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Pred 92 rokmi strieľali v Krompachoch do ľudí
Krompašskú vzburu, ktorej 92. výročie si
v týchto dňoch pripomíname, vyvolali ženy
robotníkov tunajších železiarní. Vypukla
21. februára 1921 a podľa historických prameňov bol jej bezprostredným impulzom znížený
prídel, už aj tak nekvalitných potravín pre zamestnancov tamojších hút. Práve v spomínaný
deň sa pred budovou riaditeľstva krompašskej
Pohornádskej železiarskej účastinnej spoločnosti zhromaždil nespokojný dav žien, ku ktorým sa pridali aj muži. Aj keď riaditeľ železiarní
vysvetľoval delegácii, že o prídelových dávkach
rozhoduje Obilný ústav v Bratislave, vášne
davu naberali na intenzite. Privolaní žandári
chceli ženy rozohnať, ale na nádvorí železiarní
sa zhromaždili už aj robotníci. Veliteľ žandárov dal povel do zhromaždených ľudí strieľať,
pričom štyria robotníci zahynuli a 14 utrpelo
zranenia. Robotníci vtrhli do budovy, kde zabili
zástupcu riaditeľa a hlavného slúžneho. V meste
bolo nasledujúci deň vyhlásené stanné právo
a obsadilo ho 500 vojakov. Na pohreboch krompašských obetí Heinischa, Gonta, Semeráka

a Bátora 23. a 25. februára 1921 sa zúčastnilo
12 tisíc ľudí. Štrajk v Krompachoch trval až do
17. marca 1921. Na podporu štrajkujúcich sa
začal generálny štrajk aj v Slovinkách, Gelnici,
Smolníku a v Prakovciach. Protestovalo sa aj
v Košiciach, Banskej Bystrici i v ďalších slovenských mestách. Udalosti začala vyšetrovať
parlamentná vyšetrovacia komisia a dohru mali
pred Najvyšším súdom v Brne. Zatknutých bolo
64 robotníkov, ktorých neskôr odsúdili na viacročné väzenie. Krompašské železiarne, ktoré
boli na prelome 19. a 20. storočia najsilnejším
podnikom svojho druhu v bývalom Uhorsku,
v roku 1923 demontovali. Následkom bol začiatok obdobia vysťahovalectva a biedy.
Pri pamätníku krompašskej vzbury pri železničnej stanici, v meste i na miestnom cintoríne
sa na pamiatku tejto tragickej udalosti konajú
spomienkové zhromaždenia. Podľa primátorky mesta Krompachy Ivety Rušinovej je odkaz
krompašskej vzbury aktuálny aj dnes. „Ľuďom
je potrebné zabezpečiť prácu a dôstojné ži-

votné podmienky, aby nedochádzalo k vzburám, nepokojom a následne k tvrdým represiám. Aby si nemuseli právo čestne a dôstojne
žiť opäť vynucovať protestami. Toto je podľa
mňa posolstvo ľudí, ktorí tu v roku 1921 povstali a otvorene vyjadrili svoju nespokojnosť
so životnými podmienkami. Aj za cenu straty
slobody, aj za cenu najvyššiu - stratu ľudského života. Hlad a zúfalstvo sú totiž veľmi zlí
radcovia a toto by sme mali mať na zreteli
v každom čase a v každej dobe,“ uviedla na
spomienkovom stretnutí Iveta Rušinová.
Tragédiu na rozmernej historickej kompozícii
s názvom Krompašská vzbura zobrazil v roku
1952 akademický maliar Július Nemčík. Udalosťami krompašskej vzbury sa inšpiroval aj rodák
z Krompách, dramatik Július Barč Ivan, ktorý
ako dvadsaťšesťročný napísal v roku 1935 hru
s názvom Tritisíc ľudí. Uviedli ju na Malej scéne
VŠMU v roku 2009.
Spracované podľa publikácie
Dejiny Krompách a verejne dostupných zdrojov

Pripomíname si Krompašskú
vzburu

Program Terra Incognita

Zimné aktivity škôl a mládeže

Pankuškové fašiangy na Plejsoch

Zo spomienok pamätníka

Záhradkárska poradňa
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Plán aktivít MO JDS
Krompachy na rok 2013
Január:
• pietna spomienka na 68. výročie oslobodenia Krompách
Február:
• pietna spomienka na 92. výročie Krompašskej vzbury
• prednáška – sociálne zabezpečenie
Marec:
• slávnostné posedenie pri príležitosti MDŽ
• zájazd zameraný na historické pamiatky s možnosťou nákupu
• návšteva divadelného predstavenia (Košice, Prešov)
Apríl:
• zdravotná prednáška
• členská schôdza
Máj:
• účasť na pietnej spomienke dňa Víťazstva nad fašizmom
• zájazd do Nového Targu
• vychádzky do prírody (od 1.5.2013 do 30.9.2013
t.j. 4.V., 8. VI., 6. VII., 3. VIII., 7. IX.2013 )
Jún:
• návšteva termálneho kúpaliska podľa výberu
• vychádzka do prírody s opekaním
Júl:
• návšteva Levoče, alebo Bardejova podľa záujmu
• vychádzka do prírody s opekaním
August:
• letné posedenie pri guláši
• vychádzka do prírody s opekaním
• pietna spomienka pri príležitosti 69. výročia SNP
September:
• výlet do Vysokých Tatier
• vychádzka do prírody s opekaním
• prednáška o ochrane seniorov pred násilnosťami a zneužívaním
Október:
• posedenie pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“
• zájazd do Nového Targu
November:
• zájazd zameraný na historické pamiatky
s možnosťou nákupu
• prednáška na tému „Mám 65 rokov a viac“
December:
• spoločné zasadnutie výboru s uličnými
dôverníkmi a kultúrno – športovými členmi našej organizácie
Pravidelná starostlivosť o hroby padlých obetí Krompašskej vzbury.

Školy môžu súťažiť
o najlepší
enviroprojekt

Podporiť aktivity škôl smerom
k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšiť
záujem žiakov a pedagógov o svoju
školu a jej životné prostredie, rozvíjať
spoluprácu a aktívnu účasť na riešení
problémov komunity a regiónu, je poslaním súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou,
s názvom ProEnviro 2012/ 2013.
Už VIII. ročník súťaže vyhlásila
Slovenská agentúra životného
prostredia (SAŽP), Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy
a vzdelávania, spoločne s partnermi
SHP Harmanec, a. s., a Slovenskou
autobusovou dopravou Zvolen, a. s.
Do súťaže môže škola prihlásiť environmentálny projekt zrealizovaný
a ukončený do konca apríla 2013, nie
však starší ako dva roky. Vyplnený
prihlasovací formulár projektu
je potrebné zaslať najneskôr do
15. mája 2013. Projekty budú
rozdelené a hodnotené v troch
kategóriách: materské, základné
a stredné školy.
Charakter projektu nie je nijako
obmedzený. V minulom roku sa do
súťaže ProEnviro prihlásilo takmer
60 škôl. Najväčší záujem o účasť majú
základné školy. Víťazné školy budú
odmenené praktickými vecnými
cenami, ktoré do súťaže venuje Slovenská agentúra životného prostredia
a výrobkami značky Harmony, ktoré
venuje partner súťaže spoločnosť SHP
Harmanec, a.s.
Propozície súťaže, prihláškový
formulár a ďalšie informácie môžete
získať na webovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia
– www.sazp.sk
Ing. Zuzana Čupajová, Ekover, s.r.o.

Poďakovanie

Poďakovanie

Aj touto cestou si dovoľujeme poďakovať rodine,
všetkým príbuzným a známym za osobnú účasť
na poslednej rozlúčke s

Úprimne ďakujeme za prejavenú sústrasť, kvety
a dôstojnú rozlúčku všetkým, ktorí odprevadili
na poslednej ceste nášho drahého

Gejzom Jurajom Andrašovským.
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí si v deň rozlúčky 3. januára 2013 na nášho drahého zosnulého
spomenuli a boli s nami v mysli.
Ďakujeme aj za vyjadrené prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

RUDOLFA PUSTAYA.
Kolektívu OAIM pod vedením
p. primára MUDr. Jána Latkaniča
ďakujeme za obetavú starostlivosť.
Rodina Pustayova

Redakčná rada sa ospravedlňuje za oneskorené uverejnenie.

Spoločenská
rubrika
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubilantom
95 ročná
Margita Milčáková
94 ročný
Valent Ivančák
91 ročná
Zlatica Haduchová
85 ročná
Jolana Baronová
80 ročná
Mária Čubanová
75 roční
Vincent Miženko
Ladislav Kopčan
Ladislav Juščák
70 roční
Alžbeta Schmidtová
Adolf Kokavec

Narodenia
v januári 2013
František Girga
Lucia Girgová
Vanesa Girgová
Božena Holubová
Kristína Hudecová
Samuel Chovan
Alexandra Kovaľská
Patrik Lacko
Jazmína Macková
Blanka Murárová
Richard Pribičko
Zoja Salanciová
Jakub Tomašov
Fabián Žaludek
Amanda Žigmondová

Úmrtia
v januári 2013
Roman Hudák
1978 – 2013
Žofia Ivančáková
1948 – 2013
Jozef Matuščák
1935 – 2013
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Pankuškové fašiangy
odštartovali program
Terra Incognita
Vyše tritisíc návštevníkov sa od
8. do 10 februára 2013 mohlo zabaviť a potešiť na krompašských
Plejsoch nielen karnevalovou
lyžovačkou, lezením po ľadovej
stene, stavaním snehových sôch i
obrovského snehuliaka, ale aj rôznymi súťažami a zábavnými aktivitami, folklórnymi vystúpeniami,
zábavou v maskách, ale aj chuťou a
vôňou pankušiek či dobrôt z pravej
zabíjačky.
„Som veľmi rada, že sme dostali
možnosť usporiadať Pankuškové
fašiangy ako súčasť programu
Terra Incognita – Krajina nespoznaná. Sama si pamätám, že ešte
ako dievča som sa tešila, ako u
nás fašiangy či koniec lyžiarskej
sezóny vrcholili karnevalom na
lyžiach. V nedávnej minulosti
sa k tomu pridali fašiangové
zabíjačky. Teraz sme to dali do
kopy a dúfam, predstavili začiatok novej tradície, ktorá možno
v menšom rozsahu ale bude aj
v budúcnosti tešiť Krompašanov
i návštevníkov nášho mesta,“
uviedla primátorka mesta Krompachy Iveta Rušinová.
Zdôraznila, že veľké poďakovanie
si zaslúžia nielen všetci účinkujúci,
ktorí boli ochotní zabávať ľudí von-

ku na mraze, ale najmä všestranná
riaditeľka Centra voľného času
Viera Lovásová, aktívne spolupracujúce vedenie Hotela Plejsy
Adriana Brziaková a Matej Melo
zo spoločnosti MM CLASS, všetci
organizátori z radov pracovníkov
mestského úradu v Krompachoch
a mestských podnikov, bez ktorých by podujatie jednoducho
nebolo. V neposlednom rade si
veľkú pochvalu zaslúžia miestne
členky Únie žien Slovenska, ktorých vynikajúce pankušky, pečené
priamo v teréne, doslova mizli
zo stolov a nikdy ich nebolo dosť.
Zaslúženú pozornosť vyvolávalo aj
umenie a zručnosť mäsiarov, počínajúc dolnozemskými Slovákmi z
rumunského Nadlaku, ktorí nám
ukázali zabíjačku „naživo“ a končiac „domácimi“ zabíjačkovými
kuchármi Alenou Kapitančíkovou
a Marekom Piskurom z firmy Vladislav Kočík. Málokto im mohol verejne poďakovať a zatlieskať, hoci
ich výborné zabíjačkové špeciality

by si to určite zaslúžili. Organizátori podujatia sú vďační aj starostom okolitých obcí Vojkovce, Kolinovce a Slovinky, ktorí im nezištne
pomohli. „Priznávam, vôbec sa
nám to celé nerobilo ľahko, veď
len deň pred začiatkom sme sa
museli vysporiadať so snehovou
kalamitou. Ale myslím si, že aj
napriek niektorým nedostatkom,
vďaka všetkým zainteresovaným,
sme toto veľké podujatie so cťou
zvládli,“ dodala primátorka. Na
margo kritikov iba pripomenula
slová bývalého amerického prezi-

pokračovanie na nasledujúcej strane

denta Theodora Roosevelta: „Nezáleží na kritikovi, ani na človeku
ukazujúceho na toho, kto zakopol.
Uznanie patrí človeku stojacemu
v aréne, ktorý statočne bojuje a mýli
sa pritom znovu a znovu. Pretože
niet snahy bez chýb a nedostatkov.“
Pre oživenie pamäti a na ľútosť
tých, ktorí neprišli, iba pripomíname, že program Pankuškových
fašiangov vtipne, pohotovo i poučne moderovali Marek Pavlík
a Zuzana Bobriková. V piatok
ho otvorili domáci – mažoretky
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Lenkine Cheeky Girls, folklórne
súbory Krompašan a Krompašanček pod vedením manželov Papcunovcov, ambiciózni tanečníci
mladej tanečnej skupiny Mareka
Hojstriča Elektro Dance a ľudová
hudba Hvizdošovci. V sobotu zabávali početných hostí amatérsky
folklórny súbor Slovinka, detský
folklórny súbor Slovinočka Viery
Mižigárovej a profesionálni folkloristi zo súboru Vranovčan. Svojím
briskným humorom rozveseľovala
ľudová rozprávačka Aranka a až do
zotmenia hrali muzikanti ľudovej

hudby Jozefa Salanciho z Víťaza.
Nedeľa už patrila členom detských
folklórnych súborov z Kluknavy
s vedúcou Miškou Šmidovou, deťom margecanského Jadlovčeka,
pod vedením Marty Foglárovej,
a početnej skupine folkloristov
všetkých vekových kategórií z Borovničáku z obce Vojkovce, ktorá
predstavila vtipne inscenované
pásmo pochovávania basy.
Do Krompách v sobotu zavítal aj
predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a
predsedníčka Riadiaceho výboru
Terra Incognita Jana Kovácso-

vá. Od krompašskej primátorky
symbolicky prevzali štafetu pre
ďalšie podujatia programu, pričom
Krompašanov môže tešiť, že štafetovým „kolíkom“ sa stal netypický
veľký lopár, vyrobený miestnym
ľudovým rezbárom Matúšom Guzom. „Myslím si, že to bol veľmi
vydarený úvod. Aj počasie vyšlo,
hoci pred dvomi dňami to ešte vyzeralo všelijako a mysleli sme, že
sa tu ani nedostaneme. Mám pocit, že to je aj dobrý ťahák a dobre
nastavená latka pre ostatných,“
uviedol na záver košický župan.

„Ľudia sem prišli a to je dôležité.
V tom je aj zmysel podujatia, aby
mali nielen domáci, ale najmä
zahraniční turisti možnosť vidieť
všetko zaujímavé, čo v našom
kraji máme. Mnohí, keď prídu na
Slovensko, prídu do Bratislavy
a ďalej nejdú. Rovnako, keď prídu
do Košíc, zase nejdú ďalej do regiónu. Toto je šanca, aby šli, a v tom
vidím aj hlavný cieľ programu
Terra Incognita,“ dodal Zdenko
Trebuľa.
Viera Horniaková, foto: Jozef Grondžel

pečiva – buď je z kysnutého cesta, alebo sa na nakyprenie cesta
použili kypriace prostriedky.
Do kysnutého cesta patrí trocha
rumu a vypráža sa pomalšie, pri
nižšej teplote. Ako tuk sa tradične
používala bravčová masť, ktorá sa
neprepaľuje, neoxiduje a dá sa použiť niekoľkokrát za sebou. To dobre
vedeli naše staré mamy.
Z európskych šišiek, ktoré sú
u nás doma skôr sezónnym a prí-

ležitostným jedlom, sa v Amerike
stal hit. Prispelo k tomu v roku
1920 skonštruovanie stroja na ich
výrobu. Americké šišky (donuts,
doughnuts) sa stali populárnymi
americkými raňajkami a ročná
spotreba týchto presladených,
cukrovými polevami glazovaných
šišiek už koncom minulého storočia prekročila v USA magickú
hranicu desať miliárd.

Pankušky alebo kreple?
V tuku vyprážané pečivo, ktoré patrí k fašiangom, môžeme
nájsť v rôznych podobách
na všetkých kontinentoch. Má
rôzne názvy, podoby, recepty
a preto na fašiangy môžeme
jesť pankušky, šišky, pampúšiky, krepľe, fánky, čeregy,
chraple, grapne, fulanki,
milostki, či herouki, hoci ide
o takmer rovnaký druh jedla.
Piekli sa aj počas roka, najmä pri

narodení dieťaťa, pri návšteve šestonedieľky alebo počas sezónnych
prác, ale najčastejšie rozvoniavali
práve počas fašiangového obdobia.
Konzumácia vyprážaného pečiva
mala rituálny charakter, podobne
ako konzumácia vajec bola symbolom plodnosti, blížiacej sa jari a
prebúdzajúcej sa prírody.
Každá rodina má svoj osvedčený
recept. Pod rôznymi regionálnymi
názvami sa skrývajú dva druhy

Zuzana Bobriková
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Terra Incognita ukáže zaujímavú tvár
Košického kraja
Pankuškové fašiangy v Krompachoch
odštartovali program Košického samosprávneho kraja (KSK) Terra Incognita –
Krajina nespoznaná. Je súčasťou projektu
Košice – Európske hlavné mesto kultúry
(EHMK) 2013 a jeho cieľom je pripraviť
obyvateľom i návštevníkom kraja pestrú
ponuku zážitkov v celom regióne.
Nielen zahraničným turistom, ale aj domácim
obyvateľom chce regionálna samospráva, jej
kultúrne inštitúcie a domáci podnikatelia v cestovnom ruchu ponúknuť možnosti na spoznávanie, objavovanie a zážitky. Terra Incognita nie
je jednorazový projekt, ale dlhodobý program
KSK zameraný na rozvoj kultúrno-poznávacieho turizmu, ale aj na zveľadenie drobnej infraštruktúry v regióne a kvalitnejšie služby.
„V dlhodobom programe Terra Incognita
– Krajina nespoznaná chceme rozvíjať kultúrny turizmus na Zemplíne, Spiši, Gemeri
i v Above. V štyroch regiónoch máme mnoho historických, prírodných, kultúrnych i turistických
atrakcií. Smerujeme k nim podujatia, ktoré
prinesú návštevníkom zážitok a inšpirujú ich aj

k ďalším návštevám. Návštevníkov Košíc pozveme do všetkých regiónov za prírodou, históriou,
kultúrou, tradíciami, gastronómiou, ale predovšetkým za zážitkami. Ponúkneme im putovania
po troch tematických cestách – Gotickej, Vínnej
a Železnej. Ľudia v regiónoch, starostovia a
primátori, aktéri v cestovnom ruchu, pracovníci našich 24 kultúrnych zariadení vnímajú
túto príležitosť ako inšpiráciu a motiváciu. Sme
presvedčení, že ak ľudia, ktorí v Košickom kraji
žijú, budú toto miesto považovať za centrum európskej kultúry, bude ho tak vnímať aj Európa a
svet,“ uviedla vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu KSK Jana Kovácsová.
Zámerom programu Terra Incognita je
ukázať prepojenie kultúrnych tradícií regiónu
s kultúrnymi tradíciami Európy. Na Gotickej,
Vínnej a Železnej ceste sú presne popísané cieľové body – kultúrne, historické alebo technické
objekty, v ponuke sú aj ďalšie zaujímavosti v dostupnom spádovom území. Na podporu projektu EHMK do roku 2015 vyčlenilo Zastupiteľstvo
KSK finančné prostriedky v celkovej sume 6,6
milióna eur.

„Náš program sme sústredili do dvanástich
kľúčových podujatí, ktoré sa v priebehu roka
uskutočnia na rôznych miestach Košického kraja. Okrem nich sa chystá mnoho ďalších sprievodných akcií, ktoré obohatia život v regiónoch.
Veľká väčšina z nich sú tradičné podujatia, ktoré
majú svojich fanúšikov a potenciál pritiahnuť aj
ďalších. Nebojíme sa, že v ďalších rokoch by ste
ich už márne hľadali. Naopak. Náš cieľ je posilňovať kultúrny turizmus, pretože dnešní turisti
hľadajú zážitky. Nestačí im len prísť a sedieť na
mieste. Chcú niečo zažiť. Práve o tom je dlhodobý
program zameraný na spoznávanie nášho kraja,“ vysvetlila Jana Kovácsová.
Pripravila Zuzana Bobriková,
hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja

Netypický lopár od netypického rezbára
je putovnou štafetou programu Terra Incognita
Rodený Krompašan Matúš Guza je povolaním lesník. Vyše 13 rokov sa staral o lesy
v okolí svojho rodného mesta. K rezbarine
ho doviedla náhoda a náhoda aj chcela,
že putovnou štafetou programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita
sa stal práve ním vyrezaný netypický
veľký lopár.
Ako prvá si lopár s názvami všetkých miest
zapojených do programu prevzala od košického

župana Zdenka Trebuľu primátorka Krompách
Iveta Rušinová. Dostala ho počas úvodného
podujatia - Pankuškových fašiangov, ktoré sa
konali 8. až 10. februára na Plejsoch. Z jej rúk
si ho následne v máji prevezmú primátor Dobšinej a starosta Spišského Podhradia a postupne
poputuje do ďalších miest, v ktorých bude Terra
Incongnita pokračovať. Guzov krásne vyzdobený lopár z lipového dreva tak bude v roku 2013
symbolicky spájať všetkých celkovo dvanásť
kľúčových podujatí, ktoré umožnia nielen
zahraničným návštevníkom spoznať a zažiť
jedinečného ducha známych i neznámych miest
a lokalít Košického kraja.
Súčasťou programu Terra Incognita sú aj
zaujímavé príbehy, viažuce sa k miestu konania
jednotlivých podujatí. Nezvyčajná cesta pritom
viedla k rezbarine aj Matúša Guzu. S horou,
stromami a drevom bol ako lesník spätý, ale rezbárčiť začal ako samouk. Impulzom bola možno
náhoda, keď ho pri jednej potulke Slovenskom
spolu s manželkou zvláštnym spôsobom oslovila drobná vyrezávaná drevená plastika sv. Cyrila a Metoda. „Manželke sa veľmi zapáčila.
A hoci som nemal ani potuchy čo to obnáša
a nepoznal ani rezbárske náčinie, bola to výzva a sľúbil som, že jej takúto sošku vyrobím.
Netušil som, že to vôbec nebude jednoduché,
ale že sa vlastne takto vydávam na dlhú cestu
rezbárskeho učňa,“ spomína Matúš Guza. Ale

aj tu sa potvrdilo, že trpezlivosť a odhodlanie
ruže prinášajú a keďže mu osud do cesty poslal aj skvelého učiteľa majstra rezbára Miloša
Gemzu zo Spišskej Belej, z náhodného „chvastúnstva“ sa stalo nielen hobby, ale do budúcna
možno aj remeslo.
Ťažko povedať, či je to opäť náhoda, ale práve
v roku 2013 si na Slovensku pripomíname 1150.
výročie príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie...
Viera Horniaková
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Zo spomienok pamätníka...

Ako sme žili
pod Líščím vrchom
pred 80-timi rokmi

Pri mojom rozhodnutí napísať
zopár osobných spomienok
na šťastné mladé roky prežité
v rodnom meste, nebola určujúcim motívom ľudsky celkom
pochopiteľná nostalgia, ani
presila sentimentu. Bola to
poctivá snaha verne zachytiť
aspoň niektoré aktivity vtedajšej generácie, ktoré spoluformovali životné podmienky
a tým aj konkrétnu atmosféru
mesta, hoci vtedy iba so štatútom obce.
Vychádzam z presvedčenia, že
generácie sú navzájom vnútorne
prepojené nielen intímne, geneticky, ale že medzi nimi existuje
aj zvonku nepostrehnuteľná psychická kontinuita. Túto spojitosť
alegoricky a veľmi trefne naznačila
lekárka - spisovateľka Hela Volanská: „Minulosť nie je podšívka,
ktorú odpáraš a zahodíš. Minulosť
je spodná vrstva, neoddeliteľná
zložka dneška.“ (in: „Ako na cudzej svadbe“, s. 235, Bratislava
2008). V spomienke očitého svedka nemôžu chýbať konkrétne mená
vtedajších spoluobčanov, ktoré
nemohla zachytiť nijaká kronika
a nespomínajú ich ani dosiaľ najkomplexnejšie a najpodrobnejšie
Dejiny Krompách z roku 1981.
Ale k veci.
Dôsledky demontáže Rimamuránsko-Šalgótarjánskych železiarní začiatkom 20. rokov minulého
storočia boli pre naše mesto katastrofálne. Krompachy sa stali
smutnou hladovou dolinou, kde
zavládla hromadná nezamestnanosť a do rodín sa nasťahovala bieda a hlad. Z moderných prevádzok
železiarsko-hutníckeho komplexu,
najväčšieho v celom Uhorsku,
zostal iba jediný komín. Zo svahov
kopcov od Sloviniek do Krompách
zmizli vagóniky „drocerbanu“
– visutej lanovky, ktoré do martinských pecí privážali železnatomedenú rudu. Kvôli bezpečnosti
na hlavnej ceste bola nad ňou
železná sieť, zavesená na mohutnej železnej konštrukcii. Druhým
nemým svedkom dávnych čias bola
opustená dlhá drevená búda na vy-

sokých železných pilieroch, trčiaca
na svahoch Prednej Huby, kde sa
usmerňovali vagóniky do železiarne. V časoch môjho detstva to bolo
už iba bezpečné sídlo vrán, na vnímavú detskú myseľ pôsobiace ako
strašidelný dom rozprávkových
bytostí.
Nebolo takmer rodiny, ktorú by
nebola postihla nezamestnanosť
otca, výnimkou sme neboli ani my.
Po uzavretí bane v Slovinkách zostal bez práce náš otec i starý otec,
likvidáciou železiarní prišiel o prácu dedko i strýko. Nezamestnaní
otcovia rodín vidiac, že doma už
roky niet nádeje na získanie práce,
hľadali ju na okolí. Otec pochodil
celú Hnileckú dolinu až po Starú
Vodu, márne hľadal aspoň sezónnu
prácu na dedinách v Šariši. Hromadná nezamestnanosť v meste
znamenala polohladovú existenciu
v mnohodetných rodinách, zúfalých rodičov sa zmocňoval pocit
bezmocnosti a beznádeje, keď
nemohli nasýtiť svoje podvyživené, trvalo hladné deti. Pri opise
ťažkých pomerov sa často zabúda
na skutočnosť, že nepredstaviteľnú
materiálnu biedu sprevádzala dlhodobá, ťažká psychická depresia
starých, ale aj detí a mládeže.
Bývali sme vtedy v dome č. 2 na
tzv. Zemänskej strane, jedinom
mieste bez názvu ulice. Všetkých
osem obytných budov bolo až do
roku 1918 majetkom zemanky
Pillerovej, postavených pre jej poddaných, tzv. komenciášov. Povyše
nás, v jedinej miestnosti s udupanou hlinou namiesto dlážky, bývala
aj naša babka Huráková, ktorá ešte
aj po administratívnom zrušení
poddanstva v Uhorsku musela robotovať „na pánskom“. Nezachránilo ju ani pokročilé tehotenstvo,
od nezaopatrených detí ju vyduril
K., obecný hajduk - surovec a pijan
(poznal som ho, býval neďaleko),
ktorý s hlavným slúžnym prešiel
z monarchie do tejto služby v prvej
republike. Pre grobianske, surové
jednanie voči chudobným ženám
bol u občanov všeobecne nenávidený, otcovia by sa s ním boli porátali
počas Krompašskej vzbury, ale K.
vyskočil cez oblok obecného úradu
a skryl sa v Zadnej doline. V našom
dome bolo sedem miestností, skôr
kutíc, bez elektriny, vody, WC, kam
slnko nikdy nezavítalo. Tiesnilo sa

tam päť rodín, z nich jedna sedemčlenná, v dvoch žili dôchodcovia.
V každej rodine s deťmi bol otec
dlhodobo nezamestnaný: p. Čech,
p. Pekľanský, p. Kovalčík i náš otec.
Neboli sme v meste nijakou výnimkou, v podobných, ba ešte horších
podmienkach žili veľmi mnohí
krompašskí obyvatelia – odstrašujúcim dôkazom bol „holubník“
v Starej Maši, či priľahlé prízemné
domky smerom ku Kolinovciam.
Do Starej Maše s novoročnou koledou nechodil ani pán farár s kostolníkom p. Argalášom a zvoniacimi
miništrantmi. Ale o nič ľudskejšie
nebývali ani vo východnej časti
Hornádskej kolónie, ani v útlych
domčekoch na Banskej ulici,
akoby prilepených k strmému
svahu. Ostrým protikladom bolo
pohodlné bývanie na Pánskej
a Úradníckej kolónii, kde každá rodina mala sama k dispozícii viacizbový byt so záhradou, elektrinou,
tečúcou vodou a kompletným hygienickým zariadením s kúpeľňou
a WC. V intraviláne mesta priam
provokatívne vyčnievala poschodová, luxusná, mnohoizbová vila
s veľkým balkónom, postavená
akoby na ostrove medzi Slovinským potokom a náhonovým kanálom do mlyna p. Fabiniho. Postavili
ju za verejné financie (rovnako ako
aj Jubilejný dom), ako naturálne
bývanie pre hlavného notára
(v tom čase tam býval iba s manželkou, lebo obidvaja dospelí synovia
žili mimo Krompách). U biedne
bývajúcich spoluobčanov celkom
spontánne kolovala myšlienka,
či obidve veľké stavby neboli financované z rovnakého zdroja.
Demontážou RimamuránskoŠalgótarjánskych železiarní došlo
k zásadným negatívnym zmenám
v infraštruktúre mesta, fakticky sa
zlikvidovala priemyselná výroba
a ako-tak fungovali iba tri menšie
podniky. Okolo 30 robotníkov
zamestnával Ing. Bedřich Minařů
v kamenárni s názvom Slovenský
kamenopriemysel. Bola to ťažká
manuálna drina v permanentne
vlhkom prostredí striekajúcej vody,
lebo celý technologický postup pri
opracovávaní dreveníckeho travertínu využíval metódu „mokrej
cesty“. O bezpečnostných opatrenia pri práci v zdraviu škodlivom
prostredí tu nikto ani nechyroval.
Rovnako i na neďaleko stojacej píle
nemeckého majiteľa, kde bolo zamestnaných okolo 20 robotníkov.

Za Slovenského štátu som pracoval
počas letných prázdnin v obidvoch
podnikoch na pozícii pomocného
robotníka, aby som získal pár korún na štúdium v Spišskej Novej
Vsi. Vždy som bol zadelený na píle
„na pľac“ do skupinky p. Onderčína ml. Tu nám takmer denne prisúvali prázdny nákladný vagón, ktorý
sa musel urýchlene naložiť dlhými
doskami a hrubými hranolmi. Na
vagóne, pripravenom na expedíciu, som videl stále rovnaký názov
konečnej stanice Oranienbaum. Až
po oslobodení som ako turista navštívil toto malé mestečko severne
od Berlína. Na fádnej severonemeckej rovine nebolo ničím zaujímavé, však na jeho okraji môj
pohľad upútalo niekoľko starých
drevených barákov – boli to zvyšky nacistického koncentračného
tábora (hitlerovci tu väznili aj
Antona Zápotockého, bývalého
prezidenta ČSR). Práve sem teda
prichádzali vagóny, ktoré sa nakladali na krompašskej píle.
Tretím podnikom bola malá
Altvaterova tehelňa, schovaná od
hlavnej cesty za domami na Palihurke. V nej našlo sezónnu prácu
10 až 12 robotníkov a celá výroba
tam prebiehala iba manuálne. Majiteľ z obáv pred ohrozením života
od narastajúceho nebezpečenstva
fašizmu sa z mesta odsťahoval a po
vojne sa už do Krompách nevrátil.
V súvislosti s drobnými podnikmi
priemyselného charakteru je pre
úplnosť potrebné spomenúť výrobu
sódovej vody (a obľúbených „kracherlíkov“) v dome p. Kaufmanna
pri stúpaní na Palihurku, kde našlo
prácu niekoľko robotníkov pri
mechanickej plničke s kysličníkom
uhličitým. Považovať ju ale za priemysel, by bolo asi nevhodné.
Pracovné miesta nemohlo poskytnúť ani stavebníctvo, lebo v meste
neexistovali domáce stavebné
firmy. Dve väčšie stavebné akcie
súviseli so Slovinským potokom
a realizovali ich cudzie firmy.
Na Zemänskej strane namiesto
dosluhujúceho dreveného mosta,
postavili betónový. Na spodnej
strane pravého nosníka vyryli slovo „Czech“ a rok – tu si chcel zvečniť priezvisko okresný náčelník
v Gelnici JUDr. Czech, sudetský
Nemec zo severných Čiech a súčasne poslanec pražského parlamentu
za prohitlerovskú politickú stranu.
Druhou stavbou bola regulácia
potoka spevnením brehov, pomo-
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cou travertínových kameňov, od
bývalého obecného domu („ratuša“) po stavidlá (tzv. „frúdeľ“).
Hľadať, hoci aj dočasné zamestnanie na železnici bolo celkom
zbytočné. Všetky miesta na údržbu
jednokoľajnej Košicko-bohumínskej železnice boli trvalo obsadené.
Nijakú reálnu možnosť neposkytovala ani samotná obec, podľa
zákona povinná starať sa o údržbu
cestnej siete. Keď sa po niekoľkých rokoch prašný povrch ocitol
v dezolátnom stave, obec objednala firmu na opravu. Odstránili
vyjazdený povrch, položili nový
štrk i štet a ťažký železný valec za
stáleho polievania všetko zvalcoval. Tento postup sa niekoľkokrát
znovu zopakoval, vždy však iba
v centre, t. j. od Obecného domu
po Jubilejný dom.
Najčastejšími používateľmi
krompašských ciest boli roľníci zo
Sloviniek, voziaci dlhočizné, ťažké
kmene z tamojších lesov na pílu.
Užšie zákruty (napr. pri moste
na Zemänskej) mohli prejsť iba
vtedy, ak ručne zmenili doterajšie
smerovanie zadného dvojkolesia. Niekoľko konských povozov
vlastnili aj domáci roľníci (Cichý,
Jendruch, Bača, Tomašov, Pieger).
O dva páry obecných koní sa staral p Bátor a p. Imrich, príslušnú
dávku krmiva im cez poludnie
prichádzal do hospodárskeho
dvora vydať obecný gazda p. Maňovský. Konský povoz potrebovali
aj mäsiari, chudého koníka mal
povozník p. Kohnhauser. Počas
zimy napadnutý sneh z verejnej
cesty nikto neodstraňoval a tuhé
mrazy ich neraz zmenili na nebezpečné klzisko. Neraz sa vtedy spod
konských kopýt aj zaiskrilo, dlhšie
stúpanie (napr. na Palihurku) sa
stalo vážnou prekážkou.
Automobilová doprava - to bolo
spravidla niekoľko nákladných
áut, zásobujúcich obchody potravinami a krčmy pivom (najčastejšie popradským, niekedy
aj košickým). Veľmi zriedkavým
zjavom na ceste bolo osobné auto,
z domácich ho vlastnil iba podnikateľ Beránek z kolónie a pán farár
ThDr. František Nagy, šoféroval ho
však p.Tkáč. Jediný raz som ho nielen videl, ale mal aj šťastie sa v ňom
zviezť, keď ma ako miništranta
vzal so sebou na púť (odpust) ku
sv. Anne na lúkach za Kluknavou.
Ďalším majiteľom osobného auta
bol mladší syn p. Tomečka, kedy-
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koľvek ochotný zaviezť akútneho
pacienta do nemocnice. Taxikár
by sa tu neuživil a o štátnej sanitke
nik ani nesníval. Zďaleka viditeľná,
jediná benzínová pumpa pred križovatkou pri Jubilejnom dome patrila p. Gömörymu. Odnímateľnou
pákou ručne napumpoval benzín
do niekoľkolitrového, zvonku viditeľného valca a potom ho vypúšťal
do nádrže auta.
V obci sme mali niekoľko
obchodov s potravinami, na ktorých vonku visel na tabuli nápis
„Obchod s miešaným tovarom“.
V skutočnosti išlo o úzku, slabo
osvetlenú miestnosť s krátkym
pultom (výnimkou bol „konzum“,
neskôr potravinové družstvo), kde
nad vstupnými dverami mechanický zvonček oznamoval majiteľovi
príchod zákazníka (u Winzera,
Krausa, Zipsera, Burgera a ďalších.) V potravinách predávali aj
chlieb a rožky, avšak čerstvé mal
iba pekár Binder. Predávali tu aj
malé fľaštičky rumu (do čaju), pretože alkoholické nápoje bolo možné dostať iba v krčmách a tabakové
výrobky iba v trafikách so štátnou
licenciou.
Mäso a údeniny predávali páni
Skurka, Kvačák, Tomečko, Kulfan,
Golab, Kernáts a ďalší, o kóšer
mäso pre príslušníkov Židovskej
náboženskej obce sa staral rabín
Eichhorn v synagóge na Mlynskej ulici. Pre potreby väčšiny
našich obyvateľov, ktorí nemohli
chovať kravu, ani kozu, chýbala
mliekareň. Ovocie, ak ho nespálili
jarné mrazy, mali iba tí, čo mali
vlastný sad. Zelenina sa získavala
z úrody vo vlastnej záhradke, ale
obyvatelia na Mlynskej, Zemänskej, ani v „holubníku“ podobnú
možnosť nemali. Po niektoré roky
sme jedávali kyslú kapusta, ktorú
babka v jeseni naložila do suda.
Počas sezóny sa mama tešila
na sobotu dopoludnia, keď sa
na námestí objavil koník s vozíkom Bulhara, zvaného Miťka.
Priviezol na trh zeleninu, dopestovanú intenzívnymi metódami
na pozemku pod Šajbami, neďaleko Hornádu. Presný termín,
v ktorú sobotu príde, však vedel
iba on sám.
Charakteristickým
znakom
veľmi nízkej efektívnosti celej obchodnej siete bola skutočnosť, že
kvôli nízkej kúpyschopnosti väčšiny obyvateľov chýbali kupujúci.
Obchody, nielen potravinárske,

veľmi často zívali prázdnotou.
Nebolo výnimkou, ak napríklad
mäsiar postával alebo posedával
pred predajňou a vytrvalo, ale často
aj márne, čakal na zákazníka.
Obchodníci s textilným tovarom
(p. Leng a Grűn) ponúkali kvalitné „anglické štofy“ i moderné
látky pre ženy, ale dať si ušiť oblek
u krajčíra (p. Vohnický, Brveník,
Műller) mohli iba jednotlivci
s vysokými príjmami. Šťastím pre
rodinu, susedov, známych i blízke
okolie bola domácnosť so starou
„singerkou“ – šijacím strojom.
Šikovná, hoci nevyučená krajčírka
dokázala ušiť takmer celé detské,
mužské i ženské oblečenie s výnimkou mužského obleku. Hotové
obleky predával p. Spanner, najmä
pánske sako nazývané „gerok“.
V zime či v lete sa celý deň nosili
topánky, prezuvky sme nepoznali
a nepoužívali ani doma, ani v škole s olejovou dlážkou. Predrané
topánky
opravovali
obuvníci
p. Hlebík a Plešavský. Akonáhle to
dovoľovalo počasie, prakticky od
júna do septembra, sme chodili aj
po meste bosí. V zime sme sa šmýkali na zamrznutých chodníkoch
a mlákach, čo rodičia neradi videli,
lebo sa tým rýchlo opotrebúvali
topánky. Drahé kovové korčule boli
pre nás chalanov nesplniteľným
snom, na rukách sme nemali rukavičky (kožené predával p. Grűn)
ani palčiaky, tak sme si aspoň dúchali do skrehnutých dlaní. Rodičia
nám, pochopiteľne, na leto nekupovali drahé poltopánky, pánske poltopánky nosili úradníci a učitelia.
Sám som si ich kúpil až zo skromného platu začínajúceho učiteľa.
V našom meste nechýbal ani hodinár p. V. Kraus, či kominársky majster p. Levoča, ani kožušník p. Pollák. Niektoré mamy strihali malých
synov samé, lebo nemali peniaze
na strihanie u holiča p. Orlovského
s Plešavského ml., alebo u Marišku,
ktorý ponúkal aj kadernícke služby.
Čierno-biele fotografie, najmä svadobné alebo rodinné, robil u seba
v miniateliéri p. Šumjaci, vonku
v teréne „momentky“ p. Bistika.
Písacie potreby do školy predávala
p. Kuchenová, krátko aj p. Balkányi, železiarsky tovar p. Dall´Asta,
Bartosch, alebo Schwartz. Kováčske práce, vrátane podkúvania
koní robil, p. Neubeller, evanjelický
kantor s vynikajúcim hlasovým
fondom vo „šmikni“ na prízemí
svojho domu pri kine, a p. Tkáč, na
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Zemänskej, s dielňou priamo pred
naším oblokom.
Zdravotná starostlivosť zo strany štátu nejestvovala a vyhovovala
iba majetným. Každú návštevu
u lekára, nehovoriac o pobyte v nemocnici, bolo treba draho zaplatiť.
Štát poskytoval bezplatne iba
očkovanie 6-ročných žiakov proti
čiernym kiahňam („ovčie poky“).
Neexistovala nijaká zdravotná
prevencia, absentovala akákoľvek
zdravotnícka osveta. Náš otec vážne ochorel a potreboval náročnú
operáciu, ale tú poskytovala iba
klinika v Košiciach. Príjem v rodine
sotva pokryl skromné stravovanie
(pár deka mäsa na polievku bolo
výnimkou), takže nám zostávalo
iba čakať, či jeho organizmus
chorobu sám prekoná. Nemocnica
fungovala s minimálnym personálnym obsadením. Primárom
bol chirurg MUDr. Hanes, ktorému sekundoval praktický lekár
MUDr. Pisarský. Ten v prípade potreby obsluhoval aj röntgen, za ktorý si bolo potrebné zaplatiť zvlášť,
pričom trvalé RTG-snímky sa
nerobili, keďže chýbal odborný laborant. Chorí mohli navštíviť alebo
súkromného lekára na Palihurke,
alebo súkromnú ordináciu MUDr.
Littmanna pri Jubilejnom dome,
ktorému pomáhala jeho manželka
- pediatrička. Nezamestnaní občania nemali nijaké nemocenské poistenie a tí, čo mali prácu, patrili do „
krankasy“ - súkromnej zdravotnej
poisťovne. Poskytovala iba aspirín,
takže k „aspirínovému doktorovi“
sme radšej ani nešli a choroby sa
liečili iba po domácky. Predpísané lieky sme kupovali v lekárni
PharmDr. Langera na Palihurke.
Pre tehotné ženy neexistovali
nijaké preventívne prehliadky, pri
pôrode pomáhala babica, odborne
kvalifikovaná pôrodná asistentka,
vždy usmiata p. Popovičová. Volali
ju najmä do chudobnejších rodín,
do „lepších“ chodievala Frau Hagara, takmer vždy namosúrená, ktorá
nevedela po slovensky a na svojom
dome mala tabuľku s nemeckým
názvom „Hebame“. Starostlivosť
o chrup sa všeobecne prenechávala
na prírodu – zubná pasta s kefkou
na pravidelné čistenie zubov bola
pre väčšinu obyvateľov mesta finančne nedostupným prepychom.
Dentista p. Taub oproti vonkajšej
škole plomboval zuby, používajúc
vŕtačku, poháňanú nohou.
Prof. PhDr. Ján Kvasnička, DrSc.

Dokončenie v budúcom čísle
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Tvorivosť mládeže

Začiatkom mesiaca február nás Perinbaba
nešetrila a poslala nám poriadnu snehovú nádielku. Autobusy meškali, školy nefungovali,
na cestách boli zápchy. Našlo sa ale pár Krompašanov, ktorí v tomto snehu nevideli problém,
ale inšpiráciu. V hlave krompašského mladíka
Martina Bátora vznikol nápad vymodelovať
spoločnými silami draka. Ako chlapci, tak aj
dievčatá chytili lopaty do rúk a začali hádzať
sneh, tvoriť a modelovať. Treba spomenúť, že
popri tejto zaujímavej práci sme sa aj poriadne
vybláznili, či už guľovačkou, alebo aj hádzaním
do snehu. Svoj výtvor sme sa rozhodli postaviť
na miesto, kde ho uvidí najviac ľudí- do priestoru medzi Mestským úradom a parkom.

Na záver by som chcel poďakovať Štefanovi
Jendrekovi za fotodokumentáciu tejto aktivity
a Mestskej polícií za nastavenie kamery tak, aby
snímala náš výtvor a aby tak naň dávali pozor
nad vandalmi.
Dúfame, že sa Vám náš výtvor páčil.
Jaroslav Cehlár
Foto: Štefan Jendrek

ZŠ Maurerova informuje
Zimné aktivity
Žiaci II.B sa počas zimných mesiacov venovali ochrane zvieratiek
v zime. Dedko Lily Sokolovej nám
vyrobil búdku pre vtáčikov. Využili
sme aj odpadový materiál a Viktorka Šefčíková priniesla búdku
vyrobenú z plastovej fľaše.
Na hodine čítania sme si prečítali,
čím je vhodné kŕmiť vtáky v zime.
Deti priniesli mak a slnečnicové
semienka.
Všetky uvedené suroviny sme
nasypali do vyrobených kŕmidiel
a z okna pozorovali čo sa stane.
V triede sa ozýval smiech a výbu-

chy radosti, keď deti z okna sledovali, ako sa ku kŕmidlám začali
zlietavať sýkorky. Deti mali veľkú
radosť.
Naučili sme sa, že pomôcť prírode
prináša radosť aj nám.
Žiaci II.B ZŠ s MŠ Maurerova ulica

Zápis žiakov do prvého
ročníka
Zápis žiakov do prvého ročníka sa
na Základnej škole s materskou
školou Maurerova ulica uskutočnil
v sobotu 26. januára.

Na zápis prichádzali rodičia so
svojimi deťmi, ktoré k 31. augustu
2013 dovŕšia šesť rokov.
Zápisu sa zúčastnili učiteľky
primárneho vzdelávania Mgr. Lučanská D., Mgr. Micherdová M.,
Mgr. Šimčáková V., Mgr. Tóthová
E., Mgr. Katová D. a zástupkyňa
riaditeľky školy Mgr. Ondrejčáková H. Budúci prváci vypracovali
test školskej zrelosti. Na základe
jednoduchých úloh sme zisťovali
vedomosti a zručnosti detí. Dieťa
by malo pred vstupom do prvej
triedy byť rozumovo vyspelé poznať farby, geometrické útvary, nakresliť postavu. Psychická zrelosť
zahŕňa pracovnú, sociálnu emocionálno-vôľovú, rozumovú pripravenosť. Dieťa by malo rozlíšiť
hru od povinností, snažiť sa úlohu
splniť a dokončiť. Citová a sociálna
zrelosť dieťaťa znamená schopnosť

začleniť sa do kolektívu, vedieť sa
ovládať, vedieť vydržať bez mamy.
Z grafomotorického hľadiska by
dieťa malo mať správny úchop
ceruzy, vedieť vystrihovať podľa
predkreslenej čiary. Samozrejmosťou sú samoobslužné činnosti ako
obliekanie, šnurovanie topánok.
Deti, ktoré prišli na zápis do našej
školy, sa so školou zoznámili už
v rámci spolupráce s materskou
školou, preto pre nich prostredie
školy nebolo cudzie. Úlohy vypracovali veľmi dobre, boli komunikatívne a podľa vyjadrení rodičov sa
na nástup do prvej triedy tešia.
Prajeme budúcim prvákom veľa
úspechov a ďakujeme za dôveru,
ktorú ste prejavili Základnej škole
s materskou školou na Maurerovej
ulici.
Mgr. Michaela Micherdová,
koordinátorka školy
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Okienko ŠZŠ O čom písali noviny
Školský fašiangový karneval
Fašiangy sú symbolom veselosti,
zábavy, hodovania a pitia. Také
boli v minulosti a také sú takmer
vo všetkých regiónoch Slovenska
i dnes. Fašiangové obdobie sa
začína od Troch Kráľov a trvá do
Popolcovej stredy, ktorá tento rok
pripadla na 13. februára. Je to obdobie prechodu od zimy k jari, po
ktorom nasleduje štyridsaťdňový
pôst.

K fašiangom neodmysliteľne
patrí aj karneval. Taký sa uskutočnil 31. januára 2013 aj na Špeciálnej
základnej škole v Krompachoch
a bol spojený s vyprážaním šišiek.
Žiaci I.B, 2. ročníka, V.A a VI.C si
pri tejto príležitosti na pracovnom
vyučovaní zhotovili krásne masky.
V deň karnevalu sa mohli rôzne
preobliecť a po škole sa tak pohybovali zvieratká, princezné, šašo
i kuchár... Po predstavení masiek
boli pre deti pripravené súťažné
disciplíny a tanečná zábava, na
ktorej sa žiaci dosýta zabavili
a vyšantili. Po skončení karnevalu
boli masky odmenené sladkosťou
a šiškami, ktoré im pripravili pani
učiteľky.
S. Grinvalská, PaedDr. V. Kahanová,
Mgr. M. Záhradníková

„KOROMPA” v r. 1913
Č. 2 - Štatistika minulého roku
Obecný notár Róbert Martinidesz zostavil štatistiku minulého roku, podľa ktorej
- narodilo sa 290 novorodencov, z toho 9 mŕtvo
narodených, 159 chlapcov, 131 dievčat, 112 rím. katolíkov, 33 evanjelikov, 22 izraelitov, 14 gr. katolíkov,
9 reformovaných. Rodičia 48 novorodencov sú z iného
štátu.
- zomrelo spolu 128 ľudí, z toho počtu 51 malo
menej ako 2 roky, na stareckú vyčerpanosť 8, na tuberkulózu 14, na vrodené choroby srdca a infarkty 15, na
infekčné choroby 7, pri úrazoch 5, na delírium tremens
3 a sebevraždu spáchali 2.
Keď porovnáme počet narodených a počtom úmrtí,
tak nárast obyvateľov bol 162.
Zosobášilo sa 44 párov. Podľa náboženského vyznania sa delili takto: obaja rím. katolíci 27, obaja izraeliti 1, 16 párov bolo zmiešaných: v 9 prípadoch rím.
katolík + evanjelik, v 4 prípa-doch rím. katolík + gr.
katolík, v 2 prípadoch reformovaní + rím. katolík, v 1
prípade reformovaný + evanjelik.
Č. 2 – Plán rozpočtu
Hlavné ukazovatele plánovaného rozpočtu obce
Krompachy sú nasledovné:
- príjmy vo výške
78.140 korony 64 fillérov
- výdavky vo výške
104.K 51 f
- rozdiel
-26.744 K 87 f
- príjem z daní vo výške
133.724 K 36 f, čo prináša dvadsaťpercentnú dodatkovú daň. Teda obecná
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dodatková daň oproti minulému roku nevykazuje
zvýšenie.
Č. 4 – Úmrtie
16. tohto mesiaca v Budapešti vo veku 45 rokov po
dlhom utrpení zomrel Dr. Lajos Karácsonyi de Karácsonfalvi, honvédsky plukovný lekár, bývalý hlavný
lekár krompašskej nemocnice.
Č. 5 – Hymen
Strojný inžinier Vladimír Lorenc, žijúci v Paríži, syn
na veky nezabudnuteľného a známeho Viktora Lorenca z Fuchshüblu, zosobášil sa s pannou Margot Sorlot,
dcérou kníhkupca Julesa Sorlota z Troyès a jeho manželky.
Č. 39 – Kontrola rozpočtu Krompách za r. 1912
18. 9. na schôdzi zastupiteľského zboru bol prekontrolovaný minuloročný rozpočet, ktorý bol uzavretý
s nasledujúcimi výsledkami:
- obecný príjem
101.726 K 41 f
- príjem z lesov
10.377 K 61 f
- výdavky obce
88.061 K 76 f
- výdavky na lesy
11.893 K 16 f
- zostatok
12.149 K 10 f
- aktívne pohľadávky
468 K 63 f
- základný kapitál
1737 K 39 f
- voľne disponovateľný
fond
22.153 K 91 f
- hodnota školských účastín
10.000 K
- fond na chodníky a na skrášľovanie
23.114 K 89 f
- zalesňovací fond
461 K
- fond z ušetreného dreva
448 K 26 f
- pohľadávky dodatkovej dane
927 K 23 f.
Vybral a preložil Ludovit Dulai

Záhradkárska poradňa
Rez ovocných stromov
Február je mesiac, keď už pri oteplení nad nulu môžeme začať
s rezom ovocných drevín. Poznáme jarný a letný rez. Povieme
si niečo o jarnom reze, ktorý je aktuálny v tomto období. Jarný
rez poznáme výchovný, udržiavací a zmladzovací. Rez ovocných
stromov je jedným z najdôležitejších a najúčinnejších pestovateľských opatrení. Tvarujeme ním korunu a významne ovplyvňujeme rodivosť a kvalitu ovocia. Rezom redukujeme reprodukčné
orgány(kvetné puky) a aktivujeme rastové procesy. Skorý jarný
rez výrazne podporí bujný rast stromu počas krátkeho obdobia
na začiatku vegetácie. Rezom konárov, rodivého obrastu, alebo
jednoročných výhonkov, prípadne ich častí, v podstate odstraňujeme kvetné puky. Redukciou kvetných pukov šetríme sily
stromu a zabraňujeme mu dostať sa do vyčerpanosti.
Výchovný rez uplatňujeme pri mladých stromčekoch na tvarovanie požadovanej koruny. Súčasne sa snažíme doviesť stromček
čím skôr do rodivosti. K tomu je potrebné dodržať určité zásady. Stromky by mali byť vysadené na vzdialenosti podľa typu
podpníka a naštepeného kultivaru. Neprehnojujeme dusíkom.
Až do začiatku rodivosti režeme menej, alebo vôbec, aby sme
dosiahli čím skoršiu a bohatšiu rodivosť. V maximálnej miere šetríme terminálne púčiky. Uprednostňujeme letný rez na úkor rezu
v období vegetačného pokoja. V korune nepestujeme nadmerný
počet kostrových konárov. Stromy s hustou korunou majú málo
slnka vo vnútri koruny a trpia hubovými chorobami. Na urýchlenie rodivosti môžeme použiť nakláňanie, ohýbanie konárov,
zárezy, škrtenie a pod. Rez vrcholového terminálu využívame,
ak potrebujeme udržať strom v určitých hraniciach čo do výšky
a šírky.

Udržiavací rez aplikujeme na stromoch v plnej rodivosti. Odstraňujeme prebytočné letorasty, bujne rastúce výhonky tzv. klky,
redukujeme nadmerný počet kvetných pukov, presvetľujeme korunu. Do konca júna aplikujeme hĺbkové hnojenie na zabezpečenie
úrody v budúcom roku.
Zmladzovací rez je veľmi dôležitý z hľadiska kvality ovocia.
Prestarnuté ovocné stromy rodia bohato, ale nekvalitné ovocie.
Pri zmladzovaní likvidujeme previsiace konáre a hlbším rezom
presvetľujeme korunu. Redukujeme aspoň 50 % drobného rodivého obrastu. Ak nám nevyhovuje daný kultivar, je výhodnejšie
starší strom preštepiť, ako ho vymeniť za mladý stromček. Dočkáme sa skôr a väčšej úrody na preštepenom strome. Prestarnuté
stromy je dôležite každoročne prihnojovať s vyšším podielom
dusíkatých hnojív.
Pri reze ovocných drevín nezabudnime rezné rany začistiť nožíkom a zatrieť latexom, aby sme zabránili šíreniu drevokazných
húb na otvorených ranách.
Kôstkoviny v predjarnom a jarnom období nerežeme, aby sme
zabránili tvorbe glejotoku. Rez robíme v lete, pri zbere ovocia,
alebo na začiatku jesene.
S rezom egrešov a ríbezlí môžeme začať už vo februári, ak
nám to počasie dovolí. Na egrešoch odstraňujeme okrem prestarnutých konárov aj 2-3 koncové púčiky letorastov, na ktorých
zvyknú prezimovať spóry múčnatky egrešovej. Z ríbezlí odstraňujeme 5-ročné a staršie konáre. Z nových výhonkov ponecháme
3-4 najsilnejšie. Ríbezle Titanie nerežeme ani neskracujeme
letorasty, lebo by sme sa pripravili o úrodu. Odstraňujeme len
5-ročné konáre.
Ján Miľo
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Knižnica informuje

KRISTA BENDOVÁ
spisovateľka pre deti a mládež
Bola raz jedna trieda,
v tej triede bola krieda.
Tá krieda bola biela
a bolo jej dosť veľa.
No prišiel Miško Muška šuch – kriedu do vrecúška!
A prišiel Ďurko Hruška šuch – kriedu do vrecúška!
A prišiel Šaňko Šuška šuch – kriedu do vrecúška!
Vo vreckách bola krieda,
nemala kriedu trieda.
A potom Muška, Hruška, Šuška,
čo skryli kriedu do vrecúška,
našli si plôtik dáky,
čmárali haky-baky.
A žiaci v triede veľkú nulu
písali prstom na tabuľu.
Kto by už nepoznal tieto verše. Pozná ich
takmer každý, kto skončil prvý ročník základnej
školy. A bola raz jedna spisovateľka, ktorá zomrela presne v deň svojich narodenín. Volala sa
Krista Bendová.

Aj predškoláci z MŠ radi čítaju
Nový rok návštevou knižnice začali aj deti
z materských škôl v meste.
Predškoláci z MŠ Hlavná sa zoznámili s knihou Kristy Bendovej Bola raz jedna trieda.
Čo majú vedieť pred nástupom do školy si zopakovali prostredníctvom básničiek z tejto knihy.
Niektoré si z nej prečítali, ale niektoré vedeli ju
už naspamäť. Na záver vytvorili vláčik a skontrolovali, čo sa od poslednej návštevy v knižnici
zmenilo.

Narodila sa 27. január 1923 a zomrela 27. január 1988. Za šesťdesiatpäť rokov svojho života
napísala viac ako 40 kníh pre deti a mládež. Napriek tomu že jej život nebol jednoduchý – nemohla publikovať, vykonávať svoje povolanie,
sama sa starala o svoje tri deti – stihla svojimi
knihami, ktoré vychádzali aj pod pseudonymami, potešiť množstvo detí. Kto by nepoznal rozprávky o Osmijankovi, zábavné príbehy Opice z
našej police či veselé básne o Jožkovi Pletkovi,
čo poplietol všetko, alebo Bola raz jedna trieda
z úvodu. Na jej príbehoch vyrástli viaceré generácie detí a stále sa čítajú a vydávajú. Presvedčili
nás o tom aj naši prváci, ktorí mnohé z básničiek
poznajú naspamäť a v knižnici ich zarecitovali
– O hruške, O fialôčke, Bola raz jedna trieda.
Septembrovú pesničku si zaspievali spolu s nahrávkou z gramofónu. A básničku Bifľoš si dokonca zarepovali. Kto? Žiaci zo ZŠ Maurerova
a ZŠ Zemanská ktorí sa o živote a diele Kristy
Bendovej rozprávali počas januára v rámci cyklu besied v Mestskej knižnici.
Ž. Síkorová, Mestská knižnica

1.A. ZŠ Maurerova

3.B. ZŠ Maurerova

4.A. ZŠ Zemanská

1.B. ZŠ Maurerova

Deti z MŠ Robotnícka si vybrali tému "Daj
sa s nami do behu, za básničkou zo snehu".
Aj keď sa sneh už pomaly topí, vylovili z pamäte
básničky a pesničky o zime, o snehuliakovi,
o meluzíne, ktoré zarecitovali, zaspievali
a dokonca aj zatancovali.
Nakoniec sľúbili, že keď sa naučia niečo nové
prídu s pani učiteľkami do knižnice zas.
Ž. Síkorová, Mestská knižnica
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Mesto Krompachy v spolupráci
s OZ Svetlá nad rampami
prinášajú galakoncert

Dom kultúry Krompachy, 20. marec 2013 o 19:00 hod.

Vstupné 12 eur

La GIOIA je zoskupenie troch spevákov, ktorí interpretujú populárne piesne v štýle belcanta.
Ich repertoár tvoria nielen skladby svetovej hudobnej scény, ale najmä pozoruhodné úpravy
známych slovenských a českých hitov, ktoré v podaní La GIOIA zaznejú doteraz nepočutým,
originálnym spôsobom.
LA GIOIA v preklade z talianskeho jazyka znamená radosť. A práve s radosťou, hispánskym
temperamentom a talianskou vášňou prichádza aj do Krompách LA GIOIA, aby ponúkla nevšedný
a na slovenskej hudobnej scéne jedinečný hudobný zážitok.
Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji na MsÚ u informátorky.
Rezervácie na čísle 053/419 22 20 u Ing. Jána Znanca.
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Klebetia dve susedky: Počula som, že Beta sa
chce vrátiť k manželovi. Áno, povedala mi to,
lebo už sa nemôže pozerať na to, (dokončenie
v tajničke).
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ATLAS, DEDINKA, DOBIERKA, DRAMATIZÁCIA, ESEJE,
IMITÁCIA, ISKRA, KAPOTA, KASTELÁNKA, KLADKA,
KLENBA, KORUNA, KOTLÍK, KROTITEĽ, KYCHTA,
LAPIS, LÁTKA, ĽAVICA, LEKÁR, LOMOZ, MASLO,
Autorka: RUŽENA ANDRAŠOVSKÁ NÁKLAD, OKOLIE, OTRAVA, PARNÍK, PERIE, PIERKO,
PONORKA, POSTEĽ, PRÁCA, PRAVDA, PÚPAVA,PYRIT,
RAMPA, REBELANT, ROKLINA, ROLBA, SALAMANDRA,
SALTÁ, SKOBA, SLANINKA, SLUŽOBNÍCTVO, SOBOTA,
Predám garáž pri Rybe v Krompachoch.
SOLISKO, STOPA, STRAKA, TAJGA, TOLIARE, TRIKY,
Záujemcovia sa môžu ozvať na telefónne číslo
ÚNAVA, VIDLY, ZÁTKA, ŽATVA
0948 036 690.

INZERÁT

Uzávierka Krompašského
spravodajcu je vždy 25. v mesiaci
Krompašský spravodajca
bude v predaji vždy po 10. dni
v príslušnom mesiaci.
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KUPÓN č. 2
Z autorov správnych odpovedí tajničky
v januárovom čísle sme vyžrebovali:
Evu Chorovskú, Hlavná 33, Krompachy.
Výhru si môžete prevziať v pokladni MsÚ.
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