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SNEŽNÉ KROMPACHY

Prihovára sa Vám primátorka mesta

Vážení spoluobčania,

„Stále nariekame, že máme málo času, ale žijeme tak, 

ako by sme ho mali na rozdávanie.“ (Seneca)

Čas rýchle plynie a my sa nestačíme ani čudovať, ako sa 

svet mení. Veď, len teraz boli Vianoce  a už sú tu opäť. 

Prednedávnom sme boli na dovolenke a dnes nám ostali 

už len krásne  spomienky  a farebné  fotografie. O chvíľu 

si pripíšeme ďalší rôčik v živote, ale len tí, ktorí budú mať 

to šťastie, že prekročia prah roku 2018.

Jedni odchádzajú a iní prichádzajú. Prirodzený kolobeh v 

živote. Niekedy sa nám zdá, že „Pani smrť“ prichádza 

akosi predčasne. O odchode človeka na druhú stranu 

nerozhodujeme my sami. Je zaujímavá myšlienka, že 

ľudia dokážu riadiť  mohutné stavebné stroje, alebo 

gigantické firmy s desiatkami tisíc ľudí, vedia riadiť 

družice vo vesmíre, alebo na Marse, vedia sa spojiť 

telefonicky s iným človekom na druhej strane zemegule 

v priebehu niekoľko sekúnd, vedia vyrobiť umelé kĺby , 

ba už aj niektoré orgány, avšak nikto nevie rozkázať 

svojmu vlastnému telu, aby nebolelo, svojmu mozgu, 

aby nezlyhalo. Naše telo si s nami robí, čo chce.  V 

niektore j  nečakanej  chví l i  s i  povie :  „Dosť ,  už  

nevládzem“. Nepomôže ani najmodernejšia medicína, 

ani vysoké bankové konto. 

Preto je potrebné žiť tak, aby sme na sklonku života, 

nikdy neľutovali  čas, ktorý sme prežili. 

Je čas adventný a za chvíľu čas vianočný. Čas, kedy by 

sme sa mali zastaviť, prípadne spomaliť a zamyslieť sa 

nad tým, čo bolo v našom živote krásne, potlačiť to, na čo 

je neradno spomínať a najmä, priblížiť sa k ľuďom, 

najmä k tým, ktorí to potrebujú. Aspoň v tomto čase, keď 

kresťanský svet očakáva príchod Spasiteľa, mali by sme 

byť k sebe milší. Nie je umením len kritizovať prácu a 

správanie iných, ale človek by sa mal niekedy zamyslieť 

aj nad sebou a porozmýšľať, či správanie a prácu  toho, 

ktorého človeka  kritizuje, by vedel urobiť lepšie, či jeho 

prístup k ľuďom a okoliu je lepší, milší ako toho 

kritizovaného. Práve teraz,  v túto chvíľu je na to čas, čas 

adventný, čas vianočný....

Vážení spoluobčania,

 za niekoľko dní rok 2017 zatvorí svoje brány a nám, ktorí 

spravujeme verejné prostriedky prináleží urobiť Vám 

odpočet našej práce, práce mestského úradu. 

INVESTIČNÁ ČINNOSŤ a VÝSTAVBA

Tento rok bol na mestskom úrade najmä v znamení 

spracovávania projektov a podávania žiadostí na 

poskytnutie dotácií zo štátnych prostriedkov a EÚ 

fondov. 

V roku 2017 sme spracovali a zaslali na príslušné 

ministerstvá tieto projekty:

Rekonštrukcia objektu Materskej školy na Robotníckej 

ulici 

Cyklistický chodník KROMPACHY, centrum - smer 

Slovinky 

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste 

Krompachy (Športový areál) Lesnícky náučný chodník 

Líščí vrch 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice (výmena okien)

Zvýšenie bezpečnosti priechodov pre chodcov a cestnej 

premávky v meste Krompachy 

Zároveň sa nám podarilo získať formou dotácií finančné 

prostriedky na projekty, ktoré sme aj zrealizovali: 

1. Krompachy – bezpečnostný kamerový systém

   Celkové náklady: 39 960 € (dotácia: 32 000 €, vlastné 

zdroje: 7 992 €)

2. Oprava miestnej komunikácie na ulici Družstevná 

Krompachy

    Celkové náklady: 18 521,64 € (dotácia: 7 500 €, 

vlastné zdroje: 11 021,64 €)

3. Prestrešenie tribúny – Multifunkčné ihrisko „Pod 

Okruhliskom“

    Celkové náklady: 36 800 € (dotácia: 10 000 €, vlastné 

zdroje: 26 800 €)

4. Obnova Národnej kultúrnej pamiatky - Železiareň, 

Stará Maša

    Celkové náklady: 47 630,28 € (dotácia: 20 000 €, 

vlastné zdroje: 27 630,28 €) 

5. Oprava vojnového hrobu z 2. svetovej vojny na  

cintoríne v Krompachoch

     Celkové náklady: 1 753,12 € (dotácia: 1 400 €, vlastné 

zdroje: 353,12 €)

pokračovanie str. 4

Pohľad na vyzdobený mestský úrad. FOTO:šim

FUTBALOVÝ TURNAJ

V GASZOWICIACH

KEDY SÚ VIANOCE?
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Na základe vyhlásenej výzvy MINISTERSTVA KULTÚRY SR na ochranu, obnovu a rozvoj 

kultúrneho dedičstva bola Mestu Krompachy poskytnutá dotácia na rok 2017 vo výške 20 000 Eur na 

obnovu strechy a súvisiacich konštrukcií, obnovu zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, 

vrátane drevených a kovových konštrukcií pre projekt názvom “OBNOVA NKP č. 2354/0 

ŽELEZIAREŇ, ZLIEVÁREŇ, STARÁ MAŠA, KROMPACHY“

Zámerom projektu obnovy Národnej kultúrnej pamiatky Železiareň, Zlieváreň, Stará Maša k.ú. 

Krompachy, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 2354/0 je zabrániť 

ďalšej fyzickej deštrukcii objektu NKP, ktorý je v kritickom – havarijnom stave.

Cieľom obnovy je vytvorenie stálej expozície za účelom prezentácie poznatkov z dejín jednej z 

najvýznamnejších železiarní v regióne Spiša ako aj Slovenska a jej sprístupnenie odbornej a širokej laickej verejnosti ako súčasti turistickej 

trasy „Železná cesta“.

OBNOVA  NÁRODNEJ  KULTÚRNEJ  PAMIATKY

Pripomenuli sme si 99. výročie ukončenia prvej svetovej vojny
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11. novembra 2017 uplynulo presne 99 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny, ktorá si vyžiadala 

miliónové straty nevinných životov. 

Smutné spomienky sa vynárajú v našich mysliach vždy, keď sa zahľadíme na meravé pomníky padlých 

vojakov a ďalších nevinných ľudí, ktorí stratili to najcennejšie – život.  Vojna svojou ničivou silou 

ovplyvnila životy nás všetkých. V uplynulých dňoch si ľudia po celom svete pripomenuli ukončenie 

tejto ničivej skazy. V pondelok, 13. novembra sa niekoľko sviečok rozhorelo aj pri Pamätníku padlých 

obetí 1. svetovej vojny v krompašskom mestskom parku. Symbolickým zapálením sviečok sme vzdali 

úctu tým, ktorí  pred deväťdesiatimi deviatimi rokmi zahynuli vo vojne.

            Mgr. Lucia Ďorková

  Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy

Otvárame 
osemročné štúdium 

na gymnáziu

Narodenia za mesiac:
n o v e m b e r   2017

Čarnoká Hana
Danová Alexandra Andrea

Diro Boris
Dunka Alex

Dunková Dominika
Holubová Laura

Horváthová Klaudia
Kudelka Šimon
Mako Katarína
Mitrík Jakub

Orininová Nela
Ziolkovská Naďa

Úmrtia za mesiac:
n o v e m b e r  2017

Brtaňová Janka
1950 – 2017
Čarnoký Ján
1958 – 2017

Fric Ján
1961 – 2017

Hašková Anna
1977 – 2017

Tomčíková Mária
1948 - 2017

V mesiaci   d e c e m b e r 
   dožijú sa životného jubilea

 70, 75, 80, 85, 90 rokov a viac
 títo občania nášho mesta:

Ferenčáková Eva
Fottová Emília

Göldrichová Oľga
Kopčanová Oľga
Kussa Ladislav

Marčišovský Ján
Spišsáková Mária
Ševčíková Anna
Tejbus Vladimír
Tobáková Eva
Uličná Emília



Prvý sneh okrášlil Krompachy.

SNEŽNÉ – SVIATOČNÉ KROMPACHY
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Mesiac s najkrajšími sviatkami v roku je už v plnom prúde. Atmosféra Vianoc na nás dýcha na každom 

kroku. Už prvé decembrové dni nám dopriali aj snehovú nádielku a okrášlili tak mesto i pookriali duše. 

Sviatočná nálada opantáva srdcia vari každej vekovej skupiny. Zimnú a sviatočnú náladu v meste vám 

prinášame aj v týchto fotočriepkach.  

(text, foto: šim)

Čaro vysvieteného mesta

Život večerného mesta. Vianočný stromček – dielo šikovných Krompašaniek z Únie žien. 

Mikulášske divadielko – darček najmenším. Bielo-nočné Krompachy. 
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V meste v tomto roku bola najväčšou investíciou 

bola rekonštrukcia divadelnej sály v Dome 

kultúry. Mesto sa po niekoľko desaťročiach 

dočkalo dôstojného kultúrneho stánku, za ktorý 

sa nemusíme hanbiť, keď prídu k nám vystupovať 

rôzni umelci zvučného mena. Verím, že mnohí ste 

si vynovenú divadelnú sálu už pozreli. Celkové 

rozpočtové náklady na rekonštrukciu a 

modernizáciu divadelnej sály v Dome kultúry 

predstavovali : 251 tis.€

SOCIÁLNA OBLASŤ:

Mesto Krompachy zabezpečovalo v roku 2017 

sociálnu starostlivosť pre sociálne odkázaných 

občanov, v oblastiach uvedených nižšie v 

tabuľke. Otvorili sme požičovňu zdravotníckych 

pomôcok, ktorá je umiestnená v Dome s 

opatrovateľskou službou na Lorencovej č. 12. 

Mesto zakúpilo zariadenia ako sú, napr. 

polohovateľná posteľ, antidekubitný matrac, 

invalidný vozík a pod. v hodnote 1000 €.

Výdavky na sociálne zabezpečenie 

obyvateľov v r. 2017

Opatrovateľská služba - 52 063  €; služba 

poskytovaná pre 41 osôb, z toho 10 v DOS  

 Denné centrum seniorov – 8 070 €; počet 

členov 103

Príspevok na stravovanie dôchodcov – 

500 

Jednorazové dávky v hmotnej a 

sociálnej núdzi – 800 €   

Pochovávanie osôb bez príbuzných  800 

€, 2 osoby 

Sociálno-právna ochrana detí a soc. 

kuratela (podpora rodín a detí z DD) – 4 

750 €   

 Nocľaháreň – 26 850 €, kapacita 7 miest   

 Terénna sociálna práca - 31 398 €

ŠKOLSTVO

Mesto je zriaďovateľom, t.j. financuje a spravuje 

tieto školy a školské zariadenia:

1. Základnú školu na Zemanskej ulici. 

2. Základnú školu s materskou školou na 

Maurerovej ulici. Materská škola sídli v dvoch 

budovách. V bývalom D pavilóne školy na 

Maurerovej ulici, kde je kapacita 50 miest a v 

budove na Robotníckej ulici, kde je kapacita max. 

25 miest.

3. Základnú školu s materskou školou na ul. SNP. 

Základná škola má vyučovacie priestory v dvoch 

budovách a materská škola je umiestnená  v 

jednej budove. V budove materskej školy sú 

umiestnené aj dve triedy nultých ročníkov.

4. Materskú školu na Hlavnej ulici, tvoria dve 

budovy v jednom areáli.

5. Základná umelecká škola na Námestí slobody, 

kde sa deti vyučujú v troch odboroch – 

hudobnom, tanečnom a výtvarnom. Táto škola v 

meste pôsobí v dvoch budovách, na Námestí 

slobody a na ul. Mikuláša Šprinca. Má zriadené 

detašované pracoviská  v obci Slovinky, v 

Kluknave a v meste Spišské Vlachy.

6. Centrum voľného času sídli na ul. SNP. 

Výchovnú a vzdelávaciu činnosť vykonáva aj v 

budovách a telocvičniach základných škôl.

(Špec iá lna  zák ladná  ško la  n ie  j e  v  

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Jej správu a 

financovanie zabezpečuje Okresný úrad v 

Košiciach.)

V priebehu roka mesto financovalo nielen vyššie 

uvedené školy a školské zariadenia, ale aj školské 

kluby detí a školské jedálne. Zároveň operatívne 

riešilo vzniknuté havarijné stavy v jednotlivých 

zariadeniach.

 Z dôvodu vzniknutej praskliny na stene v 

Materskej škole na ul. Hlavná, mesto poskytlo 

finančné prostriedky na odstránenie havarijného 

stavu vo výške 7 800 €. Finančné prostriedky vo 

výške 4 500 € boli vyčlenené na opravu 

poškodeného kanalizačného potrubia v tomto 

zariadení.

V Základnej škole na ul. Zemanskej z dôvodu 

pretrvávajúcemu problému s kanalizáciou v 

školskej kuchyni bola vykonaná rekonštrukcia. 

Zrealizovali sa nové kanalizačné, vodovodné, 

elektrické, ako aj kúrenárske rozvody a taktiež 

nová podlaha v kuchyni. S danou rekonštrukciou 

súviselo aj odborné odpojenie a následné 

zapojenie elektrických a plynových spotrebičov a 

vykonanie revízií. Celkové náklady boli vo výške 

12 000 €. Zároveň do školskej kuchyne bol 

zakúpený aj nový veľkokapacitný  plynový kotol  

vo výške 5 000 €.

Z dôvodu havarijného stavu v Základnej 

umeleckej škole – (popraskaný a padajúci strop v 

prepojovacej  chodbe) mesto poskytlo škole 

finančné prostriedky vo výške 5 000 €.      

V budove bývalej školy na ul. Mikuláša Šprinca, 

kde sú toho času umiestnené výtvarné a tanečné 

odbory Základnej umeleckej školy, sme z 

vlastných prostriedkov mesta zrekonštruovali 

vykurovanie objektu. Staré, takmer 50- ročné 

elektrické pece sme demontovali, zriadili 

plynovú prípojku a v objekte sme kompletne 

zabezpečili ústredné vykurovanie plynovými 

kotlami. V roku 2018  plánujeme  s 

rekonštrukčnými prácami pokračovať.

Tabuľka o počte detí, predškolských a školských 

zariadeniach

                                                                                                



PLÁNY  V  ROKU  2018

V nasledujúcom roku by sme v prvom rade chceli zrealizovať projekty, na 

ktoré sme predložili žiadosti o dotácie. (uvedené vyššie v ods. č. 1) a taktiež 

projekty, na ktoré sme už dotácie získali. Je to projekt na rozšírenie a 

rekonštrukciu Materskej školy na ul. SNP a úpravu predstaničného 

priestoru pred Železničnou stanicou v Krompachoch. O obidvoch 

projektoch som Vás už niekoľkokrát informovala. 

Verím, že Košický samosprávny kraj v  roku 2018 bude rekonštruovať 

cestu II. triedy od opraveného mosta Ružín až po mesto Spišské Vlachy, 

pretože na túto stavbu sú príslušným riadiacim orgánom schválené finančné 

prostriedky. Ak sa táto stavba  bude realizovať, tak v našom meste sa opraví 

križovatka Hlavná a autobusová zastávka na Trangusovej ulici v smere na 

Spišskú Novú Ves. Podrobnejšie o plánoch prác Mestského úradu v 

budúcom roku 2018 Vás budem informovať v januárovom čísle, keď bude 

poslancami Mestského zastupiteľstva schválený rozpočet na budúci rok.

Vážení spoluobčania

Blížia sa sviatky lásky, pokoja a mieru. Sviatky, kedy by nikto nemal ostať 

sám. Preto Vám všetkým chcem zaželať, aby ste ich prežili v zdraví, v kruhu 

svojich najdrahších a najmilších. 

Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách, tie máme ukryté len v 

našich srdiečkach.

V ten večer vianočný skúsme si ich priať, možno ich prinesie ten, kto  

nás má rád.

Nech šťastie a radosť vládne u Vás doma, nech obchádza Vás nešťastie 

a smola.

Nech pohoda vládne nad vianočným stolom a láska prevláda nad zlým 

slovom.

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok Vám zo srdca želá Vaša primátorka.

                                                                                                

PRIHOVÁRA SA K VÁM PRIMÁTORKA
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Nemocnica Krompachy, člen skupiny AGEL, včera, 21. novembra 

2017, po druhýkrát v tomto roku privítala na detskom oddelení 

klaunov z Občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors, 

ktorí svojím príchodom rozžiarili očká všetkým pacientom tohto 

oddelenia. Prostredníctvom profesionálnych zdravotných klaunov 

priniesli na oddelenie radosť, smiech a dobrú náladu. 

 „Na detskom oddelení je momentálne hospitalizovaných 17  

pacientov všetkých vekových kategórií od batoliat do 19 rokov, 

ktorým sa po príchode klaunov rozžiarili očká a celé oddelenie bolo 

zrazu plné smiechu,“ povedal  vedúci lekár detského oddelenia 

MUDr. Ahmad Zia s tým, že sú vďační Občianskemu združeniu 

Červený Nos za takúto obetavú a nezaplatiteľnú prácu, ktorá prináša 

deťom psychickú pohodu, radosť a humor na oddelení.

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors už 13 rokov 

prináša radosť a smiech do nemocníc po celom Slovensku. Formou 

humoru pacientov odpútajú od strachu, napätia a od úzkosti 

spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia, kde im 

chýbajú ich najbližší. „Pre choré detičky sú vždy zdravotní klauni 

príjemným prekvapením a vytrhnutím zo stereotypu a čiastočne aj 

zo smútku po rodičoch a domove. Bola to naozaj veľká radosť 

pozerať sa na usmiate tváričky našich detí,“ dodal A. Zia.

Na detskom oddelení je ročne hospitalizovaných viac ako 1300 

detských pacientov. Nachádza sa v pavilóne C na 2. poschodí a má 

25 lôžok. „Naším cieľom je vytvorenie čo najlepších podmienok 

pre choré deti, pobyt v nemocnici je pre ne stresujúci, preto vítame  

aktivity, s ktorými prichádza združenie Červený Nos. Aj tieto 

aktivity prispievajú k rýchlejšiemu vyliečeniu pacientov“, uzavrel 

konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.

                                                                             Mgr. Alžbeta Sivá

                                                           tlačová hovorkyňa AGEL SK

                                                                                                

pokračovanie článku

Clowndoctors rozžiarili očká detským pacientom krompašskej nemocnice

Humor pomáha malým pacientom zbaviť sa strachu. Foto: Archív 



KRÁTKO Z MESTA
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MIKULÁŠ V MESTE

Mária Šimoňáková
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V utorok, 28. novembra 2017 sa už po štrnásty raz v 

Krompachoch konala súťaž v prednese poézie a prózy 

Šprincove Krompachy. Súťaž je venovaná spisovateľovi 

Mikulášovi Šprincovi, významnej osobnosti katolíckej 

moderny a v neposlednom rade rodákovi z Krompách.

Mesto Krompachy v spolupráci s Maticou slovenskou a 

Rímskokatolíckym farským úradom v Krompachoch tradične na 

sklonku novembra pripravuje významné podujatie, do ktorého sa 

zapájajú nielen miestne základné a stredné školy, ale aj školy z 

okolitých obcí.  V tomto roku sa do súťaže zapojilo viac ako 140 

súťažiacich, rozdelených do piatich kategórií. Okrem domácich 

recitátorov mali svoje zastúpenie aj školy zo Sloviniek, Richnavy, 

Margecian, Jakloviec, Veľkého Folkmára, Gelnice, Nálepkova, 

Smižian, Markušoviec, Spišského Hrušova, Spišských Vlách, 

Jablonova a Spišského Hrhova.

Konkurencia je z roka na rok silnejšia a tento ročník nebol žiadnou 

výnimkou. Do súťaže sa zapojili žiaci z 22 základných a stredných 

škôl Košického a Prešovského kraja. Porota mala čo robiť, aby 

vybrala tých najlepších. 

Ocenenie víťazov prebehlo v Dome kultúry. Najlepší prednášajúci 

si odtiaľ prevzali knihy a diplomy z rúk Ing. Ivety Rušinovej, 

primátorky mesta.

                                                                         Mgr. Lucia Ďorková

ŠPRINCOVE  KROMPACHY

VIANOČNÉ  VARIÁCIE

Diela šikovných Krompašanov. Foto: Archív knižnice

Anjel z bublinkovej fólie. Dielo Petry Barčákovej. Foto: Archív knižnice

Výstava, na ktorú vás pozýva Mestská knižnica v 

Krompachoch,  je nielen  pastvou pre a oči , ale aj dôkazom 

šikovnosti našich krompašských žien rôznych vekových 

kategórií. 

Ako ponímajú vo svojej amatérskej tvorbe vianočné symboliky , 

rôznorodosť  spracovateľských techník sa oplatí vidieť. Či už 

vianočné pohľadnice s precíznym  náročným prevedením pani 

Zdenky Stettnerovej. Emília Kleščová  dekupáž servítky a 

kamienky, Svetlana Šefčíková so svojou krížikovou výšivkou, 

Anna Dolná dekupáž na ryžovom papieri. Aj prírodné materiály 

vie využiť Sláva Čiasnohová, Lenka Ofčanská urobila krásne 

vankúše patchwork,  Edita Spišáková vyskladala do nádherných 

tvarov papier, dekupáž gule. Mária Figľárová adventné venčeky. 

No, a obrazy pána Jozefa Maňovského  sú skvostom , ktoré 

zachytávajú zimnú prírodu Krompách. Hoci žijeme v 

pretechnizovanej dobe  umenie šikovných a trpezlivých rúk 

nenahradí nič. Možno to bude aj inšpirácia na zakúpenie 

vianočného darčeka.

                                                             Aneta  Grondželová

                                                                              

Ocenení recitátori. Foto: Archív

www.krompachy.sk
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          KROMPAŠSKÍ SENIORI PREDSTAVILI HISTÓRIU SVOJHO MESTA
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História tým, že podáva správu o minulosti, umožňuje ľuďom 

posudzovať prítomnosť.

      T. Jefferson

V piatok 24.11.2017 sa v Harichovciach konal 11. ročník ľudovej 

slovesnosti, ktorý bol zameraný na predstavenie mesta, dediny z 

historicky najstarších zápisov v kronike. V nej vystúpili členovia ZO JDS 

Harichovce, Odorín, Nálepkovo, Markušovce, Spišská Nová Ves, 

Spišské Vlachy a Krompachy. Počas stretnutia seniori ukázali svoje 

mesto alebo dedinu v historickom šate a predstavili svojich rodákov, na 

ktorých sú právom hrdí.

Vystúpenie členov MsO JDS Krompachy, v ktorom sa striedala minulosť 

s prítomnosťou  mesta ,v réžii Mgr. Anny Pustayovej, vyvolalo na tvárach 

divákov obdiv a uznanie. Predstavenie umocnili výkony jednotlivých 

členov, a taktiež aj kostýmy,  ktoré si zaobstarali sami. Príprave venovali 

veľa zo svojho voľného času a ochotne sa zúčastňovali  skúšok aj dvakrát 

týždenne. 

Na toto podujatie prijali pozvanie starostovia a primátori zúčastnených 

organizácii a medzi nimi nechýbala ani Ing. Iveta Rušinová, ktorá  ako 

vždy odovzdala našim účinkujúcim ruže a poďakovala za peknú 

reprezentáciu mesta.

Hovorí sa, že vedieť starnúť je majstrovstvom múdrosti. Krompašskí 

seniori potvrdili, že ich dni sú vyplnené tvorivosťou a krásou, že si 

vychutnávajú svoj život, a dokážu sa presadiť a verejne vystúpiť.

                                                                                              

          Agnesa Jarošíková

Blíži sa koniec roka. Dobrý záhradkár si 

nájde čas na bilanciu, zhodnotenie plánov a 

predsavzatí, na ktoré myslel, keď sa rok 

začínal. Prejdime sa spolu po záhradke a 

zamyslíme sa. Pokoj a ticho zasneženej 

záhrady nech sa prenesie do nášho srdca, 

našej duše. 

V dnešnej uponáhľanej dobe, keď sa všetci 

ženieme za materiálnymi statkami, ustupuje 

ľudský faktor priateľstva, lásky a úcty k 

b l í ž n e m u ,  s u s e d o v i  d o  ú z a d i a .  

Uprednostňujeme hodnoty, ktoré nie sú 

trvalého charakteru. Dobré slovo, priateľstvo, 

úcta sú čoraz vzácnejšie. Neváži sa ľudská 

práca. Hrubosť, vandalstvo a násilie sú všade 

okolo nás. Aj na záhradke sme často 

nespokojní, že sa nám nepodarilo splniť veľa z 

toho čo sme si predsavzali. Skúsme 

preorientovať svoje myslenie. Zhodnoťme 

všetko, čo sa nám podarilo a zabudnime na 

neúspechy, nech nami nevládne stres a zlosť.

Ak sme doteraz boli my pre záhradku, nech je 

odteraz záhradka pre nás. Urobme z nej oázu 

pokoja, pookriatia mysle a duše, radosti z 

posedenia s rodinou, priateľmi, susedmi. 

Nebuďme skúpi na priateľské slovo k susedovi 

a nielen k tomu najbližšiemu na záhradke. 

Hodinka spoločného posedenia nám dá 

niekedy viacej, ako hodina usilovnej práce. Aj 

na tú sa nájde čas. Ak má sused krajšiu úrodu, 

nešetrime slovami chvály. Podeľme sa so 

svojimi skúsenosťami a odmenou nám bude 

hrejivý pocit z dobrej rady, dobrého slova.

Každé ročné obdobie v záhradke má svoje čaro 

a kúzlo. Velebný pokoj zimnej záhrady 

vystrieda nádherná jar v kvete od prvej 

snežienky, bledule, či šafranu, po úchvatne 

rozkvitnuté čerešne a jablone. Skoro nebadané 

prejde jar do leta plného letničiek, sladkých 

jahôd a čerešní. Pobyt na záhradke v lete nech 

je pre nás regeneráciou v plnom slova zmysle. 

Aj keď jesenná bilancia úrody bola pre nás v 

tomto roku biedna, pivnice a sklady ostali 

poloprázdne, neklesajme na mysli, veď naša 

záhradka nie je poľnohospodársky podnik. 

Radosť hoc aj z malých úspechov, nech je to, 

čo bude vládnuť v našej záhradke. Vy, ktorí ste 

čakali nejaké odborné rady, nebuďte sklamaní, 

celý ďalší rok je pred nami.

Čo nevidieť máme tu Vianoce. Vianočný zvon 

spolu s Betlehemským dieťaťom nech prinesie 

do našich rodín, do našich duší, pokoj a lásku, 

porozumenie a svornosť. Pri novoročnom 

pohári šampanského si poprajme všetko 

najlepšie do Nového roku a nám záhradkárom 

aj lepšiu úrodu, dostatok slniečka, tichých 

dáždikov a radosti zo života.

To  Vám a  vše tkým č i ta teľom 

Krompašského spravodajcu z celého srdca 

praje

                                                 Ján Miľo

Aktívni dôchodcovia. Foto: Archív



V sobotu 2.12.2017 sa zúčastnilo mužstvo FK Pokrok Krompachy 

medzinárodného halového futbalového turnaja mladších žiakov 

kategórie U 13, teda chlapcov narodených v roku 2005 a mladších.

Turnaj organizovalo družobné mesto Krompách – obec Gaszowice a 

zúčastnilo sa ho desať mužstiev. Osem bolo z Poľska – Czerwionka, 

Chwalowice, Rybnik, Palowice, Szczerbice, Lyski, Jejkowice, 

Swierklany, dve zo zahraničia – Krompachy a Litovské mužstvo z 

Vilniusu pod názvom Egliszky. 

Naši chlapci patrili zrejme k najmladším účastníkom, pretože v ňom boli 

štyria chlapci s rokom narodenia 2005, piati s rokom narodenia 2006 a 

jeden dokonca s rokom narodenia 2007, no počas stretnutí svojou 

bojovnosťou a nasadením dokázali tento hendikep eliminovať. 

Na fotografii je naša výprava, ktorú tvorili: Roman Župa – tréner, Daniel 

Šleboda, Michal Mikel, Martin Tomaško, Bruno Stehlík, Tomáš 

Kubovčík, Kristián Lisý, Ľubo Medvec, Meris Kupec, Martin Vietoris, 

(Nino Stehlík), František Jochman – vedúci výpravy a brankár Šimon 

Varga.

Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín, v ktorých sa hralo systémom 

každý s každým a následne sa odohrali stretnutia o konečné umiestnenie. 

V skupine A sme sa postupne stretli s Czerwionkou 3:4, Rybnikom 2:0, 

Palowicami 0:5 a Chwalowicami 4:2 a obsadili sme v nej tretie miesto. 

O konečné umiestnenie sme sa stretli s tretím mužstvom skupiny B so 

Szczerbicami, a keďže sme ho vyhrali 6:0, obsadili sme konečné piate 

miesto.

Okrem pekného kolektívneho umiestnenia sme boli ocenení aj 

individuálne, pretože Šimon Varga bol vyhlásený za najlepšieho 

brankára celého turnaja. 

Pre chlapcov bol tento turnaj príjemnou konfrontáciou svojich síl na 

medzinárodnej úrovni, ktorú absolvovali vôbec prvý raz v svojom 

živote. Za to, že ju mohli absolvovať sa chceme poďakovať Mestu 

Krompachy, ktoré pozvánku družobných Gaszowíc prijalo a v svojej 

réžii zabezpečilo dopravu, t.j. najnákladnejšiu položku tohto zájazdu.

                                  František Jochman, manažér FK Pokrok

MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ V GASZOWICIACH

Fotenie po ukončení turnaja. Foto: Archív

Krompašská futbalová výprava. Foto: Archív

Novembrový Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých je už tradične spätá s návštevou cintorínov a spomínaním na tých, ktorí už  nie sú medzi 

nami. V tomto čase hroby sú vyzdobené vencami, kvetmi a sú osvietené sviecami. Vence a kvety vyjadrujú úctu a uznanie životu tých, ktorí už nie sú 

medzi nami. Kríž, znak utrpenia a smrti, sa stal znakom víťazstva v Kristovom zmŕtvychvstaní. Pri tejto príležitosti žiaci 2. B, 3. B, 5.B, 6.B, 9. tr. 

triedy, pod vedením svojich triednych učiteliek navštívili cintorín, zapálili sviečky, položili zhotovený veniec a spoločne sa pomodlili za všetkých 

zosnulých.

                                                                                                                                                                                                Kolektív pedagógov ŠZŠ
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CHVÁLIME

Úcta a spomienka patria k novembru. Foto: Archív školy
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Pamiatku zosnulých si 47 žiaci a zamestnanci Súkromnej spojenej 

školy SEZ Krompachy pripomenuli na mieste smrti miliónov ľudí 

– v priestoroch koncentračného tábora v Osvienčime. 

Naša cesta sa začala 2. 11. 2017 v skorých ranných hodinách. 

Absolvovali sme prehliadku tábora Auschwitz a Birkenau 

komentovanú v slovenčine. Sprievodkyne nám ukázali baraky, 

priestory, v ktorých bývala stráž, ale aj väzni. Navštívili sme aj väznice, 

sprchy či krematórium. Aj dnes, po viac ako 70 rokoch na tomto mieste 

cítiť bolesť, utrpenie a smrť. Exkurzia vo všetkých zúčastnených 

zanechala skľučujúce pocity. Zostáva len dúfať, že sa súčasná aj 

nasledujúce generácie poučia a nebudú uznávať ideológie, následkom 

ktorých dochádzalo k masovým úmrtiam.

História Osvienčimu siaha do obdobia druhej svetovej vojny, keď boli 

predovšetkým Židia a Rómovia, ale aj iní, masívne deportovaní s 

prísľubom lepšieho života v pracovnom tábore. Nikto z nich netušil, že 

necestuje za lepšou budúcnosťou, a že ho čaká takmer istá smrť v 

otrasných podmienkach v dôsledku vyhladovania, ťažkých prác, 

podchladenia či popravy v plynových komorách alebo znášanie 

experimentov Josefa Mengeleho. 

                 Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská, Ing. Gabriela Pešková, 

                                                                        Mgr. Katarína Šoltésová

EXKURZIA DO MÚZEA HOLOKAUSTU

Na svojom poslednom tohtoročnom  zasadnutí Komisia  školstva a 

športu  v predvianočnom čase navštívila pamätnú izbu venovanú 

našim rodákom, ktorá sa nachádza v rímskokatolíckom kostole. 

Naše mesto sa môže pýšiť menami významných dejateľov 

,spisovateľov, hudobných skladateľov ako Janko Slovenský, 

Vavrinec Koch, Mikuláš Šprinc, Bartolomej Urbanec, Július Barč 

Ivan . Oboznámiť sa s ich životom a dielami ponúka táto pamätná 

izba. Pohľad do histórie stojí za rozšírenie si obzoru spolupatričnosti 

k nim. Aj výstava v knižnici Vianočné variácie stála za povšimnutie, 

čo patrične ocenila daná komisia.                                          

                                                                         Aneta Grondželová 

PREDVIANOČNÁ SPOMIENKA NA RODÁKOV



Naša škola sa teší z víťazstva v celoslovenskom projekte prvej 

pomoci 

Do projektu, ktorý realizovala nezisková organizácia Falck n.o. s 

nadáciou Allianz,   sa zapojili triedy 1. stupňa našej základnej školy. 

Spomedzi 376 prihlásených škôl sa 2.A trieda pod vedením triednej 

učiteľky Mgr. Lucii Mikulovej,  umiestnila na víťaznom 24. mieste. 

Do súťaže sa  zapojili vytvorenou publikáciou na tému prvej pomoci.  

Dňa 30.11.2017 nastal ten slávnostný okamžik, kedy našu školu 

navštívili záchranári z neziskovej organizácie  Falck n.o.  a  predali cenu 

nielen víťaznej triede, ale aj všetkým žiakov 1. stupňa.  Vďaka týmto 

šikovným žiakom  škola získala automatický externý defibrilátor (AED), 

ktorý slúži na podanie  prvej pomoci. Súčasťou výhry je  skrinka s 

alarmom pre AED, doplnková sada  k AED- Starter kit,  pre deti a  pre 

všetkých žiakov 1. stupňa  boli odmenou praktické  ukážky prvej pomoci 

so sanitkou  a  kurz prvej pomoci pre učiteľov.  Žiaci tak mali možnosť 

počas celého dopoludnia absolvovať  ukážky prvej pomoci na rozličných 

stanovištiach, pričom si mohli vyskúšať ako postupovať v život 

ohrozujúcej situácii.  Hovorilo sa aj o bezpečnosti v škole, na ceste, 

pomoci spolužiakovi a o tom,  ako si máme chrániť to najcennejšie čo 

máme, naše zdravie. Na záver mali žiaci možnosť nahliadnuť do sanitky a 

oboznámiť sa s jej zariadením . Popoludní absolvovali kurz prvej pomoci 

zamestnanci školy .

Ďakujeme záchranárom z nadácie Falck n.o. za rozdávanie  týchto 

hodnotných darov , ktoré  majú pre spoločnosť veľký význam. Verím, že 

svojím prístupom pri predvádzaní kurzov zážitkovou formou zanechali v 

našich žiakoch trvalé hodnoty zamerané na ochranu života a starostlivosti 

o zdravie.

Mgr. Michaela Micherdová

PROJEKT ZÁCHRANA SOM JA

TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM
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V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám, ktorý si pripomíname od 

roku 1998, sa na našej škole v týždni od 13. do 17. novembra uskutočnila 

súťaž o najzdatnejšieho žiaka a žiačku v ročníku.  

Na hodinách telesnej výchovy všetci žiaci absolvovali kruh cvičení, 

počas ktorých im bol meraný čas. Jednotlivé cviky mali kondičný a silový 

charakter. Najzdatnejší žiaci boli za svoj výkon patrične odmenení. 

Ďakujeme vyučujúcim telesnej výchovy v jednotlivých ročníkoch za 

bezpečný a regulérny priebeh súťaže, no a samotným víťazom 

samozrejme blahoželáme.

Okrem športových aktivít sa žiaci piateho až deviateho ročníka zúčastnili 

prednášky pod názvom Drogy a ich nástrahy. Do školy prišli deti 

oblečené v pásikavom tričku,aby potvrdili svoj odmietavý postoj k 

drogám.

                                                                      Mgr. Michaela Micherdová

A tu už predstavujeme tých najlepších od 1. po 9. ročník:

· 1. ročník: Simona Golabová – 1.B, Simon Čiasnoha – 1.A

· 2. ročník: Melánia Fečkeová – 2.B, Vratko Mišelnický – 2.A

· 3. ročník: Nicolas Tomčík – 3.B, Alexandra Geročová – 3.A

· 4. ročník: Meris Kupec – 4.A, Diana Legátová – 4.B

· 5. ročník: Martin Vietoris – 5.B, Timea Tomčíková – 5.B

· 6. ročník: Matej Lesňák – 6.B, Timea Pavlíková – 6.A

· 7. ročník: Matej Probala a Erik Ferenc – 7.A, 

                        Barbora Kleinová – 7.B

· 8. ročník: Adam Števčík – 8.A, Martina Richnavská – 8.B

· 9. ročník: Patrik Tomčík – 9.A, Natália Kolesárová – 9.A



I V R T P S U M Z I R U T U F 

N N O M I N A N T L E K I N T 

K O K Í N V O R T E M O L I K 

V N I H I L I Z M U S P A T U 

I K N O J A T E D N E V Y N D 

Z T O P E R Á C I A K K V É O 

Í K T O K S E L A P I R R Č R 

C U A R S E U I Ž V O I A T P 

I D J I K M V F C M Í V K B A 

A A E I I O I É Á R Ý Z Y A R 

L I V N K L V N I R E A I S T 

E V Á N O O A Á K L U P A A N 

V T A Z L M N O Č A N O Ú K O 

I R O I A C P A I L Í C I S K 

F F S L A I G Ó L O E Z A R F 

 
Filozof, Frankovia, frazeológia, futurizmus, ikona, ilumináti, 

inkvizícia, inotaj, kasa, kilometrovník, kontraprodukt, kováč, 

krab, lama, lesk, lev, lupa, nihilizmus, nikel, nominant, Omán, 

operácia, osminka, pat, pokrývač, Sicília, silové cviky, súper, 

vendeta, viadukt, vízia, vraky, vrt.

Riešenie z predchádzajúceho čísla: Anexia Rakúska. 

Správny lúštiteľ:

Ján Tomašov, Krompachy

Výhru si výherca môže 

prevziať na MsÚ – oddelenie školstva, kultúry a športu.

  SN TUGI DS IE O

D

www
since 1991

gis ne
sd
kn

.o

eo

um 0915 941 341

,poradové číslo 12/2017

.

Mesačník občanov mesta Krompachy    www.krompachy.sk12

Vianoce 2017 nech sú pre všetkých žiarivou slávnosťou svetla, 

predohrou zvlášť hlbokého zážitku Božej milosti a milosrdenstiev...

Prijmime výzvu anjelov, ktorí neprestajne ohlasujú: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

OSEMSMEROVKA

Kedy sú Vianoce?

Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha a v ňom všetkých 

ľudí, v ten deň sú Vianoce.     

Keď sa usiluješ podať ruku tomu, kto ťa urazil, vtedy sú Vianoce.

Keď sám rozdávaš úsmev, láskavé slovo, máš porozumenie pre 

iných, už v tvojom srdci začali Vianoce.

Keď vieš prijať od iných láskavé slovo a úsmev, v tej chvíli sa 

začínajú Vianoce.

Keď nájdeš čas vypočuť iných, sláviš Vianoce.

Keď uľahčíš námahu blížnemu, venuješ mu pozornosť, v duši 

sláviš Vianoce.

Kedykoľvek počuješ volanie Pána, ktorý potrebuje pomoc v 

trpiacich, chorých a opustených, jasaj od radosti, lebo prežívaš 

Vianoce.

Keď sa včas spamätáš, aby si dodržal vľúdne slovo, nepriaznivú 

poznámku, ďakuj za Vianoce vo svojom srdci.

Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru, nájdeš dieťa zavinuté 

do plienok a jeho Matku. Prežívaš s nimi Vianoce.

Keď povieš Pánovi veľkodušné „áno“, vtedy približuješ nebo k 

zemi a napomáhaš, aby v celom svete nastali Vianoce.

Keď si k tomuto svetu ľahostajný a myslíš len na svoje záujmy, 

Vianoce sa od teba vzdialili. Nie je v tvojom srdci miesto pre 

Pána. 

Vinšujeme vám na to Božie narodenie

hojné božské požehnanie,

ku práci zdravíčka, na stôl chlebíčka, 

do srdca radosti, do duše milosti.

Anjel pokoja nech s vami prebýva,

 láska Kristova nech vo vás spočíva.

To vám prajeme od malého novonarodeného Ježiška.                                                                                                                              

           Redakcia
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