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mohlo služobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k svojim matkám a stráviť
s nimi deň. V novodobej histórii
ľudstva sa Deň matiek dostal do
povedomia na prelome 19. a 20.
storočia, a to vďaka Američanke
Anne Marie Jarvisovej, ktorá
viedla kampaň za vyhlásenie
dňa venovaného matkám. Už
o dva roky neskôr tento sviatok
oslavovali v 45 štátoch USA.
8. mája 1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho vyhlásenia
druhej májovej nedele za Deň
matiek Kongresom USA. Prezident Woodrow Wilson podpísal
neskôr dokument, v ktorom
bol Deň matiek vyhlásený za
celoamerický národný sviatok.
Dátum druhej májovej nedele

sa rozhodli prijať za svoj takmer
všetky krajiny na svete. Tradícia
Dňa matiek na Slovensku bola
obnovená až po roku 1989, kedy
sa začal sláviť druhú májovú nedeľu v roku.
Tento pekný sviatok sme si
pripomenuli aj v našom meste.
Deti z MŠ Robotnícka a žiaci
ZŠ s MŠ Maurerova ulica, ZŠ
Zemanská ulica, ZUŠ, ŠZŠ,
mažoretky Cheeky girls a detský
folklórny súbor Krompašanček
pripravili pre všetky mamy krásny program, ktorý predviedli
v divadelnej sále Domu kultúry
v nedeľu 11.mája, za čo ďakujeme všetkým žiakom i pedagógom, ktorý ho starostlivo
pripravili.

mesačník občanov Krompách

Mesiac máj
Mesiac máj je jeden z najkrajších mesiacov roka. Príroda sa
prebúdza, je tu jar. Rozkvitnuté
stromy, záhrady a lúky hrajúce
všetkými farbami, upokojujúca
zeleň stromov. To všetko patrí
k máju. K máju sa však viaže aj
množstvo významných udalostí a tradícií.

Jednou z nich je aj „stavanie
májov“. Máje boli známe už
v období staroveku, kedy ich
ľudia dávali pred svoje domy
ako ochranu pred zlými duchmi
a chorobami. V slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu
priania hojnosti a dostatku plodov a krmiva a od tejto myšlienky sa májová tradícia vyvinula
do podoby ako ju poznáme dnes.
Aj my sme si pripomenuli túto
milú tradíciu. Statnú jedľu
ozdobenú farebnými stužkami
vztýčili na námestí pri kostole
chlapci z folklórneho súboru
Krompašan, ktorí nám potom
spolu s dievčatami predviedli
krátku, ale zaujímavú ukážku
ľudových tancov a piesní, ktoré
v minulosti stavanie májov sprevádzali.
Jedným z historických sviatkov je sviatok 1. máj – sviatok
práce, ktorý sa traduje už vyše
120 rokov. Zrodil sa na pamiatku nevinných obetí masového
štrajku chicagských robotníkov
roku 1886 za osemhodinový
pracovný čas. Prvý máj za štátny sviatok vyhlásil prezident
Masaryk v roku 1919 a odvtedy
bol zrušený ako deň pracovného
voľna iba raz – počas fašistického Slovenského štátu. Napriek

tomu práve za prvej republiky
postrieľali žandári niekoľko
desiatok slovenských robotníkov (medzi nimi aj jednu ženu)
pri pokojných demonštráciách
proti prepúšťaniu z práce, za
zvýšenie platov či proti zníženiu
prídelu múky.
Ďalším významným sviatkom
v máji je 8. máj, Deň víťazstva
nad fašizmom. Pripomíname
si tu koniec najväčšej tragédie
20. storočia – II. svetovej vojny.
Vzdávame tak hold tým, ktorí
sa obetovali aj za našu slobodu,
majetok najcennejší – vlastný
život.
Pri
pamätníku
padlých
v 2. svetovej vojne sa stretli
občania nášho mesta, aby si
položením vencov uctili a pripomenuli obete najväčšieho vojnového konfliktu na svete.
Druhá májová nedeľa, kedy
slávime Deň matiek, nám
každoročne pripomína jeden
z najkrajších darov, ktoré tu na
zemi človek má, dar starostlivej a milujúcej matky. História
Dňa matiek siaha až do obdobia
antiky. V starovekom Grécku
oslavovali ženu ako darkyňu
života už 250 rokov p. n. l. v podobe slávností na počesť matky
všetkých bohov – bohyne Rhey.
Starovekí Rimania oslavovali
sviatok Matronalia, ktorý bol
zasvätený bohyni Juno. Za
predchodcu Dňa matiek v jeho
dnešnej podobe možno považovať tzv. Nedeľu matiek, ktorú
začali oslavovať 16. storočí
v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu, sa

Mária Brejková Ondová

Mestský úrad informuje

Reakcia spoločnosti
KFŠ-Delta, s.r.o.

Z aktivít našich škôl

Beseda so spisovateľkou
Toňou Revajovou

Historické okienko

Záhradkárska poradňa
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42. ročník Nočného pochodu
Krompachy – Prešov
Tradícia „Nočného pochodu
Krompachy – Prešov“ píše už
svoje 42 kapitolu. Stalo sa dlhoročnou tradíciou, že skupina
nadšencov každoročne nastupuje na štart pochodu. Začiatky
tohto podujatia boli spojené
z oslavou 1. mája.

V prvopočiatkoch to boli študenti vysokých škôl z Prešova
a Košíc, ktorí sa rozhodli takouto formou po absolvovaní 50
kilometrovom pochode sa zapojiť do prvomájových sprievodov
v Košiciach a Prešove.
Pochod začína pri pamätníku
uctením si pamiatky obetí Krompašskej vzbury. Od pamätníka
sa účastníci presúvali a takto je
to stále pred budovu Mestského
úradu. Po krátkom uvítaní predstaviteľmi mesta nasleduje slávnostný štart. V minulosti trasa
viedla po štátnej ceste do Košíc
a Prešova. Posledne ročníky
organizuje toto podujatie „Klub
prešovských turistov“ a samotný

pochod je obtiažnejší o skutočnosť, že časť trasy je po asfalte
a časť po lesných cestách. Pochod vedie po trase Krompachy
– Margecany – Ľubovec - Kvašná voda - Prešov. Po 10-tich hodinách a 50 kilometroch chôdze
je cieľ mesto Prešov. Pochod sa
uskutočňuj za každého počasia.
Podujatie je nesúťažné, organizátor nevyhodnocuje poradie
v cieli. Tohtoročného 42. ročníka
sa podľa slov organizátorov po-

Mesto Krompachy Vás srdečne pozýva na oslavu

stavilo na štart 104 účastníkov
z rôznych časti Slovenska.
Posledné ročníky pochodu sú
čoraz populárnejšie a účastníkov pribúda. Podujatie má spoločenskú aj športovú hodnotu
a nadšenie prešovských organizátorov je zárukou pokračovania
pochodu aj v budúcom období.
Organizátorom patrí naše poďakovať za propagáciu mesta aj
takouto formou.
Stanislav Barbuš

Festival tanca 2014
Dňa 14.6.2014 o 15:00 hod.,
pri hoteli Plejsy Krompachy
Príďte sa pozrieť na vystúpenia amatérskych aj
profesionálnych tanečných skupín rôznych
žánrov tanca.
Hostia podujatia
tanečné skupiny

The Pastels a Salsa Saliente

JUBILANTI
Srdečne blahoželáme
jubilantom, ktorí sa v máji
dožívajú:

99 rokov
Margita Blaščakievičová

95 rokov
Ľudmila Böhmerová

92 rokov
Anna Dirdová

80 rokov
Mária Gulová

75 rokov
Elena Vojteková
Mária Polačeková
Anna Marasová
Helena Vyšnická

70 rokov

Dňa detí

Nedeľa 1.6.2014 od 14:00 hod. pri hoteli Plejsy Krompachy
Čo vás čaká?
Kultúrny program – mažoretky, DFS Krompašanček, Bábkové divadlo „Medovníkový domček“
• Vodné bubliny • Nafukovacie atrakcie • Maľovanie na tvár • Jazda na koni
• Pojazdné terárium • Súťažné stanoviská
a ďalšie atrakcie
Cena vstupenky 0,50 Eur. Vstup detí do 15 rokov len v doprovode rodiča.

Mesto Krompachy Vás srdečne pozýva na

Spoločenská
rubrika

Mária Fabianová
Kvetoslava Rusnáková
Katarína Sobotová
Ján Lörinc
Urban Rodzik

Narodenia v apríli
Dunka Ivan
Dunka Sergej
Dunková Alexandra
Dunková Paulína
Pokuta Damián
Sikorová Nela

Úmrtia v apríli
Bandžuch Anton 1942 – 2014
Figuliová Blažena 1932 – 2014
Jendrek Ján
1953 – 2014
Lustigová Helena 1926 – 2014
Macko Ivan
1984 – 2014
Mižikár Juraj
1957 - 2014
Pokutová Bernadeta1952 – 2014
Schrötter Ladislav1932 – 2014
Sýkorová Etela 1921 – 2014
Uličný Ján
1945 – 2014
Urbanová Eva 1949 – 2014
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MsÚ informuje
Oddelenie organizačno-správne a sociálnych vecí
Sociálna starostlivosť v roku 2013
Oblasti pôsobenia oddelenia vo veciach
sociálnej starostlivosti sú dané zákonom
o rodine, zákonom o pomoci v hmotnej
núdzi, zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, zákonom
o sociálnych službách a ostatnými legislatívnymi normami a všeobecne záväznými
nariadeniami.

Zabezpečovanie
sociálnych
služieb
v meste sa odvíja od Komunitného plánu
sociálnych služieb, ktorý bol mestským
zastupiteľstvom schválený pre roky 2010
– 2018 a jeho obsahom je analýza stavu
poskytovaných sociálnych služieb, analýza
požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, analýza sociologických a demografických údajov, určenie cieľov a priorít rozvoja
sociálnych služieb, časový plán realizácie
a spôsob vyhodnocovania plnenia plánu.
Výška úhrady za poskytnutie jednotlivých
sociálnych služieb je určená Všeobecne
záväzným nariadením Mesta Krompachy
č. 7/2011 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
Mesto Krompachy v zmysle zákona o sociálnych službách má v Registri poskytovateľov sociálnych služieb registrované tieto
sociálne služby:
- sociálne služby krízovej intervencie - na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie fyzickej osoby, ide predovšetkým
o zabezpečenie nevyhnutných podmienok
na uspokojovanie základných životných
potrieb - poskytované v budove Zariadenia
sociálnych služieb Maška s uvedenou kapacitou:
• nocľaháreň, 7 miest
• útulok, 5 miest
• zariadenie núdzového bývania,
		 20 miest,
- opatrovateľská služba - sociálna služba
na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu, alebo
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
- práčovňa - podporná sociálna služba,
- denné centrum seniorov - podporná
sociálna služba.

Zariadenie sociálnych služieb mesta
Krompachy „Maška“.

Ide o zariadenie s celoročnou prevádzkou,
kde sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
alebo ubytovanie na určitý čas, sociálne
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv
a právom chránených záujmov, nevyhnutné
ošatenie a obuv, a utvárajú podmienky na
prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie
a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.
Služby tohto zariadenia v nocľahárni využilo v roku 2013 celkom 11 osôb. Prevádzkové
náklady zariadenia boli vo výške 15 tis. €.
Na prevádzku poskytlo Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny finančný príspevok
vo výške 6.446 €. Platby od klientov za poskytnuté služby boli vo výške 1.484 €.

Opatrovateľská služba
Ide službu, ktorá sa poskytuje osobe, ktorá
je odkázaná na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonov starostlivosti
o svoju domácnosť a základných sociálnych
aktivitách.
Táto služba umožní starším a invalidným
občanom možnosť ostať vo svojej domácnosti aj napriek tomu, že ich sebestačnosť
sa znižuje.
V roku 2013 táto služba bola poskytnutá
32 občanom Krompách, z toho 13 v dome
s opatrovateľskou službou na Lorencovej
ulici v bytoch osobitného určenia (10 jednoizbové, 2 dvojizbové byty). V danom
roku bolo ukončené poskytovanie opatrovateľskej služby ôsmim občanom a ôsmim
občanom sa táto služba začala poskytovať.
Výška úhrady za 1 hod. opatrovateľskej
služby je stanovená VZN č. 7/2011 na 1,20
€. Za celý rok bolo poskytnutých klientom
9.110 hod. opatrovateľskej služby. Túto
službu poskytovali opatrovatelia – zamestnanci mesta – s celkovým úväzkom 6,4.
Ročné náklady na zabezpečenie tejto služby
boli vo výške 44.932 €. Platby od klientov
boli vo výške 10.715 €. Opatrovateľskú službu poskytuje mesto občanom od 1.1.2013

Práčovňa
Od septembra 2012 má Mesto Krompachy
zriadenú práčovňu, ako podpornú sociálnu službu, ktorá je súčasťou kancelárie

opatrovateliek v dome s opatrovateľskou
službou na Lorencovej ulici, kde sú utvorené podmienky na pranie a sušenie bielizne.
Práčovňa je určená pre občanov, ktorí sú
prijímateľmi opatrovateľskej služby v dome
s opatrovateľskou službou, pričom v rámci
úkonov starostlivosti o svoju domácnosť
majú zmluvne dohodnuté pranie bielizne
a šatstva. Výška úhrady za pranie a sušenie
je stanovená VZN č. 7/2011, pričom prijímateľ služby je povinný zabezpečiť si prací
prostriedok na vlastné náklady. Výdavky
a príjmy práčovne v roku 2013 boli vo výške
63 €.

Denné centrum seniorov (DCS)
Mesto zriadilo a prevádzkuje Denné centrum seniorov (predtým klub dôchodcov).
Klub dôchodcov bol otvorený 29.12.1973,
o čom je zápis v kronike mesta, teda svoje
poslanie plní už vyše 40 rokov. V domčeku
na Ulici SNP č. 21 sa stretávajú seniori
mesta 4-krát v týždni pri záujmových
činnostiach, spoločenských podujatiach,
besedách a prednáškach. DCS nemá právnu subjektivitu, je spravované mestským
úradom. Najvyšším orgánom DCS je výročná členská schôdza. Činnosť DCS plánuje
a riadi samospráva denného centra. Financovanie DCS je v rámci schváleného
rozpočtu mesta. V roku 2013 DCS zorganizovalo pre svojich členov 12 podujatí, medzi
ktorými nechýbali prednášky a besedy,
kultúrno-spoločenské podujatia, ale ani
športový deň, či zájazdy na kúpalisko Vrbov
a do Bardejovských kúpeľov. Ku koncu roka
DCS evidovalo 106 členov, čo je oproti roku
2012 menej o 10 členov. Účasť na jednotlivých podujatiach bola okolo 50 členov.
Výročná členská schôdza vo svojej správe
konštatovala, že plán činnosti na rok 2013
bol splnený, za čo patrí poďakovanie členom samosprávy denného centra, ktorí
túto činnosť vykonávajú dobrovoľne. Mesto
v danom roku vynaložilo na prevádzku
a činnosť DCS finančné prostriedky vo výške 5.826 €.

Jednorazová dávka
V roku 2003 mesto vo svojom rozpočte vyčlenilo aj finančné prostriedky pre poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
a jednorazovej dávky sociálnej pomoci.
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Na poskytnutie tejto dávky nie
je právny nárok. Jednorazová
dávka sa poskytuje na základe
individuálneho posúdenia odkázanosti občana a spoločne
posudzovaných osôb a mesto ju
poskytuje iba do výšky schváleného rozpočtu na príslušný
kalendárny rok.
Postup a podmienky, na základe ktorých mesto poskytuje
jednorazovú dávku, ustanovuje
všeobecne záväzné nariadenie
mesta č. 2/2009. V roku 2013
bolo podaných 5 žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky
v celkovej výške 360 € (parkovné miesto pre ZŤP občana, ošatenie a obuv, palivové drevo).
Mesto zabezpečuje aj pochovanie nebohých, tzv. sociálny
pohreb, zo zákona o pohrebníctve a to v prípade, ak nikto
iný nezabezpečí pohreb. V roku
2013 mesto takýto pohreb nezabezpečovalo.

Príspevok na stravovanie
dôchodcov
Mesto má od roku 2009 schválený v rozpočte aj finančný
príspevok
na
stravovanie
dôchodcov, ktorý je dobrovoľnou,
nenárokovateľnou
sociálnou pomocou mesta, vo
výške schválenej v rozpočte
na príslušný kalendárny rok.
O príspevok si môžu požiadať tí
poberatelia dôchodku, ktorých
príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší alebo
sa rovná 1,9 násobku životného
minima. Životné minimum
sa mení k 1. júlu daného roka
a od 1.7.2013 je 198, 09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú
fyzickú osobu.
Výška príspevku na jeden obed
je teda závisí od príjmu a je 0,20
€, 0,30 € a 0,40 €.
Konkrétne podmienky uvedeného príspevku sú uvedené
v Zásadách poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcov. V roku 2013
mesto poskytlo tento príspevok
štyrom obyvateľom v celkovej
výške 158 €.

Sociálnoprávna ochrana detí
a sociálna kuratela

V roku 2013 bolo umiestnených
22 maloletých a mladistvých
osôb v zariadeniach, v ktorých
sa vykonáva ústavná starostlivosť, ochranná výchova, predbežné opatrenie alebo výchovné
opatrenie nariadené rozhodnutím súdu. Mesto, ako orgán
sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, spolupracuje s ÚPSVaR a zariadeniami,
v ktorých sa vykonáva ústavná
starostlivosť pri vypracovaní
a vyhodnotení uložených opatrení. Plnenie účelu výchovného
opatrenia sa vyhodnocuje raz
za 2 mesiace, plán sociálnej
práce s dieťaťom s nariadenou
ústavnou starostlivosťou sa
vyhodnocuje raz za 6 mesiacov.
V roku 2013 bolo v spolupráci
s orgánmi sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
spracovaných a vyhodnotených
15 plánov sociálnej práce s dieťaťom s nariadenou ústavnou
starostlivosťou a vyhodnotené
3 uložené výchovné opatrenia.
Rozsiahlejšou agendou je vykonávanie šetrení v rodinách, pre
potreby justície, hlavne z dôvodu súdnych konaní vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti,
ÚPSVaR, školy a iné. Takýchto
šetrení bolo za rok vykonaných
77.
V rámci súdnych konaní zastáva mesto funkciu opatrovníka
občanom, ktorí nereagujú na
výzvy súdu. V roku 2013 bolo
takto súdom ustanovené mesto
za opatrovníka pre 27 osôb.
V danom roku mesto vykonávalo funkciu opatrovníka aj
2 osobám z dôvodu obmedzenia
spôsobilosti na právne úkony.

Terénna sociálna práca
Mesto Krompachy sa od
1.9.2012 zapojilo do národného projektu „Terénna sociálna
práca v obciach“ ktorý svojimi
aktivitami nadväzuje na predošlé realizované projekty.
Takto kontinuálne od roku
2004 mesto realizuje už piaty
program terénnej sociálnej
práce.
Aktivity projektu sú naplánované do 31.10.2015. Terénnu
sociálnu prácu vykonávajú

6 pracovníci, ktorí majú kanceláriu na Starej Maši v ZSS
Maška. Títo pracovníci spolupracujú so školami a sprostredkúvajú komunikáciu medzi školu a rodinou, pri poskytovaní
pomoci klientom spolupracujú
so zdravotníckymi zariadeniami, pediatrami, spolupracujú
s úradom práce sociálnych vecí
a rodiny, spolupracujú s príslušníkmi policajného zboru - špecialistami pre prácu s rómskymi komunitami, sprevádzajú
klientov k rôznym inštitúciám,
vykonávajú pohovory s rodičmi
detí, ktoré si neplnia povinnú
školskú dochádzku a páchajú
rôznu priestupkovú činnosť
v meste, vyhľadávajú sociálne
vylúčených občanov a rodiny,
ktoré nezvládajú alebo zanedbávajú starostlivosť o maloleté
deti.
V roku 2013 vybavili pracovníci
uvedený počet intervencií v jednotlivých oblastiach: zamestnanosť – 365, bývanie – 441,
zdravie – 438, oblasť sociálnopatologických javov – 453, iné
– 484.
V zmysle Zmluvy o spolupráci
č. 179/2012-IZ-5,0/V uzavretej
s Fondom sociálneho rozvoja
Bratislava v rámci národného
projektu boli v roku 2013 poskytnuté mestu fin. prostriedky
vo výške 51.731 €, pričom ročné
výdavky na terénnu sociálnu
prácu boli vo výške 54 397 €.

Posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu
V zmysle zákona o sociálnych
službách sa Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na sociálnu službu
v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby
a v dennom stacionári podáva
obci.
Mestu Krompachy bolo v roku
2013 podaných 25 takýchto
žiadosti (11 opatrovateľská
služba, 14 zariadenie pre seniorov). Na základe žiadostí bolo
mestom následne vydaných
25 posudkov o odkázanosti na
sociálnu službu a 25 rozhodnutí
o odkázanosti na sociálnu
službu. Lekársku posudkovú

činnosť zabezpečuje mesto
prostredníctvom zmluvne dohodnutého posudkového lekára.

Osobitný príjemca
Mesto Krompachy bolo rozhodnutím ÚPSVaR Sp. Nová Ves
určené za osobitného príjemcu
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a tiež osobitným príjemcom na rodinné prídavky a príspevok k rodinným
prídavkom z dôvodu, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok
na účel, na ktorý je určený.
V roku 2013 mesto bolo osobitným príjemcom na rodinné prídavky a príspevok k rodinným
prídavkom v priemere mesačne
pre 48,25 poberateľov, čo je pokles oproti predchádzajúcemu
roku o 3 rodiny. Tieto finančné
prostriedky mesto vyplácalo
prostredníctvom
peňažných
poukážok, ktoré boli vydané
v celkovej sume 21.641 €.
Zmluvu o zabezpečení predaja
tovaru na uvedené poukážky
má mesto uzatvorenú so zmluvnými partnermi Mariban s.r.o.,
IBEJA s.r.o. a Mäso Marton.
V roku 2013 mesto bolo osobitným
príjemcom
dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke do júla pre dve posudzované osoby a následne
mesto požiadalo o ustanovenie
za osobitného príjemcu pre ďalších 12 rodín, čo je 72 spoločne
posudzovaných osôb. Za celý
rok takto mesto vyplatilo v hotovosti 16.632 €.
Za vykonávanie osobitného príjemcu bola mestu poskytnutá
dotácia v celkovej výške 1.253
€.
Bližšie informácie o jednotlivých sociálnych službách alebo
sociálnej pomoci sú zverejnené
na webovom sídle Mesta Krompachy v sekcii občan – sociálne
služby alebo Vám ich poskytne
osobne, alebo telefonicky pracovník mestského úradu PhDr.
Imrich Papcun, tel. č.: 419 22
30.
Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia organizačno-správneho a sociálnych vecí MsÚ
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Oddelenie výstavby, životného prostredia a technických služieb
- zabezpečuje pre mesto realizáciu
a kontrolu realizácie investičných akcií, opravy budov a priestranstiev, čistotu v meste, úpravu parkov, lavičiek,
ihrísk a v spolupráci s firmou EKOVER
kosenie, údržbu verejného osvetlenia,
zber odpadov.
Každú zimu sa stará o odpratávanie
snehu. V zime sa pripravili aj mantinely na klzisko a ľadová plocha, aby bolo
možné zabezpečiť vyžitie hlavne pre
mladších. No žiaľ zima 2013/2014 je
príliš mierna a ľad sa dlho neudržal.
Aj napriek rôznym problémom je snaha
udržiavať mesto čisté, upravené a plne
funkčné.
Snažíme sa zabezpečiť poriadok
a čistotu na verejných priestranstvách
a chod fontán i jednotlivých zariadení
mesta (ihriská, pieskoviská, kluby
a parky). Samozrejme, že je často potrebné zhodnotiť dôležitosť jednotlivých prác, a preto sú niektoré zdanlivo
súrne podnety realizované neskôr.
Vzhľadom na problémy s izoláciou
múrom na novom bytovom dome na

ul. Maurerovej sme zabezpečovali odkrytie, izolovanie a opätovné zakrytie
základov. Taktiež sa urobilo automatické vyčerpávanie vody zo záchytnej
studne umiestnenej nad spomenutým
bytovým domom.
Pravidelne sa čistia uličné vpuste a korytá potokov od nánosov,
aby sa vody v prípade väčších
zrážok nevylievali na chodníky
a cesty.
Každý rok sa snažíme opraviť maximálne množstvo ciest nakoľko to
dovoľuje rozpočet mesta. Opravil
sa pojazdový chodník pri Milk Agro
a hlavne sa robili vysprávky po zime
nakoľko po zime 2012/2013 sa ukázalo veľké množstvo dier a výtlkov.
V roku 2013 sme stihli opraviť aj časť
strechy na DK a ďalšie opravy sú naplánované na r.2014. Snaha je o prípravu
plavárne na sezónu. Pripravili sa taktiež opravu a obnovu ihrísk a zabezpečuje sa oprava a natieranie lavičiek či
stĺpov verejného osvetlenia.
Mesto realizuje veľký projekt, a to vy-

budovanie „Hnedého priemyselného
parku“ v chátrajúcej časti areálu SEZ,
kde by po skončení mohlo nájsť prácu
aj niekoľko stoviek ľudí.
V prípade čiernych skládok odpadu,
ktoré už nachádzame a likvidujeme
v rôznych častiach mesta sa často stáva,
že krátko po zlikvidovaní takejto skládky tam ľudia vozia odpad opäť napriek
tomu, že v meste je mnoho kontajnerov
aj na separovaný odpad.
V oblasti životného prostredia je prioritná starostlivosť o zeleň v meste a čistotu.
V rámci preneseného výkonu štátnej správy sú kontrolované zdroje
a vyrubované poplatky za znečisťovanie ovzdušie. Taktiež boli
schvaľované a realizované orezy
a výruby stromov na území mesta.
Stále je čo zlepšovať a aj napriek problémom sa o to snažíme, preto sme radi
za každú iniciatívu, či podnet. Všetci
chceme predsa bývať v peknom, čistom
meste.
Ing. Štefan Ondáš
vedúci oddelenia

Výkup papiera vo Vašom meste
Noviny, časopisy, letáky, knihy bez obalov
aj kartón !!!!
1 balíček hygienických vreckoviek len za 1 kg papiera
1 ks toaletného papiera len za 5 kg papiera
2 rolky kuchynských utierok za 15 kg papiera
Mesto - Krompachy: Dátum: 27.05.2014
15.00 - 15.30: Cintorínska (garáže pod cintorínom)
15.45 - 16.15: Rázusová, Družstevná (parkovisko pri žel.stanici)

16.30 - 17.00 h.: kpt. Nálepku (Cuker)
17.15 – 17.45 – Veterná č.29

Starý papier je možné vymeniť za hygienické potreby každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 hod. v budove spoločnosti
Ekover, s.r.o. na adrese Maurerova 51, Krompachy. Tel. kontakt – 0918 046 957, 0907 590 362, 0907 590 135

Zber elektroodpadu a nebezpečných zložiek v Krompachoch
28.mája 2014 - streda

28.mája 2014 - streda

od

do

Miesto pristavenia zberného vozidla - Avia

od

do

Miesto pristavenia zberného vozidla - Avia

14.30 hod.

14.55 hod.

Sídlisko JUH (basketbalové ihrisko)

14.30 hod.

14.55 hod.

Jesenského (garáže)

15.00 hod.

15.25 hod.

Hlavná (Milk Agro)

15.00 hod.

15.25 hod.

Rázusova, Družstevná (parkovisko pri ŽS)

15.35 hod.

16.00 hod.

Poštová (za OD Pokrok)

15.35 hod.

16.00 hod.

Kpt. Nálepku (Cuker)

16.05 hod.

16.30 hod.

Lorencova (pri Gymnáziu)

16.05 hod.

16.30 hod.

Cintorínska (garáže)
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Stanovisko spoločnosti KFŠ-Delta s.r.o.
k príspevku „Poslanci reagujú“
Z uvedeného článku vyplýva, že autori
článku nevedia, čo to tá pyrolýza vlastne je – citujem z článku: „Keďže sa jedná
o ťažkú chemickú výrobu, nie každý uchádzač o zamestnanie je chemik a takýto
podnik bude potrebovať zamestnať odborníkov“, koniec citátu.

Na objasnenie k hore uvedenému je potrebné v krátkosti uviesť :
• Pyrolýza je termický rozklad látok, nie
je ťažká chemická výroba ako to uvádzajú
autori článku, bez prístupu kyslíku, teda v
atmosfére, v ktorej nedochádza k spaľovaniu.
• Chemická výroba resp. chemický priemysel zahŕňa širokú škálu používaných
technológií, ako napr. závody anorganickej chémie produkujú amoniak, dusík,
hydroxid sodný, kyselinu sírovú , .... , petrochemický priemysel vyrába ethylen,
propylen a ďalšie organické látky, agrochemické firmy vyrábajú priemyselné hnojivá,
a pod., špecializované chemické závody
produkujú, napr. výbušniny, potravinárske
aditíva, resp. kozmetické zložky, farmaceutický priemysel., a pod.
• pod „ťažkou chemickou výrobou“ poslanci zrejme mysleli metalurgický priemysel, ktorý nemá s predloženým investičným
zámerom nič spoločného.
Pyrolýza oproti spaľovaniu, ktoré sa používa na likvidáciu odpadov, má neporovnateľne viac výhod, ako napr.:
• nižšie teploty v technologickom procese
• zanedbateľné množstvo škodlivých látok
oproti spaľovaniu
• využitie hodnotných produktov z pyrolýzy ako sú pyrolýzny plyn, tekuté uľovodíky,
uhlík, kord
• významné zníženie objemu plynu – len
pyrolýzny plyn
• nižšie prevádzkové náklady
• vhodný postup na získanie vysokého podielu hodnotných surovín z odpadu, ktoré
je možné výhodne predať
• pyrolýza je celkovo endotermný proces,
kde potrebnú energiu je možné pokryť získaným pyrolýznym plynom
• na základe redukčnej atmosféry prechádza problematický prvok, v tomto prípade
síra, do plynu, ktorý sa však pred spaľovaním očistí – zbaví síry v odsírovacom
zariadení, ktoré je zaradené v technologickom procese pred spaľovaním pyrolýzneho

plynu. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné
čistiť spaliny pyrolýzneho plynu.
• nie sú potrebné vypieracie zariadenia na
mnohonásobný objem spalín pri spaľovaní
• pyrolýza je postup vyhovujúci požiadavkám životného prostredia.
Podľa štatistických údajov sú najväčšími
znečisťovateľmi ovzdušia energetický
priemysel (tepelné elektrárne) metalurgický priemysel a doprava.
Potreba pracovníkov v niektorých profesiách sa uvažuje nasledovne:
• obsluha linky – 64 pracovníkov
(16 pracovníkov na zmenu ) – nie je potrebné vzdelanie so zameraním na chémiu
• údržba – strojná, elektro – 17 pracovníkov vrátane pracovníkov v opravárenskej
dielni
• príprava pneumatík, sklad pneumatík,
sklad uhlíka, atď. – 10 pracovníkov
• chemické vzdelanie sa vyžaduje v laboratóriu, kde sa predpokladá zamestnať
2 – 3 pracovníkov
• pracovníci na ochranu objektu cca 6, atď.

v pneumatikách nenachádza, preto sa
v spomínaných dokumentoch, resp. dokumentácii neuvádzajú údaje o tejto problematike, a pretože nejde o spaľovací proces
komunálneho odpadu), pri kúrení tuhým
palivom, cestnej doprave, v papiernickom
a oceliarskom priemysle.
Najvýznamnejšia cesta vstupu dioxínov
do organizmu človeka je príjem potravou,
hlavne mäso, ryby, vajcia, mlieko a tuky
(doporučujem preštudovať dokumenty
úradu verejného zdravotníctva SR).
Čo sa týka ovzdušia, predložené materiály
je potrebné brať vážne, aj keď neodrážajú
v plnom rozsahu skutočnosť konkrétnej
prevádzky, pretože oprávnení pracovníci,
ktorí spracovali predmetné štúdie zámeru
na základe svojich skúseností, vzdelania
a existujúcich modelov, ktoré sú konzervatívne, vedia s dostatočnou presnosťou
prezentovať očakávané výsledky. Pokiaľ
sú konkrétne a zmysluplné pripomienky
k tomuto problému, je ich potrebné prezentovať odborne, a nie bulvárnym spôsobom.
Neviem, odkiaľ zobrali poslanci informáciu, citujem: „Pyrolýza pneumatík ďalej vyprodukuje dioxíny a oxidy ťažkých kovov ako
arzén, kadmium a chróm.“
K dioxínom som sa už vyjadril v predchádzajúcej časti. Oxidy ťažkých kovov, arzén,
kadmium a chróm nebudú, pretože takéto
prvky pneumatiky neobsahujú. Odkiaľ by
sa tam podľa autorov uvedené prvky mali
zobrať? Kto ich tam donesie?
V článku sa spomína aj zapáchajúci sírovodík, ktorý má pri výrobe vznikať (pri výrobe čoho?), toto tvrdenie je zavádzajúce. Je
potrebné si poriadne preštudovať predložené materiály k investičnému zámeru.
O frakcii prach PM10 je potrebné písať konkrétne vo vzťahu na technologické zariadenia pyrolýzy a nie všeobecne od niekoho
odpísať .
Je potrebné si okrem iného všimnúť záver odborného posudku vo veci ochrany
ovzdušia, citujem :

Je potrebné zaujať stanovisko k tvrdeniu, citujem: „Podobná, nie však rovnaká
a teda nie odskúšaná (pozor!) je
prevádzka v Dunajskej Strede, kde spracúvajú 16 000 t/rok, ale s počtom zamestnancov
31, nie 122 ...“ koniec citátu. Vychádzajúc z uvedeného tvrdenia autori nevedia
o čom píšu. Boli sa pozrieť v Bardejove
a Dunajskej Strede? Aké sú produkty pyrolýzy v DS a BJ? Čo o tom vedia autori článku, v čom je odlišnosť, ako sú využívané
produkty pyrolýzy, atď.?
Princíp technológie v DS a BJ je ten istý
– pyrolýza, surovina (pneumatiky) je tá
istá, produkty pyrolýzy sú tie isté, využitie
produktov pyrolýzy je rozdielne (aj medzi
automobilmi, napr. firmy VW a KIA je rozdiel a pritom sú to autá).
Čo sa týka priemerných miezd, trváme na
pôvodnej informácii s tým, že výnosy predpokladáme na úrovni 7 mil. €, náklady na
úrovni 5,5 mil. €, zisk cca 1,5 mil. €/rok.

Súhrnný výsledok posúdenia

V článku sa uvádza aj, citujem: „Dioxíny
sú toxické látky, ... V dodanej dokumentácii
nie je o dioxínoch a ani o ťažkých kovoch ani
zmienka.“
Dioxíny vznikajú ako vedľajšie produkty spaľovacích procesov a chemického
priemyslu za prítomnosti chlóru (ten sa

Predmet posudzovania – stavba „Závod
na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou “ spoločnosti KFŠ
– Delta, Bardejov spĺňa požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené právnymi
predpismi vo veciach ochrany ovzdušia.
Na základe posúdenia všetkých predložených materiálov a dokumentácie ako aj
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ďalších okolností odporúčam:
• vydať súhlas na povolenie tohto stredného zdroja znečisťovania s podmienkami podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona
č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov.“
V článku poslancov sa píše, citujem: „Pyrolýzny plyn je podľa dokumentácie tvorený
z 51,7 % vodíkom a 29,8 % metánom. Je
evidentné, že hrozí nebezpečenstvo výbuchu.“
K tomuto len toľko: Táto technológia bola
posúdená technickou inšpekciou Slovenskej republiky a bol vydaný certifikát
č.2464/3/2005-STR o bezpečnosti technického zariadenia. Pisatelia mali v článku
napísať konkrétne v čom je nedostatok pro-
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jektu vzhľadom na hore uvedené tvrdenie.
To by sa nesmel používať zemný plyn na kúrenie a varenie, lebo tam tiež evidentne hrozí nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej
manipulácii a obsluhe zariadení.
Citujem: „Nie je možné vylúčiť ani kontamináciu podzemných vôd. Možný je tiež únik
technologickej vody.“ Koniec citátu.
Odpoveď: Projekt každej prevádzky realizujú a posudzujú oprávnené osoby
s patričným vzdelaním a kvalifikáciou
v zmysle príslušných noriem, zákonov
a nariadení. Pri prečerpávaní ropných látok
platia zodpovedajúce predpisy, ktoré sú zahrnuté v popise pri manipulácii s ropnými
látkami. Neviem, prečo by malo dôjsť ku
kontaminácii podzemných vôd, keď bude
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projekt realizovaný v zmysle schválenej dokumentácie. Ku kontaminácii môže dôjsť
aj na čerpacej stanici PHM, autoservisoch,
domácnostiach, atď., pri zámernom porušení predpisov pre manipuláciu s ropnými
látkami.
Technologická voda je využívaná ako teplonosič v potrubí, chladení a ohrievacích telesách. Takouto vodou ohriatou na stanovenú
teplotu máte, napr. vykurované domácnosti, rodinné domy. Ako vyzerá technologická
voda sa môžu autori presvedčiť doma, napr.
na ústrednom kúrení pri odvzdušňovaní
radiátorov.
Ján Šandala, konateľ spoločnosti KFŠ-DELTA s.r.o.

Implantovaný strach, či „chladný“ rozum
Rád by som sa ako krompašský rodák
stručne vyjadril k vážnemu, mnohoaspektovému problému, ktorý sa stal
obsahovou dominantou aprílového čísla
Krompašského spravodajcu, jediného
spoľahlivého informačného zdroja o dianí
v rodisku.

Týka sa dlhšej diskusie sporov o súhlas či
odmietnutie príchodu firmy KFŠ-Delta do
HPP. Plne rešpektujem zákonom zaručenú
slobodu každého občana na vyjadrenie
jeho názoru a to aj, či najmä v prípade, že
s ním osobne nesúhlasím.
Platí to, samozrejme, aj o dvoch článkoch
p. Mgr. Marty Mičekovej v tohoročnom
aprílovom čísle môjho obľúbeného Spravodajcu (z neho sú aj všetky citácie).
Nepovažujem za prezieravé, ak namiesto
prísne logického triedenia a objektívneho,
komplexného hodnotenia objektívnych
faktov, ponúka sa čitateľom (a tým aj verejnosti) subjektivistická metóda s využitím
ľudských emócií, najmä negatívnych, ako
napr. neustála obava z hroziaceho nebezpečenstva, podvedomý strach dokonca
z možného ohrozenia vlastného života nevyliečiteľnou chorobou. Nazdávam sa, že
použitím podobného postupu - namiesto
relevantných, vecných argumentov pre
i proti - nielen že nenapomáha nájdeniu
optimálneho riešenia, ale ho priamo i nepriamo sťažuje a brzdí. Pani Mgr. Mičeková
postupovala práve takto, sama sebe si protirečiac: „Nechcem ľudí citovo vydierať, čo je
rakovina. Predsa však spomeniem...“ (str. 5
KS) V skutočnosti autorka priznáva, hoci

to z taktických príčin verbálne popiera, že
tu dochádza k citovému vydieraniu. Nazdávam sa, že použitie metódy citového
vydierania sa v slušnej spoločnosti nielen
nenosí, ale je priam odsúdenia hodné, lebo
je unfair. To platí najmä v danom prípade,
kde by nielen mal, ale musel rozhodovať
predovšetkým „chladný“ rozum, čo si vynucuje a diktuje samotná povaha technického a technologického procesu.
V období celosvetového informačného
boomu veľmi naivne vyznieva výhovorka,
že poslanci a poslankyne MsZ sú profesionálne i ľudsky vyprofilované osobnosti,
nemali pri rokovaní návrhu p. primátorky
„...v tom čase sme však nedisponovali dostatkom informácií.“ (str. 4 KS). V prvej časti
tej istej vety však napísala: „Časť poslaneckého zboru sa bola dokonca osobne pozrieť
v Bardejove na skúšobnú prevádzku; na pohľad sa im to aj pozdávalo,..“. Čo má čitateľ
poznať z nič nehovoriacej formulácie, že sa
poslancom čosi „na pohľad“ aj pozdávalo,
ale po čase zásadne zmenili názor. Predpokladám, že nešlo o turistický zájazd,
hradený z peňazí daňových poplatníkov
a že delegovaní poslanci predložili na zasadnutí MsZ konkrétnu správu s hodnotením tamojšej situácie. Autorka priznala, že
okrem tejto iste potrebnej služobnej cesty
„S riaditeľom (podobnej - JK) firmy v Dunajskej Strede telefonicky i mailom komunikovali
poslanci Kozlová a Probala, takže môže sa
jednať skôr o sľub ako realitu.“ (str. 3 KS)
Nevedno, prečo namiesto uvedenia konkrétnych poznatkov o tejto firme použila
gramatický konjunktív, podmienečný tvar

a nič nehovoriace a obsahovo nepríslušné
„takže“. Ako vidieť, autorkine tvrdenie o
nedostatku informácií poslancov stojí na
piesku.
Zatiaľ čo v prvej stati autorka vystupuje
v roli hovorkyne skupiny deviatich poslancov, ktorí na zasadnutí MsZ nesúhlasili s
návrhom pani primátorky, v druhej, nazvanej „Z pohľadu poslanca“ opakuje rovnakú
argumentáciu za seba. Podľa nej: „Je potrebné spolu zasadnúť za rokovací stôl.“ (str.
5 KS) Neviem, čo má na mysli, či existujúce
zariadenie zasadacej siene nestačí k vecnému, vážnemu rokovaniu, alebo, nedajbože,
mestskí poslanci dosiaľ rokovali postojačky? Ponuka - pozvanie občanov na zasadnutia MsZ (str. 5 KS) pôsobí ako otváranie
už otvorených dverí: túto možnosť už dávno
občanom poskytujú ustanovenia zákona.
Hoci autorka sama uznáva: „Som iba laik,
ktorý si preštuduje čo najviac dostupných
zdrojov, ako každý z nás“ (str. 5 KS), jednak
si trúfla na poučenie z oblasti právnych
vied, politológie, či sociológie. Vyjadrila
nespokojnosť s uznesením MsZ č. 31/B.2
na zasadnutí 9.októbra 2013, lebo ho prijali iba s formuláciou „berie na vedomie“, k
čomu dodala: „Inštitút hlasovania vziať na
vedomie“ však považujú niektorí odborníci za nezmysel (!-J.K.) hlasovacej praxe
slovenského parlamentarizmu.“ (str. 4 KS)
Bodka. Argumenty? Načo? Howgh! - povedal by Veľký Náčelník Siouxov. Dovolím
si pripomenúť, že rovnaký - podľa autorky
– „nezmysel“ už vyše sto rokov úspešne
používajú parlamenty všetkých parlamentných demokracií na celom svete! Nechcem
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nijakým spôsobom spochybniť jej právo
tvrdiť a napísať čokoľvek, ale bezdôvodne
kopať do parlamentarizmu sa nepatrí, aj
keby mal koľko chýb a nedostatkov, lebo je
to výsostný prejav a historický výdobytok
demokratického politického systému od
zániku feudalizmu. Alebo si čitateľ má
myslieť, že nebyť tejto reálnej vymoženos-

ti, vyriešil by sa zložitý problém, súvisiaci
so získaním vhodného investora do HPP?
Riešeniu zložitého problému nepomáha
podľa mojej mienky ani v danom prípade
celkom nevhodný, necitlivý redukcionizmus - hľadanie „vinníka“ v interpersonálnych vzťahov zúčastnených osôb,
zodpovedných za nájdenie rozumného vý-

chodiska. Ani dezinformácie, ani nenávisť
s podpásovými údermi, ani mystifikácia
verejnej mienky s použitím účelového
využívania podvedomého strachu a odsúdeniahodná aktivácia pudu sebazáchovy.
Prof. PhDr. Ján Kvasnička, DrSc.

Mestská knižnica Krompachy
Beseda so slovenskou spisovateľkou pre deti a mládež Toňou Revajovou
Tretiaci a štvrtáci zo základných škôl sa pripravovali na
stretnutie so spisovateľkou
pre deti Toňou Revajovou už
niekoľko týždňov.

Prečítali si jej knižky a pripravili
si otázky, no a dnes sa stretli na
besede v mestskej knižnici. Odpovedala im na otázky zo svojho
osobného života i porozprávala
o tom, ako jej knižky – je ich už
10 – vznikali. Narodila sa 5.
novembra 1948 v Katowiciach
v Poľsku, kde jej otec pracoval
na veľvyslanectve. Neskôr žila
v Žiline, kde maturovala na
Strednej všeobecnovzdelávacej
škole. Pracovala ako učiteľka,

redaktorka i jazyková redaktorka v časopisoch Zdravie,
Slovenka, Emma... Od roku
2004 je na dôchodku, no stále
pracuje. Rediguje knihy pre
vydavateľstvá Edis a Slovart
a prekladá z nemčiny a češtiny
seriály pre dabingové štúdio
EKA. Veľký úspech dosiahla
s knihami o Johanke – Johanka
v Zapadáčiku a Zlom väz Johanka. Kniha Johanka v Zapadáčiku bola zapísaná na čestnú listinu IBBY – Medzinárodná únia
pre detskú knihu. Na túto listinu sa zapisuje 50 detských kníh,
ktoré vyšli v priebehu dvoch
rokov vo svete a za rok 2013 tam
patrí aj slovenská kniha pani

spisovateľky Tone Revajovej.
Aj my sa tešíme z tohto jej úspechu a prajeme jej, aby Johanka,
i ďalší jej knižný hrdina –„Denis

a jeho sestry“ – dostali podobu
televízneho seriálu.
Mestská knižnica Krompachy
Žofia Síkorová

Nemocnica Krompachy
Nemocnica má novú primárku gynekologicko –pôrodníckeho oddelenia

Novou primárkou gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Krompachy,
ktorá je členom skupiny AGEL,
je od 1. mája 2014 MUDr. Svetlana Lukáčová, ktorá prišla zo
Spišskej Novej Vsi, kde pracovala ako zástupkyňa primára
od roku 2012.

Počet pôrodov v krompašskej
nemocnici stúpa. V minulom

roku sa narodilo celkom 675
detí, čím počet pôrodov oproti
roku 2012 stúpol o 7 bábätiek.
„Sme veľmi radi, že MUDr. Lukáčová prijala našu ponuku na
post primárky a veríme, že sa
jej podarí dosiahnuť všetky jej
plány, s ktorými jej samozrejme
budeme pomáhať,“ uviedol konateľ nemocnice Mgr. Miroslav
Jaška.
Gynekologicko – pôrodnícke

oddelenie je umiestnené v samostatnej budove, v ktorej na
prízemí sa nachádza ambulancia s čakárňou. Na prvom poschodí je pôrodnícke oddelenie
s pôrodnou sálou a novorodeneckým oddelením, ktoré má
12 lôžok a dve pôrodné postele.
„Izby na pôrodníckom oddelení
sú maximálne trojlôžkové, bunkového systému so sociálnym
zariadením. Okrem týchto

štandardných izieb poskytujeme aj jednu jednolôžkovú
nadštandardnú izbu s vlastným
sociálnym zariadením, TV,
rooming-in,“ uzavrel konateľ
nemocnice MUDr. Miroslav
Kraus s tým, že na druhom
poschodí sa nachádza gynekologické oddelenie s operačnými
sálami.
Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK
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Z aktivít našich škôl
Vzdelanie pre trh práce
Kvalita školy závisí nielen od
nadšenia a práce učiteľov, ale
aj od materiálno –technického
vybavenia.

Všetko však záleží na finančných prostriedkoch. Súkromná
stredná odborná škola SEZ
Krompachy bola úspešná v rámci operačného programu Vzdelávanie, ktorý je spolufinancovaný Európskym sociálnym
fondom a získala nenávratný
finančný príspevok na projekt
„ Vzdelanie pre trh práce“. Cieľom projektu je obsahová prestavba vzdelávania pre potreby
trhu práce. Okrem inovovania
obsahu a metód vzdelávania
a podpory odborného rozvoja
pedagogických zamestnancov,
časť finančných prostriedkov
získaných z projektu, vo výške
74 655€, bolo možné použiť
na modernizáciu materiálno
technického vybavenia školy.
Podarilo sa nám modernizovať
odbornú učebňu elektrického
merania pre odbory elektrotechnika a mechanik počítačových sietí. Okrem toho sme
zabezpečili interaktívne tabule,
vizualizéry a tablety, ktoré sa
využívajú v rámci praktického
a teoretického vyučovania pre
odborné aj všeobecno-vzdelávacie predmety.
Žiaci si overujú svoje teoretické
poznatky, precvičujú a získavajú
praktické zručnosti s moderný-

mi didaktickými pomôckami.
Veľmi dôležitou súčasťou projektu bola tvorba a realizácia
spoločných programov školy
s firmami v rámci regiónu. Vypracovali sme program spolupráce spolu firmami SEZ Krompachy a.s., netIQ s.r.o. Olšavka,
BBF elektro s.r.o. Spišská Nová
Ves, Hotel Plejsy Krompachy
a cestovnou kanceláriou VV
TOUR Prešov .
Žiaci tak majú možnosť získať
praktické zručnosti aj priamo na
pracoviskách týchto firiem pod
dohľadom odborníkov z praxe.
Jednoznačným prínosom pre
žiakov je vykonávanie plánovaných činností vo výrobnom

procese, a tým zlepšovanie
odborných zručností a návykov
podľa požiadaviek spolupracujúcich firiem. Spolupráca má
význam aj pre pedagógov. Tým,
že žiaci majú pravidelnú prax vo
firmách, sprevádzajú ich na nej
majstri odbornej výchovy, ktorí
tak majú možnosť oboznámiť
sa s novými technológiami
a spôsobmi ich nastavenia.
Takto získavajú nové informácie
pre teoretické vyučovanie alebo
pri praktickej príprave takpovediac z prvej ruky. Priebeh
výučby sa pravidelne vyhodnocuje formou dotazníka učiteľmi.
majstrami odbornej výchovy,
poverenými odborníkmi z praxe

a žiakmi. Vyhodnocujú sa podmienky priebehu výučby s možnosťou návrhov na zlepšenie.
Premena tradičnej školy na modernú nie je jednoduchý proces.
Školy sú pod drobnohľadom
svojich partnerov, rodičov, žiakov aj podnikateľov, ktorí často
vyslovujú nespokojnosť s vedomosťami žiakov a ich praktickými zručnosťami. Veríme však,
že realizáciou projektu prispejeme k zvýšeniu konkurencie
schopnosti našej školy ako aj
vzdelanostnej úrovne našich
absolventov a ich uplatneniu na
trhu práce.

Druhá etapa ročníkového projektu je realizovaná v siedmom
ročníku. Žiaci sa na hodinách
regionálnej výchovy oboznámia
s históriou a pamiatkami mesta
Krompachy. Ročníkový projekt
končí prezentáciou pred rodičmi v školskom roku 2014/ 2015.
,,Rodný môj kraj, zo všetkých
najkrajší , ´´ slová piesne by mali
byť životným krédom pre mladú

generáciu. Cieľom predmetu
regionálna výchova je vytvárať u žiakov predpoklady na
pestovanie a rozvíjanie citu ku
krásam svojho regiónu, prírody,
staviteľstva, ľudového umenia
a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.

Ing. Ružena Čarnogurská
manažér publicity SSOŠ SEZ Krompachy

Regionálna výchova
Ročníkový projekt Náš región,
je rozdelený na dve etapy. Prvá
sa realizuje v šiestom ročníku
na hodinách regionálnej výchovy, témy sú zamerané na región
Spiš jeho zvyky, tradície a pamiatky. Cieľom je vypestovať
u žiakov kladný vzťah k regiónu
Spiš .Táto úloha je realizovaná
aj prostredníctvom exkurzie
do obce Žehra, kde sa žiaci

v kostole sv. Ducha oboznámia
s históriou kostola a jeho svetoznámymi freskami. Súčasťou
exkurzie bola návšteva kaštieľa
v Hodkovciach. Žiaci sa oboznámili s históriou kaštieľa a jej
poslednými majiteľmi Csakyovcami. Exkurziu organizovala
Mgr. Mária Šefčíková, vyučujúca predmetu regionálna výchova.

Mgr. Mária Šefčíková
Mgr. Michaela Micherdová
ZŠ s MŠ Maurerova ulica
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Medzinárodný deň Rómov
Dňa 8. apríla si pripomíname
medzinárodný deň Rómov.
Tento sviatok si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň
na počesť prvého celosvetového
stretnutia Rómov na svojom I.
kongrese v dňoch 8.-12.4.1971
v Orpingtone pri Londýne.
Na tomto stretnutí prijali Rómovia svoju vlajku a hymnu.
Vlajka sa skladá z dvoch pásov.
Spodný pás je zelený, symbolizuje spätosť Rómov s prírodou
a horný modrý pás zase nebo,
pod ktorým Rómovia žijú.
V strede vlajky je koleso so šestnástimi hrotmi, ktoré symbolizuje ich kočovný život. Pri tejto
príležitosti sa konajú rôzne
akcie.
10. apríla 2014 členovia komisie

sociálnej, zdravotnej, bytovej
a pre rómsku komunitu pri MsZ
a mesto Krompachy zorganizovali tak, ako každý rok Deň
Rómov.
V divadelnej sále Domu kultúry
v Krompachoch sa zišlo okolo
300 rómskych detí zo Špeciálnej základnej školy a základnej
školy na SNP ulici.
Krásny kultúrny program na
tento deň si pripravili žiaci
Špeciálnej základnej školy pod
vedením učiteľky Mgr. Dariny
Kandrovej, Mgr. Sylvie Semanovej a Soni Grinvalskej.
Všetkých prítomných privítala
a celým programom sprevádzala Zdenka Stettnerová.
Na úvod programu sme si vypočuli báseň o macíkovi. Po

Tento deň bol vyhlásený v roku 1990
na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej
únii (IRU). Prvé veľké medzinárodné stretnutie rómskych predstaviteľov
bolo 7.-12. apríla v roku 1971 v Londýne. Podľa odhadov žije v súčasnosti
v európskych štátoch od 7 do 14 miliónov
Rómov. Nesporne ide o najpočetnejšie
etnikum bez vlastného územia na starom
kontinente. Medzinárodný deň Rómov
je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry
a tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia,
ktorých cieľom je zvýšenie povedomia
o ich kultúre, ochrane a podpore ľudských
práv Rómov, prevencie diskriminácie
a upozornenie na problémy, ktorým

tejto básničke odovzdala pani
Stettnerová slovo primátorke
Ivete Rušinovej, ktorá všetkých
prítomných pozdravila, popriala žiakom veľa úspechov
v škole. Zdôraznila, že sa musia
učiť, aby niečo v živote dosiahli
a neskončili len na Úrade práce.
Ďalej nasledovalo divadelné
predstavenie Domček, domček,
kto v tebe býva?, potom sme si
vypočuli spev - moderný, ale aj
na ľudovú nôtu, opäť báseň a
na záver to bol spoločný tanec
žiakov a učiteliek, ktoré celý
program nacvičili.
Na záver programu sa predsedníčka komisie pani Dzimková
poďakovala učiteľkám a odovzdala im kytice kvetov.
Vo vestibule Domu kultúry bola

v Európe čelia.
Naša škola v spolupráci s Rómskou
komunitou, ktorá
sídli pri Mestskom
úrade v Krompachoch
pripravila
kultúrny program
k príležitosti Dňa
Rómov.
Úvodné
slovo
predniesla
pani
primátorka Ing. Rušinová, ktorá všetkých
privítala a zaželala veľa úspechov
v škole ale aj v osobnom živote. Hosťami
boli aj poslanci nášho mesta a žiaci Základnej školy Ul. SNP.

nainštalovaná výstava ručných
prác rómskych detí, ktoré
dodali všetky základné školy
v Krompachoch. Touto cestou
sa chcem ospravedlniť žiakom
ŠZŠ, že neboli vystavené všetky
práce, ktoré nám dodali. K tejto
nemilej udalosti došlo nedopatrením.
Naše úprimné poďakovanie
patrí aj riaditeľke Mgr. Beáte
Figľarovej zato, že nám vyšla
v ústrety a bola ochotná pod vedením svojich pedagogických
pracovníkov nacvičiť s deťmi
programom.
Oľga Dzimková
predsedníčka komisie a členovia komisie
sociálnej,zdravotnej,sociálnej

Žiaci zaspievali, zarecitovali, zahrali divadielko a nakoniec sme si všetci spoločne
zaspievali pesničku „Tancuj, tancuj, vykrúcaj.“

22. apríl - Deň Zeme- celodenná akcia ZŠ Zemanská ul.
Často vidíme len tak nedbalo
pohodené smetí a to ani nie pol
metra od smetného koša. Ľuďom,
ktorí to páchajú je to očividne
ukradnuté a pre niektorých dokonca samozrejmosťou. Príroda
nám toho dáva dostatok a našou
“vďakou“ je jej ničenie, to znamená ničenie seba samého. No tento
Deň Zeme patrí našej planéte.
Vtedy sa aspoň niektorí ľudia
zaujímajú o prostredie, v ktorom
žijeme a sčasti sa snažia zmeniť

túto smutnú skutočnosť. Preto
aj my ,ôsmaci ,sme sa rozhodli
priložiť ruku k dielu. Vybrali
sme sa teda do prírody s cieľom
zbaviť ju odpadkov. Naše dve
sprevádzajúce pani učiteľky
nám rozdali rukavice a igelitové vrecia. Spočiatku sme
niektoré úlovky brali s humorom, do chvíle, kedy sme narazili na neďalekú skládku. Pri
pohľade na ňu sme sa zhrozili.
Nezľakli sme sa ani tak práce,

a pre rómsku komunitu

Mgr. Darina Kandrová

máj 2014

KROMPAŠSKÝ

spravodajca

ktorá nás v nasledujúcej hodine čakala
než toho, čoho sú ľudia schopní. Podarilo
sa nám zaplniť viac ako 30 vriec. Na jednej
strane sme na to boli hrdí. Ale na tej druhej

by sme boli radšej, keby sme niečo také
nemuseli robiť za druhých. Domov sme
sa napokon síce vracali špinaví a upotení,
no sprevádzaní dobrým pocitom na srdci,
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dúfajúc v lepšiu budúcnosť starostlivosti
o našu Zem.
Aneta Pavanová, 8.ročník
ZŠ Zemanská ul.

Moderné vzdelávanie – najlepšia investícia
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Myšlienkové mapy vo výučbe
Na Gymnáziu v Krompachoch
sa od februára 2014 realizuje
projekt Moderné vzdelávanie –
najlepšia investícia. Súčasťou
tohto projektu je aj aktivita
Vzdelávanie a podpora osobného rastu pedagogických
zamestnancov.
Vzdelávací
program Myšlienkové mapy
vo výučbe realizuje agentúra
Kariérový koučing s.r.o. pod
vedením lektora Ing. Vladimíra
Homoľu.
Cieľom vzdelávacieho programu je osvojenie si nových
foriem a metód vedenia vyučovacieho procesu. 13 pedagogických zamestnancov si
v priebehu 60 hodín osvojí tvor-

bu myšlienkových máp, ktoré
pomáhajú vysvetľovať učivo
zrozumiteľnejšie a zaujímavejšie. Učia žiakov viac myslieť,
hľadať súvislosti a prebúdzajú
v žiakoch väčší záujem o preberanú látku. Zároveň oživujú
a zatraktívňujú vyučovanie aj
tých tém a kapitol, ktoré dovtedy žiaci považovali často za nezáživné. Prostredníctvom myšlienkových máp sa vyučovanie
môže realizovať formou, ktorá
oslovuje a rešpektuje potreby
všetkých žiakov. Podporuje tímovosť a kreativitu.
Aj žiaci pri spracovaní preberanej látky do formy myšlienkovej
mapy rýchlejšie zistia, čomu

neporozumeli, kde majú ešte
medzery a na čo sa potrebujú učiteľa opýtať. Vzniká tak
priestor pre skutočnú spoluprá-

cu medzi učiteľom a žiakmi.
Mgr. MarcelaHojstričová,
manažér publicity

Ani naše mesto neobišla nepriazeň počasia
20. týždni sa Slovenskom prehnala veterná smršť. Následná búrková činnosť dokonávala v niektorých oblastiach dielo skazy.

Následky sa budú odstraňovať niekoľko
mesiacov a vyžiadajú si nasadenie veľkého
množstva síl a prostriedkov. Škody budú
vyčísľované postupne, ale je zrejme, že budú
značné.
Nepriazeň počasia neobišla ani naše mesto.
Škody neboli vysoké, ale bol narušený stabilný chod mesta. Najviac škody spôsobil
silný vietor. Svedčia o tom poškodené stromy na území mesta. Z dôvodu pádu konárov
na vozovku bola čiastočne uzavretá cesta
III/547 15 smerom na Slovinky pri kostole.
Poškodených bolo aj niekoľko ďalších stromov a boli v rámci prevencie orezané, alebo
upravované.
Vysoký vodný stav rieky Hornád meraný na
stanici SHMÚ v Spišských Vlachoch mal
za následok vyhlásenie II. a po asi dvoch
hodinách III. stupňa povodňovej aktivity.
Kritická situácia nastavala na Hornádskej
ulici, našťastie vzostup hladiny sa zastavil

a nebolo potrebné riešiť to spôsobom ako
to bolo v roku 2010. Potok Slovinka mal
vysoký stav vody, ale v správnej chvíli došlo
k ustáleniu hladiny na prijateľnú mieru.
Na zasadnutí povodňovej komisii bolo rozhodnuté pristúpiť k plneniu vriec pieskom
v počte 300 kusov pre prípad potreby. Taktiež bolo rozhodnuté pristúpiť v dňoch 16.5.
– 19. 5.2014 k monitorovaniu stavu vody na
rieke Hornád, potoku Slovinka a horských
bystrín na území mesta v hodinových inter-

ilustračné foto

valoch.
Našťastie došlo len k vybreženiu rieky Hornád na ulici Stará Maša, kde došlo k zaliatiu
časti účelovej komunikácie k Hati v dĺžke asi
200 metrov.
Poďakovanie patrí členom povodňovej komisie za okamžité riešenie situácie a členom
Mestskej polícii, ktorí zabezpečovali 24 hodín denne monitorovanie vodných tokov na
území mesta.
Stanislav Barbuš
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Rady na máj - ekologické hnojenie
Hydinový trus obsahuje spomedzi exkrementov jednotlivých hospodárskych
zvierat najviac živín. Mnohí záhradkári
chovajú hrabavú hydinu a holuby a majú
tohto hnojiva dostatok.

Na priame hnojenie je hydinový trus
menej vhodný. Čerstvý trus obsahuje
1-2% dusíka,0,5-1,5% fosforu, 0,5-1,0%
draslíka, vápnik a ďalšie mikroelementy.
Nemôžeme ho použiť krátko pred sejbou
alebo sadením rastlín, pretože by mohlo
dôjsť k popáleniu mladých rastlín. Výhodné je ho využiť na hnojivu závlahu, ak
ho necháme prekvasiť vo vode. Použitím
prekvaseného vodného výluhu síce do
pôdy nedodáme veľa organickej hmoty,
ale rastlinám dodáme potrebné minerálne
živiny v takmer optimálnej skladbe.
Na prípravu vodného výluhu potrebujeme
vhodnú nádobu, najlepšie z plastov, prípadne z dreva alebo kameniny. Do nádoby
vložíme čerstvý alebo vysušený trus a zalejeme vodou v dávke cca 5 l vody na l kg
trusu. Lepšie je použiť dažďovú vodu. Počas kvasenia pravidelne premiešavame.
Na konci kvasného procesu sa nám kvapalina sfarbí na hnedo a prestáva Šumieť.

Tento proces trvá 2-3 týždne v závislosti
na teplote kvapaliny. Nádobu zakryjeme
tak, aby sme zabezpečili prístup vzduchu
počas kvasenia.
Prekvasený vodný výluh precedíme cez
sito alebo tkaninu a uložíme v prikrytej
nádobe. Na hnojenie používame riedený
v pomere 1:10,na izbové kvety 1:5. Pred
hnojením rastliny dôkladne zavlažíme.
Takto aplikovaná hnojivá zálievka zvyšuje úrodnosť a kvalitu plodov, zlepšuje
zdravotný stav rastlín. Úspešne ho používame najmä pri pestovaní zeleru, uhoriek
a rajčiakov. Zálievku aplikujeme ráno
alebo večer, keď sú pôda a rastliny čiastočne ochladené a rastliny neutrpia teplotný
šok.
Ak nemáme možnosť zabezpečiť si hydinový trus, vyrobíme si hnojivu zálievku
z dostupnejších surovín. Mnohí záhradkári burinu odhadzujú za plot záhradky,
pričom ju môžeme ideálne využiť. Podobne ako pri hydinovom truse do vhodnej nádoby nahádžeme zmes burín a odpadkov
zo zeleniny (tráva, žihľava, púpava, pupenec, vňať mrkvy strukovín hlúbovín a iné)
zalejeme vodou a necháme na slnečnom
mieste. Na kvasenie nedávame burinu

s vyvinutými semenami a zbytky zelenín,
ktoré boli napadnuté plesňovými chorobami. Kvasenie spočiatku prebieha veľmi
pomaly. Po 2-3 týždňoch však získame aj
v tomto prípade kvalitný hnojivý výluh,
ktorý pred použitím riedime vodou 1:5.
Sud v pravidelných intervaloch dopĺňame
čerstvou hmotou. Neprekvasené zbytky
pôsobia ako očkovací materiál. Takto
máme počas celej sezóny k dispozícii kvalitné hnojivo. Tento rastlinný výluh oživuje biologické procesy v pôde a je vhodný
ku každej zelenine. Nádobu kvôli zápachu
udržiavame uzatvorenú a závlahu aplikujeme len večer. Pred hnojením nezabudnime záhony zavlažiť. Takéto hnojive výluhy
sú veľmi vhodné na hnojenie hlúbovín.
Hnojíme raz za 10-14 dni, majme na myslí,
že prehnojenie narobí na rastlinách väčšie
škody ako ich nedostatok.
Chcel by som upozorniť záhradkárov, že
pri chemickej ochrane záhradných plodín
namiešané postrekové roztoky musíme
použiť do 24 hodín od ich prípravy. Staršie
roztoky podliehajú rozkladu vodou (hydrolýzou) a ich účinok sa stráca a niekedy
môžu poškodiť aj postriekané plodiny.
Ján Milo

Chceš prežiť skvelé prázdniny?
Poď s nami do tábora
CVČ PRIMA Krompachy:
1. júlový týždeň – Prímestský tábor v ZOO
2. júlový týždeň – Western tábor
3. júlový týždeň – Športový prímestský tábor
4. júlový týždeň – Spoznávaj svoj rodný kraj
5. júlový týždeň – Remeselný prímestský tábor
1. augustový týždeň – V ríši rozprávok
2. augustový týždeň – Na gazdovskom dvore
3. augustový týždeň – Prázdniny ešte nekončia
4. augustový týždeň - Hravá angličtina

Každú stredu
sa bude konať
dobrodružný výlet
mimo Krompách.

V prímestskom tábore sú pre deti pripravené:
• záhradné atrakcie, pieskovisko a nafukovacie bazény
• kreatívne činnosti
• relaxačné a pohybové cvičenia
• detské hry a hračky
• rozvíjanie detskej fantázie pomocou didaktických pomôcok

Poplatok na jeden deň je 3 € (v cene je zahrnutý obed).
Prímestský tábor bude v prevádzke od 1.7.2014,
od 7:00 – 15:00 každý pracovný deň.
Bližšie informácie na tel. č. 0915 938 896,
prihlásiť dieťa je potrebné najneskôr do 20.6.! Prihlásenie je záväzné!
Prihlášku je potrebné vyplniť a priniesť podpísanú do CVČ PRIMA
(prihlášku si môžete stiahnuťna www.cvckrompachy.eu).
Prímestský tábor sa otvorí len pri naplnení najnižšieho počtu detí (10).
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Aktuálne výročia osobností Krompách:
• Július Barč – Ivan * 1. mája 1909 v Krompachoch
Evanjelický duchovný, dramatik, prozaik, funkcionár Matice slovenskej.
• Eugen Broszmann *1844 v Krompachoch + 20. mája 1925 v Banskej Štiavnici
Hutnícky a banícky odborník (Ing), konštruktér banských pneumatických vŕtacích strojov.
• Pavol Drocár * 1903 v Krompachoch + 31. mája 1970 v Krompachoch
Robotník v železiarňach, odborový a komunistický funkcionár,
účastník protifašistického odboja.
• Július Gundelfinger * 1833 v Krompachoch + 4. mája 1894
v Krompachoch
Šľachtic, dôstojník, maliar.
• Tibor Honty *9. mája 1907 v Krompachoch
Svetoznámy umelecký fotograf.
• Soňa Maculová *20. mája 1987 v Krompachoch
Lyžiarka – olympionička.
• Július Maurer *1896 v Krompachoch + 24. mája 1961 Praha
Robotník, novinár komunistický politik a štátnik.
• Gustáv Slávik * 10. mája 1866 v Krompachoch
Úradník železiarní a zástupca starostu Krompách.
• Mikuláš Šprinc * 1914 v Krompachoch + 31. mája 1986 Wickliffe,
Ohio, USA
Katolícky duchovný, básnik, prozaik, prekladateľ, redaktor, pedagóg. Jeden zo zakladateľov tzv. slovenskej katolíckej moderny
v poézií.
• Karol Tetmajer * 19. mája 1852 v Krompachoch
Strojnícky odborník (Ing), konštruktér, pedagóg.Ako riaditeľ mal
veľké zásluhy na modernizácii výučby na chýrnej košickej priemyselnej školy.

Výročia osobností so vzťahom ku Krompachom:
Jozef Blišťan +20. mája 1985 Košice
Energetik (Ing.) , hospodársky pracovník, vysokoškolský učiteľ
(doc.). V r. 1952 – 1956 pracovník elektrárne v Krompachoch
• Viktor Malinovský * 4. mája 1923
Architekt (Ing. arch.), pedagóg (prof.), karikaturista. Autor projektu budovy Mestského úradu v Krompachoch.
• Ján Skalka (vl. Menom Vojtech Mládek) *9. mája 1900 v Spiš.
Vlachoch
Pedagóg, dramatik, prekladateľ. Autor rozhlasovej hry „Krompachy pred súdom” (1973) a drámy „Krompašská vzbura” (1956).
Zostavil: Ludovít Dulai

foto: Tibor Honty

Blahoželáme k životnému jubileu
V týchto dňoch oslávil významné životné
jubileum učiteľ Základnej umeleckej školy
(ZUŠ) pán Ján Lörinc, ktorý prežil takmer
celý svoj život v Krompachoch.

Do Krompách prišiel ako 23-ročný spolu
s manželkou a začal pôsobiť na Ľudovej
škole umenia ako učiteľ. V roku 1971 nastúpil na miesto riaditeľa školy. Neskôr sa
Ľudová škola umenia zmenila na Základnú
umeleckú školu a pán Lörinc sa znova stal
riaditeľom. Na tomto poste zotrval až do
roku 2008. V súčasnosti ešte stále pracuje
ako učiteľ ZUŠ.
V roku 1982 stal dirigentom Dychovej hudby v Krompachoch a v roku 1990 založil cirkevný zbor Cantica Christiana. Už niekoľko
rokov pôsobí aj ako kantor a organista
v kostole sv. Jána Evangelistu.
Pán Lörinc sa angažoval aj vo verejnom

živote v meste, kde pôsobil počas dvoch
volebných období (1995 – 2002) ako poslanec MsZ v Krompachoch. Od roku 2007
do roku 2010 bol členom komisie športu
a kultúry pri MsZ. Za jeho aktívnu prácu
mu primátor mesta Krompachy dva krát
udelil vyznamenanie: Cenu primátora mesta a to v roku 2000 a v roku 2002.
Vážený pán Lörinc, veľmi si vážime Vašu
prácu v prospech obyvateľov mesta,
v prospech našich detí. Dovoľte nám, aby
sme Vám pri príležitosti Vášho životného
jubilea popriali všetko najlepšie, hlavne
veľa úprimnej lásky, ktorá vždy príjemne na
srdci zohreje, pevné zdravie, život plný naplnených snov a každý deň úsmev žiariaci
na tvári.
Redakčná rada
Krompašského spravodajcu

Nepozerajte spiatky,
tešte sa z krásnej sedemdesiatky.
Veď život rýchlo letí ako šíp,
ako ho najlepšie prežiť nevie nik.
Nech krásne spomienky z mladosti sa k Vám
vrátia
a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento krásny deň,
dá Vám úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok,
dá Vám len šťastný krok.
Nech navždy Vaša dobrá duša rastie,
nech Vám dá Pán Boh lásku a šťastie.
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Jankovi Uličnému do neba
Milý Janko,
práve som sa vrátila z krátkej prechádzky
v prírode. Zelená lúka s dozlatista sfarbenými hlávkami púpavy mi dokonale očistila myseľ a stala sa vďačnou inšpiráciou
na napísanie listu pre Teba. Vieš, musím
Ti napísať, lebo nie všetko som Ti stihla
povedať.
Práve dnes je deň, keď sa s Tebou pôjdem
rozlúčiť, Janko. Naše spoločné pracovné
plány nás síce len nedávno spojili dohromady, no už sa musíme rozlúčiť. Žiaľbohu, navždy.

Pred necelými tromi rokmi v lete Ťa
v našom mesačníku oslovil môj článok
s názvom „Vyznanie mojej uličke“. Práve
v tom istom čase si totiž našu uličku začínal kresliť. Zhoda náhod? Možno. Tak,
ako mne sa páčili Tvoje nádherné kresby,
pri pohľade na ktoré som sa vracala do
detstva, tak Ty si obdivoval a rád čítal moje
príbehy. Tvojím snom bolo, aby som obrázkom, ktoré si nakreslil, „vdýchla život“.
Tak pekne si nazval ich otextovanie. Obaja
sme sa poznali dlhé roky iba z videnia,
a tak Erika, Tvoja dcéra a zároveň moja bývalá kolegyňa z práce, nám sprostredkovala naše prvé spoločné stretnutie. Zavolal si
mi hneď na druhý deň a spýtal si sa, kde sa
stretneme. „U zeleného mužíčka“, povedala som Ti do telefónu. S úsmevom si sa
vtedy spýtal: „A kde to je?“ A ja som Ti povedala: „To máte po ceste, keď pôjdete zo
záhradky, tak volajú welness.“ „Aha, tak
to som nevedel, že to tak volajú. Neviete
podľa čoho?“ dodal si so smiechom v hlase. „Viete, že neviem?“ odpovedala som
Ti protiotázkou. No už na našom druhom
stretnutí som sa ospravedlnila, že som
to poplietla. Že to volajú iba jednoducho
„Zelený domček“. No pre nás už Welnessu
navždy prischol názov „U zeleného mužíčka.“ Neviem, snáď zelená farba budovy
a vedľa malé jazierko vo mne evokovalo
predstavivosť, že tam žije vodník...
Našich stretnutí nebolo veľa. Bol si človek,
ktorého aj keby rozkrájali, stále by ho bolo
málo. Mal si toho totiž na starosti až – až.
Zo záhradky si bežal domov, aby si včas
došiel na naše stretnutie. A z neho si sa
už ponáhľal na schôdzu rybárov. Po nej si
znova bežal domov, aby si ešte popresádzal orchidey. Večer si vyvenčil psíka, aby
si potom už nerušene mohol dlho do noci
kresliť. Neskutočné, koľko si toho stíhal.
V duchu som Ťa obdivovala. Na stretnutia
si vždy prichádzal s fasciklom plným krás-

nych kresieb a starých dobových fotografií
nášho mesta, na zháňanie ktorých si neváhal obetovať svoj čas, či peniaze. Prichádzal si stále s novými kresbami, novými
nápadmi, s novou inšpiráciou. Dohodli
sme sa, že ak chceme každému nakreslenému obrázku „vdýchnuť život“, musíme
sa začať stretávať s ľuďmi, ktorí niečo pamätajú. S našimi skôr narodenými občanmi z rôznych končín nášho mesta. Lebo
každý človek pozná dokonale iba ten svoj
kút rodného mesta, kde vyrastal – svoju
ulicu. A tak sme hneď po lete iniciovali
v našej čajovni prvé spoločné stretnutie
s manželmi Síkorovcami, ktorí nám v spomienkach priblížili život na Banskej ulici
spred rokov. Pán Ladislav sypal priezviská
obyvateľov svojej ulice z rukáva, jeho manželka Marta ho občas dopĺňala. Urobili
sme si zápisky z toho stretnutia a dohodli
sa, že sa ešte stretneme. Už sme sa nestretli. Na jar si mi poslal SMS správu, že Laci
odišiel. Navždy. Akosi sme to obaja nevedeli pochopiť, prečo tak náhle, nečakane.
Taký je však život.
Ty si medzitým stihol zorganizovať v našom Dome kultúry výstavu starých fotografií Krompách na počesť Milana Voša,
nášho známeho krompašského fotografa.
Aj on už navždy odišiel. A Ty si neúnavne pracoval ďalej na svojich projektoch,
dokonca si na krátky čas nastúpil aj do
Kovohút, aby si svoje cenné pracovné skúsenosti odovzdal ďalšej generácii. A popri
tom všetkom si verne stál po boku svojej
manželky, ktorá vážne ochorela. Deň za
dňom plynul a bez práce to u teba jednoducho nešlo...
A potom prišiel deň, na ktorý nezabudnem. Stretli sme sa nečakane, zoči-voči
na ulici. Pristavil si sa a ja som stále nechápala Tvoje slová, ktoré boli pre mňa
ľadovou sprchou. Že sa Ti zrútil svet. Že sa
Ti vrátila tá hnusná choroba. Pár dní pred
Tvojou operáciou sme si dohodli ešte jedno stretnutie. Netušila som vtedy, že bude
naše posledné. Sedeli sme pri čaji a Ty si
spomínal na svoje detstvo. Ako ste chytali
pstruhy, ako ste si ako mladí chlapci piekli
na jeseň v pahrebe zemiaky. Povedal si mi,
že doteraz cítiš na jazyku chuť tej „gruliny“. Aké to bolo vtedy ťažké, no zároveň
úžasné. A zazvonil Ti mobil a Ty si sa dozvedel, že práve pred chvíľou zmaturovala
na samé jednotky Tvoja najstaršia vnučka.
Tiekli Ti slzy. Boli to slzy šťastia a radosti, zmiešané s pocitom smútku a bolesti.

Rozumela som Ti. Určite si myslel na to,
že nevieš, dokedy sa ešte budeš môcť tešiť
z úspechov svojich detí a vnúčat. Sedela
som oproti Tebe a pozorne som Ťa počúvala. Bola to jedna z chvíľ, keď aj cukor
horkne v ústach. Rozlúčili sme sa a ja som
Ti popriala veľa šťastia.
Milý Janko! Tvoja svieca dohorela skôr,
než by sme si to všetci priali. Mal si pred
sebou ešte toľko plánov! Viem, že tam, kde
si teraz, čas plynie inak. No viem aj to, že
neoddychuješ. Natoľko Ťa už predsa poznám. Ty to jednoducho nedokážeš. Viem,
že raz, keď sa stretneme, budeš mi znova
kráčať v ústrety s obalom plným kresieb
a skíc. A ja Ťa budem „hrešiť“, že znova
veľa pracuješ a nevieš si oddýchnuť. Ale
to je naozaj tak. Ľudia sa nemenia a ani Ty
sa už nikdy nezmeníš. Tvoja húževnatosť
a pracovitosť Ti zostane naveky. Ale prosím ťa, zmierni tempo. Konečne oddychuj.
Vieš, v živote máme občas šťastie – stretnúť výnimočných ľudí. Janko, Ty si bol
výnimočný štyrmi „P“ - svojou pokorou,
pracovitosťou, perfekcionizmom a punktičkárstvom. Takého som Ťa poznala.
Bol si výnimočný svojou dobrotou, láskavosťou, skromnosťou a húževnatosťou.
V mojich očiach si bol a navždy zostaneš
umelcom. Umelcom, ktorý dokázal svojím
umením povýšiť jednoduché na originálne. Tak verne zachytiť tužkou starobylé
uličky Krompách ako Ty nedokázal len
tak hocikto. Umelci žijú naďalej vo svojich
dielach. Ty sa nám budeš tu dole navždy
prihovárať zo svojich obrázkov, v ktorých
je ukrytá Tvoja duša. Sľúbila som Ti, že
Tvoje kresby otextujem, aby uličky ožili.
A sľuby sa musia plniť. Urobím všetko pre
to, aby naše spoločné dielko, ktoré sme
plánovali, ešte tohto roku uzrelo svetlo
sveta. Ty si ho však už budeš listovať zhora.
Napriek tomu verím, že sa Ti bude páčiť.
P. S.
Prepáč, Janko, že Ti tykám. Sám však vieš,
že tak dlho plánované spoločné stretnutie
našich rodín v lete na chate nám prekazila
choroba. Tak mi prepáč to tykanie, ale píše
sa mi oveľa ľahšie. Sme predsa priatelia. Aj
keď si vymažem Tvoje číslo z mobilu, lebo
už mi nezavoláš, aj keď si vymažem Tvoju
mailovú adresu, lebo už mi nenapíšeš. Ako
dobrého človeka si Ťa nevymažem zo svojho srdca. Zbohom buď, Janko.
Tvoja priateľka Marta
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POĎAKOVANIE
Za láskavé slová útechy, za priateľský stisk
ruky, za prejavy sústrasti vyjadrené osobne, písomne a kyticami, za všetko, čím ste
sa snažili zmierniť náš nekonečný žiaľ.
Ďakujeme príbuzným, priateľom, kolegom, susedom a známym, členom
ZPOZ-u,
dychovej
hudbe,
krompašskému Robotníckemu spevokolu
a všetkým, ktorí sa 21.marca 2014 prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, naším drahým tatíkom a láskavým dedkom

Mgr. Ivanom Kuchárom.
Vďaka patrí lekárom, ktorí nám počas dlhého obdobia podávali
pomocnú ruku. Za dôstojný priebeh smútočného obradu s úctou ďakuje manželka Mgr. Mária Kuchárová, deti s rodinami
a celá smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
...v živote každého človeka raz nastane chvíľa, keď je postavený pred nezvratnú situáciu, ktorú si nechce pripustiť,
s ktorou sa nevie stotožniť.
Aj naša rodina bola pred pár dňami vystavená veľmi bolestivej udalosti, ktorá hlboko otriasla našimi srdciami.
Touto cestou by sme sa Vám,

pani Mgr. Helena Pačanová

(Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti)
chceli úprimne poďakovať za Vašu obetavú prácu, príkladný
ľudský prístup a profesionálnu starostlivosť o nášho milovaného zosnulého manžela, otca, starého otca Jána Uličného.
Ťažko je slovami vyjadriť náš obdiv a vďaku za Vašu trpezlivosť, vzácne rady a nezištnú pomoc, ktorými ste každodenne
zmierňovali naše bolestivé obdobie. V zložitých situáciách,
ktorým sme boli vystavení, ste prejavili vysokú mieru porozumenia, podporovali ste nás, chápali naše otázky. Veľmi
ste nám pomohli v našom ťažkom období. Podržali ste nás,
keď sme to najviac potrebovali. Vaše vľúdne, hrejivé slová
a ochota komunikovať s chorým ako aj s nami, dodávali
všetkým silu bojovať do poslednej, definitívnej a nezvratnej
minúty života. Starostlivosť o nášho chorého manžela a otecka ste často kládli nad rámec svojich pracovných povinností
a neváhali ste v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu pomôcť.
Boli ste pre nás oporou.
Srdečná vďaka Vám za všetko, pani Pačanová.
Manželka s dcérami.

Srdečná vďaka

patrí celému kolektívu pôrodníckeho a novorodeneckého
Krompašskej nemocnice a pani doktorke Maríne Tripsanskej za príjemnú a obetavú starostlivosť o mňa a môjho
synčeka Patrika. Ďakujem.
Lenka Segľová

SIGMA dražobná, s.r.o.

Duklianska 1371/29, 052 01 Spišská Nová Ves
V súlade s § 11 ods. 4 zák. č. 527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách a
o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky
poriadok ) v znení neskorších predpisov

ZVEREJŇUJE OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
ktorá sa uskutoční dňa 28.05.2014 o 10.00 hod. na prvom poschodí stredného traktu budovy s. č. 1371 na Duklianskej ulici č. 29 v Spišskej Novej Vsi.
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1905, k. ú. Krompachy ako:
• byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí. obytného domu s. č. 1093, or. č. 3, adresa
Lorencova 3, Krompachy, v celosti
• spoločné časti a spoločné zariadenia obytného domu s. č. 1093, ktorý je postavený
na pozemku parcela C KN č. 968, v spoluvlastníckom podiele 612/10 000 z celku
• pozemok parcela C KN č. 968 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 340 m2
v spoluvlastníckom podiele 612/10 000 z celku

Najnižšie podanie:
16.500,- €
Minimálne prihodenie:
200,- €
Dražobná zábezpeka: 3.000,- €

Bližšie informácie na t. č. 0917 112 304, 0907 392 275

Všetko dôležité o dianí vo vašom meste nájdete na stránke

www.krompachy.sk
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Ak vieš, odpovieš

SUDOKU

1. Vybrané slová po r doplnili jazykovedci v aktuálnej dobe o staronové
slovo „varyto“. Viete, čo to slovo znamená?
a)		 Hudobný strunový nástroj na spôsob harfy
b)		 Mikrovlnna rúra
c)		 Fritovací hrniec
2. Kto bol prvým riaditeľom nemocnice v Krompachoch?
a)		 MUDr. Jozef Poledník
b)		 MUDr. Július Werner
c)		 MUDr. Jozef Dvořák
3. Kto je predsedom FO Pokrok SEZ Krompachy?
a)		 Ing. František Jochman
b)		 Ing. Imrich Smaržík
c)		 Ing. Ján Biľ
4. Ako sa v lekárskej terminológii nazývajú červené krvinky?
a)		 Erytrocyty
b)		 Leukocyty
c)		 Trombocyty
5. Čo v slovenčine vyjadruje slovo gradácia?
a)		 Stupňovanie
b)		 Telesná teplota
c)		 Združenie, spolok

Autor: Dušan Girba
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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 4/2014 sú 1c, 2a, 3a, 4c, 5b. Šťastným výhercom je Milan Kružlic. Blahoželáme!

KUPÓN č. 5

Cvičenia pre dobrú pamäť
Milí čitatelia,
článok, ktorý čítate (a bude ich viac s touto
tematikou), je venovaný starostlivosti o náš
mozog. Je prirodzené, že chceme naše telo udržiavať v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii.
V dnešnej dobe vieme, že to platí aj pre mozog.
Môžeme povedať, že mozog je orgán, ktorý sa

správa ako sval. Pravidelným cvičením a trénovaním je možné ho udržiavať v dobrej kondícii,
a tak čiastočne predchádzať rôznym ochoreniam. Trénovať si mozog môžeme rôznymi spôsobmi. Nakoniec, mali by sme dbať na to, aby
cvičenia boli rozmanité a stimulovali čo najviac
mozgových funkcií. Je známe, že nestačí len

lúštiť krížovku, ale je potrebné k tomu pridať
povedzme aj nejakú tvorivú činnosť, či pohyb.
V nasledujúcich vydaniach sa budeme venovať
práve mozgovému tréningu a dotkneme sa aj
niektorých vážnych ochorení s ním súvisiacich.
Precvičte si svoju pamäť na týchto dvoch cvičeniach.

1. Cvičenie: Zamerané na koncentráciu a udržanie pozornosti
Úloha: Pokúste sa nahlas prečítať nasledovný text a prepíšte ho na papier v správnom tvare
íteřT ned onár, žydk es ínbeřhop dovúrp, cíježeláz z ohékilev ívtsžonm avtsdil, ťoben ýdžak, odk ukčibab lanz, lěthc ij tidovorpod uk
uborh, laríbu oloko ukmáz, alundohzor álíb akur ékžět ynolcáz u anko, ínap anžěnk es izem imin alivejbo. kaJ ohuold olyb dovúrp tědiv,
kat ohuold ýntums karz íjej oh lezávorp, ža kap unolcáz cítsups a ecobulh is cuonhcedzv, alatpešaz: „ántsaťŠ ot anež!“
akčibaB: ávocměN anežoB
2. Cvičenie: Zamerané na obohatenie slovnej zásoby a dlhodobú sémantickú pamäť.
Úloha: Vezmite si čistý papier a ceruzku. Napíšte čo najviac slov, ktoré obsahujú slovo HRA a STO. Môžu byť na začiatku, v strede aj na konci slova.
Príklad: ZáHRAda, STOnožka.
Takéto úlohy sú publikované v pracovnom zošite Zdokonaľujme si svoju pamäť, ktorý vydalo Centrum MEMORY, n.o. v Bratislave (2010), a je možné
si ho objednať na www.alzheimer.sk.
Mgr. Katarína Kiseľáková, liečebný pedagóg, tréner pamäti

Krompašský spravodajca
je v predaji po 20. dni
v príslušnom mesiaci.
Uzávierka príspevkov je
do 10. dňa daného mesiaca.
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