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SPRAVODAJCA
Po dvojročnej odmlke
sa trhovisko zazelenalo
Trhom kvetín a zelene
Po dvojročnej „pandemickej“ prestávke sa
v našom meste uskutočnil tradičný Trh kvetov
a zelene. Lorencova ulica v predposlednú
aprílovú sobotu ožila trhovníkmi aj
nakupujúcimi. A hoci podujatie pokropil aj
dážď návštevníci si cestu na obľúbený jarný
trh našli.
Tradícia trhu zelene siaha do roku 2012.
S prestávkami sa uskutočnil už jeho VIII.
ročník. V tomto roku mal trh svoje okrúhle 10.
výročie.
Aprílová, trhová sobota začala jemným
mrholením, napriek tomu sa už od skorého
rána pred stánkami schádzali nakupujúci
a vyberali si kvety, sadenice, bylinky, kríky,
ale aj dekoratívne predmety do záhrady.
V stánkoch na Lorencovej ulici sa rozložili
11 predajcovia. S ponukou kvetín a byliniek
prišli do Krompách aj predávajúci z Poľska.

Ako nám prezradili, na našom krompašskom
trhu sú už po druhýkrát. Po dlhšej pauze k nám
prišli znova. „Sme radi, že tu sme. Ponúkame
kvety, bylinky aj kríky. Vieme, že všetko
zdraželo, no my sa snažíme ceny veľmi
nedvíhať, aby ľudia, ktorí u nás nakúpia boli
spokojní,“ prezradila nám mladá Poľka.
Oslovili sme aj niektorých nakupujúcich.
Ocenili, že konečne sa po rokoch znova koná
tento trh. Viacerí nám povedali, že si tu už za
tie roky zvykli nakúpiť kvety do záhradky či
na balkóny, ako aj sadenice a ovocné kríky.
Medzi nimi nechýbali aj návštevníci z okolia.
Tí si rovnako trh pochvaľovali a z Krompách
odchádzali s plnými taškami.
VIII. ročník Trhu kvetov a zelene sa vydaril.
Veríme, že aj ten budúci bude rovnako
úspešný.
(šim)
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Buďte informovaní
o tom, čo sa deje
vo vašom meste
Mesto Krompachy ponúka
obyvateľom bezplatnú službu emailových správ. Je to jednoduchý
a pohodlný spôsob rýchleho
informovania obyvateľov formou
krátkych e-mailových notifikácií.
Stačí, ak sa pre odber e-mailových
správ zaregistrujete a vyplníte krátky formulár. Po
registrácii vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail. Z odberu
notifikácií je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
Služba e-mailová notifikácia je vytvorená za účelmi
informovania z oblastí:
ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov,
vytvárania podmienok pre zdravý spôsob života
obyvateľov obce/ mesta v oblasti kultúry, osvety,
umeleckej činnosti, kultúry a športu,
zasielania informácií zo života samosprávy,
neplánované odstávky vody, elektrickej energie,
mimoriadne udalosti,
krízové situácie,
hlasovanie a ankety.
Informácie môžete dostávať z rôznych oblastí, ktoré súvisia
s týmito účelmi. Oblasti informácií si stanovuje mesto.
Zákonnosť spracovania osobných údajov je na základe
zakona č. 18/2018 Z. z. par. 13 odsek d) až e). Vaše údaje
zaradené do newsletterového notifikačného systému
nepoužívame na iné účely ako tie, pre ktoré ste ju k nám do
systému zadali, čiže rozposielanie newsletterov. V žiadnom
prípade neposkytujeme Vami zadané údaje žiadnym ďalším
prijímateľom a taktiež sa neuskutočňuje žiadny prenos
údajov do tretích krajín / zahraničia.

NOVINKA

,

Spoločenská rubrika – pochválte sa
narodením, sobášom či jubileom Vašich
blízkych, pripomente
ˇ si ich pamiatku
Narodenia, úmrtia, sobáše. Významné medzníky,
životné udalosti, o ktorých by ste chceli dať vedieť
známym či priateľom na stránkach Krompašského
spravodajcu?
Krompašania, ak máte záujem o túto službu, ponúkame
Vám možnosť, ako dať vedieť Vašim priateľom či
známym, ako sa pochváliť prírastkom do rodiny či
pripomenúť životné jubileum Vašich blízkych
a poďakovať sa im za všetko, čo pre Vás urobili, dať im
vedieť, ako veľa pre Vás znamenajú. Odchod blízkeho
človeka je bolestivý. Dajte vedieť ľuďom, ktorí Vášho
blízkeho poznali, prostredníctvom Krompašského
spravodajcu, aby sa v spomienkach s ním rozlúčili.
V roku 2022 prichádzame s nasledovnou ponukou:
► blahoželania jubilantom (max. 90 slov).................. 4 €
► poďakovania ( za lekársku starostlivosť, za účasť na
pohrebe – max. 90 slov)............................................ 4 €
► spomienky na zosnulých (max.90 slov)..................... 4 €
► rubrika – kúpim, predám, vymením (max.25 slov)..4 €
► svadobné oznámenia (max. 90 slov)...(bez fotograﬁe).
................... 4 €, (s fotograﬁou)............................... 7 €
► Sobáše, pohreby, jubileá, blahoželania,narodenia .. 5 €
Svoje príspevky môžete zasielať na mail redakcie KS:
kromsprav@gmail.com
(red.)

Zdroj: Mesto Krompachy

Stavanie mája a odomykanie fontán
Posledná aprílová sobota bude patriť stavaniu mája.
Ten je v našom meste už roky spojený
s tradičným odomykaním mestských fontán.
O zábavu sa postará FS Krompašan a DFS Krompašanček.
Začíname v sobotu 30. apríla 2022 o 18. 30 hod.
Zároveň v našom meste privítame aj účastníkov 48. ročníka nočného pochodu
Krompachy – Prešov.

Poďakovanie
Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať kolektívu chirurgického oddelenia Nemocnice Krompachy.
Ich profesionalita, odbornosť a ľudský prístup zachránili môjmu manželovi Bohumilovi Maixnerovi
dolnú končatinu a aj život.
Úprimná vďaka patrí primárovi oddelenia MUDr. Rudolfovi Pustayovi a lekárovi MUDr. Mariánovi Hojstričovi.
Lekári svojou odbornosťou zachránili manžela a i otca rodiny.
Veľká vďaka patrí aj sestričkám, ošetrovateľkám a sanitárom, ktorí sa o neho starali,
rovnako tak aj Vierke Kubíkovej a Márii Pačanovej, ktoré mu každý deň chodili preväzovať nohu.
So srdca všetkým ďakujeme manželka a deti
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Kŕmenie vodného vtáctva...
Určite ste si všetci všimli, že sa
v našom meste rozšírilo kŕmenie kačíc
pri Slovinskom potoku. Najmä deťom
prináša táto aktivita radosť.
Pri tejto činnosti vzniká na brehu
zbytočný neporiadok, ktorý musia
zamestnanci mesta dennodenne
upratovať. Chlieb, keksíky, chrumky
a v poslednom období aj zvyšky
varených jedál sa povaľujú na brehoch
pozdĺž Lorencovej ulice.
Predovšetkým si však musíme
uvedomiť, že zvieratám takýmto
konaním vlastne ubližujeme. Preto

týmto apelujeme na všetkých
občanov, aby kačky nekŕmili. Prečo?
Pretože ľudská strava nepatrí do
prirodzeného jedla kačiek a škodí im
oveľa viac, ako je pre nich prospešná.
Kačky zvyčajne nie sú ani hladné. Je to
pre nich zvyk a vedomie, že je ľahšie
chytiť chlieb z vašej ruky, než aby si
potravu hľadali samé.
Chlieb v žalúdku kačky napučneje
a spôsobuje im bolesti brucha,
problémy s trávením.
Chlieb obsahuje príliš veľa soli a môže
z dlhodobého hľadiska spôsobiť

nevoľnosť kačky.
Kačky strácajú strach z ľudí a pretože
sa cítia príliš bezpečne, rýchlo sa stanú
obeťami psov alebo áut. Zvyšky jedla
priťahujú krysy a myši. Zrejme práve
jeden z týchto dôvodov bol príčinou
úhynu zatiaľ jednej kačky
v Slovinskom potoku. Určite nikto
z nás nechce, aby sa to pravidelne
opakovalo.
Ak však predsa chcete kačičkám
dopriať, kúpte krmivo v špeciálnej
predajni, ktoré im neublíži.
Zdroj: www.krompachy.sk

Opakovanie je matkou múdrosti....platí to
aj u odpadov?
Nedávno sme Vám priniesli článok
o tom ako sa v našom meste triedi
odpad a ako sa to premieta následne do
poplatkov, ktoré občania platia. Stále
sa však ozývajú naši občania, najmä na
sociálnych sieťach, ktorí zjavne
nemajú tie správne informácie. Preto
by sme znova chceli tieto fakty
o odpadoch ľuďom predostrieť,
a zvýšiť tým všeobecné povedomie
o tejto problematike. Môžete nás
samozrejme kontaktovať aj na
dostupných telefónnych číslach, popr.
prísť osobne, radi vysvetlíme.
Poplatky za komunálny odpad sa
vypočítavajú podľa zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch, kde je uvedené aké
náklady možno zahrnúť do výpočtu.
Názory, že náklady na odvoz odpadov
od neprispôsobivých občanov sa
rozpočítavajú medzi majoritu je blud
a povedzme to tak moderne
„dezinformácia“. Výška poplatku sa
prepočítava každý rok a schvaľuje sa
v mestskom zastupiteľstve.
Dajme si zopár faktov. Úroveň
triedenia nám za minulý rok vyšla
29,27 %. Keďže sme sa oproti
minulému roku o nejaké tie 3 %
zhoršili, zvýšil sa nám aj zákonný
poplatok za uloženie na skládku

z pôvodných 22,- €/t na 27,- €/t, čo
ročne predstavuje zvýšenie nákladov
cca o 12 000,- €. Tento rok došlo aj
k navýšeniu poplatku, ktorý si účtuje
samotná skládka z pôvodných 34,80 €/t
na 72,-€/t. Predpokladané ročné
navýšenie z tohto titulu je na úrovni cca
82 000,-€. Ceny služieb takisto vzrástli
a to z objektívnych dôvodov, ako rast
minimálnej mzdy, pohonných hmôt
a energií.
Poplatok za komunálny odpad pre
občana predstavuje 30,€/osoba/kalendárny rok. V tomto
poplatku je zahrnutý vývoz smetí 1 x
týždenne od rodinných domov, 2 x
týždenne od bytových domov, zvoz bio
zeleného odpadu od rodinných domov,
jarné a jesenné upratovanie – vývoz
objemového odpadu od občanov
a ďalšie pridružené náklady. Služba,
ktorú Vám poskytujeme stojí každého
občana mesačne 2,50 €/mesiac. Za
jeden vývoz od bytových domov si
občan zaplatí 0,28 € .
Len občania môžu svojim
zodpovedným prístupom k triedeniu
zmeniť tieto štatistiky, pretože
v komunálnom odpade, za ktorý sa
platia vysoké poplatky je cca 70 %
odpadov, ktoré tam nepatria,

čiže plastov, papiera, skla, všetko, čo sa
dá vytriediť, viď priložený obrázok.
Opakujeme staré známe:
„Za triedený odpad neplatíme,
vezmú nám ho zadarmo!!!“
Na koniec si dajme ešte trochu čísel, aj
keď činy by nám viac pomohli.
Náklady na zber komunálneho odpadu
v roku 2021 boli v našom meste na
úrovni 410 941,- €. Predpis na daň za
komunálne odpady za rok 2021 bol vo
výške 304 527,42 a vybralo sa
223,405,32,-€. Údaje zahŕňajú fyzické
aj právnické osoby.
Blížiace sviatky budú aj o odpadoch.
Prajeme Vám, aby ste ich prežili
v zdraví spolu s rodinou a keď už príde
na odpadky, aby ste našli ten správny
kontajner, do ktorého patria a ušetrili
tak peniaze z vlastnej peňaženky. Ak
predsa nie, treba aj do budúcna rátať so
zvyšovaním poplatkov.
Táto koláž fotiek zachytáva reálny
stav uloženého odpadu v kontajneroch
pre zmesový odpad v našom meste
tesne pred vývozom. Väčšinou sa tam
nachádzajú plasty. Kontajnery so
správnou farbou, kam patria plasty,
tetrapaky a papier, sú vzdialené len
desať krokov od stojiska. Posúďte teda,
či je to ďaleko.....
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Vlani mestskí policajti riešili vyše
tisícku priestupkov
Viac ako tisícku priestupkov
riešila Mestská polícia
v Krompachoch počas uplynulého
roka. Z toho 109 bolo riešených
v blokovom konaní.
Správou o činnosti MsP za rok 2021
sa zoznámili poslanci Mestského
zastupiteľstva v Krompachoch na
svojom ostatnom zasadaní.
Najviac 67 priestupkov v blokovom
konaní bolo riešených na úseku cestnej
premávky, v celkovej sume 670 eur a
42 priestupkov spáchaných porušením
VZN mesta alebo inej právnej normy
v celkovej sume 280 eur. Spolu boli
uložené blokové pokuty vo výške 950
eur. Tri priestupky boli uložené, dva
odložené, 12 bolo odovzdaných, päť
bolo oznámených príslušnému orgánu.
Ostatné priestupky boli vybavené
dohovorom na mieste, kde bola
zjednaná okamžitá náprava
a nastolenie verejného poriadku.
Najviac zistených priestupkov bolo
proti verejnému poriadku, porušením
všeobecne záväzných nariadení mesta

a priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky. MsP
Krompachy zároveň vybavila 18
bežných dožiadaní.
V roku 2021 pracovníci mestskej
polície odchytili piatich túlavých psov,
z toho v štyroch prípadoch boli vrátení
svojim majiteľom. Policajti
skontrolovali aj vlastníkov psov či
majú zaplatené poplatky za psa. Neboli
zistené žiadne nedostatky. V hľadáčiku
polície boli aj traja majitelia psov,
z nich v dvoch prípadoch konala aj
regionálna veterinárna a potravinová
správa (RVaPS) Spišská Nová Ves.
V správnom konaní riešila opakované
úteky psa, aj napadnutie osôb, rovnako
aj zanedbanie veterinárnej
starostlivosti. Aktuálne sa
v priestoroch MsP nachádzajú štyri
koterce pre odchyt túlavých zvierat
s vymedzeným priestorom pre menšie
plemená. V budúcnosti bude potrebné
ich doplniť ďalším zariadením.
V roku 2021 boli na základne
oznámenia zistení štyria páchatelia

nelegálnych skládok. Policajti uložili
blokové pokuty a skládky boli
zlikvidované.
Policajti vlani zaevidovali nárast
priestupkov týkajúcich sa porušenia
mestského nariadenia o zákaze
popíjania na verejnosti. Takýchto
prípadov bolo vlani 277, čo oproti roku
2020 predstavuje nárast o 122
priestupkov. Porušenia pravidiel tzv.
okienkového predaja počas
protipandemických opatrení boli
zaznamenané aj u pohostinských
prevádzok a riešené oznámením na
RVaPS.
Mestská polícia v Krompachoch má
aktuálne 6 príslušníkov a jedného
náčelníka. Vlani polícia využívala 56
kamier otočných aj statických
s prenosom signálu na monitorovacie
centrum zriadené na MsP. V centre
pracuje 6 operátorov kamerového
systému.
Spracovala: šim

Vlani bolo spáchaných 240 trestných činov
Násilná kriminalita poklesla
V roku 2021 policajti
z Obvodného oddelenia PZ
Krompachy zaevidovali 240
trestných činov, čo bolo o 63 viac ako
rok predtým.
Násilných trestných činov bolo 21,
z toho 13 bolo objasnených. Jedno
lúpežné prepadnutie v roku 2021
polícia objasnila. Násilná kriminalita
v rámci služobného obvodu poklesla.
Policajti riešili aj 11 prípadov
mravnostnej kriminality, čo bolo oproti
roku 2020 o tri prípady viac.
Policajtom sa darí objasňovať aj
prípady týkajúce sa majetkovej

kriminality. Vlani ich bolo 99, z nich 65
objasnili.
V služobnom obvode OO PZ
Krompachy bolo v roku 2021
spáchaných a evidovaných 277
priestupkov, čo je oproti roku 2020 o 54
priestupkov viac. Celková objasnenosť
priestupkov za rok 2021 predstavuje
93,50 %.
Najviac priestupkov bolo zistených
na úseku porušenia cestného zákona.
Ďalej to boli porušovania
VZN, verejného poriadku,
občianskeho spolunažívania
a majetkové. Policajti v blokovom

Máj v meste
►♦ Spomienkové stretnutie pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom
►♦ 8. máj - kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek
►♦ 14. máj - Spanilá jazda veteránov mestom
►♦ 21. máj - detské predstavenie Smejko a Tanculienka (lístky na
ticketportal)
►♦ 24. máj, 18.00 hod. - divadelné predstavenie – Silvia miláčik –
komédia
(časy a miesta budeme aktualizovať)

konaní uložili za rok spolu 574 pokút
vo výške takmer 17-tisíc eur.
OO PZ Krompachy je zaradené ako
oddelenie II. typu. Ku koncu rok 2021
tu pracovalo 33 policajtov.
Spracovala: (šim)
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Pestré aktivity v mestskej knižnici priniesli
zábavu aj tvorenie
V marci - mesiaci knihy to v
Mestskej knižnici v Krompachoch
každý deň žilo. Spolu 23 podujatí
pripravili pracovníčky knižnice. Na
každý deň v mesiaci jedno.
Účasť na podujatiach bola veľká. Do
knižnice prišlo spolu 442 škôlkarov
a školákov. Okrem nich to bolo ďalších
581 čitateľov v rámci bežnej
návštevnosti.
Marec mesiac knihy sa v našej knižnici
jednoducho vydaril. A po dvoch rokoch
obmedzenej činnosti sa život v nej
naplno rozbehol.
Knihy v knižnici získali v marci
svojich nových ochrancov. Stali sa
nimi prváci základných škôl v rámci
slávnostnej pasovačky. Tretiaci sa
zoznámili s osobnosťami nášho mesta,
Deň ľudovej rozprávky bol venovaný
výročiu rozprávkara Pavla
Dobšinského, ktorý sa narodil 16.
marca 1828. Pre piatakov a šiestakov si
v knižnici pripravili zaujímavú
prezentáciu o knižniciach a ich
činnosti, ako to v nich funguje, aká je
sieť knižníc na Slovensku, aj o živote
tej krompašskej. Predškoláci, prváci
a druháci sa zasa dozvedeli niečo viac
o v ý r o b e k n i h y. O j e j c e s t e o d
semienka, cez výrobu papiera, tlač
samotnej publikácie, o práci
ilustrátora, autora. Záver marca patril
kreatívnym školákom a študentom,
ktorých v knižnici ocenili za ich
prozaické i poetické dielka v rámci 17.
ročníka súťaže v písaní pod názvom Zo

šuflíka.
Krompašská knižnica patrí medzi
obľúbené aj v okolitých obciach.
Vynoveným interiérom a kvalitou
poskytovaných služieb môže pokojne
konkurovať aj väčším mestským
knižniciam.
V marci ju okrem krompašských detí
navštívili aj tretiaci zo ZŠ Slovinky, 5.
a 6. ročník ZŠ Kluknava, ako aj
škôlkari zo Sloviniek a Kluknavy.
A apríli sme v priestoroch knižnice
privítali účastníkov mini tvorivej
dielničky, kde hlavnú úlohu zohralo
veľkonočné vajíčko. Deti ukázali, ako
im to ide šikovne so zdobením kraslíc.
Ruku k dielu pridali aj mamičky a
oteckovia. Drobcom sa zdobenie páčilo

a z knižnice si odniesli vlastnoručné
vyzdobené veľkonočné vajíčka. Ďalšie
tvorivé aktivity v našej knižnici pre deti
a školákov pripravujeme už teraz.
Dodajme, že od začiatku roka 2022 až
do konca marca navštívilo knižnicu
2 128 čitateľov.
Nielen v marci, ale aj počas ostatných
mesiacov v roku je knižnica otvorená
každý pracovný deň od 8. do 16. hod.
v pondelok, stredu a piatok a od 10. do
18. hod. v utorok a štvrtok.
Viac informácií získate na webovej a
FB stránke knižnice. Nájdete tam
aktivity, ktoré knižnica pravidelne
prináša, môžete si zalistovať aj v online
katalógu kníh a publikácií, ktoré
ponúka.
(šim)

Krátko z rokovania Predsedníctva ZMOS
Na sklonku apríla sa v Senci
konalo 17. zasadanie Predsedníctva
ZMOS. Krátko vyberáme
z programu rokovania.
Kľúčovými témami boli nárast cien
stavebných materiálov, sociálna oblasť
a školstvo. Na rokovaní nechýbal
generálny riaditeľ ŠFRB a zástupcovia
Štatistického úradu Slovenskej
republiky. Členovia Predsedníctva
ZMOS po schválení informácie
o plnení uznesení Predsedníctva
ZMOS prerokovali informáciu
Štatistického úradu Slovenského úradu
k registru domov, bytov, budov
a k cenám stavebných materiálov.

Členovia Predsedníctva ZMOS sa
venovali aj aktuálnej situácii
v stavebníctva. Predsedníctvo ZMOS
žiada ministra dopravy a výstavby
o urýchlené riešenie tohto problému
a prijatie opatrení na jeho odstránenie
v očakávanej súčinnosti
s Ministerstvom investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky a Ministerstvom
financií Slovenskej republiky a žiada
predsedu ZMOS osloviť listom
s konkrétnymi výhradami
a požiadavkou na riešenia problémov
ministra dopravy a výstavby
Slovenskej republiky. Odzneli aj

aktuálne informácie z oblasti školstva a
z oblasti financovania sociálnych
služieb. Predsedníctvo ZMOS žiada
ministra práce, sociálnych vecí
a rodiny, aby informoval ZMOS
o pripravovaných zmenách týkajúcich
sa sociálnych služieb v ďalšom období.
Ďalším bodom rokovania bola
realizácie spolupráce v rámci projektu
APVV – efektívne pozemkové úpravy.
Predsedníctvo ZMOS v tejto súvislosti
žiada sekciu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka vytipovať lokality
cieľových skupín obcí v zmysle
predloženého materiálu.
Zdroj: www.zmos.sk
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V CVČ hovorili o šikane i kyberšikane
Využívanie digitálnych technológií
prináša do vyučovacieho procesu
mnoho pozitívnych aspektov. Popri
zvýšenej pozitívnej motivácii žiakov
vidíme plus v inovácií tradičného
vyučovania.
Digitálne technológie nám
umožňujú pracovať s informáciami
prostredníctvom digitálnych
prostriedkov ako je počítač, tablet,
mobil a iné. Avšak aj tieto technológie
so sebou prinášajú riziká, ktoré sa
podieľajú na zmene správania sa detí.
Častým javom a zmenami v správaní
detí , ktorým dopomohla aj doba plná
nevyhnutných pandemických opatrení
a pracovná vyťaženosť dospelých, je
šikana, kyberšikana a rôzne

neprimerané a niekedy až život
ohrozujúce situácie.
Koncom marca sa v CVČ PRIMA
konalo multidisciplinárne pracovné
stretnutie s koordinátorkou ochrany
detí pred násilím p. Mgr. Zuzanou
Plíhalovou. Príjemné popoludnie, plné
nových informácii bolo prínosom pre
všetkých, ktorí pracujú s tými
najzraniteľnejšími - deťmi. Venujme
deťom toľko pozornosti, koľko si
zaslúžia. Pretože čas rýchlo letí a príde
čas, keď už našu pozornosť potrebovať
nebudú.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia.
PaedDr. Slávka Šmidová
riaditeľka CVČ PRIMA

Športové popoludnie
s Ing. Martinom Štancelom, PhD.
Jedno príjemné, športové a veselé popoludnie nádejný
floorbalisti nášho Centra voľného času PRIMA zažili s
pozvaným hosťom, rodákom z Krompách, Ing. Martinom
Štancelom, PhD., ktorý sa veľmi rád podelil o svoje zážitky

a to nielen z poslednej olympiády v Peknigu, počas ktorej
pracoval na lyžiarskych svahoch. Zaujímavým rozprávaním
sa naši floorbalisti presunuli do deja príprav a úprav
lyžiarskych tratí. Veľkým potleskom sme sa poďakovali
Martinovi za ochotu podeliť sa s tým, čo pre mnohých je
možno nedosiahnuteľné, alebo pre iných aj snom. Pekným
priateľským zápasom a športovým zanietením našich
floorbalistov sme ukončili príjemné popoludnie, ktoré v nás
zanechalo spomienky, ku ktorým sa budeme radi vracať.
Ktorí tam s nami neboli, tak si môžu pozrieť veľmi pekný
video záznam (Facebook), ktorý pochádza z dielne ďalšieho
šikovného Krompašana Ing. Miroslava Dutka.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia.
Riaditeľka CVČ PRIMA
PaedDr. Slávka Šmidová

Deň vody v materskej škole
Svetový dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca,
sme v Materskej škole na Hlavnej ulici slávili rôznymi
edukačnými aktivitami.
Pútavou prezentáciou sa deti oboznámili s významom a
kolobehom vody na Zemi, o tom, kde všade v prírode sa nachádza,
aké má podoby. Deti už vedia, že je potrebné vodu chrániť,
neznečisťovať ju a neplytvať ňou. Na tému vody maľovali,
spievali, recitovali, hrali sa na rybárov, moreplavcov. Staršie deti
robili pokusy, experimentovali, pozorovali. Išlo o zážitkové
učenie smerujúce k rozvíjaniu enviromentálneho cítenia,
ochranárskych postojov voči prírode a životnému prostrediu. Deti
na elementárnej úrovni chápu, že “voda je život” a nevyhnutne
patrí k našej každodennej existencii. Bol to deň, nie len nových
poznatkov, ale hlavne plný zábavy. Kiežby sme si aj v budúcnosti
mohli pri pohári vody povedať „na zdravie“.
Mgr. Radka Palková, Materská škola, Hlavná 3
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Krompašská futbalová prípravka vyhrala
so žilinskou futbalovou akadémiou
Staršia prípravka krompašských futbalistov si zmerala sily
s rovesníkmi zo žilinskej futbalovej akadémie. Tá je
považovaná za najlepšiu na Slovensku vo výchove mladých
futbalistov.

Naši chlapci vycestovali do Žiliny s radosťou i
odhodlaním ukázať čo v nich je. Hoci na štadióne ich
privítalo chladné počasie, neodradilo ich to. Tešili sa, že si
zahrajú s najlepšími. Ako nám prezradil jeden z našich
hráčov Nino Stehlík, čakali, že súper budú ťažším orieškom.
Naši chlapci sa nedali zahanbiť a zvládli to na výbornú.
Hralo sa 4-krát po 25 min. s výsledkom 6:11. Na žilinskom
štadióne hrali naši chlapci prvýkrát a z výhry mali radosť.
Krompašskí futbalisti trénujú pod taktovkou Jozefa Balucha.
Štyrikrát do týždňa trénujú, jeden deň venujú aj gymnastike.
Raz do týždňa absolvujú zápas.
Držíme našim futbalistom prsty a želáme veľa športovej
chuti, radosti a úspechov.
(šim)

Futbalový zápas v Žiline odohrali krompašskí športovci z
FK Pokrok SEZ Krompachy v kategórii U11 (ročník
narodenia 2011. Proti nim sa postavili žilinskí chlapci z
kategórie U10 (ročník narodenia 2012), ktorí hrajú 1. Ligu
prípraviek skupiny stred SFZ. Hlavným trénerom je
Stanislav Lagovský. Akadémia MŠK Žilina má bohatú
hráčsku základňu. Každý ročník v ich kategórii tvorí
približne 30 hráčov. V každej kategórii majú 4 trénerov.
Akadémia ponúka hráčom ideálne podmienky jednak z
hľadiska zabezpečenia – viaceré umelé ihriská a na školách
sú vytvorené športové triedy. Krompašskí futbalisti vystúpili
na štadióne Žilina – Závodie.

Ochrana lesov pred požiarmi
S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené
nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov, a to teplým, suchým a veterným počasím, pri ktorých
vznikajú značné materiálne ale aj ekologické škody. Z hľadiska likvidácie požiaru sú
najkomplikovanejšie lesné požiare, a to z dôvodu ťažko prístupného terénu, potreby nasadenia
veľkého množstva síl a prostriedkov. Podľa štatistických výkazov najčastejšími príčinami vzniku
takýchto požiarov sú vypaľovanie trávy a suchých porastov, zakladaním ohňov v prírode a
manipulácia s otvoreným ohňom. Na základe uvedených skutočnosti Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi odporúča dodržiavať tieto zásady:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Zakladať oheň v prírode len na miestach, ktoré sú na to určené a sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa.
Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa.
Nenechávať deti bez dozoru pri ohnisku a nedovoliť im hrať sa so zápalkami.
Neodhadzovať neuhasené cigarety.
Presvedčiť sa, či je ohnisko uhasené, prípadne ho dodatočne zaliať vodou, alebo
ho prekryť vrstvou zeminy.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakladanie ohňa zakázané.
Pri vzniku požiaru sa snažte konať s pokojom a rozvahou, vykonajte nevyhnutné opatrenia, t. j. pokúsiť sa ho v rámci
svojich možností uhasiť, prípadne zamedziť jeho šíreniu.
Požiar je potrebné ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov prípadne na tiesňovú linku Hasičského a záchranného
zboru 150 alebo na tiesňovú linku integrovaného záchranného systému 112.
D o d r ž i a v a ť z á k a z v y p a ľ o v a n i a t r á v y a p o r a s t o v. Ta k é t o p o r u š e n i e z á k o n a o o c h r a n e
pred požiarmi je možné sankcionovať pokutou až do výšky 331 € pre fyzické osoby a 16 596 € pre právnické osoby a
fyzické osoby – podnikateľov.
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Školáci vyčistili okolie mesta od odpadkov
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