
Vedeli ste, že len štyri z 31 dní v októbri nemajú svoj medzi-
národný či svetový deň? Pre mňa je to novinka. Ešte väčšie 
prekvapenie bolo pre mňa zistenie, čo všetko má v tomto jesen-
nom mesiaci svoj deň. Vegetariáni, hudba, zvieratá, komik-
sy, ľudské sídla, architektúra, psoriáza, artritída, ale aj judo, 
či depresia. 

Siedmeho októbra bolo 
asi veľa usmievavých 
ľudí na ulici, keďže bol 
Svetový deň úsmevu. 
No úprimne, akosi som 
si to nevšimla. Štrnásty
október bol zasa Sve-
tovým dňom vajec, na-
sledujúci deň Svetovým
dňom umývania rúk 
a zároveň Svetový deň 
vidieckych žien. Mne 
osobne úsmev na perách
vyčaril 21. október, kedy
si pripomíname Deň 
pôvodných odrôd jabĺk, 
mňam – mňam. 25.ok-
tóbra si, možno, uvarím 
na obed cestoviny. Tie 
budú mať zasa svoj sve-
tový deň a ja ho takto 
chutne oslávim. 

Patrím ku generácii, kto-
rá si pripomínala zopár 
medzinárodných alebo svetových dní a dali by sa zrátať na prs-
toch najviac dvoch rúk. Mne osobne sa október spája iba s jedi-
ným výraznejším dňom, je to Medzinárodný deň starších osôb, 
ktorý pripadá na prvý deň v mesiaci, resp. v „rozšírenej ver-
zii“ - Deň starých rodičov, 9. októbra. Vo svojej, vcelku boha-
tej novinárskej praxi, som sa takýmto medzinárodným dňom 
venovala nie raz. Niektoré mnou iba „preleteli“, iné zasa ostali 
v pamäti viac. Spomínam si na jeden silný okamih. V jednej 
z menších škôlok v našom okrese som sa detí pýtala, ako si oni 
predstavujú úctu k starším. Nasledovalo niekoľko viac-menej tri-
viálnych odpovedí, až jedna ma dostala. Patrila roztomilému, 
usmievavému dievčatku. „Keď svojej babke poviem, že ju ľú-
bim najväčšmi na svete, lebo mám len ju“ vyhŕklo dievčatko. 

V tom istom okamihu mi učiteľka dievčatka povedala, že malá 
Sonička sa pred dvoma rokmi, spolu s jej starším bratom, z veče-
ra do rána stali sirotami. Nebyť babky, skončili by v domove, 
či u pestúnov. Jednoduchým, úprimným vyznaním dievčatko 
vystihlo celý svoj osobný „vesmír“. Bolo v tom veľa lásky, citu. 
Rodičov Sonička stratila pri dopravnej nehode. Bez babky 

by stratila rodinu na-
vždy. Vždy ma nazlostí, 
keď počujem, že okrad-
li nejakých starkých, 
alebo ich podviedli a pri-
pravili o peniaze, či, 
božechráň, o život. 
Zlostím sa na tých, kto-
rí im to vyviedli, ale tak 
trocha aj na tých, ktorí 
to, najmä svojou nevší-
mavosťou, dopustili. 
Aj na tých, ktorí majú 
v susedstve osamelého
staršieho človeka a pre 
svoju zahľadenosť do 
seba si nevšimnú, že sa 
im neprávosť deje pria-
mo pred nosom. 

Zv ykne sa hovoriť, že 
so staršími ľuďmi je to 
niekedy ako s malými 
deťmi. A v tomto prí-
padeto myslím v dob-
rom! Aj tí skôr narodení 

nepotrebujú okázalé gestá. Aj tu platí, najjednoduchšie činy, 
sú tie najlepšie. A možno nielen v októbri, ale aj počas celého 
roka by nebolo na škodu na to myslieť. Myslieť na to, keď bude 
treba prepustiť miesto v autobuse dôchodcovi, keď staršej susede 
bude potrebné podržať dvere na výťahu a prehodiť s ňou pár slov, 
staršiemu pánovi na ulici pomôcť s nákupom, či svojej starkej 
pomôcť s obedom. Myslím si, že Occamova britva z ekonómie 
by sa dala, v prenesenom význame, pokojne aplikovať aj na túto 
„vzťahovú“ oblasť. Najjednoduchšie, je to najlepšie, najsprávnejšie. 
Najmä vtedy, keď sa to deje bez pátosu a bez zištnosti, jednodu-
cho od srdca.

Mária Šimoňáková

KROMPACHY

Americký lektor 
na Gymnáziu v Krompachoch

spravodajca
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spravodajca

Anjel vdýchol druhý život javoruPríhovor primátorky

Beh ulicami mesta Krompachy Športový deň 2016

Stretnutie s umeleckým slovom
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Jednoducho od srdca
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MESTO KROMPACHY

POZVÁNKA

Mesto Krompachy a ZPOZ pri MsZ pozýva 
všetkých  občanov mesta a okolia  na pietny 

spomienkový akt 
Pamiatky zosnulých  dňa 

2. novembra 2016 (streda) o 14.15 hod.
pri  Dome smútku na miestnom cintoríne 

v Krompachoch.

Program:

    - Spomienkové básne a piesne
    - Príhovor primátorky mesta 
       a zástupcu primátorky mesta.
    - Zapálenie sviec a položenie kvetov 
      pri hrobe významných osobností mesta 
      a pri kríži za všetkých zosnulých.

Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r.

primátorka mesta

Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme 
jubilatom, ktorí sa v mesiaci 
október
dožívajú svojho životného 
jubilea: 

Magdaléna Bombová
MUDr. Danka Hanušovská
Anna Jánošíková
Emil Kačír
Jana Karolčíková
Elena Kertésová
Klára Marešová
Ján Marschal
Magdaléna Paulovičová
Oľga Piatnicová
Mária Schreinerová
Ľudmila Šimoňáková
Margita Vošová

Narodenia v septembri
Matej Buc
Natália Gabčová
Ryan Haško
Lucia Heltová
Jasmína Holubová
Adriana Petreková
Lukáš Pustelník
Richard Rabatin
Viktória Žaludeková

Úmrtia v septembri
Žofia Danišová   
1935 – 2016
Marta Jurečková   
1936 – 2016
Jozef Juščák   
1941 – 2016
Kristián Máša   
1952 – 2016
Michal Orto   
1948 – 2016
Antonín Škůrek   
1938 - 2016

V budove bývalej Materskej školy na Robot-
níckej ulici sa v tomto školskom roku 
znova vyučuje. Pre zvýšený záujem rodičov 
o umiestnenie detí do škôlky, mesto prevádzku 
zariadenia  po ročnej pauze, opätovne spustilo. 
Umiestnenie tu našlo dvadsať detí. 

V Základnej škole s materskou školou na Maure-
rovej ulici vlani otvorili nové priestory materskej 
školy a detských jaslí. Kým dovtedy v budove na 
Robotníckej ulici bolo umiestnených tridsať detí, 
zrekonštruovaný pavilón D na Maurerovej ulici 
umožnil umiestniť až 50 škôlkarov. Ďalších de-
sať miest tu bolo vytvorených pre deti v detských 
jasliach. Budovu na Robotníckej ulici tak mesto 
uzatvorilo. „Po roku vznikol problém s umiestne-
ním ďalších detí. Škôlkari navštevovali zariadenia 
v susedných Slovinkách a Kolinovciach. Dopyt 
zo strany rodičov sme sa rozhodli riešiť otvore-
ním priestorov na Robotníckej ulici,“ zdôraznila 
primátorka mesta Iveta Rušinová. 

Po ročnej pauze bolo potrebné priestory škôlky 
čiastočne upraviť. Interiér zariadenia dostal 
nový náter, revíziou prešli elektrické rozvody, 
bleskozvody. Vymenili sa podlahy. Upravili sa 
vonkajšie priestory, časť fasády dostala novú 
tvár. „V pláne máme zateplenie budovy, až po 
jej realizácii sa dokončí zvyšok fasády. Rovnako 
potrebné je dokúpiť časť vybavenia škôlky,“ 
priblížila plány I. Rušinová. 
Mesto je zriaďovateľom ďalších dvoch predškol-

ských zariadení. Materská škola na Hlavnej ulici 
ako samostatný právny subjekt, pôsobí v dvoch 
budovách. V hlavnej budove, v piatich triedach 
tu vyučujú 75 detí. V menšej, vedľajšej budove 
funguje jedna trieda s 25 deťmi. V Základnej škole 
s materskou školou na ulici SNP je v škôlke, 
umiestnených v dvoch triedach, 32 detí. Oproti 
minulému školskému roku je to pokles o 17 detí. 

Tri základné školy na území mesta v tomto škol-
skom roku navštevuje spolu 908 detí. ZŠ na Ze-
manskej ulici 208 školákov, ZŠ Maurerova ulica 
388, Základnú školu na ulici SNP 312 školákov. 

Ďalšími zariadeniami na území mesta, ktorých 
činnosť a prevádzku financuje mesto, sú Základ-
ná umelecká škola a Centrum voľného času 
Krompachy. Individuálnu formu výučby v rámci 
ZUŠ navštevuje 225 detí, z toho 194 sú krompašské 
deti, kolektívnu 277, z toho je 158 Krompašanov. 
ZUŠ má svoje detašované pracoviská aj v Slo-
vinkách a Spišských Vlachoch. V CVČ je 518 detí 
z mesta a ďalších 498 z okolitých obcí a miest. 

Mária Šimoňáková

POZVÁNKA

Srdečne pozývame občanov na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  dňa 
26. októbra 2016 vo veľkej zasadačke mestského 
úradu so začiatkom o 13. hodine. Tešíme sa 
na Vašu účasť!

OZNAM REDAKČNEJ RADY

Oznamujeme čitateľom Krompašského spra-
vodajcu, že v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov, ktorý upravuje 
ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným 
zasahovaním do ich súkromného života pri spra-
cúvaní ich osobných údajov, nie je možné bez sú-
hlasu jubilanta zverejniť jeden z  jeho osobných 
údajov – vek. Rešpektujúc zákon redakčná rada 
ďakuje čitateľom za pochopenie.

Nedostatok miest 
obnovilo prevádzku škôlky 
na Robotníckej ulici
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Vážení a milí Krompašania, 
čitatelia Krompašského spravodajcu,  zaiste ste prekvapení pri po-
hľade na rubriku „Prihovára sa vám primátorka“. V májovom čís-
le som Vám oznámila, že viac do spravodajcu nebudem prispievať, 
keďže som bola poslancami Mestského zastupiteľstva bez uvedenia 
dôvodu  odvolaná  z redakčnej rady. Rozhodla som sa vtedy  zaujať 
toto stanovisko, pretože som sa  právom  domnievala, že si poslanci 
neprajú, aby som  sa ďalej  podieľala  na tvorbe Krompašského spra-
vodajcu. 
Do dnešného dňa som sa dôvod odvolania nedozvedela, aj keď som 
zo zákona ako štatutár mesta, zodpovedná za obsah a vydávanie 
mestského periodika.
Opätovným pokračovaním rubriky „Prihovára sa vám primátorka“, 
vychádzam v ústrety najmä tým občanom, ktorí ma žiadali, aby som  
naďalej pokračovala v tejto rubrike, pretože nevedia pracovať s po-
čítačom a Krompašský spravodajca je pre nich jediným spojením  
s ľuďmi a mestom. Zároveň sme sa dohodli so súčasnými členmi  
redakčnej rady, akým spôsobom bude mesto informovať občanov.
Od mája tohto roku sa v meste veľa urobilo, či už v oblasti kultúry  
a športu, školstva, alebo výstavby. 

Kultúrne podujatia v meste.
V oblasti kultúry a športu môžeme byť právom hrdí na naše mažo-
retky. So cťou reprezentovali naše mesto, v mažoretkovom športe, 
či už na Majstrovstvách Európy, alebo sveta. Zaiste ste sa o ich úspe-
choch už dopočuli.
Celé Krompachy, my všetci, sme právom hrdí na naše deti a mládež. 
Dovoľte mi, aby som sa touto cestou v mene všetkých občanov mes-
ta poďakovala  trénerke Lenke Šoldrovej za jej vynikajúcu a kvalitnú  
prácu, všetkým rodičom a najmä úspešným mažoretkám. 
GRATULUJEME. 

V máji sme už tradične v spolupráci a s finančnou podporou Košic-
kého samosprávneho kraja organizovali Festival tanca 2016. Opäť 
naše mažoretky spolu so žiakmi Základnej školy na Zemanskej ulici  
nacvičili spoločnú tanečnú choreografiu, ktorú predviedli na ná-
mestí a potom na Multifunkčnom ihrisku pod Okruhliskom. Chcem 
poďakovať opäť Lenke Šoldrovej a Dagmarke Karoľovej za ich úsilie 
spestriť týmto tancom podujatie. Perfektní boli aj tanečníci z taneč- 
nej skupiny KR  Electrodance pod vedením Mareka Hojstriča, ako  
aj ďalší vystupujúci.

V júni sme organizovali veľmi populárnu akciu „MDD pod Plejsami“.  
Tento rok to bolo zase o niečom inom. Do organizovania tohto pod-
ujatia sa zapojili aj naši dobrovoľní hasiči, za čo im veľmi pekne ďakujem.  
Ich penová šou nemala chybu. Deti od radosti výskali, tancovali  
a tešili sa. Bola to veľmi vydarená akcia. 

Do kultúrneho a športového diania sa zapájajú aj naši seniori. Ich 
vystúpenia pri organizovaní rôznych ochotníckych podujatiach  
v rámci ľudovej slovesnosti sú stále pohladením duše. Človek ani  
nevie, aké talenty žijú v našom meste. Veľmi sa teším, že v zrelom 
veku sa „nezakuklili doma pri peci“, ale svojim talentom a dobrou 
náladou spestrujú život nie len sebe, ale aj nám „uťahaným“  pracu-
júcim. Naši seniori, športujú, hrajú, spievajú, sú jednoducho úžasní.    
Krompašské ženy sa zase prezentujú svojimi zákuskami a domáci-
mi koláčmi, ktoré majú obrovský úspech, či už u domácich, alebo  
zahraničných hostí, ktorí navštevujú mesto pri príležitosti Krom-
pašského jarmoku. Je ťažké prekonať sám seba a svoje pohodlie  
v mladom veku a aj pri relatívnom dostatku  peňazí, ale o to je  

obdivuhodnejšie vo vyššom veku, zabudnúť na neustálu bolesť,  
podlomené zdravie a ešte aj za málo peňazí urobiť radosť iným. 
Všetkým Vám chcem z úprimného srdca veľmi pekne poďakovať.

Školstvo. 
Od septembra sme na základe zvýšeného záujmu  rodičov  opätovne  
otvorili Materskú školu na Robotníckej ulici. Je súčasťou Základnej  
školy s materskou školou na Maurerovej ulici. Budovu materskej 
školy sme opravili z vlastných zdrojov mesta. Jej oprava a rekon-
štrukcia nás stála cca 8 tis. €. Viac o školstve informuje v článku 
členka redakčnej rady Mária Šimoňáková.

Opravy ciest a komunikácií.
V tomto roku sme sa zamerali hlavne na rekonštrukciu a moder- 
nizáciu komunikácií, ktoré to najviac potrebovali. Niektoré boli  
v havarijnom stave, t.j. v stave, kedy oprava výtlkov už nebola možná,  
prípadne neefektívna. Jednalo sa o ulice: Cintorínska, Dolina,  
Jesenského, Hlavná ul. k bytovému domu č.41, príjazdový chodník  
k  byt. domu Maurerova 11,12, modernizácia časti  ul. Lorencova  
č.1-3, ul.Družstevná, areál Nemocnice, križovatku Banská a Slo- 
vinská, príjazdovú komunikáciu na Kúpeľnej ul. k rodinným do-
mom a k záhradkárskej osade. Vybudovali sme novú komunikáciu  
na ul. kpt. Nálepku, modernizovali sme autobusovú zastávku  
na ul. SNP a Zemanskej ulici, prístupovú komunikáciu k bytové-
mu domu na Starej ceste k Materskej škole na Robotníckej ulici, zre-
konštruovali sme najfrekventovanejšie chodníky, a to na Zemanskej  
ulici a Poštovej ulici, vybudovali sme nový chodník k Materskej škole  
na Maurerovej ulici. Na zdravotnom stredisku na Štúrovej ulici sme  
vybudovali  parkoviská, cesty a chodníky. Chystáme sa upraviť ešte 
verejné priestranstvo pred obchodným domom Pokrok. V tomto  
roku už s opravami ciest, chodníkov a verejných priestranstiev  
končíme. Budeme ďalej pokračovať až v novom roku a to najmä  
vysprávkami ciest a úpravami ďalších chodníkov. 

Veľa občanov sa pýta, prečo neopravujeme parkovisko za poštou, 
ktoré bolo v jej vlastníctve. Mesto malo záujem o odkúpenie tejto plo-
chy v dražbe, ktorú vyhlásila Slovenská pošta. Neboli sme úspešní  
a parkovisko vydražil pán z Banskej Bystrice. Keďže mesto nemôže 
investovať do cudzej nehnuteľnosti, neostáva nám nič iné, len čakať,  
čo súčasný vlastník s týmto parkoviskom urobí. 

Vážení spoluobčania,
chcem Vás ubezpečiť, že v samospráve to nemáme také ľahké, ako sa 
to niekomu možno javí. Mesto nemôže hospodáriť so schodkovým 
rozpočtom ako štát. Hospodárenie musí byť vyrovnané, alebo pre-
bytkové. Príjem miest a obcí tvoria najmä podielové dane od štátu 
a dane z nehnuteľností. Veľa sa hovorí o zvyšovaní podielových daní 
pre obce a mestá. Aj naše mesto má navýšené podielové dane oproti 
minulému roku. Avšak naproti tomu, z roka na rok sa zvyšuje počet 
neplatičov daní z nehnuteľností a neplatičov za zber a odvoz komu-
nálneho odpadu. Vymáhanie je zdĺhavé a nie je stále úspešné. Dobre  
sa hospodári tým mestám a obciam, ktoré majú inú skladbu obyva-
teľstva, ako my. Skutočne, máme sa čo obracať, ak chceme naplniť  
úlohy štátu a požiadavky občanov. Aj napriek ťažkostiam, ktoré 
sprevádzajú našu každodennú prácu sa snažíme, aby to občan čo 
najmenej pocítil. Avšak nevieme všetkým a vo všetkom vyhovieť. 
Vážení spoluobčania, urobíme pre vás všetko, na čo nám finančné 
prostriedky budú postačovať a život dovolí. Prajem Vám všetkým 
pekné jesenné dni. Nezabudnite vašim drahým, ktorí snívajú svoj 
večný sen, zapáliť sviečku a najmä v dobrom na nich spomínať. 
 

S úctou Iveta Rušinová

Prihovára sa Vám primátorka
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Jedným z najkrajších ročných období je cit-
livá jeseň, ktorá neprestajne hýri farbami 
ako maliarska paleta. Pestrofarebné lístky  
akoby kreslili obrazce na predmety, aj ich 
prefarbovali na jednoduchší tón. Jeseň  
je akýmsi umeleckým dielom, ktoré sa dá 
prirovnať k obrazu svetoznámeho maliara.  
A tak ako sa snúbi rok s rokom v tomto  
krásnom období,  Krompachy otvárajú brá- 
ny ľuďom dobrej vôle zblízka a zďaleka.  
V dňoch 22. 9. - 24. 9. 2016 sa v našom meste  
konal jubilejný XXV. Krompašský jarmok. 
Dni mesta sa začali už v sobotu tradičným 
podujatím, jarmočným duatlonom a pokra-
čovali v  stredu dňa 21. 9. 2016 otvorením 
výstavy ukrajinského maliara Vasyľa Pola-
žynca vo výstavnej miestnosti Domu kul-
túry. Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 
umožnila tým, ktorí chceli vidieť priestory  
pavilónu E a zorganizovala Deň otvorených 
dverí 22. 9. 2016 od 11.30 - 14.30 hod. Vo 
štvrtok jarmočný program začal na pódiu  
o 16.00 hod. vystúpením detí z  DFS Krom-
pašanček, ktorých  vystriedali deti zo Základ-
nej umeleckej školy Krompachy. Tancom  
a spevom pokračovali vo vystúpení členovia  
z FS Krompašan. Zaspievala nám aj 
Canthica Christiana a záver patril Dychovej  
hudbe.  Pestrý program v piatok sa začal  
o 15.00 hod. úvodným ceremoniálom pred 
mestským úradom, ktorý začal úvodnou 
básňou v podaní Jožka Lapšanského. Ná-
sledne za zvukov znelky mesta členov 
krompašskej dychovky,  dievčatá z  folklór-
neho súboru Krompašan dekorovali pani 
primátorku  Ivetu Rušinovú insígniami  
a členovia Canthica Christiana zaspievali 
pieseň a k oblohe sa vzniesli balóny vo far- 
bách mesta. Program pokračoval krá-
ľovským sprievodom za zvukov bubnov 
skupiny JAGO. Prečo kráľ, pážatá, šľachtici? 
Od udelenia výsad uskutočňovať dva výro-
čité jormarky v meste Krompachy uplynulo  
455 rokov. Kráľ Ferdinand I. Habsburský 
ustanovil dni 24.apríl, na sv. Juraja a 21. 
september na sv. Matúša, 18.augusta roku 
Pána 1561. Myšlienka napísať scenár skrsla 
pani učiteľke Anne Pustayovej, ktorej patrí  
úprimná vďaka. Týmto krátkym divadielkom  
sme priblížili všetkým ľuďom na jarmoku,  
ako to bolo v minulosti. Divadelných úloh  
sa veľmi ochotne zhostili žiaci Základnej  
školy zo Zemanskej ulice a študenti Gym-
názia z Krompách a bolo to na výbornú.  
Spomenieme aj pani richtárku a prísaž-
ných, bez ktorých by sa v meste ťažšie  
žilo. Zahraničné delegácie pozdravili  
všetkých krompašanov. Prestrihnutím  
pásky a výstrelom z dela otvoril kráľ s rich-
tárkou Krompašský jarmok a začali sa dni 

hodovania a zábavy. Veď v tomto roku bolo  
z čoho vyberať, pretože ponuka občerstve- 
nia bola početná. Privítali sme aj reme- 
selníkov a množstvo stánkov rôznych 
druhov tovaru. Bubeníckou show v podaní  
členov Campana Batucada, pokračoval 
program po úvodnom ceremoniáli, ktorí 
zvolávali všetkých ľudí, malých i veľkých, 
do ulíc nášho mesta  a začali dni plné stret- 
nutí a veselosti. Následne ich na pódiu 
vystriedala šarmantná muzikálová herečka 
a speváčka Veronika Hatala. Počas vystú- 
penia úzko spolupracovala s divákmi 
a vznikol akoby jeden spevácky zbor.  

Určite nie je potrebné, aby sme  obzvlášť 
predstavovali, kto je Peter Stašák. Spevák,  
textár a človek, ktorý spieva pesničky  
snáď pre všetky vekové kategórie. Po ukon- 
čení vystúpenia nestarnúceho Petra  
Stašáka sme sa aspoň na chvíľu pre-
niesli do Latinskej Ameriky cez horúci  
tanec salsa v podaní tanečníkov z tanečnej 
školy LA CASA DEL Ritmo pod vedením 
skúseného Miguela Angela Quezadu Alu-
lema z Košíc. Aby sme si trochu  po tanci  
vydýchli, pozvali sme na pódium Roba Ka-
isera a Petra Meluša. Tí nás zase pobavili  
slovom a nikomu nechýbal úsmev na tvári. 
Druhý deň sa pomaličky blížil do cieľa a večer  
nám spestrila hudobná skupina Heľeni-
ne oči. Čerešničkou na jarmočnej torte bol 
ohňostroj. V sobotu ráno sme sa zobudili  
do krásneho dňa a plní očakávania, čo nás 
ešte čaká, a bolo toho dosť. V dopolud-
ňajších hodinách na streetbalovom ihris-
ku prebiehali športové aktivity pre malých  
a veľkých. Jarmočný stolnotenisový turnaj 
zorganizoval stolnotenisový oddiel pod ve-
dením Oľgy Barbušovej. Tenisový turnaj 
„O pohár primátorky mesta Krompachy“ 
ste mohli vidieť na multifunkčnom ihrisku  

na Okruhlisku. O 14.30 hod. vystúpila spe-
vácka skupina Lipa zo Spišskej Novej Vsi.  
O program pre deti sa postaral zabávač Miro 
Kasprzyk, ktorý vyčaril úsmev na tvárič-
kách našich maličkých a možno aj väčších  
detičiek. Aký by to bol jarmok, keď by chýbal  
ľudový rozprávač. K nám prišiel Jožko  
Bryndza a my sme aj naďalej ostali nala-
dení na ľudovú nôtu s FS Krompašan. Tí,  
ktorí si zakúpili tombolové lístky, netrpezli-
vo čakali na žrebovanie. Mesto zabezpečilo 
ceny, ale prispeli nám aj sponzori, ktorým 
veľmi pekne ďakujeme. Výhercom srdečne 
gratulujeme. Po tombole na pódium nastú-

pil mužský spevácky zbor Rusínske holosy.  
Nádherné hlasy, krásne pesničky v podaní  
25-tich mužov, úžasný zážitok. Rusínske 
nárečie  vystriedala slovenčina a hudba 
hudobnej skupiny Elán. Poctu elánistom 
svojimi pesničkami prejavuje revival Elán  
Tribute. Ľudia tancovali, spievali, pretože, 
kto by nepoznal texty tejto skupiny?  Určite  
áno, aj mladí a aj tí skôr narodení. Záve-
rom vystúpila hudobná skupina CreaCage,  
mladí chlapci, ktorí spievajú nu-metalo-
vé pesničky. Krompašský jarmok skončil  
slávnostnou svätou omšou, slávnosťou  
výročia posvätenia farského kostola  
sv. Jána apoštola evanjelistu. Hostia z part- 
nerských miest Nadlak, Rýmařov, Gaszowi- 
ce, Ozimek a Bekešská Čaba odchádzali 
z nášho mesta plní zážitkov. A my veríme,  
že aj všetci návštevníci Krompašského  
jarmoku počas troch dní našli to, čo oča- 
kávali. Ak nie, tak snáď na budúci rok.  
Tešíme sa na Krompašský jarmok 2017...
        
  

Anna Nemčíková

Zabávalo sa celé mesto...



KROMPAŠSKÝ
spravodajca 5október 2016

September, okrem Krompašského jormarku, priniesol do Krompách 
závan poetiky, umeleckého slova a krásu ručných prác.
Dňa 30. septembra sa v ZUŠ v Krompachoch konalo krásne podujatie 
„Stretnutie s umeleckým slovom“ spojené s výstavkou ručných prác 
„ Zlaté ruky“ členov JDS okresu Spišská Nová Ves. Bol to v poradí  
už 8. ročník. Podujatia sa zúčastnilo sedem mestských a miestnych  
organizácií - Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Harichovce, Nálepko-
vo, Odorín, Markušovce a Krompachy.
V úvode vystúpil predseda MsO JDS Krompachy Ján Žiška, ktorý  
privítal a pozdravil prítomných slovom básnika, pridala sa aj pani  
primátorka mesta Ing. Iveta Rušinová a ocenila prácu seniorov.  
Potom sa prihovoril predseda Okresnej organizácie v Spišskej Novej 
Vsi Ing. Ladislav Dula, ktorý otvoril okresnú prehliadku umeleckého 
slova a Zlatých rúk, a tak nasledovali  preslovy hostí.

Témou celého podujatia bola Láska v rôznych podobách. Božia,  
rodičovská, súrodenecká, man-
želská, k zvieratám, k prírode, 
k vlasti. Prednášalo 22 seniorov  
a výber textov bol ľubovoľný.  
Objavila sa poézia od klasikov,  
súčasných autorov, vlastná tvor- 
ba a próza. Hovorené slovo sa 
striedalo s ľudovými a nábožný-
mi piesňami o láske.

Našu organizáciu v prednese  
reprezentovali dve členky  
Mgr. Eva Valková, ktorá vys- 

túpila so skladbou Detvan od A. Sládkoviča a Mgr. Anna  
Pustayová s vlastnou tvorbou, a to príbehom jednej krompašskej  
lásky, ktorý má už 75 rokov. Ručné práce na výstavku poskytli naše  
šikovné členky Elena Hojstričová, Božena Zahornacká, Zdenka  
Stettnerová, Celestína Hudáková a Želmíra Gulová.
Môžeme pokojne hovoriť o vysokej úrovni celého podujatia. Všetky 

recitátorky priniesli kultivova-
né a pôsobivé výpovede, ktoré  
obohatili prítomných a iste po-
hladili aj ich dušu. Cieľom nie je 
postup do vyššieho kola, ale 
motivácia seniorov k čítaniu  
literatúry, k vlastnej tvorbe 
a v neposlednom rade na spolo- 
čenské stretnutie a príjemne 
strávený čas. Nádherné ručné  
práce 15 párov ZLATÝCH RÚK  
– vyšívané obrusy, háčkované 
dečky, sošky, servítková tech-
nika a iné, iste inšpirovali nie 
jednu z nás. Po dve práce z kaž-

dej organizácie budú ďalej reprezentovať OO JDS Spišská Nová Ves 
na krajskej výstave v Bardejove. V závere boli jednotliví predsedovia 
JDS ocenení Pamätným listom.  Recitátorom bol udelený Účastnícky 
list, ktorý im odovzdal predseda OO JDS Ing. L. Dula a spoločne sme  
si zaspievali ľudovú pieseň „Zaleť sokol biely vták“. Súčasťou podujatia  
bolo aj malé občerstvenie. Srdečná vďaka za tak nádherne strávené  
dopoludnie patrí všetkým účinkujúcim, p. riaditeľovi ZUŠ a jeho  
kolektívu.                                                                                     

                    Mgr. Agnesa Jarošíková
Anjel strážny detí M. Vavrek pri práci

Anjel vdýchol druhý život javoru Stretnutie s umeleckým slovom
Jedna z letných búrok zanechala v mestskom parku nezmazateľnú 
stopu. Hnilobou nahlodané jadro osemdesiatročného javora ne-
odolalo sile blesku. Preťal strom na polovicu. Napriek tomu stat-
ný kmeň neľahol popolom. Druhý život mu vdýchol anjel z rúk Mi-
roslava Vavreka. 
Rodený Prešovčan, roky bývajúci v susednej Kluknave, sa rezbár-
čeniu amatérsky venuje vyše tri desaťročia. Podľa neho by mestá 
mali mať svojich anjelov. Na krídlach niesť významné mestské dá-
tumy. Anjelská myšlienka oslovila aj primátorku mesta Ivetu Ruši-
novú a kmeň stromu dostal druhú šancu. 
Po dvoch týždňoch fotenia a animácií bola idea krompašského an-
jela na svete. A hoci má jedno krídlo zlomené, nesie v sebe symbo-
liku strážcu a ochrany. Pri čelnom pohľade vidieť pravé krídlo zlo-
mené. „V živote sa lieta ľahko, no niekedy sa môže aj niečo poka-
ziť,“ priblížil význam zlomeného krídla. Anjel má hlavu sklonenú. 
Díva sa do niky pod sebou. Do malej „jaskynky“ si dieťa na chvíľ-
ku sadne, anjel sa naň zadíva a už je pod jeho ochrannými krídlami. 
Anjel – ochranca pre krompašské, ale aj pre všetky deti, ktoré si pri 
ňom na okamih posedia. 
„Kmeň bol zvnútra napadnutý plesňou. Urobil som v otvore zasy-
chacie drážky, aby drevo ďalej nepraskalo. Kmeň som neobnažil od 
kôry, inak by ho v zime mráz i voda zničili. Dielo som natrel kon-
zervačným náterom bez chémie,“ vysvetlil techniku opracovania. 
Dielko v exteriéri robil prvýkrát. Väčšina prác vzniká v dielničke. 
„Anjela som robil v „rytme tanga“, na nohách, rebríku, s dvojkilo-
vou pílou v rukách. Bola to pre mňa výzva. Zaujímavým bolo po-
čúvať okoloidúcich. Jedni vraveli výmysel, druhí zaujímavý nápad. 
Iní, že počkajú na výsledok. Skĺbiť dielo s prírodou, mojím videním 
a požiadavkami okolia bolo náročné. Vidíte kus dreva a on sa vám 
postupne otvára,“ zamyslel sa rezbár.
Ako M. Vavrek priznal, hlboký dojem na ňom zanechal asi sedem-
ročný chlapček. Bol sklamaný z toho, že rezbár píli strom, veď ten 
nám dáva kyslík. M. Vavrek mu vysvetlil, že podťatý strom už nepl-
ní svoju funkciu. Aby neskončil v ohni, dáva mu druhú šancu. Myš-
lienka anjela – ochrancu chlapčeka potešila. „Teraz som to už po-
chopil, ujo. Som rád, že ste kmeň stromu zachránili – chlapcove 
slová ma dojali. Boli to najkrajšie, čo som pri práci počul. Ak si deti, 
či dospelí anjela osvoja, bude to pre mňa zadosťučinením, že moja 
práca nebola zbytočná,“ dodal rezbár. A hoci nie je Krompašan, je 
kozmopolita a anjelské dielko ho s naším mestom natrvalo spojilo.

Mária Šimoňáková
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Neustály rozvoj dopravy a rast intenzity cestnej premávky  
prináša so sebou aj negatívne dôsledky. Štatistické údaje  
dopravnej nehodovosti prinášajú alarmujúce výsledky. Keď-
že pri dopravných nehodách je rozhodujúcim faktorom ľudský  
činiteľ, je potrebné venovať pozornosť dopravnej výchove detí 
a mládeže.
ZŠ s MŠ Maurerova ulica každoročne poskytuje  praktický výcvik  
a teoretické vyučovanie pre svojich žiakov na detskom doprav- 
nom  ihrisku v Poprade. Žiaci II. A a II. B spolu s triednymi 
učiteľ kami Mgr. D. Lučanskou a Mgr. M. Pavlíkovou dňa  
14. 9. 2016 absolvovali priamy výcvik dopravnej výchovy.  
Žiaci si na dopravnom ihrisku precvičili správne prechádzanie 
cez vozovku, overili si bezpečnostné pravidlá v praxi.  
Najväčšou odmenou pre žiakov bola jazda na bicykloch  
po dopravnom ihrisku.

Prostredníctvom jazdy na bi- 
cykli dieťa získava základné  
zručnosti podmieňujúce  
pochopenie dopravného 
diania ako celku. Cieľom 
bolo predchádzanie neho- 
dovosti na cestách, pre-
cvičenie správnej bezpeč- 
nej jazdy na bicykli, ktorý  
je pre dieťa prvým skutoč- 
ným dopravným prostried- 
kom. Žiaci si pod vedením 
odborného inštruktora ove-
rili vedomosti z dopravnej 
výchovy a naučili sa, že je 
dôležité dodržiavať pravidlá 
cestnej premávky. 

Mgr. Michaela Micherdová, koordinátor ZŠ s MŠ Maurerova

Na mailovú adresu mesačníka Krompašský spravodajca dostala  
redakčná rada sťažnosť, adresovanú primátorke mesta a náčel-
níkovi Mestskej polície v Krompachoch v tomto znení:
Členovia štatutárnych orgánov spoločností, ktoré majú sídlo a pre-
vádzky v priemyselnej zóne na Hornádskej ulici v Krompachoch, 
podávame sťažnosť na správanie sa neprispôsobivých občanov,  
žijúcich v neďalekej rómskej osade, ktorý vážne ohrozujú bez-
pečnosť našich zamestnancov, bezpečnosť zamestnancov našich 
obchodných partnerov, ktorí sem prichádzajú aj zo zahraničia,  
ako aj iných osôb, prichádzajúcich do tejto časti mesta pracovne, 
alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.  
Nemiestne „správanie sa“ určitej časti neprispôsobivých občanov 
tejto lokality je kompetentným tohto mesta určite známe. Ide o rôz-
ne nadávky a vulgarizmy, ktorými miestni častujú prechádzajúce 
osoby. Každý rok sa s príchodom leta situácia zhoršuje, nakoľko 
maloleté deti (často len päť – šesťročné, aj mladšie), ktoré sa kúpu  
v rieke Hornád, si potom políhajú uprostred pomerne frekventova-

nej cesty,  vedúcej k priemyselnej zóne, pričom v takýchto situáciách  
môže byť len krok k tragédii. V poslednom čase sa naši zamestnan- 
ci, ale aj tretie osoby, intenzívnejšie sťažujú na hádzanie kameňov  
maloletými osobami do áut pri prejazde Hornádskou ulicou  
na ceste do / zo zamestnania a z vlastnej skúsenosti túto skutočnosť  
môžeme potvrdiť aj my, štatutári. 
Naši zamestnanci / obchodní partneri vytvárajú pre túto spoločnosť  
hodnoty, riadne platia dane, neporušujú zákony tohto štátu  
ani nariadenia mesta, napriek tomu majú problémy s bezpečnoťou. 
Žiadame Vás, pani primátorka mesta, Ing. Iveta Rušinová a Vás, 
pán náčelník Mestskej polície Krompachy, Mgr. Jozef  Kuna, aby 
ste prijali účinné opatrenia na zaručenie bezpečnosti osôb prechá-
dzajúcich touto časťou mesta.
S úctou 

Píšete nám

Dopravná výchova

Letný prímestský tábor v CVČ PRIMA 2016
Aj toto leto sa v Centre voľného času PRIMA otvoril denný  
prímestský tábor. Deťom sme každý pracovný deň pripravovali  
program na dvore CVČ PRIMA, kde ich čakalo pieskovisko, tram-
polína, hry, relaxačné cvičenia a tvorivé dielne. Každý štvrtok  
sme absolvovali výlet mimo Krompách. 
Prvý táborový týždeň sa niesol v duchu víl, škriatkov a rozprávok.  
Na svoje si prišli najmä dievčatá, no nenudili sa ani chlapci. Deti 
mali možnosť  zahrať sa na ozajstné víly, princov a princezné v kaš- 
tieli v Kluknave.
Spoločne sme spoznávali  domáce zvieratká na farme v Hodkov-
ciach, kde mali deti možnosť zajazdiť si na koňoch. 
V kaštieli v Markušovciach sme sa naučili o živote v minulosti  
a v letohrádku Dardanely si deti mali možnosť zahrať na historic-
kom klavíri. 
Každý týždeň sme navštívili knižnicu, kde sa nám o skvelý a po- 
učný program postarala pani Jurečková. 
Deťom prajeme úspešný školský rok a tešíme sa na Vás opäť o rok.

       Tatiana Kraková (Poznámka redakcie: Článok prišiel po uzávierke, preto je uverejnený s mesačným oneskorením.)

Ing. Imrich Smaržík - predseda predstavenstva  SEZ, a.s. Krompachy a HOLDING, a.s.         
Ing. František Dzurilla - konateľ  za SEZ PLASET s.r.o.                                             
Ing. Ladislav Filip - konateľ za SBS SEZ s.r.o.                                                      
Ing. Jozef Perháč, PhD. - člen predstavenstva  ZINKOZA, a.s.                                    
Ing. Milan Fecko - predseda predstavenstva   Za Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.   
Vladimír Lacko – Umakov          
za Vladimír Lacko
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Americký lektor 
na Gymnáziu v Krompachoch

V školskom roku 2016/2017 budú Krompachy domovom pre 
zahraničného lektora Zacha Wroblewskeho. Pochádza z Ala-
bamy zo Spojených štátov amerických. Má 22 rokov a nedávno  
úspešne dokončil bakalárske štúdium ekonómie a histórie  
na BerryCollege. Po mesiaci strávenom na našej škole sme sa 
zaujímali o jeho dojmy a pocity. Urobili sme s ním rozhovor,  
o ktorý sa s vami chceme podeliť.

Zach, mohol si si vybrať  
ktorúkoľvek inú krajinu,  
prečo práve Slovensko?
Z: Jednoducho som chcel  
ísť do Európy a Slovensko 
je veľmi pekná krajina.
Chcem bližšie spoznať  
históriu a kultúru vášho  
národa a zároveň chcem  
bližšie spoznať školský 
systém na Slovensku.
Ako sa ti páčia Krompa-
chy ?
Z: Som zvyknutý na väčšie 
mesto, ale aj napriek tomu 

sa mi Krompachy páčia. Žijú tu veľmi príjemní ľudia a fascinuje ma 
aj okolitá príroda.
A čo hovoríš na našu školu?
Z: Páči sa mi, je malá, útulná, panuje v nej rodinná atmosféra, 
je tu menej študentov, a tak sa im môžem viac venovať.
Ako vyzerala tvoja prvá vyučovacia hodina u nás?
Z: Mal som veľkú trému, ale už je dobre. Zistil som, že angličtina 
študentov na gymnáziu je na dobrej úrovni a že nebudeme mať 
problém komunikovať. Denne teraz učím 2-3 hodiny. 
Ako sa ti páči slovenčina ?
Z: Je to veľmi ťažký jazyk, hlavne kvôli výslovnosti. Ale mám  
poľské korene a dúfam, že po 10  mesiacoch sa po slovensky doho-
vorím.  

Ako vyzerá tvoj zvyčajný deň?
Z: Idem do školy, poobede  mám futbalové tréningy s miestnymi 
futbalistami, pozerám televíziu, chodím von aj so staršími žiakmi 
gymnázia. Bol som napríklad na huby, zažil som to po prvýkrát. 
Desať mesiacov je dlhá doba. Kto alebo čo ti chýba najviac?
Z: Rodina, priatelia, moje domáce zvieratká, jedlo, počasie...
Si z oblasti, kde je horúco. Je tu dosť chladno, však ? 
Z: Určite. Nie som na to zvyknutý. Zima bude strašná. Ale teším sa, 
že budem chodiť na  Plejsy, pretože mám rád lyžovanie.
Chutí ti naše slovenské jedlo? Ktoré je tvoje najobľúbenejšie?
Z: Mám rád mexickú kuchyňu,  ale chutí mi aj tu na Slovensku. 
Bryndzové halušky sú naozaj veľmi dobré.
Dozvedeli sme sa, že máš veľmi rád futbal. Chodíš hrať k našim 
 futbalistom z FK Pokrok Krompachy?
Z: Futbal ma veľmi baví, hrávam ho od svojich 10-tich rokov.  
Bol som univerzitným brankárom na BerryCollege. Krompašský 
futbalový tím je super, sú tam dobrí hráči a užijeme si spolu vždy 
veľa zábavy.
Čo naše slovenské tradície? Páčia sa ti? Aké tradície máte  
v Amerike?
Z: Takými významnými tradíciami v Amerike je Deň vďa-
kyvzdania a Halloween. Vaše tradície sú dosť rozdielne. Teším sa  
na Vianoce, Veľkú noc, na oblievačku, ktorú my v Amerike nepo-
známe.
Ktoré miesta na Slovensku by si chcel navštíviť?
Z:  Vysoké Tatry, Slovenský raj, Spišský hrad a Bratislavu. 
Ako sa ti páčilo  na výmennom pobyte v Rýmařove ?
Z: Bolo to super. Rád stretávam a spoznávam nových ľudí. V Čes-
ku som bol prvýkrát, navštívil som po prvýkrát hrad – Bouzov, 
 manufaktúru na výrobu papiera a spolu so študentmi som sa zapojil  
do štafetového behu. 
Zach, čo by sme mali robiť, aby sme sa zlepšili v angličtine?
Z: Určite pozerať filmy, čítať knihy a čo najviac rozprávať, aj keď 
občas urobíte gramatické chyby. 

Zach, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a dúfam, že sa ti u nás bude 
páčiť aj naďalej.

                                                                         
Barbora Pacovská a Kamila Jenčíková

  Gymnázium Krompachy, II. A

Zo života našich gymnazistov

Európsky deň jazykov na Gymnáziu v Krompachoch

Naša škola si už tradične pripomína 26. 9. Európsky deň jazykov. 
Tento rok si žiaci pripravili tradičný program vo všetkých jazy- 
koch, ktoré sa pokúšame zvládnuť a ovládnuť v priebehu  

štúdia na gymnáziu. Štyri moderátorky, štyri jazyky a štyri  
pásma vytvorené z básní, piesní, úsmevov a prezentácií  
v slovenčine, angličtine, nemčine a ruštine. Šikovní spolužiaci 
nám so svojimi vyučujúcimi pripravili pestrú jazykovú  
koláž, ktorá pobavila i poučila. „Zapochodovali“ sme si 
s nemčinou, prehodili zopár slov v angličtine, časť osadenstva, ktorá  
ovláda azbuku si zaspievala po rusky, a nakoniec sme si vypočuli  
slovenské ľudové piesne z úst talentovaných speváčok. Utvrdili 
sme sa v presvedčení, že učiť jazyky sa oplatí, lebo koľko jazykov 
poznáme...však viete . Mgr. Marcela Hojstričová 

Gymnázium Krompachy

Poďakovanie

Aj touto cestou sa chceme v mene celej smútiacej rodiny poďakovať všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším milovaným manželom,  
otcom a dedkom Kristiánom Mášom na poslednej rozlúčke a tým nám pomohli zmierniť náš žiaľ nad náhlou stratou milovanej  
osoby. Ďakujeme za láskavé slová útechy, prejavy sústrasti, vyjadrené osobne a kyticami, a za všetko, čím ste sa snažili zmierniť  
náš veľký žiaľ v najťažších chvíľach.                             Smútiaca rodinaŽivot ti nedoprial dlhšie žiť, no v našich srdciach ostávaš stále žiť.
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V chorvátskom Poreči sa v dňoch  22. - 25. 9. 2016 konal druhý ročník  
Majstrovstiev sveta v mažoretkovom športe. Tohto šampionátu 
sa zúčastnil aj krompašský mažoretkový súbor CHEEKY GIRLS.  
Po úspešnej reprezentácii na majstrovstvách Slovenska a násled-
ne Európy sa súbor nestratil ani v svetovej konkurencii. Viac ako 
4500 mažoretiek z takmer pätnástich krajín sveta bojovalo o svetový  
titul. Súbor CHEEKY GIRLS reprezentovalo 17 dievčat vo vekových  
kategóriách kadetiek (8-11 rokov), junioriek (12-14 rokov), senioriek 
( od 15 rokov), ktoré súťažili  v šiestich formáciách. Tieto štyri náročné  

dni, na ktoré sa dievčatá celý rok pilne pripravovali, sprevádzala  
už od začiatku skvelá nálada. Prvý súťažný deň sa predviedla  
najmladšia formácia duo pom-pom Alexandra Jenčíková a Vanessa  
Čechovská, ktoré porotu očarili natoľko, že získali striebornú me-
dailu. Ďalším dňom súťaž pokračovala staršou vekovou kategóriou  
junioriek, kde Krompachy reprezentovali Diana Papcunová, Kristína  
Ondášová a Gabriela Čižmáriková, a vytancovali si bronzovú me- 
dailu. Najstaršia veková kategória senioriek tiež bojovala zo všetkých 
síl a v silnej konkurencii formácia trio pom-pom získala 6. miesto, 
formácia mini pom-pom 4. miesto. Posledný súťažný deň ostáva-
li ešte dve želiezka v ohni a to formácie mixov. Mini mix kadetky,  
ktoré na majstrovstvách Európy získali titul 1. Vicemajstra Európy, 
dokázali, že bojovať a nevzdávať sa, sa naozaj oplatí a s touto for-
máciou sa stali MAJSTERKAMI SVETA. Víťaznú formáciu repre-
zentovali Sára Tkáčová, Monika Brejčáková, Sabína Sabová, Aneta  
Rybárová, Vanessa Čechovská, Tamara Leskovská a Diana Kolářová.  
Formácia mini mixu senioriek, ktoré na majstrovstvách Európy zís-
kali titul 2. Vicemajstra Európy, tiež vylepšili svoje skóre, ukáza-
li svoje kvality a vytancovali si striebornú medailu. Striebro si odniesli  
Soňa Micherdová, Daniela Pokrivčáková, Ivana Filipová, Veronika  
Pindrochová, Michaela Širilová a Lenka Šoldrová. Nesmierna  
radosť v súbore, slzičky šťastia, hrdý tréner a pyšní rodičia, to všet-
ko sprevádzalo dievčatá na ceste domov. Veľká vďaka, že toto všetko  
sa mohlo zrealizovať, patrí dievčatám za svoju tvrdo odvedenú  
prácu, rodičom za ich podporu a sponzorom. 
         Lenka Šoldrová

V dňoch od 30. septembra do 3. októbra 
2016 sa 45 študentov Gymnázia v Krom-
pachoch  zúčastnilo už po tretíkrát vý- 
menného pobytu v Českej republike. Na-
ším dočasným domovom bolo krásne 
historické mestečko Rýmařov. 
Hostitelia z rýmařovského gymnázia nás 
privítali s otvoreným náručím, hudbou  
a moravskými koláčmi, ktoré poláskali ne-
jeden žalúdok. Počas cesty do Rýmařova 
sme navštívili nádherný  hrad Bouzov, kde 
boli natáčané mnohé rozprávky a filmy.  
V dedinke Ruda sme zas obdivovali krás-
nu krížovú cestu, ktorej sochy boli vytesané  
v barokovom štýle.
V sobotu ráno sme sa rozdelili na dve sku- 
piny. Prvá skupina spolu s niektorými  
žiakmi Gymnázia v Rýmařove s Mgr.  
Danielou Waresovou a Mgr. Amáliou  
Krausovou navštívila mesto a zámok Brun- 
tál a v ňom maliarsku výstavu. Neskôr  
sme sa prešli na Uhlířsky vrch, z ktorého  
sme obdivovali čarovný výhľad na široké  
okolie a navštívili sme aj Kaplnku 
v Lipkách. Medzitým sa naše dvadsaťčlenné 
družstvo spolu so zahraničným lektorom 
Zachom Wroblewskim a Mgr. Marcelou 
Hojstričovou zapojilo do štafetového behu, 
ktorý zorganizovalo Gymnázium v Rýmařo- 
ve pri príležitosti 70.výročenia jeho založenia.  
Každé družstvo muselo zabehnúť sedem- 
desiatkrát kilometrový okruh. Naši  študenti  

to zvládli super a veľmi im pomohol lektor  
Zach, ktorý beháva maratóny. Spoločne  
vybojovali krásne piate miesto.
V sobotné dopoludnie si pre nás žiaci Gym-
názia v Rýmařove pripravili rôzne zaují-
mavé aktivity, vďaka ktorým sme sa lepšie  
spoznali a poriadne sa zabavili. Panovala  
medzi nami priateľská atmosféra, sprevá-
dzaná hudbou a spevom našich talentova-
ných susedov. Samozrejme, že sme navštívili  
aj rymařovské gymnázium počas Dňa otvo-
rených dverí. Zúčastnili sme sa aj besedy  

s významným fotografom Jindřichom  
Štreitom, ktorý nám rozprával o nebezpe-
čenstve drog  a prostredníctvom svojich  
fotografií nám priblížil životy drogovo  
závislých  ľudí.
V nedeľu sme po výborných raňajkách nav-
štívili jedinú ručnú výrobňu papiera vo Veľ-
kých Losinách, ktorá už 400 rokov nepre-
tržito vyrába papier. Potom sme sa prešli  
lesom, ktorý viedol od nádherného kú-
peľného mestečka Karlova Studánka, kde  
sa natáčal aj známy film S tebou mě  
baví svět. Počas prechádzky lesom sme  
mali možnosť vystúpiť na vyhliadku  
ku krížu, a tak si užívať jedinečný záži- 
tok z výhľadu na okolie. 
Posledný deň sme strávili v nádhernom meste  
Olomouc, kde sme obdivovali jeho námestie,  
jedinečný orloj a neskôr sme sa zastavili  
aj v Bazilike minor Panny Márie na Svä-
tom Kopčeku. Mnohí z nás si domov  
odnášali aj typické olomoucké syrečky  
so zaujímavou arómou, ktorá nám „spríjem-
ňovala“ ovzdušie v autobuse. 
Všetci z nás si z tohto výletu odniesli nád-
herné spomienky, nové priateľstvá a zážitky.  
Už teraz sa tešíme, že na budúci rok priví-
tame našich priateľov z  Rýmařova u nás,  
v Krompachoch. 

Barbora Pacovská a Kamila Jenčíková

Gymnázium Krompachy, II. A

Gymnazisti v Rýmařove

Veľké úspechy našich dievčat nás tešia
CHEEKY GIRLS NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA
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Beh ulicami mesta Krompachy Predstavujeme Vám novozaloženú 
športovú skupinu v našom mestePrvá októbrová nedeľa  patrí Maratónu mieru, ktorý sa každoročne  

koná v Košiciach, ale tá druhá nedeľa už tradične patrí nám,  
a to športovému podujatiu Beh ulicami Krompách. 

Na toto podujatie sme právom pyšní, pretože spája priaznivcov 
ľahkej atletiky a športu vôbec. 51. ročník známeho cestného behu, 
ktorý každoročne organizuje mesto Krompachy a komisia Škol-
stva a športu pri Mestskom zastupiteľstve Krompachy. Veľkým  
potešením pre nás všetkých bolo nielen príjemné počasie, ale  
aj početná účasť športovcov. Celé dopoludnie sa nieslo príjemnou  
športovou atmosférou, ktorej výsledkom boli úspešní bežci na stup- 
ni víťazov. Najpočetnejšiu skupinu tvorili deti a žiaci, čo je veľmi 
dobrým predpokladom vzniku pozitívneho vzťahu ku rekreačné-
mu športu a športu vôbec, pretože problémom súčasnosti sa  stáva  
klesajúca fyzická aktivita dnešných detí, ktorú nahrádza mobil,  
počítač a televízor. Pozitívny vzťah detí k zmysluplnej fyzickej  
aktivite ovplyvňuje nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budú-
ce úspechy v živote a zdravom životnom štýle. Je totiž veľmi prav-
depodobné, že z aktívnych detí vyrastú aktívni dospelí a uvedomelí  
ľudia, ktorí budú pozitívnym príkladom pre svoje deti. Preto veľké  
poďakovanie pani primátorke Ing. I. Rušinovej, vedeniu mesta,  
Ing. J. Znancovi, pánovi P. Vaľkovi, členom komisie Školstva  
a športu. Zároveň  „ďakujem“ patrí  všetkým, ktorí svojou prá-
cou prispeli k realizácii krásneho športového podujatia. Už teraz  
sa tešíme na všetkých športovcov, ktorí prídu aj na ďalší ročník 
tohto pekného športového podujatia.

 
PaedDr. Slávka Šmidová

podpredseda komisie školstva športu

Kto sme
Dovoľte, aby sme sa Vám predstavili. Sme  tréningová skupina,  
v ktorej sa stretávajú ľudia, aby sa pripravili na preteky typu  
Spartan race. Spartan race training group Krompachy, v skratke 
SRTG Krompachy, vznikla v našom meste dňa 8. 2. 2015.
Čo je podstatou tohto druhu športu
Preteky Spartan race patria do kategórie terénnych prekážko-
vých závodov. Kombinuje sa tu beh s tažkými silovými a technic-
kými prekážkami. Tieto závody sa delia podľa obtiažnosti na Spar-
tan sprint (minimálne 5 km a minimálne 20 prekážok),  Spartan 
super (13+ km a 25+ prekážok), Spartan beast (20+ kilometrov  
a 30+ prekážok) a Spartan ultra beast ( 42+ kilometrov a 60+ pre-
kážok). Zvyčajne sa tieto preteky organizujú v kopcoch, takisto 
existuje aj pretek pre deti,  tzv. Spartan kids. Rastúca popularita 
týchto prekážkových závodov spojila spočiatku 6 ľudí z Krompách, 
ktorí sa stretávali na spoločných tréningoch, aby sa mohli pripra-
viť na tento prekážkový závod, ktorý bol pre každého z nich veľkou 
výzvou. Títo ľudia tvorili základ pre založenie tréningovej skupiny.  
Tieto skupiny začali vznikať po celej strednej Európe. Po mesiaci  
fungovania k nám začali postupne chodiť na tréningy aj ďalší  
Krompašania. Postupne sme si začali svojpomocne stavať prekáž-
kovú trať v lese nad Starou Mašou, kde je momentálne postave-
ných 16 prekážok a jeden okruh má cez 3 kilometre. Na tejto trati  
trénujeme najčastejšie, keďže je to najlepšia príprava na pretek.  
No a okrem toho chodíme behať aj po okolitých kopcoch. V roku 
2015 sme ako tím z Krompách absolvovali 7 pretekov, ktoré sa or-
ganizovali na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Poľsku s dobrými 
výsledkami nielen jednotlivcov, ale aj tímu. Vrcholom sezóny 2015 
boli ME v Spartan race, ktoré sa konali v Tatranskej Lomnici a trať 
tu mala cez 30 kilometrov. Pokračovali sme aj v zime sériou troch 
zimných pretekov, ktoré sa konali už na začiatku sezóny 2016.  
Pre túto sezónu sme si ako najvyšší cieľ stanovili, ako zdolať Ul-
tra Beast, ktorý sa konal prvýkrát v Európe a to priamo na Sloven-
sku, vo Vechci pri Vranove nad Topľou. Pretek mal 48 kilometrov  
a 62 prekážok, zúčastnilo sa ho 7 ľudí z nášho tímu a do cieľa sme 
došli v priemere za 9 hodín. Túto sezónu sa k nám pridali ďalší  
štyria Krompašania, no boli by sme radi, keby sa náš tím rozrástol  
ešte minimálne o polovicu.  Momentálne má naša SRTG 15 čle-
nov. Kto by sa rozhodol pridať k nám, stačí sledovať našu FB strán-
ku Spartan race training group Krompachy. Pre budúcu sezónu sa  
na podporu našej činnosti budeme usilovať získať sponzorov.  
Rozšírením našich radov o nových členov sa budeme snažiť o to, 
aby sa nám v čo najhojnejšom počte podarilo reprezentovať naše 
mesto nielen doma, ale i v zahraničí.

Peter Baluch
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V sobotu, 24. 9. 2016, sa Krompachy zo- 
budil do slnečného rána. Ranné teploty  
už síce zodpovedali ročnému obdobiu,  
no slnečné lúče potešili jak organi- 
zátorov športového podujatia tak súťa-
žiacich. O 9. hod. sa na športovom areáli 
pod Maurerovou ulicou  stretli členovia 
Komisie kultúry a mládeže pri MsZ  
v Krompachoch ako organizátor podu-
jatia, aj samotní súťažiaci. 
Na úvod všetkých zúčastnených privítal 
podpredseda komisie Kultúry a mládeže 
Matúš Stana, ktorý vzápätí  mikrofón odo-
vzdal moderátorovi Jakubovi Horváthovi, 
členovi komisie, aby súťažiacich obozná-
mil s priebehom jednotlivých súťaží.
Čo všetko si mohol každý zúčastnený  
vyskúšať?
Spinning: Nielen nadšenci cvičenia, ale aj 
„bežní smrteľníci“, ktorí iba občas zájdu 
do fitness centra. Je to špecifický druh cvi-
čenia na špeciálnych rotačných bicykloch, 
ktorý nie je rovnaký ako bežné bicyklova-
nie. Pre nadšencov tohto športu, ale aj pre 
úplných začiatočníkov pripravila inštruk-
torka Danka Bartková krátku ukážku  
a tréning na spinningových bicykloch.
Jumping: Vyskúšať si skákanie na tram-
polínach bolo možné pod vedením in-
štruktoriek Silvie Saxovej a Simony Mni-
chovej z Fit centra. Už samotný názov  
jumping prezrádza, o čo ide. Skákanie, 
skákanie a opäť skákanie. Nejde však  
o klasické skákanie na obyčajnej tram-
políne, ale o skákanie na Jumping PRO-
FI trampolíne s rúčkami na uchytenie. Tie 
eliminujú nárazy a tým je toto cvičenie 
vhodné takmer pre každého. 
Tae-bo: Pod vedením inštruktora Paliho 
Šomšáka bolo pastvou pre naše oči. Tae-bo  
je športový systém, ktorý pomáha zhadzo-
vať nielen prebytočné kilogramy, ale upev-
ňuje svalovú hmotu a pomáha telu byť 
skutočne “fit“. Ide o druh cvičenia, ktorý  
kombinuje prvky viacerých bojových ume-
ní - karate, taekwon-do, klasický box  
v spojení s prvkami tanečného aerobiku. 
Piloxing: Je spojením troch pohybových 
cvičení - elegantného tanca, koordiná-
cie pohybov pilates a kondične náročného  
boxu.  To najlepšie pre naše telo, nielen na 
účinné chudnutie, sme si mohli vyskúšať 

pod vedením inštruktorky Aničky Ďorko-
vej.
Zumba: Je tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a dobrej nálady. 
Kombinuje dynamickú latinsko-americ-
kú hudbu a latinsko-americké tance spolu  
s aeróbnymi pohybmi. Zumbu sme si za-
cvičili s inštruktorkou Helenkou Spišákovou. 
Spartan race: Najviac uchvátil našich naj-
menších. Sparťanský tréning a pretek na 
sparťanskej dráhe, zostavenej z niekoľkých 
prekážok, menej i viac náročných nám 
pripravili krompašskí nadšenci spartan  
race zo skupiny „Spartan race training 
group Krompachy“.
Jogabatic: Cvičenia v pároch nám uká-
zali chalani zo zoskupenia Jogabatic Trio,  
ktorého členom je aj spoluorganizátor 
Športového dňa Jakub Horváth. Program 
akcie nám spestrili svojím vystúpením   
s náročnou choreografiou.

Na všetkých stanovištiach street worko-
utového ihriska si mohol každý záujemca  
vyskúšať pripravené druhy cvičenia.  Čo 
je vlastne „street workout“? Jednoducho 
cvičenie, pri ktorom sa využíva váha vlast-
ného tela na náradí, ktoré je vonku. 
Na bradlách a hrazde sa pritom dajú robiť  
zázraky. A ste po celý čas na čerstvom 
vzduchu.
Hlavným dôvodom, prečo sa Športový deň 
konal, boli  súťaže, ktorých sa mohli záu-
jemcovia o športové zápolenie zúčastniť  
a vyhrať tak hodnotné ceny. Pre víťazov 
boli pripravené pamätné medaily a poháre,  
a samozrejme spomínané ceny. Súťažilo sa 
v disciplínach: maximálny počet zdvihov  
na bradlách a maximálny počet zdvihov na 
hrazde s vlastnou váhou tela. Ďalej nasle-
doval hlavný pretek na sparťanskej dráhe. 
Štartovalo sa vo viacerých vekových ka-
tegóriách, počnúc od detí, mládeže až po 
dospelých nadšencov. Všetci to bravúrne 
zvládli. 
Športové zápolenie sme zakončili žrebo-
vaním tomboly, ktorú si mohli návštevníci  

podujatia zakúpiť a vyhrať tak niektorú  
z cien od našich štedrých sponzorov.
Som presvedčený, že nultý ročník Športo-
vého dňa sa vydaril. Bol určený pre mužov,  
pre ženy i pre deti. Našou snahou bolo vy-
hovieť všetkým vekovým kategóriám,   
nadšencom športu, či už aktívnym, pa-
sívnym, alebo rovno nešportovcom, ktorí  
si práve vďaka tejto akcii možno nejaký 
druh z ponúkaných aktivít športu vyberú,  
vyskúšajú a neskôr obľúbia.
Na záver by som sa rád poďakoval všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku 
k dielu, aby sa akcia vôbec uskutočnila. 
Inštruktorom, že nám prišli ukázať niečo 
zo svojho obľúbeného športu, ktorému sa 
venujú. Všetkým športovcom a súťažiacim  
za účasť. Mestu Krompachy za materiálne 
vybavenie stolmi a stánkami na ihrisku.  
Za aktívne vyhľadávanie sponzorov 
členkám komisie Janke Cukerovej a Márii  
Lonskej. Lebo bez sponzorov by nebolo  
akcie. Naše veľké ďakujem preto patrí  
sponzorom: Kody sport Club Krompachy, 
Trik design - p. Martinovi Piatkovi, SOOF 
- p. Petrovi Jenčíkovi, Askony 
- p. Ľubomírovi Stehlíkovi, 
Fit Centru Krompachy, Diskont - p. Zuzane  
Varechovej, Milk Agro - p. Ditrichovej, 
ALTAN s.r.o. - p. Jozefovi Krížovi, LC 
Elektro – p. Martinovi Uhrínovi, Krom 
–Sat  s.r.o. Krompachy,  Salón ÚSMEV -  
Jane Cukerovej, TOMI Design – Tomášovi  
Chovancovi, Diskont XXL, X-SHOP 
- Márii Danajkovej, Skvelá cena Poprad  
- Silvii Lonskej, W-GYM Krompachy,  
WAMIT s.r.o. Krompachy, Textil-Thanh  
Tran Ngoc, Cukráreň BALKÁN - Mulaim  
Ademi, AUTO MOTO - p. Rudovi  
Čiasnohovi, Sklo porcelán - p. Kollárikovi, 
Zelenina NICO - p. Bandžuchovi. A na zá-
ver ďakujem mojim kolegom, poslancom, 
ktorí na túto akciu darovali celú sumu,  
na ktorú sa zo svojich poslaneckých  
odmien skladali počas celého uplynulého 
roka.
Verím, že počas nultého ročníka sa nám 
podarilo zmapovať všetky nedostatky  
a budúci ročník tejto súťaže bude úspeš-
nejší ako ten predchádzajúci. Už teraz  
sa naň tešíme.  

  

             Bc. Matúš Stana 

                 podpredseda Komisie kultúry a mládeže pri MsZ  

Športový deň 2016 

Krompašský spravodajca 
je v predaji po 20. dni 
v príslušnom mesiaci. 

Uzávierka príspevkov je 
do 10. dňa daného mesiaca.
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