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a zároveň vyslovujem želanie,
aby ste si ich vážili, pretože priateľstvo je úžasný, ale
krehký dar. Avšak je potrebné
rozlišovať medzi skutočnými
priateľmi a priateľmi, ktorí
svoje priateľstvo využívajú len
pre svoje osobné potreby. Priateľstvo, tak ako láska, častokrát
prerastie v nenávisť a z najlepších priateľov sa stávajú nepriatelia, ktorí si nevedia odpustiť
nič, žiadne zakopnutie, žiaden
omyl. „Stráňte sa toho, kto sa
vám nepretržite pokúša zavďačiť sa. Nepriateľ nie je ten, čo

stojí pred vami s mečom v ruke.
Je to ten vedľa vás, s dýkou za
chrbtom. Každý z nás narazí na
súperov v čomkoľvek, čo budeme robiť, ale najnebezpečnejší
sú tí, ktorých pokladáme za
priateľov.“ (Paolo Coelho)

mesačník občanov Krompách

Priateľstvo je dar
Milí čitatelia,
V novom roku vám chcem
popriať hlavne veľa zdravia,
šťastia,
rodinnej
pohody
a pracovných úspechov, nech
sa vám podarí splniť všetky
predsavzatia.

Bola som oslovená redaktorkou, aby som na začiatok nového roka napísala úvodník pre
náš mesačník. Dlho som premýšľala nad vhodnou témou.
Nuž, čo je jednoduchšie, ako
napísať niečo v januári? Dá sa
písať o oslobodení nášho mesta, o zime, o cieľoch, plánoch,
a pod.
Tém na tento mesiac je neuveriteľne veľa. O mnohých témach
sa už v našom mesačníku
písalo. Téma, o ktorej sa ešte
v našich novinách nepísalo
sú predsavzatia, ktoré si dávajú obyčajní ľudia, politici,
alebo rôzne celebrity na prahu
nového roka. Najbežnejšími
predsavzatiami sú – „prestanem fajčiť, či piť, schudnem, či
priberiem, nájdem si prácu, či
ju zmením, nasporím si peniaze, či miniem ich na nové auto,
alebo nový televízor, atď.“ Menej častými predsavzatiami sú:
„polepším sa, prestanem sa hádať s manželom, so susedmi...“.
Nikdy som však nepočula, ba
ani som nečítala o predsavzatí:
„začnem si vážiť skutočných
priateľov a ceniť naozajstné
priateľstvo“.
Rozpoviem vám príbeh, ktorý
napísal Paolo Coelho v knihe
Príbeh z Akry.
„Jeden muž zaklopal na dvere

priateľa
beduína
a požiadal ho o láskavosť: „Mohol by si
mi požičať štyritisíc
dinárov na zaplatenie dlhu?“ Priateľ
požiadal ženu, aby
dala dokopy všetky
cennosti, ale aj tak
to nestačilo. Ak
chceli získať potrebnú sumu pre priateľa, museli si ísť pýtať
peniaze od susedov.
Keď muž odišiel,
žena si všimla, že
manžel plače. „Prečo si smutný? Bojíš
sa, že nebudeme
vedieť splácať dlhy
susedom?“ „Vôbec
nie. Plačem, lebo je
to môj dobrý priateľ,
a napriek tomu som
nevedel, ako sa mu
darí. Spomenul som
si naňho, až keď mi
musel zaklopať na
dvere a požiadať
ma o peniaze.“ Preto je potrebné rozpovedať tento príbeh
všetkým, aby pomohli svojim
priateľom skôr, ako to budú
potrebovať:“
Položme si otázku, urobili by
ste pre svojho priateľa to, čo
urobil pre svojho priateľa tento
beduín? Som presvedčená,
že by sa našlo len veľmi málo
ľudí, ktorí by nezištne pomohli
svojim priateľom a ešte sa aj
trápili, že nezistili skôr, že jeho
priateľ má problémy.
Milí spoluobčania, želám vám,
aby ste mali takýchto priateľov

Ďakujem Osudu, že som mala
šťastie a mohla spoznať priateľov, ktorí mi nezištne pomohli
a tým zároveň aj obyvateľom
nášho mesta. Priatelia – Ďakujem!

Príhovor primátorky

Mestský úrad informuje

Z aktivít našich škôl

Cestovné poriadky
autobusovej dopravy

Historické okienko

Záhradkárska poradňa

Iveta Rušinová
primátorka mesta
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69. výročie oslobodenia nášho mesta Spoločenská

Aj v dnešnom uponáhľanom svete by sme si mali
nájsť čas a pripomenúť si históriu, pripomenúť si
významné udalosti, najmä, ak sa viažu k nášmu
rodnému mestu.

Takýmto dňom je aj 24. január – deň, kedy sa po
rokoch útlaku dočkali obyvatelia mesta Krompachy oslobodenia . Od toho pamätného dňa už
uplynulo dlhých 69. rokov.
Bol január 1945 a špeciálne jednotky 254.pešej
divízie hitlerovského generála Tillmanna sa
v Krompachoch snažili demontovať všetky továrenské a banské zariadenia a odtransportovať ich
do Nemecka. To, čo nestihli odniesť, rozhodli sa
zničiť. Tak začali od 20. januára, v rámci generálneho ústupu, ničiť všetko, čo im prišlo do cesty.
Vyhadzovali do povetria cestné i železničné mosty, elektrické i telefónne vedenie, podmínovali
koľajnice, zničili sklad potravín. Ľudia opúšťali
svoje domovy na Starej Maši, Rázusovej a Hollého ulici a hľadali útočisko na menej nebezpečných
miestach a v Slovinkách.
V noci 23. januára 1945 prebiehal prudký delostrelecký súboj, ktorý nad ránom ešte zosilnel. Nemci
mali zbrane na Farských lúkach, Mlynskej ulici,

za stodolami Masarykovej ulice a Starej Maši, ich
tanky sa presúvali na Slovinky. Ale ani húževnatý
odpor Nemcov nemohol zadržať postup Sovietskej armády a tak 24. januára 1945 o 5:30 hod.
vstúpili sovietske hliadky do Krompách.
Ruský nápor na mesto trval do polnoci, kedy sa
posledné nemecké jednotky pod hrozbou obkľúčenia odsunuli. Počas tohto náporu bolo niekoľko
budov v meste zničených a niekoľko ľudí prišlo
o život. Po odchode nemeckých tankov a utíchnutí
streľby, povychádzali ľudia z úkrytov, vracali sa
z hôr a baní. Nadšene vítali sovietsku armádu.
Oslobodenie znamenalo koniec fašistického režimu, ukončenie utrpenia a strachu a ukončilo
nesmierne zložitú etapu histórie Krompách.
Druhá svetová vojna bude pre nás navždy mementom, nikdy nesmieme zabudnúť, aké útrapy pre
ľudstvo priniesla. V týchto dňoch, kedy si pripomíname oslobodenie nášho mesta, by sme nemali
zabúdať na krutosť a hrôzy vojny, ale hlavne na
obete, ktoré vojna prináša. Preto si pripomeňme
všetkých, ktorí obetovali svoj život pri oslobodzovaní a uctime si ich pamiatku tichou spomienkou.
Mária Brejková Ondová
referent odd. školstva, kultúry a športu

Pozvánka

Mesto Krompachy
ako organizátor spomienkového stretnutia občanov
Vás pozýva
pri príležitosti 69. výročia oslobodenia nášho mesta
dňa 24. januára 2014 (piatok) o 14.30 hod.
pred budovu MsÚ na Námestí slobody
k slávnostnému aktu kladenia vencov a kytíc.

Ilustračné foto. Zdroj: facebook.com

rubrika
JUBILANTI

Srdečne blahoželáme jubilantom, ktorí sa v januári
dožívajú:

80 rokov
Jozef Durkáč
Helena Mosinová
Ema Chibelová

75 rokov
Milan Jurko
Anna Štecová
MUDr. Mária Petrášová

70 rokov
Štefan Dolný
Bernardína Kičinová
Jozef Bernáth
Helena Pustelníková

Narodenia v decembri
Belejová Zuzana
Dunka Ján
Dunková Daniela
Gábor Nikolas
Gábor Peter
Gáborová Jesika
Holub Adrián
Horváthova Jozefína
Kubovčík Šimon
Vietorisová Laura

Úmrtia v decembri
Bátorová Daniela
1969 - 2013
Macková Alžbeta
1925 - 2013
Rabatinová Agnesa
1937 - 2013
Smrek Ondrej
1960-2013
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Mestský úrad informuje
Vážení spoluobčania,
v Novom Roku 2014 Vám želám zdravia, šťastia veľa, radosť
v oku, úsmev na tvári, nech sa Vám darí dôjsť vždy k cieľom
v tomto roku celom.

Na začiatku tohto roku a v priebehu celého roka vám milí
spoluobčania chceme predstaviť prácu a činnosť mestského
úradu, ktorá je vykonávaná na jednotlivých oddeleniach MsÚ
aj na stránkach Krompašského spravodajcu. Podľa zák. SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec predstavuje právnickú osobu. Je samostatným
územným samosprávnym a správnym celkom združujúcim
občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec hospodári so svojím majetkom, hospodári so svojím schváleným
rozpočtom a spravuje svoje územie. Výkon samosprávy sa
v našich podmienkach realizuje prostredníctvom volených
a výkonných orgánov. Medzi volené orgány v rámci nášho
mesta patrí primátorka a mestské zastupiteľstvo (tvorí ho
12 poslancov). Na výkon samosprávnej činnosti je zriadený
mestský úrad. Úlohou mestského úradu (ďalej len „MsÚ“)
je zabezpečovať organizačné a administratívne činnosti pre
mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“), primátorku, ako aj
ďalšie orgány MsZ v rozsahu svojej pôsobností a príslušností
vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov, interných normatívnych aktov a organizačného poriadku. Postavenie a pôsobnosť MsÚ určuje § 16 zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatút
mesta Krompachy. Prácu mestského úradu riadi primátorka
mesta. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta
MsÚ. Vážení spoluobčania, dovoľte mi teda predstaviť vám
najprv základné úlohy a činnosť nášho MsÚ, ktorá je vykonávaná prostredníctvom jednotlivých oddelení MsÚ a následne
organizačnú štruktúru MsÚ. MsÚ v rozsahu svojej kompetencie zabezpečuje najmä:
• písomnú agendu orgánov mesta a orgánov MsZ a je podateľňou a výpravňou písomností mesta
• zabezpečuje odborné podklady a iné písomností na rokovania MsZ a komisií pri MsZ
• vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta
• vykonáva všeobecné záväzné nariadenia mesta (ďalej len
„VZN“), uznesenia MsZ a rozhodnutia mesta
• zabezpečuje zákonom prenesený výkon štátnej správy na
mesto a obce združené v Spoločnom obecnom úrade so sídlom v meste Krompachy
• zabezpečuje ďalšiu samosprávnu činnosť podľa osobitných
právnych predpisov
• MsÚ spolupracuje s MsP pri výkone VZN, uznesení MsZ
a rozhodnutí mesta
• k organizáciám ku ktorým mesto vystupuje ako zakladateľ
alebo zriaďovateľ, MsÚ zabezpečuje administratívne výkon
zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie, v prípade potreby metodicky usmerňuje a koordinuje ich činnosť, kontroluje
výkon činnosti, za účelom ktorých vznikli
• MsÚ zabezpečuje organizačné a administratívne činností
pre primátorku mesta, MsZ, ako aj ďalšie orgány v rozsahu
svojej pôsobnosti a príslušnosti vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných praných predpisov, interných normatívnych aktov
a organizačného poriadku

MsÚ sa člení na tieto organizačné útvary:
1. Hlavný kontrolór
2.Spoločný obecný úrad
3. Kancelária primátorky mesta, zástupcu primátorky a prednostu MsÚ
4. Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí
5. Oddelenie ekonomické
6. Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja
7. Oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb
8. Oddelenie školstva kultúry a športu
Osobitné postavenie v rámci MsÚ ma hlavný kontrolór mesta, za
svoju činnosť zodpovedá priamo MsZ.
Oddelenie je organizačná jednotka zameraná na činnosti, ktoré
patria do jedného celku. Oddelenie MsÚ riadi a kontroluje vedúci
oddelenia, zodpovedá za jeho činnosť
Mesto Krompachy v súčasnej dobe podľa platného organizačného poriadku zamestnáva 75 zamestnancov, ktorí vykonávajú
požadovanú pracovnú činnosť a zabezpečujú všetku potrebnú
agendu. Z celkového počtu zamestnancov mesta pracuje na MsP
13 zamestnancov, 8 pracovníkov je zaradených na Kamerový
systém, kde je zriadená chránená dielňa a chránené pracovisko.
Mesto Krompachy má zriadené celkom 4 chránené pracoviska,
kde zamestnáva ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou následovne:
• doručovateľ písomnosti – 1 zamestnanec
• vrátnik informátor MsÚ – 1 zamestnanec
• nocľaháreň – 2 zamestnanci
• kamerový systém – 8 zamestnancov s úväzkom 0,5
Okrem samosprávnych funkcií, ktoré zabezpečuje so svojimi zamestnancami zabezpečuje mesto Krompachy prostredníctvom
MsÚ aj tzv. prenesené kompetencie štátnej správy, ktoré boli
na obce delegované v zmysle zák, č, 416/2001 Z, z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné celky. Tieto prenesené kompetencie sú dotované
štátom . Prenesený výkon štátnej správy, ktorý je dotovaný štátom na MsÚ:
Spoločný obecný úrad
Spoločný školský úrad
Matrika
Hlásenie pobytu občanov
Mesto Krompachy využíva aj možnosť čerpania príspevkov na
podporu zamestnanosti z UPSVaR v zmysle zák.č. 5/2004 Z.z.
o službách zamestnanosti v platnom znení. Počet pracovníkov sa
mení podľa dohody o poskytnutí príspevku na podporu miestnej
a regionálnej zamestnanosti. V minulom roku 2013 zamestnávalo mesto Krompachy 10 pracovníkov vykonávajúcich pomocné
práce(50j) a 2 pracovníkov na pracovnej pozícií koordinátor AČ.
V tomto roku zamestnáva mesto Krompachy 2 koordinátorov pre
UoZ vykonávajúcich AČ a 4 pracovníkov (§50j) vykonávajúcich
pomocné práce v rámci mesta. 1 osoba vykonáva dobrovoľnícke
práce -opatrovateľskú službu. Tieto pracovné miesta sú dotované
UPSVaR Spišská Nová Ves.
Na nasledujúcej strane nájdete organizačnú štruktúru MsÚ
v Krompachoch.
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Verím, že naše informácie počas celého roka 2014 o činnosti jednotlivých oddelení MsÚ Vám budú na úžitok a poslúžia pre objektívny
pohľad na prácu našich zamestnancov.
Spracoval: Mgr. Emil Muľ, prednosta MsÚ

Predstavujeme Združenie zboru pre občianske záležitosti Človek človeku.
Zbory pre občianske záležitosti
(ZPOZ) Človek človeku predstavujú po formálnej stránke
aj v súčasnosti dobrovoľné
zoskupenia ľudí, ktoré pôsobia
v súlade so zákonom o obecnom
zriadení ako komisie zastupiteľstiev v jednotlivých mestách
a obciach. Už nielen sobáše,
krsty či pohreby, ale čoraz častejšie aj rodinné oslavy jubileí,
alebo oslavy výročí obcí a stretnutia rodákov, zabezpečuje
a riadi ZPOZ. V ostaných
rokoch sa o zboroch pre občianske záležitosti píše i hovorí
pomenej. Napriek tomu aj po
politických a hospodárskych
zmenách v spoločnosti existujú.
Zbor vznikol v 50. rokoch ako
orgán, vykonávajúci obrad
občianskeho sobáša. Doplnenie ich názvu (po roku 1991)
na Človek človeku výstižne
charakterizuje podstatu ich
vzniku a celkovú činnosť. Na
jednej strane pomáhajú zapájať
občanov do verejného diania
a zároveň poskytujú príležitosť na ich sebarealizáciu
v rôznych oblastiach kultúry.

Dokumentujú vzťah starostu
a zastupiteľstva ku svojim občanom. Prostredníctvom organizovaných obradov a slávností
otvárajú vzájomný vzťah občan
– štát, občan – obec a naopak.
Svojimi aktivitami vytvárajú
pocit hrdosti občanov na svoj
štát a obec, kde žijú. Na strane
druhej - ľudia sa rodia, sobášia,
prežívajú významné udalosti
v živote a v takýchto situáciách
nikto nechce byť sám. Žijú v určitom spoločenskom prostredí
a nie je im ľahostajné, aký vzťah
majú k nim tí ostatní. Výrazne
pociťujú nutnosť, aby si ich
niekto všimol, vyjadril uznanie
za to, čo urobili, poďakoval im
a ocenil. A práve organizované
obrady a slávnosti sú prejavom
takéhoto spoločenského uznania, ocenenia a spolupatričnosti zo strany obce vo forme
úprimného slova, spevu, hudby
ľudského podania ruky.
ZPOZ pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch organizuje
a spoluorganizuje občianske
obrady, slávnosti a iné podujatia ako jedna z komisií MsZ.

Členovia ZPOZ sú pri výbere za
člena vopred predurčení pre výkon konkrétnych činností (sobášiaci, smútočný rečník, spev,
hudobný doprovod, recitácia
a pod.). Sobášiaci sú schvaľovaní samostatným uznesením
mestského zastupiteľstva. Členstvo v ZPOZ-e je dobrovoľné.
ZPOZ pri MsZ v Krompachoch
spolupracuje pri svojej činnosti
(podľa obsahu organizačného
zabezpečenia) s inými inštitúciami, ako sú predškolské
a školské zariadenia, občianske
združenia, osvetové stredisko,
podnikateľské subjekty , farské
úrady, s inými ZPOZ.
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch svojím uznesením
schválilo za sobášiacich poslancov MsZ Stanislava Barbuša,
Mariána Hojstriča a Martu
Mičekovú. Sobášiacou je aj primátorka mesta Iveta Rušinová.
ZPOZ a mesto Krompachy
dvakrát ročne organizuje
stretnutie jubilantov 70 a 75
ročných. Primátorka mesta
a poslanci MsZ navštevujú jubilantov, ktorí oslavujú 80, 85, 90

a viac ako 90 rokov.
ZPOZ
zabezpečuje
slávnostné zasadanie mestského
zastupiteľstva pri príležitosti
odovzdania cien oceneným
Čestným občianstvom mesta
Krompachy, Cenou mesta,
Cenou primátorky mesta
a Čestným uznaním primátorky mesta spravidla pri príležitosti Dní mesta Krompachy.
V roku 2013 sa uskutočnilo
14 sobášov, 19 pohrebov, pozvaných bolo 35 jubilantov 70
ročných a 36 jubilantov 75 ročných.
Návštevy u jubilantov:
80 roční – 27, 85 roční – 12, 90
roční - 3, 91 roční – 3, 92 roční
- 3, 94 roční - 2,
95 ročný - 1, 98 ročná - 1
Najstaršou občiankou nášho
mesta je pani Margita Blaščakievičová, ktorá v máji tohto
roku oslávi 99 rokov.
Najstarším občanom nášho
mesta je pán Valent Ivančák,
ktorý vo februári tohto roku
oslávi 95 rokov.
Zdroj TASR, PROMETHEUS 4/2010
Anna Čechová
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Štatistické údaje ohlasovne pobytu v meste Krompachy za rok 2013
Ohlasovňa pobytu zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy
na úseku hlásenia pobytu občanov a Registra obyvateľov SR. Na
úhradu nákladov s tým súvisiacich boli mestu poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 2 896 €. Ohlasovňa vykonáva a vedie evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom SR na území mesta, zasiela oznámenia o zmene trvalého
a prechodného pobytu pre Register obyvateľov SR, vykonáva aktualizáciu všetkých zmien osobných údajov týkajúcich sa občanov
mesta, vydáva doklady na vybavenie občianskeho preukazu a jeho
zmenu, vydáva potvrdenia o pobyte občanov, poskytuje súčinnosť
štátnym orgánom týkajúcej sa pobytu občanov, zabezpečuje vystavenie a aktualizáciu zoznamov voličov a vydávanie voličských
preukazov.
Ing. Ján Ivančo, vedúci odd. organizačno-správneho a soc. vecí

ÚDAJE EVIDOVANÉ OHLASOVŇOU ZA ROK 2013
Počet obyvateľov k 31.12.2013
8 815
- z toho muži
4 254
- z toho ženy
4 561
Narodenia
143
- z toho chlapci
66
- z toho dievčatá
77
Úmrtia
75
Prisťahovaní
79
Odsťahovaní
92
Sobáše
46
Rozvody
17

Odpady, odpady, odpady
Opäť sa na vás spoluobčania
obraciam s prosbou o šetrné
zaobchádzanie s prístreškami a nádobami, aby sme
nemali zbytočné náklady
a zablokované, poprípade
i zničené prístrešky a nádoby.
Bolo by dobré, aby sa pri vynášaní smetia nevhadzovali
do kontajnerov celé sáčky,
lebo tým uľahčujeme činnosť
„zberačov“.
Taktiež sa stretávame s prípadmi, keď sú celé sáčky
pohodené pred kontajnermi
alebo dokonca pred prístreškami. Preto vás prosím
aj o vaše vlastné postrehy,
poprípade aj fotografie, aby
sme podobným neduhom
zabránili. Vlastnou nevšímavosťou umožňujeme, aby
nám niektorí spoluobčania
znepríjemňovali a znečisťovali prostredie.
Našou snahou je, aby bolo
mesto čo najčistejšie a k tomu
samozrejme patrí aj čistota
okolo kontajnerov. Pracovníci mesta pravidelne kontrolujú poriadok a ľudí, ktorí ho
nedodržiavajú, upozorňujú
na porušovanie pravidiel
a znečisťovanie. V súčasnosti
budú nasadzované aj technické prostriedky na zisťovanie
takéhoto porušovania.

Pri štadióne

Čierne skládky

Pri hlavnom vchode, ZŠ Maurerova ul.

Ing. Štefan Ondáš
ved. odd. výstavby, život. prostredia
a tech. služieb

Nedisciplinovanosť ľudí nemá
hraníc. Stále a znovu na tých istých miestach sa objavujú čierne skládky, ktoré pravidelne
mesto likviduje a samozrejme
sa pravidelne znovu objavia. Je
to vidieť aj na nafotených obrázkoch.
Tentokrát už sa bude musieť
pristúpiť k ráznejším opatreniam a jednotlivé lokality
budú monitorované mestskou
políciou i dostupnými technickými zariadeniami. Po zistení
porušovania VZN rovnako ako
i zákona o odpadoch budú vinníci náležite potrestaní.
Ing. Štefan Ondáš, vedúci odd. výstavby,

Okrúhlisko, Kúpeľná ul.

životného prostredia a tech. služieb
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Cestovné poriadky
Z Trangusovej ulice
04:35 X Spišská Nová Ves
04:55 X Spišská Nová Ves
cez Hincovce
04:55 +Z Spišská Nová Ves
cez Domaňovce
05:00 6Y Spišská Nová Ves
05:22 X Poprad cez Spišskú Novú Ves
05:33 XQ Spišská Nová Ves
cez Spišské Podhradie
05:35 X6 Spišská Nová Ves (platí aj Y)
05:38 XT Spišská Nová Ves
cez Spišské Podhradie
05:43 XQ Krompachy žst
05:43 XQ Vojkovce, Slatvina
05:52 X
Kaľava
06:00 X Levoča
06:03 XQ Lúčka
06:13 X
Dúbrava cez žst Spiš. Vlachy a
Žehru
06:20 X Košice cez Margecany
06:22 XT Lúčka
06:22 XQ Lúčka (platí aj T)
06:23 X Vojkovce, Slatvina
06:23 6+ Dúbrava cez žst Spiš. Vlachy a
Žehru
06:25 X Prešov
06:25 X Spiš. Nová ves
06:25 6Y Vojkovce cez Kaľavu a Slatvinu
06:30 XQ Spiš. Nová Ves
06:32 X
Kaľava
06:40 X Spiš. Vlachy, kultúr. dom,
06:53 6+ Prešov (platí aj Z)
06:55 X
Spiš. Nová Ves
07:00 6Y Spiš. Nová Ves
07:10 6+ Spiš. Nová Ves (platí aj Z)
07:20 X
Poprad cez Spiš. Novú Ves
07:45 X
Spiš. Nová Ves
08:10 Z
Košice cez Margecany
09:00 XQ Spiš. Nová Ves
09:00 X Spiš. Podhradie
09:45 X Sabinov
09:50 X6 Lúčka cez Žehru (platí aj Y)
10:05 XT Spiš. Nová Ves
10:05 XQ Spiš. Vlachy, kultúr. dom
10:10 Z
Spiš. Nová Ves
10:20 X Prešov (platí aj 6+Z)
10:37 X
Levoča
10:54 X Dúbrava cez Žehru
11:07 X
Kaľava
11:25 X
Slatvina, Vojkovce
11:35
Spiš. Nová Ves
11:40 X
Lúčka cez Žehru

11:45 6
11:55 X
12:10 X
12:20 XQU
12:25 XQ
12:25 6+
12:47 6+
12:47 6+
12:50 X
12:55 6+
12:55 X
13:15 X
13.48 X6
13:50 XQ
14:05 XQ
14:20 6+
14:22 X
14:38 XQ
14:40 X
14:40 X
14:40 6+
14:45 X
14:50 Z
14:55 X
15:00 XQ
15:02 X
15:15 Z
15:30 X
15:45 X
15:50 Z
16:10 6+
16:35 6+
16:43 X
16:55 X
16:55 X
17:05 6+
17:12 X
17:12 X
17:37 X
17:50 6+
18:20 X6
18:48 X
18:48 X
18:48 X
18:48 6+
18:50 Z
18:53 6+
19:45 X
19:45 6+
20:55 Z
22:23 X6
22:35 X

Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Košice cez Margecany
Oľšavka
Žehra
Vojkovce cez Kaľavu a Slatvinu
Levoča
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves PZ
Spišská Nová Ves
Kaľava
Spišská Nová Ves
Prešov
Kaľava
Spišské Vlachy
Vojkovce cez Kaľavu a Slatvinu
Spišská Nová Ves
Slatvina cez Vojkovce
Kaľava
Spišské Podhradie
Spišské Podhradie cez Žehru
Levoča
Spišská Nová Ves
Dúbrava cez Žehru
Oľšavka
Spišská Nová Ves
Prešov
Spišská Nová Ves
Levoča
Spišská Nová Ves
Košice cez Margecany (platí aj Z)
Vojkovce cez Kaľavu a Slatvinu
Sabinov
Spišská Nová Ves
Kaľava
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Levoča
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Prešov (platí aj + a Z)
Vojkovce cez Kaľavu a Slatvinu
Spišské Podhradie cez Žehru
Lúčka cez Žehru a Spišské Podhradie
Vojkovce cez Kaľavu a Slatvinu
Spišská Nová Ves
Dúbrava cez Žehru a Spišské Podhradie
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Vojkovce cez Kaľavu a Slatvinu (platí aj Y)
Dúbrava cez Žehru a Spišské Podhradie

Vysvetlivky:
X - premáva v pracovné dni | 6 - premáva v sobotu | + - premáva v nedeľu a štátom uznaných sviatkoch | Q - nepremáva 3.2., 3.-7.3., 17.-22.4., 30.6.-29.8., 30.-31.10. | T - nepremáva 8.-31.1,4.2.-28.2.,10.3.-16.4.,
23.4-27.6., 2.9.-29.10., 3.11-12.12. | S - nepremáva 20.4., 5.7., 1.11. | Y - nepremáva 5.7., 1.11.| Z - nepremáva 20.4. | 1 = do Košíc | 2 = do Prešova | 3 = do Sabinova | PZ - prednostne pre žiakov | VZ - výhradne pre žiakov
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Z námestia k nemocnici
05:24 X
11:28 X

05:28 X6
13:28 6+

06:44 X
13:38 X

Zo Spišskej Novej Vsi do Krompách
11. nást.
08:00 XQ
09:10 X3
12. nást.
05:00 X
05:40 X1
07:30 Z1
08:45 X
10:30   
11:00 X
13:05 X2
13:05 6Y
15:40 X
16:00 6+
18:35 X
19:30 X+Z
22:20 6+

07:38 X
14:24 X

08:01 6Y
15:08 +

08:05 XQ
15:49 X

16:10 X3
05:45 X2
09:10 6Y
11:30 X1
14:30 X
17:10 6+
19:30 6S

06:10 6+Z1
09:35 X2
12:00 X1
14:30 Z2
17:20 X
21:15 X+

09:35 6+Z2
12:10 6+
15:05 X
17:35 X6Y2
21:30 6Y

09:14 X
17:20 X

09:33 X

06:15 X

06:50 X
06:45 X

12:55 X
15:35 6+Z1
22:20 X

17:35 +Z2
22:20 6+

Z Trangusovej ul. na železničnú stanicu Krompachy:
05:08 X
06:20 XQ
07:57 X
13:10 X
14:27 XQ
17:25 +
21:25 6Y

05:10 X
07:15 XQ, PZ
08:08 XQ
13:20 X
14:55 X
17:28 X
21:28 X

05:12 6+
08:11 XT
13:20 6+
15:05 X
17:35 X
23:05 6+

05:20 XQ
07:25 6Y
09:05 XQ
13:22 X
15:10 X
17:35 6+
23:10 X

05:20 6Y
07:27 XQ
09:16 X
13:25 6+
15:15 6+
18:00 X

05:22 X
07:33 XT
09:27 X
13:33 XQ
16:27 X
20:12 X+Z

05:39 X
07:35 XT
10:15 X
13:33 XT
16:50 6+
20:17 6S

05:40 X
07:45 XQ
11:40 X
13:45 X
17:20 X
21:10 X

K nemocnici v Krompachoch
07:35 X

09:30 X

Zo žst alebo z ul.SNP do mesta
Os 7801
Os 7800
Os 7803

03:51
04:17
04:41
04:45 X
04:50 X
Os 7802 X 05:04
05:20 X
05:30  
05:30 6Y
Os 7805
05:41
05:50 X
Os 7804
06:18
06:20 X
06:25 XQ
Os 7807 X 06:41
06:48 X
07:05 XQ
Os 7809
07:41
08:12 X
Os 7806
Os 7811
Os 7808

Os 7813

Os 7810

Os 7815

08:18
06:30 X+
09:41  
09:45 X6
10:18
10:30  
10:30 X
11:41
11:50 X
11:50 X
12:18
12:45 6+
13:10 X
13:41
13:45 XQ
14:15 X

Os 7812

Slovinky
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Slovinky
Spišská Nová Ves
Levoča
Dúbrava, Lúčka
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Slovinky
Spišská Nová Ves

Slovinky
Spišské Podhradie (aj Y)
Slovinky
Levoča
Slovinky
Spišská Nová Ves
Spišské Podhradie
Spišská Nová Ves
Slovinky
Spišská Nová Ves

14:18
14:20 X
14:35 6+
14:35 XQ
Os 7817 X 14:41
14:45 X
14:50 X
Os 7814 X 15:18
15:25 X
15:40 X
Os 7819
15:41
15:45 Z
15:50  
Os 7816
16:18
R 1504 !! 16:25
Os 7821 X 16:39
16:45   
16:49 X
Os 7818 X 17:21
17:35 X
17:40   
Os 7823
17:41
Os 7820
18:18
Os 7825 X 18:41
18:45   
18:45 Z
Os 7827
19:41
R 1505 !! 19:57
Os 7822
20:18
20:25  
20:50 Z
Mos 7779 21:20
21:25  
Os 7824
22:17
22:25 X6
Os 7829
23:41

Slovinky
Slovinky
Slatvina
Slovinky
Dúbrava
Slovinky
Levoča
Spišská Nová Ves
Slovinky

Slovinky
Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves
Slovinky

Slovinky
Spišská Nová Ves

Slovinky
Spišská Nová Ves
Slovinky
Slovinky (aj Y)

06:18 X
07:48 XT
11:45 X6Y
14:15 XQ
17:20 6Y
21:25 X
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Cestovné poriadky
Autobusy z námestia
04:30 X
05:15
05:17 XQ XT
05:30 X
05:31 X
05:41 X
05:52 XQ
06:05 +
06:06 X6Y
06:08 6Y
06:15 X
06:52 XQ
07:15 X
07:16 XQ
07:28 XQ
07:30 XQ
07:55
08:20 X
08:22 X
09:16 +
09:20 X6Y
09:46 X
10:06 X
10:27 X
11:15 X
11:15 6+

žst
žst
žst
žst
žst
žst
Mníšek nad Hnilcom (platí aj T)
žst
Hrišovce
Víťaz
Široké
Hrišovce
žst
Kluknava - Štefanská Huta
žst
žst
žst
žst
Hrišovce
Kluknava
žst
žst
Víťaz, Ovčie
Gelnica
Víťaz, Široké
žst

12:06 6+
12:07 X
12:32 XQ
13:14
13:40 XQ
14:16 X
14:16 XQ
14:19 6+
14:20 XQ
14:22 6+
14:32 X
14:32 X
14:56 X
15:14 6+
15:15 XQ
15:31 X
16:03 X
16:21 X
16:30
17:26 X
17:44
18:20
19:24
21:24
22:13 X
22:13 6+
22:56 X6Y

Víťaz, Široké
Víťaz, Široké, Ovčie
Hrišovce (platí aj T)
žst
Hrišovce
Helcmanovce
Víťaz, Široké (platí aj T)
Víťaz, Široké, Ovčie
Richnava
Hrišovce
Hrišovce
Víťaz, Ovčie, Hrabkov
žst
žst
Hrišovce
Gelnica
žst
Víťaz, Široké
žst
Víťaž, Široké
žst
Víťaz, Široké
žst
žst
Víťaz, Široké
Víťaz, Široké
Krompachy-pošta (zo Sloviniek)

Z námestia na Slovinky
04:48 X
07:45 XT
13:36 6+
17:46

05:30 X
08:35
13:51 XQ
18:50

06:54 6Y
12:29 XT
14:51 X
22:30 X6Y

07:09 XQ
12:29 6+
15:33 X

05:33
10:35
14:27 X
20:31

06:33 X+
11:54 X
14:42 6+
21:35

07:20 XVZ
12:39 XQ
15:57

07:45 XQ
13:31 X
16:51
spracoval Ľudovít Dulai

OZNÁMENIE
Mestský úrad v Krompachoch oznamuje, že v zmysle čl. 12, odst. 4, Všeobecne záväzného nariadenia č.5/ 2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy :
„Pôvodcovia, alebo držitelia drobných stavebných odpadov do 1 m3 sú
povinní zabezpečiť jeho prepravu do veľkoobjemového kontajnera. “
Veľkoobjemový kontajner na drobný stavebný odpad je umiestnený v areáli
spoločnosti EKOVER, s.r.o. na ulici Maurerovej č. 51.
Dostupnosť ku kontajneru je v dňoch:
pondelok až piatok v čase od 8. 00 hod. do 14.00 hod.
Mestský úrad Krompachy, odd. výstavby ÚP a ŽP

Aj stavebný odpad patrí do kontajnera ! Neničme si svoje okolie !
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Z aktivít našich škôl

SSOŠ SEZ Krompachy - Dva úžasné týždne v Londýne
Po prvýkrát v histórii našej
školy a zrejme aj v histórii
mesta Krompachy absolvovali
študenti zahraničnú pracovnú
stáž počas školského roka. Vďaka projektu Leonardo da Vinci
spolufinancovaným Európskou
úniou vycestovalo 15 študentov
a 2 vyučujúce 1. decembra 2013
do Londýna. Cesta bola trochu
náročná, avšak stálo to za to.
Do Londýna sme dorazili v nedeľu poobede plní očakávaní.
Študenti II. CM, III. CM a III.
M mali naozaj nabitý program.
Dva týždne strávili v rodine,
a tak spoznali zvyky a tradície
Veľkej Británie na vlastnej koži.
Mali možnosť ochutnať rôzne
jedlá, cestovať metrom každý
deň a zažiť slávny double-dec-

ker. Od pondelka do piatka
praxovali v britských firmách,
a získavali tak cenné poznatky
a skúsenosti. Zároveň absolvovali aj jazykový kurz, vďaka
ktorému sa mnohí zdokonalili
v angličtine a eliminovali sa tak
možné komunikačné problémy.
Víkend bol zameraný na spoznávanie mesta. V sobotu
7. decembra 2013 sme absolvovali celodennú prehliadku
mesta a videli sme najznámejšie atrakcie, od London Eye,
cez Big Ben a Houses of Parliament, okolo Westminster Abbey až priamo k Buckinghamskému palácu.
Videli sme aj výmenu stráže
a pohľad na Temžu sme si
vychutnávali priamo z Tower

Brigde.
Nedeľu sme zas venovali iným
atrakciám. Deň sme začali
v múzeu voskových figurín
Madame Tussauds, kde sme po
chvíli strácali prehľad, kto je
živý a kto je voskový. Zároveň
sme prešli aj históriou Londýna v malých čiernych taxíkoch
a na záver sme si pozreli 4D
film. Pokračovali sme vodným
svetom Aquarium, kde okolo
nás plávali vodné živočíchy
z najrôznejších krajín sveta.
Potom sme sa preniesli do histórie a navštívili sme London
Dungeon, kde sme zažili hororové divadelné predstavenie na
vlastnej koži. Deň sme zavŕšili
vyhliadkovou jazdou na „kolotoči“ London Eye.

Väčšina našich študentov opisuje
celú stáž ako najlepšiu a nezabudniteľnú. Tak, ako sme si prvé dni
ťažko zvykali, sa nám v posledné
dni nechcelo ísť domov, ba niektorým až slzy vyhŕkli. Aj keď sme
boli nesmierne vyčerpaní, Londýn nám dodával úžasnú energiu.
Každý z nás dostal certifikát účasti od organizácie ADC College
a študenti aj Mobility Pass.
Niektorým sa podarilo získať výborné pracovné referencie a taktiež pozvanie na letnú stáž. Sme
na našich študentov nesmierne
hrdé, svoju školu a mesto reprezentovali presne podľa našich
predstáv, ba často nás veľmi pozitívne prekvapovali.
Mgr. Katarína Ondášová, Mgr. Slavomíra
Kurillová Hubinská

Ako hodnotia projekt zúčastnení študenti?
Môj názor na Londýn je, že
je to veľmi, ale veľmi rušné
mesto. Pokojne a rád by som
sa tam vrátil. Prvé dni tam
boli tažké, ale keď som si zvykol, tak to bolo v pohode, či
doprava, komunikácia, a pod.
V hosťovskej rodine som sa cítil dobre. Každý deň sme boli
chvíľu spolu a bolo to výborne. V Londýne sme pracovali
v rôznych firmách. Ja som
pracoval s Jurajom Štofaňákom vo firme CAI (Computer

Aid International). Opravovali
a čistili počítače, najmä značku
DELL. Menili sme RAM-ky,
hardisky a ďalšie komponenty
v počítači a následne sme ich
testovali rôznymi programami. Navštívili sme rôzne
pamiatky Londýna, napr. Big
Ben, Buckingham Palace,
Madame Tussands, London
Dungeon, London Eye...
Som veľmi rád, že som sa
tam dostal. A nakoniec týmto
chcem veľmi poďakovať pani

profesorke Mgr. Slavomíre
Kurillovej Hubinskej a pani
profesorke Mgr. Kataríne
Ondášovej za skvelé zážitky
a všetko, čo pre nás urobili.
(Gabriel, II. CM)

Celý príbeh sa začal 1.12.
2013. Všetci prišli o polnoci
do Margecian na železnicu
a zrazu bola celá stanica plná
našich kufrov a príručných tašiek. Spolu s nami tam boli aj
naši rodičia, ktorí sa postarali

o našu dopravu na železnicu.
Okolo pol jednej nad ránom
nám dorazil rýchlik. Nalodili
sme sa a vyrazili sme smer
Bratislava. Do nášho hlavného mesta sme došli o štvrť na
sedem ráno a utekali sme na
letisko. Ostalo nám časové
voľno cca 6 hodín, tak sme na
letisku dospávali ťažkú noc vo
vlaku. O niekoľko hodín sme
sa konečne dočkali a nasadli
sme do lietadla. Pre niekoho,
kto ešte nikdy neletel, to bol
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silný zážitok sedieť v lietajúcej mašinke. Let nám trval
2 hodiny. Spoločne sme pristáli na letisku v Londýne.
Odtiaľ nás vzal autobus pred
organizáciu ADC, kde na nás
už čakali naše náhradné rodiny. Rozlúčili sme sa a každý
sa pobral svojou cestou, čiže
domov k náhradnej rodine.
Dni nám plynuli veľmi rýchlo.
Počas tej rýchlosti sme stihli
absolvovať každodenný kurzy angličtiny a poplakať si za
domovom. Časom nás to už
prešlo a zvykli sme si na život
mimo domova. Počas nášho
pobytu v Londýne sme stihli
navštíviť mnoho atrakcií, ako
je napríklad Múzeum voskových figurín, Aquarium,
London Dungeon a London
Eye. Najstrašidelnejšie z toho
všetkého bolo London Dungeon. Celý príbeh sa skončil
v sobotu 14.12.2013. Úspešne
sme sa dopravili na letisko

a odtiaľ hurá domov so skvelými zážitkami. Ďakujeme
naším profesorkám za takýto
celoživotný nádherný zážitok.
(Veronika, III. CM)

Slovo „ďakujem“ je slabé
slovo na vyjadrenie vďaky za
zážitky a prínos do života.
Nejde tu len o to vidieť pamiatky, atrakcie alebo získať certifikáty. Ide o celkové zážitky
a súčasne získané vedomosti,
a to len za 2 týždne. Prvé dni
boli také hrozné ako aj posledné. Najprv sme chceli ísť
domov, potom sme chceli zostať. Rád by som sa tam vrátil
ešte na pár týždňov, ale jedine
pod tou podmienkou, žeby
išli tí istí, ktorí sa postarali
o skvelú atmosféru a spomienky v Londýne. Samozrejme by nesmeli chýbať najlepšie pani profesorky, ktorým
za všetku ich snahu najviac
vďačíme (nehovorím len za

seba). Z celého tripu dávam
na prvé miesto kopec srandy,
ktorá nás sprevádzala na každom kroku. Na druhé miesto
dávam atrakcie, pamiatky
a celkovo krásy Londýna,
a na tretie miesto dávam všetky získané skúsenosti a vedomosti počas stáže. Myslím
si, že 2 týždne v „teréne“ naučia študenta samostatnosti
a jazykových schopností lepšie ako 2 roky sedenia v školskej lavici. V každej situácií,
kedy som musel používať angličtinu a rozhodovať sa medzi
viacerými možnosťami, som
si spomenul na všetko čo som
sa naučil na Slovensku a pomohlo mi to vyriešiť viaceré
situácie; stáž ma naučila tiež
veľa vecí, ktoré určite využijem v budúcnosti, či už v zahraničí, alebo na Slovensku.
Je to skvelá vec, že Európska
únia financuje takéto projekty pre študentov, ktorí majú

naozaj záujem vidieť, poznať
a napredovať.
Pozitívne hodnotím aj organizáciu ADC College kde skvelými metódami výučby mi
kurz priniesol veľa vedomostí
a ešte sa mi tam aj páčilo.
Je len škoda, že hodiny sme
mali dosť neskoro, keďže boli
po práci, ale stálo to zato. Za
2 týždne sme zažili kopec
srandy, videli veľa vecí, navštívili miesta, ktoré nie každý
z nás ešte príde navštíviť,
a to všetko sme mali zadarmo.
Aby toho nebolo málo dostali
sme certifikáty, Europass Mobility a niektorí aj referencie.
Dúfam, že sa nám niekedy podarí získať podobnú šancu ísť
niekde do zahraničia. Odporúčam to zažiť každému, kto
má záujem získať skúsenosti
o živote v zahraničí, a k tomu
ešte vo veľkomeste.
(Martin, III. M)
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Gymnázium Krompachy - Festival vedy a techniky AMAVET 2013
Tohtoročný
Festival
vedy
a techniky AMAVET, ktorý sa
konal v Bratislave 14. až 16.
novembra 2013, dopadol výborne. Po roku sa na ňom opäť
stretla špička budúcej generácie
vedcov a svojimi novými objavmi a vynálezmi privádzala do
úžasu dokonca aj porotu. Medzi
touto elitou sme sa ocitli aj my,
členovia AMAVET klubu 727
pri Gymnáziu v Krompachoch,
ktorí sme, ako už je zvykom,
dorazili na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského
vo veľkom počte.
V sprievode pani profesorky
Mgr. Jany Legartovej sme prežili neuveriteľné tri dni plné
zábavy, nových zážitkov, ale aj
tvrdej driny, ktorá k tejto akcii
neodmysliteľne patrí. No nakoniec sa nám všetkým naša práca
vyplatila, pretože všetci z nás
sa takto môžu popýšiť novými

skúsenosťami a niektorí aj krásnymi oceneniami.
Na Festivale vedy a techniky
2013 sa zúčastnilo celkovo
14 študentov . V kategórii Biológia nás zastupovali Tímea Baluchová a Simona Čečundová
s projektom s názvom Čuch rastlín a taktiež aj Radka Harmanová s Máriou Gregovou , ktorých
projekt s názvom Môže toxický
plyn zachraňovať životy? postúpil na Medzinárodný kongres
do Zaragozy v Španielsku. V kategórii Fyzika súťažila Martina
Tóthová, ktorej projekt Samovyhrievacie čižmy dostal čestné
uznanie porotou a bol ocenený
krásnymi vecnými cenami.
Kategóriu Matematika predstavoval projekt Daniela Kupca
s názvom Mydlová bublina chytrejšia ako géniovia. V kategórii
Spoločenských vied súťažila
Dáša Gardošíková s projektom

Kalokagatia 21. storočia, ktorý
bol takisto ocenený porotou.
Najviac z nás súťažilo v kategórii Medicína a zdravotníctvo,
kde svoje projekty prezentovali
Juliána Znancová s Martinou
Ontkovou - Kurkuma – korenie života?, Zdenka Balogová
s Natáliou Jánošovou - Nové
zuby na celý život?, Antónia
Mikulová s Editou Kiškovou Princíp dýchania a jeho využitie
v medicíne.
Najväčší úspech dosiahla Kristína Uličná, ktorá so svojím
projektom Nízkohusté lipoproteíny (LDL) ako prostriedok
pri cielenom transporte a selektívnej akumulácii liečiv vo
fotodynamickej terapii nádorových ochorení vyhrala hlavnú
cenu Festivalu vedy a techniky
a postúpila na celosvetovú súťaž Intel ISEF do Los Angeles
v Kalifornii.

Všetci títo študenti si počas
troch dní strávených v hlavnom meste vyskúšali, aké je
to obhajovať vedecký projekt
a na vlastnej koži pocítili, aké je
to byť skutočným vedcom. No
Festival vedy a techniky nám
ponúkol oveľa viac. V Bratislave
sme mali možnosť zúčastniť sa
rôznych vedeckých prednášok, zdokonaliť sa v anglickom
jazyku a takisto nadviazať
priateľstvá, z ktorých niektoré
siahajú až za hranice Slovenska.
Síce čas, ktorý sme tam strávili,
zbehol priam bleskovo, no nám
ostali krásne spomienky a príhody, nad ktorými sa budeme
smiať aj o pekných pár rokov.
Preto úprimne verím v to, že
sa o rok opäť všetci stretneme,
aby som mohla rovnako písať aj
o Festivale vedy a techniky 2014.
Antónia Mikulová, AMAVET klub 727
pri Gymnáziu v Krompachoch

Detská nadácia oslávi 20. výročie vzniku
V roku 2014 čaká Detskú nadáciu mesta Krompachy pripomenutie okrúhleho výročia jej
vzniku. Tu je niekoľko faktov
z jej histórie.
Nadácia oficiálne vznikla 20.
júna 1994, teda pred 20 rokmi.
Počas týchto rokov v Správnej
rade DNMK pracovali JUDr.
Kraus – dlhoročný predseda,
MUDr. Böhmerová, M. Gaľová,
F. Goliáš, E. Michňová, S. Karolčíková, M. Lenardová, Mgr.
Kandrik, MUDr. Töröková,
Mgr. Kalafutová, J. Bognárová
a ďalší. Správcom bol aj Ing.
Bratko a revízorom J. Záhradník. V súčasnosti sú členmi rady
Ing. Tureková, Mgr. Muľ, Mgr.
Lovásová, MUDr. Bartošová,
O. Dzimková a Mgr. Cifrová.
Správcom je Mgr. Slovinský
a revízorom Ing. Krak. Členstvo v Správnej rade DNMK
je dobrovoľné a nie je finančne

odmeňované.
Od svojho vzniku sa nadácia
orientuje na pomoc deťom,
ktoré sa z rôznych príčin ocitli v ťažkej životnej situácii.
Najčastejšími dôvodmi na podanie žiadosti o jednorazovú
pomoc je nepriaznivá finančná
situácia rodín najmä kvôli nepredvídateľným okolnostiam
(živelné pohromy, choroba
alebo úmrtie rodiča apod.),
sociálna odkázanosť a zdravotné ťažkosti samotných detí.
Finančný príspevok pomáha
deťom s cukrovkou, celiakiou,
ale aj deťom s telesným či
mentálnym hendikepom. Hoci
žiadosti prichádzajú z celého
Slovenska, prioritu majú deti
žijúce v Krompachoch a okolí,.
V ich mene sa na nadáciu obracajú rodičia alebo zákonní
zástupcovia, no DNMK počas
20 rokov podporila okrem detí

napr. aj aktivity CVČ PRIMA
Krompachy, keď prispela čiastkou 180 € na zorganizovanie
celoslovenskej súťaže Vertifight
elektrodance v roku 2012.
Počas dvadsiatich rokov podporili činnosť DNMK finančnými alebo vecnými darmi mnohí
miestni podnikatelia a firmy,
ale príspevky prichádzajú aj
od firiem mimo Krompách.
Najväčšími sponzormi však
zostávajú návštevníci krompašského jarmoku, ktorí rok
čo rok kupujú tombolové lístky.
Mesto Krompachy – zakladateľ
nadácie – venuje celý výťažok
z tomboly v prospech DNMK,
čím významne pomáha Správnej rade nepretržite pracovať
so žiadosťami a prerozdeľovať
financie. Priemerná výška pomoci pre jedno dieťa je za rok
2013 približne 250 €. I tieto
údaje svedčia o tom, že Detská

Všetko dôležité o vašom meste nájdete na stránke

nadácia mesta Krompachy realizuje svoju činnosť zmysluplne
v prospech detí v núdzi.
Som presvedčená, že počas 20
rokov finančná pomoc DNMK
vždy našla správnych adresátov, a verím, že Detská nadácia
mesta Krompachy má pred sebou ďalšie roky aktívnej pomoci
deťom z Krompách a okolia,
ktoré sa – žiaľ – už v detskom
veku stretávajú s nepriazňou
osudu.
Ing. Jana Tureková,
predsedníčka Správnej rady DNMK

www.krompachy.sk
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ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA
Rok pred nami
Vážení záhradkári a všetci priaznivci záhradkárskej rubriky. Dovoľte mi, vám na
začiatku roku 2014 popriať v novom roku
veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody,
veľa úspechov v záhradkárení, bohatú
úrodu, málo chorôb a škodcov, hodne
tepla, ale aj dostatok vlahy bez krupobitia
a silných búrok, dobrú myseľ, dobrých susedov a spokojnosť z úrody.
To vám z celého srdca praje váš Ján Miľo

Aj keď sa zdá, že január je pre záhradkára
oddychový mesiac, sú práce, ktoré na
nás v tomto mesiaci čakajú. Opravujeme
a ošetrujeme záhradkárske náradie, ostríme nože, pílky, nožnice, motyky, čo oceníme hlavne na jar. Zoškrabujeme starú
kôru z kmeňov a hrubých konárov. Za bezmrazivých dni natierame kmene stromov
vápenným mliekom, hlavne južnú stranu,
čím zabránime prehrievaniu kmeňov za slnečných dní. Pod kôrou pri zohriatí slnkom
sa začína tvoriť miazga, ktorá pri prudkom
poklese v noci zamŕza a strom nám praskne. Tvoria sa tzv. mrazové dosky, odumrie
časť kôry, pod ktorou sa následne rozmnožuje drevokazný hmyz.
Rez egrešov a ríbezlí nemusíme nechávať
až na jar, ale začneme s ním už teraz. Odstraňujeme konáre staršie ako 5 rokov presvetľujeme korunu a u egrešov skracujeme
jednoročné výhonky asi o tretinu, slabšie
na jedno až dve očka. Zlepší sa nám kvalita plodov, podporí rast nových výhonkov
a obmedzí šírenie múčnatky americkej,
ktorá prezimuje väčšinou na koncových
očkách letorastov. Pri silnejšom snežení
striasame sneh zo stromkových egrešov,
ktoré sú pri zaťažení náchylné na vylomenie. Odoberáme štepy na jarné štepenie, ak
je teplota okolo nuly. Štepy nikdy neberieme do holej ruky, ale použijeme na to rukavice, aby sme zamrznuté drevo nezohrie-

vali. Odoberáme dobre vyzreté jednoročné
letorasty z južnej alebo východnej strany
stromu z osvedčených kultivarov, podlá
možnosti odolných voči chrastavitosti.
Narezané štepy označíme menovkou a uložíme do mikroténových sáčkov v studenej
pivnici. Ak sú celé zabalené a dobre previazané nemusíme ich zvlhčovať a vydržia
nám až do polovičky júna.
V pivniciach pravidelne kontrolujeme uložené ovocie, odstraňujeme nahnité plody,
za bezmrazivých dní vetráme otvorením
dverí, aby bola účinná výmena vzduchu.
Na zvýšenie vlhkosti vzduchu kropíme
vodou, hlavne betónové dlážky. Tak isto
kontrolujeme aj uloženú zeleninu. Jednou
zo skladovacích chorôb je čierna hniloba
koreňovej zeleniny. Napadnuté korenie
likvidujeme, lebo hniloba má tendenciu
prenášať sa aj na zdravé korene.
Nezabúdajme na prikrmovanie vtáčikov
na našich záhradách, ale aj balkónoch. Nekŕmime pravidelne, ale len pri zosilnených
mrazoch, aby si vtáci nezvykli na pravidelné kŕmenie, pretože potom na to vyčkávajú,
a ak nedostanú potravu, tak hynú. Pamätaj-

me, že nesmieme vtáčiky kŕmiť chlebom,
pečivom a slaným tukom, pretože im to
kvasí v zažívacích orgánoch a potom hynú.
Kŕmime len slnečnicou, vtáčím zobom, semenom tekvice, hovädzím, baraním lojom,
prípadne bravčovým sadlom nesoleným.
Aj keď bol december mimoriadne teplý a začiatok januára je podobný, keď píšem tieto
riadky je vonku na teplomery + 9 stupňov
Celzia, zima k nám určite zavíta, dúfajme
že nebude krutá a nenarobí škody na ovocných drevinách. Pre nás záhradkárov to nie
sú priaznivé podmienky.
Zima je čas na štúdium a pretriedenie záhradkárskej literatúry. Dlhé večery nemusíme tráviť len pri televízii, ale užitočnejšie
pri štúdiu odbornej literatúry, aby sme sa
vyhli chybám a omylom minulého a predošlých rokov. Je čas na zostavenie plánu výsevu a nákupu semien. Pri nákupe semien
sa nenechajme zlákať ich cenou, priplatením niekoľkých centov ku kvalite, získame
mnohonásobne na úrode. Pestujme hybridy
označené za názvom kultivaru písmenom
Fl, ktoré dávajú oveľa väčšie výnosy.


Ján Miľo

Prvý novorodenec roku 2014
Na svoje prvé novoročné bábätko si musela Nemocnica Krompachy, ktorá je členom skupiny
AGEL, počkať až do trinástej
hodiny a tridsiatej minúty prvého dňa roku 2014. Malá Emília
vážila po pôrode 2950 gramov,
merala 48 centimetrov.
Celkom 675 detí sa v minulom

roku narodilo v krompašskej
nemocnici, čím počet pôrodov
oproti roku 2012 stúpol o 7 bábätiek. „Najfrekventovanejšími
menami pre novorodencov boli
v minulom roku chlapčenské
mená ako Damián, Sebastián,
Lukáš a z dievčenských mien
prevládali mená ako Jazmína,

Nela a Ela,“ uviedla MUDr.
Albrechtová.
Na pôrodníckom oddelení
krompašskej nemocnice sú
izby maximálne trojlôžkové,
bunkového systému so sociálnym zariadením. Okrem týchto
štandardných izieb poskytujú

aj jednu jednolôžkovú nadštandardnú izbu s vlastným
sociálnym zariadením, TV,
rooming-in.
Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK
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Aký vzduch v Krompachoch dýchame
V súčasnej dobe sa na celom
svete diskutuje o skleníkovom
efekte, ktorý môže významne
ovplyvniť náš život a život ďalších pokolení. Preto sa v tomto
článku budeme zaoberať stavom ovzdušia v našom regióne, ktorý sa dotýka všetkých
nás tu žijúcich.

Kvalita ovzdušia podmieňuje
našu existenciu a zdravie každého z nás a vplýva i na vodu,
ktorú pijeme, zem po ktorej
chodíme a potraviny, ktoré
tu vypestujeme. Keďže oblasť
nášho mesta bola veľa desaťročí
považovaná za jednu z najviac
znečistených oblasti Slovenska,
boli od sedemdesiatych rokov
vykonávané mnohé opatrenia, najmä v priemyselných
a banských závodoch, ktoré významne zmenili situáciu hlavne
v čistote ovzdušia.
V Kovohutách bolo odstavené
spracovanie rudných surovín,
ktoré obsahovali najmä síru
a arzén. Po privatizácii Kovohút sa zmodernizovali šachtové
pece, filtre na zachytávanie
prašných úletov, ďalej veľkokapacitná moderná rafinačná pec
s filtráciou využívajúcou teplo
z horúcich odpadných plynov
na výrobu pary, dobudovalo sa

spaľovanie jedovatého oxidu
uhoľnatého na oxid uhličitý.
Doposiaľ nie je doriešený problém plynov, ktoré vznikajú pri
spaľovaní organických látok,
pokiaľ sa vo vsádzke vyskytujú
a sú práve zdrojom zápachu. Je
preto potrebné, aby vstupná
kontrola Kovohút dôkladne
preverovala nakupované suroviny, najmä ich chemické zloženie. Čiastočnú modernizáciu
výrobného zariadenia vykonali
Zlievarne SEZ a.s..
Výsledky meraní obsahu prachu a plynných substancií
v ovzduší nepretržite analyzuje
stanica zriadená Slovenským
hydrometeorologickým ústavom v Košiciach. Pôvodne bola
umiestnená medzi bytovými
domami na Lorencovej ulici,
nakoľko tam žije najviac ľudí.
Keďže niektorí obyvatelia
mesta namietali, že je stanica
umiestnená v čistejšej časti
mesta, SHMÚ ju premiestnil
na ulicu SNP, blízko križovatky
štátnej cesty. Stanica bola premiestnená v júli 2009 a merania
boli obnovené 20.7.2009. Zariadenie nepretržite meria:
– obsah oxidu siričitého (SO2)
– obsah obsahu oxidov dusíka
(NOx) vrátane denného hodinového maxima

– obsah oxidu uhoľnatého
(CO) – hodinový maximum
– denný priemer prašnosti
a obsahu benzénu
Ďalej uvedieme namerané hodnoty za 1.-10. mesiac 2013.
Oxid siričitý (SO2):
Zdroje: priemyselné podniky –
spaľovanie uhlia
Limit: 125 mikrogramov (milióntina gramu v m3 vzduchu)
Namerané: 37-65
Počet prekročení limitov: 0
Oxidy dusíku (NOx):
Zdroje: spaľovanie uhlia, zemného plynu, nafty, benzínu,
vrátane domácností
Limit: 200 mikrogramov
(1 m3)
Namerané: 38-64 mikrogramov (milióntina gramu v m3
vzduchu)
Počet prekročení limitov: 0
Pre poruchu klimatizácie
a prístroja sa nemeralo od 1.4.
do 31.7.2013 a 1.-31.5.
Prašnosť:
Limit: 50 mg/m3
Namerané: 11 – 110 mg/m3
Počet prekročení limitov: 31
krát

Oxid uhoľnatý (CO):
Zdroje: spaľovanie uhlíkatých
palív vrátane domácností, doprava
Limit: 10 000 mikrogramov na
1 meter vzduchu
Namerané: 750 – 2508 mikrogramov/m3
Počet prekročení limitov: 0
Benzén:
Zdroje: doprava, spaľovanie
benzínu a nafty
Limit: 6,0 mg/m3
Namerané: 2,4 - 6,2 mg/m3
Počet prekročení limitov: 4 krát
Záver

Z uvedených údajov jednoznačne vyplýva, že koncentrácia plynných znečistení vo
vzduchu je hlboko pod úrovňou medzinárodných limitov.
Prašnosť a obsah benzénu je
veľmi ovplyvňovaná blízkou
frekventovanou križovatkou.
Po dokončení diaľnice poklesne
počet motorových dopravných
vozidiel, čo ešte výrazne zníži
znečisťovanie ovzdušia. Samozrejme i priemyselné podniky
v blízkosti mesta budú musieť
zavádzať všetky možné opatrenia na zlepšenie stavu ovzdušia
v našom meste a jeho okolia.
Ing. Luboš Weigner, CsC.

INZERCIA

Kapela Lucia

Vám ponúka svoje služby na
rôzne podujatia
– zahrá Vám na svadbe, rodinnej oslave, stužkovej slávnosti,
spoločenskom
podujatí a pod.

Ponúkame super zábavu
za rozumnú cenu.
Kontakt:

0905 661 600
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HISTORICKÉ OKIENKO

Naši rodáci- osobnosti Krompách
Láska k rodnému kraju, prírodným krásam, ako i ku všetkým
hodnotám , ktoré vytvorili
predchádzajúce generácie, je
najprirodzenejším prejavom
vlastenectva. “Kto nepozná
históriu svojho národa, akoby
ani nežil“ Každý človek , bez
ohľadu na to, kde žije, potrebuje mať miesto, kde sa rád vracia,
ktoré je jeho domovom. Veď
azda neexistuje človek, ktorý
by si nevytvoril tento vzťah
k prostrediu, kde sa narodil,
kde prežil svoju mladosť, roky
života. Z toho citu pramení hrdosť na tradície svojho rodiska,
úspechy svojich rodákov. “Trpíme na starú chorobu, nevšímame si dosť svojej histórie, ktože
nám ju pripomenie a oslávi, ak
nie my sami.“
V živote národov vždy sa našli jednotlivci, ktorí udalosti
minulosti zaznamenali pre nasledujúce generácie ústnym podaním, písmom, ale i tvorbou
svojho umu a rúk. Je šťastím
národa, ktorý takýchto jednot-

livcov má.
Buďme vďační takýmto dejateľom, veď oni zanechávajú
nesmierne hodnoty . Nemôžeme zaprieť skutočnosť, že celý
ľudský život je viazaný na dar
minulosti. Či nesadí otec strom
pre svojich potomkov? Či dom
stavia len pre seba? Žiaľ, za
týmto poznaním museli naši
predkovia, hlavne Spišiaci
a Krompašania, opúšťať svoje
domovy, vlasť a putovať za prácou a chlebom do cudziny.
Prejavom úcty a vďaky našim
rodákom bola 25.septembra
2004 zriadená Pamätná izba
v Rímskokatolíckom kostole.
Zriaďovateľom bol Rímskokatolícky farský úrad v Krompachoch, Matica slovenská,
Mesto Krompachy, Evanjelický
farský úrad, Slovenský ústav
v Clevelande USA. Nájdeme
tam Vavrinca Kocha, profesora
na prvej vysokej škole Academii Istropolitána v Bratislave,
Janka Slovenského, redaktora
prvých slovenských novín

v Amerike, Mikuláša Šprinca,
významného básnika , prozaika, prekladateľa, Bartolomeja
Urbanca, hudobného sklada-

teľa, dirigenta a Júliusa Barča
Ivana, významného dramatika
Mgr. Anna Grondželová

Pripomíname si významné udalosti v Krompachoch
24.1.1945 Oslobodenie mesta sovietskou armádou

Jubileá významných krompašských osobností:
Narodeniny
• Monika Tančáková (29.1.) – vynikajúca poetka a spisovateľka,
ktorá od r. 1987 publikovala prózy, básne a aforizmy v novinách
a časopisoch. 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 litmanovskej 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).

dvornej knižnice, Adama F. Kollára, s ktorým spolupracoval na
vypracovaní zákona „Ratio educationis“, ktorý vydala v r. 1777
cisárovna Mária Terézia. V r. 1790 bol vymenovaný za zástupcu
banskej komory v sedmipanskej stolici v Budíne.
• Gejza Hamorník (3.1.1894 - ?) – učiteľ a maliar
Výročie úmrtia

• Zsolt Harsányi (27.1.1887 – 29.11.1943) – maďarský spisovateľ
historických románov, novinár, prekladateľ, libretista opier B.Bartóka, narodený v Krompachoch
• Daniel Trstianský (30.1.1730 – 29.10.1800) – archivár, redaktor, osvietenský vzdelanec. Spolupracovník riaditeľa viedenskej

• Ľudovít Tetmajer (14.7.1850 – 31.1.1905) – strojárenský odborník. Venoval sa hlavne skúmaniu konštrukčných materiálov,
hlavne profilov, Vypracoval vzorec pre súčiniteľa vzpernosti prúta
(Tetmajerov vzorec). Zakladateľ a prvý prezident Medzinárodného združenia pre skúšanie látok, člen Švédskej akadémie vied.
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Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie s hviezdnym obsadením RYBA V TROJKE, ktoré sa
bude konať dňa 29.1.2014 (streda)
o 18:00 hod v divadelnej sále Domu
kultúry v Krompachoch.
Vstupné – 13 Eur
Predpredaj vstupeniek – MsÚ
Krompachy (u informátorky, tel.
kontakt – 053 419 22 22)
Hrôzostrašná komédia o tom, že podceňovať sluhov sa nevypláca. Príbeh
o vysoko podozrivej afére, ku ktorej
došlo v roku Pána 1838. Tri obstarožne sestry Heckendorfove, bohaté majiteľky akcii významného pivovaru,
sa ako vždy, uchýlia na leto do svojho
vidieckeho sídla neďaleko mesta Neuruppin. Je tu s nimi však verný Rudolf , ktorý zastáva v službách, ktoré
trvajú už tridsať rokov, " dievča pre
všetko". Sťahuje nábytok, nosí kufre,
nakupuje, vari, obsluhuje a poskytoval i služby celkom intímneho razu....
Po 30 rokoch vernej služby však Rudolf prichádza s myšlienkou splatenia
všetkých záväzkov, ktoré voči nemu
sestry majú. A tie zas prichádzajú na
obludný plán. Lenže kto inému jamu
kope...

Poďakovania
Vážená pani primátorka,
chcem sa Vám srdečne poďakovať, taktiež Vášmu zástupcovi p. Barbušovi
a p. Čechovej,
ktorí ma navštívili doma pri príležitosti
mojich 80-tich narodenín.
Zablahoželali mi a potešili ma krásnym
kvetom a vecným darom.
Ešte raz srdečná vďaka.
S úctou Júlia Hiekeová

Srdečná vďaka výbornému kolektívu
chirurgického oddelenia
v krompašskej nemocnici na čele
s pánom primárom MUDr. Michalom
Chylom, všetkým pánom doktorom
a sestričkám, ktorých som stretol
počas môjho liečenia.
Veľa šťastia a zdravia vám všetkým
zo srdca praje váš vďačný pacient,
dôchodca Piťo Kožár z Palihurky
v Krompachoch.

Mesto Krompachy a Hotel Plejsy Krompachy
Vás srdečne pozývajú na

„Pankuškové fašiangy“
ktoré sa budú konať dňa 28.2. a 1.3.2014 v areáli Hotela Plejsy.
O zábavu sa postarajú folklórne súbory, ľudový rozprávači,
skvelí muzikanti Hvizdošovci a ďalší.
Príďte s nami zažiť atmosféru nefalšovaných fašiangov
a pochutnať si na zabíjačkových dobrotách,
„pankuškoch“, či varenom víne.
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VTIPOVISKO

SUDOKU

Jano po smrti sa dostal do neba. Prekvapene zistil, že nebo
je rozdelené presne tak ako Zem, takže je v slovenskom nebi.
Sprevádza ho sv. Peter. Jano občas počuje cinknúť zvonček.
Pýta sa sv. Petra, čo to znamená.
- Tie zvončeky cengajú, keď u vás niekto zaklame.
Jeden deň začali všetky zvončeky šialene cengať. Jano
prestrašene uteká k sv. Petrovi. A ten keď vidí, aký je Jano
vystrašený, ukľudňuje ho:
- Neplaš sa! U vás sa začala volebná kampaň.

Sudoku je hlavolam, ktorého názov vznikol z japonského "Súdži wa dokušin ni
kagiru," ale jeho pôvod nie je japonský, je európskeho pôvodu.
Hrací
plán
sa
skladá
z
9x9
políčok
rozdelených
na
9 podoblastí s 3x3 políčkami. Na začiatku riešenia sú niektoré políčka vyplnené
číslicami. Vyplnené číslice sú rozmiestnené tak, aby pre dané rozmiestnenie existovalo iba jediné riešenie.
Cieľom je doplniť chýbajúce číslice od 1 do 9 tak, aby sa v každej podoblasti
(štvorec 3x3, vyznačený hrubou čiarou), v každom riadku a v každom stĺpci
každá číslica vyskytovala práve raz.

Počas natáčania filmu škaredo sa povadili dve herečky. Jedna jedovatým hlasom kričí druhej:
- Čo si taká namyslená? Veď nikto nevie kto bol tvojou matkou!
- Radšej sa mierni, nerob scény, lebo nakoniec sa vysvitne,
že si ňou ty!
Muži medzi sebou:
- Máš rád lenivé, márnotratné ženy, ktoré nezaujíma sex?
- Kdeže, nemám.
- Potom prečo lozíš za mojou ženou?
- Povedzte mi, pán Novák, , prečo sa smejete na Rusnákových sprostých vtipoch?
- Lebo, keby som sa nesmial, porozprával by mi ich ešte raz.
Spracoval Ľudovít Dulai

Ak vieš, odpovieš
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a) Ľuboš Ontko
b) Miloš Ontko
c) Róbert Hagara

4.Ktorý spisovateľ napísal román Drevená
dedina?

5. Kedy vypuklo Slovenské národné povstanie?

3. Hlavným mestom Lotyšska je
Krompašský spravodajca
je v predaji po 15. dni
v príslušnom mesiaci.
Uzávierka príspevkov
je do 10. dňa daného mesiaca.

a) Peter Jilemnický
b) František Hečko
c) Janko Jesenský

a) 1.augusta 1968.
b) 29.augusta 1944
c) 7.novembra 1917
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a) Minsk
b) Riga
c) Baku

a) podvrtnutie
b) pomliaždenie
c) zlomenina

9

7

1. Ktorý futbalista Pokroku SEZ Krompachy
bol pri oslavách storočnice krompašského
futbalu vyhlásený za futbalistu storočia?

2.Čo v lekársko-chirurgickej terminológii
vyjadruje latinský výraz fraktúra?
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Vážení čitatelia,
prichádzame k vám s novou formou súťaženia. Namiesto dlhoročnej osemsmerovky, to bude vedomostný kvíz. Bude mať päť otázok, pri ktorých budú
uvedené tri možnosti odpovedí, ale iba jedna správna. Prajeme vám príjemný relax pri riešení kvízových
otázok nášho mesačníka.
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KUPÓN č. 1
Správne odpovede nám posielajte na adresu: Redakčná
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