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Krompašská vzbura očami historika
Takmer každý z nás pozná
príslovie, že lož má krátke
nohy. Treba však dodať, že
súčasne má aj mimoriadne
dlhú životnosť, pretrvávajúcu
celé desaťročia. Smutný dôkaz
poskytuje aj tragický „čierny
pondelok“ 21. februára 1921,
vonkoncom nepolitická „chlebová vzbura“ krompašských
žien, ktorú vtedajší režim
zneužil na vraždu nevinných
robotníkov železiarní.

Klamstvá
vládnej
propagandy počas prvej republiky
potvrdzujú pravdivosť slov F.
Nietzcheho, významného nemeckého filozofa 19. storočia:
„Štátu záleží nie na pravde, ale
vždy len na pravde pre neho
užitočnej.“ Chcem tu stručne
pripomenúť hrubé lži a nehorázne klamstvá, aké vyfabrikovala a všetkými prostriedkami
rozširovala vládnuca elita prvej
ČSR o príčinách a priebehu
Krompašskej vzbury.

žiadosť o schôdzu výlučne
v uzavretej miestnosti, s menovitým zoznamom účastníkov
a iba v prítomnosti slúžneho
a četníckeho veliteľa im podliehala obidvom, oni mali právo
žiadosť dôverníkov zamietnuť
a schôdzu kedykoľvek zakázať.
Takto zakázali aj stretnutie
dôverníkov, ktoré sa malo
konať 19. februára 1921. Téza
o schôdzi je očividným klamstvom, ich zásahom sa nikdy
nekonala!
Naopak, četníci v noci 18.
februára previedli raziu medzi
robotníckymi dôverníkmi, pričom zadržali 34 osôb. Všeobecne nenávidený bývalý dráb Š.K.
a teraz obecný sluha pomáhal
četníkom „tím zpúsobem, že
ukazoval domy, v nichž bydleli
lidé, po nichž se pátralo.“ Tajná
správa o výsledkoch nočného
prepadu konštatovala: „Při razii nebylo zjištěno, že by to byli
vyslovení komunisté, štváči,
nebo nějací provokatéři.“

Budem celkom konkrétny:
a) hlavná ich téza: „Vše bylo
předem dúvěrníky dělnictva
domluveno na schúzi, která se
konala v noci z 20. na 21. února.“ V skutočnosti u nás stále
platil vojenský diktátorský režim a stanné právo, neexistovala tu nijaká politická strana, ani
iné hnutie, sotva začala vznikať
robotnícka odborová organizácia. Oprávnené mzdové
požiadavky robotníkov pred
vedením fabriky obhajovali
prostredníctvom nimi samými
volených dôverníkov. Každá

b) V krompašských železiarňach vládol tuhý vojenský
režim, najnižšia mzda zo
všetkých podnikov Rimamuráňsko-Šalgotarjánskeho
koncernu v Uhorsku. Archívne
dokumenty uvádzajú oprávnené protesty robotníkov a ich
žien proti permanentnému
znižovaniu prídelu základných
potravín, predovšetkým múky.
21. febrára vo fabrickom provizoráte bol rad na robotníkov
v „mechanike“: namiesto nároku na prídel 3 kg chlebovej
múky mohli kúpiť iba 1,20 kg

Dobová fotografia Krompašskej vzbury.
Zdroj: TASR

splesnetej múky, namiesto
1,2 kg kukuričnej krupice iba
20 dkg. Drastický podvod preto rozhorčene odmietli a rovnako ako v nejednom rovnakom
prípade – zvolili si delegáciu
na vyjednávanie. Pred budovou
riaditeľstva ich čakali Kroupovi četníci, povolaní vedením
železiarní, ktorí surovým spôsobom rozháňali oprávnene
rozhorčené ženy, pažbami bili
ich hlava-nehlava.
Rozhorčené, bezbranné a zú-

falé ženy sa voči četníkom nechovali agresívne, adresovali
im iba slovnú výčitku: „Ta to
nedobre, co robice.“ Surové
násilie četníkov vyvolali samozrejmú ľudskú a rodinnú solidaritu fabrických robotníkov,
ktorí sa od očitých svedkov
dozvedeli neuveriteľné: „Četníci bijú naše ženy!“ Prišli im
na pomoc - tragický vývoj,
iniciovaný vražednou streľbou
Kroupu je, žiaľ, známy.
pokračovanie na str. 2

Výročie Krompašskej vzbury
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Pokračovanie z titulnej strany

c) aj laik vie, že prvý výstrel je výstražný a preto
musí smerovať do vzduchu, čo profesionál Kroupa vedome ignoroval. Pražské ministerstvo vnútra ho vzalo do ochrany a 22. februára v úradnej
správe publikovalo totálne klamstvo, že vraj “Do
vzduchu stříleno nebylo. Jelikož četnictvo bylo
napadeno, čast jeho zraněna a na životě ohrožena.“ Tlač sa predbiehala vo fabrikovaní politicky
účelových lží, ako napr. že na hlave krvácajúceho
Kroupu odviezli do Košíc, v skutočnosti „ťažko
zranený“ po celý čas na hlave kovovú prilbu a po
vražednej streľbe zostavil v kancelárii tendenčnú
správu o udalostiach v zmysle metódy: zlodej kričí, chyťte zlodeja!
Statočné a odvážne krompašské ženy, z vlastného vnútorného presvedčenia, vedené iba
obdivuhodnou materinskou lásky k deťom
a rodine nezľakli sa ani surových metód Kroupových četníkov. Vnútornou silou spravodlivých

dokázali v sebe prekonať obavy z hroziacich
dôsledkov porušenia platného stanného práva.
Odvážne bránili všeľudský nárok svojich mužov,
otcov, bratov, detí na dôstojný život. Bol to unikátny prejav ľudskej solidarity, obdivuhodného
altruizmu trpiacich matiek a dcér, konkrétny
príklad reálneho humanizmu. Pripomeniem aspoň niektoré z nich: Žáková, Pampuriková, Harmanová, Kopancová, Popovičová, Mišelnická,
Katová, Szabóová, Čiková, Rozložná, Tordajová,
Drotzárová, Szatmáryová, Misková a mnohé ďalšie. Ich zápas proti teroru mocných bol vrcholne
spravodlivý, ich ľudsky pochopiteľné verejné rozhorčenie bolo vecne úplne oprávnené a ich činy
bez najmenších pochýb záslužné, odhodlane nebáli sa rizika, prekonali strach pred surovou silou
mocných, zápasili aj za môj a náš dôstojný život,
preto im patrí trvalá úcta súčasných i budúcich
generácií Krompašanov.
Prof. PhDr. Ján Kvasnička DrSc.

Spoločenská
rubrika
JUBILANTI

Srdečne blahoželáme jubilantom, ktorí sa vo februári
dožívajú:

96 rokov

Margita Milčáková

95 rokov

Valent Ivančák

92 rokov

Zlatica Haduchová

85 rokov

Juraj Uhrin

80 rokov

Helena Pustelníková
Ing. Vladimír Očvár

75 rokov

Pavol Rabatin
Helena Kozlíková
Jozef Gengeľ
Helena Bírošová

70 rokov

Elena Pavliková
Mária Bátorová
Alžbeta Krzanová
Štefan Džadžan
Mária Pošteková
Ján Petruňa

Narodenia v januári

Krompašská vzbura.
Zdroj: TASR

Centrum voľného času PRIMA OZNAMUJE

Ak nemáte počas jarných prázdnin kam umiestniť svoje dieťa, máme pre Vás riešenie.
Prímestský tábor CVČ PRIMA bude otvorený od 8:00 do 15:00 hod.
Poplatok za dieťa je 1,40 € (bez obeda) alebo 3,20 € (s obedom) na deň.
Dieťa treba nahlásiť vždy deň vopred na telefónne číslo: 0915 938 896.
Spolu zažijeme množstvo zábavy.

Dušan Dunka
Milan Dunka
Sebastián Franko
Samuel Gábor
Radko Gožo
Sebastián Hanko
Neurčené Holub
Filip Labanc
Oľga Macková

Úmrtia v januári

Ján Ďorko	
1947-2014
Ján Gömöry 
1942-2014
Pavla Holubová  1952 - 2014
Mária Maliňáková  1927 - 2014
Marta Prazňáková 1948 - 2014
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Mestský úrad informuje
Plán činnosti Komisie verejného poriadku pri MsZ v Krompachoch na rok 2014
Komisia verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve
v Krompachoch
Členovia komisie:
Ing. Ľuboš Ontko – predseda komisie, poslanec MsZ,
Rudolf Čiasnoha – podpredseda komisie, poslanec MsZ,
Ing. Martin Uhrín - člen komisie,
Miroslav Kundrát - člen komisie,
Miroslav Uličný - člen komisie,
Pavol Olšavský - člen komisie,
Magdaléna Čatlošová - člen komisie
Termíny zasadnutia komisie:
19. februára 2014
2. apríla 2014
11. júna 2014
20. augusta 2014
1. októbra 2014
12. novembra 2014
V prípade potreby sa komisia schádza na mimoriadnom zasadnutí,
ktorého termín a dôvod konania zasadnutia budú oznámené dodatočne.
Miesto a čas zasadnutí:
Malá zasadačka Mestského úradu v Krompachoch, podľa vytýčeného termínu.

Plán činnosti: Komisia verejného poriadku:
a)vypracováva iniciatívne návrhy a podnety na riešenie dôležitých
otázok rozvoja mesta v oblasti ochrany, bezpečnosti a verejného
poriadku a predkladá ich na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu v
Krompachoch
b) predkladá iniciatívne návrhy Mestskému úradu v Krompachoch, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu
o výsledku riešenia
c) kontroluje ako sa dodržiavajú pripomienky, podnety a sťažnosti
obyvateľov mesta
d) kontroluje činnosť Mestskej polície mesta Krompachy
e) upozorňuje orgány mesta na nedostatky, ktoré zistila na svojom
úseku činnosti a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu
f) plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniam i Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
g) vykonáva ďalšie činnosti na príkaz primátorky mesta alebo mestského zastupiteľstva
h) informuje o aktuálnej bezpečnostnej situácii v meste Krompachy
z pohľadu Mestskej polície mesta Krompachy – náčelník MsP
i) podieľa sa na tvorbe všeobecne záväzných nariadení mesta, najmä
v oblasti verejného poriadku, ochrany majetku a bezpečnosti na cestných komunikáciách
j) vyhodnocuje úroveň ochrany osôb, zdravia a majetku mesta
a navrhuje opatreniana nápravu zistených alebo oznámených nedostatkov
k) navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
Ing. Ľuboš Ontko, predseda komisie

Ekonomické oddelenie
Rozpočet mesta Krompachy na rok 2013, podľa ktorého mesto
hospodárilo, schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch
na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2012 uznesením č. 23/E.19.

Mesto napriek nižšiemu objemu finančných prostriedkov dane
z príjmov (podielových daní od štátu) v porovnaní s predošlým rokom
s príjmami mesta nakladalo hospodárne, čo bolo aj v súlade s očakávaniami vlády Slovenskej republiky. Mesto si na svoju činnosť
v roku 2013 nepožičalo žiadne finančné prostriedky od bankových
inštitúcií. V oblasti kapitálových príjmov nedošlo k naplneniu finančných prostriedkov na projekt Hnedý priemyselný park, nakoľko došlo k posunu termínu realizácie projektu z dôvodu problémov
s výberom dodávateľa stavby.
Na strane výdavkov boli zabezpečené všetky základné potreby
mesta, vo všetkých kategóriách bežných výdavkov došlo k úspore
v porovnaní s rozpočtom. Mesto si plnilo i svoje záväzky i v splácaní dlhov z úverov - splácalo svoje záväzky voči Štátnemu fondu
rozvoja bývania za postavené nájomné bytové domy a bankám za
investičné akcie v predošlých obdobiach v súlade s dohodnutými
splátkovými kalendármi.
V kapitálových výdavkoch okrem už spomínaného projektu Hnedý
priemyselný park došlo k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti mesta
inštaláciou meračov rýchlosti a k modernizácii kamerového systému, inštalácii časti rozhlasového a varovného systému, zriadeniu
mestského informačného centra a vypracovaniu potrebných pro-

jektových dokumentácií.
Celkové výsledky hospodárenia mesta napriek výpadku v príjmoch šetrením v bežných výdavkoch mesta bolo veľmi priaznivé
a mesto očakáva hospodárenie s prebytkom 250 tis. €. Táto skutočnosť vytvára priaznivý východiskový stav pre rok 2014.
Ekonomické oddelenie mestského úradu v počte štyroch pracovníkov zabezpečovalo činnosti v oblasti financovania, rozpočtu,
účtovníctva, miestnych daní a poplatkov, pokladničnej služby
a fakturácie. Išlo prevažne o činnosti súvisiace s financiami mesta, ich príjmom a vydajom, prípravou a vyhodnocovaním rozpočtu
mesta, účtovníctvom a výkazníctvom vrátane účtovnej závierky
a auditu, spravovaním miestnych daní a poplatkov od obyvateľstva
vrátane vydávania rozhodnutí, ďalej rôzne pokladničné operácie,
fakturácia (prevažne nájomného) , spravovanie peňažných fondov,
vymáhanie pohľadávok a mnohé iné činnosti, súvisiace s chodom
mesta.
V súvislosti s uvedeným uvádzame niekoľko vybratých zaujímavých údajov: bolo prijatých a spracovaných 1 530 došlých
faktúr, 1 950 bankových výpisov, 91 400 účtovných zápisov,
280 daňových priznaní, 5 830 rozhodnutí, 650 žiadostí na zľavy
a oslobodenia, 9 450 pokladničných dokladov a 480 odoslaných
faktúr. Toto je iba stručný prehľad vykonaných činnosti, v skutočnosti bol ich záber v styku s občanmi ešte omnoho rôznorodejší.
Spracoval: Ing. Jozef Krak
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Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2014
Predseda Národnej rady
Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 430/2013
Z.z. voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 15. marca 2014.

Ak ani jeden z kandidátov na
prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov oprávnených voličov,
druhé kolo voľ by sa bude konať v sobotu 29. marca 2014.
Voľ ba sa koná v určený deň
od 7. hodiny do 22. hodiny.
Voľ bu prezidenta Slovenskej
republiky upravuje zákon
č. 46/1999 Z.z. o spôsobe
voľ by prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom
hlasovaní o jeho odvolaní
a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Každá politická strana, politické hnutie zastúpené v NR
SR a petičný výbor, ktorého
návrh sa prijal oznámi meno
jedného člena do okrskovej
volebnej komisie a jedného
náhradníka primátorke mesta v lehote 30 dní pred konaním voľ by – do 13. februára
2014.
Okrsková volebná komisia
musí mať najmenej päť členov. Ak okrsková volebná
komisia nemá určený počet
členov alebo ak ich počet
klesne pod päť a nie je náhradník, vymenuje chýbajúcich členov z oprávnených
voličov primátorka mesta.
Podľa výsledkov ostatných
volieb do NR SR, ktoré sa
konali v roku 2012, sú v NR
SR zastúpené tieto politické
strany a politické hnutia:
SMER - sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti, MOST-HÍD, Slovenská
demokratická a kresťanská
únia- Demokratická strana,
Sloboda a Solidarita.
Na voľ bu prezidenta Slovenskej republiky v roku
2014 boli prijaté návrhy na

kandidátov týchto petičných
výborov:
Petičný výbor na podporu
kandidatúry Gyulu Bárdosa,
Petičný výbor na podporu
kandidatúry Mgr. Jozefa
Behýla,
Petičný výbor na podporu
kandidatúry JUDr. Jána
Čarnogurského,
Petičný výbor na podporu
kandidatúry JUDr. Pavla
Hrušovského,
Petičný výbor na podporu
kandidatúry PhDr. Jána
Jurištu,
Petičný výbor na podporu
kandidatúry Ing. Andreja
Kisku,
Petičný výbor na podporu
kandidatúry
Stanislava
Martinčka,
Petičný výbor na podporu
kandidatúry prof. RNDr.
Milana Melníka, DrSc.,
Petičný výbor na podporu
kandidatúry Mgr. Heleny
Mezenskej,
Petičný výbor na podporu
kandidatúry JUDr. Radoslava Procházku,
Petičný výbor na podporu
kandidatúry JUDr. Jána
Šimka.
Platná právna úprava určuje,
že voľ ba prezidenta sa koná
na území Slovenskej republiky. Iný spôsob hlasovania
(voľ ba poštou, hlasovanie
na zastupiteľských úradoch,
elektronické hlasovanie) zákon neumožňuje.
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky,
ktorí v deň voľ by dovŕšili 18
rokov veku a zdržiavajú sa
v deň volieb na území Slovenskej republiky (oprávnený volič).
Volič, ktorý má trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname
oprávnených voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek

volebnom okrsku na území
Slovenskej republiky na základe voličského preukazu,
ak si ho vyžiadal.
Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského
preukazu súčasne na obe
kolá voľ by prezidenta Slovenskej republiky. O vydanie
voličského preukazu môže
požiadať osobne, prostredníctvom ním splnomocnenej
osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené);
splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom,
písomne alebo elektronicky
(e-mailom).
V žiadosti oprávnený volič
uvedie tieto údaje meno
a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec,
ulica, číslo domu). V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič
uvedie
korešpondenčnú
adresu, na ktorú mu má obec
voličský preukaz zaslať.
Obec zašle voličský preukaz
na adresu uvedenú v žiadosti
doporučenou zásielkou „Do
vlastných rúk“. Obec, ktorá
oprávnenému voličovi vydala voličský preukaz, takéhoto oprávneného voliča zo zoznamu oprávnených voličov
vyčiarkne. Volič, ktorý nemá
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví
sa v deň voľ by do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na
území Slovenskej republiky,
bude po predložení platného
slovenského cestovného dokladu dopísaný do zoznamu
oprávnených voličov.
Oprávnený volič predstupuje pred okrskovú volebnú
komisiu a hlasuje osobne.
Zastúpenie nie je prípustné.
Oprávnený volič po príchode
do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po
zázname v oboch rovnopisoch zoznamu oprávnených
voličov dostane od okrskovej
volebnej komisie prázdnu

úradnú obálku opatrenú
štátnym znakom Slovenskej
republiky (ďalej len „obálka“) a hlasovací lístok. Ak
oprávnený volič nepredloží
preukaz totožnosti a žiadny
z členov okrskovej volebnej
komisie ho nepozná, komisia ho požiada, aby svoju
totožnosť preukázal svedectvom dvoch osôb známych
okrskovej volebnej komisii;
ak tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie
sa mu neumožní.
Oprávneného voliča, ktorý sa dostavil do volebnej
miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková
volebná komisia do zoznamu
oprávnených voličov. Zápis
podpíše predseda a dvaja
členovia komisie; voličský
preukaz sa pripojí k zoznamu oprávnených voličov.
Potom komisia vydá oprávnenému voličovi hlasovací
lístok a prázdnu obálku.
Oprávnený volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací
lístok pre telesné postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať, má právo
vziať so sebou do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného oprávneného voliča, nie však člena
okrskovej volebnej komisie,
aby zaňho hlasovací lístok
podľa jeho pokynov upravil
a vložil do obálky.
Zdroj: Rozhodnutie 430/2013
a Zákon NR SR č. 46/1999
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POZVÁNKA na zasadnutie MsZ
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vás pozývame
na 35. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,
ktoré sa uskutoční dňa 26. februára 2013 (streda) o 13.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.
Program:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Interpelácie poslancov MsZ.
5. Správa o plnení uznesení MsZ v Krompachoch k 26. februáru 2014.
6. Správa o bezpečnostnej situácii v meste Krompachy za rok
2013.
7. Správa o činnosti MsP v Krompachoch za rok 2013.
8. Majetkové návrhy.
9. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na Hnedý priemyselný park.
10. Návrh úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení na

území mesta Krompachy na rok 2014.
11. Návrh na použitie rezervného fondu.
12. Správa o vybavovaní sťažností a podnetov občanov, došlých na Mestský úrad v Krompachoch za rok 2013.
13. Informácia o výsledku následných finančných kontrol.
14. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
Krompachy za rok 2013.
15. Ročná zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností.
16. Rôzne.
a) informácia o vzdaní sa členstva v komisii MsZ.
17. Diskusia.
18. Záver.

Životné prostredie: Komisia navrhuje znížiť
spotrebu plastových tašiek
Európska komisia prijala v novembri 2013 návrh, ktorým sa od
členských štátov vyžaduje, aby znížili spotrebu ľahkých plastových
tašiek. Členské štáty si môžu vybrať opatrenia, ktoré považujú za
najvhodnejšie, vrátane poplatkov, vnútroštátnych cieľov zníženia
spotreby alebo za určitých podmienok aj zákazu. Ľahké plastové
tašky sa často využívajú iba jednorazovo, ale môžu pretrvávať
v životnom prostredí stovky rokov, často v podobe škodlivých mikroskopických častíc, o ktorých sa vie, že sú obzvlášť nebezpečné
pre život v moriach.
Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Prijímame opatrenia na vyriešenie veľmi vážneho a veľmi viditeľného
environmentálneho problému. V Európe skončí každý rok viac ako
8 miliárd plastových tašiek v odpade, čo veľmi škodí životnému
prostrediu. Niektoré členské štáty už v znižovaní spotreby plastových tašiek dosiahli skvelé výsledky. Ak by sa k nim pridali ďalšie,
mohli by sme ich dnešnú celkovú spotrebu v Európskej únii znížiť
až o 80 %.“
Technicky sa návrhom mení smernica o obaloch a odpadoch z obalov, pokiaľ ide o dva hlavné prvky. Po prvé, od členských štátov sa
vyžaduje, aby prijali opatrenia na obmedzenie spotreby plastových
tašiek s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, pretože tie sa opätovne
nepoužívajú tak často ako hrubšie tašky a častejšie sa odhadzujú
do odpadu. Po druhé, tieto opatrenia môžu zahŕňať využitie ekonomických nástrojov, ako sú poplatky, vnútroštátne ciele zníženia
spotreby a obchodné obmedzenia (podliehajúce pravidlám vnútorného trhu Zmluvy o fungovaní EÚ). Vysoké miery zníženia dosiahnuté v niektorých členských štátoch prostredníctvom zavedenia poplatkov a iných opatrení ukazujú, že účinnými opatreniami
je možné dosahovať výsledky.

Návrh vychádza z opatrení prijatých jednotlivými členskými štátmi a z požiadaviek ministrov životného prostredia EÚ adresovaných Komisii, aby posúdila priestor pre opatrenia na úrovni EÚ.
Prichádza po rozsiahlych verejných konzultáciách, v ktorých sa
našla široká podpora pre celoúnijnú iniciatívu v tejto oblasti.

Súvislosti
Vlastnosti, ktoré zabezpečujú obchodný úspech plastových tašiek
– nízka hmotnosť a odolnosť voči znehodnoteniu – prispievajú
aj k ich veľkému rozšíreniu v životnom prostredí. Nestávajú sa
súčasťou tokov odpadového hospodárstva a hromadia sa v našom životnom prostredí, najmä vo forme morského odpadu. Po
odhodení sa môžu plastové tašky zachovať stovky rokov. Morský
odpad sa začína čoraz viac pokladať za závažný celosvetový problém, pretože ohrozuje morské ekosystémy a zvieratá, ako sú vtáky
a ryby. Existujú aj dôkazy o hromadení veľkého množstva odpadu
v európskych moriach.
Odhaduje sa, že v roku 2010 sa na trh EÚ dostalo 98,6 miliardy
plastových tašiek, čo znamená, že každý občan EÚ použil za rok
198 plastových tašiek. Prevažnú väčšinu týchto takmer 100 miliárd tašiek tvoria ľahké plastové tašky, ktoré sa využívajú opätovne
oveľa menej často ako hrubšie tašky. Údaje o spotrebe sa medzi
členskými štátmi výrazne líšia, pričom ročná spotreba ľahkých
plastových tašiek na obyvateľa sa pohybuje v rozpätí od 4 tašiek
v Dánsku a vo Fínsku až po 466 tašiek v Poľsku, Portugalsku a na
Slovensku.
Zdroj: Tlačová správa,
Tlačové a politické oddelenie, Európska komisia
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Nemocnica v Krompachoch

Nemocnica Krompachy otvorila zrekonštruované priestory

Nové
moderné
zrekonštruované priestory dnes,
6. februára, slávnostne otvorila Nemocnica Krompachy,
ktorá je členom skupiny
AGEL.

Vďaka modernizácii za viac
ako 165 tisíc eur čakajú na
pacientov chirurgického pavilónu moderné operačné sály,
nová vstupná prijímacia hala,
nové vstupné dvere, zrekonštruované sociálne zariadenia
s rozšírenými bezbariérovými
vstupmi a sprchou, na oddelení došlo tiež k výmene 140
okien. Z vlastných zdrojov sa

investovalo do zastrešenia
a zväčšenia nájazdovej rampy
do budovy interného pavilónu, opravy a zastrešenia terasy na RTG oddelení.
Na slávnostnom otvorení zrekonštruovaných
priestorov
sa zúčastnila aj primátorka
Krompách Ing. Iveta Rušinová, riaditeľ spoločnosti
AGEL SK Mgr. Viktor Dudáš
a konatelia nemocnice MUDr.
Miroslav Kraus a Mgr. Miroslav Jaška. Popriali všetkým
zamestnancom väčší komfort
pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti pre pacientov

z Krompách aj širšieho okolia.
Súčasťou celkovej rekonštrukcie bola úprava vnútorných
priestorov tak, aby sa pacienti cítili čo najpríjemnejšie.
„Došlo k zavedeniu novej
elektroinštalácie, vnútornej
kanalizácie, k výmene obkladov a dlažby v sociálnych
zariadeniach, kde sú vybudované nové sprchy a zakúpili
sa celkom nové hygienické
zariadenia,“ uviedol konateľ
nemocnice Mgr. Miroslav
Jaška s tým, že sa jedná o najväčšiu investíciu v nemocnici
za posledných 5 rokov.
Oprava a zastrešenie terasy
röntgenu zabráni pretekaniu
a znehodnocovaniu vonkajšej fasády, čím sa prispeje
k zveľadeniu prostredia ako
pre pacientov, tak aj zamestnancov nemocnice. „Vymenené boli tiež vstupné dvere
na chirurgickom a gynekologickom oddelení. Okná sa
vymieňali aj na detskom,
gynekologicko-pôrodníckom
oddelení na oddelení klinickej
biochémie v administratíve
a na röntgene, ktoré sa na-

chádza v internom pavilóne.
Všetky tieto opravy a výmeny
znamenajú pre našu nemocnicu do budúcnosti väčšiu
spokojnosť našich pacientov,“
dodal konateľ nemocnice
MUDr. Miroslav Kraus.
Chirurgické oddelenie krompašskej nemocnice patrí
k nosným oddeleniam nemocnice. „V roku 2002 prešlo
rozsiahlou rekonštrukciou.
Má 30 lôžok v ôsmich izbách
na dvoch poschodiach. Štyri
postele sú pooperačné. Súčasťou oddelenia je JIS, ktorá
má štyri lôžka. Operačný trakt
pozostáva z dvoch operačných
sál. Nachádza sa na 1. poschodí spoločne s oddelením
anestéziológie a intenzívnej
medicíny,“ uzavrel MUDr.
Miroslav Kraus.
Nemocnica
Krompachy
zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť
s 50.000 obyvateľmi. Jej
cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť
a uspokojovať tak potreby
a želania pacientov.
Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK

Nemocnica dostala darom elektricky polohovateľné lôžka
Nemocnica Krompachy, ktorá
je členom skupiny AGEL, dnes,
5. februára, dostala od Maltézskych rytierov prvý humanitárny dar v podobe 20 elektricky
polohovateľných postelí spolu
s matracmi. Hodnota daru je
viac ako 30 000 eur, čím sa zvýši komfort pacientov.
Postele sú vo výbornom stave
a pre zdravotnícky personál,
ktorý denno-denne manipuluje
s pacientmi, je neoceniteľným
prínosom výšková nastaviteľnosť, polohovateľnosť chrbta,
nôh a hlavy pacienta. „Matrace,
ktoré ako všetci vieme, vedia
urobiť zázraky a to nehovoriac

v nemocničnom prostredí, kde
sú pacienti niekedy nútení ležať
dvadsaťštyri hodín denne, sú
v bezchybnom stave,“ povedal
MUDr. Miroslav Kraus, konateľ
nemocnice.
„Som rád za ďalšiu možnosť
vyjsť v ústrety pacientom a poskytnúť im v ich nemocničnom
zariadení, okrem kvalitného
poskytnutia zdravotnej starostlivosti, čo najpríjemnejšie
a najpohodlnejšie prostredie,“
uzavrel MUDr. Miroslav Kraus.
Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK
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Z aktivít našich škôl

Špeciálna základná škola - Deň komplimentov
V Deň komplimentov – pripomíname si ho vždy 24. januára – by každý z nás mohol
vysloviť úprimný kompliment
iným ľuďom, a tak si uvedomiť
potrebu slušného správania.

Vznikol v roku 1998 z iniciatívy
Američaniek Kathy Chamberlin a Debby Hoffman.
Kompliment, ako vieme, je
dobromyseľné a priateľské
vyjadrenie sa k inej osobe (či
o nej), ktorý vyzdvihuje niečo,
čo sa nám na nej obzvlášť páči,
čo na nej oceňujeme.
Môže pritom ísť o jej osobné
vlastnosti, či výkony, alebo
vonkajšie znaky, napr. vkusné
oblečenie, príťažlivý vzhľad.
Všetci sa občas potrebujeme cítiť dôležitými, resp. potrebnými
a úprimný kompliment je na to
ľahkým prostriedkom.

Zamyslite sa, kedy vám naposledy úprimne, zo srdca povedal niekto niečo pekné. Cítili ste
sa pritom dobre?
Tak to robme!
Vyvoláme poďakovanie i úsmev
na tvári toho druhého, zároveň
je to nástroj, ktorým môžeme
v ľuďoch hľadať tie najlepšie
vlastnosti. Používajme ho preto
čo najčastejšie. Začať môžeme
už dnes...
V závere besedy sme si povedali, že k dnešnému dňu môžeme
dodať: „Ľudia, vážim si Vás
a dôverujem Vám, že máte chuť
náš svet vzťahov meniť tak, aby
nám v ňom bolo lepšie“. Veď
všetci občas chceme byť pre
ostatných dôležití, krásni a zaujímaví.
Soňa Grinvalská

Špeciálna základná škola - Karneval
Po vianočnej dobe opäť je tu
čas karnevalov, zábav a plesov.
Aj žiaci 4. ročníka, 3. ročníka,
1. ročníka a 8. ročníka Špeciálnej základnej školy, na ulici
SNP, mali možnosť zabaviť sa
na karnevale. Úlohou žiakov
bolo predstaviť svoje zhotovené
masky a zasúťažiť si v tanci spolu aj so svojimi učiteľkami.
Žiakom sme pripravili pravú

karnevalovú výzdobu a hudbu.
Občerstvenie, sladké koláčiky,
nám pomohla zaobstarať pani
učiteľka Semanová. Na chutných koláčikoch si naši maskovaní tanečníci riadne pochutili.
Nakoniec boli odmenení traja
najlepší tanečníci.
Mgr. Lešková, Mgr. Semanová, PhDr.
Gondová, Mgr. Kolcúnová

POZVÁNKA
Mestská knižnica Krompachy Vás pozýva na besedu so slovenskou spisovateľkou Janou Pronskou
Beseda sa uskutoční 25. marca 2014 o 16,00 hod.
v priestoroch mestskej knižnice. Srdečne Vás pozývame
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Pasovanie za ochrancu
kníh a príbehov v nich.
Mestská knižnica – Slávnostný zápis prváčikov do knižnice
Stalo sa už tradíciou, že pre prváčikov pripravujeme slávnostný zápis do knižnice. Jeho súčasťou je pasovanie žiačikov na
"ochrancov kníh a príbehov v nich". Prváčikov oboznámime s tým, ako sa majú ku knihám správať, ako sa orientovať
v knižnici, čo znamenajú značky na knihách, a ktoré knihy sú
určené pre nich. Prváčikovia zložia slávnostný sľub:

Poskytnutie finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam na rok 2014
Financovanie škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy je
financovanie zo štátnych príspevkov, tzv. prenesené kompetencie
a z rozpočtu mesta, tzv. originálne
kompetencie.
Na základe oznámenia Okresného úradu Košice, odbor školstva,
sú určené finančné prostriedky
normatívne ( na počet žiakov

základných škôl), pre deti v materskej škole, ktoré majú jeden
rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a nenormatívne
finančné prostriedky, ku ktorým
patria vzdelávacie poukazy,
dopravné žiakom - dochádzajú
v rámci školského obvodu do
Krompách (Kolinovce, Kaľava,
Hrišovce), a pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia.

Finančné prostriedky poukazované štátom jednotlivým školám:
Názov školy
ZŠ s MŠ Maurerova (s MŠ Robotnícka)
ZŠ Zemanská
ZŠ s MŠ SNP (s MŠ SNP)
MŠ Hlavná
CVČ
SPOLU

Prvácky sľub
Ja, čitateľ veľký čítam,
kým skočím do postieľky.
Knihy ja rád mám,
veľký pozor na ne dám.
Keď budem v knižnici,
nerozhádžem ich na polici
a budem ich priateľ,
to sľubujem,
ja, veľký čitateľ.
Tento sľub spečatia svojím prváckym podpisom, dostanú svoj
prvý čitateľský preukaz a môžu si prvý krát samostatne vybrať
knihu, ktorá sa im páči. Na záver podujatia si ešte nacvičíme
správny postup, ako pri opätovnej návšteve knihu vrátiť a dohodneme si ďalšiu návštevu s pani učiteľkou, na ktorú sa už
teraz tešíme.
Žofia Síkorová, Mestská knižnica Krompachy

V priebehu roka sú všetky
finančné prostriedky, ktoré
prichádzajú od štátu, pridelené
jednotlivým školám a školským
zariadeniam. Mesto tieto finančné prostriedky nemôže
použiť na iný účel.
Financovanie školských zariadení, medzi ktoré patria školské jedálne (ŠJ), výdajné ŠJ,

Pridelené fin. prostriedky
511 653
358 042
398 956
5 000
22 330
1 295 981

materské školy, školské kluby
detí (ŠKD), základná umelecká
škola (ZUŠ), centrum voľného
času (CVČ) sú financované
z rozpočtu mesta (originálne
kompetencie) na základe príslušných normatívov schválených mestským zastupiteľstvom a počtu detí, resp. počtu
vydaných jedál.

Finančné prostriedky poukazované štátom jednotlivým školám:
Názov školy
MŠ Hlavná
MŠ Robotnícka
MŠ SNP
ŠJ – ZŠ Zemanská
ŠJ - ZŠ s MŠ Maurerova
Výdajná ŠJ- MŠ SNP
Výdajná ŠJ - MŠ Robotnícka
ŠJ - MŠ Hlavná
ŠKD ZŠ Zemanská
ŠKD ZŠ s MŠ Maurerova
ŠKD ZŠ s MŠ SNP
Základná umelecká škola
Centrum voľného času
SPOLU

Normatívny rozpočet
145 778
57 000
59 280
23 400
24 300
2 070
3 060
31 500
9 530
13 862
7 220
214 903
55 148
622 751

K vlastným príjmom patria
najmä poplatky od rodičov a za
nájmy poskytnutých priestorov. Mesto školským jedálňam
na každé vyrobené hlavné jedlo
prispieva sumou 1,05 €.
Na prenesené ako aj na originálne kompetencie je vytvorená
rezerva finančných prostriedkov na havárie a nepredvídateľné náklady. Každoročne je

Vlastné príjmy
6 000
1 600
0
9 000
6 500
0
0
6 000
1 000
1 450
0
8 000
1 500
41 050

pre školy a školské zariadenia
pripravené dohodovacie konanie, na ktorom jednotlivé školy
predkladajú svoje požiadavky
na dofinancovanie. Komisia
menovaná primátorkou mesta
po posúdení oprávnených nákladov predkladá mestskému
zastupiteľstvu úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení.
Ing. Ján Znanec, vedúci odd. ŠKaŠ
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Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
Vážení rodičia a deviataci ZŠ,
v školskom roku 2014/2015 otvárame v prvom ročníku 2 triedy
štvorročného vzdelávacieho programu - študijný odbor: 7902 J
gymnázium.
Presné kritériá pre prijatie na štúdium budú zverejnené na webovej stránke školy www.gymkromp.edu.sk/Prijímačky.
DÔLEŽITÉ TERMÍNY
• do 10.04.2014 zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva
prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje;
• do 20.04.2014 riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na gymnázium.
Gymnázium žiakom ponúka:
• výber z cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský
jazyk,
• zapojenie žiakov do predmetových olympiád, spoločenskovedných, prírodovedných, športových súťaží a do stredoškolskej odbornej činnosti;
• činnosť v AMAVET klube, v projekte Globálny etický program;
• organizovanie poznávacích zájazdov do Viedne, Paríža, Mnícho-

va, Osvienčimu;
• účasť na mládežníckom seminári v Bad Marienbergu v SRN;
• účasť na odborných seminároch na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
v Košiciach;
• zapojenie žiakov do záujmových krúžkov v rámci jednotlivých
predmetov;
• organizovanie exkurzií;
• lyžiarsky a plavecký výcvik;
• organizovanie podujatí žiackou školskou radou;
• výmenný pobyt žiakov Krompachy – Rýmařov;
• zapojenie žiakov do KOMPRAX-u.
Vybavenosť školy:
• moderné odborné učebne pre predmety biológia, chémia, informatika, cudzie jazyky – interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, moderné učebné pomôcky;
• telocvičňa – nová palubovka, plastové okná;
• posilňovňa;
• školská jedáleň – obed a doplnkové jedlo desiata;
• sprístupnená WiFi sieť.
PaedDr. Darina Dudičová, riaditeľka školy

Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
Vážení rodičia,
hovorí sa, že vzdelanie je najväčšie bohatstvo, ktoré môže Vaše dieťa získať. Je to ten najlepší cestovný lístok do sveta dospelých. Som
riaditeľom Súkromnej strednej odbornej školy SEZ Krompachy
a prihováram sa práve Vám rodičom. Opäť nastala situácia, keď
preberáte zodpovednosť za budúcnosť svojho potomka, rozhodujete o jeho ďalšom vzdelávaní na strednej škole.
Jedno porekadlo vraví: „Remeslo má zlaté dno.“ Pravdaže platí
to aj dnes. Ale je dôležité, v akom remesle sa vyučíte. Ministerstvo
školstva zverejnilo zoznam povolaní, o ktoré je na trhu práce veľký
záujem. V súčasnosti je vysoký dopyt po absolventoch v odboroch,
ktoré ponúka i naša škola. Je to odbor elektromechanik – silnoprúdová technika, odbor nástrojár a odbor elektrotechnika. Všetky
spomenuté odbory otvárame v budúcom školskom roku 2014/15
spolu s ďalšími ako:
4-ročné štúdijné odbory:
Elektrotechnika
Mechanik počítačových sietí
Pracovník marketingu
Mechanik elektrotechnik
3-ročné učebné odbory:
Nástrojár
Elektromechanik – silnoprúdová technika
Čašník, servírka
Kuchár
2-ročné učebné odbory:
Strojárska výroba
Praktická žena
2-ročné nadstavbové odbory:
Podnikanie v remeslách a službách
Spoločné stravovanie
Elektrotechnika – elektronické zariadenia

Ponuku všetkých odborov a informácie o škole nájdete aj na našej
webovej stránke www.ssoskromp.edu.sk.
SSOŠ SEZ Krompachy sa vďaka projektu s názvom „Vzdelanie
pre trh práce“ premieňa z tradičnej na modernú. Škola tak dáva
príležitosť mladému človeku pripraviť sa pre modernú spoločnosť
vysokokvalifikovanými pedagógmi, v moderne zariadených učebniach, odbornou praxou na prevádzkach, množstvami výletov
a exkurzií v rámci Slovenska i v zahraničí, zaručenou prácou po
skončení školy. Absolvent školy má možnosť priamo sa zamestnať
u nášho zriaďovateľa SEZ Krompachy, a. s. A to je veľká výhoda
štúdia na našej škole.
V rámci Programu celoživotného vzdelávania Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu v mesiaci december 2013 vycestovalo 15 študentov SSOŠ SEZ Krompachy
do Londýna. Pomocou projektu Leonardo da Vinci absolvovali
dvojtýždňovú prax v britských firmách. Všetci žiaci získali certifikát o absolvovaní odbornej praxe vo firmách, Europass mobility
a samozrejme aj referencie, ktoré im otvoria brány pre uplatnenie
sa v ich budúcom zamestnaní.
Všetko, čo naša škola ponúka, sa na papier napísať nedá. Preto Vás
aj osobne radi privítame u nás na škole. Každého žiaka si vážime,
a preto mu chceme ponúknuť len to najlepšie. Miesto, kde môže
rozvíjať svoj talent, záľuby. Milí rodičia, zverte vzdelanie svojich
detí práve nám a my Vám dokážeme, že vieme nielen odborne
naučiť, ale aj správne vychovať a pripraviť tak vášho potomka na
budúce povolanie.
Verím, že sa staneme súčasťou života Vášho dieťaťa, ktorý
v budove našej súkromnej školy prežije svoj vlastný príbeh, svoje
radosti, starosti, stresy i úsmevné chvíle.
Prajem Vám veľa šťastia a rozvážnosť vo výbere.
Mgr. Andrej Dudič,
riaditeľ školy
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HISTORICKÉ OKIENKO

Pripomíname si významné udalosti v Krompachoch
Krompašská vzbura
V roku 1921 došlo v Krompachoch ku krvavým udalostiam
známym pod názvom Krompašská vzbura.

V tomto neľahkom období boli
potraviny na prídel. Kvôli zníženému prídelu potravín a ich nekvalite sa krompašské ženy rozhodli poslať svoje dôverníčky
za riaditeľom železiarní. Počas
čakania na dôverníčky začali
zhromaždené ženy surovým
spôsobom rozháňať četníci. Po
tom, čo im na pomoc pribehli
muži z blízkej hute a okolitých
domov, dal veliteľ četníkov
príkaz pripraviť zbrane, neskôr
prikázal aj strieľať. Padlo niekoľko výstrelov, ktoré smrteľne
zranili Stanislava Gonta, Jána
Semeňáka, Rudolfa Heinischa
a Pavla Bátora. Rozvášnenému
davu padol za obeť aj zamestnanec Rimamuránskej pohornádskej železiarskej spoločnosti,
vrchný Ing. Podhradský a slúžny Lukáč.
Krompašská vzbura ovplyvnila
ďalší osud železiarne. Hneď
na druhý deň bolo vyhlásené
zastavenie výroby a všetkých
takmer 1300 robotníkov bolo
prepustených. Neskôr Pohornádska železiarska spoločnosť
prepustila výrobu ocele Československému oceliarenskému
kartelu.

Jubileá významných krompašských osobností
Narodeniny v mesiaci február
Jozef Hradský (28.2.1827 – 6.11.1904) – katolícky duchovný, cirkevný hodnostár, historik, publicista
František Mazur (2.2.1912 – 117.10.991) – úradník, dôstojník, účastník protifašistického odboja,
perzekvovaný počas normalizačného procesu
PhDr. Róbert Roško, CSc. (7.2.1932 – 2000) – vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV

Výročie úmrtia

Mária Brejková Ondová

Stanislav Gont (1880 – 21.2.1921) – obeť Krompašskej vzbury
Pavol Bátor (1893 – 21.2.1921) – obeť Krompašskej vzbury
Ján Semeňák (1901 – 21.2.1921) – obeť Krompašskej vzbury
Rudolf Heinisch (1902 – 21.2.1921) – obeť Krompašskej vzbury
Mikuláš Štefan Gojda ( ? – 22.2.1997) – učiteľ, školský a osvetový pracovník, publicista, herec, režisér

referent Odd. ŠKaŠ

Ľudovít Dulai

Významní krompašskí rodáci
Jozef Hradský (Hradszky)
(26.2.1827, Krompachy –
6.11.1904, Spišská Kapitula)
Narodil sa ako tretie dieťa
v liptovsko-oravskej rodine.
Otec Jozefa Hradského, Ing.
Karol Hradský bol banský technik, ktorý v 30. rokoch skrachoval v železiarskom podnikaní,
po čom sa aj s rodinou presťa-

hoval do Spišských Vlach, kde
žili v biednych pomeroch. Len
vďaka starostlivému hospodáreniu matky, ktorá pochádzala
z národne uvedomelej rodiny
Kovalikovcov zo Zubrohlavy
na Orave, mohli deti, najmä
chlapci, študovať. V rodine sa
hovorilo len slovensky a Jozef
si po celý život veľmi živo uvedomoval svoj slovenský pôvod,

aj keď sa v školách dostal do
neslovenského prostredia.
Ľudovú školu vychodil v Spišských Vlachoch, kde sa vyučovalo nemecky. Neskôr študoval
na gymnáziu v Levoči, kde sa
vyučovalo latinsky s ohľadom
na reč okolitého ľudu, čiže slovenskú a nemeckú a v Gyöngyösi, kde sa naučil po maďarsky.
Po skončení gymnaziálnych

štúdií Jozef študoval filozofiu
v Rožňave. Už od mladosti
prejavoval záujem o kňazské
povolanie. Štúdium teológie
absolvoval v Spišskej Kapituli,
kde na jeho výchovu výrazne
vplýval profesor – historik Jozef Koperdán.
Po vysviacke v roku 1850
pôsobil ako kaplán v Tvrdošíne, v Liptovskom Mikuláši

február 2014
a v Spišskom Podhradí. Neskôr
prešiel do Žakoviec ako správca
farnosti a od roku 1861 tam bol
farárom. V roku 1876 sa stal
správcom farnosti v Spišskom
Podhradí, v roku 1884 konzistoriálnym radcom a v roku 1889
titulárnym prepoštom. Od
r. 1893 bol farárom v Spišskej
Novej Vsi a v r. 1893 ho vymenovali za spišského sídelného
kanonika a presťahoval sa na
Spišskú Kapitulu.
Mnoho vykonal v oblasti
pastorizácie. Svojím dielom
patrí medzi najserióznejších
a najplodnejších spišských
historikov. Pôvodne sa venoval
predovšetkým
ovocinárstvu
a včelárstvu a jeho propagácii,
prispieval do odborných časopisov. Neskôr sa začal venovať
dejinám Spiša a publikoval
početné články v novinách.
V r. 1873 stal pri vzniku Uhorského karpatského spolku
a bol jedným z iniciátorov
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založenia Historickej spoločnosti Spišskej župy v r. 1883.
Skúmal osídlenie a stredoveké
dejiny Spiša, dejiny hradov,
reformácie, stolice X spišských
kopijníkov, cirkevných inštitúcií, miestnych názvov, vydal
Schmaukov doplnok k spišskému diplomatáru. V medziach
náboženskej ideológie sa usiloval o kritický pohľad na historický vývoj, jeho práce založené
na bohatom pramennom materiáli dodnes nestratili svoju
hodnotu. Svoje práce vydával
v nemčine, maďarčine, latinčine
a v slovenčine a väčšinu svojich
kníh vydal vlastným nákladom.
Celkovo možno charakterizovať Hradského publicistiku ako
cenný historický poklad, získaný najmä výskumom spišských
archívov a listín. Slovenskú
a najmä spišskú historiografiu
si bez jeho historických prác
nevieme predstaviť.

Hradského najznámejšie diela:
- A gyakorlati méhészet rövid
vázlata kulönös tekintettel
Dzierzon Módszerére (Krátky
kurz praktického včelárstva so
zvláštnym zreteľom na Dzierzonov spôsob, 1861)
- Dejinám stredného Spiša
venoval dielo Das Zipser Haus
und dessen Umgebung (Spišský
hrad a jeho okolie, 1884)
- Komplikovaný vývoj miestnych názvov na Spiši od 13. storočia publikoval v Szepesvármegye helységnevei (Názvy obcí na
Spiši, 1887)
- Najstaršími dejinami Spiša
sa zaoberá dielo Szepes vármegye a mohácsi vész elött (Spišská stolica pred moháčskou
katastrofou, 1888)
- V slovenčine vydal knihu
Krátky obsah dejín farského
rím.-kat. kostola v Spišskom
Podhradí z príležitosti novovystaveného oltára blahoslavenej
Panny Márie (1891)
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- S nadhľadom a so snahou
o prísnu objektivitu sa venoval citlivej otázke reformácie
v knihe A XXIV királyi plébános testvérulete és a reformácio
a Szepessegen (Bratstvo XXIV
kráľovských farárov a reformácia na Spiši, 1895)
- Pozornosť venoval aj spišskej
zvláštnosti, tzv. Malej stolici
v diele A Szepesi „Tízlándsások
széke“ vagy a „Kisvármegye“
története (Dejiny Stolice desiatich spišských kopijníkov na
Spiši, čiže Malej stolice, 1895).
- Jeho najväčšie práce, týkajúce sa dejín Spišskej Kapituly,
vyšli v latinčine: Initia progressiis ac praesens status Capituli
ad sanctum Martinum E. C.
in Scepnsi (Začiatky, vývoj
a súčasný stav Spišskej kapituli,
1901) a Additanienta ad Initia
(Dodatky k Začiatkom, 19031904).
Mária Brejková Ondová

Zabudnutý krompašský rodák
Životné osudy JÚLIUSA
GUNDELFINGERA
(1833 – 1894)
Pokračovanie IV. časť
Július Gundelfinger bol po celej
Spišskej stolici známy svojou
nezištnou ochotou pomáhať
i svojou fantastickou energiou,
ktorú bol ochotný v prospech
druhých vynaložiť, keď to
považoval za potrebné. Keď
v Levoči zomrel bohatý mešťan
Adolf Probstner, ostali po ňom
manželka Žofia Probstnerová rod. Jančová, dcéry Mária
a Žofia, ktoré boli široko ďaleko
známe krásou a vznešeným duchom a syn Vojtech Probstner.
Žofia Probstnerová, ktorú probstnerovské príbuzenstvo už dlho
napadalo kvôli majetkom, cítiac
blízkosť svojej smrti, požiadala
Júliusa Gundelfingera, aby sa
stal tútorom jej troch detí. Verila,
že on bude mať dosť síl na odradenie útokov chamtivého príbuzenstva. Zanedlho Žofia Probstnerová zomrela a probstnerovské príbuzenstvo súdne napadlo
jej testament. Na základe súdu

bolo zrušené Gundelfingerove
poručníctvo. Gundelfinger sa
preto na radu znalca oženil
9. mája 1870 v Krompachoch
so sedemnásťročnou staršou
dcérou – Máriou Probstnerovou.
Július Gundelfinger takto zabezpečil Márii Probstnerovej plnoletosť a právo disponovať s dedičstvom. Týmto manželstvom
sa súčasne urobil koniec ďalším
útokom proti jej súrodencom.
Ich manželstvo do konca trvania
existovalo len na papieri, nebolo
naplnené a manželia väčšinou
spolu nežili. Vojtech Probstner
sa stal vojakom, kým o obe sestry sa staral Gundelfinger. Jeho
mladšia chovankyňa Žofia, keď
mala deväťdesiatsedem rokov,
takto spomínala na Gundelfingera: ,,Július v mladosti končil
svoje štúdia na düsseldorfskej
maliarskej škole a stále sníval
o Mníchove. Keď sa oženil
s mojou staršou sestrou, čoskoro sme odcestovali a usadili sa
v Mníchove.“ Tejto ceste do Mníchova predchádzal ešte jeden
dobrý skutok zo strany Júliusa.
Podarilo sa mu presvedčiť svoju

matku, ktorá žila v tom čase
už v kaštieli Szirmabesenyő
v Maďarsku, aby mu zverila svojho syna z druhého manželstva,
Alfréda Szirmayho. Mladý gróf
bol jediným dedičom obrovského szirmayovského majetku
a szirmayovské príbuzenstvo ho
chcelo obrať o majetok. Oveľa
starší, už nespočetnými horkými skúsenosťami scelený starší
brat, ešte zavčasu zbadal nebezpečenstvo, ktoré číhalo na mladšieho brata. Preto okrem svojich
chovankýň zobral v roku 1870
zo sebou do Mníchova aj jeho,
aby ho ochránil pred škodlivými
domácimi vplyvmi ešte pred dosiahnutím jeho plnoletosti. Traja
mladí prirodzene neboli vždy v
maliarovej spoločnosti. Zvlášť
dievčatá trávili často dlhšiu dobu
v príbuzenských rodinách a aj
mladý Alfréd Szirmay veľa cestoval.
Július Gundelfinger sa zdržiaval aj so svojimi zverencami
v Mníchove v rokoch 1870 –
1876. Ani tu sa však nemohol
nerušene venovať umeniu, lebo
malé i veľké problémy mladých

a dlho trvajúce súdne spory ho
hatili v umeleckom zanietení.
Napriek tomu môžeme považovať týchto šesť rokov za najharmonickejšie a najúspešnejšie.
Kým sa on venoval maľovaniu,
Mária Gundelfingerová – jeho
manželka a mladý Alfréd Szirmay sa počas mníchovských
rokov do seba zaľúbili. V dobe
Alfrédovho dosiahnutia plnoletosti sa chceli zosobášiť.
Preto sa Mária Probstnerová po
osemročnom fiktívnom manželstve s Júliusom Gundelfingerom rozviedla (august 1878)
a vydala sa za Alfréda Szirmaya.
Júliusova a Alfrédova matka,
ktorá bývala v už spomínanom
Szirmabesenyő, nemala dobrú
mienku o tomto manželstve,
preto svoj dom prepustila mladým. Sama sa odsťahovala do
Košíc, kde po dvoch rokoch zomrela. Šťastné rodinné hniezdo,
ktoré tu vytvoril manželský pár
milujúci umenie, často navštívil
exmanžel a tútor – Július Gundelfinger.
Pokračovanie v budúcom čísle
Mgr. Jana Chibelová, rod. Chovancová
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ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA
Pestujeme zeler
Ak si chceme dopestovať vlastné sadenice
zeleru, je čas aby sme v polovici februára
zasiali semeno. Zeler má vegetačnú dobu
od zasiatia do zberu 180 - 250 dní, podľa
kultivaru, musíme sadenice včas predpestovať, pretože dopestovanie priesad trvá
až 3 mesiace.

Semeno pred vysiatím môžeme namáčať vo
vode na 24 - 60 hodín, čím urýchlime klíčenie. Musíme ale pamätať na to, že semeno
dýcha, a aby sme ho neutopili, je potrebné
pri namáčaní po každých 12 hodinách zliať
vodu a nechať semeno l hodinu na vzduchu.
Po namáčaní vysievame do kelímka, alebo
plytkej misky do dobrej kompostovej zeminy. Pri teplote nad 22°C zeler klíči na svetle,
preto ho nemusíme zapravovať do pôdy,
stačí ak namáčané semeno vylejeme na
pripravenú pokyprenú pôdu a mierne zatlačíme, aby sa spojilo s pôdou a nevyschýnalo.
Misku zakryjeme kúskom priesvitnej fólie
a dáme na teplé miesto do 30°C (na drevenú
dosku na radiátor). Pravidelne rosíme aby
semeno nevyschlo. Akonáhle sa objavia prvé
klíčky misku prenesieme na chladnejšie plne
osvetlené miesto, napr. parapetnú dosku
a odkryjeme fóliu. Po vyrastení 2-3 pravých
lístkov prvýkrát pikírujeme (presádzame)
do väčšej nádoby na vzdialenosť 1,5-2 cm. Po
ujatí priesady pohnojíme liadkom amónnym
l dkg liadku na liter vody. Hnojenie opakujeme každých 7-10 dní. Po zosilnení sadeníc
pikírujeme druhýkrát na vzdialenosť 5-6 cm
zase do kvalitnej humusovej pôdy tak, aby
sme sadili rastlinky len po koreňový kŕčok.
Po ujatí znovu prihnojujeme, ale už striedame liadok s Cereritom, alebo NPK. Zeler je
bohatý konzument vody, preto nezabudnime
na pravidelnú zálievku a dostatok svetla,
aby sa priesady nevyťahovali. Chladnejšie
miesto zabrzdí bujný rast.

Pôdne podmienky
Zeler potrebuje pôdu humóznu, bohato
zásobenú živinami, nevysýchavú, neutrálnu až slabo zásaditú stredne ťažko hlinitú.
Vyžaduje stálu vlhkosť vzduchu a pôdy,
preto mu vyhovujú aj mierne zatienené polohy. Sucho znižuje úrodu i kvalitu dužiny.
Koreňová sústava rastie do šírky až 70 cm
a hĺbky 150 cm. Aj keď hovoríme o koreňovej zelenine, zeler vytvára buľvu podobne
ako reďkovka a červená repa. Nevytvára
buľvu ak je hlboko zasadený. Pri vysádzaní sadíme na vrch miernej hroble len do
hĺbky, aby boli zakryté korene. Pri výsadbe
skrátime korene, čím podporíme tvorbu absorpčných koreňov. V našich podmienkach
vysádzame až koncom mája, pretože ak po
výsadbe poklesnú teploty pod 10°C môže
dôjsť k jarovizácii a zeler vybieha do kvetu.
Sadenice pred výsadbou otužujeme a postupne znižujeme teplotu, sadíme v spone
40x40-50 cm, pretože pri hustejšom spone
vyrastú menšie hľuzy. Po ujatí hnojíme
močovkou, hnojivých zákvasom. Zálievka
prekvaseným hydinovým trusom neriedeným (po závlahe) 6x počas sezóny vytvára
až 300 g buľvy. Zeler je citlivý na nedostatok
vápnika, mangánu a bóru. Pri nedostatku
bóru odumierajú srdiečkové listy, praskajú
a hnednú buľvy. Pri skladovaní zahníva od
srdiečka. Zeler je jedným z málo druhov
zeleniny, ktorý k dobrému rastu potrebuje
chloridové hnojivo (draselnú sól, nie síran
draselný) čo pri nedostatku hnoja môže byť
príčinou neúspechu pri pestovaní. Hneď
po ujatí môžeme aplikovať zálievku 1%
draselnou soľou (10 dkg na 10 litrov vody),
ktorú počas pestovania ešte raz zopakujeme. Počas pestovania neprihŕňame - zeler
musí mať korene vonku, často kypríme.
V priebehu augusta rastlinám odrežeme
ostrým nožom bočné korene, čím docie-

lime pekne tvarované buľvy. Odtrhávanie
listov počas vegetácie znižuje výnosy. Na
listy si vyčleňme 1-2 rastlinky. Zavlažujeme
dávkou 25-50 litrov na štvorcový meter
a počas sezóny použijeme 8-12 uvedených
dávok. Najviac vlahy potrebuje v auguste
a septembri. Ak nemáme močovku, hydinový trus alebo hnojivý zákvas pridávame
NPK alebo Cererit do závlahovej vody.
Zberáme do polovice októbra za suchého počasia, korene skrátime na 2-4 cm,
hneď odstránime listy až na malé srdiečko 1-2 listov. Skladujeme pri teplote 2°C
v piesku alebo ľahkej zemine.

Vitamíny - liečivé účinky
Obsahuje éterické oleje, vitamín B1, B2, list
75 – 100 mg vitamínu C. Z minerálov vápnik, sodík, draslík, horčík a fosfor.
Podporuje trávenie, činnosť ľadvín, vhodný
pri cukrovke.

Kuchynské použitie
Zeler nečerná pri varení, ak ho na chvíľu
pred varením ponoríme do octovej vody. Dá
sa dusiť, zapekať, plniť alebo vyprážať. Vňať
varením v polievke stráca svoju hodnotu.


FS Krompašan hľadá Nových ľudí
Folklórny súbor Krompašan hľadá mladých ľudí
do tanečnej, hudobnej a speváckej zložky.
Trénujeme každý piatok od 19.00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Krompachoch.
Vedúci FS Krompašan: Hendrich Papcun, tel.: 0905315509
Detský folklórny súbor Krompašanček hľadá šikovné deti od 5 rokov do svojho súboru.
Skúšky sú každý pondelok od 15.00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Krompachoch.
Vedúci FS Krompašanček: Terézia Ondašová, tel.: 0918 136 341

Ján Milo
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Upozornenie na povinnosti prevádzkovateľa
malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
Mesto Krompachy u p o z o r ň u j e, že
každá právnická, alebo fyzická osoba
oprávnená na podnikanie, ktorá je prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia v meste Krompachy,
v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej len zákon o poplatkoch)
a v zmysle Všeobecne záväzným nariadením Mesta Krompachy č. 10/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len
VZN 10/2011) je povinná oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý
zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu
palív a surovín, z ktorých znečisťujúce
látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na
zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia
za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín,
počte prevádzkových hodín malého
zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu
a účinnosti odlučovacích zariadení.

V prípade, ak táto povinnosť nie je splnená, teda prevádzkovateľ malého zdroja
znečisťovania ovzdušia neoznámi uvedené náležitosti Mestu Krompachy, Nám.
slobody 1, 053 42 Krompachy, uloží Mesto
Krompachy v zmysle § 8 ods. 3 zákona
o poplatkoch pokutu do výšky 663,87 €.
• Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania
ovzdušia je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania
ovzdušia ( § 2 písm. f) zák. č. 137/2010
Z. z. o ovzduší v platnom znení ).
• Zdrojom znečisťovania ovzdušia je stacionárny zdroj, ktorým je technologický
celok, sklad alebo skládka palív, surovín
a produktov, skládka odpadov, lom alebo
iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia
alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná
stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá
znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých
zariadení a činností v rámci funkčného
celku a priestorového celku. Malý zdroj
je ostatný technologický celok, plochy, na
ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu
spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov, odpadov

a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce
ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja. Stacionárne zariadenia na spaľovanie palív sú napr. kotly,
gamatky, pece na všetky druhy palív).

V roku 2013 na území mesta Krompachy
prevádzkovali malé zdroje znečisťovania ovzdušia nasledovné fyzické osoby
oprávnené na podnikanie a právnické
osoby:

• Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa
malého zdroja znečisťovania ovzdušia:
Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia vo svojom oznámení podľa
§ 6 ods. 4 zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a čl. 4, ods.1 VZN
č. 10/2011 uvedie najmä:

Atrex s. r. o.		
Bandžuch Ivan - NICO
BIO-plus spol. s r. o., Spišská Nová Ves
C & K Limousines s.r.o.
Centrum voľného času PRÍMA
Danajková Mária		
Hasma s. r. o.		
HZ Metal, s.r.o.		
IBEJA s.r.o.		
Jergová Veronika Kvetinárstvo
JHP Group s.r.o.		
KANDRIK s.r.o.		
Kinrejam s. r. o.		
Kovohuty a.s.		
Kromlus spol. s r. o.		
Marton František		
Messner Ba košová Natália
Messner Bakošová Natália
Mestská lekáreň spol. s r. o.
MILK-AGRO s. r. o.		
Ministerstvo vnútra SR
MM CLASS s.r.o.		
MUDr. Renáta Smiková
Nábytok Šimková Mária
Neupauer Emil AUTOSERVIS AUTOLAK
PROFI - Jozef Pribičko
Prvé mestské zdrav. stredisko
Rosimex - Slovakia a. s.
SEZ Krompachy a. s.		
Slovenský zväz záhradkárov ZO 38-2
Slovpol Krompachy, spol- s r. o.
SPP-distribúcia a.s.		
STI, spol. s r.o.		
Termokomplex spol. s r. o.
TESCO STORES SR a.s.
VIESTA-Farby laky		
Vladimír Kaľavský		
Všeobecná úverová banka a.s.
Základná škola s materskolu školou,
ul. SNP
Základná škola s materskou školou,
ul. Maurerova
Zlieváreň SEZ Krompachy a. s.
Železnice Slovenskej republiky

a) Názov, IČO a sídlo prevádzkovateľa
zdroja,
b)činnosť prevádzkovateľa malého zdroja,
c) druh zdrojov znečisťovania ovzdušia
(napr. uviesť kategóriu technologického
zdroja, alebo spôsob vykurovania),
d) počet zdrojov znečisťovania ovzdušia
(napr. počet kotlov, ich príkon, resp. výkon),
e) adresa miesta, kde je zdroj znečisťovania
ovzdušia umiestnený a prevádzkovaný,
f) spotrebu palív a surovín u uplynulom
roku, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú - druh a množstvo (Príloha č. 1 VZN
č. 10/2011 Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi),
g) súhrnný menovitý tepelný príkon
zdrojov znečisťovania ovzdušia,
h) počet a druh hospodárskych zvierat
(v prípade chovu zvierat).
VZN č. 10/2011 Mesto Krompachy je
k dispozícii na MsÚ v Krompachoch,
č. dverí 17 a je aj zverejnené na webovej
stránke mesta: www.krompachy.sk. Prílohu č. 1 tohto VZN tvorí Sadzobník poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi.
Vyzývame každého prevádzkovateľa
malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
ktorý si ešte oznamovaciu povinnosť
nesplnil, aby oznámil vyššie uvedené
náležitosti Mestu Krompachy, Námestie
slobody 1, 053 42 Krompachy v termíne
najneskôr do 15.2.2014.
Bližšie informácie v prípade potreby
vám poskytneme na Odd. výstavby, ŽP
a TS (Ivo Hinďoš), č. dverí 17, alebo na tel.
č. 053/4192221.

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi boli v roku 2013 určené spolu
vo výške 3237,00 €.
Ivo Hinďoš,
odd. výstavby, živ. prostredia a tech. služieb
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Vlaňajšie Pankuškové fašiangy strážil ležiaci
snehuliak a ukončila pochovaná basa
Pankuškové fašiangy v lyžiarskom stredisku Plejsy nad
Krompachmi
odštartovali
minulý rok sériu podujatí dlhodobého programu KSK Terra
Incognita – Krajina nespoznaná.

Ten bol súčasťou projektu Európske hlavné mesto kultúry
Košice 2013. Krompašania od
8. do 10. februára 2013 pripravili tradičnú rozlúčku s fašiangami, ktorú dokonale vyzdobila
príroda poriadnou nádielkou
snehu.
Aj keď ešte pár dní pred akciou
sa kvôli malému množstvu
snehu organizátori obávali
o súťaž v stavaní snehových
sôch, Perinbaba zariadila na
celom Spiši dostatok materiálu.

V piatok 8. februára 2013 sa žiaci a študenti z Krompách pustili
do snehových kvádrov a okolo
obeda už na svahu stáli krásne
sochy. Ozdobou areálu sa stal
22-metrový ležiaci snehuliak.
Na pódiu sa striedali účinkujúci
z detského folklórneho súboru Krompašanček so svojimi
staršími kolegami zo súboru
Krompašan. Veľkú pozornosť
pritiahli súťaže v jedení pankuškov. Podvečer dorazil sprievod
folkloristov a masiek a mohla
začať veselica.
Sobota začala tradičnou zabíjačkou. Majstri mäsiari - dolnozemskí Slováci - pricestovali
z rumunského Nadlaku. Po ich
klobáskach a hurkách sa len zaprášilo. Na svahu sa zatiaľ lyžiari snažili vytvoriť čo najdlhšieho

hada, predviedli sa retro lyžiari
v starodávnych odevoch i v karnevalových maskách. Každý si
mohol vyskúšať slalom pomedzi
varechy a deti si zahrali vybíjanú snehovými guľami. Divákov

pri pódiu roztancovali a rozospievali folklórne súbory Slovinočka, Slovinka a Vranovčan,
dobrú náladu rozdávala ľudová
rozprávačka Araňa. Pódium sa
zaplnilo aj súťažiacimi v jedení
pankúškov a pití kvasinkového
piva. Večer rozjasnil oblohu nad
Plejsami ohňostroj, ktorý znamenal začiatok ďalšej veselice.
Z Košíc do Krompách a späť sa
vydal aj historický vláčik - motorový vozeň M 131.1125 známy
pod menom Magda.
V nedeľu rozohriali divákov
deti z Jadlovčeka a potom povzbudzovanie súťažiacich vo
vyžierkovej súťaži. Okolo obeda
folklórna skupina Borovničák
z Vojkoviec prišla pochovať
basu. Humorné zinscenovania
starodávneho ľudového zvyku
- pochovania basy - ukončilo
trojdňové plesanie a hodovanie.
Autor: Zuzana Bobriková,
foto: archív KC KSK

ZBIERKA HRAČIEK pre detičky v núdzi
Máte doma hračky, s ktorými sa už Vaše deti nehrajú?
Môžete ich darovať detičkám do krízového centra v Košiciach.
Hračky môžete nosiť každý pondelok, utorok a stredu
(od 13:00 do 16:00) do CVČ PRIMA v Krompachoch.
Zbierka trvá do 28. februára 2014.
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Kultúrny program
Piatok, 28.2.2014

Sobota, 1.3.2014

14:00
14:15
14:30
			
14:45
15:00
15:20
15:30
			
16:00
16:15
			
16:30
17:00
			
17:30
18:30

10:00 Otvorenie
10:10 Vystúpenie FS Slovinka zo Sloviniek/ Začiatok zabíjačky
10:30 Rumunské zabíjačkové zvyky, ľudová hudba
10:40 DFS Jadlovcek, Margecany
11:15 Zábavná dvojica – gazdičko a gazdiná
11:30 DFS Jadlovček, Margecany
11:45 Súťaž v jedení pankuškov - deti, 1. miesto – detský ski pass
12:00 Zábavná dvojica – gazdičko a gazdiná
12:20 Retro lyžiari, lyžovanie v maskách
13:00 Zábavná dvojica – gazdičko a gazdiná
13:30 Súťaž v jedení pankuškov – dospelí, 1. miesto – voľný vstup
			 do wellness pre 2 osoby, Hotel Plejsy
14:00 DFS Krompašanček
14:20 Súťaž v pití kvasinkového piva a jedení klobás
14:45 FS Krompašan
15:15 Fašiangové masky – vylosovanie
15:30 Zábavná dvojica – gazdičko a gazdiná
15:45 FS Kalina, Kolinovce
16:15 Zábavná dvojica – gazdičko a gazdiná
16:45 FS Borovničak, Vojkovce – pochovávanie basy

Otvorenie podujatia
Vystúpenie DFS Slovinočka zo Sloviniek
Vyhodnotenie snehových sôch vytvorených žiakmi a študentmi
našich škôl (príp. kresieb na tému fašiangy pri nepriazni počasia)
Ľudová rozprávačka Araňa
Vystúpenie DFS Bradlanček z Kľuknavy
Ľudová rozprávačka Araňa
Predpokladaný príchod koča na Plejsy, ľudová hudba v podaní
Hvizdošovcov
Vystúpenie Jednoty dôchodcov z Harichoviec
Súťaž v jedení langošov – 1.miesto – voľný vstup do wellness
Hotel Plejsy pre 2 osoby
Pásmo Jednoty dôchodcov Slovenska z Krompách
Súťaž v pití vareného vína, 1. miesto – večera pre dvoch,
Hotel Plejsy
U baby – Olympic revival
Voľná zábava

Medzi jednotlivými vstupmi sa o zábavu postarajú vynikajúci muzikanti Hvizdošovci.
Od MsÚ pôjde na Plejsy fašiangový koč s maskami a folkloristami
a na cestu im bude vyhrávať ľudová hudba Hvizdošovci. Odchod je
o 14:30 hod. z Nám. slobody.
Ak bude priaznivé počasie budú žiaci ZŠ, ZUŠ a študenti Gymnázia v Krompachoch tvoriť snehové sochy. V prípade nedostatku
snehu bude náhradný program – namaľovať obraz s fašiangovou
tématikou.

Medzi jednotlivými vstupmi vám v sobotu bude hrať ľudová hudba Gregovci.
O pravú zabíjačkovú atmosféru sa postarajú pozvaní mäsiari
z Rumunska. Návštevníci tak budú mať možnosť ochutnať domáce
klobásky, jaternice či obarovú polievku.
Chýbať nebudú ani sladké pankušky. Pripravovať ich budú dámy z
Únie žien Slovenska v Krompachoch.
Zmena programu vyhradená.
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Ak vieš, odpovieš

SUDOKU

1. Na ktorom mieste štvrť ligovej tabuľky zimujú futbaloví seniori Pokroku SEZ Krompachy?
a) na 9. mieste
b)na 10. mieste
c) na 11. mieste

2. Ktoré slovenské mesto zdobí prívlastok „slovenský Rím“?
a) Trenčín
b)Trnava
c) Nitra

Sudoku je hlavolam, ktorého názov vznikol z japonského "Súdži wa
dokušin ni kagiru," ale jeho pôvod nie je japonský, je európskeho pôvodu.
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.

4

1
1

3. 27. januára sme si pripomenuli 185. výročie narodenia slovenského štúrovského básnika, autora básne Smrť Jánošikova.
Bol ním:

8

9

9

a) Andrej Sládkovič
b)Samo Chalúpka
c) Ján Botto

2

6

7

8

5
9

8

4. Čo znamená v slovenčine slovo defraudácia?
a) sprenevera
b)poníženie
c) likvidácia

6

5

1
8

5. Ktorý hrad na Slovensku je rozlohou najväčším v strednej
Európe?
a) hrad Beckov
b)Spišský hrad
c) hrad Strečno
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9
7
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Správne odpovede nám posielajte na adresu: Redakčná rada Krompašského spravodajcu,
MsÚ Krompachy, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy. Správne odpovede
z čísla 1/2014 sú 1a, 2c, 3b, 4b, 5b. Šťastnou výherkyňou je pani Marcela Kučmová.

KUPÓN č. 2

Autor: Dušan Girba

VTIPOVISKO
Továrnik sa vypytuje syna:
- Čo by si chcel na svoje narodeniny, Števko?
- Mladšieho bračeka.
- Do tvojich narodenín je už len jeden mesiac,
a to je veľmi krátky čas.
- Prečo by bol krátky? Vždy tvrdíš, že každá lehota sa dá dodržať,
len na vyriešenie treba nasadiť viac ľudí.
Texaský
ropný
magnát
navštívi
vychyteného maliara. So závisťou sa obzerá po ateliéri
a vzdychne si:
- Vám je ale dobre!
- Prečo?
- Nepoznám nikoho takého, ktorý by zarábal tak veľa s takým
malým množstvom oleja.
V divadle sa rozprávajú dvaja muži. Jeden z nich ukazuje na

Krompašský spravodajca
je v predaji po 20. dni
v príslušnom mesiaci.
Uzávierka príspevkov do marcového čísla je 7.3. 2014.

prázdnu stoličku pred nimi a vraví:
- Ty, tieto lístky sú veľmi drahé a pozri, existuje aj taký, ktorý si
kúpi lístok a nepríde.
Na to sa ozve muž sediaci vedľa prázdnej stoličky:
- Lístok na túto stoličku som kúpil pre svoju manželku, ale žiaľ
zomrela.
Muži sa ospravedlnia a jeden z nich sa ešte opýta:
- Nenašiel sa niekto vo vašej rodine, kto by bol prišiel miesto nej?
- Žiaľ, nenašiel sa, - vraví muž. – Všetci sú na jej pohrebe.
Mladý pár vyjde z lesa a zastavia auto:
- Mohli by ste nám dať 2 litre benzínu? – spytuje sa mládenec.
Starší pán prekvapene sa na neho pozerá a vraví:
- Synku, ona je jedna fantastická kočka, je prekrásne počasie,
les je pekný a nemáte benzín! Povedz mi, kieho frasa by si ešte
chcel?!
Pozbieral a preložil Ľudovít Dulai
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