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Retromotovíkend
Svetová premiéra rep]i]gr auta Kar]a Benza

Vyrobené bo]o
Druhá júnová sobota. Mesto Krompachy ~

miesto slovenskej a svetovej premiéry.
V    hlavných    úlohách    Šesťdesiatka
automobilovýchamotocyklovýchveteránov.
Svetových   výrobcov   a   značiek.   Nechýbali
vozidlá    niekdajšej    éry    československého
automobilizmu.

Spanilá  jazda  veteránov  po  Hlavnej  ulici
prilákala  stovky  divákov   z  mesta  i   okolia.
Retromotovĺkendu  s  historickými  vozidlami
prialo  aj  počasie.  Organizátorom bol Veterán

pred  140 rokmi
klub  Cassovia  retro  z  Košĺc.      Spoluorgani-
zátorommestoKrompachy.
Krása   veteránov   ulahodila   nie   jednému
divákovi.  Zlaqh  klincom  bola  replika  140-
ročnej    trojkolky,    prvého    benzínového
automobilu    konštruktéra    Karla    Benza.
Originál je  vystavený  v  múzeu  v  Nemecku.
Repliku do nášho  mesta priviezoL jej  majiteľ,
Krompašan   bývajúci   v   Prešove,    milovník
veteránov   Martin  Neubeller.   Replika  nájde
svojemiestovmúzeunaslovensku.
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Pulzovanie v meste

Srdce vd'aky
Aj  mesto  Krompachy  sa  koncom  mája

:aáz:u.`LosdĽc.eiÄsveÉOAV±yf;:dp.?nveď2:;
je  symbolom  lásky,  života,  vďačnosti,
spolupatričnosti a podpory ľuďom, ktori
v prvej línií bojovali s pandémiou Covid-
19.  Je  symbolom nádeje, ako aj  poslom
dobrých   správ.   Po   svete  putuje   30
takýchto  sŕdc,  ztoho  tri  po  Slovensku.
Počas  dvoch  týždňov  sa  jedno  znich

::;ž#:loaJveT#:,TnpéaÉSÄOKmuJnEá#istí,
Zakvítnuté mesto

Koncom   mája   sa   mesto   odelo   do
pestrofarebnej   kveteny.   Popri
kvetináčoch   skvetmi   na   mostĺkoch

alávkach   cez   Slovinský   potok
azáhonoch  v centre   mesta,  rozkvitol
vmestskom parku  aj  erb  Krompách pri
pomníku   obetí   1.   svetovej   vojny.
Tohtoročnou   novinkou  je   aj    12
nadrozmemých kvetináčov. Mestu sa ich
podarilo   zabezpečiť   pomocou
sponzorov.
Spoločností  Kingspan,   Ekover  ako  aj
Mestských   lesov   Krompachy.
Dodávateľom je  Terra  Group.  Výsadbu
pre   mesto   zabezpečila   spoločnost'
Ekover.   0   výsadbu   sa   postaralo
Záhradníctvo Marián Mariančík.

S]adké prekvapenie
na MDD

Na Medzinárodný deň  detí  putovalo  do
krompašských   škôl   1200   sladkostí
zMesta   Krompachy.   Mesto   tak
nezabudlo   na   svojich   mladších
obyvateľov.  Akeďže  sa  vzhľadom  na
aktuálnu  pandemiclri  situáciu  nemohlo
vmeste   organizovat'  väčšie  podujatie
venované  oslave  MDD,  aspoň  takýmto
sladký  prekvapením  sa  mesto  rozhodlo
prispieťkdňudetĺ.

Mol)ilné očkovanie
v Krompachoch

Začiatkom mája ajúna prišla do nášho
mesta   mobilná   očkovacia   služba
Košického   samosprávneho   kraja.
Očkovalo sa vakcínou Pfizerm ion Tech v

Kultúmom dome v Krompachoch. Mesto
vyjadruje   vďaku   KSK,   ktorý
prostredníctvom  tejto  služby  umožnil
jednoduchšĺ   prĺstup   kvakcĺne  najmä
starším,   imobilným   a inak  zdravotne
hendikepovaných   ľuďom   aj   vnašom
meste.   Rovnako   vďaka   patrĺ   aj
samotným Krompašanom, ktorí sa prišli
zaočkovat'.
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Narodcní
Adam Berthóthy

Navždy nás opustilí
Mi]an Šuca

OZHAM - Zmena v zbere bioiogic]pr roz]ožitei'ného odpadu
Od prvého j.úna 2021  dochádza k zmene temínu v hamonograme zberu biologicky rozložiteľného dopadu (BRO).
Až doposiaľ sa BRO v meste zbieral každú stredu, po novom to bude každý pIATOK.                                           ĺrcdJ
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Najúspešnejší športovci regiónu Spiša
za rok 2019

Medzí ocenenými aj Športovci z Krompách
V   poradí   47.   ročník   ankety

Najúspešnejší  športovci  regiónu  Spiš
za rok 2019 už pozná mená ocenených.
Mesto Krompachy sa môže pochválit'
štymi ocenenými.

Vyhlasovanie  výsledkov  športovej
ankety  sa  vzhľadom  na  pandemiclri
situáciu  vsúvislosti   sochorením
Covid-19  presúvalo  dvakrát.  Až  na
tretíkrát   sa  vstredu   16.  júna  2021
uskutočnilonaSpišskomhrade.
Oceňovania  sa  zúčastnil  aj  zástupca
primátorky  Krompách  lng.  Dárius
Dubiňák.  Oceňovanie  sa  uskutočnilo
poprvýkrátvexteriéri.

Z  našich  športovcov  boli  ocenené
talenty  do  15  rokov.  Hráčky  stolného
tenisu  Alexandra  Geročová  a Liliana
Alicja  Guassardo.  Za  najúspešnejších
športovcov   regiónu  boli   vyhlásená
Lucia  Kopčanová,   reprezentantka
Slovenska v športovej strelbe a Slávka
Uličná  zo   Spaľtan  Training  Group

Krompachy.
„Všetkým   športovcom   patrí   veľké
uznanie za ich obetavosť a nasadenie.
Sme vďační za to, že reprezentujú naše
mesto a dosahujú takéto úspechy. Bolo

mi  potešením  acťou
osobne  zablahoželať
našim   úspešným
športovkyniam,"
zdôraznil   zástupca
primátorky.
Oslovili   sme   a
ocenen
Športovkyne.  Slávku
Uličnúcenapotešila.

Pre  mňa  ako  „hobbika" je  to  velký
úspech a hlavne je to také pohladenie
duše   za  ten   nevydarený  rok  2020.
Keďže  to  mal  byť  vrchol  mojej
bežeckej kariéry. Prišla som o preteky
naAljaške, ME a MS v Spartan  Race,"
uviedla slávka.

Ocenenie   si   na   Spišskom  hrade
prevzali   všetky   naše   úspešné
Športovkyne   okrem   Lucie
Kopačanovej.   Tá   sa  pre   športové
povinnosti   oceňovania  nemohla
zúčastniť.                                               Gz.JnJ

V Krompachoch sa sčĺtaAo talmer
95 percent obyvatel'ov

Ide  o  predbežné  výsledky  sčítania.

::R:a:Co;:`aťé:|eús%Jt;č:bák:žPTund:#snÉ
prezentovať  na  prelome  rokov  2021
a2022.

Samospráva  Mesta  Krompachy
ďakuje   svojim   obyvateľom   za
zodpovednýpn'stupprisčítanísa.ĺ„d,

Skončilo   sa  sči'tanie   obyvatel'ov.
Ďakujeme, že ste sa sčítali. Prinášame
výsledky v meste. Sčítanie obyvateľov
bolo rozdelené na dve kolá.

Prvé   kolobolo   elektronické
samosčĺtanie, trvalo od 15. februára do
31.  marca  2021.  Zákonnú  povinnosť
samosčítať   sa   si   vKrompachoch
splnilo   6286ľudí,   čo  je   69,58   %  z

odhadovanéhopočtuobyvateľov.
Druhé   kolo,tzv.   asistované   sčĺtanie,
prebiehalood3.májadol3.júna2021.
Túto   formu   sčítanĺa   využilo
22 5 8 obyvatel'ov.
Spolu   v   oboch   kolách   bolo
sčítaných 8 544 obyvatel'ov Krompách,
čo    predstavuje    94,23%
zodhadovanéhopočtuobyvatel'ov.

V kanalizácií končí odpad z domácnostĺ,
kto]ý tam nemá čo rol)iť

MÔže spôsobovať velké problémy
Upchatá   kanalizácia   zvyčajne
spÔsobuje   mnoho   problémov
vdomácnostiach.   Je   to   najmä
neprijemný zápach, možnosť upchatia
odtoku, prípadné splašky a neporiadok,
v neposlednom rade sa môže poškodit'
alebozničiťmajetok.
Jednou   z   najčastejších   príčin
uvedených  skutočností  je  vylievanie
použitého kuchynského olej a do drezu.
Pritom ide o nebezpečný odpad, ktorý
by   sme  všetci  mali   odovzdávať  na
príslušných   určených   miestach.

Väčšinou   sú  to  zbemé   dvory  alebo
čerpac ie stanice.
Pri  umývaní  riadu  sa  dostane  velké
množstvo  mastnoty  do  odtoku.  Tým,
Že  sa  do  odpadu  pravidelne  vylieva
použitý olej . Tuk v potrubiach stuhne a
všetko upcháva.

Mastnota upcháva kanalizáciu
Podobn)h zlozvykom j.e aj vylievanie
avyhadzovanie   zvyškov  jedla   do
záchoda.  Tento  zlozvyk  môže  mat'  aj
dost'  nebezpečné   následky.   Bohaté
skúsenosti    stým    majú    aj

prevádzkovatelia   verejných
kanalizačných  sietí.  Hlavnú  úlohu  tu
zohrávajú  tuk,   oleje  jednoducho
mastnota  zjedál.  Tie  sa  najmä  počas
suchších  dní  lepia  na  steny  potrubia
a postupne zväčšujú svoj objem. At}h
následne   upchávajú   kanalizáciu.
Aviete si celkom dobre predstaviť, čo
môže   spôsobit'  upchatá  kanalizácia
v čase  privalových  dažďov  aveľkej
vody.  Ak  by  sme  vyhadzovali  menej
odpadu z domácností do záchoda, mali
by sme aj menej problémov.
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Ako problém tuhých nečistôt vnímajú
prevádzkovatelia   verejných
kanalizačných   sietí,   sme   sa
informovali   upodtatranskej
vodárenskej   aprevádzkovej
spoločnosti a.s. v Poprade (PVPS).

Vodári    vytiahnu   ročne
zkanalizačných   sietí   tony  tuhých
nečistôt.   Okrem  mastnoty  problémy
spôsobujú aj  vlasy či vlhčené utierky.
Tie sa zachytávajú na nožoch čerpadiel
anaťahujú  sa,  nože  ich  nedokážu
prerezať  azastavia  t]h  stroj.  Odpad
zkanalizácie   potom   smeruje   na
skládky odpadov, pretože by v čističke
odpadových  vôd  mohol   spôsobiť
problémy.

Prevádzky bez ]apačov tuku
Čo   sa  týka  mastnoty  vpotrubiach
problémovými   sú   aj   prevádzky
sjedlomaobčerstvením.
„Viacerí  producenti,  ktorí  sa  zbavujú
olejov  bez  použitia  lapačov  tuku,
spôsobia  tvorbu  zhlukov  v  potrubí,
ktoré  čiastočne  alebo úplne  uzatvoria
priechodnost'kanalizačnýchpotrubí.
Podtatranská vodárenská prevádzková
spoločnost',  a.s.  vykonáva pravidelnú
údržbu   verejnej   kanalizácie
Špeciálnym vysokotlakovým čistiacim
strojom,   ktorý  vysaje   a  odstráni  z
potrubia rôzne nečistoty a usadeniny,"
uvádza  hovorkyňa  PVPS   Božena
Dická.

A hneď aj pokračuje: „Na záver by sme
chceli   zákaznĺkom   odporučiť,   čo
nepatrí  do  verejnej  kanalizácie  alebo
do   WC   odpadu:   oleje,   jedlá,
hygienické   potreby,   farbivá,
rozpúšťadlá,   lieky,   drobné  plastové
výrobky,  vatové  tyčinky,  tampóny,
vlhčené  utierky  a  pod.   Do  toalety
vyhodené   zvyšky   jedál   môžu
kanalizáciu nielen upchať, ale v nej  aj
hniť, z čoho sa šíri nepríjemný zápach.
Môže  to  prilákať  najmä  hlodavce  a
dôsledkom   toho   býva   ich
premnoženie.   Výrazne  pomôže
starostlivé  triedenie   a  využívanie
nádob   na   bioodpad,"   dodáva
hovorkyňa pvp s.                           @.m/

Červené nálep]gr na cintorĺne -
povinnost zaplatit nájomné

hrobové miesto sa stáva voľné. Bližšie
informácie o poplatkoch na mestskom
cintoríne  získate  na  odd.   majetku
aregionálneho   rozvoja  -Silvia
Zavadová, 053/419 22 25. Rovnako tu
dostane infomácie o nájomcoch, ktorí
nemajú  uhradené  nájomné  na  ďalšie
obdobie.

Na   Mestskom    cintoríne
vKrompachoch  pribudli  červené
nálepky.   Označujú  hrobové  miesta,
ktorých  nájomcovia nemajú  aktuálne
zaplatený  poplatok  za  ich  prenájom.
Nájomné  za  užívanie  hrobového
miesta je stanovené na dobu 10 rokov
aje vo výške 25  eur.  (VZN č.1/2011).
Platísavopred.Pouplynutí10rokovje
potrebné  zaplatiť  ďalšie  nájomné  na

rovnalý  čas.  Mesto vykonalo revíziu
zaplateného  nájomného.  Zhruba  200
nájomcov  hrobového  miesta  nemá
nájomné uhradené. Osadenie nálepiek
]átjoeg:vdĺuáhoýsťsppô:g:,m*noúgáúEcaod:

nájomného je možné vykonat' priamo
vpokladni   Mestského   úradu
vKrompachoch.Pokiaľsapočastlecej
doby pozostatkov náj omca neprihlási,
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OZHAM -
Hávrhy a pripomienlqr

na úpravu
cestovných poriadkov
Železničná spoločnosť Slovensko a.s. informuje verejnost', že je
možné  posielať  pripomienky  a  návrhy  na  úpravu  cestovných
poriadkov.
VprílohenájdeteRámcovýnávrhCestovnéhoporiadkuŽSRpre
obdobieplatnosti2021/2022.

Návrhy   apripomienky   naúpravu   cestovných
Ponadk°Žveiedzrneísčunját:pdo°[3g;J;#ši2o°v2e]nFkao::.rs:"

Úsekobchodu
Sekciamarketingu
Rožňavská 1,  832 72 Bratislava

elektronickým  podaním  -https://www.zssk.sk/zakaznicke-
podania/alebonae-mailovúadresu
pripomienky.cp@slovakrail.sk  s  kópiou
mailumiroslav.fazekas@vucke.sk
lnfomácieoosobnejželezničnejdopraveuverejňujeŽelezničná
spoločnosťSlovensko,a.s.nastránkeh±Ps://www.?ssk.s±

Stieás:3ťnžéelg2:i3dsi:vá:Sks,y::p::pnrí;.y  sú  uvereJnené  aj  "
(red.)



občanov mesta Krompachy
---_L

h:mE%sEtpmätE:Šže::t#gE:avTguu*,

H istorická s iriekačka z Krompách v prešovskej expozícií.

Mesto  Krompachy   sa  môže  pochválit'  zaujímavým
historickým artefáktom. Ide o 1 O9-ročnú motorovú piestovú
hasičskú  striekačku.   Ťahaná  bola  konským  záprahom
Dobrovoľného hasičského zboru v Krompachoch. Unikátna
striekačka je súčasťou zbierkového fondu Krajského múzea
vprešove.  Je  súčasťou  stálej  expozície  múzea  venovanej
dejinám  hasičstva,  ktorá  prezentuje  širokú  škálu  dobovej
hasičskej techniky.

Jedinečnosť  krompašskej   stnekačky  je  vtom,  Že  bola
vyrobená vo fime lstván Kôhler vBudapešti v roku  1912,
pričom   hasičská  technika   sa  na   Slovensku   začala
motorizovat'  až  v2.   polovici   20.   rokoch   20.   storočia.
Motorizácia prebiehala len so súhlasom technickej komisie
Zemskej hasičskej j ednoty na s lovensku.

Moderná striekačka
odolala aj konkurencii

Ako  uviedol   Mgr.   Igor  Lazorík  zKrajského  múzea
vprešove,   takto   zmodemizovanú   striekačku  si  nemohol
dovolit' každý hasičský zbor.  Pre mesto Krompachy,  ktoré
bolo   vtom   čase   významným   strediskom   baníctva
ahutníctva,  to nebol problém.  Je  známa skutočnosť,  že na
prelome  19.  a20.  storočia krompašská Železiareň  atým  aj
mesto dosahovali najväčší rozmach. Priaznivé hospodárske

podmienky umožnili mestu objednať na tú dobu modemú
striekačku u budapeštianskej   fimy lstván Kôhler. Fima v
silnej konkurencii  výrobcov  hasičskej  techniky  (Tamóczy,
Geitner  és  Rausch,   Walzer  Ferencz   ai.)   vtedy  zaviedla
piestové čerpadlá spojené s benzínovým motorom. Odbomá
polemika    zameraná  na  technické  parametre    striekačky
včasopise   Hasičské   listy    vroku   1944    vyznela   pre
krompašslú striekačku veľmi priaznivo.

Ako ďalej  1. Lazon'k priblížil, v hodnotení sa uvádza, Že
napriek  jej     výrobe   ešte   vroku    1912,   výkonom
aspoľahlivost'ou  sa  vyrovná  hociktorej    najmodemejšej
striekačke    s  centrifugálnym  čerpadlom.   Poukazuje   sa
zároveň na fakt, že v čase prebiehajúcej polemiky parížske
vojenské   hasičstvo   získalo   automobilovú   striekačku
s rovnalqh rýchlobežným piesto\qh čerpadlom v továmi
na automobily „Somua".

Vystavovali ju aj v Rakúsku
Novátorstvo tejto stnekačky, aj  skutočnosť, že podobná

striekačka  sa  vmúzeách  na  územĺ  bývalého  Rakúska  -
Uhorska  nezachovala,  rozhodlo  otom,   Že  krompašskú
striekačku   vystavovali   v roku   1998   na  medzinárodnej
výstave v Rakúsku. Rozhodli o tom rakúski hasičskí znalci.
Výstava pod názvom „Hasičstvo za  Rakúsko-Uhorska" sa
uskutočnila  na  zámku  Halbtum  vspolkovej   krajine
Burgenland. Striekačka fimy lstván Kôhler spolu s ďalšími
28  exponátmi  zo  zbierky  požiamej   ochrany  Krajského
múzea v Prešove reprezentovala na tejto výstave Slovenskú
republiku.

A aké  parametre  má  táto  striekačka?  4-valcový  dvojitý
motor na konský  záprah,  s vozoy!h zariadením  z kutého
Železa,  dva  sacie  a4  výtlačné  hrdlá,  palivom je  benzín,
motor je  ochladzovaný  vodou.  Dostrek  stnekačky je  42
metrov.

Spomínaná expozícia  hasičstva  v prešovskom múzeu je
bohatá  na  rôzne  ďalšie  druhy  historických  striekačiek.
Predstavujú  nielen  určitý  stupeň  technického  vývoja  v
danom období, vyjadrujú zároveň aj finančné možnosti ich
bývalých maj itel'ov.

Gsim)

Nakladanie sĺriekačky na výstavu do Rakúska.

Historická sĺriekačka na dobovej f ;ologrĹif iii
Foĺo:  Archív Krayského múzea v Prešove
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Lucia Kopčmová
LuciaKopčanovátrénujenaSPvChowátsm.Vaktuálnomsemestri.       _   -      .  .    _=L_   _|,-'-Íílrir

ju čakajú ešte skúšky.
premiéru  ahneď  aj  medailovú.  Ako
nám  Lucia  pred  časom  povedala,
konkuencianatalianskejstrelnicibola
velká.
„No   myslím   si,   že  spolu  smojím
streleckým tímom  sme  mali  výbomú
prípravu,vďakaktorejsmevybojovali
bronzovú   medailu.   Vposledný
sút'ažný  deň  bola  horšia  viditel'nost',
kvôlisilnémudažďu,ktorýnássužoval
aj   vo   finále.   Začiatok   prvého
finálového kola bol pre mňa náročný,
kde  som  urobila  zopár  chýb,   ale  s
pomocoukolegýňDankyBartekoveja

y:á:T,,EoSŠ::lrtgvaejnsamkeo:,aeäašäiJaoz:'
Češky,   ktoré   s   nami   bojovalí
omedailu,"uviedlaLucia.
Účast' vo SP v Taliansku vníma vel'mi
pozitívne.  „Pretože  som dosiahla svoj
osobný  rekord  azároveň   17.   miesto
zmožných   50.   Je  to   zatial',   moje
najvyššie   umiestnenie   zradu
svetových pohárov," doplnila úspešná
šzpaouŤíomvä|Ť:ás,čoakmálneLuclarobí

či trénuje  alebo má čas  aj  na oddych.
„Pravidelne  trénujem  na  strelnici  v
Tmave  a  Jaslovských  Bohuniciach.
Stneľamtakčasto,akojetolenmožné.
Tiež  nezabúdam  na  dosta,točný  relax,
ktorý  je   v  príprave  veľmi   dôležitý.
Zároveň sa venujem aj  vysokej  škole,
keďže   ma   čakajú   ešte   skúšky,"
priblížilaL.Kopčanová.
„Pripravujem   sa  na   ďalší   svetový

Začiatkom    mája    si
reprezentantka   SR  všportovej
strel'be (v skeete) Lucia Kopčanová
spolu   sD.   Bartekovou   av.
Sýkorovou  vpretekoch  svetového
pohára  (SP)  vtalianskom  Lonate
vystriel'ala bronz a už sa pi.ipravuje
na  d'alšie  vystúpenie  vo  svetovom
pohári,  tentoraz  vchoi.vátskom
Osijekukoncomjúna.

S našou   úspešnou   športovkyňou
Krompašankou  Luciou  sme   sa  na
krátko  pozhovárali  otom  čo ju  čaká,
ale   aj   oštúdiu   na   vysokej   škole
či relaxe.

Lucia  Kopčanová,  spolu  sDankou
Bartekovou  averonikou  Sýkorovou
mali v sút'aži družstiev v Lonate svoju

Velký  úspech  trojice  slovenských
skeetarok,  pod  ktorý  sa  podpísala  aj
úspešná   Krompa,šanka   Lucia
Kopčanová,  prichádza  z talianskej
strelnice.   Svoju  účasť  na  svetovom
pohánvLonateod8.do12.mája2021
premenili   reprezentantky   SR   na
bronzovúmedailu.

Súťaž družstiev v tomto prestížnom
seriáli  Svetového  pohára  zaviedli  iba
v tomto roku. Lucia Kopčanová, spolu
s Dankou  Bartekovou  averonikou
Sýkorovou  mali  v sút'aži  družstiev
vLonate   svoju  premiéru  ahned'  aj
medailovú.

Ako  nám  Lucia  priblížila,  priebeh
kvalifikácie svetového pohára bol pre

pohárvOsijekuvChorvátsku,ktorýsa
uskutoční koncom júna. Po svetovom
pohári   absolvujem   sústredenie   v
Montecatini  v  Taliansku,  kde  budem
trénovat'   ako   sparing  partnerka   s
Dankou Bartekovou pred OH v Tokiu.
NajeseňmačakajúMajstrovstváSRv
Tmave a možno ešte jeden zahraničný
pretek."

Ako  nám  potvrdila,  veľa  času  na

:eá[jas:,::umr:;t]ekse]d;ás]adšídťasnnž:äá,yac#,
ale nie je ho veľa. Ked' som v príprave
alebo  na  dôležitých  pretekoch,  tak
mojím oddychom je  len spánok. Tam
priestornarelaxovanievôbecnieje.Na
dovolenke   som   nebola   6   rokov,"
povedalaLucia.

:ôááayä:pprr.eťeékn:gguv:nvuyjsem;?ešnái::::
Materiálovotechnologickej   fakulte
STU  vTmave.  Vsemestri  ju  čakajú
ešte tri skúšky.

„Spojiť  školu  s  vrcholovým  športom
nie  je   ľahké.   Ak  to   chcete   úspešn€
zvládnut',   musím   mať   správn€
načasovanie  vlastných  priorít.  Vel'm
mi  pomáha,  ak  profesori  na  vysoke
škole  rešpcktujú  môj  šport  a  zárovej
mi   vedia   poskytnút'   vhodni
podmienky  na  úspešne  absolvovanii
semestra.  Pre  mňa je  dôležitá rodinz
ktorá  ma  vždy   podporí,"   dodal
K]-ompašanka.

ĺš,'„

Lucia Kopčanová spolu s kolegyňami vyl)ojovala v súťaži
dmžstiev skeetarok bronz v talianskom Lonate

•   '  ..---- '`--^ž-`'r     Mm   vvnikaiúce       Danky   Bartekovej   a   Veronikňu   úspešný.   Mali   vynikajúce

podmienky  na  striel'anie.   Lucia  sa
v kvalifikácií umiestnila na  17. mieste
z 53.  Je to  zatiaľ jej  najlepší výsledok
v zahraničí.

Podelila   sa   snami   aj   odojmy
z vystúpenia  v Lonate.   „Konkurenci@
na talianskej  strelnici  bola  velká,  ale
myslímsi,žespolusmojímstreleckým
tímom  sme  mali  výbomú  prípravu,
vďakaktorejsmevybojovalibronzovú
medailu. V posledný sút'ažný deň bola
horšia   viditel'nosť,   kvôli   silnému
dažďu, ktorý nás sužoval aj vo finále.
Začiatok  pwého  finálového  kola  bol
pre  mňa  náročný,  kde  som  urobila
zopár  chýb,  ale  s  pomocou  kolegýň

:šg::,ť,ejasnmaiosn:eäa;gf#č:SÍ
ktoré   s  nami  bojovali   omedailu
uv#lšae?U:[sapKe°špnčeajn°avtááientovan

Športovkyni  blahoželáme  aprajer
ešte veľa športových úspechov.     @.,
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Na hodine s]ovenčiny
Naši  prváci  uŽ  vedia  čítat'  a  svoju

zručnosť   ďalej   rozvíjajú   aj
dramatizáciou textov.

Úlohou  školy  nie je  len  vzdelávat',
ale aj rozvíjať osobnost' dieťaťa v celej
jeho  Šírke.  Jedn]h  zprostriedkov  na
dosiahnutie   tohto   cieľa  je   aj   hra
a dramatizácia. Jej výhodouje, že diet'a
je k hre motivované zvnútra, preto hru

vyhl'adáva, prináša mu radosť, zábavu,
uspokojenie.  Je  pre  dieťa  prirodzená,
spontánna,  predstavuj e  najdôležitej šiu
a  najstimulujúcejšiu  fomu  učenia.  V
hre   preberá   na   seba   rôzne   role,
prostrednĺctvom ktorých sa pripravuje
na   životnú   realitu.   To   všetko   sa

prepojilo v hre o Snehulienke,  ktorú si
prváčence zahrali na hodine čítania.            Mgr.  re#'gí.o Vo/ckov&', ZŠ zcmansAó

Sochár zo Spiša Peter Kuraj
DuŠu starých, nepotrelmých predmetov zhodnocuje v originálnych

sm]ptúrach

Príbeh   umeleckých  diel  Petra
Kuraja, rodáka z Krompách sa začaL
písat'  pred  troma  rokmi,  zmenou
zamestnania.  Dennodenný  kontakt
spredmetmi, ktoré t)y inak skončili
vodpade,   ho  inšpirovali  ktvorbe.
Tvoľbe   zhodnocujúcej   a   plnej
invencie.   Vjeho   skulptúrach
nachádzajú   nový  život  kovové
adrevené  odpadové  materiály,  ako
sú   banské   podvaly,   staré  časti
pol'noliospodárskych   strojov,
remeselné náradie praotcov a otcov.
Peter  nie  je  ume]com  v doslovnom
zmysle   slova.   no   jeho   dielam
nechýbajú   atribúty   umenia
samotného.   Rovnako   umelecky
oslovia  každého  recipienta.  Peter
Kuraj   žíje   sdvoma   synmi
a manželkou  v spišskej   Novej   Vsi,
kde pracuje a tvorĺ.
„Je to úžasný pocit, ked' starý kovový
predmet  prekuješ   do   sochy   avnej
zachytíš dušu starých majstrov. A duša
zrazu  prehovorí.  Zo  starého  vznikne
nové.   Zo   starého,   ktoré   by   ínak
zaníklo,"  zdôraznil  Peter.  Ako  sám
priznáva,   vpremene  predmetov   -

zpoužitého   na  krásny,   nachádza
radost'.  Zároveň to  berie  ako  životnú
výzvu.

Znepokojenie, ako východisko
tvorby

Ako   rodený   Spišiak,   vníma  už   od
malička   Slovenský  raj,   ako  perlu
regiónu  akj.eho  prírode  má  osobitý
vzťah.   Krása  umenia  prírody   ho
inšpirovala už roky, kedy sa od mlada
venoval jej  ochrane.  Aj  vjeho  tvorbe
má  príroda  nezastupiteľný  priestor.
„Svojimi  dielami  chcem poukázať na
zranitel'nosť  krehkého  prĺrodného
ekosystému   ato   zhodnocovaním
odpadu   formou   umeleckého
stvárnenia.   Hromadenie   odpadu
konzumnej   spoločností  a ekologické
dôsledky,  ktoré  so  sebou  prináša,  vo
mne  vyvolali  znepokojenie  a zároveň
záujem   onové   zhodnocovanie  už
použitých materiálov,"  priblížil  Peter.
Odpad,  zvyšky,  použité  a nepotrebné
veci   sa  stali  pre  neho  zaujímavým
apodnetným   „materiálom"   pre
umenie, remeslo a dizajn.
Nepotrebné, využitel'né, u melecké

Na   svojom  konte   má   desiatky
skulptúr,   z  ktorých  dýcha  história
použitých predmetov. Vjeho diele Loď
našlo   uplatnenie   250   rokov   starý
banský  podval   zopálových   baní
vDubnĺku.   Plachty   sú   zasa   staré
kovové  banské~  technologické   časti.
Rovnako  tak  aj  Artista,  vktorom  sa
snúbi  čaro   starého  akrása  nového.
Vyrobený  je  zkovu  recyklovaných
technických  zariadení  z  18.  storočia,
doplnený  drevom  z podláh historickej
budovy   zo   16.   storočia.   Dielo  je
osadenénamramore.
Skulptúra  Vnem  zasa  symbolizuje
jeden  znašich  zmyslov  čuch.   Dielo
poukazuje   na   aktuálne   problémy
týkajúce sa čistoty ovzdušia. V druhom

pláne j.e  odkazom  na vnímanie  života
prostredníctvom  čuchového  zmyslu.
Drevo,   zktorého  je   skulptúra
zhotovená,   je   stále   voňavým
materiálom a človek ako taký, má svoje
vnímanie naplno otvorené.
Všetky  Petrove  kúsky  sú  symbiózou
nepotrebného   s využiteľným,   starej
duše   pretavenej   vnovotvar.   Sú
symbolom  stálych  hodnôt  i odkazom
na ich pretrvávanie. To všetko sa spája
vjehojedinečnýchskulptúrach.
Dozrel v čase, zhmotnil svoje vĺzie

Medzi   svojimi   dielkami   nemá
„favorita", ku ktorému by mal osobitý
vzt'ah.   „Všetky  sú  mojou  súčast'ou,
kúskom  zo  mňa.  Sdielami je  to  ako
s det'mi, nedá sa vyzdvihnút' jedného,
aby  si  neranil  druhého,"  vysvetlil
umelec   na  margo   svojich  diel.   Tie

:áé::Ĺeácnh':||eJ.%ava:::Ľ:nk:ťÄkä:|na:
prebieha   aj   výstava   vGalérií
netradičných  umení  v spišskej  Novej
Vsi.   Potrvá   do   konca  júna   2021.
Kurátorom   výstavy  je   lng.   Ľubor
Pavlík,   kamarát   a inšpirátor,   ktorý
Petra k tvorbe nasmeroval.

A čo by talentovaný spišiak robil, ak
by   netvoril?   Vedel   si   pred   rokmi
predstaviť,  že  sa  jeho  tvorivá  cesta
bude  uberat'  týmto  smerom?  „Určite
somnemyslelnato,Žebudemtvorit'vo
velkom.  No  stále  som  sa  okolo  seba
dĺval,   niečo   si  predstavoval.   Dozrel
som v čase, aby som si tie moje „vĺzie"
zhmotnil. Je to môj koníček amám pri
ňom podporu aj zo strany rodiny.
Navyše moja manželka Zuzka mi moj e
diela  krásne  nafotí,  čím  podčiarkne
dojem z videného a prezentovaného. Je
to moja opora," dodal peter.
Zarozhovord'akujeme.

Mária šimoňáková
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Vtajničke  júnové  čísla  Krompašského  spravodajcu  sme  ukryli  výrok
o št'astí.

Ilľadané  slová:    akustika, Andalúzia,  anomália,  batika,  beletria,  biatec,
biatlon, bulvár, dekáda, desatoro, domicil, dusík, ekonóm, elos, emulzia,
geológia, gymnázium, gyroskop, kalanetika, kanoistika, ko los, kubizmus,
kultúra, siločiary, socializmus , Stredosloväk.
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