. Je málo takýchto 
priemyselných parkov, kde sa 
zbúrajú všetky staré budovy 
a na rozoranom priestranstve 
sa môže vystavať niečo nové, 
ktoré zatraktívni náš región. 
Spravidla na Slovensku sa sta-
vajú fabriky, sklady a obchody 
na najúrodnejšej pôde a my  
dokážeme postaviť fabriku na 
schátralých stavbách.  Osobne 
sa veľmi teším tejto stavbe, ale 
čaká nás ešte veľa práce nielen 
na samotnej stavbe, ale aj v by-
rokratickej mašinérií, pretože 

kompetentní kontrolujú všetko, 
do poslednej bodky. Ale takto 
to má byť, pretože sú to penia-
ze nielen Európskej únií, ale aj 
nášho štátu a aj nášho mesta. 
Verím, že sa nám podarí doviesť 
túto stavbu do zdarného konca 
a ľudia tam nájdu prácu, ktorá 
zabezpečí dôstojný život ich 
rodín. 
Vážení spoluobčania, 
trocha som vás vážnou témou 
unavila, preto mi dovoľte, aby 
som vás všetkých, spolu so 
svojimi deťmi a vnúčatkami 
pozvala na Námestie slobody, 
kde opäť príde Mikuláš. Najprv 
pozdraví deti  v divadelnej sále, 
kde po bábkovej rozprávočke 
rozdá deťom darčeky a potom  
príde rozsvietiť našu vianočnú 
výzdobu. Máme pripravený aj 

ohňostroj pre našich najmen-
ších. Mikuláš do Krompách 
príde v predvečer sv. Mikuláša, 
t.j. 5. decembra. Zároveň vás 
pozývam na vianočné trhy, 
ktoré sa budú konať v dňoch 
12 - 14. decembra. Dvanáste-
ho a trinásteho decembra sa 
bude predávať vianočný punč.  
Poslanci Mestského zastupi-
teľstva rozhodli, že výťažok  
z tohto ročného vianočného 
punču bude rozdelený pre škol-
ské jedálne v meste. 
Prajem vám všetkým krásne 
prežitie dlhých novembro-
vých a decembrových večerov, 
výhodné nákupy darčekov  
a spokojné prípravy na vianoč-
né sviatky. 

Vaša primátorka
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Pozdrav do neba
„Ahoj babi, tak sme tu,“ povedal 
Evoš Čech, pristúpiac s kyticou 
v ruke, na sviatok Všetkých 
svätých, k hrobu svojej babičky. 
Ako mnohí, aj on každoroč-
ne prichádza až z Bratislavy  
k hrobom svojich rodičov, sestry, 
babičky a ostatných príbuzných  
a známych. November je mesiac 
na rozjímanie. Prichádzame 
preto viac ako obvykle za svo-
jimi milovanými, aby sme sa  
s nimi  „pozhovárali“. Niektorí  
v duchu, iní aj nahlas. Aby sme 
im vzdali úctu, zaspomínali si na 
čas, keď tu s nami boli, keď žili 
medzi nami.
Na tohoročný sviatok Všetkých 
svätých nám prialo počasie. Bol 
nádherný slnečný deň a živé kve-
ty (aj tie umelé) sa doslova kúpali 
v lúčoch slnka. Preto dlhšie ako 
obvykle sme mohli postáť pri 
hroboch, oddávať sa svojim vnú-
torným pocitom a venovať sa vo 
svojich myšlienkach svojim naj-
drahším. Pri rozjímaní mi zrak 
zablúdil na biely náhrobok rovno 
nad našimi hrobmi a ja som sa 
ako zvyčajne v myšlienkach po-
hrúžila do spomienok...
Bola som tretiačka na základnej 
škole, keď sa to stalo. Vrátila 
som sa domov zo školy a nič 
netušiaca som doma dostala 
lekciu, ako prechádzať na druhú 
stranu cesty. „Pozrieš doprava, 
potom doľava, a až keď auto prej-
de, počkáš, až potom prejdeš 
ty,“ prízvukovala moja mama. 
Dodnes pamätám na babičkino 
slovo „nešlebodno“ s hroziacim 
ukazovákom. Nechápala som 
vtedy, prečo omieľajú stále to 
isté dookola. Pochopila som to 
až po rokoch. Veľmi rýchlo. Keď 
sama som sa stala mamou. No 
vtedy sa naozaj stala tragédia. 
Prváčik, ktorý v roku 1965 začal 
chodiť do základnej školy, vtedy 
sme ju volali vonkajšia, prebiehal 
na druhú stranu cesty. Počkal na 
chodníku, kým prejde traktor 
a rozhodol sa prejsť. Lenže ten 
traktor, nanešťastie,  ťahal vtedy 
za sebou vlečku. Rodičia prišli 
o svojho jediného syna. Chlap-
ček sa volal Tiborko Vaktor. 
Z Tiborka by bol dnes muž  

v strednom veku, päťdesiatnik. 
Žiaľbohu, tragický osud mu jed-
noducho  dlhší život nedoprial. 
Svojimi detskými očkami hľadí 
na dnešný svet z fotografie na 
bielom náhrobnom kameni. Ti-
borko nikdy nezostarol a stal sa 
tak „večným dieťaťom“... 
Po dvadsiatich piatich rokoch od 
jeho smrti sa krutý scenár zopa-
koval. Tentoraz v Poprade. Aj to 
sa ťažko píše. Nešťastie sa stalo 
mojej najlepšej priateľke z det-
stva – Andree. Jej syn, prváčik 
Peťko, tiež prebiehal cez cestu. 
Stihol prebehnúť do polovice. 
Vodič sa nevenoval dostatočne 
riadeniu, inak by ho zbadal. 
Následky katastrofálne. Rana  
a bolesť na celý život. Stalo sa to 
v marci a prváčik Peťko stihol 
pred svojou smrťou, ktorú nikto 
nečakal ani v najhoršom sne, 
svojej mame k MDŽ darovať 
srdiečko z papiera. Úhľadným 
prváckym písmom naň napísal 
– MAMIČKE z lásky k sviatku. 
Pri pohľade na papierové srdieč-
ko nás zabolelo vlastné srdce.  
A zabolí zakaždým, koľkokrát si 
na Peťka spomenieme. Zo spo-
mienok sa nám navždy vynára 
blonďavé modrooké chlapča. 
Ani on  nestihol vyrásť a dospieť 
a teda ani nikdy zostarnúť... Dve 
navlas rovnaké tragédie, len  
v inom čase a na inom mieste.
V časoch, dnes nazývaných tí-
nedžerských,  keď sme prežívali 
bezstarostné a najkrajšie obdo-
bie nášho života a mysleli sme 
si, že nám patrí svet, dostali sme 
od života poriadne zaucho. Boli 
sme maturanti na gymnáziu, 
keď vážne ochorel náš spolužiak 
Stanko Gula. Chodievali sme za 
ním do košickej nemocnice, kde 
ležal a rozmýšľali sme, o čom  
s ním rozprávať počas návštev. 
Bývalého aktívneho športovca, 
ktorý sa s kamarátom Ďurim 
Zmijom pravidelne venoval 
rýchlochôdzi, totiž  nevyliečiteľ-
ná choroba pripútala na lôžko. 
– „Povedať mu, že šantíme na 
zemiakových brigádach? To nie, 
bolo by mu predsa smutno, že 
nemôže byť s nami.“ – „Povedať, 
že sme z brigád niekedy unavení? 

Vonkoncom nie, určite by ich rád 
vymenil za nemocničné lôžko.“ 
A tak sme pri spoločných stret-
nutiach s ním hľadali vhodné 
slová a vôbec to nebolo ľahké... 
Keď sa jeho zdravotný stav začal 
rapídne zhoršovať a on sám si to 
začínal uvedomovať, pri jednom 
z našich posledných stretnutí  
s ním vyslovil vetu, ktorá nás bo-
dla do srdca a navždy sa hlboko 
vryla do pamäte: „Ja predsa ne-
môžem zomrieť, veď som sa ešte 
nijako nestihol odvďačiť svojim 
rodičom...“ Žiaľ, život mal pre-
ňho napísaný iný scenár. Mal 18 
rokov, keď nás navždy opustil... 
Čas však beží neúprosne. Na 
budúci rok od jeho smrti uplynie 
neuveriteľných 40 rokov...
 Na pohreb Stankovi prišla aj 
jeho sesternica Evka. Dievča ako 
lusk. Naša bývalá spolužiačka 
zo základky a dobrá kamarát-
ka. Nikto z nás netušil, že o pár 
dní sa stane ďalšia tragédia. Že 
Eva bude nadobro chcieť odísť  
z tohto sveta. Zachránili ju v po-
slednej chvíli. Do konca svojho 
krátkeho života však ostala na 
invalidnom vozíku. S nemým  
a neprítomným pohľadom. Bolo 
ťažké ju takto vídať. Pár rokov 
nato zomrela. V mladom veku. 
Evka nebola prvá, a žiaľ, ani 
posledná, čo sa tak rozhodla. 
Pár rokov po nej kráčala v jej 
šľapajach moja kolegyňa z práce, 
Janka. Ťažko je nazrieť do duše 
človeka. Do duše introverta 
vôbec nevidieť. Nevieme, čo ho 
trápi, čo ho sužuje.  Vo vzduchu 
nad všetkým visí otáznik. Odpo-
veď je však kdesi medzi nebom 
a zemou. Zapaľujem sviece pri 
oboch hroboch a rozjímam... 
Tragický scenár neobišiel po ro-
koch ani synových spolužiakov 
v 3. ročníku gymnázia. Práve 
dostali polročné vysvedčenie. 
Bezstarostne idúc domov zo 
školy, veselo trkotajúc  pred pre-
dĺženým víkendom, sa na rohu 
ulice rozlúčili so svojím spolu-
žiakom Milanom Muráňom. 
Nikto z nich netušil, že vtedy to 
bude, žiaľbohu, naposledy. Rok 
po jeho smrti mali stužkovú. 
Milana si pripomenuli tým naj-

dojímavejším spôsobom. Každý 
zo spolužiakov na záver „stužko-
vého programu“ zapálil sviečku 
a položil ju na parket. Pri posled-
nej svetlá v miestnosti zhasli a na 
parkete blikali sviece pouklada-
né do tvaru srdca. Všetkým nám 
tiekli slzy. Jeho spolužiakom, 
učiteľom, i nám, rodičom. Keď 
sme si mysleli, že nič zlé sa v ich 
triede už nemôže stať, stalo sa. 
Aj na to sa nedá spomínať inak 
ako so smútkom a horkosťou. 
Pri odchode zo stužkovej som 
sa vo dverách stretla s Martinom 
Jaškom. Bol smutný, tak som sa 
ho spýtala, prečo. Povedal, že sa 
necíti dobre. Jeho slovám som 
však vtedy nepripisovala vážny 
význam. Stihla som sa ešte spý-
tať, kam chce ísť na vysokú a on 
odpovedal, že na ekonomickú. 
Vedela som, že bol výborný žiak.  
„Tak ti držím prsty, aby ťa prijali,“ 
s týmito slovami sme sa rozlúčili. 
O pár mesiacov neskôr sme šli 
na pohreb. Martin podľahol zá-
kernej chorobe... V osemnástich, 
ako pred rokmi Stanko... 
„Novembrová prechádzka“ mo-
jou mysľou končí každoročne na 
cintoríne  pri kríži, kde na záver 
vždy venujem modlitbu tým, pri 
hrobe ktorých nemôžem postáť 
a rozjímať, lebo sú pochovaní 
inde. Toho roku k nim pribudol 
môj ďalší kamarát. Hovorí sa, že 
nešťastie nechodí po horách, ale 
po ľuďoch. V prípade tohoročnej 
„popravy horolezcov“ v Pakis-
tane sa toto príslovie, žiaľbohu, 
nepotvrdilo. Medzi popravený-
mi bol aj kamarát zo strednej 
školy v Poprade, Peter Šperka. 
Peťa som náhodne stretla minu-
lého roku, po dlhých tridsiatich 
piatich rokoch. Len tak, čírou 
náhodou, na jednom salaši na 
Liptove. Bolo to naše prvé osob-
né stretnutie od skončenia školy. 
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Všetko bolo pôvodne inak. Žiadne verejné 
vystúpenie, ale spokojný učiteľský oddych. 
Viete však, človek mieni...   a keď stojíte pri 
hrobe zarastenom vysokou trávou a máte 
vedľa seba  možno tridsať vriec odpadu, 
NEDÁ VÁM neosloviť krompašskú verej-
nosť.
  Spomínam na svojich žiakov. Pozdravu-
jem generáciu Ivety Vaľkovej, Števa Fabiá-
na, Renáty Gajdošovej, Petra Tótha, Zuzky 
Farkašovej.... Vtedy to všetko začalo. 
Vyhrali sme celoslovenský projekt „Po sto-
pách spisovateľov rodného kraja“. Detské 
nadšenie malo konkrétne aktivity –detek-
tívne stopovanie, fotenie, kresby, písačky, 
turistika, stretnutie so spisovateľom Jánom 
Štiavnickým v jeho rodnom dome, ocene-
nie v Košiciach.  Vtedy, asi pred tridsiatimi 
tromi rokmi, sme zásluhou pána Ladislava 
Skraka objavili hrob Želmíry Hurbanovej 
a Viktora Lorenca. Odvtedy až do nášho 
dôchodku sme pravidelne s p. učiteľkou 
Mgr. Evou Svobodovou a so svojimi žiakmi  
navštevovali a opatrovali toto miesto.
     PREČO?
Želmíra, rod. Hurbanka, bola štvrtým die-
ťaťom spolutvorcu spisovnej slovenčiny Jo-
zefa Miloslava Hurbana. Jej matka, Anička 
r. Jurkovičová, bola prvou slovenskou he-
rečkou. Jej bratom bol spisovateľ Svetozár 
Hurban-Vajanský a synovcom básnik Vla-
dimír Roy. Želmíra bola prvou manželkou 
V. Lorenca.  Zomrela mladá, dvadsaťšesť-

ročná. S ňou sú pochovaní aj dvaja maličkí 
synovia Otokar Jaroslav a Dušan Stanislav. 
Z ich druhých mien je zrejmé, že rodičia za-
chovali štúrovskú tradíciu – popri rodnom 
mene používať meno slovanského pôvodu 
(napr. Ľudovít Velislav Štúr, Jozef Miloslav 
Hurban, Michal Miloslav Hodža). Žiaľ, 
náhrobná tabuľka „vďaka“ zlodejom nee-
xistuje asi dvadsať rokov. Len medenka na 
travertínovom stĺpe šeptá: „ Tu bolo moje 
bydlisko viac ako sto rokov.“ 
Druhé PREČO je spojené s Ing. Viktorom 
Lorencom. Prial si, aby odpočíval pri Žel-
míre. Jeho
 epitaf existuje vďaka krompašským turis-
tom a pre zlodejov nelákavému materiálu 
tabuľky. Bol strojným inžinierom v žele-
ziarni. Vypracoval katastrálnu mapu mesta 
a vyhotovil projekt parku na ná-
mestí. Bol nadšeným milovníkom 
prírody a turistom. Na Líščom 
vrchu chcel vybudovať pre Krom-
pašanov slnečné kúpele. Jeho Lo-
renc park  nebol nikdy dokončený. 
Pýšime sa  však  Loren-
covou ulicou.
Do tretice PREČO? Nemám moc 
vrátiť miestu dôstojnosť.  Mám 
však právo občianky mesta verej-
ne hovoriť a tak možno  aj naplniť 
to, čo bolo začaté pred tridsiatimi 
rokmi. Píšem to s výčitkami, pre-
tože ja sama som kedysi mohla 

viac priložiť ruky k dielu. Ďakujem ti, 
Marta, že nabudúce už nebudem sama 
robiť očistu tohto pietneho miesta.  Som 
presvedčená, že kompetentní nedovolia, 
aby miesto odpočinku dvoch výnimočných 
Krompašanov zaniklo ako hrob p. Przerwu 
Tetmayera, príbuzného významnej kultúr-
nej a vedeckej poľskej rodiny. Možno tiež  
obyvatelia Lorencovej ulice alebo krom-
pašské školy aj bez známeho čísla 112 niečo 
vymyslia... Moje bývalé kolegyne spolu so 
mnou sme pripravené zachraňovať.
Jedno ma predsa potešilo na hrobovom 
smetisku – množstvo kahančekov, ktoré 
tam zapálili, verím, že bývalí žiaci z Mau-
rerky.

Mgr. Anna Pustayová, Použitý zdroj – Ladislav Skrak, 

Pamätnica Viktor Lorenc , MO MS Krompachy, 1990

Za tú dobu sme sa obaja zmenili, 
no nie natoľko, aby sme sa ne-
spoznali. Bolo to veľmi príjemné 
stretnutie. Peter mal vždy zmysel 
pre humor a bol dobráčisko od 
kosti. Bol aj výborný študent, no 
kádrový profil mu  vo vtedajšej 
dobe neumožnil študovať na 
vysokej škole. A tak po skončení 
gymnázia v Sabinove pokračoval 
v  štúdiu na nadstavbe Strednej 
ekonomickej školy v Popra-
de, odbor cestovný ruch. Už  
v tej dobe okrem ruštiny hovoril 
plynule anglicky a nemecky. 
Rozprával pekne po slovensky, 
veď sa narodil v Martine. Ne-
skôr sa s rodičmi presťahoval do 
Prešova. A v Prešove sa okrem 
rýdzej slovenčiny rýchlo priučil 
ľubozvučnej  šarištine. Pri vti-
poch v jeho podaní sme sa váľali 
od smiechu. Bol veselý, tak tro-
cha dobrodruh a naozaj dobrák 

od kosti. Podelil by sa s vami  
o posledný kúsok chleba. Miloval 
hory a jeho láska k nim prerástla 
natoľko, že sa medzičasom stal  
z neho  úspešný horolezec, kto-
rého meno sa spájalo s mnohými 
výstupmi na osemtisícovky. 
Ako horský vodca a záchranár 
vo Vysokých Tatrách sa často 
objavoval v televízii. Vždy som 
bola v kútiku duše hrdá na jeho 
úspechy. Ktovie, koľko vrcholov 
by bol ešte úspešne zdolal?! Mi-
loval hory a hory milovali jeho. 
Tie mu život nevzali. Vzali mu 
ho zákerným spôsobom ľudia  
s „vymletou hlavou“. Ak sa vôbec 
dajú nazvať ľuďmi. „Nuž, Peťo, 
buď zbohom, tatranským štítom 
stekajú slzy po tvári...“
Denne ktosi z nás prichádza  
o svojho blízkeho, pretože smrť 
je súčasťou nášho života. Na 
poslednej ceste vyprevádzame 

svojich rodičov, starých rodičov, 
súrodencov a iných blízkych 
príbuzných. Lúčime sa navždy 
so susedmi, priateľmi, či jedno-
ducho dobrými známymi. No 
azda najhoršie a najťažšie v ži-
vote človeka je pochovať vlastné 
dieťa.  Dieťa, ktoré sa stalo anje-
lom niekoľko hodín po tom, čo 
uzrelo svetlo sveta. Dieťa, ktoré 
malo šesť, osemnásť, či  päťde-
siat. Bolesť je vždy  rovnaká. A je 
jedno, či sa stalo obeťou nehody, 
choroby, alebo odišlo na druhý 
svet z akejkoľvek  inej príčiny. 
Vždy to bude pre rodičov ťažké. 
Lebo rodičia s ním pochovávajú 
svoje srdce, kus seba. Táto rana 
sa nezahojí nikdy, iba sa človek  
s tou bolesťou musí naučiť žiť. 
Za každou smrťou je jeden ľud-
ský príbeh. O každom z nich by 
sa dal napísať román. Neviem, 
možno  sa Tiborko „tam hore“ 

stretol s Peťkom. Možno sa spolu 
hrajú, veď sú rovnako starí. Lebo 
pokým tu na zemi plynul čas, oni 
nestihli vyrásť, ani dospieť. Stan-
ko sa možno priatelí s Milanom  
a Martinom. I oni sú v rovnakom 
veku, i oni nestihli zostarnúť. Eva 
sa možno stretla s Janou, možno 
našli spoločnú reč a dobre si „tam 
hore“ rozumejú. Možno dávajú 
pozor na Peťka i Tiborka. A Peter 
už zdoláva iné osemtisícovky - 
nebeské vrcholy. Verím tomu.  
A verím, že raz, tam hore - medzi 
hviezdami, sa stretneme všetci. 
Že stretnem aj svoju babičku. Že 
sa jej budem môcť spýtať, ako 
dokázala prežiť smrť všetkých 
svojich štyroch synov. Tu dolu 
som sa jej na to spýtať nestihla. 
Ale tam hore, tam bude hádam 
kopec času. Zatiaľ im všetkým 
posielam pozdrav do neba.

Marta Mičeková   

Prečo?
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Každý záhradkár, ak chce byť úspešný  
a chce, aby mu výpestky prinášali radosť 
a úžitok, by mal poznať základné pravidlá 
výživy rastlín a ovocných drevín. Pre všet-
ky rastliny sú potrebné tri základné živiny.

Na prvom mieste je dusík (N), jeho do-
statok je podmienkou intenzívneho ras-
tu všetkých kultúr. Jeho nedostatok sa 
prejavuje slabým rastom, bledozeleným 
zafarbením listov, slabšou tvorbou kvetov  
a zníženou rodivosťou. 
Ďalšia dôležitá živina je draslík (K). 
Draslík je potrebný na harmonický rast 
všetkých rastlín, ako aj pre ich odolnosť 
voči nepriaznivým vplyvom počasia  
a taktiež voči chorobám alebo živočíšnym 
škodcom. Ovplyvňuje priaznivo aj kvalitu 
a skladovateľnosť plodov, ich vyfarbenie, 
chuťové vlastnosti a pod.
Fosfor (P) je tretia hlavná živina. Jeho do-
statok je dôležitou podmienkou pre bohaté 
kvitnutie - opeľovanie a dozrievanie plodov 
a semien. Pri jeho nedostatku sa znižuje 
kvalita plodov, vyfarbenie a skladovateľ-
nosť ovocia.

Okrem týchto 3 základných živín rastliny 
potrebujú v pôde dostatok vápnika (Ca), 
ktorý dodávame vo forme páleného vápna 
alebo mletého vápenca. Vápnik priaznivo 
ovplyvňuje reakciu pôdy a je tiež priamo 
živinou rastlín. Jeseň je najvhodnejší čas na 

vyhnojenie pôdy v záhradkách organickým 
hnojivom (maštaľným hnojom, Vitahum 
alebo kompostom vyrobeným na záhrad-
ke), fosforom a draslíkom. Najvyšší účinok 
všetkých živín je keď fosforečné a draselné 
hnojivo rozhodíme priamo na organické 
hnojivo a spolu zarýľujeme. Ideálne je raz 
za 3-4 roky použiť na jeseň maštaľný hnoj 
v dávke 6-10 kg na jeden meter štvorcový. 
Hnoj sa v pôde rozkladá, obohacuje ju  
o humus a podporuje v nej mikrobiálnu 
Činnosť. Hnojíme v tej časti, kde plánujeme 
na budúci rok pestovať plodovú zeleninu 
(rajčiak, uhorky, paprika, tekvica) a hlúbo-
viny (kaleráb, karfiol, kapusta, kel). Ďalej 
aplikujeme na štvorcový meter 100-150 g 
superfosfátu a 60-100 g 60% draselnej, soli. 
Vyvarujme sa jesenného hnojenia dusíkom 
v akejkoľvek forme, či už liadkom, síranom 
amónnym alebo močovinou. Dusík sa 
neviaže v pôde a cez zimné obdobie by sa 
vyplavil.
Príprava pôdy zrýľovaním na jeseň je veľ-
mi výhodná, pretože cez jesenné a zimné 
obdobie dochádza vplyvom mikrobiálnej 
činnosti v pôde k jej vyzretiu a na jar sú živi-
ny práve vďaka mikroorganizmom v stave 
prístupnom pre rastliny. Rýľujeme zásadne 
na hrubú hrudu, aby pôda cez zimu dobre 
premrzla a vytvorila sa dobrá štruktúra. 
Na jar pôdu už len prekypríme motykou 
(zásadne neobraciame). 
Maštaľný hnoj nikdy nekombinujeme  

s vápnením páleným vápnom alebo vápen-
ným hydrátom. Pri zelenom hnojení, pred 
rýľovaním zelenú hmotu pokosíme a ne-
cháme niekoľko dni zavädnúť, tým zabráni-
me prekysľovaniu pôdy pri jej rozklade. Na 
zelené hnojenie môžeme okrem miešaniek 
ako repka a pod. použiť aj pokosenú trávu, 
burinu bez semien, vňate zeleniny, okrem 
vňati hlúbovín ktoré sú často napádané 
nádorovitosťou a zamorujú pôdu. 
Ďalším veľmi dôležitým prvkom je hor-
čík. Pretože ho rastliny prijímajú v takom 
množstve ako fosfor má veľký vplyv na 
rast tvorbu a kvalitu úrody, označuje sa 
horčík v poslednej dobe ako piata základ-
ná živina. Zo zeleniny je na nedostatok 
horčíka zvlášť citlivý karfiol. Príznaky sa 
prejavujú žltými škvrnami medzi listovou 
žilnatinou a mramorovaním starších listov. 
U rajčiakov okrem žltých škvŕn na starších 
listoch sú listy krehké a skrúcajú sa nahor. 
Nedostatok horčíka znižuje úrodu jahôd až 
o jednu tretinu. Pri jabloniach sa znižuje 
mrazuvzdornosť, predčasne opadávajú 
listy, plody sú drobné, zle dozrievajú, majú 
zlú chuť, hnijú od jaderníka a v dužine sa 
objavujú hnedé ostrovčeky pletiva.
Pri nedostatku horčíka v pôde hnojíme hor-
kou soľou, čo je v podstate síran horečnatý. 
Dlhodobo zvýšime obsah horčíka v pôde 
dolomitickým jemne mletým vápencom 
(olcnavský).

Ján Miľo

ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA

Záhrada pred zimou Zoznam inváznych druhov rastlín
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INZERCIA

Kapela Lucia 
Vám ponúka svoje služby na 

rôzne podujatia 
– zahrá Vám na svadbe, rodin-
nej oslave, stužkovej slávnosti, 

spoločenskom 
podujatí a pod.  

Ponúkame super zábavu 
za rozumnú cenu. 

Kontakt: 

0905 661 600

Plán činností DENNÉHO CENTRA SENIOROV na organizovanie akcii v roku 2014
Dátum Program

3.1.2014 Výborová schôdza
10.1.2014 Novoročné stretnutie členov Denného centra seniorov 
23.1.2014 Spomienkové stretnutie 69. výročie oslobodenia mesta
3.2.2014 Výborová schôdza
6.2.2014 Beseda o zvyšovaní kvality dôstojnosti života starších ľudí
20.2.2014 Spomienkové stretnutie 93. výročia pri pamätníku Krompašskej vzbury
3.3.2014 Výborová schôdza
6.3.2014 Spoločenské stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 
26.3.2014 Výročná členská schôdza
7.4.2014 Výborová schôdza
25.4.2014 Jarné upratovanie objektu denného centra
5.5.2014 Výborová schôdza
8.5.2014 Spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom
15.5.2014 Kultúrne podujatie pri príležitosti Dňa matiek
2.6.2014 Výborová schôdza
18.6.2014 Športové podujatie seniorov v dennom centre
7.7.2014 Výborová schôdza
8.7.2014 Zájazd - termálne kúpalisko
4.8.2014 Výborová schôdza
12.8.2014 Zájazd zameraný na historické pamiatky
28.8.2014 Spomienkové stretnutie pri pamätníku SNP
2.9.2014 Výborová schôdza
10.9.2014 Beseda - Ochrana starších ľudí  pred zneužívaním a násilnosťami
23.9.2014 Stretnutie jubilantov za rok 2014
6.10.2014  Výborová schôdza
10.10.2014 Mesiac úcty k starším - stretnutie v DCS - Beseda s lekárom
3.11.2014 Výborová schôdza
25.11.2014 Spoločenský večierok s kultúrnym programom
1.12.2014 Výborová schôdza
8.12.2014 Zdravotná prednáška - Chrípka a ochrana proti nej

V prípade akýchkoľvek návrhov či pripomienok k plánu činnosti na rok 2014, prosím, kon-
taktujete výbor DSC. Ďakujeme. 

Ružena Kiselová a výbor DCS

Denné centrum seniorov 

v Krompachoch pozýva 

všetkých svojich členov na 

výborové schôdze a  akcie 

organizované DCS v prie-

behu roka. Taktiež srdečne 

pozývame nových členov, 

každý je u nás vítaný.

Na základe vyhlásenej výzvy MINISTERSTVA KULTÚRY SR na ochranu, obnovu  
a rozvoj kultúrneho dedičstva bola Mestu Krompachy poskytnutá dotácia vo výške 
13 000 Eur na podporu realizácie projektu s názvom:

„OBNOVA NKP, ÚZPF č. 2354/0, ŽELEZIAREŇ, ZLIEVAREŇ, STARÁ MAŠA, K.Ú. KROM-
PACHY“

Mesto Krompachy z poskytnutej dotácie vypracovalo prípravnú projektovú dokumen-
táciu obnovy Zlievarne v Krompachoch v súlade s podmienkami rozhodnutia Krajské-
ho pamiatkového úradu v Košiciach v rozsahu:

• Zameranie skutkového stavu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky
• Statické posúdenie stavebných konštrukcii
• Čiastkový pamiatkový výskum architektonicko-historický (vrátane archívneho výskumu)

Na základe spracovanej prípravnej projektovej dokumentácie Krajský pamiatkový úrad rozhodne o ďalšom postupe obnovy národnej 
kultúrnej pamiatky. Zámerom obnovy kultúrnej pamiatky Železiareň, Zlievareň, Stará Maša je vytvorenie stálej expozície a prezentácie 
železiarne, zlievarne ako súčasti turistickej trasy „Železná cesta“.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.
Silvia Zavadová, Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja 

Obnova národnej kultúrnej pamiatky
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OSEMSMEROVKA KUPÓN č. 11

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

je do 10. dňa daného mesiaca.
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N L M E D K I P í S M O N K N U L A R

I A T V N A C I N A S I A O N I L K A

N K V E CH K P A Č A V N H D Ť I L A K
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O I O A K N R A N L A A C O U A K L D

M L P N Á A Á T L K E V V I K D Y Í R

D U O L H S H C S L R K N S N K K N A

O P P O A T E U I O A A Á M A P A A P

S A L O N A L L L A P R V R Y H U L P

N Á K O V A S E P S A Ť T A K V Á T S

Z E M E G U Ľ A E I D A R O M O R T S

ALTERNÁCIA, BARANICA, DOLINA, GALUSKA, HRUDKA, KANÁL, KANASTA, KAOLíN, KRAVA, LEKÁR, MALINOVKA, 
MATEMATIKA, MILENKA, MRAKODRAP, NÁKOVA, NÁPAD, NEVERA, NOVINA, ODMOCNINA, PíSMO, PLÁNKA, PLESÁ, 
PLUHy, POPOL, POSTRACH, RAKVA, RUINA, SALON, SANICA, SEPSA, SKALA, SLNEČNíK, SLUHA, SPONKA, STÁVKA, 
STROMORADIE, STUPNICA, TRAKy, TUNDRA, ULIČKA, ZÁLOHA, ZEMEGUĽA

Sú na svete dve veci, ktoré sa  nevy-
platí robiť súčasne, ...  (dokončenie v 
tajničke)

Správne odpovede zasielajte 
na adresu: 
Redakcia Krompašského spravodaj-
cu, MsÚ Krompachy, Nám. slobody 
1, 053 42 Krompachy. 

OSpRAVeDlNeNie

V októbrovom čísle Krompaš-
ského spravodajcu bola uve-
rejnená osemsmerovka, ktorá 
nemala správne riešenie. Za 
uverejnenie tejto chybnej 
osemsmerovky sa redakčná 
rada ospravedlňuje.  


