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Sviatok sv. Valentína
Je jedným z najobľúbenejších dní v roku.
Hoci má aj svojich kritikov, ktorí tvrdia,
že ide len o americký, komerčný sviatok,
ktorého úlohou je zvýšiť tržby obchodníkov, stále viac ľudí prepadá valentínskemu ošiaľu, počas ktorého sú schopní minúť aj tisíce eur.

Otázne je, či je práve takéto vnímanie Valentína správne, či si máme lásku prejavovať práve takýmto spôsobom a len počas
jedného dňa v roku. Pravdou však je, že
svoj deň majú aj ženy, matky, otcovia, deti,
zosnulí a pod., tak prečo by svoj deň nemali mať aj všetci zamilovaní? Veď nejde o to,
že sa ľúbime len v tento deň, ale skôr o to, že
práve 14. februára, v deň sv. Valentína chceme našu lásku ešte viac zdôrazniť a pripomenúť si ju možno aj malým darčekom,
kvetom či pozvaním na večeru pri sviečkach.

Ako vlastne vznikol a kam až siahajú
jeho korene?
Podľa historických prameňov sv. Valentín
žil v starovekom Ríme v časoch vlády duševne chorého cisára Claudia II. Ten vydal
nariadenie, ktoré zakazovalo manželstvá.
Zvrátené, však? Claudius bol totiž presvedčený, že ženatí muži sú zlými vojakmi, pretože nie sú ochotní kvôli bojom opustiť svoje rodiny. Valentín, biskup z Interammy,
však prial láske. Napriek zákazu pozýval
k sebe mladých milencov a tajne ich sobášil.
Čo čert nechcel, cisár sa o tajných sobášoch
dozvedel a snažil sa biskupa presvedčiť, aby
uveril v rímskych bohov. Valentín však odmietol zriecť sa kresťanskej viery, hoci vedel, že ho čaká poprava. Jeho obdivovatelia, najmä mladé zamilované páry mu oknom do cely hádzali kvety a obdivné listy.
Valentín sa za múrmi žalára údajne zaľúbil
do Astérie, slepej dcéry väzenského dozorcu. Svojou pevnou vierou a samozrejme aj
láskou jej zázračne vrátil zrak a na rozlúčku

napísal odkaz: „Od Tvojho Valentína.“ No
a tento odkaz sa stal akousi prvou symbolickou Valentínkou, aké poznáme aj dnes,
v moderných časoch.

ný zvyk rozšíril do šíreho sveta. Nuž a takto
nejako sa tento deň stal dňom všetkých zamilovaných a sv. Valentín zasa ich patrónom.

A ako dopadol chudák Valentín?

Či už v tieto legendy veríte alebo nie, nič to
nemení na veci, že 14. február patrí všetkým
zaľúbencom. Ak máte niekoho, kto za to
stojí, nezabúdajte, že ak ste počas roka zaneprázdnení, práve v tento deň máte možnosť prekvapiť svoju polovičku malým darčekom či milým vyznaním. U ľudí sa prejavujú aj rôzne extrémy a buď sa zo sviatku idú nadšením zblázniť alebo ho úplne
ignorujú. Myslím, že tak ako pri oslavách
iných sviatkov, napríklad Vianoc či Veľkej
noci alebo narodenín, by sme si mali všetci
zachovať určitý nadhľad. Láska by predsa
mala byť naším chlebom každodenným.

Jeho osud bol tragický. V predvečer
14. februára roku 270 ho zbičovali, ukameňovali a nakoniec sťali. Išlo o predvečer pohanského sviatku očisty a plodnosti. Na
počesť biskupa Valentína a jeho hrdinských
činov v roku 496 pápež Gelasius vyhlásil
14. február za sviatok sv. Valentína. Iná legenda zas hovorí, že 14. február je so zaľúbencami prepojený až od roku 1415, keď
známy vojvoda Karol Orleánsky skončil
v britskom zajatí. Ani to mu však nezabránilo vyznať svojej manželke lásku prostredníctvom niekoľkých veršov, ktoré jej poslal
do Francúzska. V 19. storočí sa tento pek-
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Pridajte sa k akcii Valentínska kvapka krvi v nemocnici
Krompachy už tento piatok
Nemocnica Krompachy, ktorá je členom skupiny AGEL,
sa aj tento rok zapojí do akcie
Valentínska kvapka krvi, ktorú vyhlásil Slovenský Červený
kríž v spolupráci s Národnou
transfúznou službou SR.

V rámci tohtoročnej kampane s podtitulom „životne dôležitá príťažlivosť“ Všeobecná
nemocnica s poliklinikou Levoča vyšle svoju mobilnú odberovú jednotku hematologicko – transfúznej stanice do
krompašskej nemocnice už
tento piatok 6.2.2015 a následne 13.3.2015.
Darovanie krvi je skutočným
prejavom lásky. „Valentínska
kvapka krvi je skvelou príležitosťou pre všetkých, ktorí majú
lásku v srdci, aby pomohli zachrániť inému človeku život,“
uviedla námestníčka pre ošet-

rovateľstvo Bc. Marta Müllerová s tým,
že veľmi radi privítajú
všetkých dobrovoľníkov s veľkým srdcom.
Krv a krvná plazma
darcov je nenahraditeľná pri liečbe mnohých ochorení, pri zložitých operáciách a
záchrane ľudského života pri úrazoch. „Veríme, že možnosť darovať krv priamo v našej nemocnici je veľkým prínosom
pre všetkých, ktorí sa chcú zúčastniť tejto výnimočnej akcie,“ povedal konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus s
tým, že nikto z nás nikdy nevie, kedy bude potrebovať túto
vzácnu tekutinu on sám alebo
jeho blízky.
Darovanie krvi a plazmy je v
Nemocnici Krompachy dobro-

JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubilantom, ktorí sa vo februári dožívajú:

96 rokov
Valent Ivančák

93 rokov
Zlatica Haduchová

voľné a bezpríspevkové, avšak
darcovia dostanú občerstvenie,
pričom ich najväčšou odmenou je pomoc ľuďom v ťažkej životnej núdzi. „V roku 2014 prišlo v rámci Valentínskej kvapky
krvi darovať 10 študentov, 31
viacnásobných darcov, 12 prvodarcov a 3 zaľúbené páry,“
dodala Bc. Marta Müllerová.
Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK

Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím
inštitútu rómskej občianskej hliadky v meste Krompachy
Mesto Krompachy od 20. 10.
2014 zriadilo rómsku občiansku hliadku za účelom zlepšenia občianskeho spolunažívania.

Zámerom projektu je posilniť
miestny aktivizmus na podporu komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku v lokalitách,
v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. Rómska občianska hliadka
spadá do pôsobnosti Mestskej
polície v Krompachoch, ktorá zabezpečuje plánovanie služieb, ukladanie úloh ako aj kontrolu ich vykonávania.
V rómskej občianskej hliadke
sú piati členovia hliadky a jeden
koordinátor občianskej hliadky. Rómska občianska hliadka
pôsobí na úseku ochrany verejného poriadku na území mesta s prioritným zameraním naj-

mä v problémových častiach a
to ul. SNP, Hornádska, Družstevná, Stará Maša, Banícka
štvrť a okolie železničnej stanice. Zvýšený dôraz je kladený na ochranu detí v dobe ich
príchodu a odchodu do školských zariadení v rámci vyučovania. Hliadka zabezpečuje verejný poriadok počas vyplácania sociálnych dávok a finančných náležitostí na pošte a dozerá na poriadok pri Zariade-

Spoločenská
rubrika

ní sociálnych služieb Maška v
čase vyplácania rodinných prídavkov v rámci inštitútu osobitného príjemcu. Členovia hliadky úzko spolupracujú aj s terénnymi sociálnymi pracovníkmi
mesta Krompachy pri zlepšovaní občianskeho spolunažívania
v rámci komunity ako aj medzi
rómskym a nerómskym obyvateľstvom v meste Krompachy.
Ing. Zuzana Čupajová
Projektový manažér

90 rokov
Ondrej Berec
Anna Burčiková

85 rokov
Štefan Jendruch

80 rokov
Emil Čarnoký

75 rokov
Ing. Belo Varga
Katarína Černická
MUDr. Mária Petríková
Darina Šemrincová
Elena Zavadová
Mária Karčáková
Ing. Jaroslav Schreiber
Anatolij Majstrenko

70 rokov
Elena Köhlerová
Fridrich Köhler
Marián Ferko
Jozef Sedlacký
Karol Pavlík

Narodenia v januári
Petra Barčáková
Samdra Bardovičová
Filip Girga
Lucy Holubová
Sofia Holubová
Teodor Kaľavský
Patrícia Macková
Kristína Pokutová
Ondrej Sabol

Úmrtia v januári
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Macková Mária
Petrušová Mária
Szekely Imrich
Valek Jozef	

1942 – 2015
1946 – 2015
1952 – 2015
1971 – 2015
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Krompašská vzbura. Pred 94 rokmi strieľali do ľudí
Krompachy - Veľká vzbura, ktorú vyvolali ženy robotníkov tunajších železiarní,
vypukla v Krompachoch pred 94 rokmi
21. februára 1921. Privolaní žandári chceli ženy rozohnať, ale na nádvorí železiarní
sa zhromaždili už aj robotníci.

Veliteľ žandárov dal povel strieľať, pričom
štyria robotníci zahynuli a 14 utrpeli zranenia. Robotníkom sa však podarilo vtrhnúť do budovy a zabili zástupcu riaditeľa a
hlavného slúžneho. V nasledujúci deň bolo
vyhlásené stanné právo a zatknutých bolo
64 robotníkov, ktorých neskôr odsúdili na
viacročné väzenie.

Znížené prídely potravín
Podľa historických prameňov bezprostredným impulzom vzbury bolo zníženie prídelu potravín pre zamestnancov tamojších

hút. Práve 21. februára 1921 sa pred budovou riaditeľstva Krompašskej pohornádskej účastinnej spoločnosti (vtedy najväčšieho hutníckeho podniku na Slovensku)
zhromaždil nespokojný dav žien, ku ktorým sa pridali aj muži. Aj keď riaditeľ železiarní vysvetľoval delegácii, že o prídelových dávkach rozhoduje Obilný ústav v
Bratislave, vášne davu naberali na intenzite. Davová psychóza po rozšírení nepravdivej poplašnej správy o zbití a uväznení jedného z robotníckych dôverníkov vyvrcholila do tragédie. Vláda nasadila armádu.

Podporné štrajky
Na podporu štrajkujúcich v Krompachoch
sa začal generálny štrajk v Slovinkách,
Gelnici, Smolníku a Prakovciach. K protestom došlo aj v Košiciach, Banskej Bystrici i v ďalších mestách. Po udalostiach

ustanovili parlamentnú vyšetrovaciu komisiu a vyšetrovanie malo dohru pred Najvyšším súdom v Brne. Fabriku, ktorá bola
na prelome 19. a 20. storočia najväčšou železiarňou v bývalom Uhorsku, v roku 1923
demontovali. Nastalo obdobie vysťahovalectva a biedy.
Akademický maliar Július Nemčík v roku
1952 tragédiu zobrazil na rozmernej historickej kompozícii s názvom Krompašská
vzbura. Udalosti krompašskej vzbury tvoria rámec hry s názvom Tritisíc ľudí dramatika Júliusa Barča Ivana, rodáka z Krompách, ktorú uviedli na Malej scéne VŠMU
v roku 2009. Autor ju napísal v roku 1935.
Pri Pamätníku krompašskej vzbury pri železničnej stanici v meste sa konajú spomienkové zhromaždenia na tragickú udalosť.
Zdroj: internet

Poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacity ZŠ s MŠ
Na základe vyhlásenej výzvy č. I ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
bola Mestu Krompachy poskytnutá dotácia vo výške 19 900 €
na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity pre projekt:

„Prestavba rodinného domu na ulici SNP na základnú školu“
Cieľom projektu je rekonštrukcia pôvodného objektu rodinného domu na rozšírenú časť susednej ZŠ s MŠ. Zámerom je vybudovanie troch tried so zázemím vzhľadom už k nepostačujúcej kapacity jestvujúcej ZŠ s MŠ pre detí z MRK.
„Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca
vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity“
Silvia Zavadová, Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja
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Aktivity mesta Krompachy a mestskej polície mesta Krompachy
na úseku prevencie kriminality
Mestský úrad Krompachy a Mestská polícia Krompachy v roku 2014 na úseku prevencie kriminality v meste Krompachy realizovali viacero aktivít na zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie bezpečnostnej situácie.

Na úseku verejného poriadku je využívané
zariadenie kamerového systému, ktorý je
zriadený formou chránenej dielne pri MsP
Krompachy. Mesto tak má k dispozícii kamerový systém s 20-timi kamerami, ktoré
obsluhuje 7 operátorov v trojzmennej prevádzke.
Boli spracované podklady na rozšírenie kamerového systému o ďalšie štyri kamery
vrátane posilnenia prenosových sietí toku
dát so zapracovaním jednotného riadiaceho a ovládacieho zariadenia. Tento projekt
umožní aj ďalšie rozširovanie kamerového
systému, pričom v súčasnej dobe je v štádiu
vyhlásenia verejného obstarávania a má byť
vybudovaný do mája 2015.
Boli spracované prvotné podklady projektu v rámci SOS systému kde bolo navrhnuté zriadenie a dobudovanie kamerového sys-

tému v častiach mesta s vysokou koncentráciou marginalizovaných osôb. K tomuto
bola spracovaná podrobná dokumentácia
a podklady pre technické zabezpečenie nakoľko sa až na ul. SNP jedná o časti mesta
kde je potrebné vybudovať komplexné technologické a technické vybavenie pre jeho
prevádzku. Tento projekt je v štádiu spracovania a odoslania podkladov k jeho realizácii.
Od 20.10.2014 bola zriadená rómska občianska hliadka, kde boli vykonané celkom tri výberové konania. V ich priebehu
bol z uchádzačov vybraný jeden koordinátor a piati členovia. Títo pôsobia na úseku
ochrany verejného poriadku na území mesta s prioritným zameraním najmä v problémových častiach mesta Krompachy a to ul.
SNP, Hornádska, Družstevná, Stará Maša,
Banícka štvrť a okolie žel. stanice. Uvedené osoby vykonávajú pravidelné služby v
daných lokalitách. Zvýšený dôraz je kladený na ochranu detí pred školami v dobe ich
príchodu a odchodu v rámci vyučovania.
Hliadka zabezpečuje VP počas vyplácania

soc. dávok a finančných náležitostí na pošte, a na Maške. Plánovanie služieb, ukladanie úloh a ich kontrola je vykonávaná v pôsobnosti N MsP Krompachy. V súčasnej
dobe prebiehajú úkony na zabezpečenie materiálneho vybavenia členov hliadky.
Okrem uvedených aktivít policajti MsP vykonali viacero prednášok na základných
a stredných školách v meste Krompachy
ako aj na Špeciálnej základnej škole Krompachy, kde taktiež v rámci súčinnosti zabezpečovali jednotlivé disciplíny v rámci metodického dňa (hod granátom, vzduchovka),
žiaci sa zúčastnili exkurzie na Mestskej polícii.
Policajti MsP Krompachy za obdobie roku
2013 zistili celkom 1309 priestupkov spáchaných na území mesta. Boli poskytnuté informácie k podozreniam z tr. činov pre
PZ. Taktiež boli v 15 prípadoch poskytnuté
záznamy kamerového systému pre OO PZ
Krompachy a ÚJaKP OR PZ Spišská Nová
Ves k realizácii trestnej činnosti na území
mesta.
Mgr. Jozef Kuna

Ocenenie „Oddelenie roka SK“ 2014 zo skupiny AGEL získala Nemocnica Krompachy
Nemocnica Krompachy, ktorá je členom
skupiny AGEL zaznamenala významnú
udalosť v živote nemocnice. Spomedzi
všetkých 49 lôžkových oddelení v slovenských spoločnostiach skupiny AGEL získala ocenenie „Oddelenie roka SK“.

Na tohtoročnom, už siedmom reprezentačnom plese skupiny AGEL, prevzala toto ocenenie z rúk predsedu dozornej rady AGEL
Ing. Tomáša Chreneka, Ph.D., a predsedu
predstavenstva AGEL MUDr. Jána Dudru,
PhD., MPH, primárka Oddelenia pre deti a
dorast MUDr. Viera Szabadosová.
Ocenenie Zlatý Aeskulap získalo Detské oddelenie vďaka vysokému pracovnému nasadeniu personálu v starostlivosti
o detských pacientov regiónu Krompách.
MUDr. Szabadosová bola poverená vedením funkcie primára Oddelenia pre deti
a dorast v septembri 2011. „Oddelenie prešlo v posledných troch rokoch významnými zmenami – odbornými, organizačnými
aj estetickými, čo viedlo k tomu, že sa zvýšila dôvera pacientov voči oddeleniu, zvýšil
sa počet odliečených pacientov, a tým sa oddelenie stalo aj ekonomicky prosperujúcim.
Uplatňuje sa tu zásada racionálnej antibiotickej liečby, ale aj ostatnej podpornej tera-

pie, čím sa znižujú náklady na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál,“ vysvetľuje primárka Oddelenia roku SK, MUDr. Viera
Szabadosová.
etské oddelenie prešlo rekonštrukciou –
boli vymenené okná, čím sa zlepšil tepelný
štandard, doplnilo sa vybavenie nadštandardnej izby, zútulnila sa čakáreň. Dnes oddelenie poskytuje svojim pacientom zdravotnú starostlivosť zodpovedajúcu požiadavkám súčasnosti. „Chcem sa veľmi pekne
poďakovať za takéto významné ocenenie,
zároveň ďakujem všetkým kolegom a vedeniu nemocnice, vďaka ktorým tu teraz stojím. Súčasne musím povedať, že bez podpory materskej spoločnosti AGEL, by sa nám
nepodarilo nasmerovať nemocnicu a oddelenie tým správnym smerom. Mojim krédom je: „Keď sa bude mať dobre nemocnica,
budeme sa mať dobre aj my“, vo svojom príhovore uviedla primárka MUDr. Viera Sza-

badosová.
Oddelenie pre deti a dorast je neoddeliteľnou súčasťou nemocnice už 60 rokov, počas ktorých poskytuje zdravotnú starostlivosť detským pacientom. „V mene vedenia nemocnice a všetkých zamestnancov
by som chcel pogratulovať pani primárke
MUDr. Szabadosovej, hlavne vďaka ktorej
sa oddelenie posunulo na terajšiu úroveň,
čím si zaslúžilo toto krásne ocenenie,“ povedal MUDr. Miroslav Kraus konateľ nemocnice.
oslaním oddelenia je poskytovať zdravotnú
starostlivosť obyvateľom regiónu stredného Spiša i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. Sú aktívni
v rámci prevencie, diagnostiky, liečby, ale aj
edukácie pacientov zo sociálne slabých rodín, ktorí tvoria väčšinu liečených pacientov oddelenia.
Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.
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Pankušky nám chutili!
Prvé TOP podujatie tohto roka prilákalo cez víkend od 6. do 8. februára 2015 na
Plejsy tisíce návštevníkov všetkých vekových kategórií.

Ideálne zimné počasie, výhľad na Vysoké
Tatry, bohatý program, vôňe a chute pravej zabíjačky a v neposlednom rade hojnosť
hlavnej atrakcie - pankuškov, ktoré boli aspoň podľa hodnotenia návštevníkov - na
nezjedenie veľké.
Akoby sa príroda chcela odvďačiť všetkým
vytrvalcom, ktorí tu boli vlani a tešili sa aj
na tento ročník ľudovej zábavy na snehu.
Piatok patril predovšetkým domácim a deťom. Deti z krompašských škôl stavali snehové sochy, Na pódiu sa predstavili folklórne súbory Krompašan a Krompašanček
a svoj talent predviedli aj žiaci Základnej
umeleckej školy v Krompachoch. Spestrením bol príchod fašiangového sprievodu s
maskami a ľudovou hudbou Hvizdošovci.
Celé tri dni súťažilo v jedení pankušiek a
zabíjačkových špecialít. Večerná veselica s
ľudovou hudbou na snehovom parkete zakončila prvý deň.
Sobotný program otvorilo vystúpenie mažoretiek a potom sa deň niesol v znamení
zabíjačky. Dolnozemské zabíjačkové špeciality pripravovali tradične Slováci z rumunského Nadlaku a zvyky s tým spojené
zas priblížila folklórna skupina Slovinka.
Celý deň spríjemňovali návštevníkom svojimi vystúpeniami súbory zo Spiša a o zá-

bavu sa postarala ľudová rozprávačka Araňa. Večer bol opäť v znamení ľudového veselia pri vystúpení hudobnej skupiny Traky
a ľudovej hudby Gajdošovci z Margecian. V
nedeľu sa priblížil koniec času hodovania a
plesania. Už tradične na Plejsoch pochovali
basu, tentoraz sa o to postaral folklórny súbor Liptov z Ružomberka.
V tomto ročníku sa podarilo aktivizovať
región a do realizácie podujatia sa popri
meste Krompachy zapojili aj podnikateľské subjekty. A tak návštevníci mohli využiť zľavnené turistické služby Relax centra
aj hotela Plejsy. Lyžiari v maskách mali hodinové lyžovanie zadarmo, ostatní mohli
ušetriť 20% z ceny skipassu alebo 30% zo
vstupenky do wellness. Okrem toho v Kultúrnom dome v Krompachoch si mohli pozrieť výstavu „Vtáctvo Hornádskej kotliny a jeho ochrana“, poskytnutú Múzeom
Spiša zo Spišskej Novej Vsi. Podnikateľské subjekty poskytli taktiež ceny do diváckych súťaží. Všetky marketingové aktivity,
ale aj rozšírenie ponuky podujatia, sa odrazili na vysokej návštevnosti tohto ročníka.
Podľa odhadov sa podujatia zúčastnilo viac
ľudí ako v roku 2013, len v sobotu 7. februára sa na Plejsoch ocitlo cca 3 000 ľudí. Celkovo možno hovoriť o viac ako piatich tisíckach spokojných návštevníkov.
Už teraz sa tešíme na stretnutie v roku
2016.
Do Plejsania!
Zdroj: Košický samosprávny kraj

Veľké poďakovanie
patrí partnerom podujatia:
• Košický samosprávnz kraj
• MM Class s.r.o. (Hotel Plejsy)
• SKI Plejsy a.s. (Relax Center Plejsy)
• Mäso-Údeniny Kočík
• Múzeum Spiša
• Partnerské mesto Ozimek, Poľsko
• Partnerské mesto Nadlak, Rumusko
• Partnerské mesto Rymařov, ČR
• sponzorovi podujatia, ktorý zabezpečil
občerstvenie pre družstvá, ktoré sa zapojili
do súťaže o najkrajšiu snehovú sochu – Pizzérii Bandži, Krompachy
Rovnako ďakujeme nielen všetkým účinkujúcim, ale aj organizátorom z radov pracovníkov Mestského úradu v Krompachoch,
všetkým, bez ktorých by toto podujatie nebolo.
V neposlednom rade si pochvalu zaslúžia
aj členky Únie žien Slovenska v Krompachoch, ktorých vynikajúce pankušky jednoducho nemohli chýbať.
Oddelenie školstva, kultúry a športu
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Zo života našich škôl
Zápis žiakov do prvého ročníka
Zápis žiakov do prvého ročníka sa na Základnej škole
s materskou školou Maurerova ulica uskutočnil v sobotu
24.januára 2015.

V školskej jedálni deti a ich rodičov privítala riaditeľka školy Mgr. Slavomíra Kašická a zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Viera Šimčáková. Pre budúcich prváčikov bol pripravený bohatý program.
Aby si tento významný deň deti zapamätali,v čarovnej škole ich čakalo rozprávkové predpoludnie. Pre budúcich prvákov si žiaci školy pod vedením Mgr. S.Mazúrovej pripravili veselý program. Previedli, čo ich v škole čaká. Poznávanie veľkej vedy abecedy, previezli sa vláčikom s číselkami a poznávali prírodu. Predškoláci sa šikovne zapojili do programu. Deti, ktoré prišli na zápis do našej školy sa so školou zoznámili už v rámci spolupráce s materskou školou, preto pre nich prostredie školy nebolo cudzie.
Po programe ich učiteľky primárneho vzdelávania priviedli do tried, kde hravou formou vypracovali zošit budúceho prváčika. Úlohy deti vypracovali veľmi dobre, boli komunikatívne a podľa vyjadrení rodičov sa na nástup do prvej triedy tešia.
Pedagógovia školy želajú budúcim prvákom veľa úspechov.

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili Základnej škole
s materskou školou na Maurerovej ulici.
Mgr. Michaela Micherdová, koordinátorka publicity

Divadelné predstavenie
Dňa 28.1.2015 sa žiaci prvého až štvrtého ročníka pod vedením triednych učiteliek Mgr. Šoltýsovej, Mgr. Micherdovej, Mgr. Lučanskej, Mgr. Hurtukovej,
Mgr. Mikulovej, Mgr. Rybárovej , Mgr.
Tóthovej, Mgr. Šimkovej zúčastnili divadelného predstavenia v divadle Jonáša Záborského v Prešove. V rámci vyu-

čovania slovenského jazyka sme deťom
vytvorili zážitkové vyučovanie literatúry.
Herci sa predstavili v rozprávke Snehová kráľovná. Rozprávka na motívy tajného denníka Doktora Christensena,
ktorú spísal Michal Náhlik.
Svetoznámy cestovateľ, bádateľ, všeu-

melec a majiteľ monštruózneho obludária, doktor Christensen, deti pozval
na výpravu do jagavej Porcelánie. Rozprávka obsahovala humor, zábavu, piesne a ponaučenie. Deti ju sledovali so záujmom a odniesli si z divadla krásny
umelecký zážitok.
Mgr. Michaela Micherdová, ZŠ s MŠ Maurerova ulica

Úspechy žiakov ZŠ s MŠ Maurerova ulica
Olympiády sú predmetové súťaže žiakov,
organizujú sa ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Aj
v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády
v anglickom jazyku. Súťažili žiaci šiesteho
až deviateho ročníka.

Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií, 1A
a 1B. V kategórii 1A súťažili žiaci 6. a 7. ročníka, v kategórii 1B zase žiaci 8. a 9. ročníka.
Každý súťažiaci musel prejsť písomnou
a ústnou časťou. V rámci písomnej časti
žiaci získali body za slovnú zásobu, gramatiku, počúvanie s porozumením a čítanie
s porozumením. Ústna časť obsahovala bol
voľný rozhovor a práca s obrázkom.
Najlepší traja v kategórii 1A: Oskar Faj-

gel - VII.A, Ondrej Polák - VII.A, Júlia Katová - VII.A
V kategórii 1B: Alexandra Juščáková –
IX.A, Dávid Vrana – IX.A, Peter Jánoš –
VIII.B
Víťazi v jednotlivých kategóriách postúpili na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo
dňa 14. januára 2015 v Spišskej Novej Vsi.
V konkurencii škôl okresu získala naša škola krásne umiestnenie. Oskar Fajgel skončil na vynikajúcom 2. mieste a Alexandra
Juščáková na taktiež výbornom 8. mieste
Žiakov pripravovala vyučujúca anglického
jazyka Mgr. Antónia Tomečková.
Dňa 16. 12.2014 sa uskutočnilo školské
kolo olympiády v nemeckom jazyku. Na
školskom kole boli úspešní : Patrik Tomčík
VI.A trieda, Kolesárová Natália VI.A, Saksová Judita VI.A.

V okresnom kole žiak Patrik Tomčík získal
krásne 1.miesto. Žiaka pripravovala vyučujúca nemeckého jazyka Mgr. Katarína Guzová. Patrikovi držíme prsty, aby bol úspešný aj v ďalšom postupovom kole.
Dňa 21.1.2015 sa v Spišskej Novej Vsi konalo okresné kolo matematickej olympiády. Aj na tejto olympiáde žiaci školy dosiahli výborné umiestnenia. Tomáš Ontko získal 2. miesto a Ľuboš Ontko 4. miesto. Blahoželáme. Žiakov pripravovala Mgr. Alena
Šimková.
Príprava žiakov na vedomostné súťaže je
neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Úsilie pedagógov
a žiakov prináša výborné umiestnenia na
úrovni okresu. Blahoželáme im k úspešnej
reprezentácii školy.
Mgr.Micherdová M., koordinátor ZŠ s MŠ Maurerova ul.
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Fašiangové posedenie
So žiakmi sme si spravili prestretý stôl s
perníkmi a čajom. Krátkou besedou si pripomenuli: Fašiangy – tradície. Fašiangy
- symbol veselosti, zábavy, hodovania. Také
boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes. Fašiangové obdobie
sa vlastne začína už v čase od Troch Kráľov

a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate
obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom
nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu.
Žiaci si nakoniec zjedli perníkový koláč
a vypili čaj.
Mgr. Mária Pitoňáková, PhDr. Ingrid Gondová,
Mgr. Anna Ondášová, Mgr. Marcela Kolcunová

U „zemanov“ dobre, u „zemanov“ živo!
Ešte sa len nedávno v škole vinšovalo na sv. Mikuláša a krásnym
vianočným programom lúčilo so starým rokom. A už tu máme
množstvo uskutočnených podujatí, ktoré naši žiaci mali možnosť absolovovať v Novom roku 2015.

Materské škôlky u nás na návšteve – Otvorená hodina
Každá škola v rámci svojich možností chce deťom nášho mesta ponúknuť , čo najlepšie podmienky na vzdelávanie. Aj učitelia našej
školy v tvorivosti nezaostávajú a pozývajú k nám už tých najmenších, aby sa s vyučovaním na našej škole mohli vhodne zoznámiť.
Tento rok, pripravila privítanie pre našich najmenších zo škôlky
p. Mgr. Ivana Mydlárová v spolupráci s p. uč. Dankou Vaščákovou.
Prvé malé „skúšanie“, čo už malí škôlkári dokážu sa udialo v triede, no a potom prišla pravá zábava, ktorá deti milo prekvapila a zaujala tak, že sa im odchádzalo od nás s veselým krokom a s veselými spomienkami na súťaže a hry, ktoré im starší kamaráti u nás
pripravili.

Návšteva divadla v Košiciach
V záujme našej školy a predovšetkým p. učiteliek Slovenského
jazyka v každom ročníku je pestovať v žiakoch vzťah k umeniu
v akejkoľvek možnej podobe, či už sú to výchovné koncerty, návšteva knižníc a kín a samozrejme návšteva divadelných predstavení
ako tomu bolo aj 4.2. 2015, keď sa naši žiaci spolu s p. Mgr. Annou
Skurkovou zúčastnili divadelného predstavenia v baletnom prevedení známeho diela L.N. Tolstoja : Anna Karenina. Pre žiakov to
bolo s baletom prvé zoznámenie a nadšení boli aj žiaci, ktorí boli
na takomto predstavení možno prvý krát v živote. Veríme, že nie
posledný a že ich umenie oslovilo aj vďaka tejto možnosti a ochote našej p. učiteľky.

Zápis do 1. ročníka
A tak veríme, že i toto pekné podujatie rozhodlo o tom, že si deti
a ich rodičia vybrali na zápis svojho dieťaťa do 1. ročníka práve
našu školu.
Zápis žiakov do 1. ročníka sa u nás uskutočnil 27. 1. 2015 pod „taktovkou“ p. učiteliek: PaedDr. Anky Kubaškovej, p. Mgr. Anky Harmanovej a p. Mgr. Ľubky Jendruchovej, ktoré v ľudovom motíve
priblížili budúcim „ zemanom“ spolu s našimi žiakmi vzdelávanie
na našej škole. Pripravili pekný ľudový program, ktorý ukázal nielen naše ľudové tradície ale aj talenty našich žiakov, ktorým sa usilovne venujeme. A tak sa veríme, naši noví žiaci cítili u nás milo
privítaní a urobíme, čo je v našich silách, aby sa im u nás darilo pri
učení, čo najlepšie.

V týchto dňoch sa naši žiaci zúčastňujú predmetových olympiád,
absolvovali lyžiarsky výcvik, zúčastnili sa stavania snehovej sochy
na fašiangových oslavách na Plejsoch a chystajú sa na karneval ale o tom všetkom ešte niekedy na budúce. „Zemani“ u nás žijú bohatým školský životom a veríme, že to tak bude i naďalej.
Spracovala : Mgr. Anka Rybárová
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Exkurzia do SŠI v Prakovciach
Stredné odborné školy predstavujú začiatok sľubnej kariéry. Ponúkajú zaujímavé možnosti prepojenia odborného vzdelávania
a praxe.

Z tohto dôvodu sme pre žiakov7.a 8. ročníka dňa 17.12.2014zorganizovali exkurziu do Spojenej školy internátnej v Prakovciach. Zástupkyňa školy Ing. Mária Skupeková informovala o možnostiach
štúdia v danej škole, oboznámila žiakov s priestormi a vybavením
jednotlivých učební, dielne, kuchynky, krajčírskej dielne, PC učebne a priestoroch na kultúrne a športové vyžitie.
Súčasťou exkurzie bola aj Vianočná výstavka ručných prác žiakov
školy.
Žiakom sa škola veľmi páčila a vzbudila v nich záujem o ďalšie štúdium.
Mgr. Belejová, Mgr. Semanová

EXKURZIA do SSOŠ SEZ Krompachy
Končiaci žiaci našej školy sú pred vážnym rozhodnutím, pre aké
povolanie sa majú rozhodnúť.

Z tohto dôvodu sme pre žiakov 7.a 8. ročníka dňa 16.1.2015 zorganizovali exkurziu do SSOŠ SEZ Krompachy. Privítal nás riaditeľ školy, ktorý nás informoval o možnostiach štúdia v danej škole.
Učiteľka školy previedla žiakov priestormi a oboznámila s vybavením jednotlivých učební. Priestory dielne a vybavenie nám ukázal
majster odborného výcviku.
Žiakom sa škola veľmi páčila, najmä PC učebňa a veľká telocvičňa.
Táto exkurzia vzbudila v nich záujem o ďalšie štúdium.
Mgr. Belejová, Mgr. Semanová
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Knižnica v Krompachoch
Pasovanie prváčikov za ochrancov kníh a príbehov v nich.
Stalo sa už tradíciou, že našich prváčikov ktorí už vedia prečítať
skoro všetko, slávnostne prijímame za čitateľov našej knižnice.
Prv ako sa tak stane si prezrú celú knižnicu.

Pozrieme si knihy pre dospelákov ktoré sú, podľa detí, nezaujímavé, bez obrázkov, majú strašne veľa písmen. Skrátka sa im nepáčia.
Zato tie v oddelení pre detí sú krásne farebné, s písmenkami ktoré sa dobre čítajú a páčia sa im oveľa viac. No a prv než si ich budú
môcť požičať musia zložiť sľub, že sa ku knihám budú správať slušne, nebudú ich ničiť a včas ich do knižnice vrátia. Tento sľub potvrdia svojim podpisom a potom ich pasujeme za ochrancov kníh
a príbehov v nich. Teraz sú už platnými čitateľmi našej knižnice a
môžu si prvýkrát vypožičať knižku na svoj čitateľský preukaz a my
sa tešíme na druhú spoločnú návštevu v marci.
Ž. Síkorová, Mestská knižnica Krompachy

Posedenie v Zariadení sociálnych služieb „Maška“
Tak ako každý rok, aj teraz pripravila Pravoslávna cirkevná obec Krompachy posedenie pre ľudí bez domova v Zariadení sociálnych služieb „Maška“, ktoré slúži
ako posledné útočište pre každého, kto sa
ocitne v nepriaznivej životnej situácii.

Všetkých prítomných privítal svojim prího-

vorom ThDr. Štefan Šak, ktorý vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí dokážu podať pomocnú ruku ľuďom v núdzi a vyjadril presvedčenie, že sa v takejto priateľskej atmosfére budeme stretávať počas celého roka.
Poďakovanie patrí Pravoslávnej cirkevnej
obci mesta Krompachy, doc. ThDr. Štefanovi Šakovi, PhD. s matuškou a farníkom

z farnosti pravoslávnej cirkevnej obce, ktorí bez akejkoľvek finančnej náhrady pripravujú stravu pre klientov nocľahárne počas
celého roka.
Poďakovanie patrí aj terénnym sociálnym
pracovníkom mesta Krompachy za ich celoročnú prácu s klientmi zariadenia.
PhDr. Imrich Papcun

PRANOSTIKA - Februárové mrazy i koňa zadusia
Ak by sme dúfali, že po mrazoch januára sme, pokiaľ ide o krutosť zimy už ako
sa vraví „za vodou“, február, nazývaný aj
najmenším zo zimných bratov kalendára
tiež vie zúrivo zaťať ľadovú sekeru.

Naši predkovia s tým vždy so značnými
obavami rátali a svoje varovania poslali aj
v množstve pranostík. Jedna z najvýstražnejších hovorí: Keby február mohol, aj teľa
v krave by umoril. Iná potvrdzuje: Mrazy, snehy, metelice vo februára čas, neopustia nás. Dávnejšie ľadové lomcováky
v druhom mesiaci roka zachytili aj viaceré
kroniky. Netreba nám chodiť ďaleko pred
77 rokmi namerali v okolí Zvolena, vo Vígľaši a rekordne nízku teplotu dňa 27. 2.
1929 klesla ortuť v teplomeri na mínus 41
stupňov Celzia. Ľudia v rekordom zasiahnutých lokalitách majú dodnes v pamäti
rozprávania svojich prarodičov o tom, že
mráz pred očami trhal stromom kmene,
voda, ktorá v potokoch celkom zamrzla,
vraj stuhla vo vedre, kým ju, dostupnú iba
z veľmi hlbokej studne stihli doniesť do ku-

chyne. Sliepkam a kohútom odmŕzali hrebienky a koníky museli zavrieť v maštali,
pretože vonku by im mrzli nozdry a podusili by sa.
Zima v roku 1929 poriadne vytrápila aj našich západných susedov. Aj v Česku zaznamenali vtedy rekord najnižšiu teplotu minulého storočia, keď v Českých Budějoviciach bola mínus 42,2 stupňov Celzia.
Staršie kroniky prinášajú hrôzostrašné
informácie o ľuďoch, uväznených celé dni
v snehom zasypaných domcoch, o zaľadnených dverách a oknách, o vtákoch, ktoré zamrznuté padali mŕtve na zem a horory o zimnom hlade z nedostatku chlebíka,
pretože mlynom mrzol vodný pohon a nemohli namlieť múky. Ibaže, február vie ľudí
aj rozmaznávať a česká kronika z 1. februára v roku 1480 vraví, že teplo, ktoré bolo už
i v januári, sa dalo porovnať s júnom, kvitli kvety, stromy a ľudia si mohli natrhať voňavých fialiek. Predchádzajúce generácie
starostlivo delili poveternostné kotrmelce v jednotlivých mesiacoch na obdobia
s charakteristickými názvami. Vo februá-

ri sa preto i medzi nimi stretneme s časom
krutých zím i príjemných oteplení.To prvé
môže nastať už v najbližších dňoch, pretože 2. februára sú Hromnice a to býva často termín hromničného oteplenia. Nie nadarmo sa hovorí: Na Hromnice sa zima
s letom stretla. Ďalšia nám vlieva nádej:
Od Hromníc zimy menej, tepla viac. Netreba sa však vytešovať predčasne, pretože
aj keď nás okolo 14. februára zvykne rozohrievať láskyplný valentínsky sviatok, neraz prichádza priam arktická valentínska
zima. Pranostika iba potvrdzuje záznamy
z kroník: Na Valentína zamrzne i koleso
mlyna. A iná: Svätý Valentín púšťa mrazy
a hádže sneh. Ibaže všetko môže byť aj inak
skúsenosti dedov hovoria, že Valentín žení
vtáčence, označujú Valentína za otca jari
a ubezpečujú: Na Valentína, zima sa vysiľovať začína. Ak to v niektorých rokoch
skutočne vyjde a vľúdnejšie valentínske
počasie splynie s ďalším sľubným časom
matejským (24. 2.) oteplením, iste sa nikto
nenahnevá.
Napokon, v minulosti považovali ľudia va-
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lentínsky deň za prvý a matejský za druhý
už jarný sviatok. Matej vesny nádej vie posekať aj veľmi masívne ľady, zhadzuje na
pniakoch snehové klobúky a vyzlieka cho-

tárom biele kožuchy. Na Mateja už ľad ani
líštičku neudrží a zimu tratí. Ale šampanské ešte neotvárajme ak je na Mateja mráz,
bude ešte štyridsať ráz. Lebo kalendáro-

vý trpaslík - február je viťúz: mrazí i hreje.
Mrazom vie i koňa zadusiť, teplom aj fialku rozkvitnúť.
zdroj: internet

HISTORICKÉ OKIENKO

Svedectvo starých kníh
V r. 2007 pracoval som externe pre Slovenskú národnú knižnicu: spracovával som zoznamy kníh farností evanjelických cirkevných
zborov v Krompachoch a v blízkom okolí. Bola to veľmi zaujímavá práca, lebo sa mi dostali do rúk také vzácne knihy o akých sa mi ani
nesnívalo. Z knižnice krompašskej fary evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (taký je jej oficiálny názov) som si zapožičal zväzok
zviazaných nemeckých mesačníkov, ktoré vychádzali v Gelnici a mali názov „Nach der Schicht”. Boli to noviny pre evanjelický ľud. V
8. čísle 1. ročníka z r. 1879 som našiel článok, ktorý mi neskoršie preložil do slovenčiny Ing. Ľ. Weigner. Je to veľmi zaujímavý článok
a vrhá svetlo na menej známu históriu nášho mesta. Čítajte....

Základné kamene histórie našich obcí
3. Historické údaje z Krompách
Krompachy boli kedysi dedinou a zmienka o
nich sa nachádza v dokumentoch v 12. storočí, ale keď sa Sasi prisťahovali na Spiš a
do Krompách a objavili bane, kráľ Ľudovít I.
povýšil Krompachy na banícke mesto a v 14.
storočí im udelil mnohé privilégiá – boha¬té bane im poskytli blahobyt. Adam Thurzo a Štefan Tököly v r. 1636 vybudovali tu
niektoré banské závody. Krompachy nemali žiadnych dedičných pánov, ale bane dali
do prenájmu raz tomu a raz onomu. Grófka von Galiusová, Juraj Thurzo, Zigmund
Tököly ich mali v prenájme v rôznych obdobiach po r. 1660, okolo r. 1720 ich mal v
prenájme Gašpar Sörsetz, okolo r. 1726 Pavol Okolicsányi (čítaj Okoličáni); až nakoniec grófska rodina Csákyovcov (čítaj Čákiovcov) sa zmocnila mesta a potom výrazne oklieštila mestské privilégiá. Krompachy
sa od nich vykúpili pred r. 1848 a v tom čase
sa stali veľkou obcou.
Obyvateľmi Krompách a okolia, najmä Sloviniek, kde sa nachádzalo 300 banských
diel, boli pôvodne hlavne Sasi – Nemci, v
priebehu storočí sa ale poslovenčili, podobne ako celé okolie. V Krompachoch je evanjelický kostol a nemecká škola, ale v mnohých evanjelických rodinách sa hovorilo slovansky; katolícke bohoslužby sa konali vždy
v slovanskom jazyku, v novšom období v katolíckej škole sa vyučovalo čiastočne aj nemecky.
Niekdajší saskí obyvatelia Krompách po reformácii prijali nové učenie. V r. 1672 sa prisťahovala do Krompách jediná katolícka rodina menom Lipták, ktorá reprezentovala
v Krompachoch katolicizmus. Aký rozdiel
medzi vtedajšou dobou a súčasnosťou, keď
teraz sa tu nachádza len málo protestantských domácností, v ktorých je viac inteligencie a vlastnia viac majetkov.

Keďže krompašský obyvatelia po reformácii prijali evanjelické náboženstvo, bolo samozrejmé, že v ich vlastníctve bol kostol a
škola, predsa len miesto doterajšieho kostola si postavili v 17. storočí nový kostol s vežou, kúpili si pekné zvony. Až osudný rok
1672 im ukázal, že nielen v stredoveku platilo právo silnejšieho, ale aj v novoveku sa objavovalo občas a vlastníctvo nebolo zaručené. Novopostavený kostol, veža a zvony im
boli vyrvané a odovzdané malej skupinke
katolíkov, ktorá pozostávala z rodiny Liptákovcov a niekoľkých sluhov. Evanjelici vyšli naprázdno a čakali na to, o čo ešte môžu
prísť. – Katolíci to všetko vlastnili 10 rokov.
V r. 1682 evanjelici dostali späť kostol, ale
len na krátky čas. Po niekoľko málo rokoch
bol im kostol znova odobratý a ich kazateľ
bol vyhnaný. Na evanjelikov sa predsa len
usmialo šťastné slnko, keď víťazný František
Rákóczy II. im vrátil ich kostol v r. 1705. Ale
prišiel čas, keď Rákóczyho opustilo vojenské
šťastie a s ním opustilo šťastie aj protestantov v Uhorsku a aj v Krompachoch. Po štyroch rokoch im bol kostol odobratý navždy.
V celom Uhorsku a teda aj v Krompachoch
nadišiel čas hlbokého smútku a pre-nasledovania. Protireformácia sa prejavila v plnej sile, v krajinskom sneme dostali evanjelici pomenovanie „luterani conburdentur”,
ktoré znelo po celej uhorskej krajine a našlo
v temných srdciach protireformátorov hlboký ohlas. Evanjelický obyvatelia Krompách
nemali svoj kostol a žiadneho duchovného
správcu už 100 rokov. Ich odporcovia obchádzali okolo ako revúce levy, hľadali koho
by mohli zhltnúť. Zhltli ich skutočne veľa,
takže z bývalých 2.000 evanjelických veriacich v predošlom storočí, zostala len hŕstka
530 veriacich, vrátane filiálnej obce Slovinky. V storočnej opustenosti si krompašskí
evanjelici vybudovali pre zbožných evanjelických veriacich dva kostolíky, jeden vzdialený 2 na míle od Jakubovian a druhý vzdia-

lený na 6 míle od Štósu. V nich nachádzali
poučenie a útechu srdcia túžiace po evanjelickej pravde; ale predsa mnohí sa umárali a
postupne stratili evanjelickú vieru.
Nakoniec už bolo dosť utrpenia a zármutku. Veľký cisár Jozef II. vydal tolerančný patent a vďaka tomu sa obnovil evanjelický život; čerstvý dych života pohol srdcami. Tie
sa vzchopili k novým činom a boli ochotné
sa obetovať, áno, často k veľkým obetiam
pre vieru svojich otcov, pre evanj. slobodu,
vieru a svedomie.
Evanjelici v Krompachoch snažili sa stretávať po novom a pod vedením Andreasa
Probstnera, banského úradníka v Slovinkách, ktorý s veľkou odvahou a vytrvalosťou
bojoval za ich práva, založili nezávislý zbor.
Výhody tohto sa ale nemohli hneď prejaviť.
V r. 1784 dostali iba povolenie, aby sa mohli
pripojiť k zboru v odľahlých Spišských Vlachách. Farár zo Spišských Vlách mal povolenie zastávať všetky funkcie vo svojej novej
filiálke v Krompachoch, ale kázať tu mal zakázané. Dva roky prosili evanjelici mies-todržiteľa o súhlas postaviť si nový kostol a povolať duchovného správcu, ale tento súhlas
im bol udelený až v r. 1787. V tomto období zamestnali prvého duchovného správcu,
ktorý ale musel bývať v podnájme, nakoľko chýbala fara. Radnica bola využívaná aj
ako kostol až do doby prenájmu domu Berzevitzyových, v ktorom sa konali bohoslužby. Výstavba nového kostola sa ešte viac oddialila, nakoľko zbor koketoval s nádejou,
že svoj majetok bude spoluužívať s katolíkmi, podobne ako to bolo s kostolom, postavenom v 17. storočí, s vežou a zvonmi. Preto v tejto záležitosti poslali žiadosť na miestodržiteľstvo. Za účelom preskúmania tejto
žiadosti bola vyslaná zmiešaná komisia poslancov. Ale čo je raz stratené, je stratené navždy, posudok komisie vyznel nepriaznivo
pre evanielikov.
Pokračovanie v budúcom čísle
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Predjarné zamyslenie.
Uplynulý rok a totálna chrastavitosť jabloní nás núti zamyslieť sa nad sortimentom
jabloní na našich záhradkách. Narušenie
rovnováhy v životnom prostredí viedlo
k silnejšiemu a v oblasti Spiša až ku kalamitnému výskytu tejto choroby.

Staré osvedčené odrody našich otcov sú na
chrastavitosť najcitlivejšie. Aby sme minimalizovali tieto vplyvy je potrebné vymeniť sortiment. Previesť to môžeme buď výmenou stromov, alebo preštepením jestvujúcich stromov. Preštepenie je niekedy výhodnejšie, pretože nám zostane bohatá koreňová sústava, ktorá bohato vyživuje štepy
a tie začnú rodiť už v druhom, alebo treťom
roku. Preštepiť môžeme aj 50 ročné jablone,
avšak postupne, jednotlivé konáre v priebehu niekoľkých rokov. Svetový trend viedol k
vyšľachteniu nových odrôd, ktoré sú odolné, alebo rezistentné (netrpia chrastavitosťou). Ponúkam zoznam niekoľkých vhodných odrôd:
Selena - je jesenná, až skoro zimná odroda. Strom nasadzuje skoro k rodivosti, rast
je stredne silný a rodivosť je veľmi dobrá.
Kvetné puky nasadzuje na jednoročnom
dreve, čo niekedy pri bohatom nasadení
plodov vytvára problémy, pretože konáre sa
pod úrodou ohýbajú. Plody sú stredne veľké, až velké. Dužina je bielo krémová, jemná, šťavnatá, sladká s prijemnou arómou.
Strom je spoľahlivo rezistentný voči chrastavitosti, nepotrebuje chemickú ochranu.
Zberová zrelosť je v druhej polovici septembra, konzumná skoro po zbere a pri dobrom
skladovaní vydrží do januára.
Jonalord - kríženec odrôd Jonathan a Lord

Lambourne. Strom vytvára rozložitú korunu. Na pestovanie je vhodná reparská a zemiakarská oblasť. Je to zimná stolová odroda. Zberová zrelosť je koncom septembra
až október, konzumná okolo Vianoc a vydrží až do júna, podlá podmienok skladovania. Plody sú väčšie, zelenožlté s tmavočerveným líčkom. Je odolná, až rezistentná
voči chrastavitosti.
Prima - pôvodom pochádza z USA. Strom
rastie stredne silne, až silne. Je rezistentná (úplne odolná) voči chrastavitosti, nevyžaduje žiadnu chemickú ochranu proti tejto chorobe. Plody sú veľké vyrovnané, guľovité. Základná farba je zelenožltá s rozmytou jasnočervenou farbou a dymovým povlakom na povrchu plodov. Je to neskorá jesenná odroda. Plody zberáme koncom septembra, konzumovateľné sú hneď po zbere
a skladovateľnosť je do Vianoc, aj dlhšie.
Melódie - je hybridný šľachtenec odrody
Šampión. Strom je stredného vzrastu. Pestova¬teľský sa hodí do reparskej a zemiakarskej oblasti. Plody sú stredne veľké, vyrovnaného tvaru. Základná farba je zelenožltá, ktorá je prekrytá rozmytou červenou
farbou. Zberá sa koncom septembra a dá sa
skladovať až do apríla. Je rezistentná voči
chrastavitosti.
Júlia - je skorá letná odroda silnejšieho
vzrastu vhodná do reparskej a zemiakarskej
oblasti. Je odolná voči chrastavitosti. Plody
sú stredne veľké, zelené z polovice pokryté
červeným rozmytým líčkom. Zber je koncom júla až začiatkom augusta a po zbere
vydrží 2-3 týždne. Dužina je krémovožltá,
šťavnatá, jemnej konzistencie, veľmi dobrej aromatickej chuti. Úrodnosť je priemer-

ná. Hodí sado všetkých polôh, kde sa pestujú jablone. Z hľadiska kvality plodov a zdravotného stavu strom prekonáva všetky doteraz pestované skoré letné odrody a nemal
by chýbať na záhradkách.
Rosana - zimná odroda vhodná do reparsko-zemiakarskej oblasti. Je to kríženec z
Českej republiky. Je rezistentná voči chrastavitosti. Plody sú plocho guľovité, základná farba je zelenožltá z dvoch tretín pokrytá
červeným mramorovaním. Zber je koncom
septembra a skladovateľnosť do marca.
Vanda - bola vyšľachtená v Českej republike. Vyznačuje sa stredne silným vzrastom s
rozložitou korunou. Vytvára bohatý rodivý
obrast. Plody sú plocho guľovité so základnou zelenožltou farbou z dvoch tretín prekryté červenou farbou. Zber je koncom septembra a skladovateľnosť do februára. Je rezistentná voči chrastavitosti.
Topaz - zimná stolová odroda, vynikajúcej kvality, zberá sa v septembri, vydrží do
marca v chladných priestoroch do apríla. Plod je stredne veľký, plochý, guľovitý s
drobným náznakom rebrovania. Žltá farba je prekrytá tmavooranžovým pásikovaním. Dužina je pevná, žltkastá, šťavnatá s
veľmi dobrou chuťou. Plody sú veľmi odolné
voči otlačeniu. Odroda je rezistentná proti
chrastavitosti.
Z ďalších odolných, až rezistentných odrôd
voči chrastavitosti môžeme spomenúť zimnú odrodu Rubinolu, Florinu, Jolanu, Karminu, neskoro letnú James Grieve Red a letnú Discovery. Bolo by žiaduce, aby sa uvedené odrody viacej rozšírili na našich záhradkách.
Ján Miľo

inzercia
Stavebná firma pôsobiaca v rámci SR

hľadá tesárov, obkladačov,
sadrokartónistov a zatepľovačov.
Prax minimálne 10 – 12 rokov, skúsenosti
vo svojich odboroch.
Vyžaduje a preferuje sa šikovnosť? Možnosť a ochota
cestovať, flexibilita, zručnosť. Možnosť TPP ako aj živnosť, mzda je vyplácaná pravidelne mesačne.

Kontakt: info@eko-line.sk, 0944 205 820

CUKRÁRENSKÁ VÝROBA
Ponúkame torty (aj atypické, podľa Vašej predlohy), zákusky, štrúdle, tortové rezy, kysnuté záviny, čajové pečivo, slané pečivo.
Pečieme podľa starých tradičných receptúr z vždy čerstvých
a kvalitných surovín.
Svadobné zákusky podľa vlastného výberu – 0,30 centov/ks

Kúpeľná ul. 3, Krompachy
0915 319 375
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Ak vieš, odpovieš

Sudoku

1. Ktorý český skladateľ skomponoval operu Věc Makropulos?
a) Antonín Dvořák
b) Bedřich Smetana
c) Leoš Janáček

3
9
8

2. Ktorú liečivú rastlinu v Čechách nazývajú ľudovo „petrklíč“?
a) Konvalinka
b) Púpava
c) Prvosienka
3. Akej národnosti sú profesionálni boxeri v ťažkej váhe, bratia Vladimír a
Vitalij Kličkovci?
a) Ukrajinskej
b) Ruskej
c) Lotyšskej

4

6

3
5

2

6

2
3

7

5

Autor: Dušan Girba

Správne odpovede z čísla 1/2015 sú:1a, 2b, 3a, 4b, 5c.

1
4

1

6

5

3

1

2

5. Ako sa volá vrch, na ktorom v roku 1420 Ján Žiška porazil vojsko kráľa
Žigmunda?
a) Říp
b) Vítkov
c) Mikulčin vrch

7

1

9

4. Ako sa odborne nazýva pôdoznalectvo?
a) Haplológia
b) Topológia
c) Pedológia

6

9
3
9

KUPÓN č. 2
Správne odpovede nám posielajte na adresu: Redakčná rada Krompašského spravodajcu, MsÚ Krompachy, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy.
Šťastnou výherkyňou je pani Helena Mosinová. Blahoželáme.

Z vlastnej tvorby márie dubiňákovej
Kamaráti
Keď si ráno pretriem očká,
v kúpeľni sa umyjem.
Na stole ma jedlo počká,
raňajky vždy rýchlo zjem.
Do škôlky ma mamka pripraví,
aby som sa s deťmi hral.
Po hlávke ma pohladí,
aby som tam neplakal.
Tam sa všetci kamaráti stretneme,
so školskými hračkami sa delíme.
Každý deň sa niečo nové dozvieme,
a zase sa radi spolu stretneme.
Škôlkar
Ráno vstane, raňajkuje,
do škôlky si vykračuje.

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

On sa v škôlke hrá,
dobre sa tu má.
V škôlke pri hre s kamarátmi,
trávi čas a ten sa kráti.
On sa v Škôlke hrá,
dobre sa tu má.
Keď je škôlkar plný sily,
nemyslí, že mrhá nimi.
Neplače a nevystrája,
všetko jedlo rýchlo spapá.
Ja sa v škôlke hrám,
dobre sa tu mám.
V škôlke je nám fajn.
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