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Príchod zimy a adventný čas
Kedysi príchod zimy so svojimi skracujúcimi sa dňami, hmlistými ránami, chladom
a dlhými nocami celkom zmenil denný
rytmus ľudí.

Z práce na poliach sa stiahli späť do domu.
Venovali sa prácam, na ktoré predtým
nemali čas. Opravovali, čo bolo pokazené,
kontrolovali domy, či nie sú poškodené,
chystali palivové drevo a v kontakte s drevom využívali svoje zručnosti aj na stružlikanie užitočných vecí do domácnosti.
Podstatné boli aj susedské, rodinné a priateľské stretnutia, ktorým prialo aj skoré
stmievanie. Preto priadky a páračky boli
dôležitými zimnými činnosťami, v ktorom
sa akoby utvárala verejná mienka dedinského spoločenstva. V kúdeľnej izbe sa
rozprávali príbehy a spomienky rovnako
ako medzi chlapmi v krčme. Bolo to dôležité pre odovzdávanie tradičnej životnej
skúsenosti a pre zachovávanie rozprávok,
povestí, či poverových príbehov.
Bolo to akési spomalenie tempa. Na to je
možnosť aj v modernej dobe. Prečo by sme

podobne ako naši
predkovia nemohli
upriamiť pozornosť
na to, čo je pokazené a pokúsiť sa
to opraviť? Alebo
skontrolovať všetky naše „stavebné
kamene“, či sú
v poriadku a či ešte
slúžia svojmu účelu,
alebo skôr narúšajú
našu stavbu života?
Alebo si nachystať
ono palivové drevo,
teda nazhromaždiť
si potrebnú energiu.
Skúsiť viac tvoriť nielen hlavou, ale aj rukami. Venovať sa veciam, na ktoré počas roka
zostáva menej času. Vlastným tempom
a pre radosť.
V tomto čase naši predkovia nezabúdali na
spoločné posedenia. Zimné večery aj dnes
umožňujú tráviť viac času s blízkymi ľuďmi
a zdieľanie s nimi.

Advent je obdobím pokánia a pokory, čas
sebareflexie i odpúšťania. Čas vnútorného
upratovania a čistenia. Tak, ako to po celé
generácie robili naši predkovia. Skúsme to
aj my Zabudnime na predvianočný zhon
a užime si v pokoji tie najkrajšie sviatky
v roku - Vianoce.
Anna Grondželová

PF 2015
Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a veľa zdravia, šťastia v novom roku
vám želá mesto Krompachy
v zastúpení primátorkou mesta
Ing. Ivetou Rušinovou,
kolektív Mestského úradu Krompachy, Mestské zastupiteľstvo
a Redakčná rada Krompašského spravodajcu.

Inauguračný príhovor
primátorky

Výsledky volieb

Zo života našich škôl

Cestovný poriadok

Historické okienko

Záhradkárska poradňa
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Inauguračný príhovor primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej
z ustanovujúceho zasadnutia MsZ v Krompachoch
Ctené pani poslankyne, vážení páni poslanci, drahí spoluobčania!
Pociťujem výnimočnú chvíľu
tejto slávnosti a prvého ustanovujúceho rokovania Mestského
zastupiteľstva. Dovoľte mi
predstúpiť pred Vás, pred obyvateľov Krompách s pocitom
vďaky za dôveru, ktorej sa mi
dostalo opätovným zvolením
za primátorku nášho mesta.
Pred chvíľou som zložila primátorsky sľub a pocítila som pri
tom váhu zodpovednosti, ale
zároveň aj silu dôvery, ktorú mi
občania vložili do rúk.
Dôveru spoločnosti, verejnosti, spoluobčanov a priateľov
nedostáva človek darom, musí
si ju zaslúžiť. Každý dar však
aj zaväzuje. Darca očakáva, že
obdarovaný jeho dar nezahodí,
nezneužije a bude s ním nakladať s úctou a s láskou takou,
akou bol darovaný.
Drahí spoluobčania, som poctená, že v posledných komunálnych voľbách som od Vás
tento dar dôvery získala. Vaša
dôvera ma teší, ale zároveň ma
zaväzuje. Som si vedomá svojej
zodpovednosti za vývoj a chod
mesta, za jeho obyvateľov a jeho
dôstojné miesto a postavenie
v tejto krajine. Túto funkciu
dnes opätovne preberám s úctou a pokorou voči občanom.
Chcela by som ju vykonávať
tak, aby tí, ktorí ma vo voľbách
zvolili, a to dve tretiny občanov,
ktorí pristúpili k voľbám, mohli
sebavedome obhajovať svoju
voľbu, a aby som pozitívne prekvapila tých, ktorí ma nevolili.
Nevnímam pozíciu primátora,
ako pozíciu politika. Primátor
je občan, ktorý je vo verejnej
službe, teda slúži všetkým občanom mesta bez rozdielu vierovyznania, farby pleti, výšky
majetku a spoločenského postavenia. Práca primátora nie
je len o riešení potrieb a problémov ľudí a mesta, ale primátor
musí vidieť a predvídať rozvoj
mesta aj v dlhodobejšom horizonte, ale hlavne musí vidieť aj

za roh. Musí predvídať, ako sa
môže inak jasná a všeobecne
obhajovaná, alebo zatratená
pravda zvrtnúť opačne - v prospech, alebo neprospech väčšiny obyvateľov. Práca primátora spočíva aj v manažovaní
mesta, v riadení kam ho smerovať, účelne využívať verejné
prostriedky, chrániť a rozvíjať
naše duchovné a kultúrne hodnoty a prírodné dedičstvo.
Vážené panie poslankyne,
páni poslanci,
aj Vy ste v komunálnych voľbách od občanov získali dar dôvery. Nakladajte s týmto darom
obozretne, vo vážnosti a veľmi
citlivo, pretože je veľmi vzácny
a krehký. Dovoľte mi, aby som
pri tejto príležitosti vyslovila
rokmi overenú múdrosť: „Nič
nedáte ľuďom, ak im nedáte
seba“. Pred chvíľou ste zložili
sľub poslanca, ktorý stanovuje
zákon o obecnom zriadení,
v ktorom ste sa zaviazali chrániť a obhajovať záujmy mesta,
t.j. záujmy takmer deväťtisíc
obyvateľov. V Krompachoch
žijú ľudia skromní, ale aj nároční, ľudia mladí i starí, ľudia
múdri, vzdelaní, ale aj menej
múdri, ale sú to ľudia, ktorí
žijú a chcú v tomto meste aj
naďalej žiť a vychovávať svoje
deti. Všetci občania, ktorí Vám
vyslovili dôveru očakávajú,
že budete bojovať za ich vec.
Viem, že všetci sa považujete
za obhajcov ľudí, ale chcem
pripomenúť ešte jednu, rokmi
osvedčenú múdrosť: „Všetko,
čo chcete, aby ľudia robili Vám,
robte aj Vy im!“ Ak pri každom
rozhodnutí a čine budete mať
na zreteli všeobecné dobro
a budete postupovať pri tom
v múdrosti, vo vzájomnej úcte
a úcte aj k tým, ktorí sú najviac
ohrození a potrebujú Vašu
pomoc, niet sa čoho obávať.
Občania nadobudnú pocit, že
s ich darom sa nakladá uvážene
a najmä v prospech a v záujme
nich. Vaše rozhodnutia sa stanú
trvalo zapísané v rozvoji, v sme-

rovaní a obnove nášho mesta.
Vážené panie poslankyne,
páni poslanci,
ľudia časom zabudnú na to, čo
sme povedali alebo napísali,
možno aj na to, čo sme urobili,
ale nikdy nezabudnú na to, aké
mali vedľa nás a z nás pocity.
Tie sa im vryjú do pamäti natrvalo. Preto by sme sa všetci mali
učiť viac počúvať ako hovoriť,
učiť sa k väčšej úcte k slovám
a vysloveným názorom či už
v ústnej alebo písomnej forme,
teda aj k záväzkom voči občanovi. Občan rozhoduje o tom,
čo prijme a čo nie, nie my!
V poslednej dobe sa veľa rozpráva a diskutuje na rôznych
sociálnych sieťach o budúcej
spolupráci primátorky s poslancami mestského zastupiteľstva. Ja som optimistka a verím,
že naša spolupráca bude počas
celého štvorročného volebného obdobia úzka a zmysluplná,
korektná a konštruktívna, že si
navzájom dokážeme pomáhať
a nie podrážať nohy, pretože
našim spoločným cieľom je
spokojnosť občana.
Verím, že naše ciele sú spoločné
a tento spoločný záujem ma
vedie k tomu, aby som sa uchádzala o Vašu podporu pri hľadaní takých riešení, ktoré pomôžu
priblížiť naše mesto k svojmu
historickému postaveniu v centre Spiša. Spoločne sa musíme
snažiť, aby sme svojou vzájomnou spoluprácou naplnili ciele,
ktoré sme si pred voľbami predsavzali. Nech je našou snahou
konať tak, aby sme tu udržali
najmä mladých, vzdelaných
ľudí a využili ich potenciál tu,
doma v Krompachoch!
Urobme spoločne naše mesto
príťažlivé, nielen pre tu žijúcich
občanov, ale aj pre všetkých
jeho návštevníkov. Aby každý,
kto navštívi Krompachy mal
túžbu sa sem opätovne vrátiť.
Len tak sa stanú Krompachy
nám, všetkým, dobrým domovom.

Spoločenská
rubrika
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubilantom, ktorí sa v decembri
dožívajú:

93 rokov
Handrik Július

91 rokov
Brezina František

85 rokov
Hanušovská Rozália
Ofčanská Anna
Štefančinová Gizela

80 rokov
Hašková Anna

75 rokov
Miženková Anna

Narodenia v novembri
Neurčené Endrizal
Libor Holub
Jasmina Macková
Piklová Nina
Karin Rottenbach

Úmrtia v novembri
Fečke Milan
Kožár Štefan
Pavlíková Mária

1954 – 2014
1926 – 2014
1926 – 2014

december 2014

KROMPAŠSKÝ

spravodajca

Ctené dámy, vážení páni,
začíname nové štvorročné volebné obdobie. Naozaj začíname? Nie, pokračujeme!
Som rada, že vďaka občanom tohto mesta
môžem pokračovať v začatej práci. Dnes
pred Vás predstupujem v pevnej viere, že
to, čo som si predsavzala, budem rozvíjať
a spolu s vami a s poslancami mestského
zastupiteľstva budem spolupracovať na
spoločnom diele, na zveľaďovaní a rozvíjaní nášho mesta. Verím, že sa mi s Vašou
pomocou podarí dotiahnuť do úspešného
konca všetky projekty, ktoré mesto čakajú. Chceme pokračovať a realizovať aj to,
čo sme už začali a na čo sme právom hrdí.
V našom meste sa chceme ďalej usilovať
tvoriť a napĺňať strategické zámery a plány
rozvoja mesta. Významný krok v prospech
ďalšieho hospodárskeho rastu mesta sme
už spravili začatím bytovej výstavby, výstavby nového priemyselného parku, investíciami do ochrany životného prostredia
a zveľaďovaním a skrášľovaním mesta.
Drahí priatelia, milí Krompašania!
„Keď sa Alexandra Macedónskeho spýtali,
kde má ukryté najväčšie poklady, rozhliadol sa vôkol seba a ukázal na svojich najvernejších priateľov…“
Žiadne slová vďaky nevystihnú to, čo v tejto
chvíli cítim. Chcem poďakovať všetkým,
ktorí mi pomáhali zvládnuť ťažký richtársky život, počas ôsmich rokov. Hlavne mojej rodine, manželovi, deťom a súrodencom

s rodinami a všetkým mojim priateľom.
Chcem sa úprimne poďakovať kolektívu
mestského úradu, pod vedením bývalého
prednostu pána Mgr. Emila Muľa, za ich
ozaj svedomitú prácu, ale aj za to, že si vedeli a vedia navzájom pomáhať a tvoriť. Bez
ich spolupráce, kvalitne odvedenej práce,
častokrát aj nad rámec ich pracovných úloh
a povinností, by sa v meste nemohlo urobiť
to, čo sa za osem rokov podarilo. Ďakujem
aj pánovi zástupcovi Stanislavovi Barbušovi za jeho vždy ochotnú a pomocnú ruku
pri vedení mesta. Ďakujem aj bývalým
poslankyniam a poslancom Mestského zastupiteľstva, za ich konštruktívny prístup
na rokovaniach Mestského zastupiteľstva.
Slová mojej úprimnej vďaky patria všetkým
zástupkyniam a zástupcom spoločenských,
kultúrnych, záujmových a náboženských
organizácií v meste, ktorí ma podporovali
a dodávali mi silu a odvahu v časoch, keď
som ju strácala. Dovoľte mi, aby som poďakovala za spoluprácu aj podnikateľským
subjektom pôsobiacim v meste, najmä spoločnostiam s majetkovou účasťou mesta.
Verím, že aj naďalej budete nápomocní pri
naplňovaní cieľov a zámerov v prospech
mesta. Chcem poďakovať všetkým občanom mesta, ktorí nielen povzbudzovaním,
ale aj konštruktívnou kritikou ma poháňali
dopredu a nútili ma rozmýšľať nad skvalitnením práce. Zo srdca Vám Ďakujem.
Všetkých Vás chcem ubezpečiť, že moje
srdce patrí Vám a je pre Vás stále otvore-
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né. Budem Vám pozorne načúvať, Vašim
problémom, ale aj radám, požiadavkám
a námetom a budem sa s Vami stretávať
vždy, keď budete cítiť potrebu sa so mnou
stretnúť, vždy, keď mi to okolnosti a pracovné povinnosti umožnia. Uisťujem
všetkých občanov, že žiaden inšpiratívny
podnet, rozumná myšlienka a originálny
nápad neskončí v koši…
Urobím všetko preto, aby sme spolu
s poslancami mestského zastupiteľstva
a zamestnancami mestského úradu na záver tohto volebného obdobia odovzdávali
mesto konsolidované po stránke finančnej,
legislatívnej a hospodárskej a nezabudli
sme pritom na naše deti a mládež, rodiny
a seniorov. Toto sú základy pre silné priemyselné, turistické a kultúrne mesto, ktorým chceme zostať a byť.
Na to, aby sa práca darila však treba aj povzbudenie okolia, blízkych ľudí, spolupracovníkov. Preto sa v tejto chvíli uchádzam
aj naďalej o Vašu podporu, ochotu a otvorenosť tvoriť s nádejou a radosťou pre mesto,
pre ľudí žijúcich v ňom.
V mene samosprávy mesta Krompachy vyhlasujem, že budeme konať v duchu nášho
sľubu, ktorý som ako primátorka a mestskí
poslanci dali mestu a jeho obyvateľom.
Vždy budeme konať v záujme mesta a jeho
občanov. K tomu prajem každému veľa síl,
zdravia, vytrvalosti a múdrosti.
Iveta Rušinová

Úprimne ďakujem

Poďakovanie

Milí Krompašania,
dovoľte, aby som sa Vám aj touto cestou úprimne poďakovala za Váš hlas, ktorí ste mi dali
v komunálnych voľbách.
Moje srdečné poďakovanie patrí aj všetkým,
ktorí ma počas predvolebnej kampane podporovali.
Veľmi si vážim vašu dôveru.
Novozvolenému vedeniu mesta blahoželám,
prajem veľa úspechov a dobrých rozhodnutí
v prospech všetkých občanov nášho mesta.
Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa
stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si
sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali
vzájomnú úctu a lásku.
Prajem Vám, milí spoluobčania, šťastné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu vašich najbližších,
dobré zdravie a veľa radosti.
Prajem Vám úspešný vstup do nového roka 2015.
Nech Vás počas neho sprevádza predovšetkým
dobré zdravie, veľa šťastia a úspechov, nech sa
splnia Vaše priania, očakávania a predsavzatia.
S úctou

Vážení a milí spoluobčania Krompašania!
Dovoľte mi poďakovať Vám všetkým, ktorí ste ma v komunálnych voľbách podporili
a zároveň aj všetkým, ktorí ste sa ich zúčastnili hoci ste mali iný názor. Som smutná,
že účasť na voľbách v našom meste bola taká nízka 42,66 %, pod slovenským priemerom. Znamená to, že skoro 60 % občanom je ľahostajná situácia v našom meste,
ale uvedomujem si, že mnohí sú aj apatickí z dôvodu ukončenia činnosti významného
zamestnávateľa v našom meste. O to viac si cením Vašu veľkú podporu, ktorú ste mi
prejavili odovzdaním 957 hlasov, čo považujem za silný mandát a najmä silný záväzok voči Vám pre ďalšie obdobie.
Určite je to aj ocenenie a ohodnotenie mojej doterajšej 4 - ročnej práce, spolupráce
s ďalšími poslaneckými kolegami. Touto cestou im ďakujem za ich doterajšiu činnosť.
Samozrejme poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali
a bez podpory ktorých by sa nám mnohé veci robili ťažšie.
Blahoželám aj novozvoleným poslancom, ktorým ste v týchto komunálnych voľbách
prejavili dôveru a teším sa na spoluprácu. Som presvedčená, že vzájomná spolupráca
s vedením mesta bude omnoho lepšia a podarí sa nám spoločnými silami dosiahnuť
ciele najmä v prospech Vás občanov a nášho mestečka. Prajem si, aby sme sa všetci
Krompašania viac zaujímali o dianie v meste, pomáhali si navzájom a spoločne budovali z Krompách pekné mesto, v ktorom sa nám bude dobre a šťastne žiť.
Ešte raz Vám všetkým úprimne ďakujem za podporu a za možnosť pokračovať v začatej práci aj v nasledovnom volebnom období.
„Na Vianoce a v roku novom vinšujem Vám nastokrát, teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia akurát, aby Vás mal každý rád.“

Ing. Alžbeta Perháčová

Ing. Lívia Kozlová, nezávislá poslankyňa MsZ

M i e s t n a v o l e b n á k o m i s i a v K r o m p a ch o ch
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UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb primátora mesta Krompachy
Poradie

1.

číslo na
hl. lístku

Kandidát

Politický subjekt

Poradie

číslo na
hl. lístku

4

Iveta Rušinová, Ing.

3
4
2

Alžbeta Perháčová, Ing.
Iveta Rušinová,
Marta
Mičeková,Ing.
Mgr.

2.
4.
3.

3
1
2

AlžbetaBenedek
Perháčová, Ing.
Andrej
Marta Mičeková, Mgr.
SPOLU

4.

1

Andrej Benedek

2.
1.
3.

Kandidát

nezávislý kandidát
Politický subjekt

nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
kandidát
nezávislý
nezávislý
kandidát
Právo
a spravodlivosť

nezávislý kandidát
Právo a spravodlivosť

SPOLU

Číslo
okrsku

1 268

1

Číslo
okrsku
2

Počet voličov, ktorým boli
vydané obálky

Počet osôb zapísaných v zozname voličoch

406

VO č. 1 VO č. 2 VO č. 3 VO č. 4 VO č. 5 VO č. 6

232

382

268

271

273

226

102
232
44

79
382
78

103
268
58

127
271
51

83
273
54

166
226
34

102
16
44
394

79
18
78
557

103
32
58
461

127
20
51
469

83
24
54
434

16

18

32

20

394

557

461

469

32,02%

v%

1652

60,14%

660
1652
319

24,03%
60,14%
11,61%

166
6
34
432

660
116
2 319
747

24,03%
4,22%
11,61%
100,00%

24

6

116

4,22%

434

432

2 747

100,00%

VO č. 1 VO č. 2 VO č. 3 VO č. 4 VO č. 5 VO č. 6

Účasť voličov v
%

Spolu

Počet

odovzdaných
obálok

405
Počet

Spolu

v%

Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby
primátora mesta

do MsZ

Počet
lístkov
392 platných hlasovacích
394
odovzdaných pre voľby

1 208

Počet voličov, ktorým boli
vydané
obálky
562

Účasť voličov v
%
46,52%

odovzdaných
562
obálok

542
do
MsZ

557mesta
primátora

3
1

847
1 268

465
406

54,90%
32,02%

465
405

458
392

461
394

4
2

1
1 018
208

476
562

46,76%
46,52%

476
562

467
542

469
557

5
3

1 037
847

448
465

43,20%
54,90%

448
465

440
458

434
461

6
4

1
1 244
018

468
476

37,62%
46,76%

468
476

449
467

432
469

2 748
440

2 747
434

Počet osôb zapísaných v zozname voličoch

6 622
42,66%
2 824
2 825
1 037
M i e s t n a v o l e 448
b n á k o m i s i a 43,20%
v K r o m p a ch448
o ch

Spolu
5

1 244

6

468

37,62%

468

449

432

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb do Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV

6 622
42,66%
2 824
2 748
2 825
volieb do Mestského zastupiteľstva v Krompachoch zo dňa 15. novembra 2014.

Spolu

Poradie

číslo na
hl. lístku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

19
15
11
22
18
28
23
1
30
31
35
10

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

7
21
33
6
13
3
27
16
2
32
12
4
14
8
34
17
9
20
29
24
25
5
26

Kandidát

Lívia Kozlová, Ing.
Marián Hojstrič, MUDr.
Oľga Dzimková
Marta Mičeková, Mgr.
Igor Jendruch
Vladimír Puchala
Ľuboš Ontko, Ing.
Stanislav Barbuš
Matúš Stana, Bc.
Slávka Šmidová, PaedDr.
Ján Zahuranec, Ing.
Eva Derdáková, Ing.
Samuel Čiasnoha
Jaroslav Matúš
Zuzana Varechová, Ing.
Rudolf Čiasnoha
František Goliaš
Marta Bátorová
Vladislav Probala
Imrich Holečko, Ing.
René Bartko, Ing.
Jozef Valek, Mgr.
František Fečke
Andrej Benedek
Miloš Grohregin, Ing.
Štefan Čupaj, Ing.
Peter Wolf, Ing.
Martin Chovanec, Mgr.
Alena Dachová
Miloslav Masaryk
Ľubomíra Puškárová, Mgr.
František Oravetz, Ing.
Eva Pačanová
Jaroslav Cehlár
Patrik Pavlík
spolu

Politický subjekt

nezávislý kandidát
SDKÚ - DS
SMER - SD
nezávislý kandidát
SMER - SD
nezávislý kandidát
SDKÚ - DS
SMER - SD
SIEŤ
SIEŤ
KDH
KDH
SDKÚ - DS
SDKÚ - DS
nezávislý kandidát
KSS
KDH
KDH
SMER - SD
SDKÚ - DS
SIEŤ
SIEŤ
SMER - SD
Právo a spravodlivosť
SMER - SD
SMER - SD
nezávislý kandidát
NOVA,SaS,KDS
SNS
nezávislý kandidát
SIEŤ
KDH
nezávislý kandidát
NOVA,SaS,KDS
NOVA,SaS,KDS

2 747

Ing. Alena Ontková
predseda volebnej komisie
VO č. 1 VO č. 2 VO č. 3 VO č. 4 VO č. 5 VO č. 6

122
178
212
Ing. Alena
Ontková
145
128
157
predseda volebnej komisie
179
173
146
123
164
151
133
147
108
114
110
162
97
137
112
131
120
109
68
191
121
71
149
103
105
108
86
81
90
103

210
166
153
150
134
126
122
106
93
122
132
124

99
184
71
73
79
68
80
82
40
56
85
95

957
907
859
802
752
694
668
641
612
600
596
585

88
92
115
111
93
79
83
104
122
110
98
59
94
80
92
121
95
76
141
80
75
86
79
50
72
142
65
68
91
70
64
143
71
77
73
75
91
52
80
108
98
72
84
70
82
78
80
105
40
110
61
173
44
41
57
110
81
84
78
56
63
68
80
94
88
51
49
86
95
66
103
43
73
86
68
75
92
48
66
96
67
73
78
31
27
84
78
89
81
51
42
85
83
68
55
39
46
56
79
53
63
55
43
61
65
59
57
54
31
61
61
61
47
65
37
79
75
53
37
23
19
68
34
50
53
41
33
21
31
37
36
24
13
18
18
24
29
18
2725 3547 3248 3456 3037 2238

578
576
558
511
508
503
501
499
469
466
444
442
442
411
410
372
352
339
326
304
265
182
120
18251

Ing. Alena Ontková

136
127
137
141
151
114
120
93
99
99
80
92
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Zápis žiakov do 1. ročníká ZŠ
Zápis žiakov narodených od 1.9.2008 - 31.8.2009 do prvého ročníka ZŠ školského roku 2015/2016 bude dňa 24.1.2015 (sobota) so
začiatkom o 9,00 hod. na školách podľa odporúčanej rajonizácie.
Na zápis sa dostaví rodič s dieťaťom. So sebou si donesie občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a písacie potreby. Rodič môže so
súhlasom riaditeľa školy v zmysle platnej legislatívy zapísať dieťa do školy mimo odporúčanej rajonizácie.
Poplatky za pracovné pomôcky: ZŠ Zemanská 6,- € a ZŠ Maurerova 6,- €

RAJONIZÁCIA K ZÁPISU ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016
ZŠ ulica SNP Krompachy (vonkajšia) :
Družstevná
Stará Maša
29.augusta
Hornádska
Kolinovce, Kaľava, Hrišovce

Partizánska
J. Barča Ivana
Kúpeľná
Kpt. Nálepku
Lesnícka
Lorencová
Mlynská
Námestie slobody
Sadová
Slovinská
Turistická
Zemanská
Kolinovce, Kaľava, Hrišovce
Banícka štvrť

Stará cesta
Poštová
Rázusova
SNP
Trangusová
Štúrova
Veterná
Kolinovce, Kaľava, Hrišovce

ZŠ Maurerova ulica Krompachy:
Hlavná
Horská
Jesenského
Maurerova
Robotnícka

ZŠ Zemanská ulica Krompachy :
Banská
Cintorínska
Dolina

Zo života našich škôl
ŠZŠ Krompachy - Vyrezávanie tekvíc
Jeseň je tu a náš zrak teší pestrými farbami. Púšťanie šarkanov, robenie figúrok z gaštanov a vyrezávanie tekvice.

Niektoré z činností tak typických pre jeseň, z ktorými sa dajú zabaviť
naše deti. Aj keď sviatok Halloween je udomácnený skôr v západných
krajinách, u nás sa tekvice vyrezávali dávno predtým ako sem prenikli vplyvy západného sveta. Halloweensky sviatok pochádza totiž
pôvodne od starých Keltov, ktorí pobudli najmä na strednom Dunaji
až štyri storočia.
Vyrezávanie tekvíc sa stalo obľúbenou aktivitou aj na našej škole. Žiaci si vyskúšali ako sa tekvica očistí, vyberie sa jej obsah a ako na nej
vzniknú rozličné tvary. Žiakom sa práca veľmi páčila. Naše tekvice
zdobia priestory školy na Ul. SNP.
Mgr. Mária Pitoňáková

Šprincove Krompachy
Pri príležitosti nedožitých 100 rokov Mikuláša Šprinca bol zorganizovaný 11. ročník
súťaže v prednese poézie a prózy, ktorého
sa zúčastnili aj žiaci našej školy – Vladimír

Žiga, II. A (poézia) a Veronika Cehlárová,
IV. CM (vlastná tvorba). Veronika Cehlárová získala v kategórii vlastná tvorba diplom
a vecnú cenu, k čomu jej blahoželáme a

Spomienka

												
												

obidvom zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.
Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská,

„Kto bol milovaný,
nebude nikdy zabudnutý“.

Dňa 7. decembra sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia našej drahej manželky a mamky Agnesy Rabatinovej,
rod. Lakatošovej. S láskou spomínajú manžel, dcéry a syn s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

SSOŠ SEZ Krompachy
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Workshop – projekt „Vzdelanie pre trh práce“
5. decembra 2014 sme na škole SSOŠ SEZ
Krompachy uvítali hostí workshopu projeku „Vzdelanie pre trh práce“, ktorý bol
vyvrcholením nášho dvojročného úsilia
a práce na inovácii a reforme vzdelávania a
odbornej prípravy.

Naša škola získala financovaním z európskych fondov modernú didaktickú techniku v podobe štyroch interaktívnych tabúľ
s kompletným príslušenstvom, štyroch vizualizérov a štyroch tabletov mobi. Podarilo
sa nám kompletne inovovať učebňu elektrického merania. Pedagogickí zamestnanci
absolvovali vzdelávacie aktivity, ktoré sú

prínosom pre ich každodennú prácu.
Výučba v zmysle inovovaných učebných
osnov prispela k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov a kritického myslenia ako súčasti moderných vyučovacích metód. Takto
sa naša škola premenila počas dvoch rokov
z tradičnej na modernú, čo dokázali aj výstupy učiteľov a majstrov odborného výcviku, ktoré si môžete pozrieť na internetovej
stránke našej školy www.ssoskromp.edu.sk
v sekcii Projekt – Moderná škola – Vzdelanie pre trh práce vo forme videí či fotografií
z vyučovania.
Veľmi významnou aktivitou bola tvorba
a realizácia spoločných programov školy

s firmami v rámci regiónu. Vypracovali sme
spolu s 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 programy spolupráce. Vzdelávanie žiakov tak bolo
a je zamerané na získanie praktických zručností priamo na pracoviskách týchto firiem.
Práca na projekte ubrala všetkým zamestnancom mnoho síl, no možno povedať, že to
jednoznačne stálo za to. Zdokonalili sme sa
v používaní interaktívnej technológie, ktorú
sme vďaka projektu zakúpili, výučba je modernejšia, príťažlivejšia a živšia.
Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská, SSOŠ SEZ Krompachy

Zenit v elektronike - krajské kolo
Dňa 4. decembra 2014 prebehlo krajské
kolo 31. ročníka súťaže Zenit v elektronike.
Súťaž sa konala na pôde Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach.
Súťaž pozostávala s teoretickej a praktickej
časti. V praktickej časti súťažiaci navrhovali plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu. Tento návrh realizovali na PC pomocou zvoleného programu.
Hodnotil sa návrh plošného spoja, funkcia
zhotoveného zariadenia, kvalita spájkova-

nia a čistota vyhotovenia výrobku.
Našu školu reprezentoval v kategórii
B - žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl
František Kuraj z II. CM triedy. Vo svojej
premiére na tejto súťaži a veľkej konkurencii stredných škôl z celého kraja sa
umiestnil na nádhernom 3. mieste. Aj keď
mu ušiel postup na celoslovenské kolo len
o vlások, veľmi mu ďakujeme za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy.
Ing. Juraj Jánošík, SSOŠ SEZ Krompachy

25. ročník Olympiády z anglického jazyka – školské kolo
Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je
predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej
republike sa organizuje ako jedna z foriem
dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je
neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. OAJ
je postupová súťaž, usporadúva sa každoročne v spolupráci s Celoštátnou odbornou
komisiou OAJ. Člení sa na 8 kategórií (1A,
1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D). Má 4 súťažné kolá (školské, obvodné, krajské a celoštátne). Cieľom OAJ je prehĺbiť, rozširovať
a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov

stredných škôl v cudzom - anglickom jazyku,
rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie
a samostatnú tvorivú činnosť a v neposlednom rade pripraviť sa na maturitnú skúšku.
Aj na našej škole študenti prejavili záujem
o túto súťaž, a tak sa 9. decembra 2014 stretlo v učebni č. 44 rekordných 31 študentov.
Zmerali si svoje vedomosti v školskom kole
vo vlastnom písomnom tvorivom prejave
a v troch písomných častiach, a to v posluchu, ktorý bol zameraný na porozumenie
vypočutého, v druhej časti sa popasovali
s anglickou gramatikou a v tretej sa zamerali
na prácu s textom. Po písomných častiach
sa konala ústna skúška formou dialógu pred

komisiou. Súťaže sa zúčastnili maturanti
z tried IV. CM, IV. M a II. N, no veľmi úspešne si s testom poradili aj mladší žiaci z I. CM
a II. CM triedy. Veľmi sa tešíme z takej účasti
našich žiakov a dúfame, že aj ďalší ročník
bude rovnako príťažlivý.
Umiestnenie:
1. Martin Pavan, IV. M
2. Erika Endrizalová, IV. M
3. Patrícia Džuganová, IV. M
Víťaz školského kola zároveň postupuje na
obvodné kolo, ktoré sa bude konať v Spišskej
Novej Vsi.
Mgr. Katarína Šoltésová, Ing. Margaréta Mikulová
SSOŠ SEZ Krompachy

7. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
(OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných
škôl. Je organizovaná ako postupová súťaž a je
vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je prehĺbiť,
rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti
žiakov stredných škôl v slovenskom jazyku,
rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie
a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem
o slovenský jazyk a literatúru. Aj na našej škole

žiaci prejavili záujem o túto súťaž, a tak sa 26.
novembra 2014 stretli v učebni SJL a v učebni
č. 32. Zmerali si svoje vedomosti v školskom
kole v troch častiach, a to v teste, ktorý bol
zameraný na porozumenie a prácu s textom,
v druhej časti tvorili vlastný text a v tretej ukázali, aký majú ústny prejav. Súťažilo sa v dvoch
kategóriách. V kategórii A boli tretiaci, štvrtáci
a v kategórii B boli prváci a druháci.
Umiestnenie:

Kategória A
1. Petra Korabská, IV. M
2. Tomáš Hudák, IV. CM
3. Janka Michaliková, IV.M
Kategória B
1. František Kuraj, II. CM
2. Patrik Horváth, Michal Richnavský, II.
CM
3. Jozef Hvizdoš, II. CM
Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská, Mgr. Katarína Šoltésová
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Stolný tenis
Žiaci ZŠ a MŠ na Murerovej ulici v Krompachoch sa zúčastnili obvodného kola základných škôl v stolnom tenise (konalo sa
v Spišskej Novej Vsi). Následne sa víťazi
obvodného kola zúčastnili na krajskom
kole 5.12.2014. V športovej hale na Valalikoch sa zúčastnilo spolu 12 škôl z Košického kraja.
Krompašskí žiaci postúpili bez jedinej
prehry. V spoločnej skupine sme súťažili
so žiakmi z Košíc, Margecian a Rožňavy.
Z troch základných vylosovaných skupín
postúpil len víťaz.

Katarínska diskotéka

V dnešnom uponáhľanom svete nezabúdame na tradičné slovenské zvyky a tradície.
Na sviatok svätej Kataríny, ktorá má meniny 25. novembra, sa v slovenských mestách
a dedinách konajú tanečné zábavy, tak ako
tomu bolo v minulosti, tak je to aj dnes. Pre

Naši žiaci sa ocitli v ťažkom boji. Súpermi
nám boli žiaci zo športového gymnázia
z Košíc a ZŠ vo Valalikoch, kde majú zariadenie dotované Centrom talentovanej
mládeže. Aj napriek kvalitne pripravenej
konkurencii sme prvý zápas so športovým
gymnáziom vyhrali 4:1. Druhý zápas so ZŠ
Valalikmi sme vyhrali 4:3.
Krajského kola sa zúčastnili žiaci: Martin
Mitrík, Boris Gmuca, Samuel Števšík,
Radovan Repka. Pre trénerku bolo veľmi
ťažké zvoliť zostavu na turnaj, keďže viacerí
chlapci majú vyrovnané výkony. Nakoniec

našich žiakov sme si pripravili Katarínsku
diskotéku pri ktorej sa žiaci uvoľnili, zašantili si a zatancovali na rôzne populárne
pesničky. Žiakom sa takéto uvoľnenie od
bežných povinností veľmi páčilo.
ŠZŠ Krompachy

Beseda s americkou ambasádorkou
Na našom krompašskom gymnáziu sa pravidelne konajú rôzne akcie s cieľom poučiť,
naučiť či vychovať študentov. Jedna taká
sa konala aj 11.11.2014, keď na našu školu
zavítala zástupkyňa americkej ambasády
pani Julia A. Stanley so svojím priateľom.
Naši tretiaci a septima za odmenu absolvovali besedu po anglicky s tými, ktorí ju
ovládajú už od narodenia.
Zámerom bolo dozvedieť sa viac o ich
živote prostredníctvom konverzácie v ich
rodnom jazyku. Najprv rozprávali oni,
potom sme prišli na rad my. Pýtali sme sa
na život v Amerike, na ich kultúru, tradície
a zaujímalo nás aj to, aký majú názor na
Slovensko a tunajších ľudí či kultúru. Ich
odpovede boli pozitívne, Slovensko aj ľudia

žijúci tu sa im páčia! Dozvedeli sme sa, že
americkí tínedžeri sú presne takí istí ako
my a nie všetko, čo vidíme v amerických
filmoch, je naozaj obraz amerického života.
Táto beseda nám prišla všetkým vhod. Precvičili sme si znalosti angličtiny, dozvedeli
sme sa viac o americkej kultúre a dostali
sme aj zopár zaujímavých rád do života.
Bolo povzbudivé zistiť, že naša znalosť angličtiny funguje aj v praxi pri konverzácii so
skutočnými „native speakers“.
Takáto forma učenia sa nám všetkým určite páčila a nebránili by sme sa ďalšiemu
podobnému podujatiu.
Tatiana Balážová
Gymnázium Krompachy, septima

Deň otvorených dverí ZŠ Slovinky
Sú rôzne spôsoby, ako sa pochváliť a ukázať výsledky práce, ktorá je prospešná
najmä deťom, a čo je hlavné, vzdelaniu
mladej generácie. Jednou takouto akciou
bol aj Deň otvorených dverí ZŠ Slovinky,
dňa 12.11.2014. Zámerom bolo priblížiť
rodičom a širokej verejnosti prostredie,
v ktorom deti trávia väčšinu svojich dní.
Za posledných päť rokov, počas vedenia
riaditeľky Mgr. Karolíny Stehlíkovej, táto
škola zmenila nielen svoju vonkajšiu, ale
aj vnútornú podobu. Zrekonštruovali sa
učebne, telocvičňa, šatne, obnovil sa nábytok. Pre kvalitnejší výchovno-vzdelávací
proces zabezpečili sa interaktívne digitálne

pomôcky, triedy sú vybavenú keramickými tabuľami, kvôli alergii, umelé svietidlá
rovnomerne vrhajúce svetlo v triedach,
digitálna jazyková učebňa. Zrekonštruovala sa podlaha telocvične, pri nej šatne so
sprchami. V suteréne uzamykateľné šatne.
Určitá časť financií bola z eurofondov, no
najväčšia položka bola krytá z prevádzkových prostriedkov školy. Nielen pozvaní
hostia, ale všetci účastníci tejto akcie odchádzali so slovami uznania a s pocitom, že
aj na dedinskej škole sa pokrok nezastavil
a škola môže konkurovať akejkoľvek mestskej škole.
Mgr. Anna Grondželová

rozhodli výsledky z ligy kombinácii turnaja, kde si chlapci zmerali sily. Víťaz bol
určený ako člen družstva.
V svojom mene a v mene chlapcov sa chcem
poďakovať za podporu CVČ PRIMA Krompachy, pretože nebyť spomínanej podpory,
my sa netešíme z neuveriteľného a historického víťazstva. Po ťažkom, ale vyhranom
zápase padli aj slzy šťastia, a to sú emócie
na nezaplatenie. Preto Vám patrí nesmierna vďaka.
Oľga Barbušová
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Súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl
V dňoch 2. – 3. 12 2014 sa v Spojenej škole,
Hattalova 471, Nižná konal X. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí
a praktických zručností žiakov stredných
odborných škôl s finančnou podporou
Nadácie na podporu vzdelávania a ekológie Bratislava a Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory.

Súťažili žiaci 3. ročníka študijného odboru
mechanik elektrotechnik – silnoprúdová technika a žiaci 3. ročníka učebného
odboru elektromechanik – silnoprúdová
technika.
V kategórii 3. ročník študijného odboru
mechanik elektrotechnik – silnoprúdová
technika sa súťaže zúčastnilo 10 žiakov
z 5 stredných odborných škôl. Súťaž pozostávala s teoretickej a praktickej časti, ktoré
prebiehali v odborných dielňach.
Našu školu reprezentovali žiaci III.CM
triedy Gabriel Bukóci a Adam Zahradník
študijného odboru mechanik elektrotechnik – silnoprúdová technika. Po ukončení
prác našich žiakov sme v napätí očakávali
vyhlásenie výsledkov. 3. miesto v kategórii družstvá! Tak to sa nám ani nesnívalo!
V celoslovenskej konkurencii žiakov vychýrených stredných škôl s omnoho vyšším
počtom žiakov, ako má tá naša.
V kategórií jednotlivcov získal Adam

Zahradník 4.miesto a Gabriel Bukóci
9.miesto. Obom študentom veľmi pekne
ďakujeme za skvelú reprezentáciu a prajeme veľa úspechov v ďalšom odbornom
štúdiu.
Výsledky družstvá:
1. miesto – SOŠ Žilina
2. miesto – SOŠ Polytechnická Ružomberok
3. miesto – Súkromná SOŠ SEZ Krompachy
Miloš Mindžák, majster OV, SSOŠ SEZ Krompachy

Imatrikulácia našich prvákov
Škola sa ako dobrá mama teší z detí, ktoré
vchádzajú každé ráno do jej brán. Štebotavé hlásky, rehot mladíkov, upravené slečny,
čiapky na krivo, rozviazané šnúrky, papierové lietadlo z okna, ale i zvonenie, ticho
i tvorivosť práce: to všetko je školský život, na
ktorý sa malý prvák s malými nôžkami, s veľkými očami a taškou tak teší, keď už dochodil
škôlku.

Na našej škole sa už stáva tradíciou veľká
slávnosť: Imatrikulácia prvákov, kde po prvom
mesiaci, keď sa už deti ako tak zoznámili so
svojou pani učiteľkou, triedou a vôbec s novým
prostredím, majú možnosť predviesť rodičom a
učiteľom svoj prvý program zložený zo vstupov
o tom, čo sa už naučili a čo už vedia. Pesničky,
básne a hry to je to , čo im ide veľmi dobre.
No a potom nastane tá vážna chvíľa: po hymne
prvákov, pani riaditeľka pasuje každého prváčika za žiaka našej školy a slávnostne ho víta
oficiálnym Osvedčením o prijatí do prvej triedy. Deti , hoci sú malé, vnímajú túto slávnostnú
chvíľu veľmi vážne a u rodičov by ste márne
hľadali suché oko.. Tak je to vždy, keď sa mama
a oco tešia z toho, že ich dieťa postúpilo v živote

o stupienok zasa vyššie. Tento rok slávnosť pripravovala p. triedna učiteľka 1.A : Mgr. Ivana
Mydlárová v spolupráci so žiačkami z 9.A.
A my im zo srdca budeme v škole čo najviac
pomáhať , aby svoju prípravu na budúci život
zvládli, čo najlepšie. Leť „ vtáčatko!“
Mgr. Anna Rybárová, ZŠ Zemanská

Od potôčika
k potôčiku
V dnešnej dobe zvlášť platia
slová – „ak ma budeš mať v úcte,
vážiť si ma a chrániť, budeš žiť, ak
sa so mnou rozídeš, zomrieš“.

Nesmieme zabudnúť, že voda má
takúto silu a moc v našom živote.
Je to memento našej civilizácie.
Musíme stále poznávať cenu vody,
lebo až ju raz naozaj spoznáme,
môže byť už neskoro.
Dňa 21. novembra 2014 sme sa
rozhodli spoločne so žiakmi 3.r,
4.B,5.r a 9.r vyčistiť okolie Slovinského potoka. Žiaci sa do čistenia
pustili s veľkou húževnatosťou a
za krátku chvíľu boli vrecia plné
odpadkov, fliaš, textílií a iných
vecí. Po dobre vykonanej práci
boli všetci žiaci pochválení.
Mgr. Lucia Galdunová
ŠZŠ Krompachy
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Deň otvorených dverí Univerzity na Technickej univerzite v Košiciach
Deň otvorených dverí patrí už tradične do
jesenného koloritu akcií Technickej univerzity v Košiciach.

Je to čas, keď univerzita otvára svoje priestory nielen žiakom základných a stredných
škôl, ktorí sa rozhodujú o štúdiu na TUKE,
ale aj širokej verejnosti zaujímajúcej sa
o chod a vedeckú činnosť tejto inštitúcie.
Tohtoročný DOD na TUKE sa uskutočnil
11. novembra v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tejto zaujímavej akcie sa
zúčastnili aj 40 študenti Gymnázia v Krompachoch spolu s Mgr. Amáliou Krausovou
a Ing. Máriou Hedvigovou vďaka projektu
Moderné vzdelávanie – najlepšia investícia,
ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
v rámci aktivity 3.1 – Modelovanie kariéry.
TUKE sa takýmto spôsobom usiluje osloviť
najmä študentov a predstaviť im akreditované študijné odbory, zabezpečiť priamy
kontakt s aplikáciou vedy
a výskumu
vo vybraných excelentných laboratóriách
s prepojenosťou na obchodnú a priemyselnú prax.
Naši študenti navštívili Leteckú, Strojnícku, Stavebnú fakultu, Fakultu elektroniky

a informatiky TUKE a zástupcovia jednotlivých fakúlt im predstavili prostredie
fakulty a akreditované študijné programy.
Žiaci tak získali dôležité informácie, napríklad o podmienkach prijímacieho konania
a termínoch odovzdávania prihlášok.
Zároveň si prezreli vybrané laboratóriá
a celouniverzitné pracoviská.
V rámci sprievodného programu si pozreli
ukážku vozidla B&S 3 pre najnižšiu spotrebu - účastníka súťaže Shell Eco-Marathon,
auto na vodíkový pohon a techniku lezenia
po rebríku TUKE robota. V plnej prevádzke bol aj simulátor jazdy vozidla Škoda
Superb, ktorý bol vyvinutý doktorandmi
TUKE.

Prvýkrát sa v programe prehliadky univerzity objavilo aj novovzniknuté Startup
centrum TUKE, kde študenti pretvárajú
inovatívne myšlienky do reálnych kontúr
a umelecké duše potešili výstavy East Side
Architecture a Virtuálne projektovanie
a moderné technológie v stavebníctve
a architektúre.
Deň otvorených dverí na TUKE sa našim
študentom páčil, bol to optimálny spôsob,
ako získať informácie o univerzite, na ktorej by chceli študovať a zároveň sa mohli
poradiť s odborníkmi o tom, ktorý študijný
odbor je pre nich ten najlepší.

Prezentačné programy v interaktívnej výučbe - PowerPoint
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. Aktualizačné vzdelávanie
Prezentačné programy v interaktívnej
výučbe – PowerPoint realizuje agentúra
MAPA s.r.o., Košice od 10. novembra 2014.
Prezentačné programy, ktorých hlavným
predstaviteľom je MS PowerPoint, sa
v poslednej dobe začali masívne využívať
aj na školách. Pre celý rad učiteľov sa stali
nenahraditeľným nástrojom, ktorý im pomáha šetriť čas a pracovať na hodinách aj

s materiálmi v elektronickej forme.
18 učitelia nášho gymnázia sa počas
vzdelávania zoznamujú s tými funkciami a možnosťami prezentačného
programu PowerPoint, ktoré budú
v praxi využívať. Učia sa vytvárať
také prezentačné materiály, ktoré
budú pútavé, ktoré budú žiakov zaujímať, ktoré udržia pozornosť žiakov,
ktoré podporia ich výklad a ktoré im
umožnia viesť vyučovanie interaktívnym spôsobom.
Mgr. Marcela Hojstričová
manažér publicity
Gymnázium Krompachy

Deň medzinárodných jazykov na ZŠ Zemanská
Na našej škole sa už každoročne koná prezentácia cudzích medzinárodných jazykov
formou prezentácii rôznych kultúr, piesní
a básní v podaní našich žiakov, ktorí sa na našej škole môžu vzdelávať
v 4 svetových rečiach a sú to tieto jazyky:

• Anglický
• Nemecký
• Ruský
• Francúzsky
Žiaci majú v tento deň možnosť dozvedieť sa veľa nového zo života blízkych

i vzdialených zahraničných krajín. Svojim
oblečením, zvládnutým cudzím jazykom- divákom predstavujú spôsob života,
kultúry a zvykov jednotlivých národov
a je to dopoludnie naozaj veľmi podnetné.
Takéto podujatie je náročné aj časovo, aj
technicky na prípravu, za čo patrí vďaka p.
učiteľkám cudzích jazykov i žiakom, ktorí
sú ochotní prezentovať cudzie krajiny. Ale
je to deň, na ktorý sa vždy celá naša škola
teší.
ZŠ Zemanská

Mgr. Marcela Hojstričová
manažér publicity, Gymnázium Krompachy
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Angličtinár roka
Dňa 19. 11. 2014 sa o 9:30 zišli budúci
maturanti z tried IV.CM a IV.M s cieľom zúčastniť sa súťaže Angličtinár roka. Študenti
boli rozdelení do dvoch skupín – jedna
skupina pracovala v učebni cudzích jazykov, druhá skupina sa sústredila v učebni
kontinuálneho vzdelávania.
Vyplnili formulár a presne o 9:45 spustili
test, ktorý sa skladal z gramatiky, posluchových častí a čítania. Súťaž bola naozaj
náročná. Za 60 minút museli študenti
zvládnuť test na vysokej úrovni. Všetci sa
značne zapotili a skonštatovali, že to bolo
zložité ale aspoň sa takýmto spôsobom
trošku pripravili na maturitný stres.
Výsledky sme sa dozvedeli začiatkom de-

cembra.Keďže išlo o súťaž, ktorá sa konala
naraz na prihlásených školách na Slovensku a v Česku a bola pripravovaná jazykovou školou, bola naozaj náročná. Súťaže sa
zúčastnilo celkovo 366 škôl z oboch štátov.
Ako škola sme sa umiestnili síce až ku koncu tabuľky, ale predbehli sme pár škôl zo
Žilinského, Trnavského kraja a taktiež pár
českých stredných škôl.
Zoznam zúčastnených študentov:
IV. CM: Miroslav Čech, Michal Uličný, Dávid Segiň, Vladimír Ivančák, Peter Vihonský, Stanislav Ondáš, Erik Hvizdoš, Adrián
Hvizdoš, Eva Bašistová, Radka Verešová,
Daniela Puškárová, Ivana Lisoňová
IV. M: Patrícia Džuganová, Erika Endriza-

Predstavujeme vám Pápežské misijné dielo
V čase , keď si naši deviataci vyberajú svoje budúce povolanie, im laický misionár
p. Štefan Kondis premietol prezentáciu o
práci misionárov v rozvojových krajinách.
Ukázal starosti ich rovesníkov v krajine,
kde niet vody a bojuje sa každý deň o prežitie.

Vďaka aj tejto návšteve veríme, že si naši
mladí budúci študenti z našej školy odniesli odkaz v zmysle, že každé povolanie
je predovšetkým zodpovedná služba
druhému...
Ďakujeme zo srdca p. Štefan
Mgr. Anka Rybárová, ZŠ Zemanská

lová, Petra Korabská, Žaneta Zahurancová, Martin Pavan, Mariana Podracká, Gabriela Ondášová, Dominika Kovalčíková,
Lívia Čmelová
SSOŠ SEZ Krompachy

Žiacke projekty z Fyziky

Aj v prírodovedných predmetoch platí, že
raz vidieť je lepšie ako 100x počuť. To sa
páči i našim žiakom, ktorí sú takisto radšej
malými výskumníkmi ako veľkými pisármi
dlhých poznámok. Pokusy to je niečo pre
bystré hlavičky a také v našej škole iste nechýbajú. Napr. Ivko Hric a Michal Ondrejčák zo 6.A triedy
Mgr. Anka Rybárová, ZŠ Krompachy, Zemanská ul.

Nástrahy dospievania v našich komunitách
Pri výkone terénnej sociálnej práce sa
často stretávame s mladistvými a aj maloletými dievčatami, ktoré sa veľmi skoro
stávajú matkami.

Chýbajú im základné vedomosti zo zdravotnej, hygienickej a sexuálnej výchovy a predovšetkým im chýba pozitívny vzor zo strany
rodičov. Z uvedeného dôvodu bola zo strany
terénnych sociálnych pracovníkov mesta
Krompachy vykonaná osveta s dospelými
ženami a mladistvými dievčatami formou
oboznamovania o možnostiach ochrany pred
neplánovaným tehotenstvom. Taktiež sme
uskutočnili prednášku spojenú s prezentáciou v Základnej škole na ulici SNP a v Špeciálnej základnej škole na Lorencovej ulici.
Cieľom prednášky a besedy bolo
• umožniť žiakom chápať fyzické, psychické
ale aj sociálne zmeny, ktorými budú prechá-

dzať alebo už prechádzajú počas obdobia
puberty
• pomôcť dievčatám pochopiť menštruačný
cyklus, ako prirodzenú súčasť života ženy
– ako prejav zdravia a nie ako chorobu, ale
zároveň chápať aj plodnosť ženy
• pripraviť dievčatá na potrebnú zmenu hygienických návykov, ktoré súvisia s dospievaním a poskytnúť im informácie o výrobkoch
dámskej hygieny a ich používanie
• poskytnúť im informácie o možnostiach
plánovania rodičovstva s oddialením do neskoršieho veku
• poukázať na riziká predčasného sexuálneho života a oboznámenie so sexuálne prenosnými ochoreniami
• oboznámiť dievčatá s potrebnými návštevami gynekologickej ambulancie, návštevami
tehotenskej poradne a zabezpečením základných potrieb do pôrodnice

Veríme, že sme prezentáciou a prednáškou
aspoň čiastočne prispeli k zvýšeniu podvedomia mladých rómov v oblasti dospievania a
taktiež k zodpovednejšiemu prístupu k vlastnému životu a rodičovstvu.
Autor: kolektív terénnych sociálnych pracovníkov
mesta Krompachy
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Dotácia na obnovu národnej kultúrnej pamiatky
Na základe vyhlásenej výzvy MINISTERSTVA
KULTÚRY SR na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva bola Mestu Krompachy
poskytnutá dotácia vo výške 13 000 Eur na
podporu realizácie projektu s názvom:
„OBNOVA NKP č. 2354/0 ŽELEZIAREŇ,
ZLIEVÁREŇ, STARÁ MAŠA, KROMPACHY“
• na spracovanie projektovej dokumentácie

v súlade s rozhodnutím miestne príslušného
Krajského pamiatkového úradu.
Zámerom projektu obnovy Národnej kultúrnej pamiatky Železiareň, Zlieváreň, Stará
Maša k.ú. Krompachy, zapísanej v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu pod číslom
2354/0 je zabrániť ďalšej fyzickej deštrukcii
objektu NKP, ktorý je v kritickom – havarijnom stave.

Plán aktivít MO Jednoty dôchodcov
Slovenska v Krompachoch na rok 2015

Január
1. Pietna spomienka - 70. výročie oslobodenia Krompách.
Február
1. Hodnotiaca členská schôdza 17.02.2015.
2. Pietna spomienka- 94. výročie Krompašskej vzbury.
3. Prednáška – sociálne zabezpečenie
Marec
1. Slávnostné posedenie pri príležitosti MDŽ.
2. Zájazd – historické pamiatky, nákupy
Apríl
1. Prednáška - zdravotná.
2. . Návšteva divadelného predstavenia ( Košice , Prešov ).
Máj
1. Účasť na pietnej spomienke k dňu Víťazstva nad fašizmom.
2. Návšteva historických miest ( drevené kostolíky, Dukla )
3. Vychádzky do prírody od 01.05.2015 do 30.09.2015
Jún
1. Zájazd do Nowého Targu ( historické pamiatky, nákupy).
2. Vychádzka do prírody s opekaním.
3. Športový deň seniorov okresu SNV v Krompachoch – 9.ročník.
Júl
1. Zájazd do Kežmarku – remeselné dni
2. Vychádzka do prírody s opekaním.
3. Návšteva termálneho kúpaliska v Sárospataku.
August
1. Letné posedenie pri guláši.
2. Vychádzka do prírody s opekaním.
3. Pietna spomienka - 71. výročie SNP.
4. Návšteva termálneho kúpaliska v Sárospataku.
September
1. Výlet do Vysokých Tatier, alebo do Banskej Štiavnice, Kremnice.
2. Vychádzka do prírody s opekaním.
3. Prednáška - služby poskytované Slovenskou sporiteľňou.
Október
1. Mesiac úcty k starším.
2. Zájazd do Nowého Targu ( historické pamiatky, nákupy).
November
1. Prednáška – zdravotná.
December
1. Zájazd – historické pamiatky, nákupy.
2. Rozšírené zasadnutie výboru MO JDS.
Pravidelná starostlivosť o hroby padlých obetí Krompašskej
vzbury.
Ján Žiška, predseda JDS

Cieľom obnovy je vytvorenie stálej expozície
za účelom prezentácie poznatkov z dejín jednej
z najvýznamnejších železiarní v regióne Spiša
ako aj Slovenska a jej sprístupnenie odbornej a
širokej laickej verejnosti ako súčasti turistickej
trasy „Železná cesta“.
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.
Silvia Zavadová

Plán činností Denného centra seniorov
na organizovanie akcií v roku 2015
Dátum

Program

5.1.2015
14.1.2015

Výborová schôdza
Novoročné stretnutie členov Denného centra
seniorov
Spomienkové stretnutie 70. výročie oslobodenia mesta
Výborová schôdza
Beseda o zvyšovaní kvality dôstojnosti života
starších ľudí
Spomienkové stretnutie 94.výročia pri pamätníku Krompašskej vzbury
Výborová schôdza
Spoločenské stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien
Výročná členská schôdza
Výborová schôdza
Jarné upratovanie objektu denného centra
Výborová schôdza
Spomienka na: DEŇ VÍŤAZSTVA nad fašizmom
Kultúrne podujatie pri príležitosti DŇA MATIEK
Výborová schôdza
Športové podujatie seniorov v dennom centre
Výborová schôdza
Zájazd - termálne kúpalisko
Výborová schôdza
Zájazd - zameraný na historicke pamiatky
Spomienkové stretnutie pri pamätníku SNP
Výborová schôdza
Beseda - ochrana pred zneužívaním a násilnostiach na starších ľudí a jej ochrana
Stretnutie jubilantov za rok 2015
Výborová schôdza
Mesiac úcty k starším - stretnutie v DCS - Beseda s lekárom
Výborová schôdza
Spoločenský večierok s kultúrnym programom
Výborová schôdza
Zdravotná prednáška - Chrípka a ochrana
proti nej
Zasadnutie členov výboru z vyhodnotením
rok 2015

23.1.2015
2.2.2015
11.2.2015
20.2.2015
2.3.2015
10.3.2015
26.3.2015
10.4.2015
22.4.2015
4.5.2015
7.5.2015
12.5.2015
1.6.2015
17.6.2015
6.7.2015
14.7.2015
3.8.2015
20.8.2015
28.8.2015
31.8.2015
9.9.2015
23.9.2015
5.10.2015
14.10.2015
2.11.2015
25.11.2015
30.11.2015
8.12.2015
11.12.2015
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MsÚ informuje
Spoločný obecný úrad, pôsobnosť a rozsah činnosti
Činnosť Spoločného obecného úradu v Krompachoch je daná v dvoch rovinách. Pre mesto
Krompachy sa zabezpečuje táto činnosť:

• príprava investičných akcií a vydávanie stanovísk k investičnej činnosti,
• povoľovanie drobných stavieb, stavebných
úprav udržiavacích prác, reklamných informačných zariadení,
• zabezpečovanie územnoplánovacej dokumentácie,
• príprava a aktualizácia všeobecne záväzných
nariadení mesta,
• zastupovanie mesta na jednaniach na úseku
životného prostredia, územných, stavebných,
kolaudačných konaniach, kde mesto je účastníkom konania, alebo správcom inžinierskych
sieti a zúčastňuje sa výkonu štátneho stavebného
dohľadu
V zmysle § 57 ods. 1) zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v platnom znení, je stavebník
povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav
a udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.
Po posúdení ohlásenia stavebný úrad vydaním
oznámenie a povolí stavebníkovi stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce.
V zmysle § 71 ods. 1) písm. c) zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, sa vyžaduje povolenie informačných, reklamných
a propagačných zariadení pokiaľ sa umiestňujú
na miestach viditeľných z verejných priestranstiev a pokiaľ sú spojené so stavbou, alebo pozemkom.
Po ukončení stavebného konania je vydané rozhodnutie o povolení umiestnenia informačného,
reklamného, alebo propagačných zariadenia.
Platnosť dokumentu „Územný plán mesta
Krompachy“ je schválený Všeobecne záväzným nariadením mesta Krompachy č. 5/2002
o záväzných častiach územného plánu mesta
Krompachy a Všeobecne záväzným nariadením
mesta Krompachy č. 9/2011, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného
plánu mesta Krompachy vyhlásenej VZN mesta
Krompachy
č. 5/2002 o záväzných častiach územného plánu
mesta Krompachy zo dňa 29.10.2002.
Vyplývajúc z vyššie schválených všeobecne
záväzných nariadení mesta Krompachy každý
investor - stavebník - pred začatím spracovania

projektovej dokumentácie mal by požiadať
Mesto Krompachy o vydanie vyjadrenia k jeho
investičnému zámeru, či jeho investičný zámer je
v súlade so chváleným Územným plánom mesta
Krompachy. Týmto krokom investor – stavebník
- môže predísť situácii, že jeho investičný zámer
by mohol byť v rozpore so schváleným Územným plánom mesta Krompachy a náklady na
vypracovanie projektovej dokumentácie môžu
byť vynaložené bez využitia, nakoľko stavba,
ktorá je v rozpore s územným plánom, v zmysle
stavebného zákona v platnom znení, nemôže byť
povolená.
Mesto Krompachy v roku 2009 zadalo
spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN mesta
Krompachy. Proces spracovania a hlavne prerokovávania je zložitý a náročný. K spracovanému
dokumentu sa vyjadrujú orgány štátnej správy,
správcovia inžinierskych sietí a občania mesta.
Daný dokument je prejednávaný verejne. Po
verejnom prerokovaní a zosúladení vyjadrení od
orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych
sieti a občanov, dokument sa predkladá na
schválenie mestskému zastupiteľstvu.
Dňa 17. augusta 2011 na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Krompachoch uznesením č.7
boli schválené Zmeny a doplnky č. 01/2010 a
VZN mesta Krompachy č. 5/2002 o záväzných
častiach územného plánu mesta Krompachy zo
dňa 29.10.2002.
Spoločný obecný úrad vznikol zmluvou na základe ustanovení zákona č. 369/1990 Zb,
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uzavretej podľa § 20, 20a zákona.
Zmluva bola schválená obecnými zastupiteľstvami nasledovných obcí:
a/ Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch
dňa 25.2.2003
b/ Obecné zastupiteľstvo v Kaľave dňa 27.2.2003
c/ Obecné zastupiteľstvo v Kolinovciach
dňa
07.3.2003
d/ Obecné zastupiteľstvo v Slatvine dňa
07.3.2003
e/ Obecné zastupiteľstvo v Slovinkách dňa
27.2.2003
f/ Obecné zastupiteľstvo vo Vojkovciach dňa
28.2.2003
Jej dnešná podoba bola upravená tromi dodatkami z rokov 2003,2004 a 2005.
Spoločný obecný úrad plní úlohy preneseného
výkonu štátnej správy zmysle zákona NR SR č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsob-

ností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov
v týchto oblastiach:
Činnosti zo zákona č. 237/1994 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v platnom znení.
- vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo
veciach ochrany drevín, ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkov (správcom, nájomcom), pozemku, na
ktorom drevina rastie alebo rozhodovanie o
jej vyrúbaní,
- prijímanie oznámení o výrube drevín
z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia
zdravia alebo života človeka alebo značnej škody
na majetku, zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby,
Činnosti zo zákona č. 135/1974 Zb.
o štátnej správe vo vodnom hospodárstve
v platnom znení.
- rozhodovanie o používaní vôd bez náhrady,
úprave, obmedzení, prípadne zákaze nakladania
s vodami, ak to vyžadujú vodohospodárske alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, bezpečnosť
osôb, alebo vodohospodárskych diel, prípadne
zariadení, ochrana rybárstva,
- vydávanie súhlasu na stavby, zariadenia, prípadne činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť vodné pomery,
- určovanie zátopových území a rozsahu pozemkov a ich oznamovanie stavebným úradom,
- schvaľovanie kanalizačných poriadkov,
- vydávanie povolení na vypúšťanie vôd, ktoré
na dodržanie najvyššej prípustnej miery znečistenia vyžadujú predchádzajúce čistenia,
- rozhodovanie o pripojení prípojky v prípade
sporu o zriadení prípojky.
Činnosti zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v platnom znení.
- pôsobnosť stavebného úradu, konania a vydávanie rozhodnutí:
o rozhodnutie o umiestnení stavby, o využívaní
územia, o chránenej časti krajiny a stavebnej
uzávere, o povolení zmeny v užívaní stavby alebo
jej časti, o nariadení odstránenia stavby, o dodatočnom povolení stavby, o zamietnutí žiadosti
o stavebné povolenie, o povolení zmeny stavby
pred jej dokončením, o predĺžení platnosti stavebného povolenia, o povolení terénnych úprav,
kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie
o súhlas na začatie skúšobnej prevádzky
Ing. Anna Čupajová, Mgr. Dušan Slovinský
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Cestovný poriadok železničnej dopravy 2014/2015
Vlaky smerom na západ
Os

Vlaky smerom na východ

4:22

do ZA

Os 7801

v SNV o 04:54, prípoj do BA R600 Mila
Sedina o 05:11
Os 7802

05:08 x

do LM

6:22

Os 7803

do PP

8:07

do PP

10:23

Os 7805

12:22 x

14:23

Os 7816

Os 7818

Os 7820

Os 7824

22:23

13:51

v KE o 14:49

14:38 x

v KE o 15:41

15:46

v KE o 16:37

v Margecanoch o 15:58, prípoj do BA - R
612 OkayElektro o 16:43
Os 7821

do PP

v PP 21:24, prípoj do Prahy - EN 444
Slovakia o 21:57

v KE o 12:28

v Kysaku o 15:23, prípoj do BA - IC 504
o 15:41

do Vrútok

do Svitu

11:37

v Margecanoch o 14:12, prípoj do BA - R
610 Považan o 14:43

Os 7819

o

v KE o 10:28

v Margecanoch o 11:49, prípoj do BA - R
608 Spišan o 12:43

Os 7817

o

9:37
v Margecanoch o 09:49, prípoj do BA - R
606 o 10:43

do PP

18:23

20:22

v Margecanoch o 08:05, prípoj do BA R604 Dargov o 08:43

Os 7815

v SNV o 18:54, prípoj do Prahy - R440 o
19:24
Os 7822

v KE o 08:46

Os 7813

o

17:18 x
v PP o 18:18, prípoj do BA - IC 404
18:23

7:53

do ZA

16:23
v PP o 17:11, prípoj do BA - R612
17:11

Os 7809

do PP

15:27 x
v PP o 15:58, prípoj do BA - IC 504
16:21

v KE o 07:28

do ZA

v SNV o 14:54, prípoj do BA - R610 Považan o 15:11
Os 7814

v KE o 06:28

06:37 x

Os 7811

v SNV o 12:54, prípoj do BA - R608 Spišan
o 13:11
Os 7812

5:37

Os 7807

do PP

v SNV o 10:54, prípoj do BA - R606 o
11:11
Os 7810

v KE o 05:29

v Margecanoch o 05:49, prípoj do BA - R
602 Čingov o 06:43

v SNV o 08:38, prípoj do BA - R604 Dargov o 09:11
Os 7808

4:37
v Kysaku o 05:11, prípoj do BA - IC 400
RegioJet o 05:30

v SNV o 06:54, prípoj do BA - R602
Čingov o 07:11
Os 7806

v KE o 4:40

v Margecanoch o 04:00, do prípoj do BA R600 Mila Sedita o 04:43

v PP o 06:09, prípoj do BA - IC400 RegioJet o 06:34
Os 7802

3:49

16:44 x

v KE o 17:37

v Kysaku o 17:18, prípoj do BA - IC 404
RegioJet o 17:30
Os 7823

17:37 x

v KE o 18:28

Os 7825

18:37 x

v KE o 19:28

Os 7827

19:37

v KE o 20:28

22:20

do Nálepkova

do SNV

v Nálepkove o 23:38

v SNV o 22:54, prípoj do BA - R 614
Zemplín o 0:49
Os 7829

23:37

len do Margecian

V Margecanoch o 23:49, prípoj do BA R
614 Zemplín o 0:21

Vysvetlivky:
BA - Bratislava
KE - Košice
PP - Poprad

SNV - Spišská Nová Ves
ZA - Žilina
LM - Liptovský Mikuláš
x - chodí len v pracovné dni

Os - Osobný vlak
R - rýchlik
IC - Intercity
platí do 12.12.2015.
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HISTORICKÉ OKIENKO

Výročia krompašských osobností
Július Barč-Ivan
*1. máj 1909, Krompachy
+25. december 1953, Martin
kňaz, prozaik, dramatik, bibliotekár, funkcionár Matice slovenskej
Ako prozaik sa primkol k moderne. Bol najvýznamnejším dramatikom expresionistickej orientácie. Humanistické cítenie ho viedlo
k spracovaniu najrôznejších sociálnych a politických tém. Snažil
sa vymaniť drámu z výlučne domácej zakotvenosti a zapojiť ju do
širšieho európskeho prúdenia. Napísal dvanásť hier. Jeho najznámejšie diela sú: Železné ruky, Husličky z javora, 3000 ľudí, Človek,
ktorého zbili, Mastný hrniec, Matka, Dvaja, Veža
Albín Csáky
* 19. apríl 1841
+15. december 1972, Budapešť
šľachtic, právnik, politik, podporovateľ turizmu vo Vysokých Tat-

rách, angažoval sa vo stavbe Košicko-bohumínskej železnice
Ing. Juraj Bernáth
* 11. marec 1899, Gelnica
+ 21.december 1976, Krompachy
banský odborník, historik, publicista
Tibor Honty
* 9. máj 1907, Krompachy
+ 1. december 1968, Praha
umelecký fotograf
Jozef Fabini
* 10. október 1908, Olcnava
+ 2. december 1984, Košice
právnik, úradník, reštaurátor, maliar, blízky priateľ J. Barča-Ivana.
Od roku 1921 žil v Krompachoch.

ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA

Záhradka pre nás, nie opačne
Aký bol tento rok, záver ktorého je tu
o niekoľko dni pred nami? Dobrý záhradkár si nájde čas na bilanciu, zhodnotenie
plánov a predsavzatí, na ktoré myslel, keď
sa rok začínal.

Prejdime sa spolu po záhradke a zamyslime
sa. Prenesme pokoj a ticho zimnej záhrady
do nášho srdca, našej duše. V dnešnej uponáhľanej dobe, keď sa všetci ženieme za
materiálnymi statkami, ustupuje ľudský
faktor priateľstva, lásky a úcty k blížnemu,
susedovi do úzadia. Uprednostňujeme
hodnoty, ktoré nie sú trvalého charakteru.
Dobré slovo, priateľstvo, úcta sú čoraz
vzácnejšie. Neváži sa ľudská práca. Hrubosť, vandalstvo a násilie sú všade okolo
nás. Aj na záhradke sme často nespokojní,
že sa nám nepodarilo splniť veľa z toho, čo
sme si predsavzali. Skúsme preorientovať
svoje myslenie. Zhodnoťme všetko, čo sa
nám podarilo a zabudnime na neúspechy,
nech nami nevládne stres a zlosť.
Aj keď sme doteraz boli my pre záhradku,
nech je odteraz záhradka pre nás. Urobme
z nej oázu pokoja, pookriatia mysle a duše,
radosti z posedenia s rodinou, priateľmi,
susedmi. Nebuďme skúpi na priateľské
slovo k susedovi a nielen k tomu najbližšiemu na záhradke. Hodinka spoločného
posedenia nám dá niekedy viacej, ako
hodina usilovnej práce. Aj na tú sa nájde

čas. Nešetrime slovami chvály ak má sused
krajšiu úrodu. Podeľme sa so svojimi skúsenosťami a odmenou nám bude hrejivý
pocit z dobrej rady, dobrého slova. Aj keď
tohtoročná úroda jadrovin bola veľmi slabá
a jabĺčka sme stihli zo záhrady pozbierať
do košíka, verme, že v budúcom roku bude
úroda lepšia. Hrušiek nebolo o nič viac, ale
všetko záviselo od počasia, ktoré bolo toho
roku tak daždivé, že si na horšie nespomínam. Kôstkoviny postihla monílióza hneď
pri kvitnutí, takže úroda skoro žiadna.
O závlahu nebola núdza, hlúboviny praskali a zahnívali a boli rozšírené hubové
choroby zeleniny. Rok záhradkára skončil
a je treba myslieť na ten nastávajúci .
Každé ročné obdobie v záhradke má svoje
čaro a kúzlo, tichý pokoj zimnej záhrady
vystrieda nádherná jar v kvete od prvej snežienky, bledule, či šafranu, po úchvatne rozkvitnuté čerešne a jablone. Skoro nebadane
prejde jar do leta plného letničiek, sladkých
jahôd a čerešní. Pobyt na záhradke v lete
nech je pre nás regeneráciou v plnom slova
zmysle. Aj keď jesenná bilancia úrody nás
neuspokojila, neklesajme na mysli, veď
naša záhradka nie je poľnohospodársky
podnik. Radosť hoc aj z malých úspechov,
nech je to čo bude vládnuť v našej záhradke.
Vy, ktorí ste čakali nejaké odborné rady,
nebuďte sklamaní. Ak mi Boh dopraje ďalší
rok a Krompašský spravodajca miesto, rád

sa s vami na jeho stránkach podelím o svoje
skúsenosti.
Čo nevidieť máme tu Vianoce. Vianočný
zvon spolu s Betlehemským dieťaťom nech
prinesie do našich rodín, do našich duší
pokoj a lásku, porozumenie a svornosť.
Pri novoročnom pohári šampanského si
poprajme všetko najlepšie do Nového roku
a nám záhradkárom aj trochu lepší rok ako
ten, s ktorým sa lúčime.
To Vám všetkým čitateľom Krompašského
spravodajcu z celého srdca praje
Ján Miľo
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Program bohoslužieb cez vianočné sviatky 2014 do 6.januára 2015
24.december 2014 /streda/ - Štedrý deň
7.00 – sv. omša, posledná adventná
15.30 hod. - detská svätá omša - otvorenie vianočných sviatkov,
požehnanie betlehema a privítanie postáv Jozefa a Márie v betleheme – kostole za účasti detí.
22.00 hod. – vianočná svätá omša / účinkuje dychová hudba/
24.00 hod. – polnočná svätá omša / účinkuje zbor Cantica Christiana/
Slovinky: 22.00 hod. – vianočná svätá omša

28.december 2014 /nedeľa/ - Svätej rodiny Ježiša, Márie
a Jozefa
sv. omše o 8.00 hod., 10.00 hod. 18.00 hod .
o 17.30 pobožnosť k Svätej rodine.
Slovinky: 8.15 hod.

25.december 2014 /štvrtok/ - NARODENIE PÁNA
8.00 hod. - svätá omša na úsvite – pastierska za chorých v meste
10.00 hod. - slávnostná svätá omša - za farnosť a mesto Krompachy
17.30 hod. - slávnostné vešpery
18.00 hod. - sv. omša
Slovinky: 8.15 hod. sv. omša

1.január 2015 /štvrtok/ - NOVÝ ROK
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky:
8.00 hod. - sv. omša za chorých vo farnosti a v meste
10.00 hod. - slávnostná novoročná sv. omša za farnosť a mesto
Krompachy
17.30 hod. - slávnostné vešpery
18.00 hod. - sv. omša

26.december 2014/piatok / - Svätý Štefan, prvý mučeník
sväté omše - 8.00, 10.00, 18.00 hod.
Slovinky - 8.15 hod.
27.december 2014 /sobota/- Sv. Ján, apoštol a evanjelista, patrón farského kostola
9.15 hod. – modlitba sv. ruženca
10.00 hod. – slávnostná koncelebrovaná svätá omša – odpustová
slávnosť
Po svätej omši vyloženie Oltárnej sviatosti k celodennej poklone.
17. 45 hod. – ukončenie poklony so Sviatostným požehnaním.
18.00 hod. - sv. omša

31.december 2014/ streda/- STARÝ ROK
7.00 hod. - sv. omša
16.00 hod. – sv. omša na poďakovanie za uplynulý rok

4.január 2015 / nedeľa/ - 2.nedeľa po narodení Pána/Prvá nedeľa v mesiaci a v roku/
Sv. omša 8.00, 10.00 18.00 hod.
O 17.30 hod. vešpery na prvú nedeľu
Slovinky: 8.15 hod.
6.január 2015 /utorok/ Zjavenie Pána- Traja králi
Sv. omša 8.00, 10.00 18.00 hod.
Slovinky: 8.15 hod.

Mária Dubiňaková – Z vlastnej tvorby
Mikuláš
Mikuláš vždy robí čary,
kým prinesie deťom dary.
Najprv deti vystraší,
potom ich však poteší.
Donesie im darček malý,
aby mamku poslúchali.
Snehová vločka
Keď priletí prvá snehová vločka,
vtedy sa rozžiaria všetky detské očká.
Zdvihnú svoju hlávku malú
do nebíčka tíško zamávajú.

Spomienka

Keď zazvonia zimné zvonce,
prichádzajú čarovné Vianoce.
Ježiška si privítajme, z úcty k nemu sa modlíme.
Snehuliačik
Snehuliačik maličký prečo nemáš čižmičky?
Bude zima, bude mráz,
bude snehu až po pás.
Príde veľký Mikuláš, aké čižmy nachystáš?
Žlté, biele, červené, od mrázika spálené.

Ahojte milé deti,
máte už spočítané koľkokrát sa vyspíte
a príde Ježiško?
Určite sa tešíte na balíčky plné prekvapenia.
No a potom, z ničoho nič, akoby to bolo
z večera do rána, sú tu Vianoce. Tie najkrajšie
a najradostnejšie chvíle pre maličkých.
Očká sa vám rozžiaria ako vianočné svetielka a najradostnejšie chvíle pre maličkých
a pre vašich rodičov toto bude najväčšia
odmena a darček od vás.
Mária Dubiňaková

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel si navždy, hoc
túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si ísť. Ísť a navždy nás opustiť.

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom, priateľom
a známym, ktorí sa dňa 3.11.2014 prišli rozlúčiť s našim otcom, manželom, dedkom, bratom, svokrom a hlavne kamarátom
SILVESTROM HVIZDOŠOM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 72 rokov.
Zvláštne poďakovanie patrí:
Vdp. Jozefovi Palušákovi, Vdp. Mariánovi Feledimu,
Mgr. Helene Pačanovej, Dychovej hudbe pod vedením p. Jána Lorinca, vedeniu mesta Krompachy, p. primátorke Ivete Rušinovej,
p. Stanislavovi Barbušovi, členom Okresnej aj Mestskej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých ako aj členom ostatných miestnych organizácii.
Tí, ktorí ste ho poznali, prosím venujte mu tichú spomienku.
Nech odpočíva v pokoji!
Manželka Hanka, dcéra Vierka s rodinou a syn Silvo s rodinou.
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Sudoku

Ak vieš, odpovieš
1. Ktorý tenista sa stal v roku 2007 štvrtykrát v kariére víťazom na turnaji
US Open?
a) Roger Federer
b)Dominik Hrbatý
c) Pete Sampras

6

8

4

1

2

5
7

2. V ktorom meste je sídlo medzinárodnej organizácie UNESCO?
a) v Ženeve
b)v Paríži
c) v Bruseli

5

9

3

9
5

9

6

7
6

3. Ako sa volá hlavné mesto juhoamerického štátu Ekvádor?
a) Montevideo
b)Lima
c) Quito

8

2

4

3

3
4. Ktorý orgán človeka je najčastejšie napadnutý tuberkulózou?
a) pečeň
b)pľúca
c) priedušky
5. Meno ktorého slovenského dramatika nesie divadlo v Nitre?
a) Jána Palárika
b)Jonáša Záborskeho
c) Andreja Bagara
Autor: Dušan Girba
Správne odpovede z čísla 11/2014 sú: 1a, 2b, 3b, 4c, 5b
Správne odpovede nám posielajte na adresu: Redakčná rada Krompašského spravodajcu, MsÚ Krompachy, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy.
Šťastnou výherkyňou je pani Viera Kukurová. Blahoželáme.

KUPÓN č. 12

9

1

3

7

6

Pozvánka na Silvestrovský výstup na Bielu skalu
Klub slovenských turistov MŠK Krompachy pozýva mladých,
starších a všetkých, ktorí majú radi krompašské chodníky
a krásne danosti okolitej krompašskej prírody na silvestrovský výstup na Bielu skalu. Zraz účastníkov výstupu je pred
Mestským úradom v Krompachoch o 9.00 hod. na Silvestra
31.12.2014. Trasa výstupu je nenáročná vedie po značkovaných chodníkoch cez Liščí vrch a Galmus. Po spoločnom zdokumentovaní účastníkov výstupu na Bielej skale a ochutnávke
posledných vianočných dobrôt zostúpime na chatu Vápenec,
kde nás bude čakať malé občerstvenie. Veríme, že prídete
a spoločne ukončíme touto prechádzkou koniec turistického
roka 2014, ale aj naberieme ďalšiu silu a elán do nového roka
2015.
Ing. Anna Čupajová, tajomník KST Krompachy

Mesto Krompachy pozýva
Príďte s nami stráviť posledné
minúty starého roka, dňa 31.12.2014
od 23:30 hod. bude na Námestí
slobody hrať reprodukovaná hudba.
Zároveň vás srdečne pozývame na
tradičný

novoročný ohňostroj,
ktorý sa bude konať 30 minút po
polnoci, t.j. 1.1.2015 o 00:30 hod.
Krompašský spravodajca
je v predaji po 20. dni
v príslušnom mesiaci.
Uzávierka príspevkov je
do 10. dňa daného mesiaca.

Vydáva mesto Krompachy, vydávanie povolené OÚ v Spišskej Novej Vsi, reg. č. 3/91.
Redaktorka: Ing. Mária Brejková Ondová • Redakčná rada: Ing. Iveta Rušinová, Stanislav Barbuš, Ing. Ľuboš
Weigner, CSc., Ludovit Dulai, Ing. Mária Brejková Ondová, Mgr. Anna Grondželová • Platné evidenčné číslo
pre periodickú tlač „Krompašský spravodajca“: EV 3373/09 • Tlač: Vanoku, s. r. o. , F. Urbánka 20, Spišská
Nová Ves • Grafická úprava: Martin Horbal • Podávanie novinových zásielok povolené Východosl. riaditeľstvo pôšt Košice, č. j. 1739-OPPP-94 zo dňa 14. 6.
1994 • Adresa redakcie: MsÚ, Nám. slobody č. 1, 053 42 Krompachy, tel: 053 419 22 11, e-mail: sekretariat@krompachy.sk • Sídlo vydavateľa: MsÚ, Nám.
slobody č. 1, 053 42 Krompachy • IČO 329282 • ISSN 1339-0368 • Redakčná rada nezodpovedá za obsah článkov dopisovateľov.

