
Je máj, je lásky čas...Musíte uznať, že na 
oslavu lásky si ľudstvo nemohlo zvoliť 
lepšie obdobie. Máj je snáď ten najkrajší 
mesiac v roku, či už je teplučko a všetko 
kvitne a vonia, alebo ľahučko prší. Veď aj 
taký májový dáždik môže mať pre niekoho  
neopakovateľné kúzlo bozku pod roz- 
kvitnutým jarným stromom. Čo je známe,  
už od dávnych dôb sa v noci z 30. apríla  
na 1. mája stavajú vo dvoroch mladých 
slobodných dievčat máje ako symboly 
lásky muža k žene.

Dlhoročná tradícia stavania mája je aj 
v Krompachoch. V podvečer najkrajšieho 
mesiaca v roku o 20.hod.pred MsÚ sa začala oslava jari. Ľudový 
súbor Krompašan a jeho statní chlapi mali čo robiť s niekoľ ko 
metrovým parádne vyzdobeným stromom, ktorý statočne 
umiestnili v parčíku pri evanjelickom kostole. Fontána na 
námestí čakala na malé zaklínačky zo súboru Krompašanček, 
ktoré svojím zariekaním symbolicky odkliali vodné pramene 
Krompách. Primátorka mesta, Ing. Iveta Rušinová, papie-
rovým symbolickým kľúčom odomkla fontánu. „Hoci už to 
robím druhý rok, aj tak ma prúd vody, ktorý náhle vystrekol 
z fontány, naľakal. Voda, dar života, vážme si ju, bez nej nie je 
možný život,“ potvrdzuje vážne.

Na spríjemnenie večera divákom hrala ľudová hudba. Krompa-
šanov bolo pomenej, ale okolo stovky tvorili účastníci pochodu. 
„ Je to už 45. ročník nočného pochodu Krompachy - Prešov. 
Veľmi nás teší, že práve naše mesto má takúto dlhoročnú 
tradíciu. Prichádzajú sem nadšenci skoro z celého Slovenska 
rôznymi dopravnými prostriedkami, potom nasleduje nočný 
pochod. Trasa vedie cez Bačov vrch do Margecian, Ľuboveca 
a konečná je Prešov. Je to náročné, ale aj tak sa dá privítať máj 
–lásky čas,“ s úsmevom hovorí primátorka.

Aneta Grondželová

Zahradkárska poradňa
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Primátorka I. Rušinová symbolicky odomkla mestskú fontánu.  
FOTO: Archív MsÚ

Folklóristi sa postarali o program aj o stavanie mája. 
FOTO: Archív MsÚ
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Poslanci sú volení zástupcovia 
občanov mesta a účasť na 
zasadaniach mestského parla-
mentu je jedným z dôležitých 
momentov ich práce. Rozhod- 
nutia v mestskom zastupiteľstve 
určujú rozvoj mesta i život 
jeho obyvateľov. Regionálni 
poslanci v krajoch, okresoch 
či mestách a obciach sú v tom-
to zodpovednejší, ako ich 
kolegovia z NR SR. Médiá často 
prinášajú pohľady na polo-
prázdny slovenský parlament. 
Mestská webová stránka 
Krompách pravidelne zverejňuje 
účasť poslancov na rokovaniach 
mestských zastupiteľstiev už 
niekoľko rokov. A tak občania 
nášho mesta si môžu pozrieť, 
ako si svoje poslanecké úlohy 
plnia ich zástupcovia v pléne. 
Potešujúcou je skutočnosť, 
že účasť z roka na rok rastie. 
Iným rozmerom je samozrejme, 
aktívna účasť na samotných 
zasadaniach.

Služobne najstarším poslancom  
Mestského zastupiteľstva v Krom- 
pachoch je Igor Jendruch. 
Ako zdôraznil, účasť na ro- 
kovaniach MsZ je dôležitá 
vec pre každého poslanca. 
„Tam sa rozhoduje o veciach 
a požiadavkách našich občanov 
a o živote nášho mesta. Bol 
som zvolený občanmi nášho 
mesta, a tak ich zastupujem. 
Vždy som sa snažil byť na MsZ 
včas a do konca zasadnutia. 
Je to poslanecká povinnosť,“ 
reagoval na našu otázku I. 
Jendruch, ktorý mal vlani 
100-percentnú účasť na ro-
kovaniach. A ako on vníma 
rozmer aktívneho kontaktu 
s občanmi? „Žijem v našom 
meste už 59 rokov. Poslancom 
som nepretržite už šieste volebné 

obdobie a myslím si, že mám 
aktívny kontakt s občanmi. Ako 
známu osobu ma často zastavujú 
v uliciach, kde sa dozvedám 
o požiadavkách a problémoch 
ľudí. Stretávam sa s nimi aj na 
rôznych športových a kultúrnych 
podujatiach,“ doplnil poslanec.

Oslovili sme aj jednu z piatich 
poslankýň MsZ Líviu Kozlovú. 
„Ja, osobne sa snažím zúčast-
ňovať zasadnutí ako mi to 
pracovné a rodinné povinnosti 
dovolia. Mám výhodu, že rodina 
aj zamestnávateľ mi vytvárajú 
podmienky, aby som sa mohla 
aktívne zúčastňovať zasadnutí. 
Vnímam to tak, že byť poslancom 
je veľká zodpovednosť v prvom 
rade voči voličom a občanom, 
ktorí mi dali dôveru a veria, že 
svoje rozhodnutia budem robiť 
podľa najlepšieho vedomia a sve- 
domia v prospech mesta a jeho 
občanov, čo sa aj snažím robiť. 
Mrzí ma však veľmi nízka, dá 
sa povedať až nulová účasť 
občanov na zasadnutiach, mrzí 
ma nezáujem zo strany občanov, 
neúčasť na zastupiteľstvách,“ 
zdôraznila poslankyňa. Ako u- 
viedla, predpokladom účasti 
verejnosti na činnosti samosprávy 
je dostatok informácií, ktorých 
zdrojom môže byť web sídlo 
samosprávy. „Zastávam názor, 
že samospráva otvorená voči 
verejnosti by na svojom webovom 
sídle mala zverejňovať čo najviac 
informácií týkajúcich sa jej 
činnosti, nielen tie, ku ktorých 
zverejneniu ju zaväzujú zákony. 
Mesto Krompachy má zriadené 
web sídlo, kde občanov informuje 
o dianí v meste a veľmi ma 
teší, že začalo aktívne využívať 
sociálnu sieť Facebook – Mesto 
Krompachy oficiálna stránka,  
prostredníctvom ktorej zverej-

ňuje akcie, ktoré sa konajú 
v meste, fotografie, informuje 
o pripravovaných akciách, proj-
ektoch. V poslednej dobe som 
dokonca zaregistrovala aj anketu 
na umiestnenia detského ihriska, 
čo ma veľmi potešilo, že mesto 
dalo priestor občanom aktívne 
sa vyjadriť,“ priblížila L. 
Kozlová.

Zasadnutia sú jedno, 
kontakt s občanmi druhé, 
čo si o tom myslí poslankyňa? 
„Nakoľko som aktívny človek, 
ktorý sa dennodenne stretáva 
s občanmi Krompách od tých 
najmenších až po najstarších, 
od sociálne odkázaných až po 
úspešných podnikateľov myslím 
si , že mám celkom dobrý prehľad 
o tom, čo sa v našom meste 
deje. Veľmi mi záleží, aby to 
v meste fungovalo čo najlepšie. 
Nemám problém porozprávať 
sa, pomôcť, poradiť občanovi 
mesta, nakoľko som presvedčená 
o tom, že základom všetkého je 
komunikácia, často ide aj o uhol 
pohľadu a ako je podávaná infor- 
mácia ďalej. Záleží mi na tom,  
aby boli občania Krompách 
pravdivo informovaní o dianí 
v meste, o tom, aké má mesto vízie 
do budúcnosti, aby mohli roz-
hodovať o tom, čo sa v meste 
bude robiť. Pokiaľ ma občania 
oslovia so svojím problémom, 
vždy ho prednesiem na zastu- 
piteľstve a dám spätnú väzbu,  
ako sa k tomu vyjadrili 
kompetentní. Nakoľko ani my, 
poslanci, nevieme o všetkom, 
čo mesto chystá a pripravuje. 
Najviac informácií sa dozviem 
z materiálov na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, na za- 
sadnutí jednotlivých komisií 
a komunikáciou so zamestnan-
cami mesta,“ dodala L. Kozlová,
ktorá vlani rovnako nevyne-
chala žiadne rokovanie MsZ. 

Dodajme, že v roku 2015 bola 
účasť na rokovaniach MsZ 
94,75%, rok predtým 93,32%, 
v roku 2013 – 80,7% a v roku 
2012 – 87%.

Mária Šimoňáková

Spoločenská 
rubrika 

JUBILANTI
Srdečne blahoželáme  
jubilatom, ktorí sa v mesiaci  
máj /2017/ dožili svojho ži-
votného jubilea: 

Bátorová Magdaléna
Debreiová Oľga
Dirda Juraj
Hvizdošová Cecília
Jánošová Anna
Kleknerová Antónia
Pustayová Anna
Sliacka Irena
Šupicová Eva
Vietorisová Eleonóra

Narodenia v máji
2017
Gáborová Sandhya
Havaš Adrián
Holdová Tímea
Macko Rastislav
Žigová Jasmína

Úmrtia v apríli 2017 
Böhlkeová Mária 
1924 – 2017
Horváth Pavol 
1934 – 2017
Leško Peter 
1969 – 2017
Ličková Alžbeta 
1940 – 2017
Sikorová Marta 
1942 – 2017
Vargová Erika 
1940 - 2017

Vlani mali poslanci 
takmer 100-percentnú účasť 

na rokovaniach MsZ
Priemerná účasť poslancov na zasadaniach Mestského zastu-
piteľstva v Krompachoch (MsZ) za uplynulý rok prekročila  
96 percent. Mestskí poslanci v roku 2016 rokovali 11-krát.  
Deviati z 12-členného poslaneckého zboru nechýbali na žiad-
nom zasadaní.
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Mesto Krompachy ako organizátor spomienkového stretnutia 
občanov pri príležitosti 72. výročia oslobodenia, víťazstva 
nad fašizmom a ukončenia II. svetovej vojny dňa 9. mája 
2017 pozvalo svojich občanov a spoločenské organizácie na 
spomienkové stretnutie. Kladením vencov a zapálením sviečok pri 
hrobe obetí II. svetovej vojny vzdali úctu ich životu.
O 15.00 hod. za sprievodu dychovej hudby poklonou a polože- 
ním vencov k pamätníku vyjadrili im poďakovanie. Slávnostný 
príhovor predniesol zástupca primátorky mesta pán Stanislav 
Barbuš. V závere prejavu zdôraznil: „Každá vojna je krutá,  
či už je útočná alebo obranná. Krutá je tým, že v nej prichádzajú 
o život nevinní bez ohľadu na vek, pohlavie, politické či 
náboženské presvedčenie. Každý vyhasnutý ľudský život bolí. 
Preto poďakujme všetkým, ktorí obetovali svoj život v boji za 
slobodu a pri oslobodzovaní nášho mesta. Ctime si nielen ich 
pamiatku, ale aj pamiatku všetkých obetí II. svetovej vojny. 
Aký je odkaz II. svetovej vojny pre dnešok? Začiatkom tejto  
nezmyselnej vojny bola nenávisť. Dnes pozorujeme niečo  
podobné v Európe. Začíname registrovať od časti populácie 
neznášanlivosť k ľuďom inej rasy, náboženského vyznani. 

K takýmto prejavom neznášanlivosti nemáme byť ľahostajní  
a dať to aj najavo.“

Aneta Grondželová

Počas prvého májového víkendu sa v Spišskej Novej Vsi stretla 
mažoretková elita z celého Slovenska, ktorá prišla zabojovať 
o majstrovské tituly.
Tohtoročnú súťaž za spolupráce Asociácie mažoretkového športu 
Slovenska a mesta Spišská Nová Ves, organizovali aj kluby Cheeky 
Girls z Krompách a  Shining Stars z Prakoviec. Majstrovstvá 
Slovenska v mažoretkovom športe odštartovali v sobotu, 6. mája 
2017 malými formáciami a v nedeľu, 7. mája sa od skorého rána 
porote a divákom predviedli dievčatá s veľkými formáciami.
Športová hala v Spišskej Novej Vsi v predchádzajúcich dňoch 
privítala približne 1500 účinkujúcich z 30 mažoretkových klubov 
z celého Slovenska. Porota udeľovala body na základe vekovo 

ohraničených kategórií. Dostať sa na významné podujatie, akým 
sú Majstrovstvá Slovenska nie je len tak. Dievčatá museli na sebe 
tvrdo pracovať a odtancovať množstvo vystúpení, aby boli súčasťou 
celoštátnej kvalifikačnej a postupovej súťaže.

Najlepšie tímy sa už v júni stretnú na 14. Majstrovstvách Európy 
v mažoretkovom športe v talianskej Giulianove. Dievčatá počas 
organizácie Majstrovstiev Slovenska nezabudli ani na prípravu 
svojich kolektívov. Množstvo odtrénovaných hodín si vyžiadalo 
aj veľa sebazaprenia, ktoré napokon priniesli vytúžené „ovocie“ 
v podobe niekoľkých získaných titulov:
•  1. Vicemajster Slovenska - N. Belušková (sólo pom pom deti),
• Majster Slovenska - N. Belušková, S. Golabová, L. Kľocová 
   (trio pom pom deti),
•  1. Vicemajster Slovenska - N. Belušková, S. Golabová, 
    L. Kľocová, V. Solčaniová, S. Bulynová, T. Matiková,
    N. Brejčaková (mini pom pom deti),
•  1. Vicemajster Slovenska - D. Pokrivčáková, I. Filipová, 
    S. Micherdová (trio pom pom junior),
•  2. Vicemajster Slovenska - V. Pindrochová, I. Filipová, 
    S. Micherdová, M. Širilová, T. Kazárová, M. Czebríková, 
    K. Ondášová (mini pom pom senior).

Nie je zvykom, aby sa v našom regióne konali významné špor-
tové podujatia, akým rozhodne sú aj Majstrovstvá Slovenska 
v mažoretkovom športe. Mesto Krompachy chce touto cestou 
vysloviť organizátorom veľké poďakovanie za vynikajúce 
zvládnutie veľkolepého podujatia a najmä trénerke, choreografke 
a hlavnej organizátorke, Lenke Šoldrovej, ktorá popri všetkých 
povinnostiach nezabúda na krompašské mažoretky a svedomito 
ich pripravuje na každú súťaž.

Poďakovanie patrí rodičom za ich aktívnu pomoc pri organizovaní 
Majstrovstiev Slovenska a známym, ktorí prišli podporiť naše 
mažoretky a vychutnať si neopakovateľný majstrovský zážitok. 
Veríme, že s finančnou podporou Košického samosprávneho 
kraja a mesta Krompachy dievčatá odštartovali úspešnú súťažnú 
sezónu.

Lucia Ďorková

Metropola Spiša privítala mažoretky 
z rôznych kútov Slovenska

Spomienkové stretnutie
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Nový moderný stacionárny inkubátor, ktorý slúži pre starostli-
vosť o novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou zakúpila 
na novorodenecké oddelenie Nemocnica Krompachy. Investí-
cia vyšla nemocnicu na viac ako 7 800 eur. Stacionárny inkubá-
tor je kvalitatívne na ďaleko vyššej úrovni, ako doposiaľ použí-
vaný prístroj.
Inkubátor vytvára pre novorodenca termoneutrálne prostredie  
a zabezpečuje mu stabilnú telesnú teplotu. „Najčastejšie príčiny  

prečo je potrebné použiť stacionárny inkubátor – novorodenci  
hypotrofickí a predčasne narodení, dobré sledovanie životných  
funkcií u patologických novorodencov až do hmotnosti 6 ki- 
logramov. Som veľmi rada, že sa nám podarilo získať nový 
inkubátor, ktorý pomôže zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti, momentálne máme 2 inkubátory. Inkubátor  
SI- 610 – klimatické prostredie je udržiavané elektronickým 
regulátorom teploty. Reguluje vyhrievanie priestoru pre novo- 
rodenca podľa teploty vzduchu, alebo teploty tela. Teplota je  
zobrazená na displeji. Vstavaný modul zvlhčovania umožňuje  
automatickú reguláciu relatívnej vlhkosti – tiež je zobrazená  
na displeji. Čistotu nasávaného vzduchu z vonkajšieho 
prostredia zaisťuje vstavaný  bakteriologický filter. Inkubátor 
umožňuje pomocou vstavanej váhy merať aktuálnu hmotnosť 
novorodenca. Všetky dôležité parametre sú strážené pomocou  
alarmu, „uv iedla primárka novorodeneckého oddelenia  
MUDr. Mária Bartošová.“ 
Prístrojové vybavenie novorodeneckého oddelenia bolo doplnené  
aj o set prístrojov určených na záchranu života novorodencov z Na- 
dácie spoločnosti LIDL Slovensko, ktorá sa rozhodla podporiť  
takéto pracoviská. Ide o vyhrievacie lôžko pre novorodencov a ďal- 
šie prístroje určené na zvládnutie akútnych stavov novorodencov 
v celkovej hodnote 10 300 eur.
Novorodenecké oddelenie je neoddeliteľnou súčasťou pôrodnícke-
ho oddelenia. Izby na pôrodníckom oddelení sú dvoj a trojlôžkové, 
bunkového systému so sociálnym zariadením. Okrem týchto štan-
dardných izieb pôrodnica poskytuje aj izbu pre rodinu a nadštan-
dardné izby s vlastným sociálnym zariadením, TV, rooming-in.  
Z nadštandardných služieb poskytujeme možnosť otca pri pôrode, 
bezbolestný pôrod v epidurálnej analgézii a inhalačnú analgéziu. 
„Neustále sa snažíme zvyšovať profesionalitu personálu, komfort 
mamičkám a ich ratolestiam a tiež vylepšovať kvalitu poskytova- 
nej zdravotnej starostlivosti,“ uzavrel konateľ nemocnice  
MUDr. Miroslav Kraus.

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK

Nový inkubátor v nemocnici skvalitní 
starostlivosť o bábätká

Nezachraňujte ich, nie sú opustené

Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 
si Vás dovoľuje pozvať na

DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ 2017 
2. ročník

KEDY: 7. 6. 2017 od 11:30 do 14:30 hod.
KDE:   Nemocnica Krompachy spol. s r.o.
             pavilón E

V RÁMCI DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 
VÁM PONÚKAME TIETO 
PORADENSTVÁ A VYŠETRENIA:
• Meranie krvného tlaku
• Poradňa pre pigmentové znamienka
• Gastroporadňa
• Spirometria (vyšetrenie funkcie pľúc)
• Vyšetrenie hladiny cukru v krvi
• Orientačné vyšetrenie krvnej skupiny
• Hygienické umývanie rúk pod UV lampou
• Prvá pomoc pri úrazoch
• Možnosť prehliadky oddelení nemocnice

Prechádzkou v prírode v okolí 
mesta sa vám môže stať, že nájde- 
te „opustené“ mláďatko lesnej 
zveri. Najčastejšie je to srnča, 
jelenča alebo malý zajačik. 
Mestského človeka, milovníka 
prírody pri pohľade na tieto 
krásne stvorenia z nevedomosti 
napadne, že je to sirota a chcú 
ho zachrániť. Zoberie ho domov 
a usiluje sa zvieratko vychovať 
sám, niekedy sa obráti na zná-
meho poľovníka. Je to najhoršie, 
čo môžete pre toto mláďa urobiť. 
Okrem toho dopúšťate sa 
trestného činu pytliactva. Jeho 
mama ho uložila na miesto, 
kde si pre neho po uplynutí 
všetkých nebezpečenstiev, vrá- 
tane človeka a psa, určite príde. 
Na ilustráciu jeden príklad. 
Polícia mi oznámila, že v prieko-
pe pri ceste na Farských lúkach, 
je zrazená srnka. Bolo to však 
celkom nedávno uliahnuté jel- 
enča a vyzeralo zdravé. Nebolo 
to veľmi vhodné miesto na pô- 
rod, ale jelenicu asi trápil smäd, 
a preto bola sa napiť v Slo-
vinskom potoku. A potom do 
bezpečia to už nestihla. Náš 
poľovník R. Forgáč celý deň 
dával na jelienka z diaľky pozor. 
Pritom upozorňoval chodcov 
a jedného šoféra, ktorí jelienka 

zazreli, aby ho nechali na pokoji. 
Večer si pre svoje mladé jelenica 
prišla. Ako teda postupovať? 
Ak uvidíte koncom mesiaca máj 
alebo v mesiaci jún mláďatko 
poľovnej zveri, veľmi sa k nemu 
nepribližujte. Vráťte sa, prípad-
ne ho veľkým oblúkom obíďte. 
Nikdy ho nehladkajte!!! Jeho 
mama vás pravdepodobne 
sleduje a bude rada, že to pre 
jej potomka tentoraz dobre 
skončilo. Osobitne chcem 
upozorniť občanov, ktorí chodia 
na prechádzku do prírody so 
svojimi psami. Všetky plemená 
psov sú potomkovia vlkov. Majú 
teda geneticky lovecké vlohy, 
a preto ich nepúšťajte v lese a na 
poli z vôdzky. Hlavne stredné 
a veľké plemená. Predídete 
tým zbytočným konfliktom. Ak 
pes, ktorý je bez označenia ako  
záchranársky alebo zdravotnícky 
pes, prenasleduje alebo hľadá  
zver, jeho majiteľ sa dopúšťa 
protizákonnej činnosti. Je pri-
rodzené, že pri obrane svojho 
mláďaťa jelenica alebo diviačica 
zaútočí na prenasledovateľa. 
Mohol by na to doplatiť i váš 
verný priateľ.

Ing. Juraj SKURKA, 

poľovnícky hospodár PZ Krompachy



KROMPAŠSKÝ
spravodajcamáj 2017 5

Študenti a žiaci pri jarnom upratovaní 
vyzbierali viac ako 100 vriec odpadou

Umelecké slovo 
a umelecká tvorba prebudili Dardanely

V rámci podujatia Vyčistíme si  
okolie a okolité lesy sa do jarné
-ho upratovania pravidelne UŽ 
PO 10. KRÁT zapájajú aj štu-
denti a žiaci miestnych škôl. 
Inak tomu nebolo ani tento rok, 
keď všetky školy na území mes-
ta sa zúčastnili čistenia nášho 
okolia. 
Základná škola Zemanská čis-
ti-la lokalitu smerom na Čardu,  
ZŠ s MŠ Maurerova „panelovka“  
smerom na Plejsy, ZŠ s MŠ SNP  
smerom na železničnú stanicu, 
špeciálna ZŠ lokalitu za gará-
žami, gymnázium Líščí vrch, 
SSŠ SEZ Krompachy okolie 
školy a plavárne. 

Hoci bola brigáda naplánovaná 
na piatok, 7. apríla 2017, z dô- 
vodu nepriaznivého poča-
sia bola presunutá na ponde-

lok, 10. príla. Takmer 270 žia-
kov a študentov vyzbieralo oko-
lo 100 vriec odpadu. Naše deti 
upratujú neporiadok, ktorí za-
nechávajú v lesoch o okolí ne-
zodpovední „dospelí“ občania.  
Za túto aktivitu im patrí  
od nás všetkých veľké ĎAKU-
JEME.

Touto cestou chceme študen-
tom, žiakom,  vedeniu škôl a pe-
dagogickému zboru vyjadriť 
veľkú vďaku za ich pomoc pri 
vyčistení okolitých lesov. Verí-
me, že v budúcnosti sa do po-
dobnej akcie zapoja aj ďalší dob-
rovoľníci.

Ing. Ján Znanec, ved. OŠKaŠ

O, zem ty krásna, moja mati sladká,

oráčom tvojím bývam v rodnom poli,

kde Váh sa perlí ,šuhaj ovce hladká,

kde hlasov spev sa vlní po údolí,

kde u nôh kríža kľačí moja matka,

to ty si domovina sladká.
                                                                                                                                   /Andrej Žarnov/

Nielen táto báseň krásou popretkávaná láskou k domovine,  
ale desiatky ďalších odzneli v podaní členov Jednoty dôchodcov 
Slovenka, ktorí sa stretli v prekrásnom prostredí Letohrádku 
Dardanely v Markušovciach.

Z okresu Spišská Nová Ves miestne organizácie JDS prišli oslá-
viť umeleckým slovom krásy Slovenska, Spiša, rodného kraja 
v umeleckom slove a vlastnej tvorbe. Ako potvrdil Ing. Ladislav 
Dula, predseda Okresnej organizácie JDS, v svojom uvítacom 
príhovore: “Dôchodcovský vek je zlatý vek, nielen vedomosťami, 
skúsenosťami, chuťou ešte niečo dokázať, byť užitočný pre 
rodinu, pre priateľov, spoločnosť. To svedčí o veľkom záujme 
ukázať prekrásne práce šikovných rúk v podobe výšiviek, sošiek, 
maľovaných predmetov a obrazov. Dokázať verejne vystúpiť 
a reprezentovať.“

V spoločenskej sále vyzdobenej freskovými maľbami s výjavmi 
gréckej mytológie okrem prekrásnych piesní v podaní hudobného 
Tria, ľudového súboru Markušovčan, zneli verše Jána Žišku, Anny 
Pustayovej, Evy Valkovej a Zdenky Stettnerovej , ktorí repre-
zentovali MO JDS Krompachy. Obrazy Jozefa Maňovského sú 
skvostom amatérskeho umenia. “Krompachy svojimi aktívnymi 
členmi vedia sa presadiť v každej konkurencii,“ dodáva jej hrdý 
predseda. 
Jednoposchodová budova Letohrádku Dardanely v Markušov-
ciach dal postaviť Wolfgang Mariássy v 18. storočí zo spolo-
čenských a reprezentačných dôvodov, ku ktorému prispela aj 
ohlásená návšteva cisárskeho dvora Jozefa II. Táto návšteva 
sa neuskutočnila, ale vďaka tomu máme prekrásny historický 
skvost. Od roku 1983 je v ňom verejnosti prístupná Expozícia 
klávesových hudobných nástrojov, zameraná na domácich 
výrobcov, prevažne z 19. st. Ich výroba bola sústredená v malých 
spišských mestách ako Levoča, Kežmarok, Vrbov.

Aneta Grondželová

Krompašskí dôchodcovia patria k aktívnym členom JDS.
FOTO: ARCHÍV JDS
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Školník pravidelne nachádza 
v okolí pavilónu O použité skle-
nené fľaše a odpadky, ktoré tu 
zanechávajú občania. Tí si z 
pozemku školy, ktorému chý-
ba oplotenie, urobili smetisko. 
Škola je priestor, kde sa denne 
premelú desiatky detí aj dospe-

lých. Priestor, kde žiaci trávia 
veľkú časť svojho dňa, mal by 
byť čistý a zdravotne nezávad- 
ný. Je to nepríjemné, ak sa deti  
zo školského klubu hrajú na 
školskom dvore, a na topánke si 
prinesú nepríjemný zapácha- 
júci odpad. Vedenie školy pri- 
pravilo tabuľ ky so zákazom 
venčenia psov na pozemku školy 
a veríme, že to obyvatelia mesta 
budú rešpektovať. 
Žiaci posadili v areáli školy 
stromčeky vo viere, že tam vy-
držia a porastú.

V predošlých rokoch sa stalo,  
že čerstvo posadené tuje, strom- 
čeky v priebehu víkendu zo škol-
ského pozemku záhadne zmizli.  
Vedieme žiakov k ochrane  
prírody, snahe o estetizáciu pro- 
stredia. No je to nepochopiteľ-
né, že niekto dokáže zmariť úsi-
lie žiakov znečisťovaním areá-
lu školy. Brigáda počas Dňa 
Zeme ubehla veľmi rýchlo. Žiaci 
i učitelia boli na čerstvom vzdu-
chu, v pohybe a dobrej nálade 
s pocitom, že si opäť skrášlili 
okolie školy.

Mgr. Michaela Micherdová

koordinátor ZŠ s MŠ Maurerova

Záhradkárska poradňa Žiadosť o dotácie z rozpočtu
mesta Krompachy na rok 2017

schválené finančné prostriedky v rozpočte mesta na rok 2017
41 000 €

Deň zeme si pripomenuli brigádou Deň zeme na ZŠ Zemanská
Aj žiaci našej školy – ZŠ 
Zemanská ulica si pravi-
delne pripomínajú Deň 
Zeme. Každý rok venu- 
jeme pozornosť rôznym 
aktivitám, aby si žiaci  
uvedomili dôležitosť ochra- 
ny životného prostredia.  
Keďže tento rok vyšiel Deň  
Zeme na sobotu, my sme 
mu venovali piatok. 

Žiaci I. stupňa pracovali  
na rôznych aktivitách 
pod dohľadom triednych 
učiteliek. Žiaci II. stupňa 

si najprv spoločne pozreli film Zelená púšť, ktorý je venovaný 
veľmi pálčivému problému miznutia dažďových pralesov na ostro- 
ve Borneo na úkor pestovania palmy olejnej a produkcii 
palmového oleja. Iste ste postrehli, že touto témou sa zaoberá  
už aj Európska únia. Ďalšie aktivity boli venované triedeniu 
a recyklácii druhotných surovín. Vyrábali sme zaujímavé obrazy 
a maketu Spišského hradu. Používali sme na to obaly od jogurtov,  
od mlieka, vrchnáčiky z PET fliaš, ale aj rôzne semiačka, koreniny 
a bylinky. Žiaci 7. ročníka pripravovali zeleninové a ovocné šaláty. 
Tie mali možnosť ochutnať všetci žiaci našej školy.
Veríme, že malými krokmi sa dopracujeme k zvýšeniu environ-
mentálneho povedomia u našich žiakov a tí zaktivizujú svojich  
rodičov k tomu, aby sa naučili správne separovať odpad a chrániť 
naše prostredie. Uvedomme si, že ľudia k životu potrebujú našu 
Zem, ale Zem ľudí nepotrebuje.

Mgr. Jana Farkašová

Žiaci aj pedagógovia ZŠ a MŠ 
Maurerova ulica sa rozhodli 
pri príležitosti Dňa Zeme za-
pojiť do užitočných environ-
mentálnych aktivít. Všetci si 
vzali vedrá, vrecia, hrable, 
motyky, metly a rozdelili sa do 
skupín. Zamerali sa na zbie-
ranie odpadkov, ktoré pod-
ľa možnosti aj separovali, na 
hrabanie suchých vetvičiek 
a drobných nečistôt, vykopá-
vanie trsov trávy pri oplotení 
školy a zametanie chodníkov.

Ján Miľo
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Čo je chvályhodné, z toho šu-
flíka už niekoľko rokov žiaci 
základných a stredných škôl 
dokážu vybrať obdivuhodné 
veci. Patronát nad ním má MO 
Matice slovenskej a mestská 
knižnica. Dvadsať vlastných 
prác prevažne prózy a poézie 

hodnotila na slovo vzatá porota 
učiteliek slovenského jazyka 
27. apríla. Je obdivuhodné, aké 
práce boli napísané. Malé sci-fi 
romány, poviedky, rozprávky,  
príbehy zo života, nevypovedané 
priania o vysnívanom lepšom 
svete. V prevažnej väčšine sú to  
dievčatá, ktoré v tomto veku  
vyjadrujú svoje sny umeleckým  

slovom, a to nielen predne-
som, ale aj vlastnou tvorbou.
A čo hovorí Juditka Saksová 
o svojej 10 - stranovej próze 
s názvom Tajomstvo veľkého 
múru? “Na otázku, čo ju in-
špirovalo, odpovedá: “Keď 
vidím, aké sú veľké rozdiely 
medzi ľuďmi, či už v bohatstve, 
farbe pleti, náboženstve, mojou 

túžbou je, aby si boli všetci 
rovní, šťastní a žili v mieri.“
Adam Čech má rád príbehy o in- 
diánoch, preto aj jeho krátka 
próza - Chodiaca laň, je o nich.
Sára Birošová je uchvátená 
sci-fi príbehmi. Prečo? „Rada 
vymýšľam vlastný svet, nesku- 
točné bytosti s pravidlami, 
ktoré by mi vyhovovali.“
O veľkej láske - Čarovný chlieb 
píše Bernardetka Ferková. Ho-
vorí: „Veľmi rada čítam, píšem 
o všetkom , čo ma v škole alebo 
doma zaujme. Mojou túžbou je 
byť spisovateľkou,“ dodáva.
A čo je naším prianím? Aby  
tá láska k literatúre, k umelec-
kému slovu týmto mladým 
nadšencom vydržala.

Aneta Grondželová

Trasy:
A – CHATA ENERGETIK: Krompachy, námestie – Bačov vrch – 
Plejsy chaty– Hotel Plejsy - Krompachy.
Dĺžka trasy 8,6 km, prevýšenie 424 m, čas prechodu 2:45 hod.
B – ŽAKAROVSKÉ LÚKY: Krompachy, námestie – Bačov vrch 
– Žakarovské lúky - Plejsy, Priehyba - Plejsy, chaty –Hotel Plejsy 
- Krompachy.
Dĺžka trasy 11 km, prevýšenie 494 m, čas prechodu 3:10 hod.
C – KROMPAŠSKÝ VRCH: Krompachy, námestie – Plejsy, 
chaty– Plejsy, Priehyba – Sedlo pod Krompašským vrchom – 
Krompašský – Chata Gaborka – Sedlo pod Krompašským vrchom 
- Plejsy, Priehyba - Plejsy, chaty - Hotel Plejsy - Krompachy.
Dĺžka trasy 14,7 km, prevýšenie 717 m, čas prechodu 04:05 hod.
D – BIELA SKALA: Krompachy, námestie – Pod Skalou - Gal-
mus, poľovnícka chata – Biela skala - Slovinky, kaplnka – Slovin-
ky – Slovinky, Rošty - Sedlo pod Krompašským vrchom - Plejsy, 
Priehyba – Plejsy, chaty – Hotel Plejsy – Krompachy.
Dĺžka trasy 23,2 km, prevýšenie trasy 1236 m, čas prechodu 07:05 
hod.
E – PORÁČ: Krompachy, námestie – Pod Skalou – Galmus, po-
ľovnícka chata – Nad Sejkovou, prístrešok – Zbojský stôl – Poráč 
- Poráčska dolina, chata - Pod Suchincom - Čierny Bocian – Slo-
vinky, kaplnka – Slovinky – Slovinky, Rošty - Sedlo pod Krom-
pašským vrchom - Plejsy, Priehyba – Plejsy, chaty – Hotel Plejsy 
– Krompachy.
Dĺžka trasy 38,3 km, prevýšenie trasy 1480 m, čas prechodu 09:40 
hod.
F – PÁTRACIA: Krompachy, námestie – Bačov vrch – Plejsy cha-
ta Energetik– Hotel Plejsy - Krompachy.
Dĺžka trasy 9,0 km, prevýšenie 424 m, čas prechodu 3:30 hod.

Určená pre rodičov s deťmi, školské a detské kolektívy - na trase sa 
plnia úlohy.
G – GPS: Krompachy, námestie – Bačov vrch – Plejsy Priehyba– 
Hotel Plejsy - Krompachy. 
Dĺžka trasy 11,0 km, prevýšenie 494 m, čas prechodu 5:00 hod.
Určená pre mládež - jednotlivcov i kolektívy - na trase sa hľadajú 
body podľa GPS súradníc.
Prezentácia: pri reštaurácii Melódia v Krompachoch, Námestie 
slobody 1
Odchod na trasy: individuálne /38 km/ od 06:00 hod. / 
tel. nahlásiť vedúcemu org. výboru TPKV/
      ostatné trasy od 07:00 hod. do 10:00 hod.
Cieľ pochodu: hotel Plejsy, kde od 13:00 hod. – do 17:00 hod. 
bude odovzdaný účastnícky list, turistický odznak a občerstvenie 
– guľáš. Možnosť zakúpenia ďalšieho občerstvenia v reštaurácii  
hotela Plejsy.
Návrat do Krompách od hotela Plejsy po žltej značke na stanicu 
ŽSR cca 35 min a na zástavku SAD cca 20 min.
Účastnícky poplatok: deti a mládež do 18 rokov, 
seniori nad 62 rokov .................................................................1,-€
organizovaní členovia v kluboch KST po predložení platného člen-
ského preukazu KST.................................................................2,-€
ostatní.......................................................................................3,-€
Upozornenie: Pochod sa koná za každého počasia. Účastníci 
pochodu nech si oblečenie prispôsobia počasiu. Za bezpečnosť 
detí do 15 rokov zodpovedajú rodičia, alebo vedúci detských  
kolektívov.
Informácie a kontakt: Vedúci organizačného výboru 
TPKV - Ing. Vladimír Müller, tel: +421905595312, 
e-mail: vlado.muller@atknet.sk.
Predseda KST MŠK Krompachy - Ing. Ľubomír Havaš, 
tel.: +421907541813, e-mail: lubomir.havas@pobox.sk.
Tešíme sa na stretnutie s Vami a prajeme pekné zážitky. 

Organizačný výbor TPKV

MESTO KROMPACHY, MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB KROMPACHY 
a KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV MŠK KROMPACHY

pozývajú priaznivcov pešej turistiky a milovníkov prírody
na 41. ročník

Dátum konania: 10. júna 2017 /sobota/

TURISTICKÉHO POCHODU KROMPAŠSKÝMI VRCHMI

Čarovná moc 
„šuflíka“

Taký obyčajný šuflík, zásuvka, 
priečinok v každom písacom 
stole. Stačí len otvoriť, vybrať 
z neho čo potrebujeme. Ale čo 
je dôležité? Najprv tam treba 
vložiť to potrebné. Imaginárny 
šuflík nájde každý z nás vo 
vlastnej hlave. Len treba chcieť 
doňho nahliadnuť a vytiahnuť 
z neho, trebárs ,nejakú bás-
ničku, prózu.
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Krompašský spravodajca 
je v predaji po 15. dni 
v príslušnom mesiaci. 

Uzávierka príspevkov je 
do 3. dňa nasledujúceho mesiaca.
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   Spotreba 3,8 – 6,8 l/100 km, emisie CO 2 98 – 157 g/km.

UŽITE SI PRIESTOR, 
KTORÝ SI ZASLÚŽITE

OD 9 990 €

 7 " D OT Y KO V Ý D I S P L E J S C Ú VA CO U KA M E R O U 
 PRIESTOR NA ZADNÝCH SEDADLÁCH
 AŽ 506 L PRE BATOŽINU

NOVÝ CITROËN 
C-ELYSÉE

Pozývame Vás na predvádzacie jazdy !
Váš Citroën - Brantner Nova s.r.o., Sadová 11, Spišská Nová Ves, 

tel.č.: 053/4463033, citroennova@stonline.sk

spravodajca
KROMPAŠSKÝ


