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KROMPACHY

Z obsahu čísla vyberáme:
- prihovára sa Vám primátorka mesta

- prihovárajú sa Vám poslanci MsZ

- výsledky volieb do KSK

- vianočné recepty

- čo darovať na Vianoce

- Vianočné trhy 2009

 Ako dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. Každý 

rok sa koná oslava na moju počesť a myslím si, že tak 

bude aj tento rok. Počas týchto dní veľa ľudí nakupu-

je darčeky. Rozhlas a televízia vo svojich reklamách 

na každom kroku upozorňujú svet na moje blížiace 

sa narodeniny.

 Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne si niektorí 

ľudia na mňa spomenú. Ako iste vieš, oslava mojich na-

rodenín začala už pred mnohými rokmi. Spočiatku ľudia 

chápali a boli vďační za všetko, čo som pre nich urobil. 

Teraz sa zdá, že nik už nepozná skutočný dôvod osláv.

 Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú sa, ale nepoznajú význam 

osláv. Spomínam si, že aj vlani bola usporiadaná takáto slávnosť na 

moju počesť. Slávnostná tabuľa bola plná delikates, ovocia a rôznych 

maškŕt. Výzdoba bola vskutku fantastická a všetko to dopĺňali nád-

herne zabalené darčeky. Chceš však niečo vedieť? Bol som oslávenec, 

ale nebol som pozvaný.

 Keď prišiel deň D, prišiel som, ale nechali ma vonku, pred zabuch-

nutými dverami. A ja som tak veľmi chcel byť s nimi.

Popravde, neprekvapilo ma to, pretože v posledných rokoch všetci 

predo mnou zatvárajú dvere. 

 Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol potichučky vojsť. Postavil 

som sa nebadane do rohu miestnosti a sledoval som. Všetci jedli, pili, 

podaktorí aj opití, rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na všetkom 

bavili. A naviac, keď do miestnosti vstúpil veľký tučný muž obleče-

ný v červenom s dlhou bielou bradou. Vyzeral ako opitý, sadol si do 

kresla a všetky deti sa rozbehli k nemu, kričiac: „Santa Claus, Santa 

Claus!“, akoby táto oslava bola na jeho počesť!

 O polnoci sa všetci začali objímať. Tak som roztvoril svoju náruč 

čakajúc koho by som objal. A vieš čo? Nikto ma neprišiel objať. Ľudia 

si začali rozdávať darčeky, otvárali ich plní očakávania. Keď už boli 

všetky otvorené, nesmelo som sa obzrel, či tam snáď nebude aspoň 

jeden aj pre mňa. 

 Veď ako by si sa cítil ty, keby na tvojich narodeninách boli obdaro-

vaní všetci okrem teba – oslávenca?

Vtedy som pochopil, že som nechcený, nepozvaný a preto som rýchle 

odišiel.

 Každý rok sa sviatok mojich narodenín zhoršuje. Ľudia pamätajú 

len na jedlo, pitie, zábavu, ale na mňa akosi zabúdajú. Bol by som rád, 

keby si mi tieto Vianoce dovolil vstúpiť do svojho života.

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov. 

Do Nového roku 2010 želáme Vám hlavne 

pevné zdravie a božie požehnanie. 

Prajeme pevné a ucelené puto najmä v rodinnom 

spoločenstve ako základného prvku života na zemi. 

Tým čo stratili zdravie, prajeme skoré uzdravenie,

tým čo stratili zamestnanie, prajeme skorý návrat do práce, 

tým čo trpia bolesťami fyzickými aj duševnými, 

prajeme pohodu a šťastie. 

Každému prajeme viac úcty 

a štedrosti nielen v tomto čase, ale po celý rok 

a celý život a to nielen pre seba, 

ale aj pre rozdávanie pre iných. 

Všetkým prajeme radosť, šťastie 

a ľudské porozumenie. 

         

Redakčná rada

Potešilo by ma, keby si uznal skutočnosť, že pred vyše dvetisíc rokmi 

som prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať svoj život na kríži, aby 

som ťa zachránil. Dnes, jediné čo chcem je, aby si tomu veril celým 

svojím srdcom.

 Rád sa s tebou o niečo podelím. Keďže ma mnohí nepozvali 

na svoje párty, budem mať svoju veľkú vlastnú grandióznu oslavu, 

akú si nikto nevie predstaviť.

 Stále ešte prebiehajú prípravy. Dnes som poslal mnoho pozvá-

nok a toto je jedna z nich aj pre teba. Chcem vedieť, či prídeš, aby 

som ti rezervoval miesto a napíšem tvoje meno zlatými písmenami 

do veľkej knihy pozvaných. Iba tí zapísaní budú pozvaní na párty. 

Uvidíme sa čoskoro ... Milujem ťa!                                              Ježiš 

Vianočný list pre Teba...

MESTO KROMPACHY VÁS POZÝVA NA

VIANOČNÉ TRHY
17.-19.decembra 2009

SILVESTER 2009  
NA NÁMESTÍ 

31.12.2009 od 23,00 – 02,00 hod.

Hudba, tanec, zábava, ohňostroj , občerstvenie ...
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Padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas. Tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých viet, 

pre ten zázrak Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!
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P.č.
Kandidát Počet platných hlasov

Meno a priezvisko Bydlisko Politický subjekt VO č.1 VO č.2 VO č.3 VO č.4 VO č.5 VO č.6 Spolu v %

21. Marián Hojstrič, MUDr. Krompachy SDKU-DS, KDS, OKS, DS 169 177 195 183 150 230 1 104 17,38

46.  Iveta Rušinová Krompachy Nezávislý kandidát 145 214 208 190 159 116 1 032 16,24

10. Rudolf Čiasnoha Krompachy KSS  60 84 99 110 77 62 492 7,74

37. Miloslav Masaryk Krompachy Strana zelených 43 59 68 58 55 75 358 5,64

7. Juraj Beňa, RSDr. Sp. Nová Ves SMER 42 39 44 54 36 32 247 3,89

18. Lea Grečková, Mgr. Smižany SMER 46 35 23 49 42 38 233 3,67

27. Michal Komara, JUDr., PhD. Sp. Nová Ves Nezávislý kandidát 32 35 37 35 43 29 211 3,32

26. Miriam Kolláriková Krompachy Liberálna strana 21 32 52 34 29 40 208 3,27

53. Ján Volný, PhDr., PhD. Sp. Nová Ves SMER 35 23 31 30 33 14 166 2,61

35.  Dezider Macko Krompachy RIS 16 2 1 7 3 101 130 2,05

44. Peter Pollák, Mgr., PhD. Sp. Nová Ves SF, SOS, HZD 29 3 6 7 6 78 129 2,03

19. Cyril Hamráček Sp. Nová Ves KDH 30 21 18 20 18 12 119 1,87

17. Ľubomír Fifik Sp. Vlachy Nezávislý kandidát 7 24 21 34 8 15 109 1,72

47. Miroslav Semeš, PhDr., PhD. Sp. Nová Ves SMER 28 18 15 21 20 7 109 1,72

55. Peter Vyparina, Ing. Sp. Nová Ves SDKU-DS, KDS, OKS, DS 10 22 31 15 12 11 101 1,59

12. Ivan Čurilla, JUDr. Sp. Vlachy Liberálna strana 13 14 16 27 12  6 88 1,39

6. Pavol Bečarik, Ing. Sp. Nová Ves Nezávislý kandidát 17 12 10 12 19 17 87 1,37

39. Jaroslav Mižigár Žehra Nezávislý kandidát 22 2 4 5 2 51 86 1,35

33. Júlia Lindtnerová, Ing. Sp. Nová Ves SF, SOS, HZD 26 4 3 4 4 39 80 1,26

8. Marián Bubeník, Ing. Sp. Nová Ves ĽS - HZDS, SZS 10 12 13 13 10 8 66 1,04

20. Štefan Harenčár, Ing. Sp. Nová Ves SDKU-DS, KDS, OKS, DS 7 14 14 10 11 6 62 0,98

49. Miroslava Szitová, Mgr. Smižany KDH 18 10 4 9 12 8 61 0,96

31. Pavel Kuchárek, Ing. Sp. Nová Ves SDKU-DS, KDS, OKS, DS 10 9 11 10 9 10 0,93

29. Gustáv Krajči, Mgr. Sp. Nová Ves Liberálna strana 7 6 18 9 6 10 56 0,88

4. Michal Bartoš, Mgr. Smižany Nezávislý kandidát 6 3 10 16 10 8 53 0,83

51. Michal Urban Letanovce KDH 19 10 5 6 8 5 53 0,83

52. Marián Užák, Ing. Sp. Nová Ves KDH 17 10 5 6 8 7 53 0,83

14. Ladislav Dunka Žehra RIS 21 3 0 2 11 11 48 0,76

32. Kvetoslava Kucharovičová, Ing. Sp. Nová Ves Nezávislý kandidát 7 8 5 7 13 8 48 0,76

3. Ján Bartko Sp. Nová Ves Združenie rob. Slovenska 5 5 11 14 5 6 46 0,72

54. Stanislav Vospálek Sp. Nová Ves MOST - HÍD 18 1 3 0 10 14 46 0,72

5. Tomáš Beck Sp. Nová Ves Sloboda a Solidarita 2 12 4 10 10 6 44 0,69

30. Jozef Krempaský, Ing. Sp. Nová Ves Nezávislý kandidát 6 9 7 4 9 6 41 0,65

34. František Lipták Sp. Nová Ves Strana zelených 8 11 6 5 7 4 41 0,65

48. Jozef Sendrei, Ing. Markušovce KDH 8 5 3 7 7 7 37 0,58

11. Miroslav Čuj Sp. Nová Ves KSS 1 4 10 6 8 4 33 0,52

25. Ernest Jakubčo, Ing. Sp. Nová Ves SNS  7  4 5 8 3 6 33 0,52

41. Peter Oltznauer, JUDr. Sp. Nová Ves Nezávislý kandidát  3 3 11 6 2 6 31 0,49

50. Vladimír Timko, Mgr. Smižany Nezávislý kandidát  5 4 4 5 8 5 31 0,49

36. Kvetoslava Maniaková Sp. Nová Ves SF, SOS, HZD 0 6 6 6 9 3 30 0,47

56. Štefan Zekucia, Ing. Smižany Nezávislý kandidát 8 1 3 7 5 4 28 0,44

15. Štefan Dzimko, Mgr. Matejovce n/H LIGA 4 5 7 4 6 1 27 0,42

1. Adnan Akram Sp. Nová Ves Strana zelených 5 9 5 1 1 5 26 0,41

16. Peter Fekete Sp. Nová Ves Nezávislý kandidát 7 4 2 5 3 5 26 0,41

40. Zuzana Nebusová, Bc. Sp. Tomášovce Nezávislý kandidát 6 5 4 1 7 0 23 0,36

45. Miroslav Pomajdík, Bc.  Arnutovce KSS 2 4 2 2 9 4 23 0,36

42. Peter Petko, Ing. Sp. Nová Ves SNS 4 1 3 6 2 4 20 0,31

13. Stanislav Čurný, Ing. Sp. Nová Ves Nezávislý kandidát 5 1 2 2 6 3 19 0,30

57. František Žiga Bystrany SF, SOS, HZD 4 1 1 1 1 8 16 0,25

9. Vojtech Červeňák  Rudňany RIS 7 1 0 3 2 1 14 0,22

28. Ján Kováč, Mgr. Sp. Nová Ves MOST - HÍD 2 2 1 3 5 1 14 0,22

38. Peter Mikuš, JUDr., Mgr. Bystrany RIS 2 0 0 2 1 9 14 0,22

23. Rudolf Horváth Markušovce Strana rómskej koalície 5 1 0 1 0 5 12 0,19

43. Ladislav Pokuta Žehra RIS 2 0 0 1 0 8 11 0,17

22. Aladár Horváth Smižany RIS 2 1 0 1 0 5 9 0,14

2. Alojz Almassy, Mgr. Sp. Nová Ves KSS 2 1 1 1 3 0 8 0,13

24.  Viktor Horváth Letanovce RIS 0 0 1 0 0 0 1 2 0,03

SPOLU 1 043 1 007 1 068 1 095 955 1 185 6 353 100,00

Výsledky volieb vo volebných okrskoch Krompachy do zastupiteľstva KSK 14. novembra 2009
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DOPLNOK č. 2
k Všeobecnému záväznému nariadeniu 

Mesta Krompachy č. 3/2007 

o zásadách prenajímania mestských bytov 

v meste Krompachy

 Mestské zastupiteľstvo Mesta Krompachy 

(ďalej len „MsZ“)  podľa ustanovenia §6 

a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej ná-

rodnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení v znení neskorších predpisov, v súlade so 

zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

a so zákonom Slovenskej národnej rady 

č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov 

súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými 

náhradami v znení neskorších predpisov 

a  v  súlade so zákonom NR SR č.607/2003 

Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania s po-

užitím výnosu Ministerstva výstavby a re-

gionálneho rozvoja SR zo 7. decembra 2006 

č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj 

bývania v znení neskorších predpisov,   ten-

to Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Krompachy č. 3/2007 

o  zásadách prenajímania mestských bytov 

v  meste Krompachy (ďalej len „Doplnok“).

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Krompachy č. 3/2007 o zásadách prenají-
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Prežite ich v kruhu blízkych duší, nech láska a spokojnosť zo všetkých srší.

S
P
O
L
O
Č
E
N
S
K
Á

R
U
B
R
I
K
A

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
80 ročná

Anna Ofčanská

75 ročné

Barbora Čurillová

Anna Haščáková

70 ročný

Ondrej Dolný

NARODENIA V NOVEMBRI
Alex Dirda

Ema Kandrová

Štefan Klempár

Sofia Köhlerová

Kevin Kováč

Jakub Murár

Peter Senderák

Ingrida Všiváková

ÚMRTIA V OKTÓBRI 2009
Agnesa Macková 1944 – 2009

Ján Ondáš 1934 -2009

Emil Legát 1932 – 2009

P.č.
Kandidát Počet platných hlasov

Meno a priezvisko Bydlisko Politický subjekt VO č.1 VO č.2 VO č.3 VO č.4 VO č.5 VO č.6 Spolu v %

7. Zdenko Trebuľa, JUDr. Košice 
SMER, SMK, ĽS-HZDS,SF,

HZD, SOS, MOST-HÍD, LIGA 
125 168 166 179 145 109 892 62,03%

6. Ján Süli, Ing. Košice 
SKDÚ-DS, KDH, SaS,

KDS, OKS, DS
48 74 53 52 42 33 302 21,00%

8. Michal Vajda, MUDr. Vojany ÚSVIT 7 18 15 9 13 6 68 4,73%

5. Ján Slabý Trebišov Slovenská národná strana 8.  8 14 10 4 8 52 3,62% 

1, Jozef Červeňák, Mgr. Dobšiná Rómska iniciatíva Slovenska 18 1 1 5 9 17 51 3,55%

3, Stanislav Lábaj, Ing. Košice Strana demokratickej ľavice 5 4 5 7 5 7 33 2,29%

4. Jozef Plachý, Mgr. Košice Strana regiónov Slovenska 5 3 7 4 0 5 24 1,67%

2. Peter Jacko, Ing. Kr. Chlmec Agrárna strana vidieka 1 2 5 2 5 1 16 1,11%

SPOLU 217 278 266 268 223 286 1 438 100%

Číslo volebného okrsku
Počet zapísaných 

voličov  
Počet zúčasrnených 

voličov  
Volebná účasť

1. 1090 274 25,14 %
2. 1293 293 22,66 %
3. 954 280 29,35 %
4. 1032 283 27,42 % 
5. 1046 239 22,85 %
6. 1164 339 29,12 %

SPOLU: 6579 1708 25,96 %

Účasť na voľbách do orgánov Košického samosprávneho kraja

Výsledky volieb vo volebných okrskoch Krompachy na predsedu KSK 14. novembra 2009

mania mestských bytov v meste Krompachy 

v znení jeho doplnku č. 1 (ďalej len „nariade-

nie“) sa mení a dopĺňa takto:

1.  Ustanovenie § 2 ods. 1 nariadenia sa na-

hrádza nasledovným znením:

 „1) Mestský nájomný bytový fond tvoria 

byty vo vlastníctve Mesta Krompachy (ďa-

lej len „Mesto“), ktoré sú určené na užíva-

nie fyzickým osobám na základe nájomnej 

zmluvy (ďalej len „bytový fond“).“

2.  Ustanovenie § 2 ods. 2 nariadenia sa na-

hrádza nasledovným znením:

 „2) Mesto zverilo do správy Bytovému 

hospodárstvu mesta Krompachy, spol. s r.o. 

(ďalej len „správca“) byty patriace do byto-

vého fondu okrem bytov nachádzajúcich sa 

v bytových domoch postavených s podporou 

štátu, ktorých správu vykonáva priamo 

Mesto prostredníctvom svojho mestského 

úradu.“

3.  Ustanovenie § 2 ods. 4 nariadenia sa na-

hrádza nasledovným znením:

 „4. Nájomné zmluvy s nájomcami bytov 

patriacich do bytového fondu uzatvára 

 a) správca – ohľadom bytov, ktorých 

  správu vykonáva tento správca, alebo

 b) Mesto – ohľadom ostatných bytov,  

  na ktoré sa nevzťahuje písm. a).“

4.  Ostatné ustanovenia nariadenia ostávajú 

nezmenené.

5. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Krompachy č. 3/2007 

o zásadách prenajímania mestských bytov 

v meste Krompachy bol schválený uznese-

ním Mestského zastupiteľstva v Krompa-

choch č. 25/G-1, dňa 10. novembra 2009.

6. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu Mesta Krompachy č. 3/2007 

o zásadách prenajímania mestských bytov 

v  meste Krompachy nadobúda účinnosť 

15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

  V Krompachoch 13. 10. 2009.

Ing. Iveta Rušinová , primátorka  mesta 
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Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa vám darí. 

Zdravie nech slúži k spokojnosti a dom aby ste mali vždy plný hostí.
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Prihovára sa k Vám primátorka mesta Krompachy
Vážení spoluobčania!

 Keď sa rok s rokom stretáva, každý človek hodnotí a bilancuje. Po-

kúsim sa zhodnotiť tento rok v živote našej samosprávy. Skoro každý 

mesiac sa Vás snažím informovať o dianí v meste. Chcem, aby ste sa 

informácie dozvedeli priamo, nie skreslene, systémom „jedna pani 

povedala“. Myslím si, že si zaslúžite byť informovaní, veď svojimi 

názormi a želaniami usmerňujete aj Vy chod nášho mesta. 

 Začiatok roka 2009 bol veľmi ťažký nie len pre Vás, ale aj pre nás 

zástupcov samosprávy a úradníkov  na Mestskom úrade. Prechod 

na euro, plynová kríza a nástup hospodárskej krízy spôsobili vrásky 

všetkým nám. Je pravdou, že pre naše mesto nebol vstup do roka 

2009 až taký bolestivý, keďže v roku 2008 sme si ušetrili cca 10mil. 

Sk a s týmto prebytkom sme prešli do nového roka, do roka 2009. 

Hneď v januári sme zaplatili dodávateľom všetky faktúry za úpravu 

chodníkov na našich cintorínoch vo výške cca 2,5 mil. Sk , pomohli 

sme BHMK sumou 2,4 mil.  Sk  a zaplatili sme 2 mil. Sk istinu z úve-

ru, ktoré si zobralo mesto ešte pred rokom 2007, t.j pred mojim ná-

stupom. Tým sme ponížili predpokladané úroky z úveru. Z prebytku 

hospodárenia roku 2008 sme v tomto roku taktiež zaplatili PVS, a.s. 

Poprad (Vodárne) za budovu, ktorú mesto od tejto spoločnosti odkú-

pilo cca za 1 mil. Sk. 

 Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2009 sme  veľmi dobre odhadli prí-

jem z podielových daní, ktoré mesto mesačne dostáva od štátu. Mestá 

a obce, ktoré si postavili rozpočet na základe doporučenia ZMOS-u 

a Ministerstva financií mali tento rok neskutočné problémy vo fi-

nancovaní chodu mesta. Mnohé mestá prepúšťali ľudí, krátili platy, 

nerealizovali investičné akcie. Naše mesto to nepostihlo. U nás sa 

skôr výpadok v príjmoch prejavil na príjmoch z daní z nehnuteľností 

a poplatkoch za komunálny odpad. Aj keď sa tento rok  platová dis-

ciplína nášho obyvateľstva zlepšila,  je mi ľúto, že sme tieto poplatky 

museli vymáhať aj prostredníctvom exekútorov. 

Iste sa mnohí pýtate, ako mesto bolo úspešné pri čerpaní rôznych 

dotácii a Eurofondov. Tu je prehľad, ako sa mi tento rok podarilo za-

bezpečiť iné zdroje, ako tie ktoré sme rozpočtovali:

 Len pre porovnanie, rozpočet mesta na tento rok bol vo výške ..... 

Veľmi výrazným úspechom pre naše mesto je schválenie dotácie 

z Euro fondov – na rekultiváciu skládky odpadov na Halni. Takáto 

výška  dotácie, na takýto účel, podľa slov odborníkov ešte nebola 

v našej republike žiadnemu mestu poskytnutá.

Názov projektu Rok Schválená dotácia Zdroj

Viacúčelové ihrisko 2008 39 832,70 € ihrisko - ZŠ,Maurerova
Úrad vlády 

SR

Detské ihrisko v meste Krompachy 2008 995,80 € Det. ihriská - Hlavná a Lorencová ulica Nadácia SPP

Výmena okien na krytej plavárni 

v Krompachoch
2009 19 638 € plastové okná na krytej plavárni MF SR

Bezpečnostný kamerový systém 

mesta Krompachy 
2009 10 000 € kamery

Rada vlády 

SR

Skvalitnenie poskytovaných služieb 

v útulku MAŠKA a vytvorenie 

Zariadenia núdzového bývania Nádej

2009 20 000,00 € rekonštrukcia Útulku Maška MPSVaR

Zlepšenie a skrášlenie ŽP 

v meste Krompachy
2009 3 049,00 € výsadba drevín pre Tescom a v parku

Nadácia 

Pontis

Technická vybavenosť k bytovým

 domom - 42 bytov. jednotiek
2009 109 820,00 € ulica Maurerová MVRR SR

Výstavba bytových domov 

–42.byt. jednotiek 
2009 501 380,00 € ulica Maurerová MVRR SR

Krompachy - regenerácia centra mesta 2009 620 243,00 €

úprava mestského parku, úprava plochy pred domom 

služieb, rekonštrukcia verejného WC, rekonštrukcia 

chodníkov na ulici Hlavnej, rekonštrukcia autobusovej 

zástavky pri ceste II/547, úprava mestského parku II, re-

konštrukcia MK Mikuláša Šprinca

MŽP SR

Úprava Skládky Halňa 1- stavba, 

skládka priemyselného odpadu
2009 6 284 609,48 €

uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Halňa v 

Krompachoch
MŽP SR

Brantner s. r. o. 2009 3 319,00 € oprava domu smútku, oplotenie cintorína  

Brantner s. r. o. 2009 6 639,00 € Prístrešok na odpady za Krumbachom  

Rôzni sponzori 2009 6 196,37 € Krompašský jarmok  

Rôzni sponzori 2009 6 639,00 € vianočná výzdoba  

Festival tanca + štvorylka 2009 2 000,00 €  MK SR

Zachovanie spev. Zborov 

v Krompachoch
2009 1500,00€  MK SR

Festival tanca + štvorylka 2009 2 500,00 €  Nádácia SPP

Festival tanca 2009 4 000,00 €  KSK -Košice

 SPOLU 7 635 723,35 € / 230 033 801 Sk  

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV  V ROKU 2009
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Fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí 

a hlavne lavínu zdravia a lásky v Novom roku praje …

Vážení občania, 

mnohí si určite poviete, že sa dalo aj viac, že sa tieto financie využiť 

aj na niečo iné. Nedali sa. Všetky dotácie a sponzorské prostriedky 

sú účelovo viazané, teda dajú sa použiť len na účel na ktorý nám boli 

dané. 

 Vážení občania, neviete si predstaviť, koľko úsilia ma stálo, koľko 

ľudí som musela osloviť, aby sa podarilo to, čo nám vyšlo. Pripravila 

som tento rok aj iné projekty, avšak nepodarilo sa mi ich presadiť, 

keďže pri riešení iných problémov, ktoré je nutné v našom meste rie-

šiť nestíhala som všetko.  

Počas troch rokov môjho pôsobenia v meste bolo nutné riešiť množ-

stvo neriešených problémov : 

 Nemocnica: Hrozba jej zrušenia, dlhy vo výške cca 530 tis. €, t.j.16 

mil. Sk, penále,  sterilizácie. V súčasnosti dlhy sú zaplatené, nemoc-

nica funguje, sterilizácie na Okresnom súde spory vyhrané, avšak 

v súčasnosti sa riešia na odvolacom krajskom súde . 

Reštrukturalizácia Lesov: Pred rokom 2007, lesy mesta Krompachy 

neodvádzali mestu ani korunu. Po 9 mesačnom vedení tejto spoloč-

nosti som dokázala, že naše lesy môžu vykazovať zisk min. vo výške 

500 tis. Sk. 

 BHMK: Neodvádzanie DPH, nenapĺňanie fondu opráv, zadlžova-

nie spoločnosti, nevymáhanie dlžôb o jednotlivých vlastníkov a ná-

jomcov bytov. Počas dvoch mesiacov pôsobenia nového riaditeľa dlh 

sa znížil o cca 40 tis. €, t.j 1,2 mil. Sk

 Reštrukturalizácia Mestskej polície: Nefunkčnosť,  nekvalifikova-

né personálne obsadenie. Polícia je personálne skoro dobudovaná. 

Výsledky poukazujú, že sme naštartovali dobrú cestu. 

 Nefungujúce kino, neudržiavaná budova  Domu kultúry: Zateka-

júce svetlíky, rozbité okná, nedôstojné divadlo, neobsadená budova 

Domu kultúry,  zdevastované priestory Miami klubu ...nezaplatené 

penále za bývalé Mestské kultúrne stredisko, absencia kultúry v mes-

te. Kino funguje, budova opravená z dotácii a podľa finančných mož-

ností mesta, kancelárie a priestory prenajaté, opravené reštauračné 

priestory.

 Lorencová ulica- neustále poruchy na vodovodnom potrubí: Fak-

ticky od roku 1980, kedy bolo sídlisko postavené. PVS a.s. Poprad na 

vlastné náklady zrekonštruovala kompletne celý vodovodný rad na 

Lorencovej ulici. 

 Banícka štvrť: Zdevastované domy, neplatenie nájomného – bez 

komentára. Počas troch rokov sme zrealizovali tieto investičné a ne-

investičné akcie:

 Nové asfaltové koberce na cestách: Partizánska, Horská, J. B. 

Ivana,  Rázusová, Kpt. Nálepku, Slovinská.

 Nová komunikácia a chodník na Námestí Slobody.

 Chodníky a parkoviská: Hlavná (za OD Pokrok)

 Zrekonštruované námestie: Úprava námestia pred a vedľa MsU.  

 Chodníky a parkoviská na cintorínoch: Starý, Nový cintorín

 Bytový dom: 15 bytový nájomný dom na Námestí slobody. Prvý 

bytový dom v meste po 20. rokoch!

 Uzatvorené prístrešky na odpad: Slovinská ul., Mlynská ul. Hlavná 

ul. Poštová.

 Detské a športové  ihriska: Slovinská ul., Lorencová ul.(2x), Hlavná 

ul.(2x),  plážové ihrisko oproti Centrumu.

 Multifunkčné ihrisko: Maurerová ulica

 Parkové a sadové úpravy: Oprava parku, oplotenia, oprava fontány. 

 Oporný múr: Stará cesta. 

 Kniha Mesta Krompachy: Vydanie novej publikácie o meste 

Krompachy, história a súčasnosť po 26. rokoch..  

 Vianočná výzdoba: Páči sa Vám? Bola komplet zrealizovaná 

zo sponzorských príspevkov. Dovoľte mi touto cestou poďakovať 

všetkým sponzorom, ktorí nezištne pomohli mestu, aby sme si mohli 

naše mesto ozdobiť.  Sú to sponzori: Agel, s.r.o, Slovensko, Askony, 

s.r.o. Krompachy, Brantner Krompachy, s.r.o, Brantner Nova, Cukrá-

reň Balkán, Eltra...

 Vážení občania, dovoľte mi, aby som Vám poďakovala za dôveru, 

ktorú ste mi preukázali počas volieb do zastupiteľstva Košického sa-

mosprávneho kraja. Nevyšlo to, avšak skutočne pri plnení si svojich 

pracovných povinnosti som nestihla urobiť žiadnu kampaň ani u nás 

v meste ba ani v okrese. Preto si nesmierne vážim, že aj bez rôznych 

podporných akcií, som získala v našom meste a okrese takúto podpo-

ru. Všetkým novozvoleným poslancom do zastupiteľstva KSK a naj-

mä predsedovi KSK JUDr. Zdenkovi Trebuľovi gratulujem a verím, 

že naďalej bude spolupráca nášho mesta s KSK nadštandardná, taká 

ako bola  aj doteraz. 

 Na záver dovoľte mi, vážení občania, popriať Vám pokojné, krásne 

a milostiplné prežitie Vianoc.  Chcem Vám popriať, aby stretnutia pri 

štedrovečernom stole boli plné lásky a pohody. 

 V novom roku 2010 Vám želám najmä veľa zdravia a šťastia, avšak 

nie len Vám, ale aj všetkým,  na ktorých Vám záleží, ktorých máte 

radi a ktorí majú radi Vás. Verím, že rok 2010 bude krajším a úspeš-

nejším, ako podchádzajúci.  Chcem popriať všetkým, ktorí pocítili 

v tomto roku nejakú bolesť a neprávosť, či už prišli o prácu, alebo 

im niekto ublížil,  nech  sa Vám Vaše rany zhoja a už aby ste nikdy 

nepocítili žiadnu bolesť, krivdu a žiaľ. Aby slzy, ktoré vyroníte boli 

len slzami radosti. PF 2010

Ing.Ivera Rušinová

primátorka mesta 
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 Predovšetkým k Vám občanom, ktorí sa 
dôslednejšie a intenzívnejšie zaujímajú o 
dianie v našom meste a nie sú Vám ľaho-
stajné veci verejné, považujeme za potrebné 
vysvetliť súvislosti s rokovaniami a prija-
tými uzneseniami č. 24/E-1 a 25/E-3 z po-
sledných dvoch zastupiteľstiev, ktoré svojim 
obsahom vyznievajú dosť protichodne a sú 
predmetom diskusií obyvateľov nášho mes-
ta. 
 Uznesenie č. 24/E-1 z 24 riadneho zasadnu-

tia MsZ v Krompachoch konaného 6.10.2009 

znie: MsZ v Krompachoch neschvaľuje 

umiestnenie nákupného strediska v lokali-

te Banícka štvrť v k.ú. Krompachy na par-

celách o celkovej výmere 22.530 m2. 

 Uznesenie č. 25/E-3 z 25 riadneho za-

sadnutia MsZ v  Krompachoch konaného 

10.11.2009 znie: MsZ v Krompachoch ruší 

u z n e s e n i e č. 24/ E-1 zo dňa 6. októb-

ra 2009 (ktorým neschválilo umiestnenie 

nákupného strediska v lokalite Banícka 

štvrť). 

 Z prvého uznesenia vyplýva že poslanci 

neschválili umiestnenie nákupného stredis-

ka v lokalite Banícka štvrť. Z druhého zase 

vyplýva, že svoje pôvodné rozhodnutie po-

slanci zrušili. 

 Takže, zmenili sme my poslanci odrazu svoj 

názor? 

 Môžeme jednoznačne a zodpovedne vy-

hlásiť: nie nezmenili sme svoj názor. Naše 

stanoviská boli a aj sú stále rovnaké a obsah 

našich vystúpení bol vždy totožný. Problém 

však vznikol niekde úplne inde. 

 Obsah návrhu na uznesenie predložený na 

schválenie, týkajúci sa pozemkov v lokalite 

Banícka štvrť sa zmenil v priebehu jedného 

týždňa pred riadnym zasadnutím 3 krát a to 

by sa pri tak závažnej veci ako je predaj ma-

jetku mesta v hodnote niekoľko miliónov Sk, 

nemalo stávať. 

 Na pracovné zastupiteľstvo, ktoré sa koná 

7 dní pred riadnym zastupiteľstvom nám bol 

predložený návrh na uznesenie , podľa kto-

rého  má mesto uzatvoriť zmluvu o budúcej 

kúpnej zmluve na predaj pozemkov v lokalite 

Banícka štvrť o rozlohe 22 530 m2 pre spoloč-

nosť FORDIN, s.r.o.  so sídlom Radlinského 

2, Bratislava za dohodnutú jednotkovú cenu 

pozemku vo výške 12 € za 1 m2  (360 Sk/m2). 

v celkovej sume 270 360 € (8. 144 865,3 Sk).  

V dôvodovej správe je uvedený účel odpreda-

ja výstavba obchodného centra „Kaufland“. 

 Členom finančnej komisii, bol 5 dní 

pred začiatkom riadneho zastupiteľstva 

predložený na prerokovanie ďalší návrh 

zmluvy o budúcej zmluve na predaj pozem-

kov spoločnosti FORDIN 

s.r.o. o celkovej výmere 

Vážení občania! Prihovárajú sa k Vám poslanci MsZ
22 530 m2 v lokalite Banícka štvrť za 12 €/

m2 (360 Sk/m2)  v  celkovej sume 270 360 € 

(8 144 865,3 Sk), na výstavbu obchodného 

centra (teda nie konkrétne „Kaufland“), 

avšak  pani primátorka osobne vysvetlila, že 

sa jedná o spoločnosť „Kaufland“, ktorá však 

nechce byť menovaná.. 

 V deň konania zastupiteľstva sme mali 

na stoloch pripravený ďalší, už 3 návrh, ku 

ktorému sme sa prakticky ani nevyjadrovali, 

pretože sme nemali potrebný čas na preštu-

dovanie jeho obsahu a dôvodovej správy. 

Zo strany poslancov sa viedla diskusia výluč-

ne k pôvodným návrhom. 

 Na veľmi nízku predajnú cenu  upozornil 

MUDr. Hojstrič. Poslancom, ako aj všetkým 

prítomným poskytol konkrétne informácie 

z miest Sabinov, Trstená, Rožňava, Kežmarok, 

Levoča, kde sa cena pozemkov  pre výstavbu 

obchodného centra  pohybovala v rozmedzí 

od  50 € – do 70 € za 1 m2 (1 500 – 2 100 Sk) 

čo je v porovnaní s predloženým návrhom 

5 x nižšia cena. Mesto a teda občania nášho 

mesta by týmto nevýhodným predajom prišli 

približne o 25 mil. Sk, čo v  dnešnej ťažkej 

dobe, nie je málo peňazí. Na naše prekvape-

nie sa mu namiesto poďakovania za túto jeho 

prácu dostalo z úst  pani primátorky  ironické 

zosmiešňovanie. 

 Zároveň MUDr. Marián Hojstrič infor-

moval prítomných, že spoločnosť KAUF-

LAND nemá a ani nemala záujem postaviť 

obchodné centrum v Krompachoch, o čom 

predložil písomné stanovisko hovorcu spo-

ločnosti Kaufland, Martina Gärtnera - vedú-

ceho úseku marketing Kaufland Slovenska 

republika v.o.s; ktoré doslovne znie: „Spo-

ločnosť Kaufland momentálne neplánuje 

výstavbu obchodného domu v Krompachoch 

a  k  žiadnym predzmluvným či zmluvným 

rokovaniam s mestom či developerskými 

spoločnosťami nedošlo. Informácie, ktoré 

máte k dispozícií nezodpovedajú skutkové-

mu stavu.“ Takže, nie pán poslanec Hojstrič 

spochybnil výstavbu Kauflandu, ako je to 

uvedené v článku pani primátorky v novem-

brovom čísle Krompašského spravodajcu.

 Túto informáciu potvrdil aj Ing. Imrich 

Holečko, ktorý telefonicky konzultoval 

s  obchodnou riaditeľkou spoločnosti KAUF-

LAND, ktorá potvrdila podľa jeho slov, že 

spoločnosť KAUFLAND neuvažuje a ani 

neuvažovala o výstavbe obchodného centra  

v Krompachoch a  zároveň sa plne dištancuje 

od spoločnosti FORDIN s.r.o. 

 Taktiež upozornil na to, že spoločnosť 

FORDIN s.r.o. bola založená iba minulý 

rok s  obchodným imaním 5 000 €. Jej 100% 

vlastníkom je spoločnosť FORDINET so  síd-

lom v LONDÝNE založená 31.12.2007. 

 Na základe týchto informácii sa k téme 

vyjadrili skoro všetci poslanci. Ani jeden 

z poslancov sa nevyjadril jednoznačne proti 

výstavbe obchodného centra. 

 MUDr. Ján Králik a Mgr. Marko Skurka 

zdôrazňovali, že spôsob využívania pozem-

kov v meste určuje „Územný plán mesta“ 

a  preto rozhodnutie o inom využívaní po-

zemkov by malo byť súčasťou schvaľovacie-

ho procesu zmeny územného plánu mesta. 

Aj  ďalší prítomní poslanci túto myšlienku 

podporili a zároveň doplnili o možnosti 

uskutočniť na túto tému referendum občanov 

mesta, prípadne verejné rokovanie s cieľom 

aby bolo prijaté také rozhodnutie, ktoré od-

ráža záujmy  väčšiny občanov nášho mesta. 

Vážení občania! Uvedomme si, že urýchlené 

rozhodnutie týkajúce sa predaja, alebo úče-

lu využívania pozemkov v lokalite Banícka 

štvrť nie je dobré a ani potrebné v súčasnej 

dobe uskutočniť.

 Doposiaľ totiž neexistuje záujemca o vý-

stavbu obchodného centra. 

Žiaľ, pani primátorka dôverovala viac pred-

staviteľom spoločnosti  FORDIN s.r.o a nimi 

prezentovanom záujme spoločnosti Kauf-

land, ako poslancom mesta. 

 Na záver niekoľko príkladov: V Kežmarku 

po roku (!!!) rokovania sa rozhodli predať 

pozemok developérskej spoločnosti, ktorí 

schválili všetci poslanci. Všetci poslanci sa 

mali možnosť opakovane stretnúť zo zá-

stupcami developérskej spoločnosti aj veľ-

koobchodnej siete. V  Krompachoch rovno 

materiály na stôl a cca za 1 týždeň rozhodnúť 

o predaji veľmi lukratívneho pozemku (mož-

no posledného v Krompachoch). Napr. Mesto 

Bardejov svoj posledný pozemok v čase hos-

podárskej krízy ani neplánuje predať, cca 

o  1-2 roky bude cena vyššia. My chceme, 

za každú cenu to najlepšie pre budúcnosť ob-

čanova mesta a okolia a nie unáhleným kro-

kom predať 22 tis. ha pozemku v lukratívnej 

lokalite mesta.

Stanislav Barbuš, Samuel Čiasnoha, Igor Jendruch, 

Imrich Holečko, Marian Hojstrič, Kristián Krak, Ján 

Králik, Ľubomír Ontko, Jozef Válek

OSPRAVEDLNENIE
Dodatočne vyslovujeme srdečné poďako-

vanie za poskytnutý dar 

Jánovi DZUROVOVI – Kvety Alena, 
pri príležitosti XVIII. Krompašského 

jarmoku v roku 2009. Týmto sa ospra-

vedlňujeme za nezverejnenie jeho mena 

v zozname sponzorov, ktoré bolo uvedene 

v KS č. 9/2009. Chyba nastala pri prenose 

dát do tlačiarne. 
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Moja poznámka k otvorenému 
listu kolegov poslancov.

 Je pravda, že sme sa problematikou umiestnenia ďalšieho nákup-

ného strediska v Krompachoch, v lokalite Banícka štvrť, zaoberali 

na viacerých zasadaniach a je pravda, že návrhy na uznesenie k tejto 

otázke sa časom menili. Moje stanovisko podporovalo dlhodobé na-

liehanie poslanca Mgr. Valeka, aby mesto vytvorilo vhodnú lokalitu 

pre bytovú výstavbu tak, aby mladé  rodiny nemuseli hľadať stavebné 

pozemky na Slovinkách a inde, ale mohli sa usadiť v Krompachoch 

a zlepšiť tak prepotrebný podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva 

v našom meste.

 Južná expozícia v prírodnom prostredí a v blízkosti nemocnice 

sa mi zdá ideálna na výstavbu rodinných a bytových domov, preto 

som nebol jednoznačne za to, aby sa na Farských lúkach postavilo 

nákupné stredisko, ktoré by „ťažko vydretý“ areál pohltilo. Myslím 

si, že hypermarkety vo svojom strategickom zápase o zákazníka si 

vedia upraviť aj menej atraktívne lokality v okrajových častiach obce 

a tým pomôcť aj mestu v jeho rozvoji. Chápal som ale iniciatívu 

pani primátorky, ktorá na základe výsledkov prieskumu verejnej 

mienky počas Dní mesta, začala sondovať možnosti umiestnenia 

nákupného strediska v spomínanej lokalite. Vyhovela by tak väčšine 

občanov skvalitniť obchodné služby, investor by v tomto krízovom 

čase pomohol hospodáreniu mesta, a zatiaľ neútešne,  ba desivo vy-

zerajúce  „vybývané  sídlisko“, by v krátkom čase dostalo ľudskú tvár. 

Toto riešenie by bolo elegantné, efektívne a rýchle. Koniec koncov, 

viac ľudí potrebuje nakupovať, ako hľadať stavebnú parcelu, či byt. 

Všetky  kroky pani primátorky pri sondovaní konkrétneho investora 

som chápal ako predbežné a vedľajšie, pretože zásadná otázka znela – 

buď (hypermarket) – alebo (domy). Keďže o budúcnosť obchodných 

reťazcov v epoche konzumného kapitalizmu nemám obavu, napriek 

tomu, že by sa solídny (!) hypermarket na periférii mesta zišiel, na-

priek výsledkom prieskumu verejnej mienky som bol skôr za záchra-

nu lokality v prospech výstavby domov. Pripúšťam však, že sa možno 

mýlim...

 Pán poslanec MUDr. Hojstrič sa na zastupiteľstve 6. októbra 

podrobne zaoberal, nevýhodnosťou konkrétneho uvažovaného in-

vestora, ako sa o tom v otvorenom liste píše. Lenže návrh na uzne-

senie, ktorý vtedy pani primátorka viackrát zopakovala znel: „Páni 

poslanci, predkladám Vám návrh na rozhodnutie o umiestnení, resp. 

neumiestnení nákupného strediska na Baníckej švrti. Vy rozhodni-

te.“ (Že o konkrétnom investorovi by v zmysle zákona rozhodla až 

verejná súťaž je samozrejmé...)

 Ako je v otvorenom liste kolegov uvedené, predseda finančnej 

komisie MUDr. Králik upozornil, že túto problematiku je potrebné 

riešiť v návrhu na zmenu smerného územného plánu mesta! Nákup-

né stredisko je potom len dôsledkom tejto zmeny.

 V zmysle návrhu uznesenia, ktorý pani primátorka niekoľkokrát 

zopakovala, takmer jednomyseľná väčšina poslancov vrátane mňa, 

rozhodla o neumiestnení hypermarketu v lokalite Farské lúky.

 Bol som prekvapený, keď na ďalšom, novembrovom zastupiteľstve, 

pán poslanec Ing. Holečko navrhol ono prijaté uznesenie zrušiť s odô-

vodnením, že sa vtedy (nedorozumením?) hlasovalo o  odmietnutí 

konkrétneho investora a nie o neumiestnení nákupného strediska 

na Farských lúkach... Jeho návrh na anulovanie uznesenia zo 6.ok-

tóbra, o hypermarkete na Farských lúkach, hladko prešiel. Ja som bol 

proti.

 Suma sumárum sa vo veci Farských lúk, po dvoch zasadaniach 

MsZ, nič nezmenilo a v zmysle spomenutého názoru MUDr. Králika 

sa bude musieť zastupiteľstvo, tak či tak, zaoberať touto otázkou ešte 

raz, principiálne – v smernom územnom pláne.              Marko Skurka

Keď Tichá noc … zaznie sladko, sviečočky sa rozhoria, privítame Jezuliatko, srdcia sa nám otvoria. 

Nech aj u vás sa rozbúši každé srdce blažené, rozleje sa radosť v duši, starosti čo zaženie.

Reakcia primátorky na článok
„Príhovárajú sa Vám poslanci MsZ“

Vážení občania, 

nedá mi, aby som nereagovala na list niektorých poslancov, ktorí sa k Vám prihovárajú.  

Som veľmi rozčarovaná z toho, čo sa spustilo na zastupiteľstve v súvislosti s umiestnením 

obchodného centra na Baníckej štvrti - Farských lúkách. Iste si mnohí z Vás pamätáte, čo 

niekedy bolo v tejto lokalite. Tri polozbúrané a zdevastované bytovky, ktoré skoro tridsať 

rokov „špatili“ okolie našej nemocnice. Keď sme sa pred tromi rokmi, spolu s pánom pred-

nostom  pustili do ich búrania, nikto neveril, že sa nám podarí bez medializácie tieto bytov-

ky zlikvidovať, ľudí presťahovať a tých, čo tam ostali bývať prinútiť, aby platili pravidelne 

nájomné spolu s nedoplatkami za predchádzajúce roky. Vtedy nebolo nikoho, kto by nám 

chcel pomôcť a nikoho nezaujímalo, ako si poradíme s presťahovaním ľudí z tejto štvrte.  

Dnes, keď je už situácia skoro zvládnutá, namiesto slov vďaky sa mi dostáva len množstvo 

výčitiek a osočovaní, že chcem  mesto obrať teraz, už o lukratívne pozemky a predať ich pod 

trhovú cenu. 

 Keď už spomenutý  investor prejavil záujem o umiestnenie obchodného strediska v tejto 

lokalite, zrazu je to podvod a z mojej strany nečestné konanie. 

Tak, ako som uviedla v predchádzajúcom článku, o kúpe a predaji majetku mesta nerozho-

duje primátor, ale poslanci tak, ako to ukladá zákon o obecnom zriadení.  Primátor nemá ani 

hlasovacie právo, t.j. o jednotlivých návrhoch hlasujú len poslanci. Starosta, prípadne primá-

tor  predkladá len návrhy  na rokovanie zastupiteľstva. Preto  v žiadnom prípade nemôžem 

rozpredať, ba ani podpísať zmluvu sama, bez súhlasu poslancov, bez prijatia uznesenia. 

 Poslancov a finančnú komisiu, tak ako to uvádzajú poslanci v svojom príhovore som 

informovala o tejto ponuke investora, ako mi ukladá povinnosť, na  pracovnom stretnutí 

s  poslancami, nie na riadnom zastupiteľstve.  Tak, ako som už predtým uvádzala, pracovné 

rokovanie je len takzvaná porada, na ktorej sa neprijímajú žiadne uznesenia. Pracovné stret-

nutia som zvolávala stále, týždeň pred riadnym zasadnutím Mestského zastupiteľstva, aby 

sme sa spolu v priateľskej atmosfére poradili o problémoch, ktoré budú predmetom riadneho 

zastupiteľstva. 

 Nespočetne krát sme materiály po týchto stretnutiach menili a dopĺňali. Nespočetne krát, 

počas môjho pôsobenia, ba aj pôsobenia prechádzajúcich primátorov sa materiály predkla-

dali poslancom tesne pred zastupiteľstvom. Po pracovnej porade, keď som si vypočula ná-

mietky poslancov a po preštudovaní si novely zákona o majetku obci tak, ako som uviedla v 

predchádzajúcom čísle, som Návrh na uznesenie opravila a poslancom som predložila nový 

Návrh na uznesenie v znení: „Mestské zastupiteľstvo súhlasí, prípadne nesúhlasí s umiest-

nením obchodného strediska v lokalite Banícka štvrť na parc. č. ...“. V tomto návrhu nebola 

žiadna zmienka o predaji pozemkov, o investorovi, ba ani o cene pozemkov. 

Zároveň chcem poukázať na to, že je nepravdivé tvrdenie poslancov, tak ako uvádzajú 

vo  svojom príhovore,  že som trikrát menila podklady a nakoniec som ich im predložila 

tesne pred rokovaním. Návrh na uznesenie vo vyššie uvedenom znení  bol poslancom za-

slaný v  piatok predchádzajúceho týždňa. Zastupiteľstvo sa konalo v utorok. To znamená, 

že poslanci mali tri dni na preštudovanie predmetného návrhu. Len tak pre ilustráciu uvá-

dzam, že celý návrh aj s vypísanými číslami parciel bol na pol strany. Takže na preštudovanie 

materiálov, myslím si,  mali poslanci dostatočne dlhý čas. Zároveň podotýkam, keby ma 

bola väčšina poslancov počúvala, čo hovorím, aký návrh čítam a o akom návrhu dávam 

hlasovať nemuseli by sme Vás, vážení občania, dnes unúvať s týmito článkami. Pán poslanec 

Hojstrič chcel povedať poslancom to čo zistil, avšak nechcel počuť to,  čo som rozprávala ja 

a na čo som niekoľko krát v priebehu zasadnutia upozornila, že ma nikto nepočúva a že nie 

je predložený návrh na odpredaj pozemkov. 

 Na skutočnosť, že je predložený len návrh na umiestnenie obchodného centra a nie na 

odpredaj pozemkov som upozornila poslancov hneď na začiatku rokovania o danom prob-

léme s tým, že nám to nedovoľuje zákon o majetku obcí.  Som naozaj rada, keď poslanci 

prichádzajú s konštruktívnymi návrhmi, keďže sa hovorí „viac hláv viac rozumu“. Doteraz, 

aj keď som nemala stále  s poslancami rovnaký názor na niektoré návrhy  zdá sa mi, že stále 

sme našli spoločnú reč pre dobro veci. Avšak mám v tejto veci taký pocit, že tu nešlo zo 

strany niektorých poslancov o danú vec, ale o zdiskreditovanie mojej osoby. Jednoducho išli 

voľby.  

Ďalej je pre mňa zarážajúce, že pod príhovor poslancov sa podpísal aj poslanec, ktorý sa 

na  zasadnutí mestského zastupiteľstva nezúčastnil. Nebudem ho menovať, 

nech si sám vstúpi do svojho svedomia.                                 Ing. Iveta Rušinová
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 Začiatkom novembra v r. 1927 v Krompachoch 
na Zemänskej strane (ulicou sa volala až od  50. 
rokov v min. stor.) v jedinej, teplotne a hygienic-
ky nevyhovujúcej miestnosti s udupanou zemou, 
sa mladým manželom Alexandrovi Kvasničkovi 
a Márii, rod.Hurákovej narodil syn. Rozsiahla 
obec v údolí Slovinského potoka a Hornádu a 
najmä jej obyvatelia prežívali veľmi ťažké roky. 
Po demontáži Rimamuráňsko-Šalgotariánskych 
železiarní väčšina obyvateľov stratila jediný 
zdroj príjmu, došlo k masovej nezamestnanosti, 
prudkému poklesu životnej úrovne. Dlhodobo 
nezamestnaných živiteľov rodín sa zmocňovala 
apatia a beznádej, matky nemali čím nasýtiť po-
lohladné deti, v drvivej väčšine rodín – povedané 
s básnikom – „za vrchstola si zasadla bieda“. Ko-
niec železiarní priniesol so sebou Krompachom 
trvalo boľavú stigmu „hladovej doliny“.
 Hoci moji rodičia mohli v starej monarchii 

získať iba neúplné školské vzdelanie, rozhodli sa 

v r.  1930 zapísať ma do detskej opatrovne (vnútor-

nej), ktorá bola v budove za ľudovou školou. Dláž-

ka v  jedinej veľkej miestnosti bola kvôli hygiene 

natretá olejom (tak to bolo vtedy v ľudovej i meš-

tianskej škole), sedeli sme na nízkych lavičkách, 

rozmiestnenými okolo steny a počúvali, „Tetupro-

sím“– p.Blanku Čehákovú (mala dcéru, manžel 

bol premietač filmov v miestnom kine). Toto gra-

maticky nesprávne slovné spojenie sme považova-

li za jej občianske priezvisko; už po prvých dňoch 

nás totiž naučila, aby sme, ak niečo chceme, začali 

vetu slovami „Teta, prosím...“. Pred obedom nás 

rodičia vzali domov, o jedle či spaní v miestnosti 

sa nám nemohlo ani snívať, ale nenásilná forma 

prvotného „vzdelávania“ a získavania správnych 

návykov sa mi v živote veľmi zišla. Z nemnohých 

spolužiakov v „opatrovni“ mi v pamäti zostal iba 

Ferko Záhradník z bývalej Mlynskej ul. (stal sa 

dôstojníkom armády z povolania a žil v Martine).

 Na vnútornej ľudovej škole pri rímsko-katolíc-

kom kostole sme ako prváčikovia patrili medzi 

tých, ktorí už nemuseli písať na bridlicovú ta-

buľku s  tyčinkovitým „griflíkom“, ale na papier 

pomocou špicatého kovového pierka na drevenej 

rúčke (papiernictve p. Kuchenovej na námestí 

stálo 3 haliere). Oproti „griflíku“ to bol obrovský 

pokrok, avšak pre prváčikov mal aj dve chyby: 

pri silnejšom pritlačení ruky sa pierko rýchlo 

pokazilo („vyškyrilo“). Písali sme atramentom, na 

každej lavici bol vložený malý sklenený kalamár, 

(z kameninovej f ľaše ho občas dolievala školníčka 

p. H. Komorová z  Banskej ul.). Ak sa pero po-

norilo do nádobky hlbšie, pierko nabralo priveľa 

atramentu a vznikla nepekná machuľa. V 1. trie-

de, (stavebne situovanej na  prízemí vľavo) nás 

učil sám riaditeľ školy p.  Július Barč, (otec nášho 

významného rodáka, spisovateľa a dramatika Jú-

lia Barča-Ivana). Pán riaditeľ bol 

už v pokročilom veku a za  rok 

Čas vianočný je tu opäť, vonku len sneh hustý nesmelo na dvere klope, musíme ho vpustiť. 

Priniesol nám radosť, lásku, tovar veľmi vzácny, má ho, zdá sa, plnú tašku, hoci nie je lacný.
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zomrel – celá škola sa zúčastnila v  pohrebnom 

sprievode. 

 Veľmi sme sa tešili, keď pri popoludňajšom 

vyučovaní raz za čas učitelia za pár minút poskla-

dali veľké bábkové divadlo a a my sme obdivovali  

Gašparkove dobrodružstvá.. Na prízemí bola aj 

2.trieda, Jej zvláštnosťou bolo skutočné javisko, 

postavené pri zadnej stene (takže nikoho neruši-

lo), kde sa konali tzv. školské besiedky: prednášali 

sa básničky, žiaci spievali, tancovali. Medzi orga-

nizátorov patrila najmä p. uč. Margita Česalová, 

rod. Čechová. 

 V 3. triede sme hrali pre rodičov rozprávkový 

príbeh dokonca na ozajstnom veľkom javisku 

v Jubilejnom dome. Na pomaľovanej scéne okolo 

snívajúceho hrdinu tancovali víly pri melódii 

Dvořákovej Humoresky, reprodukovanej z naťa-

hovacieho gramofónu, čo zariadila p.učiteľka Per-

glová. Zo spolužiačok z ľudovej školy si spomínam 

na Želku Krausovú, Ruženku Skurkovú a Editku 

Sikorovú, ktorá bývala už hore na Zemänskej 

strane v budove epidemickej nemocnice (počas 

prevádzky krompašských železiarní slúžila ako 

„verejný dom“, kvôli verejnej morálke situovaný 

celkom na okraji intravilánu). 

 Dodnes som veľmi vďačný p.učiteľovi Josefovi 

Kladívkovi, ktorý nás učil v 5.triede. Jediný spo-

medzi učiteľov bol českej národnosti, čo nebolo 

vôbec poznať, lebo hovoril ukážkovou spisovnou 

slovenčinou a dobre nás naučil slovenskú grama-

tiku. Nabádal nás, aby sme sa učili a presvedčil 

troch najlepších v triede: Želku Krausovú, Ružen-

ku Skurkovú a mňa, aby sme po skončení ľudovej 

školy pokračovali v gymnáziu v Spišskej Novej 

Vsi. Po porade s rodičmi sme radi súhlasili a p. uč. 

Kladívko nás po vyučovaní celé 2 mesiace osobit-

ne pripravoval na prijímaciu skúšku zo slovenčiny 

a matematiky („počtov“). Dopadla úspešne a moji 

rodičia dostali onedlho úradné potvrdenie riadi-

teľa gymnázia, že som bol prijatý do prímy. Toto 

vzdelanie bolo pre mňa však reálne nedosiahnu-

teľné,  lebo otec bol už dlhší čas nezamestnaný 

(prepustený z práce „na týždňovku“ na  poprad-

skej píle, býval vonku v drevenom baráku z jedno-

duchých dosiek a pri suchej strave vážne ochorel). 

V trvajúcej ťažkej finančnej situácii moji rodičia 

nemohli vydať každý mesiac 90 korún na zľavnený 

žiacky železničný cestovný lístok do Spišskej No-

vej Vsi – a tak mi radosť z prvého úspechu a nádej 

na štúdium vzápätí zanikli - zostávala iba meš-

tianka.

 Ani tu som s učením nemal problémy, aj vďaka 

skúseným učiteľom. S vďakou spomínam na riadi-

teľa meštianky, horehronského rodáka p. Štefana 

Štamma a jeho manželku Annu, tiež učiteľku, 

ktorí mi sprostredkúvali stály kontakt s knihou. 

Počas letných prázdnin ich navštívil sympatický 

muž nevysokej postavy: „strýc Peťko“ – bol to 

spisovateľ Peter Jilemnický, ktorý počas krátkeho 

pobytu chodieval na pstruhy do Poráčskej doliny. 

Vari všetci žiaci v meštianke mali v osobitnej úcte 

„tatka“- p. profesora Gejzu Hámorníka. Bol to 

vzácny človek a skvelý pedagóg (učil matemati-

ku a kreslenie) jediný v zbore s vysokoškolským 

diplomom (učitelia vtedy ešte nemuseli mať vy-

sokoškolské vzdelanie). Vedel vykladať poučky 

z matematiky, z aritmetiky, a podávať ich žiakom 

tak presvedčivo a pútavo, že to musel pochopiť 

každý. Bol tiež vynikajúcim maliarom, (mal dip-

lom z budapeštianskej výtvarnej akadémie), v lete 

chodieval s paletou a stojanom neraz aj do  Jarečka 

a mne je dodnes veľmi ľúto, že nemám ani jeden 

jeho obraz. Na škole som si veľmi obľúbil aj p.  uči-

teľa Ladislava Skraka, (býval s rodičmi na Vodnej 

ul., pár domov poniže nás). Vedel nás vždy plne 

zaujať na hodinách dejepisu a slovenčiny, po-

volaniu pedagóga sa venoval celou silou svojej 

osobnosti, mal širokú mimoškolskú činnosť: bol 

napr. zakladateľom a neúnavným  propagátorom 

ovocinárstva v našom meste.

 Keď sme sa presťahovali zo Zemänskej č. 7 ku 

kaštieľu na Zemänskú č. 2, v dlhom prízemnom 

dome sme našli 8 rodín nezamestnaných robotní-

kov. Najpočetnejšia bola u p. Čecha so siedmimi 

deťmi, naši bezprostrední susedia. Odo mňa 

mladší Julo (Ďula) Čech spolu s Jankom Pekľan-

ským – to boli celé roky moji najmilší kamaráti. 

Medzi naše najobľúbenejšie hry patril futbal s han-

drovou, alebo malou gumenou „loptou“ od  jari 

do jesene boso, čo poznačilo u nejedného palec 

na nohe alebo rozbité koleno. Našim, narýchlo 

pozbieraným „mužstvám“ sme dávali netradičné 

mená, ako napr. „ŠK Bosá noha“, alebo „ŠK Po-

zbieranci“. Dosť nebezpečná bola tiež obľúbená 

chlapčenská hra s „pigou“: keď sa kolíkom odpá-

lená „pigu“ (na oboch koncoch zastrúhané tvrdé 

drevo, napr. z metlovej násady) - musela čím skôr 

chytiť do rúk, alebo do čiapky. Veľké prekvapenie 

sme ako deti zažívali vždy, keď prišiel cirkus, po-

stavil si šapitó na námestí, alebo niekedy aj pred 

kaštieľom. V letných mesiacoch a pred sviatkami 

sme .získavali nové zážitky, keď na priestranstve 

uprostred Vodnej ul. postavili kolotoč, hromadné 

hojdačky a strelnicu. Vtedajšie kolotoče museli 

krútiť silnejší chlapci na spôsob novodobých ga-

lejníkov. Od mája do septembra sme chodili bosí, 

často so zraneným pravým palcom, alebo od fut-

balu rozbitým kolenom.

 V letných dňoch sme si zohrievali bosé nohy 

v  kôpke prachu na ceste, čo sa po krátkej búrke 

zmenila na príjemnú bahnitú „kúpeľ“. Začiatok 

zimy absolútne spoľahlivo signalizovali biele lúky 

na Plejsoch, keď neraz už v polovici novembra zo-

stal na nich trvalo ležať sneh .

 Naše detstvo – to neboli iba zábavky a hry, 

rodičia nás viedli k tomu, aby sme pomohli aj pri 

domácich prácach, napr. nosiť drevo na varenie 

a kúrenie. Chodieval som ho zbierať – tak ako 



12 číslo

9 strana

Hviezdička na nebi svieti a deň za dňom letí. Ku štedrej večeri je už len krok, tak želám veselé Vianoce a šťastný nový rok 

moji kamaráti – s mamou na neďalekú stráň nad 

Okrúhliskom, alebo až na Fľompark: tenké jelšo-

vé kmene či mladé briezky sa uložili do „zajdy“, 

upevnili povrazom, pretiahnutým okolo krku 

a niesli na chrbáte. Veru, tlačilo nás, ale dôjsť do-

mov sa muselo. V lete sme so susedmi a kamarátmi 

chodievali zbierať maliny (do Zadnej doliny pod 

Plejsami, pod Bielu skalu, do Heli, nad Kolinovce, 

alebo až do chotára Spiškých Vlachov). Na brus-

nice bolo treba kráčať vyše 2 hodín na Ostrý vrch, 

vysoko nad (v tom čase) Vyšnými Slovinkami.

 Medzi žiakmi 3. triedy ľudovej školy sa stalo 

prestížnym miništrovanie v kostole. Potešil som 

sa, keď p. farár ThDr. František Nagy, výborný 

rétor, medzi ľuďmi veľmi obľúbený, raz na hodine 

náboženstva za miništranta, okrem Janka Ondáša 

z Mlynskej ul., vybral aj mňa. Miništroval som 

mu 7 rokov a to aj napriek nepríjemnému zážitku, 

keď som od dlhého státia cítil nevoľnosť a dokonca 

i pri oltári nakrátko zamdlel, lebo som mal príliš 

pevne utiahnutú „sukničku“, čo sťažilo prísun 

kyslíka do mozgu. Na druhej strane okrem verej-

nej prezentácie počas bohoslužieb ako miništrant 

mohol som spolu s kostolníkom, ujom Argalášom 

ísť zvoniť na vežu. Pán farár si ma obľúbil a raz 

v nedeľu dokonca presviedčal otca, aby rodičia 

súhlasili s mojím štúdiom za kňaza - ale neuspel. 

 Ani v ťažkých časoch nezanikol celkom v našej 

„hladovej doline“ verejný život, spoločenské pod-

ujatia, žila, či lepšie povedané živorila, aj kultúra. 

Postarali sa o to mladí divadelní ochotníci, medzi 

nimi niektorí študenti, ktorí čas od času nacvičili 

a vo veľkej sále na poschodí Jubilejného domu 

predviedli takmer každý rok nejaké divadelné 

predstavenie, alebo tu hrával súbor profesionál-

nych hercov z nitrianskeho zájazdového divadla. 

Domáci ochotníci zožali veľký úspech uvedením 

operety „Keď rozkvitne nový máj“, kde hlavnú 

komickú úlohu starého prednostu železničnej 

stanice bravúrne hral môj spolužiak z  rovnakej 

lavice Ľudo Romančík, (neskôr promoval ako 

ekonomický inžinier na bývalej Vysokej škole 

ekonomickej v Bratislave, získal vedeckú hodnosť 

doktor ekonomických vied, bol riadnym pro-

fesorom a vedúcim katedry na VŠE). K operete 

bol však celkom nevyhnutný orchester, hudobný 

sprievod: dlhoročný dirigent p. Štefan Tkáč zosta-

vil z neprofesionálov minimálny domáci orches-

ter, nacvičil melódie a dirigoval ho. Krompašské 

obecenstvo sa výborne zabávalo aj na vynikajúcej 

inscenácii bláznivej komédie „Charleyho teta“,  

(bola aj sfilmovaná) kde hlavnú úlohu „tety“ po-

hybovo i hlasovo suverénne zvládol sympatický 

Števo Urban, vyvolávajúci frenetický potlesk 

a  salvy smiechu. Na javisku v Jubilejnom dome 

naši ochotníci zahrali aj Stodolovu drámu „Bačo-

va žena“, kde sa použila aj klasická reprodukovaná 

hudba, – konkrétne: úryvky z 1. vety Beethove-

novej Osudovej symfónie. V tejto divadelnej sále 

sa konávali všetky plesy: silvestrovské, fašiangové 

s maskami, alebo mikulášske s darčekmi – všetky 

na slušnej spoločenskej úrovni, civilizovane, bez 

akýchkoľvek neprístojností, alebo výtržností príliš 

potrundžených návštevníkov. Tu sa konalo aj vý-

nimočné podujatie: slávnostný obed pre vyše 150 

menovite pozvaných hostí pri príležitosti odchodu 

do dôchodku hlavného notára p. Róberta Martini-

desa. V lete sa tancovalo aj v tzv. Pánskej záhrade 

– čo bola rovná plocha s pažiťou v Jarečku, ďaleko 

od obecných stajní, alebo pred kaštieľom v Piller-

parku, keď z jeho prostriedku odstránili torzo 

dávno nefungujúceho vodotrysku.

 Po skončení meštianskej školy musel som sa 

rozhodnúť, čo budem v.živote robiť. Rozhodnutie 

nebolo ťažké: zvolil som si učiteľské povolanie, 

urobil som prijímaciu skúšku do štvorročnej uči-

teľskej akadémie v Spišskej Novej Vsi, kam som 

denne dochádzal vlakom (občas s husličkami) 

spolu s výbornou partiou gymnazistov - „vlaká-

rov“: bol to Vladko Kraus, dodnes môj vzácny 

priateľ, skúsený právnik, uznávaný v početnej 

profesionálnej komunite, Marta Kiseľová, vy-

datá Krausová, jeho ctená p. manželka, obetavá 

učiteľka detí z rómskych rodín, Paľko Fabini, 

ktorý úspešne promoval na dvoch univerzitných 

fakultách: právnickej a geologickej, alebo Vlado 

Chudík, (Ali), ktorý v Košiciach vyštudoval lesné 

inžinierstvo a od študentských čias celé roky kvôli 

dobrej „fyzičke“ roky sám cvičil na hrazde (živým 

príkladom mu bol p. Jozef Plško z „predvojnovej“ 

Družstevnej ul.). Som rád, že aj v jeseni života pri 

spätnom pohľade na uplynulé desaťročia štipky 

môžem pri všetkej skromnosti konštatovať spolu 

s klasikom: všetko, čo som robil, robil som rád. 

Učiteľské povolanie ma vnútorne uspokojovalo, 

súčasne mi.umožňovalo permanentný živý kon-

takt s mladou generáciou (či už krátko na  Slo-

vinkách alebo na Kaľave, či potom celý život na 

Univerzite Komenského), poznať jej ambície, 

podporené zdravou ctižiadosťou a závideniahod-

nou  energiou. Azda aj preto som.nemal reálnu 

možnosť, či príležitosť a vlastne ani čas mentálne 

ustrnúť a stagnovať, intelektuálne zakrnúť - aj keď 

rôčkov zákonite pribúda. Ani na chvíľku však 

nezabúdam, že prazákladom a prapríčinou všet-

kého, čo sa mi – vďaka mojim drahým rodičom, 

vynikajúcim učiteľom a azda trochu aj vlastnej 

túžbe po vzdelaní – podarilo v živote dosiahnuť, 

boli znalosti, poznatky a návyky, ktoré som počas 

šťastného  detstva a ranej mladosti získal práve 

vo svojom rodisku. To je vari hlavný dôvod, prečo 

aj napriek dlhoročnej priestorovej odlúčenosti 

od „Fuksíbľa“ sa .vždy teším na nové číslo Krom-

pašského spravodajcu, lebo už desaťročia veľmi 

objektívne a transparentným spôsobom reflektuje  

významné výsledky práce i aktuálne problémy 

života statočných občanov rodných Krompách.

Prof. PhDr. Ján Kvasnička, DrSc.

       MESTO KROMPACHY VÁS SRDEČNE POZÝVA NA

       17.-19.12.2009   VIANOČNÉ TRHY 2009
          Stánkový predaj:  8,00 -18,00 hod.

             17.12. Súťaž o najkrajší vianočný stromček pre MŠ, ZŠ, ŠZŠ
                     Námestie slobody  o 10,00 hod.

18.12.  VIANOČNÉ KONCERTY 
   žiakov ZUŠ, Gymnázia a SOSŠ SEZ Krompachy
   Divadelná sála DK  od 8,30 hod.

   Ochutnávka vianočného pečiva 
   a predaj vianočného 
   primátorského punču 
   Námestie slobody (pred MsÚ)       od 14,00 -18,00 hod.

19.12. ŽIVÝ BETLEHEM 
   A VIANOČNÉ PÁSMO 

   – študenti  FF PU

   Námestie slobody 

   (pred rím.-kat.kostolom) 

   o 15,00 hod., 16,00 hod. 

   a 17,00 hod.

Výstava vianočných Betlehemov – rímsko-katolíckom kostole



Až dohára sviečka tohtoročná a znie pieseň vianočná, nech Ježiško zavíta i k Vám 

a prinesie dary prekrásne: zdravie, lásku a porozumenie.
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 národný umelec 
Jozef Fabini

   2. decembra tohto 

roku si pripomíname 

25. výročie úmrtia 

ak. maliara JUDr. 

Jozefa Fabiniho, ná-

rodného umelca.

   Jozef Fabini sa 

narodil 10. 10. 1908 

v Olcnave v rodine 

mlynára. Mal tri 

sestry a dvoch bratov. 

Brat Ján sa ako che-

mik  zaslúžil o vybudovanie chemických laboratórií na Vy-

sokej škole pedagogickej UK Bratislava a o tvorbu kvalitných 

učebníc chémie pre všetky typy škôl II. cyklu. Najmladší zo 

súrodencov,  brat Pavol, vyštudovaný geológ, v súčasnosti žije 

v Žiline. Najmladšia zo sestier Margita, vyštudovaná učiteľ-

ka, žije v Bratislave.

  Ľudovú školu vychodil v Spišských Vlachoch. V rokoch 

1920-28 študoval na gymnáziu v Levoči, Spišskej Novej Vsi 

i v  Košiciach. V tomto období ako 18 – ročný navštevoval 

večerný kurz kreslenia pri Východoslovenskom múzeu 

vedený E. Krónom, neskôr sa súkromne vzdelával u E. Ha-

lásza-Hradila. V roku 1928 odchádza študovať na Právnickú 

fakultu UK v Bratislave, ktorú úspešne končí  v roku 1932. 

Po skončení štúdií vykonával prácu súdneho úradníka v Ko-

šiciach a Kežmarku. O dva roky neskôr odchádza do Prahy, 

kde  pôsobí ako právnik riaditeľstva pôšt v Prahe. Vracia sa 

na Slovensko,  kde pôsobí na Ministerstve dopravy, neskôr 

na riaditeľstve pôšt v Bratislave.  Doktorát získava v roku 

1939. Popri zamestnaní sa v tom čase vzdeláva na Oddelení 

kreslenia a maľovania SVŠT u M. Schurmanna, G. Mallého 

a M. Benku. Súbežne absolvuje na Filozickej fakulte UK deji-

ny umenia a archeológiu.  

  Na východné Slovensko prichádza v roku 1948, kde do roku 

1952 vykonáva funkciu riaditeľa Východoslovenského múzea 

v Košiciach, neskôr je maliarom a reštaurátorom Krajskej 

galérie v Michalovciach a od roku 1955 je výtvarníkom v Ko-

šiciach. Maliarstvo sa stáva jeho hlavným povolaním. Ako riaditeľ 

múzea v Košiciach sa venoval aj starostlivosti o umelecko-historické 

pamiatky. V rokoch 1949-1950 absolvoval reštaurátorský kurz pri 

Národnej galérii, o. i. zúčastnil sa na reštaurovaní levočského hlav-

ného oltára Majstra Pavla.

 V jeho maliarskych začiatkoch prevláda v jeho obrazoch pod vply-

vom E. Króna a ovzdušia na prelome 20. a 30. rokov sociálna ten-

dencia. Zobrazoval prevažne chudobné uličky a predmestia robot-

níckych Krompách a Košíc. Naplno sa rozvinul začiatkom 50. rokov. 

Svojimi panoramatickými kompozíciami sa zaradil medzi čelných 

predstaviteľov slovenskej realistickej krajinomaľby. 

 V polovici 50. rokov sa zo Zemplína, ktorému venoval veľkú časť 

tvorby tematicky presťahoval na Spiš. Spracúva najmä historické zá-

kutia a meštiansku architektúru Levoče, neskôr iné charakteristické 

lokality Spiša, najmä krajinu pod Spišským hradom, okolie Spišského 

Podhradia, krajinu pod Braniskom. Na vyjadrenie obdivného vzťa-

hu k spišskej histórii vyvinul špecifický maliarsky jazyk. Vo svojich 

maľbách sa sústreďoval na zoskupenie starých striech 

svedčiacich o živote predošlých generácií a v tomto 
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štýle vytvoril krajinárske a vedutové kompozície Košíc, dedín pod 

Tatrami, ale námety čerpal aj z Talianska a Grécka.

 Osobitnou a dlhodobou témou jeho krajinomaľby bol geologicky 

a prehistoricky vzácny vápencový komplex Dreveníka pri kúpeľoch 

Sivá brada. Počas 15 rokov vytvoril o tamojšom travertínovom lome 

obrazový cyklus-epos. Venoval sa aj kresbe, ktorou nadväzoval 

na čelných predstaviteľov slovenskej moderny, najmä na M. A. Ba-

zovského.

 Napriek tomu, že národný umelec Jozef Fabini sa v Krompachoch 

nenarodil, ani tu nezomrel, prežil v našom mestečku väčšinu svojho 

života. Aký to bol človek?

 Na seba bol skromný a bol veľmi veľmi vzdelaný. Vieme, že okrem 

práva skončil dejiny umenia, maliarstvo a reštaurátorstvo. No jeho 

veľkým životným snom bolo od začiatku maliarstvo. Preto po matu-

rite šiel na prijímacie pohovory do Prahy, kde so svojou prácou – por-

trétom - veľmi dobre obstál. Len málokto vie, že slová chvály na jeho 

prácu zazneli z úst samotného Maxa Švabinského. Odporúčali mu, 

aby skúšal ďalšie roky, pretože v tom čase na štúdium  prijímali jed-

ného až troch a tak vážni záujemcovia vydržali čakať aj päť rokov. 

No a to mu otec nedovolil. Zakročil a povedal, že musí mať „niečo 

v rukách“... Tak začal so štúdiom práva, ktoré úspešne zvládol, aj keď 

túžba maľovať a láska k tomuto druhu  umenia v ňom neustále pretr-

vávala... 

 Miloval knihy a tie si kupoval za všetky peniaze. Už na gymnáziu 

sa dobre naučil po latinsky. Na nočnom stolíku mal vždy nejakého 

latinského básnika, ktorého si čítal.

 Bol veľký lokálpatriot. Miloval kraj, miloval ľudí, miloval dialekt. 

Svoj rodný  Spiš miloval celým srdcom. Celé leto chodieval v košeli 

a menčestrákoch po krajine a maľoval. Ľudia sa pri ňom pristavovali 

a viedli naivné rozhovory - čo robí, prečo to robí, a prečo tak a nie 

onak... Buď sa smial alebo sa rozčertil... Keď sa cez prázdniny zišla 

v Krompachoch pokope celá rodina Fabiniovcov, zážitky dokázal 

perfektne  imitovať v ľubozvučnej spištine. 

 Len málokto z nás si dnes pamätá, ako v tej dobe vyzerali ces-

ty, po  ktorých premávali autá. Okrem áut vtedy ešte „premávali“ 

po  cestách aj kravy s pastierom a ak ste sa s nimi v  nevhodnej chvíli 

stretli, mali ste smolu. Pre vodičov to bol problém, najlepšie bolo za-

stať a čakať a čakať, kým sa z cesty nevytrepali preč. Aj majster Fabini 

sa raz dostal do ich zovretia a keď trúbil, kravy sa poplašili a jedna 

mu zadkom vytlačila reflektor. Zobral to športovo, lebo bol veselej 

povahy a keď to potom doma reprodukoval, všetci padali od smiechu. 

Inokedy zasa maľoval a manželka s dcérou sedeli na lúke a opaľovali 

sa. Bolo horúco, tak si aj on vyzliekol košeľu. A keď náhodou odtrhol 

oči od maľby, zistil, že mu krava žerie košeľu. Začal kričať, oháňať sa, 

na pomoc mu prišla aj manželka s dcérou, no bolo už neskoro. Rukáv 

a kus spredu boli preč a tak musel šoférovať domov do pol pása holý...

Rád si ľudí doberal. Svoju mamu vozieval autom do kostola, lebo peši 

už nevládala. Z kostola vychádzala vždy posledná a tak ju prekáral. 

Raz však neveril vlastným 

očiam, lebo vyšla medzi pr-

vými. Vzápätí sa dozvedel 

prečo. Bola nešťastná z toho, 

lebo si nebola istá, či zamkla 

sypanec. Hneď si ju začal do-

berať, že namiesto nábožnosti 

ju mátajú svetské myšlienky. 

Ona v tom však nevidela 

žart a tak sa mu celou cestou 

ospravedlňovala za svoj „veľ-

ký hriech“ a on sa len usmieval...
pokračovanie na nasledujúcej strane
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Až zvony ohlásia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnite na všetky starosti a prežite ich v šťastí a radosti. 

 Ako každý umelec, aj on viedol bohémsky 

život.  Na vojenčine bol v Čechách. Keď pri-

šiel domov na návštevu, narobil voľajaké dl-

žoby. Otec, aby  ho   vytrestal – na spiatočnú 

cestu do Čiech mu zaplatil lístok na osobný 

vlak...

 Ako umelec vedel oceniť ženskú krásu. Ak 

videl nejaké pekné dievča, dokázal o ňom 

básniť, aký nádherný odtieň mali jej červené 

vlasy, alebo akú ladnú líniu mal jej krk... Hla-

vu mal stále v oblakoch a naozaj žil umením. 

Rád sa v rodine rozprával,  ako jeho obrazy 

vnímajú a zároveň vysvetľoval, čo tam prečo 

dal... 

 A v posledných rokoch svojho života roz-

mýšľal, kde sa dá pochovať – v Košiciach? 

V  Krompachoch? V Spišských Vlachoch? 

Za posledné miesto svojho odpočinku si na-

koniec vybral cintorín v Spišských Vlachoch. 

Spĺňal jeho predstavy „romantického cinto-

rína“...

 Jozef Fabini sa v Krompachoch nenarodil, 

nezomrel tu a nie je tu ani pochovaný. Prežil 

tu však väčšinu svojho života a Krompachy, 

ich starobylé uličky boli preňho námetom, 

vďačným motívom i neustálou inšpiráciou  

pre jeho tvorbu. Žil a pôsobil tu až do jesene 

1962, keď mu zomrela mamička a mlyn ostal 

navždy prázdny. Jeho snom bolo, aby sa tam 

zriadilo technické múzeum – ako fungovali 

kedysi mlyny a aby sa tam zviezli exponáty 

zo Spiša, no za socializmu sa takéto veci 

vybavovali ťažko a mlyn neskôr padol za 

obeť bytovej výstavbe. Jeho sen sa tak  nikdy 

nenaplnil. Posledné roky života strávil v Ko-

šiciach, kde 2. decembra 1984 zomrel vo veku 

76 rokov. Pochovaný je spolu s manželkou 

a ich jedinou dcérou  na cintoríne v Spišských 

Vlachoch.

 Čo dodať na záver?! 

Majster Fabini žije 

naďalej vo svojom 

diele. Myslím, že sme 

ho ako nášho umelca 

trocha opomenuli. 

Akosi nám všetkým 

uniklo 100. výročie 

od jeho narodenia 

minulého roku. 

Tohto roku uplynulo

 od jeho smrti 25. rokov. 

Bol pre nás - Krom-

pašanov významnou 

osobnosťou, ktorá sa navždy zapíše do his-

torických análov nášho mesta. Osobnosťou, 

ktorá si za svoje celoživotné dielo právom  

zaslúži „Cenu mesta in memoriam“. A na to 

nie je nikdy neskoro.

          Marta Mičeková

(Za spomienky z rodinného kruhu Jozefa Fabiniho 

ďakujem jeho neteri Mariane, dcére sestry Margity.)

Mestská knižnica v Krompachoch informuje

 

V mesiaci november 2009 sme pripravili pre žiakov prvých ročníkov  ZŠ na Maurerovej 
ulici: 24.11.2009 Čajové popoludnie: Meduškin košíček
   26.11.2009 Čajové popoludnie doplnené  ukážkami ľudových nástrojov

Meduškin košíček 24.11.2009
 Na začiatku sa deti dozvedeli o tom ako sa čaj pestuje, kde rastie, ako sa zbiera a ako čaj 

varí Meduška v Rozprávkovej lekárni, a ktoré Liečivé rastlinky sú najlepšie pri prechladnutí 

a chrípke.

 Tety knihovníčky ponúkli deťom naozajstný podbeľový čaj, zelený čaj, čaj Roibos, ktorý 

neobsahuje kofeín, ovocný čaj s kúskami ovocia a deti si pochutili aj na koláčikoch. Najviac 

im chutil ovocný čaj.

 Čajové popoludnie – 26.11.2009 
doplnené ukážkami výrobcom ľudových nástrojov p. Jankom, ktorého zabezpečila p. učit. 

Plačková, a  ktorý prišiel v naozajstnom ľudovom kroji, s valaškou a klobúkom a množstvom 

píšťal, píšťalok, fujarou, gajdami, ozembuchom a velikánskou píšťalou trombitou. 

 Naša knižnica si zapožičala  Spišský dievčenský kroj z folklórného súboru Krompašan 

a teta Žofia im porozprávala z čoho sa skladá. Na každom nástroji im zapískal či zahral ľudo-

vú pieseň, porozprával z čoho je vyrobená, pre ktorý kraj je typická a ako ju vyrobil. Prváci 

a tretiaci si za jeho doprovodu zaspievali pesničky: Kohútik jarabý, Medveďku daj labku, Prší, 

prší...a iné.

 Prestávky využili deti i ujo na nabratie síl a vypili chutný čaj z podbeľa, zelený čaj, čaj 

Roibos, rozprávkový čaj. A potom nakoniec si mohli všetky píšľaly, píšťalky, ozembuch fujaru 

a  najväčšiu trombitú aj vyskúšať. Pre niektorých prišli aj rodičia a deti nechceli ísť ani domov. 

Bolo to naozaj krásne popoludnie.

                       Jana Jurečková, MsK Krompachy

POĎAKOVANIE

Vážení občania, vyslovujem úprimné 

poďakovanie za Vašu podporu a dôveru, 

ktorú ste mi prejavili vo voľbách 

do Zastupiteľstva Košického 

samosprávneho kraja.

JUDr. Michal Komara, PhD., poslanec KSK

Vážení občania. 
Dovoľte aby som sa Vám poďakoval 

za prejavenú dôveru vo voľbách do KSK. 

Verím, že spoločnými silami prispejeme 

k rozvoju nášho mesta, okolitých obcí a 

celého Spiša. 

S úctou MUDr. Marián Hojstrič 

                 poslanec KSK
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Ježiškove ručičky nech Vás žehnajú, Ježiškova Matička nech Vám pomáha. Anjeli z neba nech Vám spievajú 

a požehnané Vianoce a šťastlivý Nový rok nech Vám zaželajú.
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Baran: Ak sa do jeho vkusu či očakávania netrafíte, spoznáte 

to okamžite; vlažný úsmev zakryť nedokáže. Barani zbožňujú 

dostávať darčeky a pomaly ich rozbaľovať; radi aj obdarovávajú, no 

často sú na reakcie tak zvedaví, že doslova si "vymrnkajú", aby vám 

darček mohli dať už pár dní predtým. Našťastie, o Štedrom večeri to 

neplatí, ten má presný dátum. 

Býk: Najprv s radosťou dar prijme a až po chvíli sa zamyslí, 

či sa mu to hodí alebo aspoň páči. Býkom nezáleží ani tak na 

cene daru, skôr na praktickom využití; na tom, ako ich chytí za srdce. 

Okrasné predmety a romantické maličkosti pokladajú za zbytočnos-

ti, hrnček so znamením Býka ich však poteší. 

Blíženci: Na darčekoch obdivujú originalitu a kvalitu. Čím 

nezvyčajnejší darček, tým sa ním budú dlhšie kochať. Ak im 

vyberiete nejaký módny doplnok, potešíte ich; hneď budú kombino-

vať, k čomu sa to hodí a čo si ešte k tomu dokúpia. Dobrý dar je aj 

náučné CD alebo kniha, veď získavanie nových vedomostí a rozširo-

vanie obzorov býva ich zvyčajným koníčkom. 

Rak: Má svoj vyhranený vkus a aj keď mu dáte niečo, čo 

ho nechytí za srdce, milo sa usmeje a bude v siedmom 

nebi; ubezpečí ho to, že ste na neho mysleli. Darčeky pre Rakov by 

mali byť spojené s domovom, minulosťou alebo umením. Potešíte 

ich historickým románom, zlatým príveskom aj balíčkom sušených 

kvietkov, ktoré prevoňajú celý byt. 

Lev: S tým, čo sa mu páči, tajnosti nerobí a ľahko spoznáte, čo 

by chcel vidieť pod stromčekom. Pripravte sa však, že lacné 

to nebude, Levi majú radi len to najlepšie. Na druhej strane ich však 

poteší aj maličkosť, ale originálne zabalená. Darčeky pre milenky či 

milencov Levov sa vyberajú ťažko, ak im však kúpite jantárový príve-

sok pre šťastie, ocenia to. 

Panna: Vybrať darček pre analytické, na detailoch bazírujúce 

Panny je neľahká úloha. Aby ste ich potešili, musí byť pekný, 

kvalitný a zároveň praktický. Aj keď ich úplne neuspokojíte, dajú 

najavo radosť, pretože vedia, že ste ho vyberali s láskou; veď aj oni 

sami nie vždy obdarovali svojich najbližších niečím práve najvhod-

nejším.

 Váhy: Darček pre ne by mal byť pastvou pre oči. Hoci ich 

počas roka potešia aj praktické veci, na Vianoce túžia dostať 

niečo prekrásne a až na druhom mieste ich zaujíma, čo to stálo. Ak 

ste ich naozaj prekvapili, aj po ďalšie dni budú dar obdivovať; nie je 

dôležité, či to bude parfum, fľaša značkového vína, kvalitné cigary či 

kľúče od nového auta. 

Škorpión: Čo by mohlo byť vhodnejšie pre záhadných Škor-

piónov ako vonná sviečka. Jej vôňa im upokojí dušu, rozvášni 

fantáziu a vytvorí mystickú atmosféru. Aj keď mu presne dar-

ček netrafíte, pri jeho rozbaľovaní sa bude usmievať, pretože si váži, 

že ste sa snažili. Najlepšie však urobíte, keď vystihnete jeho dobrú 

náladu a opatrne z neho "vytiahnete", čo by naozaj chcel. 

Strelec: Ako so všetkým, ani s darčekmi si Strelci veľkú hlavu 

nerobia. Ani keď vyberajú darček pre druhých, ani keď niečo 

sami dostanú. Málokedy sa stane, že kúpia niečo, čo sa druhé-

mu nepáči; na druhej strane sa poteší aj "obyčajnému" darčeku a nemusí 

nič predstierať. Keď ich naozaj prekvapíte, tešia sa ako malé dieťa. 

Kozorožec: Má rád praktické darčeky, nič romantické 

a pritom neužitočné ho nepoteší. Príjemný pocit z obdaro-

vania si síce vychutná a dá najavo aj radosť, no už za chvíľu 

začne premýšľať, kam to dať, aby to nezavadzalo a nemusel na tom 

len utierať prach. Ak viete, aké má koníčky a kúpite mu niečo, čo ešte 

nemá, bude rád; poteší sa aj kvalitnému čaju. 

Vodnár: Väčšinou prijíma darčeky so zmiešanými pocitmi. Vie, ako 

sa on sám natrápil, kým vybral vhodný darček a vie, že tiež 

nebolo ľahké nájsť nejaký originálny aj pre neho. Ak sa však 

trafíte, na chvíľu mu to vyrazí dych a potom je váš. Možno by 

ho potešil strieborný prívesok s jeho znamením alebo vonné tyčinky, 

no s takou vôňou, ktorú má rád. 

Ryby: Najradšej by strávili Štedrý večer tým, že by rozbaľovali desiat-

ky škatúľ a škatuliek s ružovými mašľami a vtipnými lís-

točkami. Teda - čím romantickejší a prekvapujúcejší darček 

im vyberiete, tým lepšie. Ak im dáte niečo len praktické, 

prejavia radosť (alebo ju aspoň zahrajú), budú však sklamaní vašou 

"otrasne" obmedzenou fantáziou.

ČO DAROVAŤ NA VIANOCE ...

PRANOSTIKY NA DECEMBER
• Aká zima v decembri, také teplo v júni.  • Aký december , taký celý rok. 

• Aký je december, taký je jún.  • Zelené Vianoce - biela Veľká noc.

• Blatnatý december, blatnatý celý rok.  • Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš. 

• Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.  • Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží. 

• Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok.  • Mierny december , mierna celá zima. 

• Mrazy , ktoré v decembri rýchlo opadnú , znamenajú miernu zimu.  • Na suchý december nasleduje suchá jar. 

• Studený december , skoré jaro.  • Zasplietané Vianoce - zlý rok , zlý rok - zlá úroda. 

• V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne žita. 

• Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice. 

Suroviny: 4 vaječné bielky, 200 g práškového cukru, 250 g strúhaného 

kokosu, 1 ČL medu, 50g hladkej múky, kôra z 1 citróna, 100 g horkej 

čokolády

Postup: Bielky, cukor, 150 g kokosu a med vložíme do hrnca a za stá-

leho miešania zľahka zohrejeme. Odložíme z ohňa a do teplej hmoty 

primiešame múku, zvyšný kokos a nastrúhanú kôru. Pomocou 

dvoch navlhčených lyžičiek kladieme na plech vylo-

žený papierom na pečenie pusinky. Špičky vyformu-

jeme vlhkými rukami. Kokosové 

pusinky pečieme 25-30 minút 

pri teplote 140°C. Medzitým nad 

parou roztopíme čokoládu, do 

ktorej namáčame špičky pusiniek. 

Necháme vyschnúť. Pusinky skla-

dujeme vo vzduchotesnej nádobe.

Zdroj: internet

Vianočné kokosové pusinky
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Kde udrie zvon zvestujúci príchod čarokrásnych Vianoc zabudnite na starosti a celý nasledujúci rok prežite v radosti.

KLUB DÔCHODCOV 
pri Mestskom úrade 

v Krompachoch
 

praje veľa zdravia a šťastia svojim členom 
a sympatizantom Krompách. 

Tak, ako doposiaľ, aj naďalej chceme 

spríjemniť všedné dni našim členom. 

Deje sa to za dobrej spolupráce a veľkej podpory 

Mesta Krompachy, 

najmä primátorky mesta Ing. Ivety Rušinovej 

a Mestského zastupiteľstva,

ale aj našich sponzorov a darcov, 

ktorí nám pomáhajú zabezpečiť a uskutočniť  

naplánované akcie v priebehu roka, 

za čo im úprimne ďakujeme.

 Prajem si, aby aj budúci rok 2010 bol šťastný, spo-
kojný, aby sme ho prežili v úspešných podujatiach.

Za Klub dôchodcov Ružena Kiselová

 Túžite nájsť toho pravého? Mať železné zdravie? Alebo plnú peňa-
ženku? Generácie pred nami verili na kúzlo Vianoc a mágiu, ktorá 
im mala zabezpečiť úspešný celý rok. Skúsite si začarovať aj vy? 
Slovensko je skutočne bohaté na vianočné zvyky a obyčaje. A nemys-

líme tým len Štedrý deň. Už pred začiatkom adventu praktizovali 

ľudia magické úkony, ktoré mali pre ne podstatný význam. Dievčatá 

na Ondreja triasli ploty a predriekali, aby zistili, za koho sa vydajú, 

na Barboru odlomili konárik čerešne a čakali do Vianoc, či vykvitne 

– ak vykvitol, do roka mala byť z dievčiny nevesta. Na Luciu sa vy-

háňali z domu zlí duchovia a mazali kľučky medom, a možno to nie 

je ani tak dávno, čo ste si aj vy chystali v tento deň lístočky s menami 

chlapcov, ktoré vám mali prezradiť, za ktorého sa raz vydáte. Štedrý 

deň je však na mágiu azda ešte bohatší! 

Symboly a znamenia

 Mnohé rodiny si dodnes uchovali niektoré zo zvykov – leje sa olo-

vo, hádžu orechové škrupiny do kútov, na oblátkach pre zdravie jeme 

cesnak a pod tanierom často nájdeme tajne vloženú šupinu z kapra, 

aby sme boli bohatí. Niektorí dodnes nohy stola obmotávajú reťazou, 

aby bola rodina zdravá a súdržná. Vedeli ste však, že ak počas Štedrej 

večere zhasne sviečka, bude do roka úmrtie v rodine? 

Pre zdravie a dlhovekosť

 Oblátka s medom a cesnakom síce svieži dych nevyrobí, podľa tra-

dícií si ale zabezpečíte zdravie na celý ďalší rok. I preto sa v minulosti 

podával strúčik cesnaku aj domácim zvieratám. Pozor však treba dať 

na stolovanie – na štedrovečernej tabuli musí byť párny počet tanie-

rov, inak hrozí niekomu zo stolovníkov smrť. Z tohto istého dôvodu 

sa nesmie odbiehať od Štedrej večere. Aj obyčajné jabĺčko môže byť 

predzvesťou zdravia či choroby. Ak prekrojením vznikne krížik, kto-

si ochorie, ak sa objaví hviezda, budete zdravá. 

Nech máte šťastie v láske

Ešte stále čakáte na toho pravého? Vyčarte si ho pomocou vianoč-

ných rituálov. Podľa slovenského zvykoslovia slobodné dievčatá, 

RADOSTNÉ VIANOCE 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

želá svojim členom, sympatizantom a sponzorom výbor 

Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých v Krompachoch a pozýva ich na 

PREDSILVESTROVSKÉ 
POSEDENIE 

pre hudbe do reštaurácie Centrum 
dňa 28.12.2009 o 16,00 hod. 

Prihlásiť sa treba do 21.12.2009 u členov výboru, resp. na tel. 

čísle: 0905 125 989, 0908 334 538, 0907 994 666

Ďakujeme všetkým sponzorom, že svojimi darmi prispeli na čin-

nosť zväzu, pomohli nám úspešne uskutočniť rôzne spoločenské 

podujatia a tým potešiť svojich členov 

– zdravotne postihnutých občanov. 

Prajeme im mnoho úspechov v roku 2010 

a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Silvester Hvizdoš, Predseda ZO SZZP

VIANOČNÉ ZVYKY, KTORÉ SA OPLATÍ DODRŽIAVAŤ
ktoré vyjdú z domu počas chystania Štedrej večere, stretnú vonku 

aj toho pravého – a nemusí to byť práve sused. Nikoho ste nestretli? 

Dajte si ešte jednu šancu – podľa povery keď po večeri vynesiete sme-

ti, stretnete muža, ktorý vám je súdený. 

 Ak chcete získať aspoň inciálky, ošúpte jabĺčko tak, aby šupka zo-

stala celá, a šupu prehoďte cez plece. Písmeno, na ktoré sa najviac 

podobá, bude prvým písmenom v mene vášho nastávajúceho. Mi-

mochodom, tradičný vianočný pôst držali kedysi dievčatá naozaj 

dobrovoľne – čím viac sa v tento deň postili, tým lepšieho muža mali 

získať. 

Rituály pre bohatstvo

 Aby bola peňaženka stále plná, oplatí sa dodržiavať hneď niekoľko 

zvykov. Omotávanie nitiek okolo nôh stola, aby sa zlodeji nedostali 

do domu či dobre známa šupinka z kapra pod tanierom sú len niekto-

ré z obyčají pre bohatstvo rodiny. Podľa povery sa na Štedrý deň 

nesmie nič požičať z domu, aby nezavítala k nám bieda. Ak na stôl 

rozsypete trochu ovsa a jačmeňa, bude rok úrodný (alebo bohatý). 

Ako je to vo svete? 

• Grékom nosí darčeky Sv. Vassilios, nie však 24. decembra, ale až 

na Nový rok. Ten, kto pri rozkrojení novoročného koláča objaví zlatý 

peniaz, bude mať úspešný rok. 

• V Írsku myslia na chudobnejších a nechávajú pootvorené dvere, 

na stole zasa symbolicky majú chlieb a mlieko čoby pohostenie pre 

Svätú rodinu. 

• Švédi na rozdiel od nás zdobia stromček až na Štedrý deň, aby im 

škriatok Jultomben mohol pod ním zanechať darčeky. 

• V Severnej Amerike nosí na Prvý sviatok vianočný darčeky Santa 

Claus a deti mu za to nechávajú v blízkosti stromčeka občerstvenie 

v podobe mlieka a koláčikov. 

Spracovala:Adriána Kočanová
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Jedna vločka, druhá vločka, kto bol dobrý, ten sa dočká. 

Všetko sa už ligoce, hurá, idú Vianoce. Ježiškovi napíšem, nech ti splní každý sen.

14strana

 Starší ľudia radi spomínajú, že v minulosti bývalo na Vianoce iné 

počasie ako dnes. Hovoria o treskúcich zimách, o metrovom snehu 

a veľkých závejoch. Cesta na Polnočnú bola v tých časoch namáhavá, 

ale zaiste aj romantická a radostná. Dnes už nemáme ani silné mrazy, 

ani veľa snehu a keď sa objavia nejaké záveje, odstráni ich technika. 

Vo svätej noci  na krátky čas opúšťame vianočnú náladu našich do-

movov, aby sme sa, podobne ako betlehemskí pastieri, prišli pokloniť 

Spasiteľovi sveta. V tejto chvíli by mal byť v našich srdciach pocit 

radosti a vďačnosti Bohu za tento nepredstaviteľný dar pre náš svet 

a pre náš život. Spolu so sv. Pavlom by sme mali byť šťastní z toho, 

že: “zjavila sa Božia milosť, ktorá prináša spásu všetkým ľuďom“ (Tit 

2,11). Je ale pre nás ľahké prežívať túto noc práve v jej hĺbke a v jej 

význame?

 Myslím si, že je to pre nás veľmi ťažké. Ťažké preto, že musíme 

prísť k zmyslu Vianoc ešte cez väčšie záveje, ako naši predkovia. Tieto 

záveje nám nikto neodhrnie, ak to nespravíme my sami. Sú to záveje, 

ktoré zakrývajú zmysel Vianoc. Vianoc, v ktorých je Boh neprítomný 

a na Krista sa zabúda. 

 Prvý takýto závej, ktorý zakrýva zmysel Vianoc by sme mohli 

nazvať trhom, obchodovaním a konzumovaním. Veľa našich súčas-

níkov prežíva Vianoce s novými vecami a s plným žalúdkom. Keby 

sme sa ich mohli opýtať, aký je napríklad pomer v posledných dňoch 

medzi návštevou obchodov a návštevou kostola, tak by jednoznačne 

vyhral obchod. Uznáte sami, že je to veľmi silný závej, ktorý nedovolí 

spoznať a prežiť udalosť Ježišovho narodenia.     

 Druhý závej sa nazýva vianočné umenie. Nie, že by sme v tejto 

chvíli nemali obdivovať krásu vianočných Betlehemov, ktoré vy-

tvorili naši rezbári, alebo nežnosť vianočných kolied. Veď je v nich 

zobrazený veľký prejav viery a lásky k Ježišovi. Žiaľ, naša doba vytvo-

rila aj množstvo vianočných gýčov, ktoré nepozdvihnú myseľ človeka 

k Bohu, ale práve naopak, deformujú jeho ducha a cit pre krásu. Tieto 

gýče neprivádzajú človeka k Spasiteľovi sveta, ale k akémusi vyumel-

kovanému dieťaťu, podobnému hračke, ktoré sa nazýva Barbi. Je ešte 

veľa iných závejov, ktoré zakrývajú cesty vedúce ku kresťanskému 

zmyslu Vianoc. My sa skôr pýtajme: čo robiť, aby sme dokázali od-

strániť tieto záveje z ciest Božích? Pomôcť nám môžu pastieri. Keď 

anjeli od nich odišli, povedali si: „Poďme teda do Betlehema a pozrie-

me, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán“. Pastieri sa nezastavovali 

na žiadnych trhoch. Prišli rovno na miesto, kde našli Máriu a Jozefa 

i dieťa uložené v jasliach. Aj dnes záleží na tom slove „poďme“. Ne-

zastavujme sa pri vianočnom stromčeku, ani pri darčekoch, ani pri 

prestretom stole, ani pri vianočných piesňach, poďme aj my rých-

lo do  Betlehema. Nájdime Máriu a obdivujme jej lásku k Ježišovi, 

nájdime Jozefa a obdivujme jeho lásku k obidvom a predovšetkým 

nájdime Ježiša a povedzme mu: ďakujem ti, že si sa pre mňa narodil, 

ďakujem ti, že si ma prišiel zachrániť z moci hriechu. Prijmi môj dar, 

ktorým je môj sľub, že nedovolím, aby tvoje narodenie zakryli záveje 

zmaterializovaného a konzumného sveta.

       ThLic. Štefan Kosturko

 Nech sa ťa dotkne Božia vôľa s láskou.                                                     

 Nech sa v tebe Láska namnoží

 a dobrý osud plný radosti.

 Rozdaj okolo plným priehrštím.

  Do vianočnej hviezdy

  Tíško šepkám slová

  Aby Vás Ježiško po mene zavolal.

  Dal Vám požehnanie, zdravie, veľa lásky

  Nech Vám Štedrý deň povyhládza vrásky.

  Na tele na duši šťastie sa prejaví.

  Láska má takú moc zázraky v nás spraví.

 Krásne Vianoce a požehnaný Nový rok 2010
 Vám zo srdca praje
         Štefan Kosturko

Nedovoľme, aby Ježišovo narodenie zakryli záveje 
z materializovaného a konzumného sveta

s láskou.                                                    

í

m.
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Kopec darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov čo nikdy nezradia.

20. 12. 2009 Štvrtá adventná nedeľa20. 12. 2009 Štvrtá adventná nedeľa
 Spoločná sviatosť zmierenia  14,00 – 18,00

21. 12. 2009  – Vianočné posedenie na fare pre starších 

     a osamelých ľudí o 12,00 s programom detí a mládeže.

24. 12. 2009 Šedrý deň24. 12. 2009 Šedrý deň
 7.00 – sv. omša /po nej si môžete odpáliť Betlehemské svetlo/

 17.00  – štedrá večera v našich domácnostiach

 22.00  – sv. omša z Vigílie Narodenia Pána

 24.00  – polnočná sv. omša

 Slovinky  – 22, 00 – sv. omša

25. 12. 2009 Narodenie pána25. 12. 2009 Narodenie pána
 8.00  – sv. omša na úsvite – pastierska

 10.00  – sv. omša vo dne- anjelská

 17.30  – slávnostné Vešpery

 18.00  – sv. omša

 Slovinky  – 8,15 – sv. omša

26. 12. 2009 Sv.Štefan - prvý mučeník26. 12. 2009 Sv.Štefan - prvý mučeník
 8.00, 10.00, 18.00 sv. omše

 Slovinky  – 8,15 – sv. omša

26. 12. 2009 Sv.Ján - apoštol a evanjelista26. 12. 2009 Sv.Ján - apoštol a evanjelista
 8.00, 18.00 sv. omše

 12.00 – celodenná poklona sv. oltárnej

 10.30  – slávnostná odpustová sv. omša, s požehnaním vína

     celebruje CSILic. Jozef Spišák, farár Smolnícka Huta

 26. 12. 2009 Koniec občianského roku26. 12. 2009 Koniec občianského roku
 7.00 – sv. omša

 16.00  – sv. omša na poďakovanie za uplynulý rok

 Slovinky  – 14.30  – sv. omša 

 1. 1. 2010 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie1. 1. 2010 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
   - Nový rok   - Nový rok
 8.00, 10.00, 18.00 – sv. omše

 17.30  – pobožnosť na začiatku Nového roka

 Slovinky  – 11 , 15 – sv. omša

6. 1. 2010 Zjavenie pána - Traja králi6. 1. 2010 Zjavenie pána - Traja králi
 8,00, 10.00, 18.00 – sv. omše s požehnaním  trojkráľovej vody

 17.00  – Novoročný koncert Základnej umeleckej školy 

     v Krompachoch

 Slovinky  – 8,15 sv. omša

10. 1. 2010  Nedeľa Krstu Pána10. 1. 2010  Nedeľa Krstu Pána
 8.00, 10.00, 18.00  – sv. omše

  Slovinky  – 8.15  – sv. omša

Nedeľou Krstu Pána končí Vianočné obdobie Nedeľou Krstu Pána končí Vianočné obdobie 
             a začína obdobie cez rok             a začína obdobie cez rok

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 
počas vianočných a novoročných sviatkov 

v rím.-kat. kostole svätého Jána apoštola a evanjelistu 
v Krompachoch 2009-2010

V súvislosti s riešením problému úniku fugitívnych 
emisií chce spoločnosť Kovohuty, a.s. informovať ob-
čanov mesta Krompachy o priebehu celého projektu 
a plánu na najbližšie mesiace.
 V prvom rade by sme radi zdôraznili, že spoločnosť 

mala vždy záujem o dodržiavanie zákonom stanove-

ných noriem na ochranu ovzdušia, ako aj iných zložiek 

životného prostredia. Dôkazom je i to, že pri zavádza-

ní systému integrovaných povolení v zmysle zákona 

č.  245/2003 Z. z. bola medzi prvými, ktorej sa toto 

povolenie pre ďalšiu činnosť podarilo získať. Taktiež 

na samotnom zariadení šachtovej pece a jej pomocných 

zariadeniach bolo vykonaných v priebehu predchádza-

júcich rokov niekoľko investícií s cieľom znižovania 

negatívnych vplyvov na životné prostredie v celkovom 

objeme cca 4,6 mil. Sk. t.j. viac ako 150 tis. €.  

 V súčasnosti intenzívne pracujeme na riešení, ktoré 

prinesie ďalšie zlepšenie a výrazný krok k obmedzeniu 

úniku spalín. Projekt je vedený pod oficiálnym názvom 

ako „Odsávanie spalín od ustaľovacej pece“ a jeho cie-

ľom je vybudovať individuálnu filtračnú stanicu s no-

vým zakrytovaním priestorov odsávania, potrubnými 

trasami, ventilátorom a napojením na 200 m komín. 

 V tomto období môžeme škonštatovať, že prvé tri 

fázy projektu sú úspešne za nami. Dňa 30.11.2009 sme 

totiž obdržali stavebné povolenie pre realizáciu poža-

dovaného projektu. Tomuto rozhodnutiu predchádzal 

náročný povoľovací proces, ktorý bol verejný a každý 

občan mesta Krompachy mal možnosť vyjadriť sa k na-

vrhovanému riešeniu. Samozrejme čaká nás ešte hodný 

kus práce a v nasadenom tempe plánujme pokračovať 

i naďalej. V týchto dňoch prebieha výberové konanie 

realizátora projektu. Predpokladáme, že tieto by mali 

byť ukončené do konca januára roka 2010. Ďalej bude 

nasledovať už samotná realizácia  diela. Očakávame, 

že prvé funkčné skúšky by sme mohli vykonať koncom 

mája 2010.

 Chceme tiež upriamiť pozornosť na to, že sme radi že 

aj v tomto komplikovanom období Kovohuty a.s. našli 

v spolupráci so svojou materskou firmou Montanwerke 

Brixlegg AG dostatok finančných prostriedkov na rea-

lizáciu tohto projektu, ktorý má tú najvyššiu prioritu. 

V tomto okamihu sa len náklady, ktoré bude nevyhnut-

né vynaložiť na samotné zariadenia a príslušenstvo 

dostali na hranicu 200 000,- EUR. Zároveň si však plne 

uvedomujeme, že ochrana životného prostredia je pri-

rodzenou povinnosťou každého z nás. Aj preto chceme 

ešte raz zdôrazniť, že naša spoločnosť od svojho novo-

dobého počiatku nikdy v tomto vývoji nestagnovala. 

 Na záver by som chcel na všetkým občanom mesta 

Krompachy a tiež i našim zamestnancom popriať prí-

jemné prežitie Vianočných sviatkov. 

Za Kovohuty, a.s. Krompachy Ing. Peter Lukáč, 

životné prostredie.

Informácia spoločnosti Kovohuty, a.s. 
pre obyvateľov mesta Krompachy k riešeniu odsávania 
unikajúcich spalín (fugitívne) z činnosti šachtovej pece

KOVOHUTY, a.s.
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K bohatstvu krôčika a ku šťastiu skok.

Prajeme pekné Vianoce a šťastný Nový rok!
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môže, problémy sa ľahšie riešia a nemusíme 

sa utiekať k nesprávnemu konaniu.

 Ďalšia veľká športová protidrogová akcia 

nás čaká v máji, na ktorú sa už teraz všetci 

tešíme.

PaedDr. Dana Kačurová,  Mgr. Lucia Nováková,  

Mgr. Michae a Micherdová , ZŠ Maurerovu ul.

 Jeseň je ročné obdobie, kedy vonku už prestáva slniečko teplo hriať a za-

čína často fúkať studený a silný vietor. Ale deti sa aj takémuto počasiu 

tešia, pretože je čas púšťať si krásnych, farebných šarkanov. O to krajšie to 

je, keď si ich žiaci spolu so svojimi učiteľkami vlastnoručne zhotovia.

  Žiaci 1./2. a 3. ročníka si pripravili šarkanov, počkali si na vhodný deň 

a vybrali sa púšťať šarkanov. Deti mali veľkú radosť, keď ich šarkan vyletel 

vysoko. Táto akcia sa žiakom veľmi páčila. Na záver si každý žiak odniesol 

domov svojho šarkana. 

             Mgr. Čechová

 Dňa 6.októbra 2009 sa na našej škole konal po prvý raz 
Prírodovedný deň. Bol určený pre žiakov osemročného gym-
názia, ktorí si mohli na vlastnej koži vyskúšať zaujímavé po-
kusy z fyziky. Na niektorých experimentoch sme sa nasmiali, 
ale pri niektorých sme museli poriadne potrápiť našu logiku. 
 Každý pokus mal svojho animátora, ktorého úlohou bolo 

usmerňovať  experimentátorov, tvoriacich 14 náhodne vylo-

sovaných družstiev, ak niečomu nerozumeli. Každé družstvo 

zapisovalo svoje výsledky do odpoveďových záznamov, ktoré 

na záver spoločne vyhodnotili. Súčasťou tohto dňa bola aj sú-

ťaž v stavaní  mostov z netradičného materiálu – rôzne druhy 

cestovín.  Priestory školy boli v tento deň otvorené aj pre rodi-

čov, ktorí si tiež mohli prísť vyskúšať svoju šikovnosť alebo sa 

aspoň pozrieť na svoje deti.

  Keďže sa celá akcia konala v Týždni vedy na Slovensku, tak 

vo vestibule bola inštalovaná aj výstava k Medzinárodnému 

roku astronómie, ktorým je rok 2009. Na organizácii prírodo-

vedného dňa sa podieľali p. prof. Adela Cukerová, Jana Legar-

tová  a členovia Amavet klubu pri našej škole.               

   Klára Krokusová – V.0, Petra Lizáková – V.0

 Drogová závislosť je celosvetový problém. 
Za jeho vyriešenie by si  niekto zaslúžil 
Nobelovu cenu. Krompachy boli v médiách 
prezentované ako mesto, ktoré sa borí s 
týmto problémom. Prečo však v súvislosti 
s našou mládežou hovoriť len o negatívach? 
Spomeňme preto aj to pozitívne, čo v boji 
proti drogovej závislosti robíme v našich 
školách.
 Dôležitá je prevencia a predchádzanie tým-

to patologickým javom. Veľkú úlohu v tomto 

smere hrá rodina a škola. Pedagógovia ZŠ na 

Maurerovej ulici organizujú množstvo akcií 

zameraných práve na prevenciu drogovej zá-

vislosti. V tomto školskom roku prebehol už 

šiesty ročník „Modrej stužky“.

 Tretí novembrový týždeň je v celej Európe 

venovaný boju proti drogám. PaedDr. Dana 

Kačurová  a koordinátorka drogových zá-

vislostí a sociálno -patologických javov Mgr. 

Lucia Nováková pripravili pre žiakov školy 

zaujímavý program. Celý týždeň sme nosili 

Európsky týždeň boja proti drogám
modrú stužku na vyjadrenie postoja, ktorý 

odmieta drogy. Deviatačky ponúkali v uli-

ciach mesta jablká so slovami: Radšej jablko, 

ako drogu. Prostredníctvom školského roz-

hlasu sa deťom prihováral škriatok Maurer-

ko. Každé ráno deťom pripravil zaujímavé 

úlohy.

 Žiaci získavali plnením úloh indície, z kto-

rých na konci týždňa zložili 

výrok. Súťažou žila celá škola 

a deti si ani neuvedomili, ako 

prostredníctvom hry získavajú 

informácie vedúce k pozitívne-

mu životu bez drog. Ako znel 

hľadaný výrok ?

,,Verný priateľ je medicínou 

duše.,,

 Verný priateľ je pre každého 

dôležitý. Súvisí so šťastným ži-

votom, v ktorom drogy nemajú 

šancu. Ak máme dobrého pria-

teľa, ktorý nás vypočuje, po-

Prírodovedný deň na Gymnáziu v Krompachoch

Šarkan
 Lieta šarkan pomaličky, 

 pozdravuje lastovičky. 

 Chvostom krúti sem a tam, 

 šťastnú cestu želám vám. 
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Krásne a radostné Vianoce, nech lásky radosti i pohody je vždy dosť 

a v tom ďalšom roku nech úspech, šťastie a zdravie stáli vždy po Tvojom boku.

Odpadky v Krompachoch 
zbierali deti zo ŠZ školy

 Náhodní turisti, rekreanti, hubári a iní návštev-
níci, ktorí sa potulujú v našich lesoch po sebe zane-
chávajú svoj podpis – odpadky.
 Žiaci Špeciálnej základnej školy v Krompachoch 

dňa 28.10.2009 čistili časť lesa (Líščí vrch), o ktorú 

sa starajú už od školského roka 2008/2009 a okolie 

Slovinského potoka od odpadkov. Čistenie týchto 

lokalít vykonávame v intervaloch každé tri mesia-

ce. Žiaci, vyzbierali takmer 60 kg odpadu v podobe 

plastových, sklenených fliaš a obalov od potravín. 

Najznečistenejšie bolo okolie Líščieho vrchu, kde 

žiaci druhého stupňa  naplnili dvadsať 50 litrových 

plastových vriec. Sami sme boli prekvapení, koľko 

odpadu tu po sebe zanechali „vychovaní turisti“ 

za  tri mesiace. Žiaci prvého stupňa čistili brehy 

Slovinského potoka, ktorý preteká mestom Krom-

pachy. 

 Mali by sme sa zamyslieť nad svojím konaním 

"Každá malá vec, ktorú urobíme môže prispieť 

k  tomu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre 

život."  takto sa to spieva aj v jednej piesni známej 

speváčky Miley Cyrus, ktorá vyzývala k záchrane 

sveta. Sme len žiaci, veľa toho nezmôžeme, ale tak 

ako sa spieva v piesni radi prispejeme aj tou malou 

vecou pre záchranu sveta.             Mgr Martina Švarcová, 

koordinátor environmentálnej výchovy v ŠZŠ

 V súčasnosti je slovo droga nad-

radeným pojmom vo všeobecnosti 

i v odbornej oblasti, označuje vo far-

maceutickom zmysle aj iné látky (lie-

ky, alkohol), ktoré sú konzumované 

pre zmenu psychického či fyzického 

stavu človeka. Droga teda ovplyvňu-

je jeho náladu, konanie, vnímanie, 

správanie, vedomie. Čím má droga 

rýchlejšie a výraznejšie pôsobenie, 

tým väčšie je nebezpečenstvo návyku 

na ňu.

 Fetovanie je na vzostupe, najmä 

medzi mladými ľuďmi. Látky, ktoré 

sa vdýchavajú sú finančne nenáročné 

a dajú sa kúpiť „na každom rohu“. 

V  dnešnej dobe možno na ulici (aj 

u nás v Krompachoch) stretnúť dieťa 

s priloženým vrecúškom na ústach, 

z  ktorého vdychuje prchavé látky 

– teda fetuje. Fetovanie spočiatku 

vyvoláva veľmi príjemné stavy, mno-

hí hovoria o zrakových farebných 

halucináciách a príjemných poci-

toch. Tento stav je však krátkodobý. 

Po  ňom nasledujú vážne dôsledky: 

Halloween je sviatok oslavovaný ráno 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti ob-

lečené v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú si sladkosti. Oslavuje sa hlavne 

v  západnom svete, najmä v USA , Portoriku, Írsku, Kanade, ako aj Austrálii a na No-

vom Zélande. Pôvod má v Írsku ako pohanský sviatok. 

Tradičnými znakmi Halloweenu sú tekvice, špeciálne vyrezané a vo vnútri je sviečka, 

ďalej čarodejnice, duchovia, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Farby 

červená a ružová.

Na našom školskom políčku sa nám tohto roku urodili veľmi pekné tekvice. Jednu 

z nich sme si odrezali a odniesli do triedy. Spolu so žiakmi sme si ju vyrezávali, vydla-

bávali a zhotovili sme si halloweensku tekvicu. Samozrejme ani našej tekvici nechýbala 

sviečka, ktorú sme si počas vyučovania zapálili a spríjemnila nám vyučovanie. Žiakom 

sa halloweenská tekvica veľmi páčila

  Mgr. Janka Čechová, Mgr. Marta Kočanová

poškodenie pečene, obličiek, srdca, sliznice 

dýchacích ciest a pri stálom užívaní hrozí 

riziko zlyhania srdca alebo dýchania.    

 Práve téma fetovania rezonovala v Špeci-

álnej základnej škole dňa 20. októbra 2009, 

pretože v tento deň sa v našej škole konala 

akcia: JA A DROGA pre žiakov I. stupňa, 

ktorej organizátorom bol koordinátor pre-

vencie drogových závislostí Mgr. Michal 

SALANCI.

Poučný rozhovor o drogách, fetovaní, ale aj 

o užívaní alkoholu – z týchto tém si naši žiaci 

zvolili tému na svoje výtvarné práce – kon-

krétne fetovanie. 

 Žiaci kreatívne zachytili podivné výrazy 

„fetujúcich detí“. Pri práci sa rozprávali 

o fetovaní a obzvlášť o jeho negatívnych 

vplyvoch na detský organizmus. Keďže ešte 

chýbal vhodný slogan ktorý by oslovil prí-

padného diváka – zhodli sa na stručnom ale 

výstižnom „Nefetuj, maj rozum!“

 Deťom sa takáto voľná výtvarná kreativita 

pri práci páčila, určite si ju v blízkej budúc-

nosti zopakujú.

 A čo je podstatné.... nielen výtvarné prá-

ce, ktoré zdobia nástenku v našej škole – ale 

hlavne poučná téma 

– téma fetovania 

určite ostane našim 

žiakom dlho v ich 

mysliach. Aj takouto 

formou vieme pred-

chádzať a eliminovať 

nežiadúci vplyv drog 

na organizmus.

Mgr. Marta Kočanová 

a Mgr. Michal Salanci 

   Koordinátor prevencie 

drogových závislostí

OKIENKO ŠPECIÁLNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Halloween v našej škole

„NEFETUJ – MAJ ROZUM !!!“
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Na stole je kapor a iné dobroty, uprostred sviečka a stromček oproti. 

Nech vládne pohoda v dnešný deň sviatočný, nech plný lásky je tento čas vianočný. 
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záhradkárska poradňa
Záhradka – úžitok, relax, 
víkendová oáza pokoja...

 Aký bol tento rok, ktorého záver je už o pár dní 

pred nami? Dobrý záhradkár  si nájde čas na  bi-

lanciu, zhodnotenie plánov a predsavzatí, na kto-

ré myslel, keď sa rok začínal. Prejdime sa spolu 

po záhradke a zamyslime sa. Prenesme pokoj 

a ticho zasneženej záhrady do nášho srdca, našej 

duše. V dnešnej uponáhľanej dobe, keď sa všetci 

ženieme za materiálnymi statkami, ustupuje ľud-

ský faktor priateľstva, lásky a úcty k blížnemu, 

susedovi do úzadia. 

 Uprednostňujeme hodnoty, ktoré nie sú trva-

lého charakteru. Dobré slovo, priateľstvo, úcta sú 

čoraz vzácnejšie. Neváži sa ľudská práca. Hru-

bosť, vandalizmus a násilie sú všade okolo nás. Aj 

na záhradke sme často nespokojní, že sa nám ne-

podarilo splniť veľa z toho, čo sme si predsavzali. 

Skúsme preorientovať svoje myslenie. Zhodnoť-

me všetko, čo sa nám podarilo a   zabudnime 

na neúspechy, nech nami nevládne stres a zlosť. 

Aj keď sme doteraz boli my, pre záhradku, nech 

je odteraz záhradka pre nás. Urobme z  nej oázu 

pokoja, pookriatia mysle a duš, radosti a posede-

nia s rodinou, priateľmi, susedmi. Nebuďme skú-

pi na priateľské slov k susedovi a  nielen k tomu 

najbližšiemu na záhradke. 

 Hodinka spoločného posedenia nám dá nieke-

dy viacej, ako hodina usilovnej práce. Aj na tú sa 

nájde čas. Nešetrime slovami chvály, ak má sused 

krajšiu úrodu. Podeľme sa so svojimi skúsenos-

ťami a odmenou nám bude hrejivý pocit z dobrej 

rady, dobrého slova. 

 Každé ročné obdobie v záhradke má svoje čaro 

a kúzlo. Tichý pokoj zimnej záhrady vystrieda nád-

herná jar v kvete od prvej snežienky, bledule či šaf-

ranu , po úchvatne rozkvitnuté čerešne či jablone. 

Skoro nebadane prejde jar do leta plného letničiek, 

sladkých jabĺk a čerešní. Pobyt na záhradke v lete 

nech je pre nás regeneráciou v plnom slova zmysle. 

Aj keď jesenná bilancia úrady nás neuspokojí, ne-

klesajme na mysli , veď naša záhradka nie je poľno-

hospodársky podnik. Radosť, hoc aj z malých úspe-

chov, nech je to, čo bude vládnuť v našej záhradke. 

 Vy, ktorí ste čakali nejaké odborné rady, nebuďte 

sklamaní. Ak mi Boh dopraje ďalší rok a Krom-

pašský spravodajca miesto, rád sa s Vami na jeho 

stránkach podelím o svoje skúsenosti. 

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 nové-

ho roku  a nám, záhradkárom, ak viacej ovocia, ako 

v tom uplynulom. 

 To Vám všetkým čitateľom Krompašského 
spravodajcu z celého srdca praje         

Ján Miľo.

  Slovenská kráľovná štedrovečerného 
stola vonia v každom regióne inak. Ša-
rišská, zemplínska, liptovská či hontian-
ska, spoločné majú len jedno: kapustu. 
Ostatné prísady sú vecou dlhoročných 
miestnych tradícií. A tak v niektorom po-
lievkovom hrnci nájdete klobásu, hríby, 
v inom sušené slivky, jablká a dokonca aj 
hrušky. Niekto ju rád nahusto, aby v nej 
„lyžička stála“, inde je skôr redšia, aby 
ostalo miesto aj na iné bohaté chody. 
Ako ju máte najradšej vy? Ostávate verní 
klasike alebo chcete tohto roku skúsiť aj 
niečo nové? Pre majstrov inovácie máme 
zopár tipov. Vyberte si z našich receptov a 
potešíte rovnako milovníkov mäsa, ako aj 
vegetariánov. 

Výdatná kapustnica 
Suroviny: 300 g kyslej kapusty, sušené 

huby, 1 PL bravčovej masti, 1 PL múky, 

mletá červená paprika, rasca, 1 bobkový 

list, 4-5 zrniek celého čierneho korenia, 

2-3 zrnká borievok, 1 malá cibuľa, 300 g 

údenej domácej klobásy, vývar z údeného 

mäsa, smotana na varenie, 1,5 l vody 

Postup: Kyslú kapustu pokrájame, vložíme 

do hrnca a zalejeme vývarom z údeného 

mäsa, alebo vodou. Do kapusty pridáme 

bobkový list, pár zrniek celého čierneho 

korenia a sušených borievok, trochu rasce, 

trochu usušených hríbov, prikryjeme a na 

miernom ohni varíme 40 minút. 

Na bravčovej masti orestujeme pokrájanú 

cibuľu, pridáme múku a urobíme tmavšiu 

zápražku, odstavíme z platne a pridáme 

mletú červenú papriku. Rozmiešame, na-

lejeme trochu studenej vody a roztopenú 

zápražku vlejeme do vriacej kapusty. Spolu 

rozmiešame, vložíme domáce klobásy a 

varíme 30 minút. Nakoniec môžeme pri-

liať rozhabarkovanú kyslú smotanu. Klo-

básy nepokrájame, ale podávame v tanieri 

celé kusy. 

Vegetariánska kapustnica 
Suroviny: 1 kg kyslej kapusty, 100 g krúp, 

100 g sušených húb, 1 vrecúško sójových ko-

ciek, 2 kocky údeného zeleninového bujónu, 

neslaná zeleninová koreniaca zmes, 1 kocka 

údeného tofu, 1 veľká cibuľa, 3 až 4 strúčiky 

cesnaku, rastlinný olej 

Postup: Kapustu dáme variť do 3 až 4 l 

vody. Po privedení do varu pridáme pre-

pláchnuté krúpy a osobitne v slanej vode 

uvarené huby (aj s vodou). Sójové kocky 

uvaríme podľa návodu (približne 20 minút) 

s pridaním 2 až 3 kociek údeného bujónu. 

Po uvarení sójové kocky zlejeme a mierne 

z nich vytlačíme vodu. Kocky pridáme do 

variacej sa kapustnice. 

Keď je kapusta s krúpkami, sójovými koc-

kami a hubami takmer mäkká, pripravíme 

z oleja a cibule zápražku, do ktorej pridá-

me na menšie kocky pokrájané údené tofu, 

rozotrený cesnak a krátko popražíme. Pri-

dáme mletú červenú papriku, zamiešame 

a hneď zalejeme vodou. Zápražku vlejeme 

do kapustnice a ešte krátko povaríme. 

Môže sa dochutiť sójovou omáčkou a zele-

ninovou koreniacou zmesou. 

Pár tipov, aby bola vaša 
kapustnica tip top: 

• Keď vyberáte kapustu, pozor, aby nebola 

príliš sladká 

• Neexperimentujte s mäsom, pridajte klo-

básu, ktorej chuť máte odskúšanú Klobá-

sa by nemala byť veľmi suchá

• Vodu z kapusty (v pomere 1:1 s čistou 

vodou) môžu pridať tí, čo majú radi kys-

lejšiu chuť kapustnice

• Radšej menej, než viac soli (kapusta i 

mäso sú slané dosť), nech si radšej každý 

dosolí hotovú polievku podľa chuti

• Ak sa vám aj tak podarilo polievku pre-

soliť, vložte do hrnca dva plátky bieleho 

chleba, nasiaknutý ho vyberte dierkova-

nou varechou a dolejte 2,5 dl vody

Autor: Dharma 

Vianočná kapustnica, ktorej neodoláte
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Na Vianoce a v Novom roku vinšujeme vám nastokrát teplé slnko nad domovom, 

dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, šťastia akurát, aby vás mal každý rád.

Firma SooF - Peter Jenčík, OD Pokrok, Hlavná 10, Krompachy

Vás pozýva 

na predvianočný nákup
V ponuke našej predajne nájdete:

 

•HRAČKY A DARČEKY•
 Široký sortiment hračiek, hier a stavebníc. 

Kolobežky, korčule, skateboardy. 
 Darčekové, mikulášske a vianočné tašky, sáčky 

a baliace papiere, stuhy a ozdoby na darčeky.

•OBLEČENIE•
Vetrovky, nohavice, svetre, termooblečenie, rukavice, 

ponožky, čiapky a kukly. 

•ZIMNÝ TOVAR• 
Korčule, sane, boby, klzáky, hokejky, hokejovú výstroj 

a doplnky pre hokejistov.
 

•BICYKLE A CYKLODOPLNKY• 
Detské, horské, crossové, len kvalitné a overené značky.

  Vybrané modely bicyklov so zľavami až -50% 

•ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA•
Veľký výber - kompakty, rakety, delobuchy, prskavky, 

rímske sviece a ďalšie.

•SLUŽBY•
Servis bicyklov a športových potrieb, 

montáž lyžiarskeho viazania, brúsenie korčúľ, 
nákup na splátky, doprava tovaru (na požiadanie).

•INTERNETOVÝ OBCHOD•
   Nakupujte NONSTOP priamo z pohodlia 

Vášho domova v našich e-shopoch na 
www.soof.sk    alebo na     www bicykle.soof.sk 

                           (na  tejto stránke nepoužívajte www) 

Zľava 10% 
na predvianočný nákup v našej predajni

- Vystrihnite si kupón a použite ho pri nákupe.
- Predložením kupónu získavate zľavu.
- Využitím kupónu pri nákupe ste okamžite  
   zaradený do žrebovania o vianočné darčeky.

Žrebujeme 23.12.2009

Sem napíšte Vaše kontaktné údaje
Meno a priezvisko:

Adresa:

Tel.č.:

Zľava platí na celý sortiment našej firmy, vrátane služieb. Zľavu si zákazník môže 

uplatniť len pri nákupe nad 35,00€. Zľava neplatí na tovar v akcii, alebo na už 

zľavnený tovar. Zľavný kupón sa nedá kombinovať s inou zľavou, alebo ďalším 

poukazom na zľavu. Žrebovanie prebehne verejne 23.12.2009 v predajni SooF, 

Hlavná 10, Obchodný Dom Pokrok, Krompachy

KUPÓN vystrihneš, nakúpiš, 
ušetríš a ešte možno aj vyhráš



12číslo

Vydáva mesto Krompachy, vydávanie povolené OÚ v Spišskej Novej Vsi, reg. č. 3/91. Redakčná rada: Ing. Iveta Rušinová, Ing. Imrich Holeč-

ko, Mgr. Marko Skurka, Ing. Ľuboš Weigner CSc, Ľudovít Dulai, Adriána Kočanová, Platné evidenčné číslo pre periodickú tlač „Krompašský 

spravodajca“: EV 3373/09. Tlač: Vanoku, s.r.o., Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves, Grafická úprava: Dana Košková. Podávanie novinových 

zásielok povolené Východoslov. riaditeľstvo pôšt Košice, č.j. 1739-OPPP-94 zo dňa 14. 6. 1994. Adresa redakcie: MsÚ, Námestie slobody č. 1, 

053 42 Krompachy. Redakčná rada nezodpovedá za obsah článkov dopisovateľov.

 Uzávierka Krompašského 
spravodajcu je vždy 

25. v mesiaci 
Krompašský spravodajca 

bude v predaji 
vždy od 10. dňa 

v príslušnom mesiaci.

KUPÓN č.12

O S E M S M E R O V K A 

 Hlavná 190/149, Gelnica

ponúka svoje služby 
v meste Krompachy 

každý pondelok a štvrtok
od 14,30 hod.

Kurzy vodičov prebiehajú 
na Gymnáziu v Krompachoch.

Literatúru, CD a testy požičiavame. 
Možnosť splátok.

Jazdy v mestách: SNV, GL, KE,PO. 
Autocvičisko zdarma.

Bližšie informácie: 
0905 533 963, 053/4821 270 alebo

www.imrich.sk

AUTOŠKOLA
IMRICH

Hromadu darčekov, čo srdce potešia, rodinu a priateľov, čo nikdy 

nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok...(DOKONčENIE 

V TAJNIčKE)

ALTÁN, BLUDIŠTE, BRADA, EPOCHA, ETAPA, KLADA, 

KLAPKA, KOALA, KOMORA, KOPCE, KORUNA, LEKÁR-

KA, LETISKO, LETOPIS, LOPTA, LOTOS, METLA, MO-

DLA, ODPADY, OCHRANA, OTAVA, PALACINKA, PASTA, 

PIATOK, PODLOŽKA, PRÁVO, PROTOKOL, PREDPONA, 

PYRIT, RAKVA, RIEKA, SALÓN, SEDADLO, SEPSA, SKO-

BA, SMOLA, SPONA, STOVKA, STUDŇA, ŠATKA, ŠIATOR, 

TIENE, TLUPA, TULENE, VLAJKA, VOTRELEC, VRETENO.

 Z predchádzajúcich čísel sme vyžrebovali: Martu Baluchovú, 

Lorencova 11, Krompachy a Helenu Medveďovú, Slovinská 5/3, 

Krompachy. Výhru si môžu prevziať v pokladni MsÚ.

P A L A C I N K A S A L Ó N P L B
O R R S T I R Y P T N A A J E R L
D S E E A L D E A U U A V K A R U
L M O D L A U A S D R M Á D T E D
O O A A P N R P T Ň U R A O S A I
Ž L Š D Ť O E A A A K R O T A I Š
K A O L M P N C K A S K O A L A T
A A T O N S I A P R Á V O V N O E
A T K Á Ý N T N A O K K O A K A N
K E T S E P S A L A K V O S L A E
J L E T O P I S K O B A I T Ý K L
A U E L O T O S A P A T E R A E U
L R O A N A R CH O K E M E N E I T
V O T R E L E C A L O K O T O R P

Veľkoobchod s hutným materiálom
www.askony.sk       www.askony.cz


