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Zdravie zo záhrady Július Gundelfinger - zabudnutý 
krompašský rodák

Pripomíname si 69. výročie SNP  
a 45 rokov od začiatku okupácie Československa 
August je mesiac, keď vrcholí 
dovolenková sezóna, ale na 
našom území sa nezabudnu-
teľne spája aj s udalosťami, 
ktoré významne poznamenali 
osud našej krajiny i životy ľudí.  
Tento rok si pripomíname už 
69. výročie začiatku Sloven-
ského národného povstania, 
ktoré vypuklo 29. augusta 
1944 a 45 rokov od invázie  
vojsk Varšavskej zmluvy do 
Československa, ktoré 21. 
augusta 1968,  desať dní pred 
koncom hlavnej turistickej 
sezóny, krajinu hermeticky 
uzavreli a desaťtisíce dovolen-
kujúcich Slovákov a Čechov 
sa nemohli vrátiť domov. Pro-
tihitlerovský vzdor a rovnako 
vzdor proti komunistickej to-
talite sú však piliere, o ktoré sa 
môžeme dodnes oprieť. 

SNP je jednou z najvýznam-
nejších udalostí slovenských 
národných dejín, medzníkom, 
ku ktorému sa vracia naša spo-
ločnosť ako k prameňu národ-
nej identity, demokratickosti 
a spolupatričnosti k rodine 
európskych štátov. S úctou  
a vďakou si preto každoročne 
spomíname na hrdinských bo-
jovníkov, vojakov, partizánov 
a ilegálnych pracovníkov, ktorí 
odolávali presile, no napriek 
utrpeniam a obetiam kliesnili 
cestu aj nášmu dnešnému ži-
votu. Bývalý československý  
prezident Václav Havel ešte  
v roku 1990 na oslavách SNP 
povedal: „Slovenské národní 

povstání je pro mne osobně 
synonymem nejlepších tradic 
slovenského národa...Povstání 
nebylo jen dílem komunistů, ale 
široké demokratické koalice, 
reprezentujúci to nejlepší „já“ 
slovenského národa. Ukázalo 
celému světu, že slovenský ná-
rod touží po svobodě a že svou 
svébytností nechce být spojovan 
s fašizmem. Spolu s Pražským 
povstáním a našim společným 
domácím i zahraničním od-
bojem zachránilo čest našich 
národů a spůsobilo, že jsme se 
stali jedním z vítězných státu 
druhé světové války.“   Tak ako 
iné historické udalosti aj SNP 
má svoje svetlé aj temné miesta. 
V protiklade proti sebe stoja 
idey obnovy demokratického 
Československa a hrdinstvo  
v boji proti Nemcom a na druhej 
strane masové vraždy civilného 
obyvateľstva spáchané niekto-
rými partizánskymi skupinami 
alebo prvé náznaky komunis-
tických predstáv o vládnutí. 
Slováci však v auguste 1944 
jasne vystúpili proti fašizmu 
– jednej z najväčších ohrození 
európskej politickej kultúry  
a demokracie a jednoznačne 
sa tak zaradili do veľkej rodiny 
európskych národov, ktoré 
túžia po demokracii, slobode 
a spravodlivosti. A nielen to, 
dokázali, že za obranu slobody 
boli schopní aj trpieť a prinášať 
obete, vrátane tej najvyššej.   
Ani invázia vojsk Varšavskej 
zmluvy do Československa  
v auguste 1968 sa nezaobišla 

bez straty na ľudských životoch 
a množstva zranených osôb na 
strane civilného obyvateľstva. 
Z doterajších výsledkov výsku-
mu tejto problematiky je podľa 
Ústavu pamäte národa (ÚPN) 
známych 30 prípadov úmrtia 
osôb na území Slovenska, 
ktorých smrť priamo súvisela 
s príchodom „spojeneckých“ 
vojsk a ich pobytom na Slo-
vensku. Celkovo bolo v rámci 
Československa usmrtených 

viac ako 100 osôb a približne 
500 ich bolo zranených. Vojská 
Varšavskej zmluvy, ktoré pred 
45 rokmi - 21. augusta 1968 
vpadli do Československa, mali 
absolútnu prevahu, čo sa týka 
všetkých druhov zbraní a počtu 
vojakov. Ozbrojený odpor bol 
teda podľa historikov ťažko 
mysliteľný. V prvej inváznej 
vlne nasadila Varšavská zmluva 
165-tisíc vojakov a 4600 tankov. 

pokračovanie na str. 2
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Pripomíname si 69. výročie SNP ...

Činnosť Oddelenia výstavby, životného prostredia 
a technických služieb Mestského úradu v Krompachoch

Pokračovanie z titulnej strany

Na slovenskom území bolo v prvej etape nasa-
dených 48-tisíc sovietskych, 10 300 maďarských  
a tisíc bulharských vojakov. Podľa informácií his-
torika Petra Jašeka z ÚPN sa invázie celkovo  zú-
častnilo 27 divízií a viac ako pol milióna vojakov. 
Invázne vojská disponovali 6 300 tankami, 2 000 
delami, 550 bojovými a 250 dopravnými lietadla-
mi. V prípade, ak by sa takáto sila postupujúcich 
vojsk stretla s ozbrojeným odporom, bolo by pod-

ľa neho nepochybne viac obetí na životoch a So-
vietov by to utvrdilo v ich presvedčení o existencii 
kontrarevolúcie v Československu. Napriek tomu 
bol postoj a odpor občanov voči tejto okupácii 
jednoznačný. Okupáciou „spriatelených“ armád 
sa v Československu skončilo obdobie klíčiacej 
nádeje na zmenu a trvalo ďalších 20 rokov, kým 
slobodymilovný duch občanov Československa 
zvíťazil nad totalitou.

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta Krompachy

Oddelenie výstavby, životného prostredia  
a technických služieb zabezpečuje pre mesto re-
alizáciu a kontrolu realizácie investičných akcií, 
opravy budov a udržiavanie priestranstiev, čis-
totu v meste, úpravu parkov a ihrísk, osádzanie  
a údržbu lavičiek a v spolupráci s firmou EKO-
VER aj kosenie, údržbu verejného osvetlenia  
a zber odpadov.
Každú zimu sa pracovníci oddelenia starajú 
o odpratávanie snehu. V zime 2012 pripravili 
aj mantinely pre klzisko a ľadovú plochu, aby 
umožnili športové vyžitie hlavne detí a mladých 
Krompašanov. 
Aj napriek rôznym problémom je snaha udržia-
vať mesto čisté, upravené a plne funkčné.
Snažíme sa zabezpečiť poriadok a čistotu na ve-
rejných priestranstvách, chod fontán i jednotli-
vých zariadení mesta (ihriská, pieskoviská, kluby 
a parky). Samozrejme, často je potrebné zhod-
notiť a stanoviť poradie dôležitosti jednotlivých 
prác, preto sú niektoré zdanlivo súrne podnety 
realizované neskôr. O to viac nás zamrzí, že ak sa 
niečo v meste upraví, opraví alebo skrášli, dlho to 
nevydrží a v krátkej dobe je znova všetko zničené 
alebo poškodené. Možno ste si všimli, že verejné 
priestranstvá i fontány často znečisťujú deti rôz-
neho veku, a to i pod dozorom rodičov. Je jasné, 
že ak sa už v útlom veku nenapomenú, rýchlo po-

chopia, že môžu si robiť čo chcú, a potom vyrastá 
generácia, ktorej chýba vzťah k hodnotám.
Ako každý rok, aj tento sa snažíme opraviť maxi-
málne množstvo ciest, nakoľko nám to dovoľuje 
rozpočet mesta. Tohto roku sme stihli opraviť 
aj časť strechy na Dome kultúry, urobiť drobné 
opravy a pripraviť plaváreň na sezónu. Pripravili 
sme tiež detské ihriská a zabezpečujeme opravu  
a natieranie lavičiek a stĺpov verejného osvetle-
nia. 
Mesto Krompachy čaká v blízkej budúcnosti rea-
lizácia veľkého projektu, a to vybudovanie Hne-
dého priemyselného parku v chátrajúcej časti 
areálu SEZ. Po ukončení projektu by tam mohlo 
nájsť prácu aj niekoľko stoviek ľudí.
V prípade čiernych skládok odpadu, ktoré už 
nachádzame v rôznych častiach mesta, sa často 
stáva, že krátko po zlikvidovaní takejto skládky 
tam ľudia začínajú voziť odpad znova, napriek 
tomu, že v meste je mnoho kontajnerov aj na se-
parovaný odpad.
Vážení spoluobčania, ako vidíte, stále je čo zlep-
šovať a aj napriek problémom, sa o to snažíme. 
Preto nás teší každá vaša iniciatíva či podnet. 
Všetci predsa chceme bývať v peknom, čistom 
meste.

Ing. Štefan Ondáš, 

vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a technických služieb

Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme 
jubilantom, ktorí sa v júni 
dožívajú: 

85 rokov
Zuzana Dulinová

75 rokov
Štefan Onderčin
Helena Franková
Anna Vilmanová
Terézia Kuffová
Jozef Nagy

 75 rokov
Rudolf Vietoris

Narodenia v júni   
Sára Dirdová 
Renáta Dunková 
Leo Fedorjak 
Jazmína Holubová 
Peter Jánošík 
Olívia Ondášová 
Viliam Pokuta 
Laura Salawa 
Samuel Sokolský 
Marián Všivák 
Pavol Žaludek

Úmrtia v júni 
Eva Furmanová 1958 – 2013 
Július Gajdoš 1941 – 2013 
Martina Leskovská 1977 – 2013 
Emília Palenčárová 1934 – 2013 
Martin Turlík 1949 – 2013 

• Kúpim obraz starých Krom-
pách. Informácie na Mest-
skom úrade, číslo dverí 1.

• Predám trojizbový byt na 
Maurerovej ulici v Krompa-
choch. Tehlový, obytná plocha 
80,9m2. Cena dohodou. Kon-
takt: 0948 700 621.

INZERCIA
POZVÁNKA

Pozývame Vás 
na 22. ročník 

Dní mesta Krompachy 
a Krompašský jarmok

ktoré sa uskutočnia 
19. – 21. septembra 2013

Program a viac informácií nájdete 
v septembrovom čísle Krompašského spravodajcu
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Športové aktivity žiakov ZŠ s MŠ Maurerova 
ulica v školskom roku 2012/2013

Exkurzia na dopravné ihrisko

Mnohoročné skúsenosti zo športovej pra-
xe i teoretické poznatky potvrdzujú, akú 
osobitnú pozornosť je potrebné venovať 
výberu pohybových aktivít detí  v školskom 
veku.  Sedenie v školskej lavici prináša 
pre dieťaťa doposiaľ nepoznané zaťaženie  
a preto je dôležité deti viesť k športovaniu. 
Za športové súťaže na našej škole sú zodpo-
vední Mgr. Petrovská a Mgr.  Kukura. Žiaci 
sa počas školského roka zapojili do týchto 
súťaží: Obvodné majstrovstvá v cezpoľnom 
behu, 47. ročník Behu ulicami Krompách, 
Obvodné majstrovstvá v bedmintone, 
Obvodné majstrovstvá v stolnom tenise, 
Obvodné majstrovstvá v basketbale, Ob-
vodné majstrovstvá v streľbe zo vzduchovej 
pušky, Vybíjaná, Športové hry v Krompa-
choch Zober loptu a nie drogy a Spišské 
športové hry. Šport má na našej škole veľ-
mi dobrú tradíciu, o čom svedčia viaceré 
pekné umiestnenia žiakov v rámci okresu. 
Tešíme sa z ich výsledkov a všetkým úspeš-
ným športovcom blahoželáme. Zároveň 
ďakujeme všetkým žiakom zapojeným do 
športových aktivít a pripomíname, že naj-
dôležitejšie je, že  urobili niečo pre svoje 
zdravie. 

Športové triedy - basketbal
Dievčatá zo športovej triedy, ktoré hrajú za  
Kovohuty Krompachy sa zúčastnili krajskej 
basketbalovej ligy.  Súťaž začala v septem-
bri a skončila v apríli. Družstvo žiačok 

ôsmeho ročníka sa umiestnilo na peknom 
2. mieste za prvou Rožňavou. Na 3. mieste 
sa umiestnili žiačky zo  Spišskej Novej Vsi, 
na 4. mieste dievčatá z Lendaku a piate 
basketbalistky Union Košice. Družstvo 

mladších žiačok sa umiestnilo na piatom 
mieste, ligu vyhrali žiačky Danmax Košice 
A. Našim basketbalistkám blahoželáme  
k pekným športovým výsledkom a veríme, 
že sa im bude dariť aj v budúcej sezóne.

Žiaci druhého ročníka a žiaci špeciálnej triedy 
sa zúčastnili exkurzie na Dopravné ihrisko 
v Poprade. Cieľom bol nácvik praktických 
zručností z dopravnej výchovy. Žiakom sa 
venoval inštruktor dopravnej výchovy, ktorý 
žiakom vysvetlil pravidlá cestnej premávky 
pre cyklistov a chodcov. Hlavne v letných me-
siacoch stúpa množstvo dopravných nehôd, 
ktorých účastníkmi žiaľ bývajú aj deti. Pre-
vencia v tomto smere je u detí veľmi dôležitá. 
Na dopravnom ihrisku si naši žiaci vyskúšali 
praktické situácie pri jazde na bicykloch, 
alebo ako chodci. Pripomenuli sme si aj 
dôležitosť ochrany života a zdravia. Deti si  
z dopravného ihriska odniesli veľa praktických 
skúseností a počas prázdnin budú určite v do-
prave opatrnejší. Tešíme sa, že sa po prázdni-
nách bez nehody vrátia do školských lavíc.

ilustračné foto

Pripravila Mgr. Michaela Micherdová,

koordinátorka ZŠ s MŠ Maurerova ulica
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OKIENKO ZDRAVIA 

Toto leto sa na nedostatok teplých dní sťa-
žovať nemôžeme, práve naopak, horúčavy 
dávajú mnohým ľuďom poriadne zabrať. 
Ako ich prežiť bez ujmy na zdraví, radí pro-
dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, 
pracovník I. internej kliniky UPJŠ LF a UNLP 
a výkonný riaditeľ Medzinárodného kolé-
gia kardiológie prof. MUDr. Daniel Pella, 
PhD.

„Je dobré dodržiavať niekoľko hlavných zá-
sad, a to vyhýbať sa v čase horúčav pohybu na 
priamom slnku, dodržiavať pitný režim, no-
siť vzdušné oblečenie a dávať si pozor na veľké 
teplotné rozdiely pri prechode z exteriéru do 
vnútorných priestorov a naopak. Zvlášť to 
platí pre starších ľudí, deti, tehotné ženy a ľudí 
zaťažených kardiovaskulárnymi ochorenia-
mi,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.  
Dospelý človek by mal podľa neho počas dňa 
vypiť najmenej tri litre tekutín. Piť je treba  
o to viac, čím je človek fyzicky aktívnejší, a to 
predovšetkým minerálnu alebo stolovú vodu 
a ovocné šťavy a džúsy. Vhodný je aj bylinko-
vý či v primeranej miere zelený čaj, nevhod-
né  sú presladené nápoje s obsahom CO2, 
kofeínu chinínu či alkoholu. „Konzumovať 
alkohol v horúčavách je nebezpečné, pretože 
je močopudný a vedie k strate tekutín v orga-
nizme a tiež spôsobuje rozširovanie ciev, čím 
sa znižuje krvný tlak, krv sa zahusťuje a slab-
šie sa okysličuje mozog. Zároveň zrýchľuje 
metabolizmus a produkciu tepla v organizme 
a tiež znižuje prah citlivosti človeka na smäd, 
preto je lepšie v teplých  dňoch po alkoholic-
kých nápojoch vôbec nesiahať. Každoročné 
letné skúsenosti však ukazujú, že Slováci aj 
v horúčavách často ‚zhrešia‘ a siahnu aj po 
alkoholických nápojoch, hádam najčastej-
šie po pive, výnimkou však nie je ani víno, či 
destiláty. Ak sa už tak stalo, o to viac je dô-
ležitejšie, obzvlášť pri požití destilátov, dbať 
na súčasný príjem dostatočného množstva 
minerálnej, či stolovej vody. Tí, ktorí predsa 
len neodolajú posedeniu pri pohári piva, by 
mali rozhodne preferovať pivo so žiadnym, 
resp. nízkym obsahom alkoholu. Medzi 
močopudné patria aj nápoje s obsahom ko-
feínu a chinínu, preto je vhodné piť kávu či 
silný čierny čaj alebo tonik v horúčavách len 
v obmedzenom množstve a opäť nezabúdať 
dopĺňať tieto nápoje vodou,“ vysvetľuje prof. 
MUDr. Daniel Pella, PhD. Odporúča tiež 
dať prednosť pred konzumáciu ťažších jedál  
(s vyšším obsahom tukov a koncentrovaných 

cukrov) radšej zelenine a ovociu s vysokým 
obsahom vody ako sú uhorky, paradajky, 
melóny, broskyne a ďalšie. „Predovšetkým 
seniori sú v týchto dňoch ohrození dehydra-
táciou, pretože sa im často ani pri vysokých 
teplotách nežiada jesť ani piť, alebo sa ne-
chcú zámerne napiť, lebo sa obávajú stúp-
nutia krvného tlaku či nepríjemnému úniku 
moču. Navyše často užívajú močopudné lieky, 
čo situáciu ešte zhoršuje, pretože sa starší ľu-
dia už aj bez toho rýchlejšie dehydrujú, keďže 
ich organizmus udržiava vodu ťažšie a tiež sa 
rýchlejšie prehreje alebo podchladí. Prijímať 
dostatok tekutín je však odporúčanie platné 
pre každého, piť by sme mali pravidelne  
v menších množstvách počas celého dňa, nie-
len keď cítime smäd, lebo ten už predstavuje 
varovný signál organizmu, že má telo deficit 
vody,“ zdôrazňuje prof. MUDr. Daniel Pella, 
PhD., podľa ktorého môže byť nedodržiava-
nie pitného režimu rovnako nebezpečné ako 
pohyb na priamom slnku v čase najväčších 
páľav. Dať si pozor je treba aj na pitie priveľmi 
studených nápojov (obzvlášť tých, ktoré sú 
sýtené oxidom uhličitým, teda všetky nápoje 
„s bublinkami“), ktoré viac dráždia sliznice, 
dôsledkom čoho môže byť zápal hrdla či ža-
lúdka. Človeka ohrozuje prehriatie nielen pri 
pohybe na priamom slnku, ale aj zdržiavanie 
sa v prehriatych miestnostiach, ktoré je pre-
to potrebné dobre vetrať, a tiež sú nebezpeč-
né veľké teplotné rozdiely medzi exteriérom 
a vnútornými priestormi zabezpečenými  
klimatizáciou. To platí aj pre presun autom 
alebo klimatizovanými hromadnými do-
pravnými prostriedkami  –  teplotný rozdiel 

by nemal byť väčší ako desať stupňov Celzia. 
V čase horúčav by mali ľudia nosiť vzdušné 
oblečenie z prírodných materiálov svetlých 
farieb a na hlave by nemala chýbať nejaká 
pokrývka - klobúk alebo čiapka ako ochrana 
pred slnečným úpalom. Okolo poludnia nie 
je vôbec vhodné vychádzať na priame slnko, 
ani vykonávať fyzicky namáhavú prácu. Čo 
sa týka opaľovania, aj to by sme mali odložiť 
na čas mimo najväčších páľav, teda buď do-
poludnia do 11. hodiny alebo popoludní po 
15. hodine. „Prehriatie organizmu sa pre-
javuje zvýšením telesnej teploty, malátnos-
ťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi  
a nevoľnosťou až zvracaním a jeho dôsled-
kom môže byť kolaps, kedy človek stratí 
kontrolu nad svojim telom a jeho odpadnutie 
je neraz spojené s krátkodobou poruchou 
vedomia. Organizmus zdravého človeka 
sa z neho pomerne rýchlo spamätá, no pre 
staršieho, chorého či malé dieťa môže mať 
vážne zdravotné následky a nutné je nielen 
ich ambulantné ošetrenie, ale niekedy aj dlh-
šia liečba v nemocnici,“ dodáva prof. MUDr. 
Daniel Pella, PhD.

Prednostka Kliniky cievnej chirurgie UPJŠ 
LF a VÚSCH, a. s., prof. MUDr. Mária Franko-
vičová, PhD. radí ľuďom s kardiovaskulár-
nymi problémami dbať v lete vo zvýšenej 
miere o ich cievny systém. 
Ľudský organizmus má regulačné mecha-
nizmy, aby sa s vyššími teplotami vyrovnal - 
zvýšeným potením sa ochladzuje, no zároveň 
tak stráca z tela tekutiny a objem krvi  sa zni-
žuje. Navyše sa cievy teplom rozšíria a člove-

Ako prežiť horúce letné dni bez ujmy na zdraví
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ku môže pri tejto kombinácii výrazne klesnúť 
tlak. Srdce vtedy začne pracovať intenzív-
nejšie, aby zvýšilo objem prečerpávanej krvi  
a sťahy svalov sú výraznejšie a rýchlejšie.
„Pri nedostatočnej cirkulácii krvi sa voda 
zadržiava v obličkách, v tele sa hromadia 
toxíny a zhoršuje sa látková výmena. Zdra-
vý organizmus sa s takouto záťažou, aj keď 
je extrémna, vyrovná, avšak postihnutý 
srdcovo-cievny systém to už nedokáže. Pri 
neúmerne zrýchlenej činnosti srdca ho po-
škodené tepny nestíhajú zásobovať krvou 
a srdce začne trpieť nedostatkom kyslíka. 
Ohrozené je tak infarktom myokardu, ktorý 
sa začína tupou alebo pálčivou bolesťou za 
hrudnou kosťou, ktorá sa neskôr šíri do ra-
mien, krku a čeľustí.  Svalu klesá výkonnosť, 
nie je schopný prečerpať potrebné množstvo 
krvi k ďalším životne dôležitým orgánom, 
navyše sa krv môže hromadiť v pľúcach, čím 
sa zhorší aj dýchanie,“ hovorí profesorka. 
V horúčavách sú ohrození aj starí ľudia, 
ktorí majú nižší tep. Pri vysokých teplotách 
sa frekvencia ich srdcového rytmu zvyšu-
je, ale opotrebovaný sval za ňou zaostáva 
a človek preto pociťuje celkovú slabosť.  
Z detí sú najviac ohrozené tie s vrodenými 
srdcovými  poruchami, obzvlášť keď čakajú 
na operáciu alebo majú tesne po nej. Situ-
áciu môže skomplikovať aj užívanie liekov 
na odvodnenie - o to viac by mali pacienti, 
ktorí ich užívajú, zvýšiť množstvo prijatých 
tekutín. Organizmus odvodňuje aj pitie kávy 
a alkohol zas pôsobí močopudne, preto môže 
byť pitie kávy a alkoholu v horúčavách rizi-
kové. Taktiež je treba myslieť na to, že starší 
ľudia často nepociťujú vôbec smäd, takže 
im chýba prirodzené varovanie, že strácajú  
v organizme potrebné tekutiny. „Deti a starí 
ľudia by sa počas horúčav nemali pohybovať 
na priamom slnku, zvlášť medzi  11. a 15. 
hodinou. Ak sa prehrejú alebo dostanú úpal, 
ich zdravotný stav sa môže výrazne  zhoršiť  
a hrozí im kolaps a zlyhanie srdca. Negatívne 
môže najmä meteosenzitívnych ľudí  pôsobiť 
aj striedanie chladných a horúcich dní, s kto-
rým sa stretávame v posledných  mesiacoch. 
Kardiaci a ľudia s vysokým krvným tlakom 
môžu citlivo reagovať už na  desaťstupňové 
ochladenie alebo oteplenie v priebehu 24-ho-
dín. Pri prílive teplého vzduchu zvyknú mať 
ťažkosti aj hypotonici alebo ľudia s poruchou 
regulácie krvného tlaku.
A problémy si ľudia spôsobujú neraz aj sami, 
keď striedajú prehriaty exteriér s priveľmi vy-
chladenými klimatizovanými interiérmi. Pri 
väčších rozdieloch teplôt môžu najmä starší 
ľudia po prechode z chladného priestoru na 
priame slnko dostať šok v dôsledku zlyhá-
vania adaptačných mechanizmov. Aby toho 
nebolo málo, nezdravý pre nich môže byť aj 

samotný dlhší pobyt v chladnom priestore, 
napríklad klimatizovanom nákupnom cen-
tre. Pretože uzatvorené najmenšie cievy spô-
sobia pocit chladu a zimomravosti a navyše 
im hrozí 
riziko respiračnej infekcie, dokonca až zápal 
pľúc,“ konštatuje prof. MUDr. Mária Franko-
vičová, PhD. Okrem závažných zdravotných 
problémom hrozia v lete aj zdravým ľuďom 
tie menej  závažné, napríklad zvýšená únava 
a opuchy nôh, ktoré môžu byť aj prvými prí-
znakmi vzniku ochorenia žilového systému. 
„Ak sa pocity ťažkých a unavených nôh, tlak 
a teplo, kŕče či ‚mravčenie‘ v dolných končati-
nách opakujú častejšie, svedčia o chronickej 
žilovej nedostatočnosti, ktorá súvisí s poru-
šením cirkulácie krvi v žilách a jej návratom 
z nôh späť do srdca. Tento fyzikálny jav  je 
začiatočným prejavom možných problémov  
v cievnom systéme, na ktorý pôsobí gra-
vitácia. V dôsledku upchatia (trombózy) 
alebo rozšírenia žíl (varixy) a následnej 
nedostatočnosti žilových chlopní, nie sú žily 
schopné odvádzať krv z nôh a obmedzeným 
odtokom krvi z končatiny vzniká pretlak 
krvi v hlbokých žilách. Porušená vnútorná 
stena žíl potom spôsobuje únik tekutín do 
okolitého tkaniva, čím dochádza k vzniku 
opuchov, porušeniu steny žiliek a vlásočníc  
a k zápalu podkožia. Tým sa objavujú vidi-
teľné zmeny na koži – viditeľná tmavá koža 
v okolí členkov, čo je jedno z najrozšírenejších 
ochorení žíl dolných končatín, ktoré sa preja-
vuje najmä počas horúcich letných mesiacov. 
Aj keď priamo neohrozuje život, má nepriaz-
nivý vplyv na jeho kvalitu a prináša so sebou 
veľa  obmedzení,“ hovorí prof. MUDr. Mária 
Frankovičová, PhD., podľa ktorej prispieva  
k zhoršeniu príznakov žilovej nedostatočnos-
ti a rozvoju kŕčových žíl aj užívanie hormo-
nálnej antikoncepcie, či hormonálne zmeny 
a zvýšenie telesnej hmotnosti v tehotenstve 
alebo menopauze. Závažným faktorom, 
ktorý sa týka aj mužov, je fajčenie.  „Popri 
jeho škodlivosti na dýchacie ústrojenstvo  
a tráviaci trakt poškodzuje aj srdce a cievy, 
pretože sa vytvárajú škodlivé oxidačné látky 
spôsobujúce poškodenie cievnych stien a žily 
sú potom náchylné na rozširovanie. Ďalším 
problémom je nadváha, ktorá sa takisto 
podpisuje pod rozširovanie ciev a spôsobuje, 
že chlopne strácajú svoju pružnosť. Na vznik 
chronickej žilovej nedostatočnosti môže mať 
vplyv aj celkový životný štýl, napríklad sedavé 
zamestnanie, dlhé státie, nesprávna výživa  
a nedostatok pohybu, no výskyt jeho prízna-
kov sa zvyšuje najmä v letnom období v dô-
sledku tepla,“ zdôrazňuje prednostka Klini-
ky cievnej chirurgie Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach a VÚSCH, a.s., podľa ktorej 
treba na prevenciu myslieť stále, pri dlhom 

sedení za počítačom, cestovaní v aute alebo 
letoch lietadlom, kde v dôsledku nedostatku 
pohybu a sedenia v stiesnenom priestore 
hrozí vznik krvnej zrazeniny v žile a násled-
ná pľúcna embólia s fatálnymi následkami.

RNDr. Jaroslava Oravcová

PR manažérka LF a hovorkyňa UPJŠ 

Prevencia pred kolapsom  
z tepla: 

• Vyhýbajte sa priamemu slnku v čase najväčších 
horúčav.
• Dodržujte pitný režim – vypite minimálne  
3 litre tekutín denne, najlepšie stolové a minerálne 
vody alebo bylinný čaj. Pozor na konzumáciu alko-
holu, kávy, čierneho čaju a toniku, ktoré odvodňujú.
• Ochladzujte sa vlažnou vodou, hlavne na zátylku.
• Pri pobyte vnútri dostatočne vetrajte miestnosti 
alebo používajte ventilátory či klimatizáciu, dbajte 
však na to, aby rozdiel medzi teplotou vonku a 
vnútri nebol veľmi veľký.
• Obliekajte si vzdušné odevy z prírodných mate-
riálov, najlepšie svetlých farieba chráňte si hlavu 
klobúkom alebo čiapkou.

Prevencia pred vznikom 
cievnej nedostatočnosti

• zdravý životný štýl – hlavne dostatok pohybu  
a udržiavanie telesnej hmotnosti
• preventívne užívanie liekov ako je Acylpyrín alebo 
Anopyrín po dohode s lekárom
• nenosenie extrémne úzkeho šatstva a ani sťahu-
júcich ponožiek, podkolienok a podväzkov, ktoré 
zabraňujú správnemu prúdeniu krvi v cievach
• zníženie príjmu solí a sodíka v konzumovaných 
potravinách a tekutinách zvýšenie príjmu 
tekutín, najlepšie čistej vody alebo riedených ovoc-
ných a zeleninových štiavy 
• nesedávať s prekríženými nohami, pri dlhom se-
dení si dopriať aspoň krátky pravidelný pohyb
• pri dlhej ceste prekrvovať nohy príležitostným 
prechádzaním sa a cvičením - napínaním a uvoľ-
ňovaním lýtkových svalov, krčením palcov na 
nohách a krúžením chodidiel a dbať na prijímanie 
dostatku tekutín pred cestou aj počas nej. Cvi-
čeniu v priebehu dlhých ciest by sa mali venovať 
najmä tehotné ženy, ľudia nad 50 rokov, pacienti 
s postihnutím srdca a ciev (vrátane kŕčových žíl)  
a ľudia s poruchou zrážavosti krvi a nadváhou
• v prípade jestvujúcich problémov používať kom-
presívnu (tlakovú) bandáž postihnutej 
končatiny alebo jej polohovanie do zvýšenej polo-
hy, najlepšie nad úroveň srdca
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PÔSOBENIE GUNDELFINGEROVCOV  
V KROMPACHOCH
Odvtedy ako Jeremiáš Gundelfinger získal 
v roku 1592 prvé zemianské kúrie v Krom-
pachoch a stal sa tak samostatným zemepá-
nom, majetky Gundelfingerovcov sa stále 
rozrastali. Potomkovia Jeremiáša Gundel-
fingera ostávali naďalej v Krompachoch 
ako samostatní zemepáni a popri tom často 
zastávali aj rôzne úradnícke funkcie. V sú-
vislosti so zaisťovaním majetkových práv 
rodiny Gundelfingerovcov sa v mestskej 
knihe Krompách zachoval zaujímavý zápis, 
ktorý pochádza z obdobia, keď Jeremiáš ešte 
nevlastnil kúrie v Krompachoch. Na jednej 
strane poukazuje na významné postavenie 
Krompách v rámci richnavského panstva, 
na druhej strane je dokladom zriedkavého 
spôsobu súdnictva v tomto meste. Jeremiáš 
Gundelfinger ako ,,zamestnanec“ zemepá-
na a v podstate ako šľachtic sa musel podľa 
vtedajších zvyklostí obracať so svojimi 
právnymi záležitosťami buď na hlavného 
zemepána, alebo na stolicu. Keď sa rozho-
dol uzavrieť dohodu vo veci práva svojich 
nevlastných detí, uzavrel ju v Krompachoch 
pred mestskou radou v roku 1579 a dal si ju 
aj zapísať do protokolu mesta. O dva roky 
však túto dohodu napadli dvaja ľudia. Zá-
ležitosť preto riešil odvolávací súd, zložený  
z dvoch členov mestskej rady z Levoče, 
dvoch členov mestskej rady zo Spišských 
Vlách a z 12 richtárov obcí richnavského 
panstva. Otázne ostáva, prečo túto zá-
ležitosť riešil takýto odvolávací súd, keď  
v tom čase mal byť normálnou odvolávacou 
inštanciou zemepán. O tom, že majetok 
Gundelfingerovcov sa neustále zväčšoval 
svedčí napr. kúpa kúrie a majetkov od 
Bartolomeja Petróciho. Kupcom bol Ján 
Gundelfinger v roku 1636 a zaplatil 1400 
zlatých. Zväčšovanie majetkov však malo 
aj negatívne následky. Pre snahu rozširovať 
svoj majetok sa Gundelfingerovci čoraz čas-
tejšie dostávali do sporov s hlavnými zeme-
pánmi i s mestom. Napr. v roku 1638 bola 
povodňou poškodená hať pred železným 
hámrom, ktorý patril Gundelfingerovcom. 
Tí žiadali od mesta súhlas na výrub stromov 
v mestskom lese, ktoré mali byť použité na 
opravu. Mesto im súhlas nedalo, ale Gun-
delfingerovci to nerešpektovali, preto dalo 
mesto uväzniť drevorubačov, ktorí pre rodi-
nu pracovali. Pre množiace sa spory sa zišli 
v krompašskej kúrii Daniela Gundelfingera 
zástupcovia Spišskej stolice, zástupcovia 
mesta a Daniel Gundelfinger so synmi 
Jánom a Jeremiášom. Dňa 11. 12. 1652 

uzavreli dohodu, ktorá 
okrem iného obsahovala, 
že polia, ktoré si obyvate-
lia Krompách neprávom 
privlastnili, vrátia Gundel-
fingerovcom, ale zasiatu 
úrodu z nich si môžu ešte 
zobrať. V dohode sa tiež 
stanovilo, že svoje finančné 
požiadavky si majú Gun-
delfingerovci vymáhať od 
richtára Krompách, a nie 
od jednotlivých obyvateľov. 
Okrem Gundelfingerovcov 
sa výrazne presadzovala 
v Krompachoch i ďalšia 
rodina – Holovci. Súperili 
medzi sebou, čo viedlo  
k častým nezhodám a preto 
3. januára 1654 tieto rodi-
ny uzavreli medzi sebou 
dohodu o ukončení sporov  
a o spôsobe riešenia prí-
padných ďalších nezhôd 
medzi nimi. Za Gundelfingerovcov podpí-
sali túto dohodu Jeremiáš a Ján Gundelfin-
ger. Aby si Gundelfingerovci posilnili svoje 
pozície, legitimovali v tomto roku svoje 
zemianstvo pred Spišskou stolicou.  Keď 
v roku 1693 vymrela rodina Rotalovcov, 
daroval Leopold I. v tom istom roku ich ma-
jetky vrátane polovice Krompách Štefanovi 
Čákimu. Druhá časť Krompách bola ešte 
stále v držbe Tököliovocov. Keď v roku 1678 
Žigmund Tököli zomrel a rok na to i jeho 
syn Mikuláš, prešlo vlastníctvo Krompách 
na Mikulášovu dcéru Evu, vydatú za Štefa-
na Sirchicha. Rodina Sirchich pochádzala z 
Poľska a Štefan býval v Trenčíne. Za správcu  
svojich  majetkov vymenoval Juraja Gundel-
fingera. Krompachy sa po dlhom čase opäť 
zjednotili až v roku 1725, keď ich celé vzal 
do zálohy jediný zemepán Pavol Okoličáni. 
Ako nájomca majetky veľmi nešetril a sna-
žil sa z nich vyťažiť čo najviac. Bezohľadne 
rúbal lesy a využíval všetky svoje práva 
do roku 1749, kedy sa dostalo takmer celé 
mesto do vlastníctva Čákiovcov – až do zru-
šenia poddanstva v roku 1848. Mestu však 
zostali nejaké lesy a tak ich v roku 1765 dalo 
Čákiovcom do  správy, kým sa nezregene-
rujú. Dohodli sa, že sa lesov nedotkne ani 
jedna strana. Spočiatku šlo všetko dobre, 
ale postupne začali Čákiovci považovať lesy 
za svoje. Od roku 1792 sa začal spor medzi 
mestom, Čákiovcami a do sporu sa zaplietla 
i rodina Gundelfingerovcov, ktorá si tiež ro-
bila nároky na krompašské lesy. Spor sa ťa-

hal až do roku 1847, kým sa mesto neodvo-
lalo k panovníkovi. Ten uznal, že lesy patria 
mestu a spor bol tak po dlhých desaťročiach 
ukončený. Podľa viacerých prameňov vlast-
nili v roku 1700 Gundelfingerovci v Krom-
pachoch majer, Daniel Gundelfinger mal 
päťželiarov a vlastnil štyri opustené domy, 
Juraj Gundelfinger mal dvoch želiarov  
a vlastnil dva opustené domy. Gundelfinge-
rovci svoje majetky usilovne rozmnožovali 
aj v 18. storočí a získali v Krompachoch vý-
znamné postavenie. V polovici 18. storočia 
tu mali majetky Ladislav, Juraj a Žigmund 
Gundelfinger. Tí tu boli aj počas urbárskej 
regulácie v roku 1772 – vtedy mal Ladi-
slav Gundelfinger deväť podaných, Juraj 
Gundelfinger 11 a Žigmund Gundelfinger 
dvoch poddaných. Veľmi zaujímavá je listi-
na Žigmunda a Juraja Gundelfingerovcov,  
v ktorej zakazujú svojim poddaným i cu-
dzím ľuďom bez ich súhlasu rúbať drevo  
v ich lese a zakladať kopanice. Aj v 19. 
storočí si Gundelfingerovci udržali svoje 
postavenie v Krompachoch. V roku 1835 
tu mali významné postavenie František 
Gundelfinger starší, František Gundelfin-
ger mladší, Karol Gundelfinger, Žigmund 
Gundelfinger a Albert Gundelfinger. Už 
spomínaný Juraj Gundelfinger – podžupan 
Spišskej stolice,  bol jedným z posledných 
najznámejších členov rodiny a bol starým 
otcom Júliusa Gundelfingera.

Mgr. Jana Chibelová, rod. Chovancová

Pokračovanie v budúcom čísle

JÚLIUS GUNDELFINGER – ZABUDNUTÝ KROMPAŠSKÝ RODÁK (1833 – 1894)
2. časť
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Nastal čas, keď záhradkár plným priehrš-
tím zberá ovocie svojej práce na záhrade. Je 
to aj čas, keď sa môžeme zásobiť vitamínmi 
a zdraviu prospešnými látkami z ovocia  
a zeleniny. Zelenina je neodlučiteľnou 
zložkou racionálnej výživy človeka. Jej kaž-
dodenná konzumácia prispieva k správnej 
látkovej výmene a je tiež prevenciou pred 
rozličnými chorobami.
Takmer každá zelenina obsahuje vitamín 
C. Najviac jeho v zelenej paprike, petržle-
novej vňati, chrene, hlúbovinách a listovej 
zelenine. Z ovocia ho najviac obsahujú čier-
ne ríbezle, jahody a červené ríbezle, ale viac 
alebo menej každé ovocie. Vitamín C sa pri 
vysokej teplote rozkladá. Kuchynskú úpra-
vu zeleniny by sme preto mali obmedziť len 
na nevyhnutne potrebný čas. Taktiež styk 
so železom (nie nerezom) a meďou rozkla-
dá vitamín C. tento vitamín je jeden z naj-
dôležitejších, pretože zabezpečuje ochranu 
organizmu pred infekciami, znižuje únavu, 
aktivuje látkovú výmenu a jeho dostatočný 
príjem znižuje riziko rakovinových ochore-
ní.
Ďalší dôležitý z radu vitamínov je karotén 
(provitamín A). Na karotén je bohatá 
mrkva, rajčiak a všetky zelené časti plodín, 
ako listy petržlenu, kel a listy hlúbovín. 
Provitamín A zlepšuje zrak, najmä videnie 
v noci, pôsobí proti vypadávaniu vlasov  
a pri ochoreniach kože a sliznice. Jeho ne-
dostatok sa prejavuje rastovými porucha-
mi a znížením odolnosti proti infekčným 
chorobám, hlavne z nachladnutia, chrípke, 
angíne a zápalu pľúc. Karotén je relatívne 
stály a jeho plnohodnotným zdrojom sú aj 
zeleninové konzervy.
Vitamín B1 obsahujú strukoviny, kapusta 
(najmä červená), kel, červená repa, pažítka 
a hlávkový šalát. Bohatým zdrojom vita-
mínov zo skupiny B sú otruby a kvasnice. 
Vitamín B2 sa nachádza v špenáte, špargli, 
fazuľových a hrachových strukoch. Nedo-
statok vitamínov zo skupiny B spôsobuje 
poruchy látkovej výmeny, únavu, nechu-
tenstvo, poruchy rastu choroby, kože, ne-
spavosť, podráždenosť, chudokrvnosť.
Dodávateľmi vitamínu PP sú najmä hrach, 
fazuľa, špargľa, zeler, kel, kaleráb. Nedo-
statok sa prejavuje bolesťami v ústach, 
sčervenaním sliznice, zhrubnutím kože aj 
jej lúpaním. Pri trvalom nedostatku vita-

mínu PP dochádza k narušeniu nervovej 
sústavy, zoslabeniu pamäte a nespavosti. 
Vitamín E je najmä v zelenom hrášku, keli, 
hlávkovom šaláte, petržlene a najmä v bro-
kolici. Zvykneme ho nazývať a vitamínom 
mladosti. Obsahujú ho aj pšeničné klíčky  
a orechy. Jeho nedostatok v potrave narúša 
tvorbu pohlavných hormónov, spôsobuje  
aterosklerózu, chudokrvnosť, slabosť srd-
cového svalu a poruchy látkovej výmeny. 
Za zmienku stojí aj vitamín H, ktorý obsa-
huje karfiol, špenát hrášok a bôb, ktorého 
nedostatok sa prejavuje zápalmi pokožky. 

Vitamín K obsiahnutý v listovej zelenine, 
je potrebný pre normálne zrážanie krvi  
a hojenie rán.
Zeleninu môžeme považovať aj za hlavný 
zdroj minerálnych látok, obsiahnutých  
v prístupnej fyziologicky účinnej forme  
s relatívne nízkym obsahom sodíka, 
oproti ostatným elementom. Zelenina 
celkovo zlepšuje kvalitu našej strany, robí 
ju pestrou, aromatickou a chutnou. Vyu-
žime preto plody našej práce na zlepšenie  
a upevnenie zdravia. 

Ján Miľo

ZÁHRADKÁRSKA PORADŇA
Zdravie 
zo záhrady

ilustračné foto
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Týždeň našich gymnazistov v Paríži
Písal sa dvadsiaty šiesty jún 2013. Za okna-
mi domov nás strašilo nepriaznivé daždivé 
počasie. Ale čo by sme to boli za gymna-
zisti, keby nás odradilo škaredé počasie? 
A najmä, na našej ceste do najromantickej-
šieho mieste na svete, do Paríža. Nahádzali 
sme svoje kufre do autobusu, pohodlne sa 
usadili a upaľovali do nášho cieľa. Čoskoro 
sme však pochopili, že spať v autobuse sa 
nedá úplne podľa našich predstáv, a tak 
sme boli vďační za každú prestávku na ben-
zínke, kedy sme si mohli popreťahovať kos-
ti. V Bratislave sme ešte rýchlo vyzdvihli 
našu sprievodkyňu a ďalej sme sa ponáhľali 
dokončiť našu cestu.
 Zaslúžená veľká pauza prišla v krásnom 
meste Mníchov. Naša sprievodkyňa, ktorú 
sme si za tých pár hodín osvojili familiárne 
volať Monika, nám priblížila toto mesto. 
Navštívili sme napríklad Deutsches Mu-
seum, ktoré bolo plné zaujímavých pred-
metov. Potom sme sa vybrali na obhliadku 
mesta. Ani Nemecko však nebolo veľmi 
prívetivé a spustilo na nás hustý lejak, ktorý 

intenzívnel z minúty na minútu. Utiahli 
sme sa teda do mestských obchodíkov. 
Dievčatá sa schovali do drogérií a obcho-
dov známych značiek a chalani zase do 
reštaurácií či potravín.
 Na druhý deň sme už vo Francúzsku 
navštívili mestečko vedy a techniky, La 
Vilette. Popoludní sme sa konečne vydali 
na prehliadku historického centra. Ani  
v hlavnom meste Francúzska nám počasie 
veľmi neprialo. Síce nepršalo, ale bolo za-
mračené. Ani tento malý nedostatok nás od 
ničoho neodradil a my sme sa veselo fotili 
pri každom strome, lampe či soche. No čo, 
veď všetko to bolo súčasťou Paríža,  a my 
sme chceli s úsmevom spomínať na každú 
maličkosť. 
Videli sme veľkolepý Notre Dame v celej 
jeho kráse aj Latinskú štvrť. Osobne som 
bola uchvátená, že jedno mesto môže byť 
také krásne. Mali sme možnosť vidieť aj 
Univerzitu Sorbonne, ktorá bola ako vy-
strihnutá z historického filmu, či známu 
hrobku Pantheón. 

Naše ďalšie kroky smerovali do Luxembur-
skej záhrady, ako stvorenej na leňošenie. 
Bola ozaj obrovská a ako všetko ostatné  
v Paríži, úchvatná. V ten večer sme sa uby-
tovali v našom hoteli. Nebol veľký, ale za to 
príjemný a útulný. Po  dvoch nociach strá-
vených na autobusovom sedadle sme sa už 
veľmi tešili na normálnu posteľ.  Ale aj tak 
pochybujem, že sa niekto vyspal doružova. 
Všetci sme si totiž chceli užiť noc v Paríži, 
z plných pľúc vdychovať parížsky vzduch 
a mať pritom pocit, že sa táto noc v najro-
mantickejšom mieste na Zemi neskončí.
Ďalší deň ráno, nevyspatí, ale spokojní, 
sme sa vybrali pozrieť si kolosálny zámok 
Versailles. Zlato dominovalo na každom 
kroku a všetky kúty zámku boli honosne 
zdobené. Čerešničkou na torte bola záhra-
da. Zeleň pokrývala celý priestor, farebné 
kvety tancovali okolo zdobených fontán, 
ktorých tam bolo neúrekom. Po prehliadke 
zámku sme naskočili do autobusu a sme-
rovali do najmodernejšej časti Paríža – na 
sídlisko La Défense. Výškové budovy boli 
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všade, kam vám len oko zablúdilo. Osobne 
sa mi táto časť Paríža páčila najmenej. Pa-
ríž je prekrásne historické mesto a táto jeho 
časť mi prišla len ako jeho moderná, dosť 
slabá napodobenina. 
Boli sme sa pozrieť aj v múzeu Louvre. 
Možno je to len môj pocit, ale myslím, že 
nás najviac zaujala veľká, sklenená pyramí-
da uprostred, ako vchod. Po prehliadke sme 
skočili na večeru a vybrali sme sa pozrieť si 
aj Sacré Coeur. Odtiaľ sme mali prekrásny 
výhľad na celý Paríž. Bolo to veľkolepé  
a určite to bol jeden z našich najkrajších 
zážitkov v tomto úžasnom meste. 
Chceli sme si samozrejme prezrieť toto 
mesto lásky aj v noci. Autobusom sme 
prešli okolo niektorých pamiatok a na malú 

chvíľu zakotvili pri vysvietenej Eiffelovke. 
Ten strhujúci pohľad ani neviem opísať. 
Žiadna fotka ani pohľadnica, či dokonca 
slovný opis, sa nevyrovnajú tomu, čo sme 
mali možnosť vidieť na vlastné oči. Žiariaca 
Eiffelovka, splývajúce romantické mesto 
všade vôkol a my uprostred toho všetkého. 
No neznie to dokonale?
Na ďalší deň sme si to pozreli aj opačne – 
mesto z Eiffelovky. Ani v tom nás ničím ne-
sklamala. Videli sme aj Víťazný oblúk, veď 
ako by sme ho mohli vynechať? A chvíľu 
po tom sme sa už prechádzali po najluxus-
nejšej ulici v Paríži – Champ-Elysées. Bola 
plná exkluzívnych a samozrejme drahých 
značiek ako Louis Vuitton, Swarowski, 
Cartiér... asi nemusím ďalej pokračovať.

Po dlhom rozchode sme sa všetci napokon 
stretli na Námestí Concorde. Do jedného 
sme boli unavení a nohy nám dosť bolestivo 
dávali vedieť, koľko sme toho nachodili. To 
nás ešte čakala plavba po Seine, ktorú sme 
však neboli schopní vnímať naplno. Vízia 
spánku v autobuse nás však držala pri ve-
domí.
V ten večer sme Paríž opustili. A môžem aj 
za spolužiakov vyhlásiť, že máme za sebou 
jeden z najlepších výletov v našich živo-
toch. Mesto lásky sa určite má čím chváliť. 
Mne osobne bral dych pri každom kroku.  
A bude mi ho brať pri hoci len malej zmien-
ke o ňom. 

Tatiana Balážová, žiačka kvinty 

Gymnázium Krompachy
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Pripomeňme si staré časy nášho mesta

TuRISTIcKÁ POZVÁNKA

Turistom aj domácim slúži nové Turisticko-informačné centrum v Krompachoch

Prosíme občanov, ktorí vlastnia staré, historické fotografie mes-
ta Krompachy, aby ich zapožičali mestskému úradu na  oske-
novanie. Skener je elektronické zariadenie, ktorým prenesieme  
grafickú informáciu do elektronickej a tú následne spracujeme po-
čítačom. V žiadnom prípade tak nedôjde k poškodeniu fotografií, 
ktoré vám vrátime. Našim zámerom je pripraviť vydanie publiká-
cie, ktorá by zachytila život v minulosti a uchovala tak momenty  

z histórie nášho mesta, ktoré sa nenávratne pominuli. K fotografi-
ám je potrebné uviesť rok ich vyhotovenia (ak je možné aj presnejší 
dátum), miesto ktoré zachytávajú, a ak sú na nich osoby, v prípade 
znalosti aj ich mená.

Fotografie prosíme doručiť zástupcovi primátorky Stanislavovi 
Barbušovi na MsÚ v Krompachoch.     

Na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch (vedľa reštaurácie Melódia) 
otvorili Turisticko-informačné centrum (TIC). Okrem turistických  
a informačných služieb ponúka aj informácie o kultúrnych, spoločen-
ských a športových podujatiach v meste a regióne. V TIC sa nachádza 
aj kníhkupectvo, papiernictvo a predajňa hračiek.  Dobrí žiaci majú 

pri nakupovaní do konca augusta výhodu: za každú jednotku na 
júnovom vysvedčení dostanú pri nákupe nad 10 eur jednopercentnú 
zľavu. Čím viac jednotiek mali na vysvedčení, tým väčšiu zľavu získa-
jú. Otváracie hodiny TIC  sú od pondelka do piatku od 8,30 – 11,30   
a od 12,30 – 17,00 hod. V sobotu je otvorené od 8,30 – 12,00 hod.

Mesto Krompachy, ako organizátor spomienkového stretnutia, 

PozýVA oBčAnoV 
pri príležitosti69. výročia Slovenského národného povstania
v stredu 28. augusta 2013 o 15. 00 hod.pred budovu MsÚ na 

Námestie slobody 

K SláVnoStnéMu AKtu KlADEniA 
VEnCoV A KytíC.

Ing. Iveta Rušinová 
primátorka mesta

Slovenská železná cesta je jednou z ciest kultúrneho de-
dičstva Európy, ktorá spája miesta bývalej ťažby železných 
rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov. Na území 
dnešného Slovenska predstavovalo baníctvo a hutníctvo vý-
znamné odvetvie, ktoré znamenalo ekonomický prínos pre 
štátne formy na tomto území. Viac  informácií o 2. ročníku 
Turistického pochodu po trase Slovenskej železnej cesty pri-
nesieme v septembrovom čísle Krompašského spravodajcu.
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V našom meste sú vytvorené podmienky pre 
aktívne aj rekreačné športovanie a využitie 
voľného času pre všetky vekové kategórie.  
V areáli Základnej školy na Maurerovej ulici 
sa nachádza multifunkčné ihrisko, ktoré je 
počas školského roka využívané hlavne žiak-
mi škôl, ale mimo vyučovania slúži širokej 
verejnosti na športové aktivity - futbal, tenis, 
volejbal, nohejbal či basketbal. Poplatok za 
užívanie ihriska je 1 euro za hodinu. Záujem-
covia o rezerváciu ihriska sa môžu dohodnúť 
u správcu ihriska na telefónnom čísle 0917 
326 139.
Podpore športových aktivít detí a mládeže  
a rozvoju športu slúži aj viacúčelový športo-
vo-zábavný areál s umelou trávou, šatňami  
a sociálnymi zariadeniami na Kúpeľnej ulici, 
ktorý má celoročnú prevádzku. V zimnom ob-
dobí je tam pre verejnosť pripravená prírodná 
ľadová plocha na verejné korčuľovanie. Popla-
tok za užívanie ihriska sú 3 eurá za hodinu. 
Rezerváciu tohto ihriska je možné dohodnúť 
u správcu na telefónnom čísle 0917 833 367.
V centre mesta, na Trangusovej ulici, sa na-
chádza tenisové ihrisko, ktoré je spoplatnené 
sumou 1 euro za hodinu. Vedľa ihriska sa na-
chádza aj upravená, spevnená pogumovaná 
plocha, určená najmä pre menšie deti. Telefo-
nický kontakt na správcu ihriska je 0911 059 
648. 

Ing. Ján Znanec, 

vedúci  Oddelenia školstva, kultúry a športu MsÚ v Krompachoch

Ihriská v Krompachoch ponúkajú široké možnosti športovania
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OSEMSMEROVKA KUPÓN č. 8

Krompašský spravodajca 
je v predaji po 15. dni 
v príslušnom mesiaci. 
Uzávierka príspevkov 

je do 10. dňa daného mesiaca.
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Po manželskej hádke muž nájde na 
stole odkaz:
„Odišla som k mame, na večeru bude 
ryba, ...
(dokončenie v tajničke)

   Autorka: Ružena Andrašovská, Krompachy

Správna odpoveď tajničky z júlového 
čísla: „...všade som bol s manželkou“.

Vyžrebovanou úspešnou  lúštiteľkou 
je Magdaléna Kravčuková, Cintorín-
ska 24, Krompachy.
Výhru si môžete prevziať v pokladni 
mestského úradu na prízemí.

P R A N O S T I K A K N Á L E T S A K
R O U P A Č Á L O K V L D T Ž I Ľ O A
P E R L A R C N U I Á Y E E D U P O P
A M I C P D O K S N D M D B Č C A Á O
K K Ó P I A Á M O O E Á P R E K N T T
R L K Š A A E K O R R R O A L T N A A
Á P A L T P K C P K O K A Y N O A N Ň
K R A P O V E P P P O K B L K I I I V
E O K L K K V L O A I O U O R T K T O
T S L Á Á A A P A R K Y Z O E A U A B
E O N Í M C R N A Á A Ľ O V S O R L U
R A T U K O P K R K A D K T L E Č P L
P A R A B O L A C E D Z A J O S A R K

KAPCE, KAPOTA, KARIKA, KASTA, KASTELÁNKA, KLAPKA, KLBKO, KLEBETA, KLOKAN, 
KLUBOVŇA, KOBYLKA, KOLÁČ, KOLÍK, KOMORA, KONTO, KOPCE, KÓPIA, KORČUĽA, KOROK, 
KOZĽA, KOZUB, KRÁDEŽ, KRÁMY, KRASOJAZDEC, KRESLO, KRONIKA, KROSNÁ, KURČA, 
KVÁDER, KVETINA, PADÁK, PALÁC, PANÁK, PANIKA, PANNA, PAPIER, PARABOLA, PARÁK, 
PARKY, PERLA, PIATOK, PLACKA, PLATINA, POKUTA, POPUD, PORADA, PORCIA, PRANOSTIKA, 
PRAVEK, PREMET, PRETEKÁRKA, PROSO.

Outlet
FASHION
KROMPACHY

Predajňa športového oblečenia a obuvi 
pre dospelých a deti

Námestie Slobody 93/16
(vedľa NIKE) v Krompachoch

NIKE, 
ADIDAS, 

PUMA,
 NUMERO UNO

AKCIA 

detské a dámske TRAMKY

8,- EUR
sandále detské, dámske a pánske, 

zdravotná obuv od talianskej firmy 

NUMERO UNO


