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Prvé zasadnutie Komisie kultúry a mládeže pri MsZ v Krompachoch

Pripomíname si 20. výročie založenia Jednoty dôchodcov v Krompachoch

V utorok 24.3.2015 sa uskutočnilo úvod-
né zasadnutie Komisie kultúry a mláde-
že pri MsZ v Krompachoch za prítomnosti 
všetkých jej členov. 

Komisia bude pracovať v tomto zložení: 
Mgr. Marta Mičeková, poslankyňa MsZ, 
predsedníčka komisie, Bc. Matúš Sta-
na, poslanec MsZ, podpredseda. Za čle-
nov komisie z radov občanov MsZ schvá-
lilo Ing. Reného Bartka, Janku Cukerovú, 
Mgr. Martina Chovanca, Bc. Jakuba Hor-
vátha, Máriu Lonskú a Mgr. Annu Mikelo-
vú. Zapisovateľkou komisie je Žofia Síko-
rová. Na programe prvého zasadnutia boli 
oficiálne body pozostávajúce z predstave-
nia členov komisie, dohody o spôsobe zvo-
lávania a zhotovovania zápisníc zo zasad-
nutia v súlade s rokovacím poriadkom. Ko-
misia taktiež predbežne prerokovala plán 
činností kultúrno-spoločenských podu-
jatí v meste na rok 2015, prekonzultovala 
návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu mes-
ta pre kultúrne, športové a iné organizácie 
v meste. Podrobne sa bude žiadosťami za-
oberať na nasledujúcom zasadaní. Najza-
ujímavejšou časťou zasadnutia bola disku-
sia, v rámci ktorej boli predložené dva za-
ujímavé návrhy. Podpredseda komisie Bc. 

Matúš Stana, ktorý je zároveň poslancom 
MsZ v Krompachoch, predložil členom ko-
misie prvotné spracovanie projektu na vy-
tvorenie multifunkčného športového areá-
lu prepojeného s detským ihriskom, ktorý 
umožňuje nielen aktívne a zdraviu prospeš-
né využitie voľného času vo forme kalisteni-
ky - cvičenie váhou vlastného tela, respektí-
ve streetworkotu, ale zároveň zabezpečenia 
priestoru na hranie sa pre deti. Tento šport 
sa teší nielen na Slovensku, ale aj vo svete 
veľkému rozmachu a popularite. Tento are-
ál bude predstavovať možnosť trávenia voľ-
ného času celým rodinám s deťmi, na čer-
stvom vzduchu, aktívne a zdravo. Do úva-
hy pripadajú dve lokality, a to nevyužitý 
dvor bývalej Základnej školy na Zemanskej 
ulici (oproti kostolu), teraz sídlo Základ-
nej umeleckej školy a priestor medzi Hlav-
nou a Maurerovou ulicou (bývalý športový 
areál), ktorý v poslednej dobe pustne a zíva 
prázdnotou. Členovia komisie zaujali klad-
ný postoj k tomuto projektu a vyjadrili pod-
poru jeho predkladateľovi, ktorý sa bude 
snažiť posunúť tento projekt ku kompetent-
ným orgánom na ďalšie schvaľovanie. Dru-
hý návrh bol predložený novým členom ko-
misie Bc. Jakubom Horváthom, ktorý pre-
zentoval myšlienku usporiadania Večerné-

ho behu Krompachy a zároveň sa vyslovil, 
že by prevzal úlohu hlavného organizáto-
ra tohto podujatia, nakoľko vedie skupinu 
mladých ľudí, ktorá by sa rada angažovala 
pri organizovaní tohto podujatia. Myšlien-
ka Večerného behu Krompachy nechce byť 
konkurenciou Behu ulicami Krompách, ale 
chce byť novým formátom, výtvorom mla-
dých ľudí so športovým duchom pripravený 
v takej podobe, aby bol prístupný širšej ve-
rejnosti a mohol sa ho zúčastniť aj obyčaj-
ný človek, ktorý neabsolvuje pravidelné be-
žecké tréningy.
 Toto podujatie by mohlo byť vhodným vy-
vrcholením niektorého športového pod-
ujatia v meste, napríklad športového dňa 
„Zober loptu nie drogy." Tento koncept 
predpokladá spoluprácu členov TDM 
Krompachy, ktorí majú v tejto oblasti bo-
haté a cenné skúsenosti. Členovia komi-
sie taktiež vyjadrili kladný postoj k tomuto 
podujatiu a vyzvali jeho predkladateľa k vy-
pracovaniu konkrétneho projektu. Po tejto 
plodnej diskusii sa členovia komisie rozišli 
v dobrej nálade a plní elánu z nadchádzajú-
cej spolupráce, kde si s ostatnými členmi 
sadli nielen ako kolegovia, ale aj ako ľudia.

Bc. Jakub Horváth 

Čas nášho života je obmedzený, nemožno ho zastaviť a každá príle-
žitosť na stretnutie s ľuďmi je neopakovateľná.

Dvadsať rokov v živote jednotlivca ani organizácie nie je veľa. Dá sa 
však za ten čas urobiť mnoho dobrého, užitočného, ale aj veľa zmeniť a 
vniesť do života niečo nové, pozitívne. A to je prípad našej Jednoty dô-
chodcov. V tomto roku si pripomíname 20. výročie jej založenia.
V 1995 skupina občanov  v Krompachoch prišla s myšlienkou robiť 
niečo pre občanov v dôchodkovom veku – seniorov. Rozhodli sa zalo-
žiť organizáciu Jednoty dôchodcov. Do prvej členskej schôdze bolo pri-
hlásených 52 členov, počas schôdze sa prihlásilo ďalších 78. Po skon-
čení schôdze ich bolo 130 podľa prezenčnej listiny. Schôdza sa konala 
26.04.1995. Za predsedu bola zvolená p. Elena Mosinová, ktorá túto 
funkciu vykonávala 18 rokov. Každým rokom sa členská základňa roz-
širuje, ale žiaľ dochádza i k prirodzenému poklesu. Dnes má Jednota 
dôchodcov 218 členov .Staroba neznamená koniec životnej aktivity.
Za roky existencie výbor organizoval pre svojich členov rôzne akcie – 
turistické pochody, prechádzky prírodou spojené so zberom liečivých 
rastlín, posedenie pri guláši .Zúčastňujeme sa však i rôznych podujatí, 

ktoré organizuje Okresná organi-
zácia Jednoty dôchodcov v Spiš-
skej Novej Vsi, napr. Športové dni 
seniorov, prednesy poézie a pró-
zy.  Kultúrnych  podujatí, napr. di-
vadelných predstavení ,spomien-
kových osláv. Seniori z takýchto 
akcií odchádzajú spokojní s pek-
nými zážitkami i nadviazanými 
novými priateľstvami. 
Nezabúdame ani na vážne cho-
rých členov. Návštevou im spríjemňujeme chvíle. 
Peknou tradíciou je stretnutie jubilantov, ktorí sa v príslušnom roku 
dožívajú okrúhleho životného jubilea. Takto si v našej Jednote dôchod-
cov žijeme. Snažíme si spríjemňovať  život a tak nemať čas myslieť na 
ťažkosti a problémy.
Preto milí spoluobčania, dôchodcovia, ak ste doteraz váhali stať sa 
členmi Jednoty dôchodcov, príďte medzi nás, radi Vás privítame.

Výbor JD

stupu prác na stavbe Revitalizácia mesta po 
povodni a  k problému s kanalizáciou na Hor-
nádskej ulici.
Primátorka mesta na záver rokovania pozvala 
prítomných na Trh kvetov a zelene (25.4.2015), 
Stavanie mája (30.4.2015 na Námestí slo-
body), Posedenie pri hudbe na Čárde (1.máj 
2015),  Pietny akt z príležitosti 70. výročia ví-

ťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. svetovej 
vojny (7.máj 2015)  a Festival tanca Krompa-
chy 2015 (16.5.2015).
V súvislosti so slávnostným otvorením  Hnedé-
ho priemyselného parku, 22.5. 2015, pani pri-
mátorka požiadala, aby vedúci oddelení tlmo-
čili pracovníkom úradu Silvii Zavadovej,  Ing.  
Františkovi Jochmanovi a  Ivovi Hinďošovi  po-

ďakovanie za ich kvalitne odvedenú prácu pri 
realizácii stavby HPP. Poďakovanie patrí aj ve-
dúcim oddelení Ing. Balážovej, Ing. Ondášovi 
a Ing. Krakovi. 
V závere sa primátorka poďakovala prítom-
ným za účasť na zasadaní Mestského zastupi-
teľstva v Krompachoch. 

Mgr. Miloš Klein, asistent primátorky


