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22. apríl - Deň Zeme
Už tradične si 22. apríla
pripomíname
Svetový
deň
Zeme. Jeho história siaha
do roku 1970, kedy vedci a
ekológovia na snímkach Zeme
z kozmu pozorovali poškodenie
atmosféry.
Poukázali na zraniteľnosť a
krehkosť našej planéty a vtedy
prvýkrát demonštračne varovali
svetovú verejnosť pred ničivými
dôsledkami civilizácie. Vyzvali
ku spoločnému, celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme
so všetkým, čo ju robí jedinečnou.
Skutočne svetovým sa stal
22. apríl v roku 1990, kedy
začalo iniciatívne a koordinačne
pôsobiť Medzinárodné ústredie
Svetového dňa Zeme so sídlom
v Stanforde Kalifornia, USA.
V tomto roku sa pri príležitosti
Svetového dňa Zeme aktivizovalo
viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta vrátane
vtedajšej ČSFR. V roku 2000 sa do osláv Svetového dňa Zeme
zapojilo asi 3200 organizácií a skupín zo 166 krajín
sveta vrátane Slovenskej republiky. Na úrovni krajín sa počas
Svetového dňa Zeme angažujú aj vládne inštitúcie,
informačné agentúry, tlačové a elektronické médiá, samosprávy, vedecké organizácie, školy a aj mimovládne organizácie prostredníctvom širokej škály ochranárskych aktivít.
Zámerom týchto aktivít je, aby sa v jeden deň spojil tlak
širokého spektra organizácií a ľudí s odlišnými názormi,
rozličného pracovného zaradenia a rôznych politických
smerov, aby ľudia dokázali spojiť svoje sily pri riešení problémov
životného prostredia, za záchranu našej planéty pred jej zánikom. Do osláv Svetového dňa Zeme, ktorý si verejnosť
oficiálne pripomína od roku 1990, sa aj v tomto roku po
celom svete zapojili milióny ľudí. Aj na Slovensku sa pri
tejto príležitosti uskutočnilo viacero podujatí, ktorých
cieľom bolo pripomenúť krehkosť planéty. Klimatické zmeny
a globálne otepľovanie patria medzi najdiskutovanejšie
environmentálne témy, ktorých dôsledky badať už aj na
Slovensku. Očakáva sa, že klimatické zmeny spôsobia v roku
2075 predĺženie hlavného vegetačného obdobia o 43 dní
a v severných poľnohospodársky využívaných oblastiach

až o 84 dní. Oteplenie k nám prinieslo napríklad nové druhy
živočíchov zo stredomorskej oblasti, napríklad komára
Anophelesa, ktorý môže šíriť maláriu. V súčasnosti patrí
22. apríl medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia
na záchranu Zeme. O tom, že je čo zachraňovať, svedčí
napríklad to, že každý deň vyhynie do 150 živočíšnych
a rastlinných druhov. Pri niektorých je zas situácia
kritická. „Od roku 1950 sa vylovilo až 90 percent všetkých
veľkých druhov rýb, ktoré tak radi jeme: tuniaky, mečúne,
tresky či halibuty,“ priblížila hovorkyňa Greenpeace
Slovensko Lucia Szabová. Poukázala aj na to, že každé dve sekundy zmizne prales vo veľkosti futbalového ihriska,
ako aj to, že 780 miliónov ľudí nemá prístup k čistej vode.
Vyčistiť korytá a brehy riek, zveľadiť okolie záhrad a parkov,
ale aj podporovať výchovno-vzdelávacie programy pre deti
a mládež. Aj takýmto spôsobom si rezort životného prostredia
pripomína Medzinárodný deň Zeme - 22. apríl. „Cieľom týchto
aktivít je vzbudiť záujem o životné prostredie a svojím aktívnym
prístupom urobiť niečo pre svoje okolie. Práve Deň Zeme
je vhodnou príležitosťou, ako podnietiť verejnosť a riešiť globálne
problémy našej planéty.
Mgr. Anna Grondželová

Oddelenie majetku a regionálneho
rozvoja

Mestský úrad informuje

Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta
Krompachy na rok 2016

Burza starších kníh

American dream

Jarný rez ovocných stomov a kríkov
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MESTO KROMPACHY
oznamuje, že má voľný 1 trojizbový nájomný byt v novom bytovom
dome A1,
súp. č. 1354 na Maurerovej ulici č. 60.
Podlahová plocha bytu je 78,87 m2.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté osobne, telefonicky,
alebo e-mailom na adrese Mestského úradu v Krompachoch
Margita Gaľová, č. tel. 053/ 4192225, e-mail: margita.galova@krompachy.sk
Predám 1 - izbový byt na Hlavnej ulici č. 2. Kontakt: 0907 669 715, 0911 111 292.
Volať od 8.00 hod. – 19.00 hod.
Mesto Krompachy Vás pozýva
na májové podujatia:
Stavanie mája
30.4.2016
18:45
na námestí
Posedenie s hudobnou skupinou
S. Hvizdoša
1.5.2016
15:00
chata Vápenec Čarda
Deň matiek
8.5.2016
15:00
Dom kultúry
Festival tanca
14.5.2016
14:00
multifunkčné ihrisko

hosť programu: Old school brothers

MŠK STO, Trangusova č. 1, Krompachy
oznamuje verejnosti, že vypisuje
pre rekreačných stolných tenistov

Krompašskú open ligu družstiev
neregistrovaných hráčov.
Termín začatia je od 1.5. – 15.5.2016
Počet kôl v závislosti od prihlásených družstiev.
Miesto konania
je stolnotenisová hala na Trangusovej ulici
v Krompachoch.
Prihlášky na t.č. 0905 567 307 u p. Barbušovej
alebo na mailovej adrese
msk.sto.trangusova.krompachy@gmail.com
do prihlášky je potrebné uviesť o koľko členné
družstvá máte záujem ( dvoj alebo trojčlenné).
Tešíme sa na Vás!

TRH KVETOV A ZELENE
Mesto Krompachy Vás pozýva
na IV. ročník Trhu kvetov a zelene.
Trh kvetov a zelene sa uskutoční
v Krompachoch na Lorencovej ulici
a trhovisku na Lorencovej ulici
v sobotu dňa 30. 04. 2016.

Tak, ako deň sa končí nocou,
tak život sa končí smrťou.
Začínal sa krásny slnečný deň,
ale na Teba ostali spomienky len.
Zmizol úsmev, dotĺklo srdce
a zanechala si nám žiaľ a boľavé srdce.

Dňa 4. apríla 2016 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustila milovaná dcéra,
manželka, mama, sestra a krstná mama
Jarmila Bognárová, rodená Hůlková. Kto ste
ju poznali , venujte jej tichú spomienku.
Ďakujú mama, manžel, deti Róbert, Marián,
Dominika, sestra Zdenka a krstné dcéry
s rodinami.

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

85 rokov
Mária Dindová

80 rokov
Marta Jurečková
Helena Jakubkovičová
Margita Mikulová

75 rokov
Cecília Krempaská
Žofia Iľašová
Jozef Juščák

70 rokov
Anna Kohúrová
Jozef Puchmalter
Františka Jurišincová
Mgr. Oľga Šupíková
Elena Hudáková
Mára Thanová

Narodenia v marci
Adriána Dunková
Július Holub
Albína Horvátová
Martin Kubaško
Alex Macko
Simon Maršalek
Maroš Ogurčák
Alexandra Perháčová
Patrícia Poláková
Klára Tomašová
Irena Všiváková
Samuel Živčák

Úmrtia v marci
Eduard Bardovič
1943 – 2016
Margita Blaščakievičová
1915 – 2016
Michal Jakubišin
1938 – 2016
František Kapitančík
1937 – 2016
Tomáš Šaršan
1961 – 2016
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Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja
Doplnkom č. 12 k Organizačnému poriadku Mestského
úradu v Krompachoch boli v štruktúre mestského úradu
vykonané zmeny. Jednou z nich bola aj zmena účinná
od 1.7.2015, ktorou sa zrušilo ekonomické oddelenie
a jeho agenda bola presunutá na oddelenie majetku
a regionálneho rozvoja. Celkový počet pracovníkov
na oddelení po zlúčení je 9.
Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja mestského úradu
zabezpečuje činnosti v oblasti financovania, rozpočtu,
účtovníctva, miestnych daní a poplatkov, pokladničnej služby
a fakturácie. Išlo prevažne o činnosti súvisiace s financiami mesta,
ich príjmom a vydajom, prípravou a vyhodnocovaním rozpočtu
mesta, účtovníctvom a výkazníctvom vrátane účtovnej závierky
a auditu, spravovaním miestnych daní a poplatkov od obyvateľstva
vrátane vydávania rozhodnutí, ďalej rôzne pokladničné operácie,
fakturácia (prevažne nájomného) , spravovanie peňažných
fondov, vymáhanie pohľadávok a mnohé iné činnosti, súvisiace
s chodom mesta a rovnako zabezpečuje vykonávanie odborných,
administratívnych a organizačných prác súvisiacich s plnením
úloh na úseku správy budov vo vlastníctve mesta, správy majetku
mesta, na úseku nájomných bytov, na úseku regionálneho
rozvoja, cestovného ruchu a prípravy projektov.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce je rozpočet
obce. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný a bol
schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2014, Uznesením
č. 2/D.15.
Rozpočet obce k 31.12.2015

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

V súvislosti s uvedeným uvádzame niekoľko štatistických údajov
za rok 2015:
na úseku daní a poplatkov:
- počet všetkých podaných daňových priznaní - 1580
- počet vydaných rozhodnutí – TKO (fyzické aj právnické osoby)
– 3918
- počet vydaných rozhodnutí – daň z nehnuteľností (fyzické
aj právnické osoby) – 2685
- počet podaných žiadostí na zníženie alebo oslobodenie
od poplatku za odpad – 614
na úseku financovania, fakturácie a pokladničných operácií
- počet došlých faktúr - 2209
- počet odoslaných faktúr – 575
- počet bankových výpisov – 2033
- počet pokladničných dokladov (príjmových aj výdavkových)
– 11.417
Mesto Krompachy v roku 2015 získalo nenávratné finančné
prostriedky na projekty vo výške 3.661.240 EUR na nasledovné
stavby:
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

552 094

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

587 851

Schválený Schválený rozpočet
rozpočet po poslednej zmene
v EUR
v EUR

Ministerstvo vnútra SR

12 410 633

13 410 663

Ministerstvo životného prostredia SR 1 739 029

5 172 250
7 015 723
222 660
12 410 633

5 466 428
6 987 076
957 159
12 810 663

Ministerstvo zdravotníctva SR

492 023

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

176 714

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

104 276

4 882 094
6 921 099
607 440
0

5 297 227
6 905 996
607 440
600 000

Podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta
ja výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorý bol k 31.12.2015
v sume 2.377.947,70 EUR. Čo sa týka príjmu z miestnych daní
a poplatkov za komunálny odpad, tam nedošlo k 100% naplneniu
rozpočtu nakoľko na celkový objem vybratého poplatku
za odpad má nepriaznivý vplyv vysoký počet občanov s trvalým
pobytom v meste, avšak bez udania ulice (bezdomovci), u ktorých
nie je možné doručiť
rozhodnutie a následne vymáhať
jeho zaplatenie, ďalej neplatiči a občania, ktorí si uplatňujú
na základe žiadostí o zníženie poplatku zľavy (študenti, pracujúci
mimo trvalého pobytu ai.). Uplatňovanie si zliav na základne
žiadosti má narastajúci trend, nakoľko pribúda počet občanov,
ktorí sa zdržiavajú počas roka mimo trvalého pobytu z dôvodu
zamestnania a štúdia.

Celkom

9 253

Účel
Hnedý
priemyselný
park
Revitalizácia
krajiny
Kamerový
systém
Zberný
dvor
Modernizácia
nemocnice
Rekonštrukcia
ZŠ Zemanská
Komunitné
centrum

3 661 240

V roku 2015 boli prijaté tri prekleňovacie úvery v sume celkom
458 676 EUR za účelom dofinancovania projektov z NFP:
1. Centrum odpadového hospodárstva (Zberný dvor)
2. Rekonštrukcia ZŠ Zemanská
3. Modernizácia ambulantnej infraštruktúry (nemocnica)
K 31.3.2016 sú dva úvery už splatené, úver na dofinancovanie
zberného dvora predpokladáme splatiť do konca júna 2016.
Na strane výdavkov boli zabezpečené všetky základné potreby
mesta, vo všetkých kategóriách bežných výdavkov došlo k úspore v porovnaní s rozpočtom. Mesto si plnilo i svoje záväzky i v splácaní dlhov z úverov - splácalo svoje záväzky voči Štátnemu fondu rozvoja bývania za postavené nájomné bytové domy a bankám
za investičné akcie v predošlých obdobiach v súlade s dohodnutými splátkovými kalendármi.
(pokračovanie na strane 4)
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Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta za rok 2015 bol kladný, t.z., že mestu vznikol prebytok
vo výške 197 688,92 EUR, ktorý bol v zmysle zákona použitý na tvorbu rezervného fondu a fondu rozvoja bývania.
Prehľad budov vo vlastníctve mesta:
P.č. NÁZOV OBJEKTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Budova MsÚ
Dom kultúry
Hnedý priemyselný park
Krytá plaváreň
Budova Mestskej polície
Nocľaháreň MAŠKA
Denné centrum seniorov
Verejné WC
Sociálny podnik – Hornádska ul.
Nebyt. priestor s.č. 1079, Stará cesta
15 bytová jednotka, Námestie slobody č. 20
Bytové domy A1, A2 – 42 b.j. Maurerova ul.
Časť rodinného dvojdomu – Maurerova ul.
Sklad, Stará Maša s.č. 611
ZŠ ul. Mikuláša Šprinca
MŠ Trangusova s.č. 347
Objekty tvoriace areál priemyselného parku
Požiarna zbrojnica
Bytový dom – ul. 29. Augusta 587
Multifunkčné ihrisko Pod Okrúhliskom
Dom Stará Maša 607
Banícka štvrť s.č. 782 – bytový dom
Nebytový priestor v bytovom dome SNP č. 1
Dom smútku – starý
Sociálna budova, administratívna budova - Maurerova ul.
Dom smútku – nový
Zámočníctvo, kamenárstvo, Trangusova ul.
Obchodný dom (Pizzeria, Krumbach, Drogéria Zuzka...)
Obchodný priestor /pod areálom/ Hlavná ul.
Obchod FRESH
Obchodné priestory pod ZUŠ Nám. Slobody
Jubilejný dom, Trangusova ul.
Vináreň, SNP
Dom služieb (Očná optika, Salon S, Gojda, Kočik, cukráreň...)
Zdravotnícke zariadenia, Štúrova ul.
Obchody – nebytové priestory v byt. dome Maurerova ul.
Plynová kotolňa s.č. 627, Poštová ul
Plynová kotolňa s.č. 1140, Mier
Plynová kotolňa s.č. 1118, Juh
Plynová kotolňa s.č. 946, Hlavná ul.
Areál budov Nemocnice
Dom s.č. 346, Trangusova ul.
ZUŠ Nám. Slobody – poschodie
ZŠ Maurerova ul.
Budova MŠ, Hlavná ul.
MŠ ul. SNP s.č. 431
Budova MŠ Robotnícka ul.
ZŠ ul. SNP s.č. 373
CVČ ul. SNP 39
Budova MŠ, Hlavná ul.
Budova ZŠ Zemanská
Chata Vápenec s.č. 2-572
Šatne a tribúny na futbalovom ihrisku
Budova na letnom kúpalisku
Rodinný dom súp. č. 380, ul. SNP (Macková)
Rodinný dom súp. č. 427, ul. SNP (Pavlik)
Rodinný dom súp. č. 705,706 ul. Družstevná (Jurišincová)

správca / nájomca
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy + nájomcovia NP
Leader Light, s.r.o.
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy, časť Martina Richnavská
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy, časť KR HaZZ Košice
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy
Mesto Krompachy, časť Pavľáková,Uličná
Ekover s.r.o.
Ekover s.r.o.
Ekover s.r.o.
Ekover s.r.o.
Termokomplex s.r.o
Termokomplex s.r.o
Termokomplex s.r.o
Termokomplex s.r.o
Termokomplex s.r.o
Termokomplex s.r.o
Termokomplex s.r.o.
Termokomplex s.r.o
Termokomplex s.r.o
Termokomplex s.r.o
Termokomplex s.r.o
Termokomplex s.r.o
Termokomplex s.r.o
Nemocnica Krompachy s.r.o
Mestské lesy Krompachy,s.r.o. a Fagus s.r.o.
ZUŠ
ZŠ s MŠ Maurerova
MŠ Hlavná
ZŠ s MŠ ul. SNP
ZŠ s MŠ Maurerova
ZŠ s MŠ SNP
CVČ Prima
MŠ Hlavná
ZŠ Zemanská
Alexander Klein
FK POKROK SEZ
Slovenský skauting
Mesto Krompachy
ZŠ s MŠ SNP
Mesto Krompachy
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(pokračovanie zo strany 4)

Na úseku nájomných bytov oddelenie vedie agendu a evi-

nájomných vzťahov a úkonov s tým súvisiacich.
Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja denciu
Mestský nájomný bytový fond tvorí t.č. 84 bytov vo vlastníctve

Finančný majetok mesta nie sú len peniaze, ale aj rôzne druhy cenných papierov a podiely v obchodných spoločnostiach. Finančný
majetok mesta Krompachy k 31.12.2015 bol vo výške 1.791.602,77
EUR a tvoria ho podiely v obchodných spoločnostiach BHMK
s.r.o. Krompachy, Mestské lesy Krompachy s.r.o., Termokomplex
s.r.o., Ekover s.r.o., PO WOPAX s.r.o., Krom-sat s.r.o., Brantner
Krompachy s.r.o. v likvidácii a cenné papiere v spoločnostiach Ski
Plejsy a.s., Prima banka Slovensko a.s. a Podtatranská vodárenská spoločnosť. Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja tiež
vykonáva správu a evidenciu pohrebiska a poplatkov za hrobové
miesta. Ku koncu roka 2015 evidujeme v Krompachoch
2257 hrobových miest. Na každé hrobové miesto musí byť
uzatvorená nájomná zmluva, ktorá sa uzatvára na dobu neurčitú.
Nájomné sa platí na obdobie 10-tich rokov. Mesto má doposiaľ uzatvorených 1412 zmlúv o nájme hrobového miesta z toho 133 bolo uzatvorených v roku 2015. Aktuálny cenník nájomného (na 10 rokov)
za hrobové miesta:
Jednohrob a hrobka
Dvojhrob a dvojhrobka
Urna
Kolumbárium

40,00 €
75,00 €
18,00 €
100,00 €

Mesta Krompachy:
- 15 bytov v bytovom dome súp. č. 95 na Námestí slobody č. 20
- 21 bytov v bytovom dome súp. č. 1354 na Maurerovej ulici č. 60
- 21 bytov v bytovom dome súp. č. 1355 na Maurerovej ulici č. 61
- 5 bytov v bytovom dome súp. č. 587 na ul. 29. augusta č. 7, 8
- 5 bytov v bytovom dome súp. č. 607 na Starej Maši č. 6,7
- 1 byt v bytovom dome súp. č. 796 na Maurerova ul č. 23
- 1 byt v bytovom dome súp. č. 790 na Maurerovej ul. č. 17
- 1 byt v bytovom dome súp. č. 952 na Hlavnej ul. č. 35
- 1 byt v bytovom dome súp. č. 1072 na Hlavnej č. 1
- 13 bytov v bytovom dome súp. č. 1102
na Lorencovej ul. č. 12 - Dom s opatrovateľskou službou
Čo sa týka regionálneho rozvoja a prípravy projektov, oddelenie koordinuje, pripravuje a zabezpečuje vypracovanie projektov
na získanie nenávratných finančných príspevkov z fondov Európskej únie a z iných zdrojov (štátne prostriedky alebo zdroje rôznych
nadácií a iných fondov). V roku 2015 sme sa uchádzali o finančné prostriedky z fondov v celkovej
výške
2.147.385,37
EUR.
Podané
projekty
v roku 2015 sú uvedené v tabuľke:

Názov projektu
Príspevok na špeciálnu starostlivosť hrobov
Rekonštrukcia ZUŠ – Výtvarný odbor, ul. M. Šprinca, Krompachy
Obnova NKP č. 2354/0 Železiareň, Zlievareň, Stará Maša
Príspevok na bežnú starostlivosť hrobov
Výmena okien na Požiarnej zbrojnici, ul. Maurerova, Krompachy
Krytá plaváreň ul. Maurerova 55, Krompachy
Obnova miestnej komunikácie na ulicu Družstevnej, Krompachy
Modernizácia ambulantnej infraštruktúry
Sanácia čiernej skládky ul. Banská štvrť – Krompachy
Výmena výmenníka pre ohrev bazén. vody na Krytej plavárni, ul. Maurerova, Krompachy
Výstavba ihriska na ulici Hornádskej v Krompachoch

Požadovaná dotásia v EUR
2 400,00
6 500,00
85 209,00
54,60
6 570,00
30 000,00
15 643,80
1 947 879,97
35 562,50
7 000,00
10 565,50

Oddelenie majetku a regionálneho rozvoja okrem vyššie uvedených činností, ktoré uvádzame v skrátenej podobe, vykonáva aj kvantum
ďalších administratívne a časovo náročných a byrokratických procesov či úkonov, ktoré nám nariaďuje komplikovaná a často sa meniaca
legislatíva. Avšak napriek tejto skutočnosti našou snahou je, aby naša práca bola na profesionálnej úrovni, pracovníci na svojich referátoch vykonávali svoju prácu kompetentne a s dôrazom na najdôležitejší atribút našej práce a snahy – a to je, aby každý občan odchádzal
s pocitom, že jeho požiadavka bola vybavená k spokojnosti.
Ing. Erika Balážová
vedúca oddelenia
majetku a regionálneho rozvoja

Na základe vyhlásenej výzvy MINISTERSTVA KULTÚRY SR
na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva bola Mestu
Krompachy poskytnutá dotácia vo výške 18 000 Eur na obnovu zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, vrátane drevených
a kovových konštrukcií pre projekts názvom “OBNOVA NKP
č. 2354/0 ŽELEZIAREŇ, ZLIEVÁREŇ, STARÁ MAŠA,
KROMPACHY“

Na základe vyhlásenej výzvy MINISTERSTVA ŠOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične
bola Mestu Krompachy poskytnutá dotácia vo výške 65.400,00 €
určených na rekonštrukciu strechy pre projekt “KROMPACHYRekonštrukcia telocvične ZŠ a MŠ, ul. Maurerova“

Cieľom obnovy je vytvorenie stálej expozície za účelom prezentácie
poznatkov z dejín jednej z najvýznamnejších železiarní v regióne Spiša
ako aj Slovenska a jej sprístupnenie odbornej a širokej laickej verejnosti
ako súčasti turistickej trasy „Železná cesta“.

Cieľom schváleného projektu bude rekonštrukcia a zateplenie strechy objektu telocvične vzhľadom na sústavne zatekanie plochej
strechy a obstaranie športového vybavenie telocvične.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky“.
Silvia Zavadová

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky“

Mgr. Miloš Klein
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Mestský úrad informuje ....
Dňa 22.marca 2016 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch
konalo 14. zasadanie Mestského zastupiteľstva. Po tradičnom otvorení
zasadnutia, určení zapisovateľa a ove
rovateľov zápisnice, voľbe návrhovej
komisie, nasledovali interpelácie poslancov.
Pani poslankyňa Mičeková
tlmočila
požiadavku obyvateľov nájomných bytov
na Maurerovej ulici, ktorí sa sťažujú na
oplotenie, ktoré bráni dostať sa skratkou na
železničnú stanicu. Primátorka mesta, Ing.
Iveta Rušinová, informovala, že oplotenie
chráni majetok mesta a zároveň zvyšuje
bezpečnosť detí. Podobným oplotením sa
plánuje uzatvoriť aj areál ZŠ na Zemanskej
ulici.
Zasadnutie pokračovalo schválením Plánu
investícií na rok 2016, ktorý je výsledkom
posúdenia aktuálneho stavu nehnuteľností
vo
vlastníctve
mesta,
miestnych
komunikácií, chodníkov a potrieb občanov
mesta. Plán investícií zahŕňa prípravu
projektovej dokumentácie a inžinierskej
činnosti a samotnej realizácie stavieb
(kompletný plán investícií je prílohou
schváleného uznesenia a je zverejnený na
webovej stránke mesta).
Poslanci MsZ pokračovali v rokovaní
schválením návrhu všeobecne záväzného
nariadenia o potvrdení názvov ulíc a iných
verejných priestranstiev na území mesta
Krompachy. V súčasnosti sa na území
mesta používa 33 názvov ulíc a iných
verejných priestranstiev, ktoré však neboli
určené formou nariadenia.
JUDr. Chudíková informovala poslancov
a prítomných o podaní p. Mareka Nemetha
vo veci opätovného narúšania pokojného
stavu pri nehnuteľnosti na ul. SNP.
Zastupiteľstvo po zodpovedaní otázok p.
Chudíkovou, vzalo informáciu o podaní na
vedomie.
Schválenými rozpočtovými opatreniami
sa navýšil objem finančných prostriedkov
určených na detské ihriská o 7.000 €,
finančných prostriedkov určených na
dotácie o 4.000 € a rozpočtovým opatrením sa schválil aj zámer prijatia
krátkodobého bankového úveru vo výške
500.000 € na zabezpečenie financovania
kapitálových výdavkov na rekonštrukcie
miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk na území mesta Krompachy.

Programom ďalšieho rokovania
nasledujúce majetkové návrhy:

boli

• Dodatky č.1 a č.2 k Zmluve o nájme
nehnuteľností so spol. LEADER LIGHT,
spol. s.r.o. – majetkový návrh bol schválený
• Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme
nehnuteľností so spoločnosťou Nemocnica
Krompachy spol. s r. o - majetkový návrh
bol schválený
• Zmluva o výpožičke so spoločnosťou
Nemocnica Krompachy spol. s r.o. v súvislosti s implementovaným projektom
„Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP“ - majetkový návrh
bol schválený
• podmienky obchodnej verejnej súťaže
na podávanie najvhodnejšieho návrhu
na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
vyradeného hnuteľného majetku mesta
Krompachy: motorové vozidlo Jeep
Cherokee 2.5 TD - majetkový návrh bol
schválený
• predaj nehnuteľnosti – objekt bývalej
materskej školy vrátane pozemku na
Trangusovej ulici v Krompachoch majetkový návrh bol schválený
• predaj pozemku na SNP ulici
v Krompachoch za účelom scelenia parcely
- majetkový návrh bol schválený
• uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena na pozemok na Hlavnej ulicimajetkový návrh bol schválený
• zámer prenajať časť pozemku na Banskej
ulici v Krompachoch - majetkový návrh bol
neschválený

V rámci schváleného programu rokovania
MsZ, Ing. Mária Tomášová, hlavná
kontrolórka mesta, predniesla Stanovisko
hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok prijatia návratných zdrojov
financovania, ktoré poslanci MsZ vzali
na vedomie a následne uznesením schválili zámer na prijatie dlhodobého
investičného úveru za účelom zabezpečenia financovania kapitálových výdavkov
– rekonštrukcie miestnych komunikácií,
chodníkov a parkovísk na území mesta
Krompachy vo výške 500.000 €.
Pán poslanec Puchala, predseda vyra-

ďovacej komisie, oboznámil prítomných
s priebehom zasadnutia vyraďovacej
komisie, ktorá na svojom zasadaní
posúdila predložené návrhy na vyradenie
majetku a odporučila MsZ vyradenie
majetku schváliť. Zastupiteľstvo teda
schválilo vyradenie majetku mesta
Krompachy k 31.12.2015 v celkovej výške
218.914,68 EUR a vzalo na vedomie
Správu o výsledkoch inventarizácie
majetku a záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov mesta Krompachy podľa
stavu k 31.12.2015. Hodnota majetku
mesta k 31.12.2015 predstavuje sumu
53.470.191,71 €.
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta
Krompachy k návrhu záverečného účtu
mesta Krompachy za rok 2015, rovnako
ako Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky mesta
Krompachy za rok 2015 vzali poslanci
mestského zastupiteľstva na vedomie
a následne schválili predložený návrh
záverečného účtu mesta Krompachy
za rok 2015 bez výhrad.Predmetom
záveru zasadnutia bol návrh prerozdelenia
dotácií z rozpočtu mesta Krompachy
pre rok 2016. Schválené dotácie
sú
výsledkom
diskusie
poslancov
a jednotlivých komisií pri MsZ a ich prehľad
je uverejnený pod článkom.
V rámci diskusie pán poslanec Jendruch
upozornil na nevyhovujúci technický stav
tried v objekte ZŠ s MŠ na Maurerovej
ulici a pán poslanec Stana informoval
o organizovaní brigády zameranej na
upratovanie okolia mesta. Primátorka
mesta rovnako vyzvala občanov, aby sa
zúčastnili jarného upratovania a vyslovila
poďakovanie žiakom a učiteľom, ktorí sa
čistenia okolia zúčastnili. Záverom pozvala prítomných na Trh kvetov (30.4.2016)
a poďakovala za účasť na zasadnutí
zastupiteľstva.
Mgr. Miloš Klein

www.krompachy.sk
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Jar je tu!
Prvý jarný deň je dňom rovnodennosti,
čo znamená, že všetci na Zemi
budú mať rovnako dlhý deň ako noc.

Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol
na území Slovenska oddávna spájaný s rôznymi
ľudovými tradíciami. Jednou z nich, ktorá má korene ešte v predkresťanskom období, je vynášanie
Moreny (Marmurieny, Mureny), slamenej figuríny
odetej do ženských šiat. Morena symbolizovala
slovanskú bohyňu zimy a smrti. Morenu nosili
ľudia po dedine a nakoniec podpálil a hodili
ju hodili do potoka. Verili, že takto odoženú
od seba choroby, ba aj smrť. Tento zvyk si
možno vykladať rôzne. Podľa jedných slamená figurína symbolizovala zimu, ktorej
odchod mal otvoriť cestu pre nástup jari a po
nej leta. Podľa iných bola Morena zosobnením
smrti a jej likvidácia mala zabezpečiť prosperitu
celej obci. A pre staré dievky bol tento zvyk
veľmi dôležitý. Museli pozorne sledovať,
na ktorú stranu Morena bude plávať, a pri ktorej
strane sa zastaví. Ak to bolo blízko nejakej chalupy
a býval v nej slobodný mládenec, ten jej mal byť
aj súdeným. Zvyk rozlúčky so zimou a privítania
jari sa na Slovensku uchoval aj po prijatí kresťanstva.
,,Morena, Morena! Za koho´s umrela?“
Prichádza jar, my máme vysušenú pleť, kilá
navyše a ešte aj zlú náladu.
Prečo sme stále takí unavení a nemáme
na nič silu? Prečo každú chvíľu nachytáme nádchu
a depresívnu náladu? Niektorí lekári to vedia
zhrnúť stručne. Jarná únava a jarné depresie.
Sú to dôsledky nedostatku slnka, vitamínov a kysl-

íka. Malátnosť a ospalosť, ktorou na jar trpí každý
druhý človek, ak nie každý. Takže na čo sa to
vlastne sťažujeme?
Lekári nepopierajú, že takýto stav únavy ľudia
na jar naozaj pociťujú. Pramení však z toho,
že v organizme človeka po dlhej zime dochádzajú
vnútorné zásoby vitamínov z letných mesiacov.
Pre obyvateľov Slovenska je totiž stále charakteristické, že spotreba čerstvej zeleniny a ovocia
kumuluje v letných a jesenných mesiacoch.
Niekoľko mesiacov sme celé dni trávili v prehriatych
bytoch. Máme vysušené sliznice horných
dýchacích ciest, vírusy tak majú ľahšiu cestu
do nášho organizmu. Aj keď jedávame dosť zeleniny
i ovocia, tie obsahujú na konci zimy podstatne
menej vitamínov ako čerstvé. Prijímame teda
menej výživných látok, ako v čase leta a jesene.
V zime navyše menej svieti slnko. Preto si náš
organizmus nevytvára dostatočné množstvo
vitamínu D, ktorý je nevyhnutný pre správnu činnosť imunitného systému.
Aj preto máme pocit, že sa tmolíme ako mátohy
a stále sa na nás lepia nejaké choroby. Na jar nás trápia
alergie, vredy a depresie.
Či chceme, alebo nie, s príchodom jari sa naozaj
začína trápenie.
Zo všetkých strán začínajú útočiť alergény
a tretina populácie už vie, že sa plného nosa napriek
všemožným sprejom niekoľko mesiacov len tak
nezbaví.
Muži zase vedia, že sa začnú ozývať dvanástnikové
vredy a iné žalúdočné poruchy. Často práve na jar
nás zradí srdce aj duša. Pribúda infarktov a depresií.
Môže to súvisieť aj s počasím.
Organizmus človeka je vraj geneticky nastavený
na striedanie ročných období. Človek už podvedome

Krompašské (ne)celebrity
Cirkus v hlave
(narodený 1997)

„Šikovné prsty,“ vyslovil niekto vedľa mňa. Neobzrel som sa, lebo moju
pozornosť zamestnával optický káblik. Ten istý ženský hlas však zaznel
opäť: „Haló, mladý muž s počítačom, nemáš rád komplimenty?“ Ani teraz
som sa neotočil. No odrazu. ... s počítačom? S notebookom som tu predsa len ja. Ona sa prihovárala mne. Mykol som hlavou. Zachytil som už len,
ako niekto v ružovom uniká preč na invalidnom vozíku. Prirýchlo na dané
prostredie. Aby bolo jasné – náš dramatický krúžok vystupuje s humorným programom pre starčekov a starenky v domove seniorov.
„Hej, pani. Pani v ružovom,“ zavolal som. „Zastavte! Som veľmi rád... ste
prvá, kto pochválil technika programu...“
Vozík sa otočil o stoosemdesiat stupňov. Zastal. Teraz sa na mňa upierajú
nezábudkové oči. Tvár má orámovanú sivoružovými kučerami. Dlhé ružové šaty zakrývajú botasky tej istej farby. Dáma z ružovej planéty? Ruky
jej zdobia dierkované rukavice. A v rukách drží loptičky. Usmeje sa a povie: „Máš ľahké a pružné prsty. Celkom ako ja. Môžem ťa trénovať. Keď
budeš trpezlivý, naučím ťa žonglovať.“
Nuž, cirkusanta sme v našej rodine ešte nemali.
„Môžeme začať hneď. Postreh!“ Bleskovo po mne hodí loptičkami.
Nemám rád, ak niekto rozhoduje za mňa. „Myslíte si, že dnes je všetko len
také šup sem-šup tam?“
„Hovoríš, ako keby si mal sto rokov. Veď z teba nechcem mať kasára, ale
umelca!“
Tak to už bolo priveľa. Privlastnila si ma podivná starena.
„Po prvé, neviem, kto je kasár a po druhé, umelcom môžem byť
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očakáva jar, ale ona stále neprichádza. V poslednom
čase sa naozaj nemôžeme spoľahnúť ani na to, že
na jar bude jar. Zimného slnka sme si veľa neužili.
Počasie a nedostatok svetla pôsobí na každého. Čím
dlhšie takáto situácia trvá, tým horšie pre psychický
a fyzický stav vnímavejších ľudí. Svetlo pomáha
produkovať v organizme melatonín, ktorý pôsobí
na centrálnu nervovú sústavu, vyrovnáva biorytmy
a zlepšuje adaptáciu na stres. Pri nedostatku svetla
sa prehlbuje dispozícia k depresii a stresu. Emočne
labilnejší ľudia na jar často podliehajú depresívnym
náladám. Podobne ako na Nový rok, aj na jar
sa mnohí preto snažia o radikálne zmeny na sebe
samých, svojich blízkych alebo sa snažia zmeniť
zamestnanie. Myslia si, že niet inej cesty a musia
takúto zmenu vykonať. Nie vždy však býva unáhlené
rozhodnutie výhrou.
Obranou proti depresívnym náladám či tzv. jarným
depresiám je dodržovanie pravidelného režimu.
Ľudia by mali dostatočne spať, ale len v noci.
Cez deň by mali byť aktívni. Kto celý deň preleží
alebo ho strávi pasívne, napríklad pred televízorom,
ten si depresiu skôr prehĺbi. Vhodná je akákoľvek
činnosť, pri ktorej človek nie je uzavretý sám do seba.
Na slovenskú jarnú depresiu je najlepšia akákoľvek
športová činnosť, fyzická činnosť, domáce práce
nevynímajúc.
Psychológovia upozorňujú, že depresie nás môžu
prepadnúť aj v okamihu, keď si opojení jarným slnkom
myslíme, že dokážeme všetko na svete.
Plní nových síl sa vrhneme bezhlavo na šport,
okopávanie či rýľovanie. Aj na jar by každý človek mal
svoju energiu šetriť a vydávať ju veľmi opatrne.

A.Grondželová

aj v našom divadelnom krúžku. Veď ma ani nepoznáte. Ja sa vycvičiť
nedám, nie som opica. Kto vlastne ste?
„V poriadku. Chápem. Som bláznivá starena, ktorá šesťdesiat rokov nevidela také pevné a rýchle prsty ako máš ty. Volám sa Téna a vo svojom
srdci navždy ostanem žonglérkou, hoci ruky aj nohy mi pokrivila reuma.
A... kasár je zlodej, ten ktorý vykráda kasy a pokladne.“
V tej chvíli v mojej hlave vypukol blázinec, ktorý sa podobal cirkusu. Práskanie biča, rev šeliem, smiech klaunov. Ale zvedavosť mi nedala pokoj.
Šesťdesiat rokov je veľa!
„To si predstavujete, že sa presťahujem do maringotky? Opustím mamu,
otca a dám enter za programátorstvom?“ Ozaj, mama! Určite ma už zháňa po chodbách. Mala prísť po mňa.
„Kdeže,“ zasmiala sa. „Stačí, ak svojimi kúskami pobavíš spolužiakov.
Hlavne dievčatám sa to bude páčiť. A tvoji rodičia, samozrejme, musia súhlasiť s tým, že ťa budem učiť. Mám certifikáty z ruského aj z čínskeho
cirkusu,“ pochválila sa. „Pochodila som celý svet.
Nová informácia ma pošteklila. Budem vedieť žonglovať a to nielen na
počítači! Žeby som bol jediný za šesťdesiat rokov? Super!!! Tá babka
má skúsenosti a vlastne aj pravdu. Prečo do toho neisť? Život je zmena.
Moja zvedavosť zvíťazila.
Mama! Rýchlo musím nájsť mamu... Nech ružová Téna vidí, že viem
konať.
Po tomto rozhovore mi ani nenapadlo zisťovať na internete niečo o žonglérstve. O lietajúcich lúčoch, nožoch, kužeľoch, či kruhoch
a... o drine, ktorá ma čaká. Objavujem to sám
Trpezlivo a v pote sa stávam súčasťou manéže.

Anna Pustayová
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Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2016
schválené na zasadnutí MsZ v Krompachoch dňa 22.03.2016, Uznesením č. 14/B.22
por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

organizácia
ŠPORT
FK Pokrok Krompachy
Basketbalový klub Kovohuty Krompachy s.r.o.
Triatlon - duatlon - maraton klub Krompachy
MŠK Krompachy
MŠK Krompachy
MŠK Krompachy
MŠK Krompachy
MŠK Krompachy
MŠK STO Krompachy
BKM DASTET Krompachy
OSTATNÉ
Ľudia a perspektíva
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Únia žien Slovenska
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Miestny odbor Matice slovenskej
Gymnázium Krompachy
Gymnázium Krompachy
Jednota dôchodcov Slovenska MO Krompachy
Miešaný spevácky zbor CANTICA CHRISTIANA
Dychová hudba - združenie priateľov dychovky
Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy
Dobrovoľný hasičský zbor Krompachy
FS Krompašan
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Sp. Vlachy
SPOLU

názov projektu
Futbal 2016
Účinkovanie v basketbalových súťažiach - žiačky
Propagácia a rozvoj športu, podpora zdravého pohybu
Podpora činnosti Freeride klubu
Podpora činnosti RTVŠ
Turistický prechod krompašskými vrchmi
Cyklistické preteky do vrchu
Stolnotenisový oddiel a jeho aktivity
Činnosť oddielu
Basket klub mládeže Dastet Krompachy
Zvyš.kvality života ľudí so ZP, rodín odkázaných na soc.dávky
Činnosť organizácie podľa plánu práce na rok 2016
Činnosť organizácie podľa plánu práce na rok 2016
Činnosť organizácie podľa plánu práce na rok 2016
Celospoločenské a kultúrne aktivity
Európsky mládežnícky seminár, Nemecko
Priateľstvo bez hraníc
Činnosť organizácie podľa plánu práce na rok 2016
Podpora a propagácia aktivít zboru
Podpora činnosti OZ Dychová hudba v Krompachoch
Činnosť DHZ Krompachy
Ochrana pred požiarmi , odborná a represívna činnosť
Činnosť FS
Obnova kancelárie a sociálneho zariadenia

výška dotácie
34 000
18 000
5 600
400
500
700
1 000
300
500
2 000
5 000
5 000
250
400
0
0
400
200
800
0
500
800
400
200
900
150
39 000

Vypracovala: Ing. Erika Balážová
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Zápis žiakov do prvého ročníka

American dream

Dňa 16.4.2016 sa v ZŠ s MŠ uskutočnil zápis žiakov do prvého
ročníka. Budúci prváci prichádzali do školy v sprievode svojich
rodičov. Tento deň je pre predškolákov významnou udalosťou,
ktorá sa často hlboko vryje do pamäti. Pred zápisom do prvého
ročníka mali deti možnosť zúčastniť sa otvorených hodín,
a preto im prostredie školy nebolo cudzie. Naším cieľom bolo
tento deň budúcim prvákom spríjemniť.

Stres z písomných matúr z nás už definitívne opadol a tak sme boli
my, všetci gymnazisti z Krompách, trochu nasať kultúru do divadla.
Keď nám bolo povedané, že vo štvrtok 7.4.2016 strávime prvé dve
hodiny v divadle, šaleli sme. Samozrejme, že v tom dobrom. Boli
sme radi, že aspoň nachvíľu si dáme pauzu od učenia a trochu
sa odreagujeme. Divadelné predstavenie American dream, ktoré
nám odohrali šikovní herci z Divadelného centra v Martine, bolo
anglicko-slovenské. Takže okrem toho, že sme sa pobavili, tak sme
si aj precvičili slovnú zásobu. Celé to odohrali len traja herci, ktorí
sa dokázali „prevteliť“ do rôznych postáv a vytvoriť tým zaujímavý
príbeh. Mne osobne sa veľmi páčili rekvizity a počítačové
spracovanie prostredia. Predstavenie American dream nám
ukázalo, že mať svoje sny je veľmi dôležité. Pretože práve tie nás
ženú životom, nútia nás sa zdokonaľovať a robiť všetko preto, aby
sme do našej vytýčenej cieľovej rovinky úspešne dobehli.
Tatiana Balážová

Krompašská nemocnica pozýva všetkých
budúcich rodičov na predpôrodnú
psychofyzickú prípravu

V školskej jedálni bol pre deti pripravený pekný program. Žiaci
zo žiackeho parlamentu : Júlia Katová, Stela Mazúrová,
Samuel W. Nehrer si pod vedením gestorky žiackeho parlamentu
pripravili veselý program s názvom : Sme ako usilovné včielky.
Budúcich prváčikov privítala Júlia Katová ako včelia kráľovná.
Žiaci z I. B si pod vedením triednej učiteľky Dagmar Lučanskej
pripravili ukážku z toho, čo sa v prvej triede naučili. Zasadli
do školských lavíc a priestor premenili na prvácku triedu. Začali
veselo piesňou o včielke Maji. Prvá hodina bola matematika,
kde predviedli, ako im idú počty. Na hodine slovenského jazyka
prečítali naši prváci ukážku zo šlabikára, zarecitovali pekné básne
a za-spievali pieseň o abecede. Program zakončili veselým tancom
včielok. Po úvodnom programe z detí opadol stres a mohli
sa presunúť do tried, kde spolu s učiteľkami primárneho
vzdelávania vypracovali test školskej zrelosti. Deti boli šikovné,
komunikatívne a hravo zvládali predkladané úlohy.Za ich snahu
boli odmenené peknými darčekmi, ktoré vyrobila pani učiteľka
Pavlíková.
Tešíme sa z vysokej účasti budúcich prváčikov a prajeme im
veľa radosti z učenia. Rodičom budúcich prváčikov želáme veľa
trpezlivosti a ďakujeme, že prejavili dôveru ZŠ s MŠ Maurerova
ulica. Keďže cítime podporu rodičov, že zápisom do našej školy
urobili dobrý krok pre vzdelávanie svojho dieťaťa, cieľom všetkých
pedagógov a vedenia školy je naplniť ich očakávania.
Mgr. Michaela Micherdová, koordinátor publicity ZŠ s MŠ

Jednou z najvýznamnejších udalostí v živote ženy je pôrod
vlastného dieťatka. Nielen nastávajúce mamičky, ale tiež
oteckovia málokedy tušia, čo ich pred a v priebehu pôrodu čaká.
Nemocnica Krompachy, ktorá je členom skupiny AGEL, pozýva
preto všetkých budúcich rodičov na predpôrodnú psychofyzickú
prípravu, v priebehu ktorej sa nastávajúce mamičky, ale
aj oteckovia dozvedia, ako najlepšie sa na príchod potomka
pripraviť. Predpôrodnými prípravami začínajú diplomované
pôrodné asistentky z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
už od 7. apríla 2016 v novom Ambulantnom centre, kde je zriadená nová telocvičňa. Zakúpené boli celkom nové pomôcky
na cvičenie pre tehotné pacientky v hodnote 600 eur.
S blížiacim sa termínom pôrodu sa u nastávajúcich mamičiek
množia obavy z pôrodu a bolestí, ktoré s ním súvisia. Strach
u prvorodičiek spôsobuje predstava, že ich čaká niečo neznáme.
Pokiaľ sa však žena na pôrod telesne i duševne pripraví, stanú sa
bolesti viac znesiteľnejšími. „Počas tejto prípravy získajú mamičky
informácie o krásnom období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.
Naučia sa zásady správneho dýchania počas rôznych fáz pôrodu,
relaxačné techniky, oboznámia sa s možnosťami alternatívneho
vedenia pôrodu, techniku dojčenia a spoločne si zacvičia pri
príjemnej hudbe,“ uviedla dipl. pôrodná asistentka Blahutová
Darinka, ktorá prípravu prezentuje.
Psychofyzická príprava zlepšuje spoluprácu rodička - pôrodná
asistentka, lekár pred a počas pôrodu. V rámci tejto prípravy
si budúci rodičia prezrú pôrodnícke oddelenie a pôrodnú sálu.
Pôrodné asistentky im zodpovedia všetky otázky. „Nadobudnuté
teoretické vedomosti vie mamička lepšie využiť v období
šestonedelia - pri dojčení, starostlivosti o bábätko. Príprava
znižuje stres z neznámeho prostredia. Psychofyzickú prípravu
s mamičkou môžu absolvovať aj oteckovia, alebo iní blízki príbuzní,
ktorí ju môžu sprevádzať aj počas pôrodu,“ dodala p. Blahutová
s tým, že poplatok za psychofyzickú prípravu bude 3 eurá.
(pokračovanie na strane 10)
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Krompašská nemocnica pozýva všetkých
budúcich rodičov na predpôrodnú
psychofyzickú prípravu
Pôrodnica Nemocnice Krompachy sa v projekte Sprievodca pôrodnicami za rok 2014, podľa hodnotenia mamičiek, umiestnila
ako prvá v Košickom kraji a v rámci Slovenska ako tretia najlepšia.
„K 31. decembru 2015 sa v krompašskej nemocnici narodilo 693
novorodencov, z toho 335 chlapčekov a 358 dievčatiek. Nemocnica Krompachy sa neustále snaží zvyšovať profesionalitu personálu, komfort mamičkám a ich ratolestiam a tiež vylepšovať kvalitu
poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uzavrel konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus s tým, že mamičkám, ktoré sa rozhodnú priviesť na svet svoje vytúžené dieťatko v prítomnosti partnera
alebo inej sprevádzajúcej osoby, môžeme poskytnúť nadštandardnú izbu s vlastným sociálnym zariadením, TV, alebo takzvanú roomingovú izbu, čo znamená, že bábätko zostáva po narodení s mamičkou.
Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK,
tel. 00421 918 455 334, csergeova@agelsk.sk

Jarný rez ovocných stromov a kríkov
Rez ovocných stromov je jedným z najúčinnejších a najdôležitejších pestovateľských opatrení. Je súčasťou tvarovania koruny
a významne ovplyvňuje rodivosť. Vyznačuje sa vysokou
účinnosťou zásahov, pri ktorých redukujeme reprodukčné organy
(kvetné puky) a aktivizujeme rastové procesy. Skorý jarný rez
sa veľmi výrazne prejaví v bujnom raste stromu počas krátkeho
obdobia na začiatku vegetácie. Rezom konárov, rodivého obrastu,
alebo jednoročných výhonkov, prípadne ich časti v podstate
odstraňujeme kvetné puky. Redukciou kvetných pukov šetríme
sily stromu a zabraňujeme mu dostať sa do vyčerpanosti.
Prevísajúce konáre na jadrovinách signalizujú rodenie drobného
brakového ovocia a je potrebné ich skrátiť až po výhonky, ktoré
smerujú šikmo hore. Tým dosiahneme čiastočné zmladenie
koruny a úrodu kvalitného ovocia. Hrubé staré konáre pri
zmladzovaní neodstraňujeme naraz, ale postupne v priebehu
niekoľkých rokov. Po reze hrubé rany začistime ostrým nožom
(žabkou) hlavne okrajovú kôru a zatrieme latexom alebo
stromovým balzamom.Rez v období vegetačného pokoja (zimný,
predjarný a na začiatku vegetácie) podporuje stromy v procese
rastu. Naproti tomu rez v období vegetácie podporuje rodivosť
(tvorbu kvetných pukov). Toto predurčuje predjarný a jarný
rez hlavne pre staršie stromy. Rez ovplyvňuje rodivosť, ale tá
je podmienená celým radom ďalších činiteľov ako je hnojenie,
postreky proti chrastavitosti, škodcom a pod. U starších stromov
sa jarným rezom snažíme otvoriť korunu, aby sme ju presvetlili,
čím zabránime aj šíreniu hubových ochorení a škodcov.Hlavnou
úlohou rezu mladých stromčekov je tvarovanie plánovaného tvaru
koruny ovocného stromu. Súčasne sa snažíme doviesť strom
čím skôr do rodivosti. K tomu je potrebné dodržať určité zásady.
Stromky by mali byť vysadené na vzdialenosť podľa typu podpníka a
naštepeného kultiváru. Neprehnojujeme dusíkom. Až do začiatku
rodivosti režeme menej, alebo vôbec, aby sme dosiahli čím skoršiu
a bohatšiu rodivosť. V maximálnej miere šetríme terminálne
púčiky. Uprednostňujeme letný rez na úkor rezu v období

vegetačného pokoja. V korune nezapestovávame nadmerný
počet kostrových konárov. Stromy s hustou korunou majú málo
slnka vo vnútri koruny a trpia hubovými chorobami. Vzdialenosť medzi bočnými kostrovými konármi na stredniku
vo vertikálnom smere nechávame 15-20 cm. Na urýchlenie
rodivosti môžeme použiť nakláňanie, ohýbanie konárov, zárezy,
škrtenie a pod. Rez vrcholového terminálu využívame ak
potrebujeme udržať strom v určitých hraniciach čo do výšky
a šírky. Zmladením rodivého obrastu dosahujeme vyššiu kvalitu
ovocia a jeho redukciu. Pamätajme, že hlboký rez podporuje
rast a mierny rez podporuje rodivosť. Ošetrenie po reze je
dôležité, pretože otvorené rany často napádajú drevokazné
huby. Rany ošetrime latexom alebo Duvilaxom. Kôstkoviny
v predjarnom a jarnom období nerežeme aby sme zabránili
tvorbe glejotoku. Rez si ponecháme na čas vegetácie, alebo
hneď po zbere.S rezom egrešov a ríbezli môžeme začať už vo
februári ak nám to počasie dovolí. Odstraňujeme konáre staršie
ako 5 rokov, presvetľujeme koruny a odstraňujeme krátke
koreňové výhonky. U egrešov skracujeme jednoročné výhonky
asi o jednu tretinu, slabšie na jedno až dve očka. Zlepší sa
nám kvalita plodov, podporí rast nových výhonkov a obmedzí
šírenie múčnatky americkej, ktorej spóry prezimujú väčšinou
na koncových očkách letorastov. Ríbezle TITANIE nerežeme ani
neskracujeme letorasty, pretože sa tým pripravujeme o úrodu.
Zmladzujeme až po 5-tich rokoch len v prípade prestarnutých
konároch. Pamätajme už teraz na zakúpenie ochranných
postrekov na múčnatku, chrastavitosť, proti piliarke slivkovej, aby
sme ich v prípade potreby mali poruke. Pri červených ríbezliach
sa obmedzíme len na odstránenie prestarlých a suchých konárov
a odstránime slabé prebytočné mladé výhonky.

Ján Miľo
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Jarná turistika do krásnej zimy Vysokých Tatier
Na deň mužov, 19.03.2016, sme prijali
pozvanie priateľov z KST Vojkovce na turistickú akciu do našich malebných
veľhôr.
Ráno 6,30 hod. zišli sme sa vedľa budovy
mestského úradu a na troch autách
sme vyrazili. Po hodinke sme prišli na
parkovisko Biela voda, v blízkosti tatranskej
osady Kežmarské Žľaby. Vyšli sme z auta
a pred nami sa týčili majestátne štíty Tatier
v krásnom belobnom šate. Zvítali sme sa
s priateľmi a hneď sme utekali obliecť si
zimnú výstroj. Potom sme sa vydali na
túru, čakalo nás cca 8 km cesty s výškovým
prevýšením okolo 600 m. Už pri vstupe do
lesa nás privítal ľadom a troškou bieleho
snehu pokrytý chodník. Napredovali sme
preto pomaly a opatrne a o to viac sme
mohli obdivovať prírodu okolo. Hučiaci
potok miestami pokrytý hrubou vrstvou
ľadu si húdol svoju pesničku. Po čase sa les
roztvoril a v plnej nádhere sa nám ukázali
biele tatranské vrcholy. Stretávali sme
ďalších turistov, väčšinou išli tiež hore, ale
niektorí aj dole. Na obzore sa už ukázala
chata pri Zelenom plese, pred ňou nás
privítal nádherný chlpatý štvornohý priateľ
človeka. Keďže pred chatou silno fúkal
studený vietor, rýchlo sme vošli dnu.
Chata pri Zelenom plese / predtým Brnčalova chata / bola postavená v roku 1924,
poskytuje oddych v lone čarovnej prírody
počas celého roka. Dá sa tu vyspať aj dobre
najesť. Dnu plynul družný rozhovor spojený s krásnym výhľadom von oknom, no čakala nás spiatočná cesta dole. Išli sme inou
trasou cez Biele pleso, cestou nás opaľovalo
jarné slniečko a cesta nám rýchlo ubiehala.
Na parkovisku pri autách sme sa dohodli,
že do našich nádherných a srdcu blízkych

veľhôr sa znovu vrátime o dva týždne.
A keďže dohody treba dodržiavať v sobotu 02.04.2016 sme vyrazili na troch autách
smer Starý Smokovec. Bol zase krásny slnečný deň a vrcholy Tatier svietili naďaleko.
Trasu sme si zvolili takú, že sme sa zviezli vláčikom do Tatranskej Polianky a odtiaľ na túru : smer Velická dolina – Velická
poľana – Sliezsky dom – Hrebienok – Rainerova chatka – Hrebienok – Starý Smokovec. Cesta dolinou bola miestami zľadovatelá a pokrytá snehom, ale bez problémov
sme vyšli na hotel Sliezsky dom v nadmorskej výške 1 670 m. Po chvíli oddychu sme
išli tatranskou magistrálou smer Hrebienok, to už sme išli po slniečku kochajúc sa
pohľadmi na bielu mohutnú Kráľovu hoľu a

majestátny masív Gerlachu. Na Hrebienku
je ešte v prevádzke ľadový dom, ktorý sme
si so záujmom prehliadli. Väčšina išla ešte
pozrieť veľkonočnú výzdobu na Rainerovu chatku a potom sme už spoločne schádzali dole k autám v Starom Smokovci. Bol
to opäť nádherný deň strávený v lone čarokrásnej tatranskej prírody.
Príďte medzi nás aj Vy !
Bližšie informácie o akciách nájdete na webovej stránke KST Krompachy.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska pozýva Krompašanov
na stretnutie s najkrajším jarným mesiacom MÁJOM do divadelnej sály Domu kultúry
dňa 6. mája 2016 o 16.00 hodine.
Vstupné dobrovoľné.
Uvidíte, čo ste nevideli.
Počujete, čo ste nepočuli.
Nájdete, čo ste v žiadnom kalendári nenašli.
Literárne pásmo MÁJ vysvetľuje pôvod a význam niektorých rodných mien v kalendári.
Je doplnené ľudovými piesňami a tancom. Na svojich priaznivcov sa tešia členovia
kultúrneho krúžku pri MsO JDS.

Ing. Štefan Čupaj
člen KST Krompachy
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