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Fašiangovanie na Plejsoch voňalo klobáskou, no najmä pankuškami

NA SVOJE SI PRIŠLI VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE
Predveľ konočné obdobie karnevalov a zábavy sa v Krompachoch už niekoľ ko rokov spája s Pankuškovými fašiangami.
Podujatie organizované mestom z roka na rok získava viac na popularite. Ani tento rok nebol výnimkou a počas dvoch
víkendových dní prišlo na Plejsy vyše štyritisíc návštevníkov.
priamo pred návštevníkmi čabajku vyrábali. „Vždy sa teším práve
na čabajku. Chodievam tu každý rok a je to super. Zabíjačkové
špeciality to je moje,“ zdôraznil s úsmevom Košičan Jozef Tóth.
Jeho trojročnej dcére však najviac chutili pankušky, ktoré pripravovali aj majstri z obľúbenej televíznej šou o varení. Domáci
pekári a pekárky vsadili aj na tradičné gruľovníky, bryndzovníky či
kakaovníky. Samozrejme, ani oni neobišli pankušky. Počasie počas
fašiangov prialo aj lyžiarom. Tí, ktorí prišli v maskách, si mohli
dokonca zjazdiť svah bezplatne. Sneh patril aj mladým talentom,
ktorí z neho vyrábali maxisochy známych filmových postavičiek
i obľúbených zvieratiek. Nad hotelom, na zasneženom svahu, sa
zasa vynímali tri snehové pankušky. Na svoje si prišli aj najmenší
návštevníci, ktorých zabávali usmievaví šašovia. „Sme tu prvýkrát.
Páči sa nám tu. Ochutnali sme toho dosť veľa a ani nemusíme ísť na
obed. Chutilo nám všetko. Je to milá akcia. Určite aj na budúci rok
Pankuškové fašiangy sa tešia veľkej obľube. Foto: M.Šimoňáková
sem prídeme,“ uviedli manželia Sedláčkovci z Prievidze, ktorí do
Krompách prišli na návštevu k známym. Dodajme, že Pankuškové
O otvorenie sa už tradične postarali folklórne súbory so sprievo- fašiangy patria k TOP podujatiam tohto roka v rámci Košického
dom a krompašská dychovka. Folklór a tradície sprevádzali samosprávneho kraja, program Terra Incognita, jeden z hlavných
návštevníkov počas celej soboty aj nedele. O dobrú zábavu sa partnerov podujatia.
postarali domáci folkloristi, vrátane detského folklórneho súboru
Mária Šimoňáková
Krompašanček, pozvanie prijali aj margeciansky Jadlovec, spevácka skupina Gelničanka, folkloristi zo susednej Kluknavy, Kaľavy,
Kežmarku i Vojkoviec. K ochutnávaniu fašiangových špecialít
návštevníkom zahrala ľudová hudba Gregovci, hudobná skupina
Ščamba, skupina Bravo z Novej Ľubovne a úsmev na perách
vyčarila ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc. Ochutnávanie
a vychutnávanie bolo leitmotívom celého fašiangovania. Dobre si
zamaškrtiť a popritom aj zasúťažiť mohli dospelí, ale aj deti. Vybrať
si mohli zo súťaží v jedení pankušiek, ovarovej polievky, či hotdogov. Najväčším lákadlom však bolo ochutnávanie zabíjačkových
špecialít, ktoré pripravovali dolnozemskí Slováci z Nadlaku,
Békéscsaby, ale aj domáci majstri. Práve maďarská Békéscsaba sa
už dlhé roky hrdí titulom – hlavné mesto klobásy a starej dobrej
čabajky málokto odolá. Hoci ide o klobásu typickú pre Maďarsko,
pôvodnú receptúru na dolnú zem priniesli slovenskí sedliaci,
ktorí sa sem prisťahovali. „Klobásu robíme podľa tradičných
osvedčených receptov. Kvalitná klobása, rovná sa kvalitná paprika
a mäso,“ zdôraznil jeden z majstrov mäsiarov, ktorí na Plejsoch
Majstri mäsiari pripravovali obľúbenú čabajku. Foto: M.Šimoňáková
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NA SLOVÍČKO S PREDSEDOM KOMISIE
Ing. Eva Derdáková, predsedníčka Komisie finančnej a majetkovej pri MsZ
V novej rubrike NA SLOVÍČKO... vám každý mesiac prinesieme krátke rozhovory s predsedami
jednotlivých komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch. Keďže financie sú hybnou silou
fungovania v meste, ako prvú sme oslovili Ing. E. Derdákovú z finančnej a majetkovej komisie.
Ako hodnotíte uplynulý rok 2016 z pohľadu investícií v meste. Ktoré z nich boli rozhodujúce?
„Boli to práve členovia Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ, ktorí navrhli, aby mesto navýšilo
úverový rámec na 500 tis. € na rozsiahlejšiu rekonštrukciu chodníkov a komunikácií v našom meste.
Aj obyvatelia v okrajových častiach nášho mesta si zaslúžia poriadny chodník či cestu. Veľmi pozitívne
hodnotím skutočnosť, že poslanci neschválili predaj Zdravotného strediska na Štúrovej ulici, ale
podporili návrh členov komisie, zrekonštruovať komunikácie v tomto areáli.“
Z pohľadu objemu použitých financií, ktoré investície budú v roku 2017 najdôležitejšie?
„V roku 2017 sa mesto bude uchádzať o nenávratné finančné príspevky na rekonštrukciu odborných
učební v ZŠ Zemanská a ZŠ s MŠ Maurerova ul., zateplenie budovy MŠ na Hlavnej ul., a rekonštrukcia
budovy MŠ na Robotníckej ul. Rozsiahlou investíciou bude rekonštrukcia Domu kultúry, najmä
oprava strechy, ktorá je v havarijnom stave.“
Aké úskalia, Vy ako dlhoročná odborníčka na financie, vidíte v niektorých investíciách?
„Najväčšou hrozbou pre naše mesto je iba sčasti prenajatý HPP a neúspešné obchodné súťaže.
Ak sa nestane zázrak, tak mesto bude mať veľmi vážne finančné problémy.“
Mária Šimoňáková

Projekty v meste
Projektový zámer: KROMPACHY – Rekonštrukcia objektu materskej školy na Robotníckej ulici.
Zámerom je rekonštrukcia existujúceho objektu materskej školy s ponechaním funkčnosti
existujúceho objektu a rozšírením kapacít o 1 triedu pre 20 detí. Oprávnené výdavky 301 500 €,
spoluúčasť mesta 15 075 €.
Projektový zámer: Rekonštrukcia odborných učební Základnej školy a materskou školou na Maurerovej ulici v Krompachoch. Zámerom je rekonštrukcia fyzikálnej učebne, biologicko-chemickej
učebne. Oprávnené výdavky 117 690 €, spoluúčasť mesta 5 884,50 €.
Projektový zámer: Modernizácia odborných učební Základnej školy na Zemanskej ulici v Krompachoch. Zámerom je rekonštrukcia fyzikálnej učebne, vybudovanie novej biologicko-chemickej
učebne z pôvodnej klasickej triedy a odstráni sa tak problém s nutnosťou prenášania
pomôcok z kabinetov do klasických tried. Oprávnené výdavky 119 850 €, spoluúčasť mesta
5 992,50 €.
Pripravovaný projekt: Zateplenie Materskej školy na Hlavnej ul. 3 v Krompachoch. Projekt rieši
komplexné zateplenie objektu MŠ v rozsahu: zateplenie fasády, ostenia okien a dverí, zateplenie
strechy, múrov a sokla školy. Oprávnené výdavky 200 000 €, spoluúčasť mesta 10 000 €.

P OZ VÁ N K A
NA JARNÉ UPRATOVANIE
Príroda sa nám opäť prebúdza a začína ožívať a hrať farbami. Je ten
správny čas ísť do lesa a vrátiť mu
aspoň kúsok z toho dobra, čo nám
dáva. Komisia kultúry a mládeže
pri MsZ v spolupráci s Mestom
Krompachy sa opäť rozhodla zorganizovať verejné čistenie lesov v okolí
mesta. Srdečne Vás všetkých pozývame na 2. ročník jarnej očisty prírody pod názvom SAMI SEBE - v sobotu
1. apríla 2017 Stretneme sa pred
MsÚ o 9:00 hod., kde organizátori podajú všetky
potrebné informácie a podľa účasti sa rozdelíme
do skupín. Každá skupina si vyberie určitú
trasu, chodník, lúčku, ktorú prejde a vyzbiera odpadky. Vrecia a rukavice dostane každý pri
MsÚ. Všetci vieme, že odpadkov a vecí, čo
do lesa nepatria, je viac než dosť. Príďte svojou
dobrovoľnou účasťou podporiť túto skvelú

Spoločenská
rubrika
JUBILANTI

Srdečne blahoželáme
jubilatom, ktorí sa v mesiaci
marec /2017/ dožili svojho
životného jubilea:
Biala Magdaléna
Ďaláková Helena
Haduch Jozef
Jánoš Pavol
Jendrichovská Daniela
Juščáková Viera
Kertés Pavol
Kubindová Mária
Lacko Jozef
Maníková Katarína
Miženko Ján
Nádeníčková Katarína
Penazziová Anna
Skurková Gizela
Šefčík František
Vydrová Mária
Weigner Ľuboš

Narodenia vo februári
2017
Bagínová Stella
Bandžuch Matej
Borucký Jozef Juraj
Čarnoká Diana
Čupaj Samuel
Diro Ivan
Hanušovská Dominika
Jánoš Michal
Kalejová Claudia
Kočík Alex
Melegová Nela
Neubeller Anita
Župa Mateo

Úmrtia vo februári 2017

myšlienku! Iba tak spravíme niečo dobré pre
prírodu a okolie nášho mestečka. Veková kategória je neobmedzená! Tešíme sa na Vašu účasť
a veríme, že sa zase stretneme v hojnom počte!

Bc. Matúš Stana
podpredseda Komisie kultúry a mládeže

Čiasnoha Pavol
1950 – 2017
Konevalová Mária
1933 – 2017
Kopáčik Pavol
1947 – 2017
Paulovičová Magdaléna
1926 – 2017
Poláková Eva
1971 – 2017		
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PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA
Vážení a milí Krompašania,
dovoľte mi, aby som sa Vám po dlhšej prestávke opäť prihovorila.
Cítim potrebu Vás oboznámiť aspoň s tým, čo chceme, resp.
plánujeme v meste, v tomto roku urobiť. Snažím sa Vás o aktivitách
mesta informovať v čo najväčšej miere prostredníctvom našej
mestskej webovej stránky – www.kompachy.sk, resp. na facebooku
a taktiež na osobných stretnutiach s Vami. Tí, ktorí si zvykli, že
som častejšie občanov informovala prostredníctvom týchto novín
sú možno sklamaní, niektorí sa možno tešia, avšak chcem vyhovieť
tým, ktorí si želajú, aby naše noviny dali väčší priestor radšej iným
prispievateľom. Chcem Vás všetkých požiadať, aby ste nehľadali
za mojimi príspevkami žiadnu politiku a ani iné nekalé zámery,
pretože mojím záujmom je len a jedine informovať Vás, občanov
mesta Krompachy.
Kultúrne a spoločenské aktivity
Vážení Krompašania, v tomto roku sme aktivity mesta začali
„Pankuškovými fašiangami“. Všetci, ktorí prišli pod Plejsy
v dňoch 18. - 19.2.2017 zažili pravú fašiangovú atmosféru -zabíjačku z Rumunského Nadlaku, výrobu pravých dolnozemských
čabjanských klobás z Maďarska, pankušky, ktoré pripravili naše
základné školy, beľuše, tradičný koláč v našom regióne, ktorý
pripravovala Materská škola na Hlavnej ulici, spolu s Centrom
voľného času, rôzne kysnuté dobroty v podaní študentov a majstrov
zo Súkromnej spojenej školy SEZ Krompachy, vystúpenia rôznych
folklórnych skupín, lyžovačku v maskách, rôzne súťaže a najmä
dobrú a nefalšovanú zábavu. Môžem smelo konštatovať, že ešte
ani jeden ročník „Pankuškových fašiangov“ nenavštívilo také
množstvo ľudí ako tento rok, a to nielen z nášho mesta, ale takmer
z celého Slovenska. Spoluorganizátorom tohto podujatia bol už
tradične Košický samosprávny kraj, ktorý nám na organizáciu
podujatia prispel finančnou čiastkou 5 tisíc eur, za čo chceme
predsedovi KSK a všetkým zainteresovaným srdečne poďakovať.
Podujatie „Pankuškové fašiangy“ patria medzi 10 top podujatí,
ktoré sa organizujú v rámci nášho kraja a podujatí Terra Inkognita.
Sme na to patrične hrdí, že sme boli už pred 5 rokmi vybraní na
organizovanie takéhoto významného podujatia.
O týždeň neskôr, dňa 24.2.2017 mesto pripravilo Prvý reprezentačný ples mesta Krompachy. Každý kto ho navštívil sa
mohol zabaviť pri dobrej hudbe, v krásne vyzdobenej reštaurácii
Centrum. Už teraz, najmä tí, ktorí sa na plese zúčastnili sa pýtajú,
či bude aj druhý ročník. Ak nám zdravie a život dovolí, budeme sa
snažiť aj na budúci rok pripraviť ples tak, ako to robia už niekoľko
desiatok rokov aj iné mestá. Ďakujem všetkým sponzorom a tým,
ktorí toto nádherné podujatie pripravili.
Kráľ Ferdinand I. 18. augusta 1561 udelil Krompachom právo
vykonávať dva výročné trhy, jarné v týždni po Jurajovi a jesenné
na Matúša. V novodobej histórii sa 26 rokov v meste koná tradičný
jarmok. Pred šiestimi rokmi sme obnovili tradíciu jarných trhov.
Preto Vás chcem všetkých pozvať na Jarné trhy kvetín a zelene,
na ktoré sa tešia nielen záhradkári a milovníci kvetov z Krompách,
ale aj z okolia. Opäť sa budú konať na mestskom trhovisku
a parkovisku pred OD Centrum.
Pre deti a mládež pripravujeme Festival tanca spojený s podujatím Medzinárodného dňa detí. Tieto podujatia sa budú už
tradične konať dňa 3. júna pred hotelom Plejsy.
Príprava projektov financovaných z dotačných prostriedkov
Na mestskom úrade v súčasnosti pripravujeme niekoľko projektov
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a chystáme sa podať žiadosti o dotácie z EÚ fondov, a taktiež
zo štátneho rozpočtu na jednotlivé aktivity.
Na niektoré projekty sme už dotácie získali, a to na: „Rozšírenie
a rekonštrukciu materskej školy na ul. SNP“, „Rekonštrukciu
a rozšírenie kamerového systému“, „Prestrešenie tribúny na
Multifunkčnom ihrisku pod Okruhliskom“ a „Opravu cesty na
Družstevnej ulici“.
V tomto čase mesto už podalo na riadiaci orgán žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov z EÚ fondov a štátneho rozpočtu
na projekt: „Rekonštrukciu a rozšírenie materskej školy na
Robotníckej ulici“. Ďalej pripravujeme projekty, na ktoré chceme
podať žiadosť o dotácie, a to na: „Cyklistický chodník“, v smere
na Slovinky, „Zateplenie Materskej školy na Hlavnej ulici“,
„Zateplenie a zmena vykurovacieho systému Základnej umeleckej školy na Ul. Mikuláša Šprinca“, „Oprava hasičskej zbrojnice“,
„Likvidácie skládok odpadu“, „Rekonštrukcia Železiarenského
hámru“.
Železiarenský hámor Stará Maša
Zo štátnej cesty smerom z Kolinoviec na Starej Maši je vidieť
historickú budovu Železiarenského hámru. Zub času a niektorí
obyvatelia mesta sa podpísali pod jej zlý technický stav. Strecha na
objekte bola zdevastovaná, pretože jej nosné drevené časti skončili
u niekoho v peci a železné prvky stavby zase v zberných surovinách.
V predchádzajúcich rokoch sme postupne získali finančné
dotácie na historický a archeologický prieskum a na vypracovanie
projektovej dokumentácie. Veľká vďaka za pomoc patrí rodine
Krumpaolcovej a Skrakovej, rodákom z nášho mesta, ktorým veľmi
záleží na tom, aby sa zachovali historické pamiatky v našom meste.
Minulý rok sme získali dotáciu vo výške 18 tis. eur z ministerstva
kultúry na opravu zvislých a vodorovných konštrukcií. Mesto
Krompachy prispelo ďalšími finančnými prostriedkami, aby sme
stavbu zastabilizovali a zastrešili. V tomto roku by sme chceli
ďalej pokračovať v záchranných prácach posledného objektu zo
starých železiarní. Žiadosť o ďalšie dotácie na Ministerstvo kultúry
SR sme už predložili v minulom roku. Po ukončení stavených
a reštaurátorských prác viem si v tomto objekte predstaviť, aby
bolo zriadené Krompašské múzeum. Mestu chýba takýto objekt.
Po zlikvidovaní Múzea Krompašskej vzbury takmer všetky exponáty boli prevezené do Spišského múzea. Verím, že sa niekedy
podarí získať tieto exponáty späť do mesta, tam, kde patria. Veď
naše mesto má bohatú banícku a hutnícku históriu a okrem
toho, že sa o tom píše v niektorých knihách, v meste po starých
železiarňach je len minimum pamiatok. A je to veľká škoda, pretože
naše deti a vnuci už o histórií mesta nemajú žiadnu predstavu.
Musíme deti učiť a pripomínať im našu históriu, lebo “Národ, ktorý
nepozná svoju minulosť je odsúdený prežiť ju znova (Szienkiewicz)
a národ, ktorý pohŕda dejinami nie je hoden budúcnosti“.

(pokračovanie na 4 strane)
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PRIHOVÁRA SA VÁM PRIMÁTORKA
Budova Starej nemocnice na Hornádskej ulici. Veľmi sa teším, že
sa nám podarilo zachrániť budovu bývalej nemocnice, ktorá patrila
k najstarším na Slovensku. (Prevádzka nemocnice v Krompachoch
začala v roku 1900). Umiestnená je na konci Hornádskej ulici.
Môžem smelo povedať, že patrí k najkrajším objektom, ktoré
sa v meste ešte zachovali. Zrejme málokto vie, že v tomto roku
oslávime 120 rokov od postavenia Železiarne v Krompachoch.
V roku 1897 postavila Krompašsko-pohornádska železiarska
spoločnosť modernú železiareň, technologicky najdokonalejšiu
a najväčšiu v Uhorsku. Kríza po prvej svetovej vojne však viedla
k obmedzeniu činnosti a nakoniec úplnému zastaveniu fabriky
v roku 1923.

V súčasnosti v tejto budove sú umiestnené kancelárie pre Zberný
dvor, Komunitné centrum a v blízkom čase tam vznikne prevádzka
Ministerstva vnútra, stolárska dielňa, ktorá bude vyrábať nábytok
pre policajný zbor. Prácu tam nájde na začiatku 14 ľudí, neskôr sa
plánuje rozšíriť prevádzka až na 30 osôb.
Oprava komunikácií
Tak ako v minulom roku a rokoch predchádzajúcich pristúpime
k oprave a rekonštrukcií miestnych komunikácií najmä tam, kde
je ich stav najhorší. Pripravujeme projekt na opravu priestranstva
a schodiska na ul. Maurerovej, pred bytovým domom č. 11. Opravy
miestnych komunikácií a chodníkov budeme realizovať z vlastných
zdrojov mesta. Vzdialenosť nášho mesta od diaľnice z každej strany
je asi 15 km, čo v súčasnosti, v čase rozvinutého automobilizmu
je minimálna vzdialenosť. Ak bude Košický samosprávny kraj
úspešný pri získaní dotačných prostriedkov, pravdepodobne ešte
v tomto roku sa začne s opravou štátnej cesty od hranice okresu
Košice – okolie po Spišské Vlachy. V rámci tejto rekonštrukcie ciest
dôjde aj k rozšíreniu križovatky v Krompachoch pri Jubilejnom
dome.
Rekonštrukcia strechy Domu kultúry
Vážení spoluobčania, možno niektorí z Vás sa pozastavili nad
faktom, že v Dome kultúry, tak ako po iné roky sa nekonajú žiadne
kultúrne akcie. Je to preto, že v minulom roku sme zaznamenali
vážne deformácie nosných prvkov strechy nad divadelnou sálou,
preto sa táto časť objektu zatvorila. Rokmi zanedbaná údržba tohto
objektu sa podpísala pod zlý technický stav strechy a v súčasnosti
sa pripravuje projekt na opravu. Táto rozsiahla oprava bude mesto
stáť značné finančné prostriedky, ktoré budeme zabezpečovať
z vlastných zdrojov. Vážení občania, z vyššie uvedených dôvodov,
až do celkovej opravy strechy nebudeme môcť divadelnú sálu
využívať, a preto mesto nezabezpečuje pre Vás žiadne kultúrne
podujatia, ktoré je možné uskutočniť jedine v tomto priestore.
Krytá plaváreň
Postupne začíname pripravovať krytú plaváreň na letnú prevádzku.

Opäť bude k dispozícií vonkajšia terasa, kde si návštevníci budú
môcť užiť aj slniečko. Aj keď prevádzka plavárne sa obmedzuje už
len na letné dni, aj tak jej samotné fungovanie mesto stojí nemalé
finančné prostriedky. Ročne na jej prevádzku vyčleňujeme sumu
okolo 50 tis. €. V tejto sume sú zahrnuté nielen prevádzkové
náklady, ale aj pravidelné opravy a výmeny technologického
zariadenia. Plaváreň bola spustená v roku 1992 a len postupne sa
vymieňajú niektoré zariadenia. Vlani sme do obnovy zainvestovali
viac, pretože sme zabezpečili nové poplastovanie plaveckého
bazéna. V tomto roku máme v pláne opraviť detský bazén. Ak
by sme každoročne plaváreň neobnovovali, už by bola dávno
nefunkčná. V čase, keď je plaváreň zatvorená, sú zo strany občanov
požiadavky na jej otvorenie. Keď je plaváreň otvorená je takmer
prázdna. Vážení spoluobčania, mali by sme si vážiť, že v meste sa
nachádza takéto zariadenie. Nepoznám mesto, s takým počtom
obyvateľov, aby malo na svojom území krytú plaváreň. Chápem
Vás, že je Vám ľúto za kúpaliskom „Snežienka“, (aj mne je ľúto,
pretože som tam prežila krásne letné dni), avšak v súčasnej dobe,
keď je nutné spĺňať prísne hygienické podmienky, nie je v silách
mesta tento areál opätovne oživiť. Už v predchádzajúcich číslach
Krompašského spravodajcu som písala, že mesto nie je vlastníkom
pozemkov a taktiež v našom katastri sa nenachádza teplá
podzemná voda, ktorá je podmienkou pre založenie kúpaliska.
Napríklad v Lipanoch je existencia vrtu s teplou termálnou vodou
a aj napriek tomu sa mestu nedarí zohnať investora na výstavbu
termálneho kúpaliska.
Vážení spoluobčania,
chcem Vás poprosiť, aby ste boli hrdí na to, čo v meste máme
a vážili si to, čo naši predkovia a ľudia predchádzajúcej aj súčasnej
generácie vybudovali. Je len veľmi málo miest na Slovensku,
s počtom 8950 obyvateľov, aby malo tak vybudované športoviská,
ako sú u nás. Nachádza sa tu už spomínaná krytá plaváreň,
lyžiarske stredisko Plejsy, multifunkčné ihriská, tenisové kurty,
vonkajšie basketbalové ihriská, street workoutové ihrisko,
futbalové ihrisko, športová hala, telocvične a najmä krásna
príroda - hory a lesy, ktoré obklopujú mesto, v ktorých sa nachádza
množstvo značkovaných turistických trás. V meste máme krásnu
a hodnotnú knižnicu, ktorú obdivujú všetci návštevníci, ktorí do
nej zavítajú. Stavím sa, že mnoho Krompašanov ešte do našej
knižnice ani nevkročilo. V Krompachoch sú štyri materské školy,
detské jasličky, dve stredné, tri základné školy, jedna špeciálna
škola, základná umelecká škola a centrum voľného času. Takmer
raritou na Slovensku je, že v takom malom meste už viac ako 117
rokov dobre funguje nemocnica (a pritom nie sme ani okresným
mestom). Máme dve zdravotné strediská a individuálne umiestnené odborné ambulancie. Aj keď priemysel v tomto čase nie je u nás
na vrchole verím, že raz ešte príde doba, keď v meste sa priemysel
pozviecha a bude dostatok pracovných príležitosti.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som na záver môjho príspevku
citovala známeho filozofa 19. storočia Arthura Schopenhauera:
Myslíme veľmi zriedka na to, čo máme, ale vždy na to, čo nám chýba.

Všetko podstatné o dianí v meste nájdete na stránke

www.krompachy.sk
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PREDSTAVUJEME
Ing. Vladimír Sajdák, konateľ Mestských lesov Krompachy
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch
na svojom rokovaní 22. februára 2017
vo svojom návrhu pre Valné zhromaždenie spoločnosti Mestské lesy Krompachy, s. r. o. schválilo za konateľa tejto
spoločnosti Ing. Vladimíra Sajdáka.
Pripravili sme s ním krátky rozhovor.
Pán inžinier, vieme o Vás, že po maturite na Strednej lesníckej škole
v Prešove ste pokračovali v štúdiu
na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Prečo práve štúdium lesníctva?
Prvé roky života som prežil v horárni na Zahure v Spišských
Vlachoch. Vyrastať v horárni a nevstrebať do seba čaro okolitej
prírody sa asi ani nedá. Potom to už išlo akosi samo. Potulky lesmi
s otcom, privoňanie k poľovníctvu, a keď sa priblížil čas voľby
strednej školy, vôbec som neváhal. V Prešove som sa uistil, že moja
cesta je správna, a tak som v nej pokračoval.
Pochádzate teda zo Spišských Vlách?
Som rodený Krompašan (smiech), ale celý život žijem v Spišských
Vlachoch. V Krompachoch som sa len narodil, mám k nim však
blízky vzťah, pretože okolitá príroda spája naše mestá. Mesto
v susedstve a hlavne jeho lesy som si rýchlo obľúbil.
Kde ste nastúpili po ukončení vysokej školy?
Hneď po skončení štúdia na univerzite som nastúpil na Mestské
lesy v Krompachoch, kde ma ústretovo a srdečne privítal zabehnutý
kolektív. Ako technik pre pestovnú a ťažbovú činnosť som okamžite
prišiel do styku s pravou lesníckou prevádzkou. Postupne som
naberal praktické skúsenosti a uplatňoval ich s väčším, niekedy aj
menším úspechom, priamo v lese.
Aké sú Vaše pracovné plány, čo plánujete urobiť ako prvé, Vaše
vízie do budúcnosti?
V mestskej firme pracujem už piaty rok, takže viem, kde nás tlačí
topánka. Stále a všade je čo zlepšovať a lesníctvo nie je výnimkou.
Ale aby som odpovedal na Vašu otázku. Všetky plány, činy a vízie
smerujú k napĺňaniu nadčasového odkazu nestora slovenského
lesníctva Jozefa Dekreta Matejovie: „Zachovať lesy potomstvu, lebo
oni sú predpokladom udržania života na Zemi.“ Mojou úlohou je
zosúladiť túto myšlienku s potrebami mesta a jeho občanov k ich
spokojnosti. Či sa mi to podarí a do akej miery, ukáže čas a posúdia
ďalšie generácie Krompašanov.
Vaše záľuby vo voľnom čase?
Možno je to zvláštne, ale aj vo voľnom čase sa pohybujem v lese
a prírode. S flintou na pleci a jazvečíkom pri nohe, v kanoe na vode
a pádlom v ruke, alebo s batohom na chrbte a mapou vo vrecku.
Z Vašich odpovedí vyplýva, že máte od malička kladný vzťah
k prírode. Usudzujem preto, že ste človek na pravom mieste.
Ďakujem Vám za rozhovor a želám Vám veľa pracovných úspechov.
								
							

Ďakujem pekne.
Zhovárala sa: Marta Mičeková
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ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
Dnes: Chrípka
Aká je to choroba?
Chrípka je infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva
rýchlo sa šíriaci a premenlivý vírus. Prebieha
ako akútne zápalové ochorenie horných
dýchacích ciest. Nástup chrípky je náhly,
z plného zdravia. Často začína zimnicou,
triaškou, bolesťami hlavy a prudko stúpajúcou
teplotou na 39 – 40ºC. Chorý má bolesti
svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, pocit
sucha a škriabania v hrdle, nádcha začína
1-2 dni po začiatku ochorenia. Ku klinickým
príznakom dochádza už v priebehu 1 až
3 dní od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú
komplikácie, príznaky po 3 - 5 dňoch odznejú,
k úplnému uzdraveniu dochádza po 2 až 4
týždňoch. Najčastejšie komplikácie chrípky
sú zápal priedušiek, zápal stredného ucha,
prínosových dutín a zápal pľúc. Komplikácie
často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici
a u vysoko rizikových osôb (starých ľudí a ľudí
trpiacich na chronické ochorenie srdca) môžu
spôsobiť až ohrozenie života.
Aká je liečba?
Chrípka sa nelieči, len sa miernia príznaky.
Nevyhnutný je pokoj na lôžku, odporúčajú
sa lieky na tlmenie bolesti hlavy, svalov a zníženie teploty a dostatočný príjem tekutín.
Jestvujú však lieky – antivirotiká, ktoré obmedzujú a zastavujú rozmnožovanie vírusu
v dýchacích cestách, avšak tie sa využívajú
len vo výnimočných prípadoch najmä kvôli
nežiaducim účinkom.
Ako sa chrípka diagnostikuje?
Mnoho ľudí si mýli chrípku s prechladnutím,
avšak chrípka je väčšinou vážne celkové
ochorenie. Lekár zvyčajne určuje diagnózu
na základe klinických príznakov. Rozlíšiť
chrípku od iných respiračných infekcií na
základe príznakov však nie je jednoduché.
Počas epidémie 60 – 70% pacientov s jasnými
príznakmi chrípke podobného ochorenia
má vlastne chrípku, zostatok môže trpieť na
inú vírusovú infekciu. Potvrdiť vírus chrípky
umožňujú laboratórne testy z výterov hrdla
alebo nosa. Taktiež je možné dokázať vzostup
protilátok v krvi. Laboratórne testy sa však
nerobia u každého chorého. Aké sú príznaky
bežného prechladnutia? Prechladnutie začína
kýchaním a nádchou, slzia oči, chorý má pocit
bolesti hrdla. Teplota, zvyčajne do 38 st. sa
objavuje 1-2 dni po začiatku nádchy. Ochorenie je obmedzené na horné dýchacie cesty,
bez celkových príznakov. Príznaky bežného
prechladnutia trvajú kratšie a komplikácie ako

zápal pľúc sa vyskytujú zriedka. K úplnému
uzdraveniu dochádza rýchlejšie.
Ako dlho je človek nákazlivý?
Obdobie nákazlivosti, teda obdobie, kedy sa
od chorého na chrípku môžu nakaziť ľudia
v jeho okolí, je 3 – 5 dní od vzniku príznakov
u dospelých a do 7 dní u malých detí. Ktoré
skupiny sú najrizikovejšie? Z hľadiska získania chrípkovej infekcie sú rizikovou skupinou
osoby so zníženou imunitou a deti predškolského veku. Z hľadiska závažnosti priebehu
ochorenia sú to osoby s rôznymi chronickými
ochoreniami, napr. kardiovaskulárneho systému, metabolickými ochoreniami a chronickými ochoreniami dýchacích ciest. Čo sa
týka možných komplikácií chrípky, ďalšou
rizikovou skupinou je staršia populácia.
Ako sa chrániť pred chrípkou?
Prevencia vzniku a šírenia chrípky a chrípke
podobných ochorení sa zameriava na zabránenie prenosu vírusov z chorého na zdravého
človeka, ako aj na posilnenie celkovej odolnosti
organizmu. Je preto potrebné udržiavať
sa stále v dobrej fyzickej kondícii najmä
správnou životosprávou, dopriať si dostatočnú
pohybovú aktivitu (každodenný pobyt na
čerstvom vzduchu, cvičenie), otužovanie
organizmu. Ďalej je to (najmä v chladnom
období) vhodné obliekanie, ktoré môže
zabrániť prechladnutiu. Keďže sa chrípka
prenáša vzduchom, dôležité je časté účinné
vetranie miestností najmä v školách, škôlkach,
upratovanie navlhko. V čase epidémie chrípky
je rozumné vyhýbať sa podujatiam, kde je veľká
koncentrácia ľudí (kiná, divadlá, diskotéky
a pod.). Z hľadiska ďalšieho šírenia infekcie
je veľmi dôležité obmedzenie kontaktu s
ostatnými ľuďmi počas trvania príznakov
ochorenia. Chorí by mali používať papierové
vreckovky jednorazovo, po použití ich zahodiť
a umyť si ruky. Najefektívnejšou ochranou
pred chrípkou je však očkovanie.
Prečo by sme sa mali očkovať?
Očkovaním sa vytvárajú v tele očkovaného
špecifické ochranné protilátky, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia, prípadne zmierňujú
jeho priebeh a znižujú nepriaznivé dôsledky
chrípky. Očkovacie látky proti chrípke sa od
ostatných očkovacích látok odlišujú tým, že ich
zloženie sa každoročne mení podľa aktuálnych
kmeňov vírusu chrípky cirkulujúcich v predchádzajúcej sezóne, preto je potrebné
očkovanie podstúpiť každoročne, čo je do
istej miery nevýhoda oproti iným očkovacím
látkam, kde sa preočkováva napr. raz za
niekoľko rokov.

osôb uvedených v príbalovom letáku vakcíny),
ktorá chce znížiť pravdepodobnosť infikovania
sa vírusom chrípky. Očkovanie sa odporúča
osobám vo vysokom riziku nákazy. Táto
skupina zahŕňa osoby 59 ročné a staršie,
dispenzarizovaných pacientov (bez ohľadu
na vek) s chronickými ochoreniami dýchacích
ciest, srdcovo-cievneho aparátu, metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami.
Očkovanie sa taktiež odporúča zdravotníckym
pracovníkom, ktorí prichádzajú do priameho
kontaktu s pacientom, ako aj osobám umiestneným v liečebniach pre dlhodobo chorých,
geriatrických centrách a ústavoch sociálnej
starostlivosti a osobám žijúcim v kolektívnych
zariadeniach, (napr. študenti na internátoch).
Môžu aj iné vírusy zapríčiniť podobné
ochorenie?
Okrem vírusu chrípky môžu ochorenie
podobné chrípke zapríčiniť aj iné patogény:
Rhinovírusy, RS vírusy, adenovírusy a vírusy
parachrípky.
Ako sa prenáša chrípka?
Vírus sa prenáša kvapôčkovou infekciou
pri kašľaní a kýchaní. Vírus infikuje bunky
sliznice dýchacieho traktu a v týchto bunkách
sa rozmnožuje po 4 – 6 hodinách. Z napadnutej bunky sa uvoľňuje niekoľko tisíc vírusov,
ktoré infikujú ďalšie bunky a pri kašľaní
a kýchaní sa dostávajú do ovzdušia.
Ako sa chrípka lieči?
Ako viacero vírusových ochorení, chrípka sa
musí vyležať. Odporúčané sú lieky na tlmenie
bolesti hlavy, svalov a zníženie teploty. V niektorých krajinách sú dostupné na liečenie
chrípky typu A antivirotiká amantadine a rimantadine: oba sú rovnako efektívne, ale
amantadine môže mať neurologické a rimatadine gastrointestinálne nepriaznivé účinky.
Okrem toho veľmi často vzniká rezistencia na
oba lieky.
Inhibítory neuraminidázy pod názvom
Relenza (inhalačná forma) a Tamiflu (tabletková forma) sú pomerne novými
liekmi proti chrípke dostupnými aj u nás;
sú zamerané na liečenie základnej príčiny
ochorenia, zabraňujú rozmnožovaniu vírusu
chrípky v dýchacích cestách. Široké, dlhodobé
a nekontrolované podávanie antivirotík však
môže viesť ku vzniku rezistencie a rýchlejším
antigénnym zmenám vírusu chrípky. Antibiotiká na chrípku neúčinkujú.

MUDr. Blažej Vaščák

Kto by sa mal dať zaočkovať?
Vakcínu proti chrípke je možné podať
každej osobe (okrem kontraindikovaných

praktický lekár pre dospelých
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Z činnosti MO MS
Ponúkame vám prehľad niektorých tohoročných jubileí , ktoré sú
spojené s naším mestom.

Výročia 2017
1. 1282 - prvý hodnoverný doklad o existencii Krompách, listina
				 kráľa Ladislava IV.; 735.výročie
2. 1527 - prvá pečať ; 490. výročie;
3. 13.9.1602 - dohoda so zemepánom Krištofom Thurzom –
				 poddanská práca sa nahrádzala odovzdávaním poplatkov,
				 odvtedy sa Krompachy považovali za slobodné kráľovské
				 mesto; 415. výročie;
4. 1662 - epidémia moru; 355. výročie;
5. 1727 - Piller kaštieľ; 290. výročie;
6. 1872 - dokončenie výstavby Košicko-bohumínskej železnice;
				 145. výročie;
7. 1887 - vydanie prvého slovensko-anglického slovníka:
				 Americký tlumač ku naučeňu še najpotrebnejších, zača				 tečných známoscoch z angľickej reči pre uhorských
				 Slovákoch v Amerike žijúcich (USA, Janko Slovenský);
				 130.výročie;
8. 1912 – vznik dychovej hudby a Robotníckeho spevokolu;
				 prvý kapelník Matej Hoppenthal; 105.výročie;
9. 1952 – akademický maliar Július Nemčík namaľoval obraz
				 Krompašská vzbura; olej, plátno; rozmery 366 cm/
				 162 cm; obraz je majetkom SNG; 65.výročie vzniku;
10. Ing. Ervin Barlai; narodený 19.6.1899 v Krompachoch, zomrel
			
4.7.1967; maďarský banícky a ekonomický odborník;
				 konštruktér; 50. výročie úmrtia;
11. János Bartel; 1.12.1862 pri Tarnowe (Poľsko) – 31.1.1945
				 Budapešť; strojný inžinier; v r.1887 prišiel do Krompách
				 – mal na starosti rekonštrukciu a rozšírenie závodu;
				 od r. 1900 ako hlavný inžinier spoločnosti Rimomurán				 sko-šalgotarjánskej; 155. výročie narodenia;
12. Doc. Ing. Jozef Blišťan; narodený 1.11.1922 v Rudňanoch;
				 významný energetik; 1952-1956 pracoval v krompašskej
				 elektrárni; 95. výročie nedožitých narodenín;
13. László Burunyi; narodený 19.4.1918 v Krompachoch, zomrel
				 1982; maďarský vzpierač; LOH Londýn (1948),
				 Helsinki(1952); 35.výročie úmrtia;
14. Albin Csáky; narodený 19.4.1841 v Krompachoch, zomrel
			
15.12.1912, pochovaný v Bijacovciach; uhorský šľachtic,
				 politik, spišský a šarišský župan; 105. výročie úmrtia;
15. Anton Daxner; narodený v Krompachoch, zomrel 12.8.1977
				 v Brezne; výrazná postava slovenského ochotníckeho
				 divadla, režisér, herec; 40. výročie úmrtia;
16. Gustáv Derfinyák; narodený 3.10.1864 v Krompachoch,
				 zomrel 17.3.1947; 38 rokov dielenský učiteľ na Štátnej
				 priemyselnej škole v Košiciach; 70. výročie úmrtia;
17. Prof. RTDr. Ing. József Gruber; narodený 5.11.1915
				 v Krompachoch, zomrel 26.11.1972 v Budapešti;
				 konštruktér; rektor TU v Budapešti; po ňom je pome				 novaná Metropolitná vodáreň v Budapešti;
				 45. výročie úmrtia;
18. Zsolt Harsányi; narodený 27.1.1887 v Krompachoch; maďarský
				 spisovateľ, scenárista, prekladateľ, novinár; napísal
				 libreto k opere Zoltána Kodálaya Hary János;
				 130. výročie narodenia;
19. Heitler Móric; 21.3.1847 Krompachy – 15.9.1923 Viedeň; lekár
				 (diplom získal na Viedenskej univerzite, 1871;
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				 kardiovaskulárne choroby), lingvista (gréčtina, latinčina),
				 prekladateľ; 170. výr. narod.;
20. Tibor Honty; narodený 1.9.1907 v Krompachoch; svetoznámy
				 fotograf, dokumentarista, reportér; 110.výročie
				 narodenia;
21. Jozef Hradský; narodený 26.2.1827 v Krompachoch; katolícky
				 kňaz, spišský historik, spisovateľ; jeho otec bol Ing. Karol
				 Hradský, riaditeľ železiarne; 190.výročie narodenia;
22. Želmíra Hurbanová (nar. 1852 v Hlbokom, pochovaná
				 v Krompachoch); 165.výročie narodenia;
23. Želmíra Hurbanová a Ing. Viktor Lorenc ako manželia
				 v Krompachoch (1872); 145. výročie;
24. Mudr. Michal Juščák; nar. 13.9.1922 v Krompachoch; riaditeľ
				 Fakultnej nemocnice v Košiciach; písal spišské
				 rečňovanky; 95.výročie nedožitých narodenín;
25. Vavrinec Koch z Krompách; narodený 1442; profesor 				 Academia Istropolitana a Viedenská univerzita; 575.
				 výročie narodenia;
26. Prof. Andrej Kuchen; narodený 7.10.1912 v Krompachoch;
				 telovýchovný pedagóg, vypracoval metodiku slovenskej
				 ľahkej atletiky; 105.výročie narodenia;
27. Mudr. Andrej Kukura; narodený 11.9.1912 v Krompachoch;
				 významný slovenský neurochirurg; najstarší z trojice
				 bratov Kukurovcov, lekárov, narodených v Krompachoch;
				 105. výročie narodenia;
28. Prof. Ján Kvasnička; narodený 5.11.1927 v Krompachoch;
				 pedagóg, historik, politológ; rektor UK; 90.výročie na				 rodenia;
29. Károly Láng; narodený v októbri 1877; strojný inžinier,
				 konštruktér, univerzitný profesor; v rokoch 1905 – 1912
				 žil v Krompachoch, bol vedúci dielne v železiarni; 140.
				 výročie narodenia;
30. Prof. Ondrej Lenárd; narodený 9.9.1942 v Krompachoch;
				 svetoznámy dirigent; 75.výročie narodenia;
31. Ján Petrík; narodený 16.3.1957 v Krompachoch; básnik,
				 dramatik, scenárista, vedúci Spišského literárnehoklubu;
				 60.výročie narodenia;
32. PhDr. Vladimír Puchala; narodený 26.11.1967 v Krompa				 choch; básnik, dramatik, prekladateľ; riaditeľ stratégií
				 TASR; 50.výročie narodenia;
33. Jozef Répászky; narodený 1828 v Krompachoch,
				 zomrel 5.9.1897 v Maďarsku; biskupský vikár,
				 archidiakon, kanonik, profesor; 120.výročie úmrtia;
34. Rudolf Rogensbogen; narodený v Krompachoch, zomrel
				 v 1982 v Krompachoch; štátny úradník, verejný činiteľ;
				 35.výročie úmrtia;
35. PhDr. Róbert Roško; narodený v Krompachoch 1932;
				 sociológ, SAV; 85.výročie nedožitých narodenín;
36. Július Schwartz; narodený 9.11.1852 v Slovinkách; banský
				 inžinier; pôsobil na Baníckej akadémii v Banskej
				 Štiavnici; 1910-1920 prednosta banského podniku
				 v Kremnici; 165.výročie narodenia;
37. Janka Synčák Cukerová; narodená 12.3.1977 v Krompachoch;
				 slovenská kameramanka; 40.výročie narodenia;
38. Dušan Škvarenina; narodený v Krompachoch 1939, zomrel
				 v Bratislave 15.9.1997; slovenský olympionik, LOH Rím,
				 dráhová cyklistika, tandem; 20.výročie úmrtia;
39. Ing. Karol Tetmajer ml.; narodený 19.5. 1852 v Krompachoch;
				 pedagóg, riaditeľ Strojníckej školy v Košiciach; syn
				 Vladislava, zakladateľa železiarne; 165. výročie naro				 denia;
(pokračovanie na 12 strane)
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Transparency International Slovensko
hodnotilo mestské noviny

Krompašský spravodajca
patrí do 10
najprínosnejších periodík
Transparency International Slovensko (TIS)
v uplynulom roku hodnotilo radničné
noviny. Podľa neziskovej organizácie TIS
sú asi tri štvrtiny mestských novín skôr
propagandou, hlasnou trúbou vedenia samospráv. Organizácia sa inšpirovala projektom od našich západných susedov
a hodnotila objektívnosť, užitočnosť
a verejnoprávny charakter novín v 100
najväčších mestách na Slovensku. Do porovnania napokon zaradila 83 samospráv.
V celkovom hodnotení sa mesačník Krompašský spravodajca umiestnil na 9. mieste.
Pre porovnanie, noviny okresného mesta
Spišská Nová Ves – Ičko sa umiestnili na 35.
mieste, Smižiansky hlásnik na 50. mieste.
Na Slovensku doposiaľ neexistoval projekt,
ktorý by podrobne mapoval úroveň mestských novín. Ten, z dielne TIS je prvou
lastovičkou. Podľa TIS, radničné noviny
sú periodickou tlačou, ktoré vydáva
mesto, obec, kraj. Informujú o miestnych
záležitostiach za verejné peniaze a pod
autoritou verejnej správy. Majú teda jednoznačne znaky verejnoprávnych médií.
„Radničné periodiká môžu byť problém,
pretože často ich obsah býva cenzurovaný
v prospech aktuálneho vedenia samosprávy,
ktorá má vydávanie periodika na starosti.
Obdobné prieskumy radničných periodík
v Českej republike ukázali, že cenzúra
radničných novín miestnymi politikmi a
úradníkmi bola skutočne masívna. Namiesto toho, aby tieto médiá prinášali objektívne
a názorovo vyvážené informácie, slúžili
skôr ako hlásne trúby pre skrytú politickú
kampaň vedenia samosprávy a očierňovanie
opozície,“ uvádza sa v stanovisku TIS. Do
hodnotenia TIS boli zaradené samosprávy,
ktoré vydávali alebo financovali za posledné
dva roky aspoň päť čísel radničných novín.
Súčasťou hodnotenia boli informácie o vydavateľovi, dodávateľovi obsahu, informácie
o redakčnej rade, o existencii písaného
štatútu periodika, náklady na vydávanie
novín, periodicita. Ďalším hodnotiacim kritériom bola veľkosť tzv. politickej plochy
v akejkoľvek podobe či už priamej
(informácie z radnice) alebo nepriamej
(tabuľky, fotografie, podtexty pod fotografie, informácie týkajúce sa mestských
organizácií kontrolovaných radnicou a pod.).

Hodnotila sa aj veľkosť politickej plochy o
budúcom rozhodnutí, veľkosť anonymnej
politickej plochy (články bez uvedenia autora alebo jeho ťažšej identifikácie), veľkosť
alternatívnej politickej plochy (polemika
a názorová pestrosť na mestské dianie),
veľkosť plochy so zápismi z uznesení zastupiteľstva, počet zmienok o vedení samosprávy, počet fotiek vedenia samosprávy,
veľkosť reklamnej plochy. Zohľadnená bola
aj veľkosť plochy, ktorá je uvedená poškodzujúcou formou (reakcie na alternatívne
až kritické vyjadrenia voči vedeniu radnice
zhadzujúcim, ironizujúcim či nejasným
spôsobom, pravidelné umiestňovanie vyjadrení a názorov primátora na prvých stranách periodika a na nepomerne rozsiahlej
ploche, kým oponent má priestor na vyjadrenie na desiatej strane pod reklamou,
„nápravné“ komentáre nad rámec obvyklého rozsahu výmeny názorov a pod. ).
Samosprávne periodiká dostali v hodnotení
„známku“ Index Benefit – porovnávací
index, na základe ktorého TIS zostavila
rebríček radničných novín v najväčších
samosprávach na Slovensku. „Výsledné
číslo indexu zachytáva prínos periodika
v oblasti informovania občanov o politike
a činnosti miestnej samosprávy. Index tak
slúži na porovnanie kvality periodík navzájom. Periodiká, ktoré sa v rebríčku
indexu Benefit umiestnili na popredných
miestach, hodnotíme pre občanov ako
obsahovo najprínosnejšie. Periodiká na
konci rebríčka sú najmenej prínosné, často
s poškodzujúcimi vyjadreniami vedenia
samosprávy na adresu názorových oponentov, s anonymnými článkami či veľkým
počtom zmienok a fotiek vedenia daného
mesta či obce,“ približuje TIS na svojom
webovom sídle.
Kvalita periodika Krompašský spravodajca v mesiacoch 04/2016 až 08/2016
Index BENEFIT periodika dosiahol
hodnotu 53.86%.
Politická plocha v periodiku tvorí 25.71%
obsahu.
V periodiku sa vyskytuje spolu 107 zmienok
o vedení radnice.
Reklama v periodiku zaberá 2.09% z celkovej plochy obsahu.
Bližšie hodnotenie nášho periodika
Krompašský spravodajca: apríl 2016
Číslo apríl 2016 periodika Krompašský
spravodajca prináša iba oficiálny názor
politického vedenia, diskusia úplne chýba.
Venuje menej priestoru činnosti radnice,
väčšina obsahu je o iných záležitostiach,
informácie o budúcich rozhodnutiach sa
prakticky nevyskytujú, takmer všetky člán-

ky o aktivitách radnice majú svojich autorov,
starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu a počet fotiek
starostu a vedenia radnice je zanedbateľný.
Výsledky čísla a kvalita periodika
Index SIGNAL pre toto číslo periodika
dosahuje hodnotu 0.94%.
Politická plocha v tomto čísle periodika
tvorí 36.81% obsahu. V čísle sa vyskytujú
2 zmienky o vedení samosprávy.
Reklama zaberá 1.03% z celkovej plochy
obsahu čísla.
Index SIGNAL žiadny
Krompašský spravodajca: máj 2016
Číslo máj 2016 periodika Krompašský
spravodajca prezentuje hlavne pozitívny
obraz o radnici, polemika v texte je prítomná,
ale minimálne. Venuje menej priestoru
činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných
záležitostiach, informácie o budúcich rozhodnutiach sa prakticky nevyskytujú, časť
informácií o aktivitách radnice nemá autora,
propaguje vedenie radnice abnormálne
často a počet fotiek starostu a vedenia radnice je zanedbateľný.
Výsledky čísla a kvalita periodika
Index SIGNAL pre toto číslo periodika
dosahuje hodnotu 4.11%. Politická plocha
v tomto čísle periodika tvorí 27.87% obsahu.
V čísle sa vyskytuje 30 zmienok o vedení
samosprávy. Reklama zaberá 0% z celkovej
plochy obsahu čísla. Index SIGNAL slabý
Krompašský spravodajca: jún 2016
Číslo jún 2016 periodika Krompašský spravodajca prináša rôzne názory na politiku
radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená.
Venuje menej priestoru činnosti radnice,
väčšina obsahu je o iných záležitostiach,
informácie o budúcich rozhodnutiach obsahuje, ale je ich málo, takmer všetky články
o aktivitách radnice majú svojich autorov,
propaguje vedenie radnice abnormálne často a počet fotiek starostu a vedenia radnice
je zanedbateľný.
Výsledky čísla a kvalita periodika
Index SIGNAL pre toto číslo periodika
dosahuje hodnotu 45.14%. Politická plocha v tomto čísle periodika tvorí 21.42%
obsahu. V čísle sa vyskytuje 35 zmienok
o vedení samosprávy. Reklama zaberá
2.75% z celkovej plochy obsahu čísla. Index
SIGNAL dobrý
Krompašský spravodajca: júl 2016
Číslo júl 2016 periodika Krompašský spravodajca prináša rôzne názory na politiku
radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená.

(pokračovanie na 10 strane)
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februára sa uskutočnila Plán práce 2017
Mestská únia žien Koncom
výročná členská schôdza základorganizácie Únie žien Sloven- ZO Únia žien Slovenska
hodnotila svoju nej
ska č. 6 v Krompachoch. Na zasadaní členky rekapitulovali uplynulý Marec:
činnosť
rok 2016 a prijali plán práce Beseda so spisovateľom – spolupráca s mestskou knižnicou.
na rok 2017. Krompašská organizácia má v súčasnosti 41 členiek.
Počas roka sa členky únie pravidelne stretávajú na kultúrnych,
spoločenských podujatiach i akciách organizovaných Mestom
Krompachy a ostatnými spoločenskými organizáciami. K ich
činnosti patrí aj každoročná starostlivosť o hroby rodiny
Litmanovej a hrobu J. Barča - Ivana. Uctia si výročia oslobodenia
mesta, Krompašskej vzbury, SNP, ukončenia 2. sv. vojny.
Rok 2016 bol bohatý na rôznorodú činnosť. Začiatkom roka sa
zúčastnili otvorenia Centra odpadového hospodárstva Krompachy, na výročnej schôdzi zhodnotili svoju činnosť za rok 2015
s posedením pri šiškách, ktoré upiekla R. Kopancová členka únie.
Jedna z členiek O. Dzimková v polovici uplynulého roka získala
ocenenie Biele srdce – sestra v praxi. Pripomenuli si Deň matiek,
zúčastnili sa Dňa otvorených dverí v krompašskej nemocnici.
Počas krompašského jarmoku členky únie, už tradične, napiekli
koláče, ktoré ponúkali návštevníkom. V októbri nezabudli na
seniorov, ktorým pripravili posedenie s občerstvením, zúčastnili
sa osláv storočnice úmrtia S. H. Vajanského a v decembri vyzdobili
vianočný stromček, ktorý bol súčasťou vianočnej dekorácie
mestského úradu. Na vianočné trhy napiekli vianočné koláče
a výťažok z ich predaja venovali krompašskej Základnej umeleckej
škole.
Na záver výročnej schôdze poďakovali mestu, primátorke,
poslancom i sponzorom, bez ktorých by ich aktivity nebolo možné
uskutočniť. Minútou ticha si uctili zosnulé členky H. Lovásovú,
K. Golabovú, M. Pavlovičovú.
Spracovala Mária Šimoňáková

Milé rozprávkové dopoludnie
Kniha od narodenia dieťaťa predstavuje hračku a s postupným
dozrievaním aj spôsob získavania nových informácií a poznatkov
z ríše rozprávok. Deti v období predškolského veku sa s rozprávkou
stretávajú v podobe leporiel, kníh s omaľovánkami, priestorovými
knihami s malým obsahom textu, v ktorých prevládajú veľké farebné
obrázky. Krásnu knihu o Nenásytnej húseničke, nám predstavila
pani knihovníčka J. Jurečková, ktorá prijala pozvanie do našej
materskej školy. Hoci vonku pršalo, my sme prežili jedno krásne
rozprávkové dopoludnie, vďaka pani J. Jurečkovej. Aj touto cestou by
sme sa jej chceli všetci srdečne poďakovať. Zároveň sme sľúbili, že ak
trochu vyrastieme, tak ju do knižnice prídeme navštíviť.
PaedDr. Slávka Šmidová
FOTO: archív MŠ

Vyhľadávanie občanov mesta odkázaných na pomoc – spolupráca
so sociálnou komisiou.
Apríl:
Brigáda v meste a v blízkosti svojho bydliska. Starostlivosť o hroby
rodákov (celoročne).Vyhľadávanie občanov odkázaných na
pomoc.
Máj:
Deň matiek – posedenie s programom a výstava ručných prác
Krompašanov.
Jún:
Účasť na akciách organizovaných mestom. Vyhľadávanie občanov
odkázaných na pomoc. Výlet s členkami do Slovenského raja.
Júl - august:
Prázdniny – spolupráca na požiadanie od iných organizácií.
September:
Spolupráca s MsÚ pri organizovaní Dni mesta Krompachy.
Výstavka a ochutnávka domácich zákuskov. Vyhľadávanie občanov
odkázaných na pomoc.
Október:
Posedenie s programom v rámci mesiaca úcty k starším. Návšteva
našich najstarších členiek. Vyhľadávanie občanov odkázaných na
pomoc. Beseda s lekárom. Výstavka ručných prác ZŠ - hľadáme
talenty.
November:
Zhodnotenie činnosti za rok 2017. Príprava plánu práce na rok
2018.
December:
Výzdoba vianočného stromčeka ručnými prácami našich členiek.
Privítanie Mikuláša. Vianočné trhy – ochutnávka vianočného
pečiva.
(Plán práce bude priebežne doplňovaný a aktualizovaný).
Sponzori pre tento rok:
Elektro – Uhrín, Kvety – Smiková, Zahy – Zahuranec, Sklo –
Kolárik, Klenoty – Jarkovský, Kadernícky salón – Uličná, Drogéria
– Varechová, Euronics – Čiasnoha, Kozmetika Bandžuchová,
Elektro – Mikulová, Hasma – Mikula, Mesto Krompachy, Avon
– Dzimková, Masážny salón – Mrosková, Promix – Probala,
HZ Metal – Horváth, Tomečková Daniela, Novinový stánok –
Hockicková Erika.
Spracovala: Mária Šimoňáková

POĎAKOVANIE
Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať MUDr. Ivanovi Buffovi a celému
kolektívu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice v Krompachoch pod
vedením primárky MUDr. Svetlany Lukáčovej a taktiež celému kolektívu novorodeneckého oddelenia pod vedením primárky MUDr. Márie Bartošovej za profesionálny
a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie pri narodení nášho syna Samuela.
Prajeme im všetkým veľa úspechov v ich ďalšej práci a veľa spokojných mamičiek.
Ing. Zuzana Čupajová s manželom Miroslavom,
dcérkou Eliškou a synom Samkom
Deti prežili rozprávkové dopoludnie
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Záhradkárska poradňa

(dokončenie z 8 strany)

Dusíkaté vápno – ozdravenie pôdy v záhradkách
Po dlhých rokoch sa v záhradkárskych
obchodoch opäť objavilo dusíkaté vápno.
O čo ide? Je to hnojivo s 20% obsahom
dusíka a 50% obsahom vápnika. Čím je
zaujímavé? Po jeho použití na hnojenie
nastáva jeho rozklad v pôde a produkty
jeho rozkladu majú veľmi dobrý účinok
na dezinfekciu a regeneráciu pôdy.
Vysokým obsahom vápnika a organicky
viazaného dusíka priamo podporuje
prirodzenú úrodnosť pôdy. Postupným
a rovnomerným uvoľňovaním živín z
hnojiva v pôde sa priaznivo ovplyvňuje
rast a vývoj rastlín a šetrí pôdnu vlahu.
Zvyšuje rastlinám dostupnosť vápnika,
ktorý následne posilňuje ich odolnosť voči poľahnutiu a napadaniu
plesňami. Po zbere zlepšuje skladovateľnosť plodín. Likviduje
napadnutie pozemku slimákmi a slizniakmi! Slimáky a ich vajíčka
sú likvidované hneď v prvých dňoch po aplikácii dusíkatého vápna.
Pri jeho cielenom použití proti slimákom sa napadnutie slimákmi
zníži až o 90% ! Použitie dusíkatého vápna znižuje výskyt burín
na záhonoch. V prvých dňoch po aplikácii dusíkaté vápno svojimi
účinkami ničí klíčiace buriny a semená burín. V pôde účinne ničí
pôvodcov hubových chorôb rastlín. Významne znižuje alebo úplné
odstraňuje nádorovitosť hlúbovín !! Pomáha likvidovať hubové choroby koreňov rastlín. Aplikáciou pri pestovaní zemiakov na vlhkú
pôdu po výsadbe až do doby krátko pred vzchádzaním zabránime
rastu burín. Zároveň likvidujeme aj larvy kováčikov v pôde tzv.
drôtovce, ktoré spôsobujú požer hľúz. Dusíkaté vápno ozdravuje
pôdu aj od háďatok, ktoré spôsobujú, že na koreňovej zelenine sa
nám vytvárajú drobné výrastky a veľa bočných korienkov. Dusíkaté
vápno aplikované na trávnik obmedzuje výskyt machu, púpav
a burín. Už vymenované účinky nám môžu pomôcť pri pestovaní
a zlepšiť kvalitu úrody a zvýšiť výnosy. V praxi som odskúšal
použitie dusíkatého vápna pri pestovaní hlúbovín a cibule. Úroda
kalerábov Gigant bola taká, že buľvy vážili od 3 do 5 kilogramov
a karfioly skoro tak veľké ako na trhu. Pritom kvalita pôdy na
našich záhradkách sa nedá porovnávať so záhradkárskou pôdou.

Krompašský spravodajca
patrí do 10
najprínosnejších periodík
Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných
záležitostiach, informácie o budúcich rozhodnutiach sa prakticky
nevyskytujú, takmer všetky články o aktivitách radnice majú
svojich autorov, propaguje vedenie radnice abnormálne často a
počet fotiek starostu a vedenia radnice je zanedbateľný. Výsledky
čísla a kvalita periodika
Index SIGNAL pre toto číslo periodika dosahuje hodnotu 12.46%
Politická plocha v tomto čísle periodika tvorí 24.11% obsahu.
V čísle sa vyskytuje 38 zmienok o vedení samosprávy. Reklama
zaberá 1.2% z celkovej plochy obsahu čísla. Index SIGNAL dobrý
Krompašský spravodajca: august 2016
Číslo august 2016, periodika Krompašský spravodajca prináša
rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená.
Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných
záležitostiach, informácie o budúcich rozhodnutiach sa prakticky
nevyskytujú, takmer všetky články o aktivitách radnice majú
svojich autorov, starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v
minimálnom rozsahu a počet fotiek starostu a vedenia radnice je
zanedbateľný. Výsledky čísla a kvalita periodika
Index SIGNAL pre toto číslo periodika dosahuje hodnotu 41.57%
Politická plocha v tomto čísle periodika tvorí 20.12% obsahu.
V čísle sa vyskytujú 2 zmienky o vedení samosprávy.
Reklama zaberá 5.67% z celkovej plochy obsahu čísla.
Index SIGNAL dobrý.

V celkovom hodnotení sa Krompachy spomedzi 83 hodnotených
samospráv umiestnili na 9. mieste

Ak použijete dusíkaté vápno podľa návodu určite budú s výsledkom
spokojní.
Dusíkaté vápno aplikujeme 1 až 3 týždne pred siatím, alebo výsadbou podľa návodu pre jednotlivé plodiny.
Ján Miľo

Mrkva 		

30 - 40 g/m2

Hrach 		
20 - 30 g/m2
Fazuľa 		
20 – 30 g/m2
Uhorky 		
30 – 60 g/m2
Zeler, rajčiny
60 – 100g/m2
Cibuľa 		
30 – 50 g/m2
Jahody 		
30 – 50 g/m2
Zemiaky
30 – 50 g/m2
Hlúboviny
30 – 100 g/m2
/kapusta, kel, karfiol, kaleráb/

2 - 3 týždne pred
sejbou
1 – 2 týždne pred sejbou
1 – 2 týždne pred sejbou
2 – 3 pred vysadením
2 – 3 pred vysadením
2 – 3 pred vysadením
2 týždne pred výsadbou
po výsadbe
3 týždne pred výsadbou

POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s Ing. Otom Stettnerom, ktorý nás navždy
opustil 7. januára 2017. Osobitné poďakovanie patrí MUDr. Michalovi Chylovi,
primárovi chirurgického oddelenia, a taktiež celému jeho personálu. Pani Mgr. Helene
Pačanovej, vedúcej opatrovateľskej služby ADOS, za jej nezištnú profesionálnu pomoc a oporu. Poďakovanie patrí i členom Zboru pre občianske
záležitosti za dôstojnú rozlúčku.
Rodina Stettnerova
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Fašiangy Turice

Preteky v jazde na klzákoch

Fašiangový deň sme na našej
škole usporiadali 23.2.2017.
Pripomenuli sme si, čo fašiangy
znamenali pre našich predkov.
Fašiangy - symbol veselosti,
zábavy hodovania. Také boli
v minulosti a také sú i dnes.
Je to obdobie hojnosti, tancovačiek, veselíc a karnevalov. Pre
obdobie fašiangov boli typické
aj gastronomické zvyklosti. Zo
sladkých jedál boli (a dodnes
sú) obľúbené vysmážané múčne
jedlá. Z kysnutého cesta sa robili okrúhle, ale aj krútené a
splietané šišky (koblihy, pampúšiky, krapne), ktoré sa podávali s lekvárom. Túto tradíciu
sme si pripomenuli vystúpením
žiakov, ktorí v ľudových krojoch
putovali všetkými triedami školy, spievali, rozprávali vtipné
príhody a deťom ponúkali chutné
pankušky. Vyučovanie prebiehalo
v maskách a krásne veselé
masky si pripravili aj vyučujúci
a vedenie školy.
Poobede zábava pokračovala
karnevalom. Deti sa prezliekli
do masiek a v telocvični sa za-

V prvý februárový deň sa uskutočnili preteky v sánkovaní,
na ktorých sa zúčastnili žiaci piateho a šiesteho ročníka Špeciálnej
základnej školy v Krompachoch. Táto športová akcia bola vedená
v duchu „Zober loptu, nie drogy“. Družstvá boli rozdelené podľa
farieb na červených a zelených. Víťazom sa stalo družstvo zelených.
Počas celej akcii vládla zdravá športová atmosféra.
Cieľom bolo podporiť športovanie na škole a motivovať žiakov
k športovým aktivitám aj vo voľnom čase.

bávali pod vedením animátorov.
Tanec a dobrá nálada všetkých
sprevádzala celé popoludnie,
všade bolo vidieť úsmev a žiarivé očká detí. Po skvelom tanci
a zábave sa všetci občerstvili
pizzou a čajom. Pre žiakov druhého stupňa bola pripravená
diskotéka. Nálada bola výborná
a o tanec, a zábavu nebola núdza.
Poďakovanie za prípravu Fašiangového dňa patrí Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ
Maurerova, sponzorom: Mudr.
Jane Kováčovej, Ing. Karolovi
Kováčovi, Radovanovi Kozlovi,
Vladislavovi Probalovi, Ing.
Zuzane Varechovej. Tiež ďakujeme triednym učiteľkám, ktoré
s detičkami pripravili krásnu
výzdobu a zástupcom rodičov
za jednotlivé triedy, ktorí pomáhali pri organizovaní a priebehu
karnevalu. Prispeli tak k vydarenému programu pre žiakov
našej školy.

Mgr. Marta Belejová, Mgr. Janka Koršňáková

Mgr. M. Micherdová, ZŠ s MŠ Maurerova

Spoločnosť Kovohuty, a.s.Krompachy hľadá
šikovných a manuálne zručných zamestnancov
na pracovné pozície do výroby formou TPP.
Podmienky nástupu:
- nástupný plat 500 - 700 EUR mesačne brutto (v závislosti od pracovnej pozície)
- termín nástupu dohodou
- poskytnuté závodné stravovanie
- výhody sociálneho programu
Kontakt:
Kovohuty, a.s.
ul. 29. augusta 586
053 42 Krompachy

personálne odd.
Ing. Miroslava Majcherová
Tel.: 053/41 613 09, 0905 728 986
m.majcherova@kovohuty.sk
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Turistika - náš
víkendový svet
Čo sa udialo v KST pri MŠK
Krompachy za prvé dva mesiace tohto roka ? Dovoľte, aby
som vás stručne informoval
o činnosti krompašských turistov organizovaných v KST pri
MŠK.
Dňa 20.01.2017 sa uskutočnilo mimoriadne zhromaždenie členskej základne. Zišli sme
sa večer v reštaurácii Melódia v počte 38 členov, čo predstavovalo 70% účasť celkového
počtu členov. Zhodnotil sa predošlý rok, prijali sme plán turistických akcií na súčasný rok
a hlavne sme zvolili nový výbor
KST. Predsedom sa stal Ing.
Havaš, tajomníkom Ing. Čupaj
a páni Gengeľ, Ing. Muller, Papcún sú členmi výboru KST.
V januári sme organizovali jednu akciu, a to tradičný zimný

(dokončenie zo 7 strany)

Z činnosti MO MS

výstup na Krompašské vrchy.
Ďalšie dve akciie boli výstup na
Sľubicu – KST Richnava a výstup na Smrekovicu – KST Vojkovce.
Vo februári sme organizovali
dve akcie a to výstup na Veľký
Choč a zimný prechod Slovenským rajom. Na dvoch ďalších
sme sa zúčastnili a síce výstupu
na Kojšovskú hoľu – KST Kojšov a výstupu na Sľubicu – KST
Vojkovce.
Všetky akcie nám dali to, čo od

pobytu v prírode očakávame –
pokoj duše a relax tela, krásne
zážitky s priateľmi v čarokrásnej zimnej prírode.
Tak zatiaľ toľko, bližšie informácie a fotografie z jednotlivých akcií si môžete pozrieť na
našej web stránke. O ďalšej činnosti vás budem informovať
v májovom čísle Krompašského
spravodajcu

Ing. Štefan Čupaj – tajomník výboru KST

Krompašskí futbalisti vstupujú do jarnej časti z druhej pozície
Ľ. Ontko: „Pozitívne je to, že
súťaž je pomerne vyrovnaná.“
Po úspešnej jesennej časti
štartuje jarná časť futbalovej IV.
ligy Juh. Futbalisti FK Pokrok
SEZ Krompachy v pätnástich
zápasoch 10-krát vyhrali, 4-krát
remizovali a iba raz okúsili
prehru. „Zimovali“ na druhom
mieste so skóre 35:8. Pred
samotným štartom súťaže sme
oslovili trénera krompašských
zverencov Ľuboša Ontka. Krompašskí futbalisti nastúpia v prvom zápase už 19. marca doma
s Krásnohorským Podhradím.
Krátko sa vráťme k jesennej
časti. Čo rozhodlo o vašom
úspešnom ťažení?
„Rozhodujúcim bolo to, že
sme vytvorili celkom dobrú
partiu, hrali sme disciplinovane

a každý, kto bol na ihrisku, sa
snažil plniť to, čo sme si pred
stretnutím povedali.“
Na čo ste sa zamerali počas
zimnej prípravy?
„V zimnej príprave sme kombinovali halu s ihriskom, kde
sme sa zamerali na prácu s
loptou a hernú vytrvalosť.“
S akými ambíciami vstupujete
do druhej, jarnej časti?
„Samozrejme, že každý má
pred sebou nejaký cieľ, každé
mužstvo, či hráč túži vyhrávať,
a aj preto sa budeme snažiť
vyhrať čo najviac zápasov.“
Aké úskalia, resp. výhody
očakávate v zápasovej jarnej
časti?
„Je ťažké predvídať, čo nás v jar-

nej časti čaká. Pozitívne je to,
že súťaž je pomerne vyrovnaná,
že hociktoré mužstvo môže
prekvapiť, ale my sa snažíme
pripravovať tak, aby tých nemilých prekvapení bolo z našej strany čo najmenej.
A ešte jedna otázka, sú nejaké
zmeny v hráčskom kádri?
„Pre pracovné a vysokoškolské
povinnosti niektorí hráči neabsolvovali zimnú prípravu a zasa
štyria hráči k nám prišli na
skúšku z našej alebo nižšej
ligy. Ako však bude vyzerať
kompletná súpiska na jarnú
časť ešte zatiaľ je otázne, a preto by som nerád predbiehal
udalosti.“

40. Ladislav(László) Tetmajer;
narodený 1862 v Krompachoch;
podnikateľ, banský a hutnícky
odborník, riaditeľ Rimomuránsko šalgotarjánskej oceliarne
a Pohornádsko železiarskej
účastinnej spoločnosti; syn
Vladislava, zakladateľa železiarne; 155.výročie narodenia;
41. Georg Zubács; narodený
1887 v Nižných Slovinkách;
vojak Prešovského práporu
poľných strelcov č.32; počas
1. svetovej vojny zomrel na pľúcnu tuberkulózu; 130.výročie
narodenia;
42. Soňa Želasková Maculová;
narodená 20.5.1987 v Krompachoch; zjazdové lyžovanie, ZOH
Turín,2006;
30.výročie narodenia;
Zdroje
Internet
Dulai, Ľ.: Krompašský spravodajca 2009, 2011 – 2015,
príspevky v Historickom okienku; Dulai, Ľ. a kol.: Mesto
Krompachy-história a súčasnosť, mesto Krompachy, 2007;
Dulai, Ľ.: Osobnosti Krompách osobné zápisky uložené
v mestskej knižnici;
PhDr. Chalupecký, I. a Rak, J.:
Dejiny Krompách, VV Košice,
1981;
Skrak st., L.: Pamätnica –
Viktor Lorenc, MO MS Krompachy,1990;
Skrak st., L.: Krompachy –
osobnosti, história, MO MS
Krompachy,1993;
Anna Pustayová

Mária Šimoňáková

Krompašský spravodajca
je v predaji po 15. dni
v príslušnom mesiaci.
Uzávierka príspevkov je
do 3. dňa nasledujúceho mesiaca.
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