KROMPACHY

KROMPAŠSKÝ

spravodajca

ročník 25

mesačník občanov Krompách

0, 20 €

20. január 2015

Fašiangy sa začali
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do
polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. V minulosti prevládala počas fašiangov bujará zábava, organizovali
sa svadby a zabíjačky.

Hlavne posledné tri dni boli vyplnené zábavami a neodmysliteľnou súčasťou fašiangov
- tradičnými fašiangovými hrami, v rámci ktorých boli predvádzané rôzne magicko – rituálne úkony. Po dedinách šli v sprievode mladí muži preoblečení v rôznych
maskách. Najčastejšie to boli masky cigánky, žobráka, drotára, starej ženy, „prespanky“ s deckom, ale aj maska medveďa, kozy
a pod., ktoré symbolizovali plodnosť, ale
aj smrť. V ruke držali ražeň alebo šabľu –
prastaré symboly mužskej sily a plodnosti.
Na ražeň im ľudia napichovali slaninu, klobásu, dávali im vajcia a peniaze na spoločné posedenie. Zapichovanie ražňa do povaly symbolizovalo pomyselné spojenie neba
so zemou.
Muži prezlečení v maskách žobrali, kradli,
predstierali prácu, za ktorú sa dožadovali
odmeny, ale aj tancovali tance „na konope“
či „ na ľan“. Ich úlohou bolo zabaviť dedinčanov. Parodovali preto svadobníkov, vysmievali sa z vydajachtivosti, lenivosti, hlúposti, pýchy a „spanštelosti“. Jedným slovom si mohli dovoliť počas fašiangov to, čo
si inokedy nemohli. Strašili malé deti, naháňali, štípali ženy, tancovali s nimi, dokonca
ich váľali po zemi. Typickým fašiangovým
jedlom boli šišky vyprážané na masti.
Najveselšie obdobie roka však strieda
40- dňový pôst (cirkvou bol zavedený až
koncom 4. storočia). Ukončili sa všetky zábavy a svet sa opäť vrátil do starých koľají. Na poslednej fašiangovej zábave sa preto predvádzalo symbolické pochovávanie
basy. Pochovávanie basy bola ľudová hra
parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom bol zákaz zábav počas nasle-

dujúceho pôstu. Jednalo sa o výrazné komické stvárnenie. Hlavnými kostýmovanými postavami boli postavy kňaza, rechtora a smútiacich „pozostalých“. Kňaz parodoval obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, ohlasoval koniec zábavy a lúčil sa s basou, ktorú za náreku prítomných
vyniesli von. Texty však neboli dané, vytvárali si ich herci sami, väčšinou išlo o improvizáciu. Boli často popretkávané humornými príbehmi a vlastnosťami obyvateľov danej dediny.
Keď bola basa pochovaná, začal pôst. Obdobie veľkonočného pôstu začína dňom,
ktorý poznáme pod názvom Popolcová
streda alebo Škaredá streda. Je to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta podľa lunár-

neho kalendára a pripadá na 40. deň pred
Veľkou nocou. Tento rok pripadá Popolcová
streda na 18. februára. Slávenie Popolcovej
stredy bolo zavedené v 7. storočí a tento deň
sa stal dňom pokánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku nájsť cestu k duchovným hodnotám. Veriaci si na prijatie sviatosti v tento deň obliekali v zmysle prvokresťanských
tradícií kajúci odev a posýpali sa popolom.
Zvyk posýpať sa popolom pretrval dodnes,
avšak už len symbolicky, kedy kňaz urobí
popolom krížik na čelá veriacich.
Odev bol ladený do smútočných farieb. Najčastejším jedlom Popolcovej stredy bola
kyslá mliečna polievka. Veľkonočný pôst sa
končí Veľkým piatkom.
Zdroj: internet
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Želajme si zdravie i v novom roku
Rok 2014 sa do kroniky darcovstva krvi zapíše doteraz najpočetnejšou skupinou ocenených darcov z Krompách.

Bronzovú plaketu MUDr. Jana
Janského získali RNDr. Eva
Kopčanská, Ing. Peter Wolf
a Ing. Stanislav Dutko, striebornú plaketu dostali Ing. Lukáš Mikula, Miroslav Bernáth
a Marek Stana, a zlatou plaketou sa môžu popýšiť Ing. Karol Benedek, Marián Sokolský,
Jarmila Šlacká, Pavol Repka
a Barbora Jančurová. Všetkým
oceneným blahoželáme. Dobrou správou je, že mesto Krompachy začne svojich darcov
oceňovať od tohto roku na pôde
mestského úradu v rámci Dní

mesta Krompachy.
Nedá mi nepripomenúť i vzácny okamih 12. septembra 2014,
keď sa 50 občanov mesta a okolia rozhodlo darovať krv pre
pána Bandžucha, hospitalizovaného vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb Košice. Pri darovaní krvi nikdy nejde o rekordy,
no 48 darcov je číslo, ktoré si takisto zaslúži pozornosť – toľko
dobrovoľných darcov Krompachy v jeden deň na odbernom
mieste doteraz nemali.
Spolupráca Miestneho spolku
SČK, pracovníkov HTO VNsP
Levoča, Nemocnice Krompachy a Mestského úradu Krompachy je po vyše dvoch rokoch
veľmi dobrá. Odberové praco-

visko v nemocničnej kaplnke si
našlo svojich pravidelných návštevníkov a aktívnym darcovstvom sa zlepšuje aj zásobovanie transfúznymi výrobkami
v našej nemocnici.
Všetkým aktívnym i potenciálnym darcom krvi, organizátorom odberov, sponzorom a spoluobčanom prajem,
aby nám všetkým priniesol rok
2015 zdravie, radosť a spokojnosť. Kalendár s termínmi odberov krvi na rok 2015 v Nemocnici Krompachy nájdete na
www.krompachy.sk, v čakárňach niektorých lekárov, na videotexte Krom-Sat-u a výveskách v meste.
Ing. Jana Tureková,
predsedníčka MS SČK

Nocľaháreň v meste Krompachy
V rozsahu svojej pôsobnosti
mesto Krompachy poskytuje sociálne služby, ktoré mu
vyplývajú zo zákona o sociálnych službách.

V zmysle zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách
poskytuje sociálne služby
na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. V rámci tejto pôsobnosti mesto prevádzkuje Zariadenie sociálnych služieb mesta Krompachy „Maška“. Zariadenie
je zriadené ako účelové zariadenie za účelom poskytovania sociálnych služieb vybraným skupinám obyvateľov. V zariadení sa poskytujú sociálne služby - nocľaháreň a základné sociálne poradenstvo v zmysle platného Štatútu Zariadenia sociálnych služieb mesta Krompachy, schváleného Uznesením č.33/E-2 Mestského zastupiteľstva mesta Krompachy, konaného dňa 19. 10.
2010.
ZSS „Maška“ je organizačne začlenené pod oddelenie
Organizačno-správne a sociálnych vecí. Za chod zaria-

denia zodpovedá poverený
odborný zamestnanec tohto
oddelenia. Prevádzku zabezpečujú dvaja zamestnanci, ktorí sú v tomto zariadení
zamestnaní v rámci inštitútu
„chránené pracovisko“. Kapacita zariadenia je 7 osôb.
V nocľahárni sa poskytujú
sociálne služby fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných
životných potrieb a ktorá
nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie
bývanie užívať.
V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie poskytnutím
prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo
a utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
prípravu stravy, výdaj stravy
alebo výdaj potravín.
Súčasťou
poskytovaných
služieb nie je upratovanie
izieb, okrem dezinfekcie
a deratizácie objektu.
Sociálna služba v nocľahárni nemôže byť poskytovaná
fyzickej osobe trpiacej na infekčné a prenosné choroby
a ktorá by pre iné závažné
nedostatky svojej osobnos-

ti narúšala spolunažívanie
v zariadení (alkoholizmus,
toxikománia,
asociálne
správanie).
Výška úhrady za sociálnu
službu je určená Všeobecne záväzným nariadením
mesta Krompachy č. 7/2011
o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby.
Pre fyzickú osobu s trvalým
pobytom v meste Krompachy, ktorá je v hmotnej núdzi
je úhrada stanovená na
0,66 €, pre fyzickú osobu
s trvalým pobytom v meste Krompachy, ktorá nie je
v hmotnej núdzi je úhrada 1,32 € a pre fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt
v meste Krompachy je výška
úhrady vo výške 3,00 €.
Bližšie podmienky poskytovania sociálnej služby v nocľahárni sú uvedené v štatúte zariadenia sociálnych služieb „Maška“.
Kontaktná osoba:
PhDr. Imrich Papcun
kontakty:
053/419 22 30
imrich.papcun@krompachy.sk
PhDr. Imrich Papcun,
odborný zamestnanec MsÚ Krompachy

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

85 rokov
Oľga Raková
Anna Kočíková
Mária Kandríková

80 rokov
Mária Garabášová
Pavol Rabatin

75 rokov
Mária Sýkorová
Mária Bučinová
Helena Koperdáková
Eva Steigerová

70 rokov
Margita Oriňáková
Ladislav Bača
Ján Tulej
Anna Farkašová
Ing. Ján Gont

Narodenia v decembri
Milena Dirdová
Jasmína Holubová
Ella Kollárová
Lukáš Macko
Rastislav Macko
Marek Malic
Matej Nemčík
Dorián Všivák

Úmrtia v decembri
Bandžuch Ondrej
Debreceniová Elen
Dulin Michal
Džugan Vladimír
Girga Ivan	
Milčáková Zdenka
Papcun Miloš

1959 – 2014
1948 – 2014
1950 – 2014
1938 – 2014
1973 – 2014
1959 – 2014
1959 - 2014
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Účasť poslancov v minulom roku
Účasť poslancov MsZ na zasadaniach Mestského zastupiteľstva
v Krompachoch v roku 2014. Za dané obdobie sa uskutočnilo 12
zasadaní mestského zastupiteľstva.

Stanislav BARBUŠ
Rudolf ČIASNOHA
Samuel ČIASNOHA
Oľga DZIMKOVÁ	
MUDr. Marián HOJSTRIČ
Igor JENDRUCH
Mgr. Marta MIČEKOVÁ
Ing. Lívia KOZLOVÁ		
Ing. Ľuboš ONTKO
Ing. Alžbeta PERHÁČOVÁ
Vladislav PROBALA
Vladimír PUCHALA

100 %
80 %
90 %
100 %
83,3 %
100 %
91,6 %
100 %
75 %
100 %
100 %
100 %
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HARMONOGRAM ZASADANÍ
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V KROMPACHOCH NA ROK 2015
18. február 2015
8. apríl 2015
17. jún 2015
26. august 2015
14. október 2015
9. december 2015

Celková účasť poslancov v roku 2014 MsZ v Krompachoch bola
93,32 %.
Anna ČECHOVÁ

Silvester znamená aj škody
V predchádzajúcich dňoch sme sa rozlúčili
so starým rokom, zapriali si všetkého dobrého a dali si predsavzatia do nového.

Rozlúčka so starým rokom bola pekná a aj
bujará. Na námestie sa ľudia prišli zabaviť a
pozrieť si krásny ohňostroj. Väčšina neprišla naľahko a okrem nejakého alkoholu doniesli si aj rôzne výbušniny. Takže okrem
traumy pre psíkov je tu aj škoda na majetku.

Niektorí „koumaci“ zistili, že ak sa dá petarda do odpadkového koša je lepšia rana.
Nepozerajú na to, že takto spôsobujú mestu, v ktorom žijú alebo sú na návšteve, škody. Tohto roku sme narátali min. 8 buď úplne alebo čiastočne zničených košov hlavne v parku. Cena jedného sa pohybuje od
50 do 100 €. Výtržníkov sa pokúsime odhaliť z kamerových záznamov a taktiež by
som chcel poprosiť verejnosť o pomoc pri

odhaľovaní vinníkov podobných nešvárov.
Chceme predsa žiť v čistom, peknom meste a malo by nám záležať aj na tom aby sa
také nedialo, a aby vinníci boli potrestaní.
Veď aj trest by mal pôsobiť hlavne výchovne
a aj takto sa dá prispieť ku krajšiemu a čistejšiemu mestu.
Ing. Štefan Ondáš
vedúci Odd. výstavby, živ. prostredia a tech. služieb
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Šťastný a úspešný rok 2015!
Bilancia roku 2014 je pre Detskú nadáciu mesta Krompachy viac než priaznivá.
DNMK oslávila v minulom roku 20. výročie založenia a pri tejto príležitosti jej bola
udelená Cena mesta Krompachy.

Finančná pomoc pre 5 detí – 2 z Krompách, 2 zo Slatviny a 1 zo Žehry – je 690 €,
t.j. priemer je cca 140 € na dieťa. Sponzori

prispeli čiastkou 200 € a výnos jarmočnej
tomboly bol 981 €.
Žiadosť podávajú (poštou, mailom na detskanadacia@krompachy.sk alebo osobne
na Mestskom úrade) obvykle zákonní zástupcovia dieťaťa, ktoré potrebuje pomoc.
Rovnako sa však môžu na nadáciu obrátiť
občianske združenia, školy, CVČ alebo inštitúcie venujúce sa mládeži. Na stránke

www.krompachy.sk v časti OBČAN viac
nájdete odkaz na DNMK a všetky informácie potrebné na podanie žiadosti.
Prajeme všetkým spoluobčanom šťastný
a úspešný rok 2015. Nech nás spoločná
snaha pomáhať deťom opäť spojí počas jarmočnej tomboly!
Mgr. Dušan Slovinský, správca nadácie
Ing. Jana Tureková,predsedníčka Správnej rady DNMK

Zdobenie vianočných stromčekov
Námestie pred MsÚ sa dňa 11.decembra 2014 premenilo na
vianočnú krajinu, v ktorej sa pyšne vypínali prekrásne vianočné stromčeky.

Žiaci materských, základných škôl a špeciálnej základnej školy
sa zapojili do súťaže o najkrajší vianočný stromček, ktorú mesto
organizuje pravidelne počas vianočných trhov. Je naozaj obdivuhodné, aké úžasné ozdoby žiaci zhotovili z rôznych materiálov (papier, drevo, slama, plast, látka, vlna...)
Jedenásť ozdobených vianočných stromčekov bolo skutočná
pastva pre oči všetkých návštevníkov vianočných trhov. Bolo
veľmi ťažké vybrať, ktorý stromček je najkrajší a preto boli finančnou odmenou, ktorú venovalo mesto Krompachy, odmenené všetky zúčastnené školy.
Naše srdečné poďakovanie patrí aj majiteľovi cukrárne Balkán
III, pánovi Bulentovi Ademimu, ktorý venoval sladké odmeny - pekné veľké torty všetkým súťažiacim.
Oddelenie školstva, kultúry a športu

Zo života ŠZŠ Krompachy
Šprincove Krompachy
Mikuláš Šprinc - básnik katolíckej moderny, prozaik, esejista, prekladateľ, redaktor, vysokoškolský pedagóg, katolícky
kňaz, organizátor slovenského kultúrneho života, predstaviteľ emigrantskej literatúry.

Narodil sa 30.novembra v Krompachoch.
V tomto roku si pripomíname 100. výročie
od jeho narodenia Študoval na gymnáziu
v Levoči, teológiu v Spišskej Kapitule, ako
kaplán pôsobil v Spišskej Novej Vsi. Redigoval mesačník Kultúra a venoval sa najmä
mládeži. Bol riaditeľom Slovenskej katolíc-

kej akadémie v Bratislave a generálnym tajomníkom Ústrednej.
Na jeho počesť sme v našom meste prežívali tri dni určené jeho pamiatke.
Vyvrcholením bola súťaž v prednese poézie a prózy. Našu školu reprezentovali šiesti
žiaci z prvého a druhého stupňa. Žiaci boli
rozdelení do dvoch kategórii.

li si domov pekný zážitok.
Mgr. Darina Kandrová

V prvej kategórii obsadila pekné druhé
miesto Klaudia Holubová žiačka tretieho
ročníka. Klaudia dostala diplom a pekného anjelika.
Všetci žiaci mali malé pohostenie a odnies-

Súťaž o najkrajší vianočný stromček
Súťaž o najkrajší vianočný stromček sa stal
už tradíciou a zahájením vianočných trhov
v našom meste.

Ako každý rok, aj toho roku žiaci našej

školy pod vedením svojich vyučujúcich zhotovili vianočné ozdoby a 18.12.2014 na námestí mesta vyzdobili pridelený stromček.
wFantáziu v tvorbe a výzdobe vianočného stromčeka hodnotila primátorka mes-

ta Krompachy, pričom pochválila všetky
stromčeky, pretože každý bol krásny. Každá škola dostala malú finančnú odmenu
a žiaci sladkosť.
Mgr. Belejová
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Vianoce – najkrajšie sviatky roka
Čas rýchlo uteká, sťaby rýchle nohy mal.
Ani sa nenazdáme a už tu sú najkrajšie
sviatky roka – Vianoce.

sa zakráda do našich sŕdc a vytvára sviatočnú atmosféru. Všetci si v kútiku duše
prajeme, aby tieto sviatky trvali večne .

Vianoce sú aj pre nás najkrajším sviatkom
v roku. Sú to sviatky pokoja a lásky. Každý
človek prežíva tento sviatok ináč. Naozajstný pokoj Vianoc pre nás začína zdobením
stromčeka, keď polia, lúky a strechy domov
sú pokryté ligotavou snehovou perinkou.
Za oknami poletujú krásne snehové vločky,
ako keby poletovalo páperie.
Zabalené darčeky netrpezlivo čupia pod
vianočným stromčekom ako hríbiky a čakajú na rozbalenie. Každému sa plnia túžobne očakávane priania. Vianočná hudba

Aj v našej škole vládla vianočná atmosféra.
Škola je vianočne vyzdobená. Na chodbe
stojí vyzdobený vianočný stromček. Žiaci spolu so svojimi pedagógmi nacvičili krásny vianočný program s ktorým vystúpili pred všetkými žiakmi našej školy.
Snehové vločky zatancovali vianočný tanec. Žiaci zaspievali vianočné piesne a zarecitovali koledy a vinše. Na záver sme si
všetci zaspievali pieseň Tichá noc….
Mgr. Darina Kandrová,
Mgr. Janka Koršňáková, Soňa Grinvalská

Vianočné posedenie pri jedličke
Učiteľky žiakov oboznámili s tradíciami
počas Vianoc, svietnikmi a ikebanami vyzdobili vianočný stôl, porozprávali sa so
žiakmi ako trávia vianočné sviatky v kruhu svojej rodiny.

Žiaci sa aktívne zapájali do rozhovoru,
sami rozprávali ako pred sviatkami pomáhajú rodičom a pod stromčekom netrpezli-

vo čakajú nejaké prekvapenie.
Taktiež sme si spolu so žiakmi pripravili
sladkú maškrtu, ovocný pohár so šľahačkou. Pri príprave pomáhali hlavne dievčatá, neskôr sme si na sladkej dobrote pochutnali. Pritom nám hrali vianočné koledy.
PhDr. Gondová, Mgr. Ondášová,
Mgr. Pitoňáková, Mgr. Kolcunová

Mikuláš

Dňa 5.12.2014 našu školu navštívili Mikuláš, čert a anjel. Žiaci im predviedli Vianočné pásmo básní, piesní a vinšov. Mikuláš
sa so žiakmi rozprával o tom, ako sa učia,
či počúvajú, či radi chodia do školy. Na záver trojici návštevníkov žiaci sľúbili, že sa
zlepšia v učení a dochádzke do školy. Každý žiak bol odmenený balíčkom sladkostí.
Nakoniec, všetci vyprevadili Mikuláša, čerta a anjela zo školy.

Výchovný koncert ABBA
Dňa 9. decembra 2014 vystúpilo v Krompachoch Detské kočovné divadlo Drak z Prešova s ABBA SHOW. Vystúpenie sa nies-

lo nezabudnuteľnými zážitkami zo slávnej
éry skupiny ABBA. Naživo boli zaspievané
najznámejšie hity skupiny ABBA – Mam-

ma Mia, Dancing Queen, Waterloo, Gimme gimme.
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Cestovné poriadky autobusov platné do 12. 12. 2015
Z Trangousovej ulice na západ
04:35 X
Spiš. Nová Ves
04:55 X
Spiš. Nová Ves
04:55 +S
Spiš. Nová Ves
05:00 6T
Spiš. Nová Ves
05:22 X
Spiš. Nová Ves - Poprad
05:33 XU
Spiš. Podhradie - Spiš. Nová Ves
05:35
Spiš. Nová Ves
05:38 XZ
Spiš. Podhradie - Spiš. Nová Ves
05:43 XU
Vojkovce - Slatvina
05:52 X
Kaľava
06:00 X
Spiš. Podhradie - Levoča
06:03 XU
Spiš. Podhradie - Lúčka
06:13 X
Spiš. Vlachy - Žehra - Dúbrava
06:20 X
Spiš. Nová Ves
06:22 XU
Spiš. Podhradie -Lúčka
06:22 XZ
Spiš. Podhradie - Lúčka
06:23 X
Vojkovce - Slatvina
06:23 6+
Žehra - Spiš. Podhradie - Dúbrava
06:25 6T
Kaľava - Slatvina - Vojkovce
06:30 XU
Spiš. Nová Ves
06:32 X
Kaľava
06:40 X
Spiš. Vlachy
06:55 X
Spiš. Nová Ves
07:00 6T
Spiš. Nová Ves
07:10 6+S
Spiš. Nová Ves
07:20 X
Spiš. Nová Ves - Poprad
07:45 X
Spiš. Nová Ves
08:17 X
Spiš. Nová Ves
08:50 X
Spiš. Nová Ves
09:00 X
Spiš. Podhradie
09:50 X6T
Žehra - Spiš. Podhradie - Lúčka
10:05 XU
Spiš. Vlachy
10:10 S
Spiš. Nová Ves
10:35 XZ
Spiš. Vlachy
10:37 X
Spiš. Podhradie - Levoča
10:54 X
Žehra - Dúbrava
11:07 X
Kaľava
11:25 X
Slatvina - Vojkovce
11:35
Spiš. Nová Ves
11:40 X
Žehra - Spiš. Podhradie - Lúčka
11:45 T
Spiš. Nová Ves
11:55 X
Spiš. Nová Ves
12:20 XU
Oľšavka
12:25 XU
Žehra
12:30 6+
Kaľava - Slatvina - Vojkovce

12:47 6+
12:50 XW
12:55 X
12:55 6+
13:15 X
13:50 XU
14:05 XU
14:20 6+
14:22 X
14:35 X
14:38 XZ
14:38 XU
14:40 X
14:40 X
14:40 6+
14:50 S
14:55 X
15:00 XU
15:02 X
15:30 X
15:45 X
15:50 S
16:35 6+
16:55 X
16:55 X
17:00 6+
17:12 X
17:42 X
17:50 6+
18:48 X
18:48 6+
18:48 X
18:50 S
18:53 6+
19:45 X
19:45 6+S
20:55 S
22:25 X
22:33 X6T

Z ulice SNP (od žst)
04:40 X
Slovinky
05:20 X
Krompachy nemocnica
05:25 X
Slovinky
05:30
Slovinky
05:30 X
Krompachy nemocnica
06:25 XU
Spiš. Nová Ves
06:40 X
Krompachy nemocnica
06:48 X
Spiš. Nová Ves
07:05 XU
Krompachy nemocnica
07:05 XZ
Krompachy nemocnica
07:05 6+S
Spiš. Nová Ves
07:15 XV
Slovinky
07:35 X
Spiš. Nová Ves
07:40 XU
Slovinky
07:50 6T
Krompachy nemocnica
08:00 XU
Krompachy nemocnica
08:12 X
Spiš. Nová Ves
09:08 X
Krompachy nemocnica
10:03 S
Spiš. Nová Ves
11:23 X
Krompachy nemocnica
11:40 6T
Krompachy Trangousova ulica
Autobusy z námestie na Slovinky
04:43 X
05:30 X
08:05 X U
08:35
13:31 X
13:36 6+
16:56 X
17:46

05:33
09:14 X
13:51 XU
18:50

Autobusy z námestia k nemocnici
05:24 X
05:28 X6
05:33 X
09:33 X
11:28 X
13:19 X
Z Trangousovej ulice na žst
05:08 X
05:10 X
05:12
05:20
05:22 X
05:39 X
05:40 X
05:43 XZ

06:18 X
06:20 XU
06:25 6U
07:15 6+U
07:25
07:27 XU
07:33 XZ
07:35 XZ

Spiš. Podhradie - Levoča - Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Kaľava
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Kaľava
Spiš. Vlachy
Kaľava - Slatvina - Vojkovce
Spiš. Nová Ves
Spiš. Podhradie - Levoča - Spiš. Nová Ves
Vojkovce - Slatvina
Vojkovce - Slatvina - Spiš. Vlachy
Kaľava
Spiš. Podhradie - Lúčka
Hodkovce
Spiš. Nová Ves
Žehra - Dúbrava
Oľšavka
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Spiš. Podhradie - Levoča
Spiš. Nová Ves
Kaľava - Slatvina - Vojkovce
Kaľava
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Spiš. Podhradie - Levoča - Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Kaľava - Slatvina - Vojkovce
Kaľava - Slatvina - Vojkovce
Žehra - Spiš. Podhradie - Lúčka
Spiš. Nová Ves
Žehra - Spiš. Podhradie - Dúbrava
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Žehra - Spiš. Podhradie - Dúbrava
Kaľava - Slatvina - Vojkovce

11:50 X
13:10 X
13:15 X
13:22 X
13:25 6+
13:30 6+
13:35 X
14:45 S
14:59 X
15:05 +
15:13 XU
15:45 S
15:46 X
16:15 X
16:49 X
17:10 X

Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Krompachy nemocnica
Slovinky
Krompachy nemocnica
Slovinky
Krompachy nemocnica - 2 spoje
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Krompachy nemocnica
Krompachy námestie
Spiš. Nová Ves
Krompachy nemocnica
Krompachy námestie
Spiš. Nová Ves
Spiš. Podhradie - Levoča - Spiš. Nová Ves
Krompachy námestie
Slovinky
Spiš. Nová Ves
Slovinky

17:22 X
17:40 X
18:48 S
21:25
06:33 X+
10:35
14:27 X
20:36

06:54 6T
11:49 X
14:42 6+
21:35

07:09 XU
12:34 XZ
14:51 X
22:35 X6T

07:20 XV
12:34 6+
15:33 X

07:38 X
12:39 XU
15:57

07:45 XZ
13:19 X
16:46 6+

06:44 X
13:28 6+

07:07 X
13:38 X

07:38 X
15:08 +

07:56 6T
15:49 X

08:05 XT

09:14 X

17:20 X
17:20 T
17:25 X
17:25 +
17:28 X
17:29 6+
18:05 X
20:12 X+S

20:17 X
21:10 X
21:25 X
21:25 T
21:28 X
23:05 6+
23:08 X

január 2015
Z Trangousovej ulice na východ
06:20 X
Margecany - Jaklovce - Košice
06:25 X
Kluknava - Široké - Prešov
06:53 6+S
Kluknava - Široké - Prešov
07:05 X
Krompachy nemocnica
07:35 X
Krompachy nemocnica
08:10 S
Margecany - Jakovce - Košice
09:30 X
Krompachy nemocnica
09:50 X
Kluknava - Široké - Sabinov
10:20 X
Kluknava - Široké - Prešov
Zo žst Krompachy
04:50 X
04:50 +S
04:55 6T
05:20 X
05:30
05:30 XU
05:35 XZ
05:40 XU
05:50 X
05:50 X
06:00 XU
06:10 X
06:15 X
06:20 XU
06:20 XZ
06:20 6+
06:20 6T
06:30 X
06:30 X+
06:35 X
06:50 6T
07:25 XU
07:40 XZ
08:30
08:45 XU
09:45 X6T
10:30
10:30 XZ
10:30 X
10:50 X
11:05 X
11:20 X
11:30
11:35 X
11:45 X
12:15 XU
12:25 6+
12:30 XZ
12:30 6+
12:35 XU
12: 45 W

Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves
Spiš. Nová Ves - Poprad
Spiš. Nová Ves
Spiš. Podhradie - Spiš. Nová Ves
Spiš. Podhradie - Spiš. Nová Ves
Slatvina - Vokovce
Kaľava
Spiš. Podhradie - Levoča
Spiš. Podhradie - Lúčka
Spiš. Vlachy žst - Žehra - Dúbrava
Spiš. Nová Ves
Spiš. Podhradie - Lúčka
Spiš. Podhradie - Lúčka
Žehra - Dúbrava
Kaľava - Slatvina - Vojkovce
Kaľava
Slovinky
Spiš. Vlachy
Slovinky
Dobrá Vôľa
Slovinky
Slovinky
Spiš. Nová Ves
Žehra - Lúčka
Slovinky
Spiš. Nová Ves
Spiš. Podhradie - Levoča
Žehra - Dúbrava
Kaľava
Vojkovce - Slatvina - Spiš. Vlachy žst
Spiš. Nová Ves
Žehra - Lúčka
Slovinky
Oľšavka
Kaľava - Slatvina - Vojkovce
Slovinky
Slovinky
Slovinky
Spiš. Nová Ves

Autobusy z námestia
04:25 X
žst
05:15
žst
05:17 XU
žst
05:30 X
žst
05:31 X
žst
05:41 X
žst
05.52 XU
Mníšek n/H.
05:52 XU
Mníšek n/H.
06:05 X
žst
06:06 X
Richnava - Hrišovce
06:08 XT
Víťaz
06:15 X
Víťaz - Široké
06:47 X
Richnava - Hrišovce
07:11 X
Spiš.Nová Ves - Poprad
07:15 X
žst
07:16 XU
Štefanská Huta
07:28 X
žst
07:30 X
žst
07:35 6+
žst
07:41 XU
žst
07:50 X
žst
08:20 X
žst
08:22 X
Richnava - Hrišovce
09:16 +
Kluknava
09:20 X6T
žst
09:46 X
žst
10:06 X
Kluknava - Víťaz - Ovčie
10:27 X
Gelnica
11:15 X
Kluknava - Víťaz - Široké
11:15 6+
žst
12:06 6+
Kluknava - Víťaz - Široké
12:07 X
Kluknava - Víťaz - Ovčie - Hrabkov
X ide v pracovných dňoch 			
+ ide v nedeľu a štátom uznaných sviatkoch
S nejde 5.IV.			

KROMPAŠSKÝ

spravodajca

10:20 6+S
12:10 X
12:40 X
13:48
13:48 X
15:20 S
16:10 6+S
16:50 X
18:20 X

Kluknava - Široké - Prešov
Margecany - Jaklovce - Košice
Margecany - Jaklovce - Košice
Kluknava - Široké - Prešov
Kluknava - Široké - Prešov
Kluknava - Široké - Prešov
Margecany - Jaklovce - Košice
Kluknava - Široké - Sabinovov
Kluknava - Široké - Prešov

12:45 6+
12:50 X
13:30
13:45 XU
13:45 XU
14:00 XU
14:15 X
14:20 6+
14:20 X
14:20 X
14:35 6+
14:35 X
14:35 XZ
14:35 X
14:35 6+
14:45 X
14:50 X
14:55 XU
15:25 X
15:25 X
15:40
15:50
16:30 6+
16:40 6+
16:50 X
16:50 X
16:55 6+
17:05 X
17:40 X
18:45
18:45 X
18:45 6+
18:45 X
18:50 6+
19:40 X
20:30
20:50 S
22:23 X
22:30 X6T
22:30 X6T

Spiš. Podhradie - Levoča - Spiš. Nová Ves
Kaľava
Krompachy námestie
Slovinky
Kaľava
Spiš. Vlachy
Spiš. Nová Ves
Kaľava - Slatvina - Vojkovce
Slovinky
Spiš. Podhradie - Levoča
Slovinky
Kaľava
Vojkovce - Slatvina - Spiš. Vlachy
Spiš. Podhradie - Lúčka
Žehra - Spiš. Podhradie
Slovinky
Žehra - Dúbrava
Oľšavka
Spiš. Nová Ves
Slovinky
Spiš. Podhradie - Levoča
Slovinky
Kaľava - Slatvina - Vojkovce
Slovinky
Kaľava
Slovinky
Spiš. Nová Ves
Spiš. Podhradie - Levoča
Spiš. Nová Ves
Slovinky
Kaľava - Slatvina - Vojkovce
Kaľava - Slatvina - Vojkovce - Spiš. Vlachy
Žehra - Spiš. Podhradie - Lúčka
Spiš. Podhradie - Dúbrava
Spiš. Nová Ves
Slovinky
Spiš. Nová Ves
Žehra - Spiš. Podhradie - Dúbrava
Slovinky
Kaľava - Slatvina - Vojkovce - Spiš. Vlachy

12:32 XU
12:32 XZ
13:14
13:40 XU
14:16 XU
14:16 XZ
14:19 6+
14:20 XU
14:21 X
14:22 6+
14:32 X
14:32 X

Richnava - Hrišovce
Richnava - Hrišovce
žst
Richnava - Hrišovce
Kluknava - Víťaz - Široké
Kluknava - Víťaz -Široké
Kluknava - Víťaz - Široké
Richnava
Helmanovce
Richnava - Hrišovce
Richnava - Hrišovce
Kluknava - Víťaz - Ovčie - Hrabkov
žst
žst
Gelnica
Richnava - Hrišovce
žst
Kluknava - Víťaz - Široké
žst
žst
Kluknava - Víťaz - Široké
žst
Kluknava - Víťaz - Široké
žst
žst
Kluknava - Víťaz - Široké
Kluknava - Víťaz - Široké

14:59 X
15:14 6+
15:31 X
15:35 XU
16:03 X
16:21 X
16:30
17:19 6+
17:25 X
17:44 X
18:20
19:24
21:24
22:13 X
22:13 6+

T nejde 29. VIII.			
U nejde 2. II., 23. - 27. II., 2. - 4. IV., 1. VII. - 31. VIII., a 29. - 30. X
Z nejde 8. - 30.I., 3. II.-20.II, 2.II.-1.IV., 8.IV. - 30.VI a 2.IX.-28.X.
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6 ide v sobotu			
V vyhradený spoj pre žiakov		
W doprava žiakov vylúčená
spracoval Ludovit Dulai
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Novoročné predsavzatia a prečo ich nikdy nedodržíme?
S príchodom nového roku prichádza akýsi
pocit zodpovednosti, ktorý nám hovorí, že by
sme si mali niečo predsavziať. Každý z nás má
nejaké neresti a štart nového roka je v našich
mysliach ideálnym štartom „nového života“.
Keď v živote chystáme zmenu, hľadáme ideálny čas, správnu príležitosť, vhodnú chvíľu.

Pokiaľ ide o zbavenie sa zlozvykov, ktoré
máme radi, platí to dvojnásobne. Správna príležitosť je tak väčšinou až zajtra, ideálne budúci týždeň, lebo pondelok je predsa len určitý začiatok. Alebo od budúceho mesiaca? Alebo ešte lepšie, začíname Novým rokom. Pretože vtedy sa náš život akoby nanovo odrazil
a my máme možnosť na nové začiatky. Nie je to
tak? Nie celkom. V skutočnosti je to len v našich hlavách. Začiatok nového obdobia nám
dáva pocit, že sa nám bude niečo v našich životoch ľahšie meniť. Čím sa však nový rok blíži,
tým menej sme o tom presvedčení.

ČO CHCEME ZMENIŤ NAJČASTEJŠIE?
Prestať fajčiť, menej piť
Predsavzatia tohto typu sú známe nadpolovičnej väčšine populácie. Vzdať sa cigarety alebo
pohárika by možno nebolo také náročné, keby
sa z toho nevyvinul taký spoločenský zvyk. Dať
si s kamarátmi v krčme pohárik alebo cigaretu
pri pive, je také bežné, že sa človek bez toho cíti
nesvoj.Pravda je však taká, že je to len pocit vo
vašej hlave. Vôbec nič sa nestane, ak si tú cigaretu nezapálite. Ak ste skúšali prestať už predtým, ale nepodarilo sa, nevadí. Skúste to opäť,
ale tentoraz do toho choďte s tým, že to vyjde.
Zhodiť kilá a zdravo žiť
Začať pravidelne cvičiť, zhodiť nejaké kilá,
zdravšie jesť, viac zeleniny, ovocie a žiadna
kola. To všetko si vyžaduje poriadku dávku odhodlania a času. Ale život máme len jeden, tak
prečo si ho neužiť v zdraví. To, samozrejme,
neznamená, že si nič nedoprajete. Stačí mať
len mieru. Aby sa vám potom neklepali ruky,
keď ste si cez deň nedali tabuľku čokolády.
Venovať sa viac priateľom a rodine
V konečnom prípade je to najdôležitejšie v živote a všetci si to uvedomujeme. Lenže niekedy nie je čas, niekedy sme unavení a povedzme
si pravdu, niekedy tá rodina lezie na nervy. Tak,
či tak, stojí za to, nájsť si na blízkych viac času.
Nájsť si čas na priateľov a rodinu môže byť náročné, ale stojí to za to.
Učiť sa nové veci, robiť dobré skutky, užívať
si viac život
Na učenie a vzdelávanie nie je nikdy neskoro,
to isté platí aj pre nové zážitky a dobročinnosť.
Stačí mať len otvorené oči a myseľ a nájsť si tro-

chu času.
Dostať sa z dlhov
Ak máte možnosť, bolo by fajn dostať sa z dlhov
ešte pred začiatkom nového roka. Hovorí sa totiž, že dlhy by sa prenášať nemali.

ČO BY SME MOŽNO MALI ZMENIŤ
Naozaj by sme mali viac žiť!
Spoznávať, učiť sa, zažívať, skúšať, vyhrávať
a prehrávať, tešiť sa a byť sklamaný a nájsť si
čas na nové veci, aby sme si na konci ďalšieho
roka (alebo dokonca života) nepovedali, že to
bola nuda.
Menej online, viac offline
Možno by bolo fajn, keby sme začali byť trochu staromódnejší. Menej internetu a mailovania a četovania. Lepšie je stretnúť sa s kamarátmi osobne a rozprávať sa s nimi, mať reálne zážitky. Hoci nám internet dáva pocit slobody, o chvíľu si nebudeme vedieť do očí povedať takmer nič.
Nemyslieť len v číslach
Život nie je len o číslach a peniazoch, to by sme
si mali pamätať stále.

PREČO PREDSAVZATIA NEVIEME DODRŽAŤ
Ste odhodlaní, máte pevnú vôľu, viete, čo chcete a viete ako na to. Teraz. Ale čo keď príde
ten deň, kedy už naozaj máte prestať s vašim
zlozvykom? Zrazu si začnete hľadať výhovorky
prečo ešte nie a nájdete si minimálne päťsto argumentov, prečo by vlastne bolo dobré počkať.
A na jazykový kurz sa nemôžete zapísať teraz,
ešte neviete, kedy budete mať čas. Samozrejme...takže, počkáte do ďalšieho roka? Prečo sa
vám nedarí udržať si pevnú vôľu? Môže za to
váš mozog!.Vlastný mozog nám rád zaklame.
Vytvoriť zvyk – 10 týždňov
Mozog si rád veci uľahčuje, a preto si vytvára
z vecí, ktoré robíte zvyky. Napríklad vie, čo
všetko robíte v kúpeľni, keď ráno vstanete,
a tak to zvládnete aj v polospánku. Horšie
je, keď si pamätá, že keď pijete kávu, dáte si k
tomu cigaretu. Alebo, keď idete domov, automaticky čakáte na výťah. Nie je to zlá vec, že
si to pamätá. Zvyk sa totiž dá nahradiť. Avšak
jedna štúdia ukazuje, že kým si mozog vytvorí nový zvyk, trvá to takmer celých 10 týždňov
opakovanie. A ak poľavíte, smola, začínate odznova. Takže, trpezlivosť! Vôľa nie je nekonečná.
Ak sa vám to aj podarí dotiahnuť do 6-teho
týždňa možno si poviete, veď čo, už mesiac
a pol som nefajčil, jednu cigaretu si môžem dať
za odmenu, nie? Nie. Vôľa nie je nekonečná
a občas poľaví. Vtedy vás zlozvyk opäť dostane. Takže, ak budete chcieť poľaviť, vtedy je čas

najviac zatnúť zuby a vydržať to. Úspech podporuje neúspech
Keď sa cítite, že sa vám darí, že naozaj chudnete a nebodaj vám to ešte niekto stále pripomína, ste oveľa náchylnejší na to, že neodmietnete koláčik. Motivácia klesá, pretože mozog sa
tvári, akoby ste svoj cieľ už dosiahli. Problém je
v tom, že to nikdy neostane pri jednom koláči.
Keď cítime úspech, máme chuť v snahe poľaviť.

Radšej zlozvyk ako neúspech
Poznáte to, keď ste s niekým pohádaný a hoci
sa chcete udobriť a je vám to strašne ľúto, radšej sa mu neozvete? Alebo keď chcete prestať
piť, ale radšej sa opijete a robíte si z toho srandu? V skutočnosti váš mozog len kalkuluje lepší variant. Je jednoduchšie podľahnúť zlozvyku
alebo znášať situáciu, ktorú síce nechcete, ako
by ste museli čeliť tomu, že sa to pokúsite zmeniť a nepodarí sa vám to. Takto máte situáciu
pod kontrolou vy. To si aspoň myslíte. V skutočnosti má situácia pod kontrolou vás. Keď
nič nerisknete, nič nezískate.

TAKTO SA TO PODARÍ!
Mozog sa s nami hrá, ale keďže je náš, môžeme
mu predsa len nejako rozkázať. Takto sa vám
podarí dodržať predsavzatia:
1. Buďte konkrétny – najviac, ako sa dá. Povedzte si koľko chcete schudnúť, za aký čas,
alebo koľko kníh chcete prečítať za mesiac,
a ktoré a podobne.
2. Napíšte si to – veci, ktoré sú napísané naberajú akosi reálnejšiu podobu. Skúste to.
3. Nečakajte na najlepšiu chvíľu – nemusí to
byť pondelok, nemusí byť prvého a ani nový
rok. Ak niečo chcete zmeniť, začnite hneď!
4. Malé kroky alebo rázna zmena – niektorým
vyhovuje viac postupnosť, niektorým rázny
krok. Musíte si to skúsiť sami na sebe. Či zvládate lepšie pomalé zmeny alebo si trúfnete seknúť so zlozvykom v momente.
5. Buďte trpezlivý, zmena je proces
6. Neodmietajte podporu rodiny a priateľov –
dokonca ak vám to pomôže, nájdite si na zmenu partnera. Budete sa navzájom ťahať vpred.
Ak sa to však jemu nepodarí, vy to nevzdávajte .
7. Stále sa motivujte – na začiatku je ľahké udržať si motiváciu, keďže ste nadšený vaším krokom. Aj v procese zmeny si pripomínajte, prečo to robíte, obdarte sa niečím (nie zlozvykom!) .
8. Nevzdávajte to pri neúspechoch – Nie vždy
to ide na prvýkrát.
9. Vydržte, pocit úspechu bude stáť zato.
Tak s chuťou do toho ,Vám aj sebe praje do nového predsavzatia veľa úspechov
Aneta Grondželová
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Tajomstvá úspešného dôchodku: Takto si jeseň života vychutnáte plnými dúškami
Ste vo veku, kedy sa už zamýšľate nad
tým, ako budete tráviť svoj zaslúžený odpočinok na dôchodku?

Hoci medzi mnohými obyvateľmi Slovenska panujú skôr pesimistické vízie spojené
s nepriaznivou finančnou situáciou, podľa
odborníkov veľkú úlohu zohráva psychika
a náš vlastný postoj. Aby ste sa na dôchodku necítili odložení alebo zbytoční, niektoré kroky môžete podniknúť už dnes. Ponúkame vám návod na to, ako si aj na staré kolená užívať svoj voľný čas a zostať čulým.

záľubách a všetkých činnostiach, ktoré vám
prinášajú satisfakciu a neobyčajnú radosť.
Ste posadnutý vláčikmi? Postavte si vlastnú železnicu. Milujete hory? Každý víkend
vyrazte niekam na túru (ak vám to zdravie
dovolí). Tak ako počas vášho produktívneho obdobia, aj na dôchodku sa venujte
tomu, čo vás vnútorne obohacuje. Nie vždy
je ľahké toto hobby nájsť, a preto ak svoju
voľnočasovú vášeň ešte nemáte, s jej hľadaním začnite čím skôr. Práve vďaka nej totiž
nájdete dôvod, ktorý vás každý deň vytiahne z postele.

Dôchodok nie je koniec, ale nový začiatok Zostavte si zoznam vlastných úspechov
Jeseň života predstavuje akýsi zlomový okamih, kedy zvyčajne prestaneme byť
zárobkovo činní. Na druhej strane však
v tomto období už nemáme nijaké povinnosti – nikomu sa netreba zodpovedať a nikam sa netreba ponáhľať. Všetky tieto aspekty a aspoň aká-taká finančná podpora
od štátu nám vytvára skvelé podmienky na
to, aby sme sa venovali tomu, čo je pre nás
v živote skutočne dôležité. Práve v tomto
období môžete stráviť neobmedzené množstvo času so svojimi blízkymi a sústrediť
sa na vlastné záujmy. Ich naplnenie možno nájdete pri vnúčatách a možno v dobrovoľníckej práci pre nejakú komunitu. Dôchodok totiž neznamená, že prestávate byť
prospešným pre spoločnosť, práve naopak.

Zoberte si do ruky pero a papier a spíšte si
pod seba všetky ciele, ktoré sa vám doteraz podarilo naplniť. Medzi dosiahnutými
úspechmi môže byť čokoľvek od práce (zahraničné cesty, zaujímavý post, stretnutia
s významnými ľuďmi) cez hmotné objekty (vlastný dom, spoľahlivé auto) až po rodinný život a súkromie (harmonické manželstvo, výchova a zabezpečenie potomkov). Práve vďaka obhliadnutiu sa za tým,
čo sa vám v živote podarilo, objavíte nové
výzvy. Uspokojovať sa s tým, čo bolo doteraz, sa na dôchodku rozhodne nemusíte.
Vedľa úspechov si napíšte zoznam reálnych
cieľov, ktoré by ste ešte chceli stihnúť. Či už
to budú cestovateľské zážitky alebo čokoľvek iné, je to len na vás.

Nájdite svoju vášeň

Hľadajte spoločnú cestu s partnerom

Nenarážame teraz na lásku vášho života,
ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou už
máte po svojom boku. Reč je o koníčkoch,

Ak už budete mať úplne jasno v tom, ako
chcete svoju starobu prežiť, svoje predstavy konfrontujte s víziami partnera. Mno-

ho vzťahov totiž pri vstupe do dôchodkového veku prechádza krízou. Zatiaľ čo doteraz sa dvojica vídavala mimo práce, zrazu trávi spolu všetok čas. Aby ste sa vyhli
hádkam a ponorkovej chorobe, vyhraďte si
priestor na pokojný rozhovor a určite si pravidlá. Tým najlepším možným riešením je,
aby ste sa vo väčšine bodov vzájomne prispôsobili a aby ste si čiastkové ciele vychutnávali bok po boku.

Vyskúšajte protiklady dní
Aby ste neupadli do stereotypu, snažte sa
z času na čas vybočiť z vyjazdených koľají.
Zatiaľ čo v jeden deň si môžete dopriať horský výstup alebo túru po nákupných centrách, druhý deň môžete stráviť čítaním
knihy v tieni stromu. Nielenže tak doprajete svojmu telo čas na potrebnú regeneráciu,
no navyše vám váš životný štýl bude pripadať vzrušujúcejší. Tajomstvo spočíva v tom,
aby ste sa vedome usilovali jednotlivé dni
od seba v čo najväčšej miere odlíšiť. Sami
uvidíte, že takéto oddychovanie vás bude
naozaj baviť.

Mesto Krompachy vás srdečne pozýva na

„Pankuškové fašiangy“

ktoré sa budú konať dňa 6., 7. a 8. februára 2015 v areáli Hotela Plejsy.
O zábavu sa postarajú folklórne súbory, ľudový rozprávač,
Ľudová hudba Hvizdošovci a ďalší.
Príďte s nami zažiť atmosféru nefalšovaných fašiangov
a pochutnať si na zabíjačkových dobrotách,
„pankuškoch“, či varenom víne.
Podujatie je organizované v rámci programu Terra Incognita
s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja.

Zdroj: internet
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HISTORICKÉ OKIENKO

Osobnosti v histórii Krompách
V mojej zbierke osobností Krompách mám niekoľko mien,
ku ktorým mi chýbajú údaje o narodení alebo smrti. Keďže
doteraz som našich čitateľov oboznamoval iba s tými známejšími, je čas napísať niečo aj o tých menej známych.

Najznámejším a súčasne najstarším (doteraz) rodákom Krompách je Vavrinec Koch.
Vieme, že sa narodil v Krompachoch. Od r. 1449 študoval na viedenskej univerzite, potom bol profesorom na tej istej univerzite
a bol aj kazateľom vo Viedni. Keď kráľ Matej I. založil Academiu
Istropolitanu v Bratislave (1467), uhorský kancelár Ján zo Sredny ho pozval, aby tam prednášal teológiu. Na tejto akadémii
pôsobil v r. 1469 – 1470. Potom sa vrátil do Viedne, kde zomrel
v r. 1473.
Medzi profesormi viedenskej univerzity nájdeme aj ďalšieho
krompašského rodáka Mathiasa de Krumpach.
Bol súčasníkom Vavrinca Kocha. Záznamy svedčia o tom, že
v r. 1471 bol študentom viedenskej univerzity, získal titul bakalára a magistra, v r. 1475 a 1480 bol prokurátorom študentov univerzity a v r. 1479 bol skúšajúcim na tej istej univerzite.
Ďalším krompašským rodákom, o ktorom písal maďarský autor
J. Szinnyei, bol Mathias Christophori.
Podľa J. Szennyeiho pochádzal z Krompách, študoval na
univerzite vo Wittenbergu (čo naznačuje, že pravdepodobne bol evanjelickým duchovným), po štúdiách ostal vo
Wittenbergu a stal sa členom mestskej rady. Vo Wittenbergu vydal v r. 1655 svoju prvú prácu „Summare contutations ...” a v r. 1656 tamtiež svoju dizertačnú prácu.
V iných prameňoch sa uvádza v Krompachoch evanj. duchov-ný Mathias Christophori. To, či sa jedná o jeho otca či
o neho, je veľkým otáznikom.
Medzi tie osobnosti, ktorých život sa dotýka Krompách, patrí
aj zvonolejár Gašpar Kramnitz.
Pravdepodobne sa narodil na začiatku 18. storočia nevedno kde.
V Krompachoch v rímskokatolíckej matrike zomrelých je zápis

Jeden z mnohých ...

Prvýkrát som ho stretol v r. 1981, keď stavali pamätník oslobodenia. Pracoval na soche ženy symbolizujúcej slobodu. Stavbári ma
upozornili, že je to sochár, autor sochy.

Nehovoril som s nim, lebo som sa hanbil. Asi pred 10 – 12 rokmi
som ho stretol znova v Békéscsabe, keď mu na nádvorí Domu čabianskych Slovákov odhalili sochu Harmónia. Dostal som sa do
jeho blízkosti a opýtal sa ma odkiaľ som. Vravel som, že z Krompách. On nato:
„A ako sa má moja Žofka?“
Okrem zdvorilostných fráz sme sa ďalej nerozprávali, lebo ho čakali oficiality. Bol to majster Arpád Račko.
Do tých čias som si myslel že ženskú postavu slobody na našom
pamätníku pomenovali Žofkou iba ľudia. Lákalo ma ísť za ním do
Košíc a opýtať sa ho: „Kto bol modelom Slobody a prečo ju nazval
Žofkou?“

z 9. augusta 1748 o úmrtí jeho dcéry Juliany a tamtiež v matrike narodených je zápis z 20. januára 1749 o narodení jeho
syna Pavla, kde sa uvádza priezvisko „Kramniczowicz”, ktoré
dáva tušiť, že mal poľský pôvod. Veľký zvon katedrály v Sandomierzi z r. 1751 signoval ako „magister Casparus Kramnitz hungarus”, čo dokladá, že v tom čase už bol usadený
v Uhorsku. Bol aj delolejárom. Najstarší jeho známy zvon je
z r. 1731 (pre Červený Kláštor), odlial umieračik pre kostol sv.
Bartolomeja v Jamníku, v r. 1752 zvon pre Toporec. V r. 1749
pracoval v Krompachoch, potom na krátko odišiel do Poľska,
v decembri 1750 už bol znova v Krompachoch. V r. 1754 vlastnil tri kubuly zeme v Krompachoch. O činnosti jeho dielne
v rokoch 1759 – 1768 svedčia iba zvony v Poľsku, z ktorých
szcyrský z r. 1767 signoval ako „Casparus Kramnitz maister
dzwonar obivatel krompachski”. Pramene nepoznajú ani dátum, ani miesto jeho smrti po r.1768.
Zaujímavou osobnosťou bol aj Daniel Tersťanský (aj Trstianský, Teršťanský), ktorý sa narodil pred 285 rokmi. O jeho živote už vieme toho trochu viac.
Narodil sa v januári 1730 (krstili ho 30. januára) v Krompachoch
v rodine banského úradníka. Študoval na evanjelickom lýceu
v Bratislave (1755) a na univerzitách v Altdorfe (1761), Erlangene a Stuttgarte. Pôvodne bol štátnym úradníkom, od r.
1774 archivárom Dvorskej kancelárie vo Viedni, od r. 1790
zástupcom banskej komory horného Uhorska v Budíne. Vo
Viedni bol spolupracovníkom F. A. Kollára, riaditeľa dvorskej knižnice a bol členom osvietenského (ale dvoru verného) kruhu uhorských vzdelancov a spisovateľov. Mal podiel
na zreformovaní školstva cisárovnou Máriou Teréziou (spolupracoval na vypracovaní tzv. Ratio Educationis z r. 1773).
V r. 1771-1776 redigoval časopis „Allergnädigst Privilegirte Anzeigen”. Od r. 1799 bol na dôchodku. Zomrel 29. októbra 1800
v Budíne (dnes časť Budapešti).
Ludovit Dulai

Už sa ho na to nemôžem opýtať. Majster Račko po ťažkej a zákernej chorobe zomrel 2. januára tohto roku v Košiciach.
Narodil sa 17. júla 1930 v maďarskom Szolnoku. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Žil a tvoril v Košiciach. S úctou
spomínal na svojich neskorších učiteľov. Boli nimi maliari Július
Bukovinský a Ľudovít Feld, sochár Ján Mathé. Vytvoril okolo dvesto sôch, z nich osemdesiat pre Košice (napr. erb Košíc z r. 2002).
Bez jeho sochy Maratónca (1959) by neboli Košice Košicami a bez
sochy Slobody (1981) Krompachy by neboli Krompachmi. Podľa
vlastných slov „V živote som nepracoval, iba som sa hral... Do svojich sôch sa snažím vždy pridať poetický náboj... Z každej veci, ktorá sa vydarí, má človek radosť. A občas mám nesporne dobrý pocit.”
Mal krásny plodný život. Zbohom majstre!
S použitím materiálov z dennej tlače spracoval L. Dulai

január 2015
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ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA

Nezabúdajme na vtáčikov
Vážení čitatelia záhradkárskej poradne.
Dovoľte mi na začiatku roka 2015 popriať
Vám veľa šťastia, zdravia, rodinnej pohody, šťastlivú ruku pri pestovaní na záhradke, dobrú úrod, málo chorôb a škodcov,
pekné počasie, ale aj dostatok vlahy v podobe tichých nočných dáždikov a aby sa
nám splnili naše želania.

Zima je obdobie, keď si vtáčiky v prírode veľmi ťažko hľadajú potravu a mnohí
z nich v zime zahynú. Sú to naši pomocníci,
ktorí sa nám mnohonásobne odvďačia, ak
na nich v zimných mesiacoch nezabudneme. Prikrmovanie počas zimy spôsobí, že
vtáky si na našu záhradku zvyknú a na jar
v známom prostredí aj zahniezdia. Pravidelné kŕmenie cez celú zimu sa neodporúča, pretože vtáctvo si na to zvykne a v prípade, že kŕmenie vynecháme, vytrvale
vyčkávajú na potravu a hynú vyčerpaním
a chladom. Keď im doprajeme bohatý a ľahko dostupný zdroj potravy, nie sú nútení
vyhľadávať prirodzenú potravu v prírode.
V záhrade to znamená všetky prezimujúce
štádia škodcov. Z toho dôvodu je účelnejšie
prikrmovať len krátkodobo, aj to len v čase,
keď je vysoká vrstva snehu, kruté mrazy,
alebo námraza. Vtedy vtáky nemajú prístup k svojej prirodzenej potrave a hrozí im
hromadný úhyn.
Vtáctvo prikrmujeme zásadne len prirodzenou potravou, ktorá im nespôsobí zažívacie poruchy. Najprirodzenejšou potravou sú semená olejnatých rastlín. Na kŕmenie môžeme použiť slnečnicové semienka,
mak, semeno repky olejnatej, konopí, ľanu,
tekvice. Semená majú byť zdravé, nikdy neskrmujeme zaplesnivelé. Tieto olejnaté semená obsahujú tuk, ktorý vtákom dodáva
potrebnú energiu.
Je dobre, ak semená premiešame s hovädzím alebo baraním lojom, ktorý je poji-

vom semien a zároveň ho vtáky dobre prijímajú. Vhodné kŕmidlo je kvetináč. Loj zohrejeme do tekutého stavu, primiešame semená olejnatých rastlín a nalejeme do kvetináča, v strede ktorého sme umiestnili drevenú paličku vyčnievajúcu niekoľko centimetrov nad okraj kvetináča. Po stuhnutí
loja kvetináč zavesíme hore dnom na konár
stromu. Loj nesmie byť slaný.
Na kŕmenie môžeme použiť aj rôzne semená burín, alebo kúpený vtáčí zob prípadne
ovsené vločky.
Vtákov nikdy nekŕmime s kuchynským odpadkami, chlebom, alebo kysnutým pečivom. Kŕmitka by mali chrániť potravu pred
snehom a dažďom. Dlážku kŕmitka občas vyčistíme od zbytkov potravy a trusu,
aby sa nestali zdrojom infekcie zažívacieho
ústrojenstva vtákov.
Január je čas, keď dobrý záhradkár už za-

čína s nákupom semien na jarnú výsadbu.
Kupujeme kultivary, ktoré sa nám osvedčili v minulosti. Ak máme možnosť výberu kupujeme hybridné semena označené
F l, ktoré nám zaručia bohatú úrodu, aj keď
sú o niekoľko centov drahšie. Koncom januára môžeme vysiať semeno zeleru. Sejeme plytko, takpovediac na povrch zeminy
a zakryjeme kúskom polyetylénovej fólie
aby pôda nevyschýnala, čo zle vplýva na
klíčivosť. Kým semeno nevyklíči udržujeme teplotu 25-30° C (na doske na radiátore). Akonáhle začne klíčiť prenesieme na
parapetnú dosku s dostatkom svetla a teplotu znížime na 20°C, aby sa rastlinky nevyťahovali. Pikírujeme v štádiu 2-3 pravých lístkov.
Veľa zdaru pri záhradkárčení v Novom
roku Vám praje
Ján Milo

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme za prejavenú sústrasť, kvety a dôstojnú rozlúčku všetkým, ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho drahého

ŠTEFANA KOŽÁRA.
Touto cestou chceme vysloviť úprimné poďakovanie kolektívu chirurgického oddelenia pod vedením p. primára MUDr. Michala Chylu, PhD., kolektívu interného oddelenia pod vedením p. primárky MUDr. Evy Bohmerovej, kožnej ambulancii MUDr. Márii
Tindirovej a MUDr. Cecílii Kožuškovej. Zvlášť poďakovanie patrí lekárom, ktorí ho počas dlhej choroby ošetrovali MUDr. Mariánovi Hojstričovi a MUDr. Rudolfovi Pustayovi a domácej ošetrovateľskej službe ADOS Mgr. Helene Pačanovej a Terézii Glovovej.
S úctou smútiaca rodina.
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Ak vieš, odpovieš
1. Čo znamená diagnóza hepatitída?
a) zápal pečene
b)zápal pľúc
c) zápal mozgových blán
2. Labužnícky vychutnávač dobrého jedla a pitia je:
a) germán
b)gurmán
c) barman
3. Japonská abeceda sa nazýva:
a) katakana
b)katapult
c) katalepsia
4. Ktorý český herec 14. decembra uplynulého roka oslávil okrúhle 70.
narodeniny?
a) Bolek Polívka
b)Josef Abrahám
c) Miroslav Donutil
5. Za nami sú oslavy Nového roka 2015. Viete na ktorom ostrove našej planéty ako prví vítajú nový rok?
a) Borneo
b)Okinava
c) Kiribati
Autor: Dušan Girba
Správne odpovede z čísla 12/2014 sú:1a, 2b, 3c, 4b, 5c.

KUPÓN č. 1
Správne odpovede nám posielajte na adresu: Redakčná rada Krompašského spravodajcu, MsÚ Krompachy, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy.
Šťastnou výherkyňou je pani Elena Hojstričová. Blahoželáme.

Klub slovenských turistov MŠK Krompachy - plán turistických akcií na rok 2015.
3.01.2015
10.01.2015
17.01.2015
24.01.2015
31.01.2015
7.02 2015
14.02.2015
21.02.2015
					
28-1.03.2015
7.03.2015
					
21.03.2015
6.04.2015
18.04.2015
2.05.2015
8.05.2015
16.05.2015
					
29 - 31.05.2015
					
6.06.2015
13.06.2015

Novoročný výstup na Skalisko.
13. Ročník výstupu na Krompašské vrchy.
Prechod Sľubicou.
Margecany – Jaklovce – Plejsy – Krompachy.
Výstup na Smrekovicu.
Zahuráckou stopou na Sabinku.
Výstup na Kojšovskú hoľu.
Zimný prechod Slovenským Rajom (Veľký
Sokol)
Výstup na Ploskú a Veľký Choč.
Opekanie pri Sabinke (Olcnava – Kňazovka –
Galmus – Za Horou – Krompachy)
Vysoké Tatry (Výstup na Skalnaté pleso).
Veľkonočný pondelok.
Vojkovská „25“
Magnezitárská „50“ (Magnezit Ferona Košice)
Okolo Slovinok. (Slovinská skala – Zákutia)
Lipovce – Renčišov – Bachureň – Lačnovský
kaňon – Lipovce.
Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska
(Detva - Poľana)
Výstup na Sivý vrch (Bešeňová)
TPKV 39. Ročník.

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

20.06.2015
4.07.2015
11.07.2015
1.08.2015
8.08.2015
					
15.08.2015
					
22.08.2015
					
30.08.2015
12.09.2015
25 - 27.09.2015
10.10.2015
24.10.2014
26.12.2015
31.12.2015

Prechod Slovenským rajom.
Prielomom Dunajca na plti a pešo.
Prechod Slovenským rajom (Letanovce)
Kľušov – Žobrák – Sedlo Čergov – Hertník.
Žiarska dolina – Hrubý vrch – Baníkov –
Žiarska dolina.
Vyšné Ružbachy – Veterný vrch – Vyšné
Ružbachy (kúpalisko)
Pusté pole – Martalúzka – Kráľová hoľa –
Martalúzka – Pusté pole.
Pirohy - Dúbrava.
Vysoké Tatry (Východná Vysoká)
Západné Tatry (Pilsko, Osobita, Banikov)
Jesenné výstupy na vrcholy – RR KST.
Pietna spomienka Lajoška.
Štefanský výstup na Sľubicu (KST Vojkovceň
Silvestrovský výstup na Bielu skalu.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu respektíve trasu akcie.
Viac informácii na www.kstkrompachy.wbl.sk
Informácie: p. Šlacký č.t. 0917651911
el. pošta: ivan.slacky@netiq.sk
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