
Naše mesto je v starých knihách uvádza-
né ako križovatka na obchodných cestách 
medzi Gemerom, Šarišom, Košicami a Poľ-
skom. Vyprodukované kovy boli predpo-
kladom pre vznik výrobkov, ktoré okrem 
vlastnej spotreby boli aj vhodným obchod-
ným artiklom. Tu kdesi treba hľadať aj prvé 
začiatky obchodovania a prvé začiatky jar-
močných tradícií. Najvýznamnejším dokla-
dom krompašského obchodu však boli tr-
hové privilégiá.
Výsadu týždenných trhov dostalo mesto 
už od kráľa Ľudovíta Veľkého v roku 1348. 
Vyše 200 rokov však muselo mesto čakať 
na výsadu výročných trhov, čo bola uda-
losť neporovnateľne významnejšia ako týž-
denné trhy. Až 14. augusta 1561 udelil kráľ 
Ferdinand na žiadosť zemepána Andreja 
Báthoryho  a mešťanov Krompách právo 
konať dva výročné trhy ročne, a to na sviat-
ky sv. Juraja (24. 4.) a sv. Matúša (21. 9.). 

Súčasne im aj potvrdil výsadu týždenných 
trhov. Jeden trh sa teda konal na jar, dru-
hý na jeseň. Na tieto „jormarky“ dochádza-
li obchodníci z Levoče, Spišského Podhra-
dia, zo Spišskej Novej Vsi, Smolníka, Šved-
lára a iných miest. Bola to pre mesto vždy 
veľká udalosť. Každý cech mal vyznačené 
svoje miesto, ktoré sa dedilo z generácie na 
generáciu. Jedávalo sa v stánkoch, z vozov, 
alebo aj na voľnom priestranstve. Nad ko-
naním trhov mala priamy dozor mestská 
rada. Je samozrejmé, že poplatky, ktoré tr-
hovníci museli za svoje miesta platiť boli ví-
taným obohatením často prázdnotou zíva-
júcej mestskej pokladnice. Nevieme pove-
dať, či bol každý výročný trh spojený aj s tr-
hom dobytčím. V roku 1780 sa však spo-
mína aj dobytčí trh na sv. Juraja. O úrovni 
trhu v Krompachoch svedčí, že v roku 1607 
sa otázkou trhov v mestečkách župy a zá-
lohovaných spišských mestách zaobera-

la aj župná generálna kongregácia. Trhy sa 
usporadúvali až do 30. rokov nášho storo-
čia. Od tohto času sa výročné trhy v našom 
meste neusporiadali.
Na staré dobré  tradície sa nadviazalo až 
v roku 1992 na ktorých sa zúčastnilo vyše 
130 predávajúcich s rôznym tovarom, kde 
boli obnovené aj remeselnícke tradície. 
Oslavy „Dní mesta Krompách a  Krompaš-
ského jarmoku“ sú  už pravidelne  uspora-
dúvané počas  dní  osláv cirkevného sviat-
ku sv. Matúša. Pripomínajú  nám  tradíciu 
dávnych čias, ľudia na chvíľu pookrejú a za-
budnú na svoje každodenné starosti. Tohto 
roku to už  bude XXIV. ročník v novodo-
bých dejinách  Krompašského jarmoku, na 
ktorý Vás všetkých srdečne pozývame.
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Žiť pomocou prístrojov, 
či radšej dôstojne zomrieť

História Krompašského jarmoku

                      Mesto Krompachy Vás pozýva na

                                                       „Dni mesta Krompachy“
                                                  v dňoch  20. – 26.9 2015,  

                             ktorých súčasťou bude aj 

XXIV. Krompašský jarmok (24.-26.9.2015)

Štvrtok 24.9.2015      Program zostavený z domácich súborov a škôl

/ dychová hudba, FS Krompašanček, CVČ, ZUŠ, Robotnícky spevokol  a iné /

Piatok 25.9.2015       JAGO, Jozef Pročko, Petra  Dakaj, Jožko Jožka, FS Krompašan, Kandráčovci,Rusínske holosy, The Colt

Sobota 26.9.2015      Maľované na skle, FS Čačina, Uno Star, Tombola, Uno star, Grimmy II., Revival  ABBA, Jozef Pavlusik, Kamélie, Záhuráci 

         Sprievodné podujatia:

20.09.2015 o 10.00 – Slávnostná odpustová svätá omša, slávnosť výročia posvätenia farského kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu.

16:30 - Koncert speváckeho zboru CANTICA CHRISTIANA pri príležitosti 25. výročia založenia, rímskokatolícky kostol sv.  Jána apoštola a evanjelistu

20.9-20.10- Výstava vo výstavnej miestnosti Domu kultúry „Baníctvo, spracovanie a využívanie nerastného bohatstva na Spiši“

25.09.2015- Jarmočný stolno-tenisový turnaj /stolnotenisová herňa/ - Tenisový turnaj „ O pohár primátorky mesta Krompachy „

   Kompletný program Krompašského jarmoku Vám poskytneme v septembrovom čísle Kropašského spravodajcu
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Spoločenská 
rubrika 
JUBILANTI
Srdečne blahoželáme jubi-
lantom, ktorí sa v auguste 
dožívajú: 

91 rokov 
Mária Böhlkeová

85 rokov 
Mária Švejkovská

80 rokov 
Žofia Danišová
Ing. Jaroslav Hurník

75 rokov 
Mária Durkáčová
Katarína Čechová
Štefan Fabian

70 rokov 
Ľubica Hvizdošová

Narodenia v júli
Sebastián Dunka
Ervin Gábor
Andrej Hanko
Nina Hanzlíková
Adrián Horváth
Nela Macejková
Františka Macková
Chloe Novotná
Laura Tomusková
Viktória Žaludeková

Úmrtia v júni
Garassyová Gabriela
1929 – 2015 
Hanko Július
1961 – 2015 
Kubaský Jaroslav
1954 – 2015 
Macková Kristína
1956 – 2015 
Müllerová Margita
1953 – 2015 
Szabová Helena
1937 – 2015 
Štancelová Eva
1940 – 2015 
Uličný František 
1936 – 2015

Spomienka na rodičov
Dňa 16.9.2015 uplynie jeden rok, odkedy nás opustil náš otec, dedko a pradedko JUDr. Vladimír Kraus 
a 21.10.2015 päť rokov od úmrtia našej mamky, babky a prababky Marty Krausovej. Tí, ktorí ste ich           
poznali, mali radi a nezabudli, venujte im spolu s nami tichú spomienku.

        S úctou a láskou spomína dcéra Silvia s rodinou.

krompašské kúpele a geocaching 
  
V auguste si pripomíname narode-
nie aj úmrtie našej ďalšej  význam-
nej  osobnosti Viktora Lorenca 
(23.8.1843 - 19.8.1915) strojného 
inžiniera Krompašských železiar-
ní a zanieteného horolezca. Nie 
náhodou je po ňom pomenovaná 
Lorencova ulica, ktorá je situova-
ná po Líščím vrchom.
Lorenc bol prvý, ktorý vedel hod-
notiť krásnu polohu Krompách        
a Líščieho vrchu. Keď videl chu-
dokrvné tváre tunajších baníc-
kych a robotníckych rodín, zau-
mienil si, že z Krompách urobí kú-
peľné mesto na vzor á la Veldes 
(Bled         v Juhoslávii). Na južnom 
svahu     vrchu chcel postaviť dre-
vené terasy (plošiny) pre slnečnú 
vzducholiečbu. A tam, kde je obyt-
ný dom pri studničke, kúpeľ pre vodoliečbu. Začal odkupovať od 
občanov pozemky ležiace na Líščom vrchu. Vrch je výbežkom Ska-
ly. Jej nadmorská výška je 921 m.n.m. Z temena vrchu je krásny vý-
hľad na celú obec a na okruh asi 7 km. V tom čase sa vrch meno-
val Fuchs Hügel, foneticky a po krompašsky Fuksíbel. Po prevrate 
bolo meno poslovenčené na Líšcí vrch. Lorenc ho pomenoval Zlatá 
hora. Tu ležiace pozemky neboli cenné, lebo boli pusté a celé úbo-
čie brázdili vodné výmole. Stopy mytín dažďovej vody je ešte dob-
re vidieť na južnom úbočí. Lorenc za krátky čas vlastnil celý vrch, 
103 katastrálnych jutár. Svoj plán začal realizovať v roku 1890. 
Veľkým nákladom dal vykopať cesty, chodníky až na Skalu, k spiš-
skovlašskému chotáru. Mýtiny dal urovnať a vysadzoval ozdobné 
kry, ovocné a lesné stromy. Dal vyrobiť cisternu, ktorá je ešte vi-
diteľná. Na severnom úbočí zriadili dráhu pre ródlovanie (sánko-
vanie). Ten šport v tom čase nebol ešte v Krompachoch pestovaný. 
Aby si ho ľud obľúbil, objednal viac kusov sánok a za malý poplatok 
požičiaval ich občanom. Nad mestom dal spraviť veľké drevené te-
rasy, kde mala byť priestranná jedáleň a tanečné miestnosti. Súčas-
ne vykopal základy pre niekoľko víl. Vo svojom idealizme si nevší-
mal rád skúsených finančníkov, aby najprv postavil kúpeľný hosti-
nec s dobrou kuchyňou, a len potom, keď už nadobudne stály prí-
jem, nech začne s parkírovaním a skrášľovaním vrchu. On však bol 
opačného názoru, chcel pripraviť svetochýrne a dokonalé dielo a 
takéto slávnostne odovzdať verejnosti. Jeho predstava a snaha ne-
boli však korunované úspechom. Dostal sa do finančných ťažkos-
tí a pod ich ťarchou rozhodol sa verejnosti odovzdať len spolovice 
hotové dielo.
Bola to znamenitá zábava, v Krompachoch ešte nevídaná, hrala vo-
jenská hudba, po prvý raz počúvaná v Krompachoch.  Servírovalo 
sa so strieborným príborom. Najznámejší košický cukrár predával 
zákusky a cukrovinky. Obdiv vzbudila zmrzlina i ovocie, zdobené 
marcipánom, ktoré sa celkom podobalo prírodným druhom. Dalo 
sa dúfať, že podobné zábavy sa budú opakovať a Líščí vrch sa sta-
ne výletným a zábavným miestom okolia. No predpoklady sa ne-
splnili. Nedočkaví veritelia si vynútili dražbu na hmotný i nehmot-
ný majetok. Nehmotný majetok zakúpila obec na verejnej ústnej 
dražbe dna 17. júna 1912 za 51 000 korún, lebo vrch leží uprostred 
obce. Dražba hmotného majetku sa konala asi mesiac predtým a 

VIKTOR LORENC

 (pokračovanie na 4 strane)

trvala niekoľko dní. Takto sľubne začaté dielo skončilo sa smutným 
koncom i na škodu obce, ktorá svojou krásnou polohou je predur-
čená stať sa klimatickým kúpeľným mestom. Lorenc po svojom fi-
nančnom krachu bol daný svojou druhou manželkou v roku 1911 
pod tútorstvo. Tak chcela zachrániť zbytky veľkého bohatstva. On 
sa utiahol od ľudskej spoločnosti. Žil v Kežmarku u rodiny druhej 
manželky a zomrel v levočskej nemocnici na mozgovú porážku dna 
19. augusta 1915. Telesné pozostatky boli prevezené do Krompách 
a bol ako cestný inšpektor evanjelickej cirkvi z evanjelického kos-
tola pochovaný. Leží pri svojej prvej manželke. Pohreb sa konal 21. 
augusta 1915 za veľkej účasti jeho priateľov, ctiteľov a obecenstva. 
Pamiatka zosnulého bude nám na veky zachovaná pre veľké záslu-
hy konané v prospech povznesenia a skrášlenia obce. Vecná ško-
da, že krásna idea Lorencova nemala nasledovníkov a nebola usku-
točnená. Teraz by obec nepocítila tak veľké ťažkosti hospodárskej 
krízy. Drevené terasy obec ďalej opatruje a zvykli sa tam poria-
dať letné zábavy. Jedna taká stavba bola prenesená a postavená pri 
vchode do parku od mestského domu. Týždenník Szepesi Lapok 
(Listy zo Spiša) v týždni, v ktorom V. Lorenca pochovali (21. au-
gusta 1915), zverejnili nekrológ. V preklade znie takto :„Smrť za-
ujímavého človeka. V Krompachoch zomrel Viktor Lorenc, pre-
vádzkový inžinier starých železiarní. Pochádzal z Moravy. Do 
Krompách prišiel ako mladý odborník. Strávil v nich väčšiu časť ži-
vota. Nadchnutý ideálom chcel na sklonku svojho života postaviť 
trvalú a krásnu ozdobu. Skalnaté úbočie vršku nad mestom chcel 
pretvoriť v raj. Vložil do toho celý svoj majetok, plod svojej neúnav-
nej práce a svojho úsilia. Neľutujúc námahy chcel z Líščieho vrchu 
vykúzliť raj. Za vzor mu slúžili svetoznáme kúpele Bied (Veldes). 
Chcel vybudovať ani nie také, ale krajšie, nádhernejšie. V neúrod-
nom teréne dotvorila jeho rojčivá duša krásu okrasných kríkov, po-
rastov, stromov, skvelé cesty, vodovod, vzdušné pavilóny na slne-
nie a odpočinok. Keď už stálo kúpeľne stredisko, ktoré každý obdi-
voval, panujúca hospodárska kríza nedovoľovala jeho zdokonale-
nie a oddiaľovala aj slávnostné otvorenie. Lorenc vyčerpal vlastný 
kapitál a jedného smutného  dňa  utrápený inžinier umeleckého du-
cha musel sa dožiť toho, že jeho pekné dielo, na ktorom sa toľko trá-
pil, a ktoré pohltilo všetky jeho úspory nastrádané z plodov celoži-
votnej práce, dostalo sa na bubon. Vrch so stavbami zakúpila obec. 
Krásny park s pavilónmi sa stal vychádzkovým miestom Krompa-
šanov.“Po kráse rojčivý Lorenc by si zaslúžil, aby sa na jeho kúpeľ-
nícky experiment, na sociálnu utópiu, ktorú staval pre Krompa-
chy - nezabudlo./  Text je prevzatý z knihy Ladislav Skrak- Viktor 
Lorenc Pamätnica – 1990/. A ako s tým súvisí geocaching?  [vy-
slov: geokešing] (z geo = zem + angl. cache = tajne skryť) je ce-
losvetová zábavná hra, či určitý druh športu, spočívajúca v hľada-
ní skrytého objektu, o ktorom sú známe len jeho geografické sú-
radnice. Miesto úkrytu sa nazýva cache - skrýša, schránka - han-
tírkou keška. Zábava je obvykle spojená s úlohami, riešením, kto-
rých je získanie súradníc cieľa, alebo s poznávaním okolitej kraji-
ny alebo miestnych pamätihodností. Keďže na nájdenie skrýše je 
potrebná presná poloha je táto hra spojená s používaním navigač-
ných GPS zariadení. Hra spája moderné technológie (satelitná na-
vigácia, web) so spoznávaním zaujímavých miest kdekoľvek na na-
šej planéte. Geoskrýše, hovorovo „kešky“ majú rôznu náročnosť 
objavenia a sú veľmi variabilné. Ich rozdielnosť spočíva vo veľkosti, 
spôsobe umiestnenia, či v riešení vopred zadanej úlohy. Myšlienka 
bola jednoduchá: Skryť krabičku niekde v lese a zverejniť GPS sú-
radnice uloženia. Hľadač následne musel len s pomocou svojej GPS 
navigácie nájsť miesto uloženia „pokladu“. Jediné pravidlo pre hľa-
dačov bolo následné: „Vezmi niečo, ponechaj niečo. 

Knihu môžete čítať v peknom 
aj v škaredom počasí, doma 
alebo na dovolenke pri vode. 
Kniha zaženie nudu, poteší 
vás, zabaví a niekedy aj roz-
plače, umožní vám zažiť dob-
rodružstvo, navštíviť nepo-
znané krajiny a úžasný svet 
fantázie, lebo „Dobrá kniha 
je kus zlepšeného sveta“ (Mi-
chael Ende) . Ponúkame Vám 
niekoľko zaujímavých nových  
knižných titulov, ktoré nájde-
te v našom fonde.

Liane Moriarty
Zaľúbená hypnotizérka
Hypnoterapeutka Ellen sa cez 

internet zozná-
mi so sympatic-
kým Patrickom 
a ich vzťah nabe-
rie rýchle obrát-
ky. Keď si uve-
domí, že by mo-
hol byť ten pra-

vý, prekvapí ju nečakanou sprá-
vou – už celé roky ho prenasle-
duje bývalá priateľka Saskia. 
Keďže Ellen odjakživa zaují-
malo, čo vedie ľudí k nezvyčaj-
nému správaniu, táto informá-
cia ju neodstraší. Práve naopak. 
Pochytí ju zvláštna súťaživosť, 
snaha dokázať, že je lepšia. Čím 
viac o Saskii počúva, tým viac 
sa s ňou túži stretnúť. Netuší, 
že sa tak stalo už neraz. Saskia 
navštevuje Ellen ako klientka, 
no skrýva sa za iné meno. Nie 
je schopná vzdať sa života s Pat-
rikom, o ktorý nečakane priš-
la, a túži sa dozvedieť všetko o 
žene, ktorá ju nahradila. Pre-
niká hlboko do Elleninho sve-
ta a vyrába čoraz väčšie prob-
lémy. Neškodné správy a „ná-
hodné“ stretnutia v reštaurá-
ciách Saskii nestačia a postup-

ne pritvrdzuje. Ellenin ľúbost-
ný život sa tak nečakane zvrtne. 
Aké hranice je schopná prekro-
čiť, aby dosiahla svoje?    

Robert Galbraith  
Hodvábnik
Keď spisovateľa Owena Quinea 

vyhlásia za ne-
zvestného, jeho 
manželka sa ob-
ráti na súkromné-
ho detektíva Cor-
morana Strikea. 
Najskôr si myslí, 
že sa len na nie-

koľko dní vytratil, aby mohol 
byť osamote – ako to už v mi-
nulosti urobil – a tak od detektí-
va chce len, aby ho našiel a pri-
viedol domov. Počas Strikeov-
ho vyšetrovania sa však zistí, že 
v prípade ide o viac ako si Qui-
neova manželka myslí. Nadaný 
autor práve dokončil „jedova-
tý“ rukopis knihy, ktorej vyda-
nie by mohlo mnohým ľuďom 
skomplikovať alebo dokonca 
zničiť život. A je tak množstvo 
podozrivých, ktorí by mali dô-
vod spisovateľa umlčať... A keď 
Ouinea nájdu brutálne zavraž-
deného za bizarných okolností, 
začína sa boj s časom, aby po-
chopili motiváciu neľútostného 
zabijaka, vraha, aký tu doposiaľ 
ešte nikdy nebol.

Marisha Pessl
Nočný film
Investigatívny novinár Scott 

McGrath pre-
chádza hlbo-
kou osobnou krí-
zou: jeho súk-
romný život je v 
troskách a jeho 
úspešná kariéra 
spľasla ako bubli-

na. Obvinil tajomného režiséra 
Stanislava Cordovu z perverz-
ných a kriminálnych činov a 
jeho právnici novinára mediál-
ne zdiskreditovali. Keď sa však 
jednej upršanej októbrovej noci 
nájde v manhattanskom skla-
de telo Ashley Cordovovej, reži-
sérovej dcéry, McGrath je pre-
svedčený, že nejde o ďalšiu tra-
gickú náhodu, spojenú so zdan-
livo prekliatym rodom. Hoci o 
Cordovových temných a znepo-
kojujúcich filmoch tlač už kade-
čo popísala, o samom režiséro-
vi sa vie iba málo. McGrath sa 
rozhodne preniknúť hlbšie do 
jeho desivého, hypnotického 
sveta, aj keď riskuje, že tentoraz 
môže prísť i o rozum.

Števa Opremčáková
Ja, svokra
Keď matka prichádza o moc 
nad svojím synom, je schopná 

všetkého.Pocity, o 
ktorých sa neho-
vorí. Náklonnosť, 
ktorá sa predstie-
ra. Strata, s kto-
rou sa málokto-
rá matka zmie-
ri. Keď musí uvoľ-

niť svoje miesto inej žene. Keď 
syn vymení mamičku za man-
želku, nastáva boj. A už nič ne-
bude ako predtým, nech vyhrá 
ktokoľvek. Aj o tom je novinka 
Števy Opremčákovej Ja svok-
ra, v ktorej sa nájdu nielen všet-
ky svokry, ale možno aj neves-
ty. Dana veľmi rýchlo prichádza 
na to, že synova svadba či dovo-
lenka s jeho novou rodinou sú 
horšie ako nočná mora, úprim-
né city i zdravý rozum dostá-
vajú na frak. A že najlepšie by 
bolo ísť z kola von. No je to vô-
bec možné? 

Mestská knižnica Krompachy predstavuje nové tituly
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Rektor UK 1976-85

O obraze:
olej na plátne 130 x 110 cm,
autor: akad. mal. Šesták (1988),
umiestnenie: Rektorská sieň,
majetok UK

V histórii nášho mesta majú nezabudnu-
teľné miesto niektoré významné osobnosti, 
ktoré sa v Krompachoch narodili, dlhodo-
bo pôsobili alebo zomreli. Medzi nich ne-
popierateľne patrí
Prof. PhDr. Ján Kvasnička, DrSc., vysoko-
školský pedagóg, historik a politológ. Vo 
svojej pedagogickej, vedeckovýskumnej a 
publicistickej činnosti sa zameriaval naj-
mä na dejiny európskych politických teórií 
a politických hnutí v 20. storočí, ako aj na 
sociológiu vysokoškolských študentov. Zú-
častnil sa na Svetovom sociologickom kon-
grese vo Varne (1970), a XI th International 
Political Sciences Association World Con-
gress v Rio de Janeiro (1979). Ako rektor 
Univerzity Komenského položil zmluvné 
základy spolupráce so zahraničnými uni-
verzitami. S Universidad Complutense v 
Madride, Aristotelovou Univerzitou v So-
lúni, Univerzitou Klimenta Ochridského v 
Sofii, Univerzitou Cyrila a Metoda vo Veli-
kom Trnove.
Z jeho publikačnej činnosti  vyberáme:

Monografie: Československé légie v Rusku 
1917-1920 
Krompachy vo svetle archívnych dokumen-
tov 1918-1927)
O nekomunistickom protifašistickom od-
boji 
Štúdie: K 40. Výročiu krompašskej vzbury 
Československé légie v Rusku 
SNP – začiatok československej národnej a 
demokratickej revolúcie 
Západonemecký historik o SNP 
Falzifikácia výsledkov druhej svetovej voj-
ny 
Autor mnohých odborných prác a štúdií v 
domácich a zahraničných časopisoch.

Vyznamenaný mnohými domácimi i za-
hraničnými medailami. Spomenieme len 
niektoré z nich.
Rad práce, Medaila J. A. Komenského, Zla-
tá medaila Univerzity Komenského, Veľká 
strieborná medaila UK ,Zlatá medaila Uni-
verzity M. Luthera v Halle-Wittenbergu, 
Zlatá čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v 
spoločenských vedách SAV, Medaila ELTE 
v Budapešti, Pamätná medaila 700 rokov 
mesta Krompachy.
Napriek tomu, že z Krompách a východné-
ho Slovenska v r. 1950 odišiel do Bratisla-
vy a až do roku 1990 tam pôsobil, Krompa-
chy boli vždy jeho srdcovou záležitosťou. 
V súčasnosti žije v Košiciach . Je stálym či-
tateľom nášho Krompašského spravodaj-
cu. Nikdy nezabudne napísať k nemu svoj 
osobný pohľad, čo veľmi povzbudivo pô-
sobí na prácu redakčnej rady. Je nám cťou, 
že takýto významný človek je naším rodá-
kom, že sa zaujíma o dianie v našom mes-
te a hrdo sa hlási k nemu. Na požiadanie re-
dakčnej rady napísal príspevok , ktorý ur-
čite nielen staršej , ale aj mladšej generácii 
priblíži život  v našom meste a štáte  počas 
II. svetovej vojny.
Ďakujeme, vážený pán profesor , prajeme 
pevné zdravie a tešíme sa na ďalšiu spolu-
prácu.

Večer bol nasýtený farbami a zvukami prírody. Odchádzajúce      
slnko rozhadzovalo iskry nad statočným kopcom, kde ani kedysi 
líšky vôbec nedávali dobrú noc. Aj v tomto čase pri studničke Tino 
mľaskavo bozkával Vevu a pred kríkom pichľavých ruží  Rita s Ka-
jou nežnou fistulou pozývali Badyho do náručia. Vraj nezrelá mla-
dosť a psí život!
Pcha, ale to nebolo všetko! Na úpätí tohto historického vrchu len 
Janina izbička o rozlohe šestnásť  metrov štvorcových rozsvietila 
sa purpurovým svetlom.
„Fajn,“ ozvalo sa od počítača, „ušetrím elektrickú energiu a mô-
žem písať o hodinu dlhšie. Večer je ako stvorený pre pamäti. Keď 
môžu iní, prečo aj ja nie...“
Mäkká  ceruza sa rozbehla  po papieri. Objavili sa riadky,                            
odseky. Celá strana... a samé škrty! Je pravá chvíľa z nahrubo               
zomletého  vybrať zrniečka a rozhodiť ich do počítača. Prirodzený 
akt, len keby  blikajúci  monitor  neoznamoval: „Kvôli bezpečnos-
ti  vypol som stránku, lebo dlho bola Čo, ja a nečinná? Doma a v ri-
ziku? Tu máš! Na, na!
Obrazovka stratila nebovú farbu  a  svojho neočakávaného  po-
honiča aj žienka.  Pod dojmom nízkej frekvencie prijateľných slov  

prešla k oknu. Prilákala ju  zmenená  poveternostná  situácia .
Blesk ožiaril susedné garážové terasové strechy. Ich  nablýskaný 
tanečný parket bol napriek dažďu už obsadený. Ta-ta-ta-ta, ta-ta 
,krútilo sa tango v tesnom držaní  tiel ryšavej dvojice. Večernú róbu  
s vlečkou a frak so šosmi vznášal vietor. Fi-jú-fi-jú, fi-jú , udržia-
val rytmus.
Tanec! Nočná inverzia vzduchu či vek...  že práve tanec pod Fuchs 
Hüglom! stojac pri okne medituje babka Jana.  Vzápätí ju myklo. 
Dvojica sa oddelila na osem nôh a dva huňaté chvosty. Líšky! Ich 
spoločná hra telom skončila. Symboly mestského lesoparku po 
strechách šprintujú na opačné strany. 
Zanechávajú stopy: „Sme tu, kto chce, nájde nás.“ Konečne kopec 
potvrdzuje svoje meno. Wau, 
Keďže každé čudo trvá tri dni, rýchlo píšem a idem medzi seniorov. 
Ak to prijmú bude predĺženie. 
Predĺženie detskej utópie o kráľovstve líšok  v ľudskom  centre.
Sny sa plnia po desaťročiach práve preto, lebo ostávame nena-
sýteným dieťaťom aj v dôchodkovom veku. A takto si chránime             
mladosť. 

Základné pojmy geocaching – zemepisná hra na hľadanie ukrytých 
skrýšcache – skrýša, listing – stránka obsahujúca základné infor-
mácie o keške (názov, prezývka zakladateľa, dátum založenia, ob-
tiažnosť, terén, veľkosť. Kešky môžu mať rôznu veľkosť aj vzhľad. 
Je možné objaviť malé i veľké kešky z plastu, kovu, dreva alebo z 
kameňa, či verných napodobenín čohokoľvek, na čo si človek do-
káže spomenúť. V súčasnosti je okolo 2milióny kešiek na svete. Ich 
hľadanie sa stalo pre mnohých aj spoločenskou udalosťou. Nieke-
dy niektorý z keškárov umiestni na určité trasy väčšie množstvo ke-
šiek, zvolá ľudí na akciu a tí sa stretnú, spoločne ich hľadajú a vy-
mieňajú si skúsenosti. Aj toto je príkladom toho, ako sa veci z vir-
tuálneho priestoru dostávajú do reality medzi ľudí. 
Líščí vrch je jedným z miest, kde je založená keška pre tých , ktorí 
chcú spoznať Krompachy a najmä dozvedieť sa viac o významnom 
človekovi , ktorého ideály sa nestali skutočnosťou.  Nachádza sa v 
ruinách toho, čo po veľkolepom diele zostalo. Prístup je vhodný po 
modrej turistickej značke, ktorá začína pri mestskom úrade, ale i 
po rôznych iných cestičkách. 
Miesto ukrytia skrýše je v lete poriadne zarastené, vhodnejšie je 
hľadať v zime alebo na jar. Prechádzka na Líščí vrch však nikdy nie 
je na škodu, len bohužiaľ, tak málo si vážime tú našu krásnu krom-
pašskú prírodu, ktorú si vedeli oceniť takí významní a zanietení ľu-
dia ako bol Viktor Lorenc. 

A. Grondželová

Dňa 19.8.2015 sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia význam-
nej osobnosti mesta Krompachy, vizionára Viktora Lorenca . Pa-
miatku si prišli uctiť primátorka mesta Krompachy Iveta Rušino-
vá   spolu s ostatnými zástupcami mesta na mestskom cintoríne                  
v Krompachoch. 

Pripomenuli sme si 100 rokov úmrtia 
Viktora Lorenca(dokončenie z 3 strany)

VIKTOR LORENC Prof. PhDr. Ján Kvasnička, DrSc.  

Namiesto reálnej pravdy iba tendenčné polopravdy
Namiesto  reálnej  pravdy  iba   tendenč-
né polopravdy. Bývalý americký prezident 
Benjamin Franklin je autorom výroku,  
ktorý   najlepšie vystihuje  podstatu  polo-
pravdy aj jej zákernosť a nebezpečenstvo: 
„Polovica pravdy je často veľká lož.“  Polo-
pravda je rafinovanejšia ako otvorená lož, 
lebo formálne sa odvoláva na pravdu, vy-
chádza akoby z nej, ale v skutočnosti na nej  
iba parazituje, deformuje a zatemňuje ju  
tak, že výsledkom je účelová lož a  rafino-
vané klamstvo. Nedávno sa mi do rúk do-
stala  neveľká  knižka  z r. 2009 Mgr. Marka 
Budaja „Slovenské  dejiny-II.“ Medzi histo-
rikmi takmer neznámy autor už na titulnej 
strane  napísal, že je „určená pre študentov 
a pedagógov  gymnázií a stredných odbor-
ných škôl“, teda  mladej generácii, preží-
vajúcu zložité obdobie puberty. Nestála by 
za vážnejšiu pozornosť, keby v kapitolách 
o období r. 1939-1945 neobsahovala veľa 

tendenčných poloprávd. Stručne sa  tu do-
tknem  iba dvoch.

V diametrálnom  rozpore s objektívnou  
skutočnosťou  možno  v spomenutej knižke 
čítať: „...Slovenský štát vykazoval istú for-
mu hospodárskej stability a dobrého soci-
álneho postavenia obyvateľstva.“ Toto tvr-
denie vonkoncom nezodpovedá pravde, 
ide  len o bezduché   opakovanie    politic-
kých mýtov, vytvorených ideológmi  Ti-
sovho režimu, pričom blahobytný život úz-
kej vrstvy vládnucej civilnej, vojenskej i cir-
kevnej hierarchie nezodpovedne generali-
zoval, aby  tým  „vylepšil“ zlú skúsenosť s 
nenávideným totalitným režimom.  Reál-
na situácia  radových občanov vo vtedajšej 
našej „hladovej doline“ sa pramálo zmeni-
la k lepšiemu, ani keď milionár Jozef Fould  
(jeho  šarmantnou manželkou bola  oveľa 
mladšia Krompašanka) v priestoroch býva-

lých Rimamuráňskych železiarní,  na báze 
nižnoslovinských pyritov  a chalkopyritov  
obnovil prevádzku  na výrobu čistej medi, 
strategickej suroviny  v čase konjunktúry 
zbrojárskeho priemyslu. Zatiaľ, čo pomer-
ne úzka vrstva vládnucej elity  na všetkých 
stupňoch žila v blahobyte. Nechýbali im  
nijaké potraviny, nechýbala im  zrnková 
káva, ani čokoláda ,kakao, či pomaranče a 
mandarínky z dovozu. Drvivá väčšina oby-
vateľstva však trpela chronickým nedostat-
kom  základných potravín.
Vládnuca  vrstva, rodiny  ministrov, vyso-
kých civilných i vojenských funkcionárov  
mali zabezpečený pohodlný a bezstarostný 
život, čo sami dosvedčujú v uverejnených 
spomienkach. U nás doma  sa kúsok mäsa 
od K. Skurku objavil iba na Vianoce, po 
väčšinu dní bola na stole zapražená poliev-
ka a sotva omastená   kukuričná krupica, 

 (pokračovanie na 6 strane)

A. Grondželová

Rozprávka pre dôchodcov 

Anna Pustayová
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ľuje.“  Na základe pápežovho 
súhlasu poslal kardinál Tardi-
ni ešte v ten istý deň  do Ber-
nu  Msgr. Bernardinimu,  apoš-
tolskému nunciovi  tento tele-
gram: „Prosím oznámiť Apoš-
tolskej nunciatúre v Bratislave 
nasledovné. Vážne obavy ozná-
mené Vaším najctihod. Blaho-
rodím v telegrame č. 106 Sväté-
ho Otca  veľmi zarmútili. Nech 
sa Vaše Blahorodie ihneď odo-
berie k prezidentovi Tisovi, 
upovedomí ho o hlbokom žia-
li Svätého Otca nad utrpením 
toľkých osôb, ktorému sú pro-
ti princípom ľudskosti a spra-
vodlivosti vystavení v tamoj-
šom národe pre ich národnosť 
alebo rasu.“
Msgr. Burziou  bez otáľania 
navštívil   Tisa v prezidentskom 
paláci, podrobne ho zozná-
mil s textom  telegramu kardi-
nála  Tardiniho, ale narazil na  
jeho rozhodný odpor a alibistic-
ké výhovorky . On  vraj o ničom 
podobnom nevie ,a preto ho na-
koniec nunciius Burzio obvi-
nil z klamstva. Historik PhDr. 
I. Kamenec,  náš najlepší zna-
lec celej problematiky k tomu-
to incidentu   uviedol: „Tiso bol 
urazený a po hádke s Burziom 
ho nediplomaticky vyhodil. Na-
priek tomu Burzio ešte raz ho 
navštívil v prospech prenasle-
dovaných Židov. O výsledku 
stretnutia napísal do Vatikánu 
list, v ktorom sa uvádzalo: „Ne-
našiel som u neho nijaké pocho-
penie a ani jediné slovo súcitu  
s prenasledovanými. V Židoch 
vidí príčinu každého zla a bráni 
opatrenia Nemcov proti Židom 
ako diktované najvyššími voj-
novými záujmami.“  V dlhom 
liste   ako odpoveď  povýšene  
odmietol kritiku, to vraj vôbec  
„....nemožno pripísať vláde na 
ťarchu...Naša vina tkvie v našej 
vďačnosti a vernosti voči Ne-
mcom, ktorí  pomáhali aj pro-
ti Čechom a Židom, (tak v ori-
g.-JK) nepriateľom nášho náro-
da.“ Na  plne oprávnenú, vecnú 
kritiku z Vatikánu odpovedal  
Tiso dlhým listom v spupnom, 
odmietavom, alibistickom tóne   
ešte  8.novembra 1944.  Sústav-
ne, po celý čas prezidentovania, 
akoby zabudol na verejne prok-

lamovaný sľub pred oltárom, 
daný  počas slávnostnej kňaz-
skej vysviacky. Podľa Kanonic-
kého kódexu sa vtedy budúci 
kňazi položia na chvíľu tvárou 
k zemi na znak verejného dekla-
rovania ich absolútnej posluš-
nosti voči nadriadeným, najmä 
svojmu ordinárovi-biskupovi. 
Tiso túto povinnosť neraz  ve-
dome a tvrdohlavo  odoprel do-
konca najvyššej  cirkevnej auto-
rite: rímskemu biskupovi – pá-
pežovi!
Čitateľom  môjho obľúbené-
ho Krompašského spravodaj-
cu  neuvádzam dlhé , doslov-
né ,dlhé citáty z archívnych do-
kumentov cirkevnej provenien-
cie  ani neúmyselne, ani nie ná-
hodne,  z čiste úsporných dôvo-
dov, síce   bez  uvedenia podrob-
nej lokalizácie, zato však  v ofi-
ciálnom slovenskom preklade, 
každému   prístupnom. Pripo-
mínam ich jednak preto, aby 
pri polemike s autorom spomí-
nanej knižky nedošlo k patovej 
situácii, keď názor jedného sto-
jí proti názoru druhého. Uvá-
dzam ich  najmä pre množiace 
sa varovné signály o nežiadu-
com raste  xenofóbie a výboj-
ného  nacionalizmu,  najstaršej  
generácii smutne známej z čias  
totalitného, satelitného Sloven-
ského štátu. Nie je vôbec ná-
hodné, že   hlavným symbolom 
týchto síl  je  Jozef Tiso s jeho 
antidemokratickou, antisemit-
skou nenávistnou politikou. Po-
važujem preto za svoju  morál-
nu povinnosť a  naliehavý prí-
kaz svedomia,  aby som  sa  jas-
ne  a verejne vyslovil k nežiadu-
cím, ba  aj nebezpečným spolo-
čenským prejavom ako  slobod-
ný občan demokratickej repub-
liky, profesionálny historik, ale 
najmä, a či predovšetkým ako 
krompašský  rodák a dočasný 
občan  milovaného mesta.          

Prof. PhDr. Ján Kvasnička, DrSc

tzv. „kukuričianka“ lebo múky 
bol   trvalý nedostatok. Našej 
mame sa raz, celkom výnimoč-
ne,  podarilo namiesto mas-
ti  kúpiť aspoň loj, ktorý však 
po vytopení  celé dni nechcel 
stuhnúť,  a  najmä  pri konzu-
mácii veľmi nepríjemne zapá-
chal.   Mäsiar K. Skurka sedá-
val pred prázdnou predajňou 
na námestí,  rovnako ako  aj  ko-
legovia Tomečko, Kulfan, Go-
lab, či Kernáts , lebo namiesto 
mäsa   viseli  v nej iba prázdne 
háky. Roľníci v šarišských de-
dinách nechceli predať svoju 
kravičku-živiteľku rodiny.   Ti-
sova vláda  pripravila na chro-
niký nedostatok mäsa  veľmi 
svojrázne riešenie. Vo verejnos-
ti  všetkými prostriedkami pro-
pagovala slogan „Jedzte bara-
ninu, je naša a zdravá!“ Ani tá 
však nebola k dispozícii. Vedú-
ci  nášho  potravinového ob-
chodu -“konzumu“  Vach   ne-
mohol ani   tušiť, či a  kedy  ná-
kladné auto z  okresného skladu  
podniku  „Nupod“  privezie mu  
nejaké potraviny. Cukor  v ob-
chode  vôbec  chýbal, namiesto 
neho  v malých  debničkách z 
prievidzskej  konzervárne Car-
pathia   občas priviezli  „mar-
meládu“, polotuhú masu ná-
padnej,  špinavočervenej farby, 
ktorá  mala neznámu sladkastú 
chuť,  ťažko sa natierala, dala sa 
krájať. Medzi ľuďmi  sa zanedl-
ho objavili  názory, že  jej maji-
teľ, ríšsky Nemec, pri jej výrobe 
používa aj výrobky z celulózy, 
preto dostala u nich pejoratív-
ny prívlastok názov „drevená.“ 
Vedľa  potravinárskeho „kon-
zumu“ stála  predajňa firmy 
Baťa,  kde na celoročné užíva-
nie predávali  topánky, vyrobe-
né  s drevenou podrážkou,  koža 
bola prírodná koža (umelá vte-
dy neexistovala) slúžila iba  pre 
armádu, na vojnové účely.  Kon-
com jesene  prešovský župan 
Sabol-Palko ako  civilný diktá-
tor vydal prísny zákaz  akého-
koľvek dovozu, vrátane potra-
vín  do vojnovej oblasti východ-
ného Slovenska,  kam zaradil   
aj naše mesto ,  faktickú   „hla-

dovej doline“ , čím nás  vlastne 
odsúdil  k postupnej pomalej, 
ale nevyhnutnej   hladovej smr-
ti.   Od nej a vôbec  od fašistic-
kej poroby  nás zachránili  voj-
ská  4.Ukrajinského frontu ČA, 
ktoré nám  nad ránom 24.janu-
ára 1945  priniesli ozajstnú slo-
bodu.  Pri svojom postupe  mu-
seli  v  ťažkých bojoch   prekonať 
náročný horský terén vysokých 
hôr nad Slovinkami,  ale navy-
še  aj   vyše 30-centimetrovú 
vrstvu, čerstvého snehu, ktorý 
u nás napadol akurát 21.januá-
ra v noci, hoci dovtedy celý ja-
nuár bol pomerne  teplý a  abso-
lútne  bez snehu.Hlavnou prí-
činou zlej hospodárskej situá-
cie boli dôsledky tzv. „ochran-
nej zmluvy“ (Schutzvertrag), 
ktorú Tiso už 18.marca, teda 
iba 3 dni po vzniku nového štá-
tu osobne dojednal pri  rokova-
niach vo Viedni s Hitlerom. Ne-
rovnoprávna zmluva bola Slo-
vensku vnútená ako satelitu, 
pričom tajný dodatok k nej ur-
čoval pre akúkoľvek hospodár-
sku aktivitu zavádzal výluč-
ne   systém tzv. clearingu (klí-
ringu),  t.j. iba  nominálne  úč-
tovanie finančných operácií, 
bez  akéhokoľvek hotovostné-
ho platenia. Za nacistické ra-
bovanie  slovenského nerast-
ného, hospodárskeho, či  ľud-
ského bohatstva (otrocké pod-
mienky pre slovenských robot-
níkov v nacistickom Nemecku) 
Slovensku  nacistický štát ne-
zaplatil ani jediný pfennig (ha-
lier). V súvislosti so systémom 
clearingu treba pripomenúť, 
že nacistický režim  nadiktoval  
zjavnú nespravodlivosť  pri  ur-
čení nespravodlivého, nadmer-
ného hodnotenia kurzu vte-
dajšej slovenskej koruny k ríš-
skej marky v pomere 11 : 1, teda 
takmer 50%-né  navýšenie pre  
poslušného satelita, hoci  reali-
te by odpovedal  asi pomer  6 : 
1. V  početnej komunite  sloven-
ských historikov takmer nezná-
my, Mgr. Marek Budaj, v prí-
slušnej kapitole jeho knižky po-
užil kamufláž a polopravdy aj 
pri  líčení osobnosti prezidenta 
J. Tisa. V texte sa takmer strá-

ca, takže čitateľ sa, napr. nedo-
zvie pravdu,  že práve on inicia-
tívne, bez súhlasu Slovenského 
snemu  pozval proti Povstaniu 
a slovenskému národu jednot-
ky nacistického Wehrmachtu.  
Tiso sa stal katolíckym kňazom  
ešte v časoch rakúsko-uhor-
skej monarchie po  absolvova-
ní vtedy  prestížneho „Pázmá-
nea“  vo Viedni, čím  si vytvoril   
vhodné  predpoklady pre úspeš-
nú kňazskú kariéru, prípadne 
aj v oblasti diplomatickej služ-
by.  Avšak zastávaním najvyššej 
straníckej funkcie v nacionalis-
ticky a rasisticky  orientovanej 
Hlinkovej strane, najmä   však 
počas funkcie prezidenta,  táto 
možnosť vlastným rozhodnu-
tím. Našim historikom sa zatiaľ  
nepodarilo  objaviť archívny 
dokument s písomným súhla-
som Svätej Stolice na vykoná-
vanie najvyššej politickej funk-
cie u J. Tisa. Nemožno považo-
vať za náhodu, či zhodu okol-
ností, že pápež Pius XII. sa roz-
hodol kreovať pri Tisovej vlá-
de svoje diplomatické zastúpe-
nie nie v najvyššej podobe vy-
slanectva ( ako o to žiadala  vlá-
da), ale v nižšej, ako nunciatú-
ru. Podobne nešlo o náhodu, že 
Vatikán nepovýšil Tisa ani ako 
prezidenta do vyššej cirkevnej  
funkcie. Na príčine bola Tiso-
va protižidovská, protičeská i 
proticigánska politika. Pre Ti-
sov rasistický postoj k Židom  
bol  charakteristický, často ci-
tovaný jeho prejav na verejnom 
zhromaždení 15.augusta 1942 
na skalickom námestí. 
Tiso vtedy reagoval na množia-
ce sa kritické hlasy  statočných 
občanov i niektorých cirkev-
ných osobností, ktorí rozličný-
mi cestami a spôsobmi vyjadro-
vali svoj odpor a zásadný nesú-
hlas s jeho protižidovskou poli-
tikou. V Skalici doslova bol vte-
dy povedal: „ Vraj, či je to kres-
ťanské, čo sa robí. Je to ľudské? 
Nie je to rabovka? Ale pýtam sa 
ja: je to kresťanské, keď sa ná-
rod slovenský chce zbaviť svoj-
ho večného nepriateľa? Je to 
kresťanské! Láska k sebe je prí-
kazom Božím a tá láska k sebe 

mi rozkazuje, aby som od seba 
odstránil všetko, čo ohrozuje 
môj život. A že Slovákovi židov-
ský živel ohrozoval život, mys-
lím, o tom netreba nikoho pre-
sviedčať. A urobili sme to podľa 
príkazu Božieho: Slovák, choď, 
zbav sa svojho škodcu! V tom-
to zmysle robíme a budeme ro-
biť ďalšie  poriadky.“  Po vzniku 
SNP  Tiso súhlasil s obnovením   
transportov  Židov  do koncen-
tračných táborov, čím ich vydal 
na smrť v plynových komorách,  
ich  realizáciu vypočítavo zveril 
jednotkám wehrmachtu, takže 
v prípade kritiky sa mohol vy-
hovoriť v duchu alibistického 
„ja nič – ja muzikant, to všetko 
iba Nemci!“  Prezident dostával  
kritické upozornenia a nesú-
hlas predovšetkým z Vatikánu, 
ale aj  z Upsally od najvyššie-
ho predstaviteľa  evanjelickej 
cirkvi. Spolková rada Švajčiar-
ska v  ostrom proteste uvádza-
la aj mená členov konkrétnych 
židovských rodín, ktorým hro-
zilo vyvezenie. Najviac  prípa-
dov vážneho varovania a nesú-
hlasu však prichádzali Tisovi 
z najvyšších oficiálnych  miest 
Vatikánskeho štátu prostred-
níctvom  Mgrs. Giuseppe Bur-
zia, pápežského nuncia v Brati-
slave.  Medzi nedávno odtajne-
nými dokumentmi vatikánske-
ho archívu  boli objavené a pub-
likované (aj v slovenčine!) osob-
né poznámky kardinála Tar-
diniho, štátneho sekretára čiže 
ministra zahraničných vecí Va-
tikánu), jedného z najbližších 
pápežových spolupracovní-
kov, sprostredkovateľa a vyko-
návateľa vôle  Pia XII., datova-
né 28.okt. 1944. Čítame v ňom: 
„ Navrhujem Sv. Otcovi poslať  
telegram Msgr. Burziovi (pá-
pežskému nunciovi v Bratisla-
ve-JK), aby v mene Jeho Svä-
tosti vyzval dôst. P.Tisu, aby 
svoje city a úmysly zladil so svo-
jou kňazskou dôstojnosťou a 
svedomím. Krivdy a násilie pá-
chané za jeho prezidentovania 
zaťažujú jeho dušu kňaza, zne-
ucťujú jeho vlasť, diskreditujú 
klérus a poškodzujú cirkev aj
v zahraničí. Jeho Svätosť schva-

Namiesto reálnej pravdy iba tendenčné polopravdy
(dokončenie z 5 strany)

Žiť pomocou prístrojov, 
či radšej dôstojne zomrieť
VOĽME SI SAMI KVALITU ŽIVOTA A NIE KVANTITU

Text: MUDr. Adriana Dzugasová, primárka Oddelenia anestéziolgie 
a intenzívnej medicíny Foto: Milena Macková

Záplava informácií o úspechoch medicíny v médiách povzbudzuje 
ľudí, aby neakceptovali umieranie. Život človeka je však konečný. 
Medicína vie len niektoré choroby vyliečiť, mnohé spomalí, alebo 
pozastaví. Na intenzivistických lôžkach, kde sú vitálne funkcie dl-
hodobo nahradené prístrojmi a liekmi, môže byť umieranie poma-
lé. Neperspektívny stav z nášho odborného hľadiska vedie príbuz-
ných pacienta často k pochybnostiam, či sme sa nevzdali priskoro, 
či sme urobili pre pacienta všetko. 

Rozvoj intenzívnej medicíny priniesol množstvo etických otázok a 
problémov spojených so starostlivosťou o kriticky chorých pacien-
tov. Prežívajú aj takí pacienti, ktorí by v minulosti nemali šancu na 
prežitie. Preto sa do popredia v posledných rokoch dostáva veľmi 
dôležitý aspekt – dosiahnutá kvalita života prežívajúcich pacien-
tov. Základná myšlienka medicíny zostáva stále rovnaká, t.j. všet-
ko úsilie venovať v prospech pacienta až do chvíle, keď sme pre-
svedčení, že ďalšia liečba vedie len k utrpeniu pacienta bez náde-
je na priaznivý výsledok. Našou úlohou je klásť dôraz na ochranu 
ľudskej dôstojnosti v maximálnej možnej miere.

1. Kedy má zmysel resuscitovať (oživovať)?
Mnoho ľudí si myslí, že kardiopulmonálna resuscitácia - KPR (oži-
vovanie) spoľahlivo zachraňuje život 
človeka. Štatistiky  však hovoria, že percento úspešne prepuste-
ných pacientov z nemocnice po oživovaní v nemocničných pod-
mienkach je len okolo 15 percent, po mimonemocničnej KPR ešte 
menšie. Aj napriek týmto pomerne nízkym číslam sa snažíme pa-
cientom dať šancu. Keď je postihnutý v bezvedomí a nedýcha alebo 
nedýcha normálne má sa začať ihneď s resuscitáciou.  Ale ak je pa-
cient vážne chorý, starý, alebo v terminálnom štádiu choroby, šan-
ca na to, že mu resuscitácia výrazne pomôže je minimálna. Skôr je 
pravdepodobné, že ho čaká ďalšie utrpenie. Pri resuscitácii, ktorá 
vždy vznikne ako náhla a nečakaná potreba, je dôležité okrem pri-
pravenosti aj rozhodnutie, či má resuscitácia šancu na úspech, a 
aká je v prípade jej úspechu prognóza pacienta týkajúca sa kvality 
života po prepustení z nemocnice. 

Kedy nezačať s resuscitáciou? O márnej resuscitácii sa hovorí vte-
dy, ak by resuscitácia neviedla k predĺženiu života postačujúcej 
kvality, ako príklad uvediem: koncové štádium chronického srdco-
vého zlyhávania, chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby, neuro-
logické ochorenia ako pokročilé štádium amyotrofickej laterálnej 
sklerózy,  sklerózy multiplex,  demencie,  trvale ležiaceho pacienta 
s metastázami karcinómu /aj keď ide o mladého pacienta/,  pacien-
ta s cirhózou pečene v poslednom štádiu. Ďalším dôvodom na ne-
začatie resuscitácie je jednoznačne vyjadrená vôľa pacienta „nebyť 
resuscitovaný“. Na Slovensku príbuzní zvyknú často nerešpekto-
vať predsmrtné rozhodnutie človeka.

 (pokračovanie na 8 strane)

Všetko podstatné 
o dianí v našom meste 

nájtete na stránke 
www.krompachy.sk
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Aj tohtoročné leto  ste mohli vy-
užiť možnosť umiestniť vaše die-
ťa do denného tábora. Stačilo len 
vypísať  a odovzdať prihlášku do  
konca júna. Tábor bol otvorený 
každý pracovný deň od 13.7.2015 
do 14.8.2015, v čase od 7:00 do 
15:00. 

Každý týždeň sme venovali inej 
téme. Spoznali sme zvieratka 
v ZOO i na gazdovskom dvore, 
prešli sme sa po hradoch a zám-
koch, objavili strašidielka aj prin-
cezné, navštívili mestskú knižni-
cu a okúsili čaro kníh. 
Deťom sme ponúkli zábavu, rela-
xačné cvičenia, pieskovisko, na-
fukovacie bazény, trampolínu, 
detské hry a hračky, pohybové 
cvičenia a kreatívne činnosti. 
Raz týždenne sa konalo dob-
rodružstvom mimo CVČ. Absol-
vovali sme krátku túru, navštívili 

ZOO v Spišskej Novej Vsi, obja-
vili princov a princezné v  Kaštie-
li Biela Dáma a Čierny Rytier v 
Kluknave, privítali čerstvo naro-
dené teliatka na družstve. 
Veríme, že sme vašim ratoles-
tiam spríjemnili čas leta a prázd-
nin. Nakoľko sa blíži začiatok 
školského roka, pracujeme na 
ponuke záujmových útvarov. Ich 
ponuku nájdete už prvé septem-
brové dni na stránke  
CVČ PRIMA – 
www.cvckrompachy.eu.
Bližšie info na telefónnom čísle 

0915 938 896. 
Nezabudnite, že aj prihlásenie 
dieťaťa do ZÚ je potrebné najne-
skôr do 11.9.2015.

Mgr. Tatiana Kraková

Koncom školského roka 
2014/2015 si členovia 
AMAVT-u pripravili experi-
menty, aké v našej škole ešte 

nikto nikdy nevidel. Týkali sa 
nanotechnológií, ktoré sa po-
stupne stávajú súčasťou kaž-
dodenného života. Tieto expe-

rimenty ponúkli nielen úplne 
nový pohľad na chémiu, fyziku, 
biológiu, ale taktiež oboznámi-
li záujemcov s tým, kde všade 
by tieto 
technológie našli vo svojej do-
mácnosti. V laboratóriách 
Gymnázia v Krompachoch sme 
tak mohli vidieť proces enkap-
sulácie liečiv, horiacu oceľ, ča-
rovné magnetické kvapaliny, 
tancujúci škrob, dokonca aj na-
notechnológie, ktoré sa vysky-
tujú v opaľovacích krémoch a 
ich interakciu s ultrafialovým 
žiarením. Návštevníkov zau-
jali drôty, ktoré si pamätali aj 
po deformácii svoj tvar, či pie-
sok, ktorý po vybratí z vody 
bol okamžite suchý. Dozvede-

li sa, čo je to Tyndallov jav, pre-
čo majú motýle krásne pestro-
farebné krídla alebo prečo jaš-
terička gekon môže behať aj po 
zvislej tabuli skla a nespadne, 
ba aj  nezanechá stopu. Z tých-
to experimentov boli nadšení 
nielen návštevníci, ale aj sami 
organizátori, ktorí sa už teraz 
tešia, že budú pokračovať v ex-
perimentovaní pre ďalších zá-
ujemcov o zázračný svet nano-
technológgi v budúcom   škol-
skom roku. Ak  sa chcete prísť 
pozrieť, kontaktujte nás.

Antónia Mikulová

AMAVET klub 727 pri Gymnáziu 

v Krompachoch

Zázračný svet nanotechnológií v experimentoch amaveťákov na gymnáziu

Letný prímestský tábor 2015 v CVČ PRIMA      Zo žiackeho denníka

2.september(ráno 7.00hod.)

Je po prázdninách,
vzdychám ako každý žiak.
Ráno vstávať treba,
vak plný knižiek
vláčiť pre seba!
A 45 minút hľadať
v triede myšiu dierku,
čo ukryje moju maličkosť,
keď učiteľka valí
otázku za otázkou.

Ale stop!
V škole je aj voľnosti dosť!
Telesná, výtvarná či varenie-
nestoja na zahodenie.
Aj taká prestávka
má svoje čaro...
A žiacky dozor?
Paráda, veď aj dievčatá
ma ocenia.

Prijímam preto
rozhodnutie kalendára –
dva mesiace stačili,
ostanem verný tradícii.
Budem sa učiť či lajdáčiť,
vymýšľať i počúvať,
súťažiť a tešiť sa
na ďalšie prázdniny.
Veď čo mi zostáva,
keď ešte nemám šestnásť
a som len šiestačik.
                                        
                                       A.Pustayová

problematická, pacient je v bezvedomí. 
Na základe dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, ktorého je 
Slovenská republika účastníkom, pacient, ktorý je v čase zákroku v 
takom stave, že nemôže vyjadriť  svoje prianie, treba prihliadať na 
prianie, ktoré vyslovil s vykonaním zákroku v minulosti, či už pí-
somne alebo ústne. V ostatných prípadoch  možno súhlas predpo-
kladať.

4.Čo je paliatívna liečba?
Doteraz sa tento pojem používal v onkológii u nevyliečiteľných pa-
cientov s postupujúcim nádorovým ochorením, keď je smrť ne-
zvratná. Cieľom je zabezpečenie najlepšej možnej kvality zostáva-
júceho života. Tento termín sa začal používať aj v intenzívnej medi-
cíne u terminálnych pacientov  pri prechádzaní z intenzívnej liečby 
na paliatívnu. Lekár a celý zdravotnícky tím sa naďalej stará o jeho 
potreby, zaisťuje maximálny komfort a eliminuje dušnosť, bolesti, 
smäd a hlad, zabezpečuje dôstojnosť pri umieraní       v prítomnos-
ti rodiny. Umierajúci má najväčšie obavy z bolesti, dušnosti, soci-
álnej izolovanosti.

5.Čo je eutanázia?
Slovo „eutanázia“ pochádza z gréčtiny a znamená „dobrú smrť“. 
Aktívna eutanázia je činnosť, pri ktorej lekár  na žiadosť pacienta 
podá  látku (smrtiacu injekciu), ktorá pacienta usmrtí.  Platia pre 
ňu presné pravidlá, pacient musí neznesiteľne trpieť a nemá vy-
hliadky na zlepšenie zdravotného stavu. Vo svete existuje niekoľ-
ko štátov, ktoré majú eutanáziu upravenú v právnom poriadku, ale 
v právnom systéme 
Slovenskej republiky je eutanázia trestným činom, podľa Ústavy 
SR  nikto nesmie byť pozbavený života.

Voľme si sami kvalitu života a nie kvantitu.

2. Kedy hovoríme o márnej liečbe?
Súčasná intenzívna medicína umožňuje prežitie a návrat do živo-
ta pacientom so zvratným alebo predpokladaným zvratným orgá-
novým  zlyhaním. 
Z etického hľadiska táto skupina pacientov nepredstavuje žiadny 
problém.  Oveľa náročnejší pacienti z etického 
pohľadu sú tí, u ktorých aj napriek maximálnej snahe o zlepšenie 
stavu k nemu nedochádza. Pokračovanie v ďalšej masívnej liečbe  
vedie k  nadmernému zaťaženiu, či prehĺbeniu trápenia pacienta,  
teda predlžovaniu umierania,  vtedy  hovoríme o márnej (neúčel-
nej) liečbe. Ide o terminálnych pacientov - pacientov s multiorgá-
novým zlýhaním, alebo pacientov v hlbokom bezvedomí, u ktorých 
nie je predpoklad obnovenia integrity mozgových funkcií v dôsled-
ku nezvratného poškodenia centrálneho nervového systému. 
Nezačatie alebo nepokračovanie v márnej liečbe u terminálneho 
pacienta neznamená obmedzenie práv pacienta, je to v súlade s 
medicínskymi a etickými princípmi. Rozhodnutie  musí byť zalo-
žené na odbornom a kvalifikovanom posúdení  zdravotného sta-
vu pacienta pri  plnom rešpektovaní ľudského života ako najvyššej 
hodnoty. Prihliada sa na predchádzajúce prianie človeka, ak je 
známe. V celom procese je nevyhnutná  úzka, ústretová, otvorená 
komunikácia s najbližšími príbuznými pacienta. Neúčelná,  márna 
liečba sa nesmie zamieňať s eutanáziou. 

3.Čo je informovaný súhlas pacienta?
Lekár  by nemal liečiť pacienta schopného vlastného rozhodovania 
bez jeho súhlasu. Toto právo pacienta patrí k základným podmien-
kam poskytovania zdravotnej starostlivosti. Rozhodnutie, hoci aj 
terminálne chorého pacienta, ktorý liečbu odmieta, rozhodne sa 
pre jej prerušenie, alebo ju vôbec nedovolí začať, sa musí rešpek-
tovať. V intenzívnej medicíne je otázka súhlasu pacienta s liečbou 

(dokončenie zo 7 strany)

Žiť pomocou prístrojov, či radšej dôstojne zomrieť

Hasiči opäť súťažili
Dobrovoľný hasičský zbor už 
niekoľko rokov organizuje po-
hárové súťaže hasičských druž-
stiev. Prvá tohto roku bola noč-
ná súťaž o „Putovný pohár Pri-
mátorky mesta Krompachy, 
ktorá sa uskutočnila 18. júla 
pred reštauráciou Centrum 

Krompachy.  O necelý mesiac 
sa uskutočnila aj denná súťaž 
hasičských družstiev mužov 
a žien, ktorá patrí medzi naj-
staršie pohárové súťaže v Ko-
šickom kraji a to súťaž o „Pu-
tovný pohár primátorky mesta 
Krompachy. 

 (pokračovanie na 10 strane)
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  Začiatok augusta je vhodným obdobím vysievania na hriadku, 
najmä pre druhy zeleniny ako sú listový šalát, pekingská a čínska 
kapusta, reďkovka, ozimná cibuľa a žerucha. Môžeme začať aj s vý-
sadbou špenátu, zimného šalátu, zimného kelu a vňaťového petrž-
lenu. Na hriadku vysádzame priesady kelu kučeravého, neskorých 
odrôd karfiolu, hlávkového šalátu a póru.
Sadenice na jesenný a zimný zber vysádzame do skleníka alebo fó-
liovníka.
Podľa podmienok po uschnutí listov zberáme cibuľu. Na urýchle-
nie usychania listov uvoľníme vidlami korene. Cibuľu nikdy nezo-
šliapávame, cibule by sa mohli poškodiť a hniť. Pripravíme ju na 
skladovanie.
Pravidelne zberáme papriky a rajčiaky. Pre dozrievanie ďalších 
plodov kolíkových rajčiakov zaštipujeme ich vrcholky. Odstraňuje-
me ich pazušné výhonky a suché a hnilobou napadnuté listy.
Poslednýkrát hnojíme na list neskorú kapustu, kel, zeler, pór, raj-
čiaky, tyčkovú fazuľu, mrkvu a čierny koreň.
Podľa signalizácie ošetrujeme mrkvu a petržlen proti múčnatke 
prípravkami Karathane LC, Sulikol K, Thiovit. Ohrozené sú hus-
té, zaburinené a tienené porasty.
V teplých oblastiach ošetrujeme ovocné stromy proti druhej gene-
rácii spriadača amerického hneď po zistení výskytu mladých hú-
seníc. Na jadroviny a kôstkoviny použijeme Ultracid, Zolone, prí-
padne Decis a Sumithion Super (aj na iné ovocné stromy).
Pokračujeme v zbere skorých kultivarov jabĺk a hrušiek. Oberajú 
sa, keď majú hnedé jadrá. Okrem jabĺk dozrievajú slivky, mirabel-
ky a rôzne kultivary broskýň. Skoro ráno zberáme mäkké kôstko-
vé ovocie.

FK POKROK SEZ Krompachy – MFK 
Lokomotíva Zvolen 1 : 5 (0:2)

Góly: Uhrin – Špilár 3, Kožička, Staško

1 – Burkuš, 2 – Košč M., 5 – Košč I., 7 – Gi-
bala, 8 – Cmorej, 9 – Vojtek, 10 – Jochman, 
12 – Bodnár, 13 – Baluch, 15 – Varga, 16 
– Uhrin, 3 – Ontko Ľ, 4 – Sekáč, 11 – Biľ, 
14 – Richnavský, 17 – Rodzik, 22   Piatko

Los 2. kolo slovenského pohára bol pre fa-
núšikov futbalu v Krompachoch mimoriad-
ne zaujímavý, pretože nám prisúdil popred-
né mužstvo II. ligy východ MFK Lokomotí-
vu Zvolen, ktorú už druhý rok trénuje býva-
lý slovenský reprezentant Anton Hostia sa 
predstavili s veľmi mladým kádrom profe-

sionálnych futbalistov s vekovým prieme-
rom 23 rokov, no napriek mladému veku je 
pre všetkých futbal
Zo začiatku nebolo na ihrisku vidno rozdie-
ly a hra sa prelínala z jednej strany na dru-
hú. Na konci siedmej minúty sme však uro-
bili pri rozohrávke chybu, ktorú Zvolen-
čania okamžite potrestali gólom. Musím 
uznať, že ak bol medzi oboma mužstva-
mi predsa len nejaký rozdiel, tak to bolo v 
efektivite zakončenia, pretože hostia trafi-
li šesťkrát našu bránu a dosiahli z toho päť 
gólov. V závere polčasu sa Zvolenčania pre-
sadili druhý raz z priameho voľného kopu 
z 20 m, lenže hneď po rozohraní sa dostal 
do samostatného nájazdu Uhrín a hostí 
zachránila od gólu len konštrukcia brány. 
Druhý polčas začali naši chlapci aktívnej-
šie, dostali súpera pod tlak a výsledkomto-

ho bol kontaktný gól na 1:2, ktorý po ďal-
šom samostatnom nájazde dosiahol Uhrín.
Naša nádej na zvrat v stretnutí však tr-
vala len 6 minút, kedy sa druhý raz gólo-
vo zapísal kanonier Zvolena Oliver Špilár. 
Od tohto okamihu už hostia dominovali vo 
všetkých činnostiach a v posledných pia-
tich minútach zaznamenali ešte ďalšie dva 
góly.
Škoda, pretože si naši chlapci za predvede-
nú hru až taký debakel nezaslúžili. Stretnu-
tie, hrané v úmornej viac ako tridsať stup-
ňovej horúčave, sledovalo okolo tristo di-
vákov z Krompách aj blízkeho okolia. V 
ďalšom kole Slovnaft cupu sa Zvolenčania 
predstavia v Snine, ktorá zvíťazila vo Svite 
0:1. Pre našich hráčov sa táto súťaž skonči-
la a tak sa môžu plne koncentrovať na účin-
kovanie v IV. lige JUH, v ktorej sú po troch 
kolách na priebežnom druhom mieste.

František Jochman, manažér fk

2. kolo Slovnaft cup
12.8.2015 o 17,00 hodine

V Nitre sa konal terénny prekážkový beh s názvom Sparťan šprint Nitra 
na trati v areáli Agropkomplex Nitra s celkovou dĺžkou 6,3 km a minimál-
ne s 15 prekážkami. Tejto športovej udalosti sa zúčastnil aj tím z Krom-
pách pod názvom Spartan race komunita Krompachy – Stará Maša. Cel-
kovo sa tejto športovej udalosti zúčastnilo 3428 pretekárov z celej stred-
nej Európy. Krompašania na tejto  súťaži  ako  skupina tím obsadili z  cel-
kovo  280 tímov  krásne
4 miesto s celkovým časom 02:56:20. Ako jednotlivci sa na jednotlivých 
miestach umiestnili Tomáš Ďorko so štartovným číslom 9370 a celkovým 
časom 00:37:12 obsadil pekné 17 miesto. Na 29 mieste sa umiestnil tréner 
tohto tímu Marián Poláček so štartovným číslom 13643 a celkovým ča-
som 00.39:15. Na 176 mieste sa umiestnil Roman Rychnavský so štartov-
ným číslom 13827 a celkovým časom 00:47:53. Na 331 mieste sa umiestnil 
Jozef Stajsko so štartovným číslom 10164 a celkovým časom 00:52:00. Na 
543 mieste sa umiestnila Slavomíra Uličná so štartovným číslom 16902 a 
celkovým časom 00:56:04. Na 1333 mieste sa umiestnila Helenka Spišá-
ková so štartovným číslom 10078 a celkovým časom 01:06:12. Na 2793 
mieste sa umiestnil Peter Falatáš so štartovným číslom 17261 a celkovým 
časom 01:27:10.   

Sparťan šprint 2015

Horný rád zľava:    Marián Polaček - tréner,  Tomáš Ďorko,  Roman Rychnavský,  Peter Falatáš 
Dolný rád zľava:    Helena Spišáková,  Slavomíra Uličná,  Jozef Stajsko.

                                                                                                                                                           Štefan JENDREK       

Futbalový turnaj prípraviek

V nedeľu 16.8.2015 sa odohral FUTBA-
LOVÝ TURNAJ PRÍPRAVIEK na multi-
funkčnom ihrisku pod Okrúhliskom. Tur-
naja sa zúčastnili tieto tímy: FK Pokrok 
Krompachy, OŠK Slovinky, Mšk  Tatran Sp.
Vlachy. Kvôli odstúpeniu Danišoviec (z dô-
vodu choroby), museli organizátori turnaja 

zvoliť spôsob hrania zápasov  každý s kaž-
dým dvojkolovo 2x10min.
Výskedky zápasov
Krompachy   Slovinky      1 : 0
Krompachy   SP.Vlachy     1 : 1
Sp.Vlachy   Slovinky      2 : 1
Krompachy   Slovinky     2 : 0
Krompachy   Sp.Vlachy      3 : 2
Sp.Vlachy   Slovinky      3 : 1

Finále

KROMPACHY   - SPIŠSKÉ VLACHY   3 : 2

Celkové poradie
1. Krompachy 10 bodov   10:5 skóre
2.Spišské Vlachy 7 bodov   10:9 skóre
3.Slovinky 0 bodov   2:8 skóre

Za Krompachy skórovali: 
Marek Gožo – 4góly, Bruno Stehlík a Ľub-
ko Legát – 2góly
Dominik Bernath a Meris Kupec – 1gól
Naše družstvo získalo 1.miesto a hráč       
Marek Gožo sa stal najlepším hráčom tur-
naja.
Ako tréner krompašskej prípravky sa          
chcem veľmi pekne poďakovať všetkým ro-
dičom ako aj všetkým dobrým ľudom, ktorí 
sa v podobe sponzorských darov stali spo-
luorganizátormi a tým sa podieľali na prí-
prave tohto skvelého futbalového turnaja, 
začo Vám patrí naše veľké ĎAKUJEM !!!!!

ĎAKUJEM aj mojim malým veľkým zve-
rencom za ich dnešný bravúrny výkon!!!! 

Som na Vás hrdý!!!!
Roman Tomčík, tréner

 Aktuálne záhradkárske práce na mesiac AUGUST

 (pokračovanie na 12 strane)

Na začiatku mäknutia bobúľ viniča ošetrujeme vinič proti botrytí-
de kontaktnými prípravkami Rovlar Flo, Quadris, Euparen Multi a 
Sumilex alebo systémovým prípravkom Hattrick.
Podľa signalizácie ošetrujeme broskyne, jadroviny a slivky proti 
druhej generácii obaľovačov prípravkami Decis, Basudin, Karate.
Okrasné rastliny ochraňujeme proti hubovým chorobám (múčnat-
ke, čiernej škvrnitosti listov, botrytíde, hrdzi) a zisteným škodcom.
V okrasných záhonoch začíname s rezom kvetov na sušenie. Skal-
ku ošetríme a priebežne odstraňujeme odkvitnuté kvety letničiek, 
ktoré prihnojíme slabým roztokom hnojív. Ruže a orgován, ak v 
nich prúdi miazga, očkujeme.
   V tomto období sejeme petržlen. Petržlen zasiaty v auguste priná-
ša na nasledujúcu jar obľúbenú koreňovú vňať. V tomto čase seme-
ná rýchlo klíčia a rastliny sa zdravo vyvíjajú, zatiaľ čo v jarných vý-
sevoch počas studeného a vlhkého počasia majú žltkasté listy. Pe-
tržlen vysiaty v auguste veľmi dobre prezimuje a začne kvitnúť až v 
lete nasledujúceho roku.
Uvoľnené záhony, na ktorých sa už nebude sadiť zelenina, nemusí-
me nechávať prázdne. Môžeme na ne vysiať horčicu alebo vhodnú 
miešanku na zelené hnojenie. Rastliny po prvých mrazoch (mož-
no aj skôr) pokosíme a zapracujeme do pôdy. V pôde ich využijú 
pôdne organizmy a zmenia na humus. Rastliny na zelené hnojenie 
odoberajú z pôdy živiny a uložia ich do zásoby na zimu..
Uhorky v skleníku týždenne prihnojujeme, na bočných výhonkoch 
nechávame len jeden list a jeden plod. Za sucha dostatočne zalie-
vame. Pri ochladení zalievame opatrnejšie, aby sa nezabrzdil rast. 

Hasiči opäť súťažili
Tohto ročníka súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev mužov a 4 ženské 
družstvá, čo vytvorilo peknú súťažnú atmosféru.
Samotná súťaž začala pred jedenástou hodinou, keď družstvá na-
stúpili na zahájenie.  Súťažiacim sa prihovoril  predseda Dobro-
voľného hasičského zboru Krompachy Karol Wolf st., ktorý priví-
tal zúčastnené družstvá a poprosil primátorku mesta Krompachy 
Ing., Ivetu Rušinovú o úvodné slovo a otvorenie súťaže. Tá vo svo-
jom príhovore pozdravila predsedu DHZ Krompachy a ostatných 
členov a funkcionárov zboru, vysoko ocenila prácu dobrovoľných 
hasičov nielen v našom meste a popriala všetkým družstvám veľa 
úspechov v tejto súťaži, ktorá patrí k špeciálnej odbornej príprave 
dobrovoľných hasičov.
Súťaž prebiehala na dva pokusy,  pričom domáce družstvo súťažilo 
v zmiešanom kolektíve mužov a žien a to ich posunulo do kategórie 
mužov. Šťastie ani pripravenosť nám neprialo a v celkovom hodno-

tení skončilo na predposlednom mieste. Víťazom v mužskej kate-
górii sa stalo družstvo mužov zo Spišského Štvrtku s časom 15,69 
sek. a v ženskej kategórii s časom 19,21 sek. Stratená. Táto súťaž 
bola zároveň zarátavaná do Spišskej hasičskej ligy.
Záver patril opäť primátorke mesta Krompachy a vedeniu DHZ 
Krompachy, ktorí odovzdali zúčastneným diplomy za účasť, pohá-
re za umiestnenie na prvom až treťom mieste a víťazom aj putov-
né poháre,  ktoré im až do ďalšieho ročníka budú pripomínať víťaz-
stvo na tomto ročníku hasičskej súťaže.
Chceli by sme sa poďakovať členom  nášho zboru za prípravu a zor-
ganizovanie tohto podujatia, mestu Krompachy na čele s primá-
torkou za technickú a finančnú pomoc a samozrejme aj kolektí-
vom, ktoré sa súťaže zúčastnili a prispeli k jej zdarnému priebehu.

Ing. Lucia Ferencová

tajomníčka DHZ Krompachy

(dokončenie z 8 strany)
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Pravidelne zberáme uhorky s hmotnosťou asi 0,5 kg, aby nepresta-
li nasadzovať plody. Ošetrujeme neskoré hlúboviny proti mlynári-
kovi kapustovému, more kapustovej a molici lastovičníkovej. 
Na začiatku liahnutia húseníc mlynárika kapustového a mory ka-
pustovej aplikujeme kontaktné prípravky ako sú Decis, Karate, 
Consult alebo hĺbkový prípravok Basudin. Zasahovať treba naj-
mä proti druhej generácii škodcov. Do postrekovej kvapaliny pri-
dáme zmáčadlo Citowet, stačí Jar. Podľa signalizácie alebo podľa 
priebehu počasia pokračujeme v ošetrovaní viniča proti múčnatke 
a perenospóre. Používame prípravky proti peronospóre Dithane 
alebo Novozir a proti múčnatke Pokračujeme v letnom reze ovoc-
ných drevín, vyväzujeme konáriky a letorasty, dlhé letorasty vini-
ča snímeme. Po zbere ovocia vykonáme presvetľovací rez kôstko-
vín. Podpníky jabloní, hrušiek, broskýň očkujeme. Odstraňujeme 
odkvitnuté kvety trvaliek. Kosatce a pivonky možno teraz presá-
dzať delením podzemkov. Hoci pivonky rady zostávajú veľa rokov 
na pôvodnom mieste. Oddelené časti treba vysadiť rovnako hlbo-
ko, ako boli predtým.
Po skončení obdobia letných horúčav je vhodný čas na zakladanie 
nových trávnikov. Či už chceme položiť trávový koberec alebo trá-
vu siať, treba si pozemok pripraviť jeden až dva týždne vopred. V 
prípade siatia trávy necháme najprv vyklíčiť burinu, ktorú zničíme 
buď motykou alebo použitím vhodného herbicídu. Až potom zase-
jeme trávnu zmes. Staršie trávniky pravidelne zalievame a kosíme 
vyššie ako zvyčajne.
Pokračujeme v preštepovaní čerešní vrúbľovaním za kôru. V au-
guste sa preštepenie lepšie vydarí ako na jar. Strom sa zreže a rany 
sa zatrú štepárskym voskom alebo balzamom. Vrúble by sa mali 
rezať krátko pred vrúbľovaním, mali by sa zbaviť listov až na kúsok 
stopky. Keď to nie je možné, zabalia sa vrúble do vlhkej utierky a 
uložia sa do chladničky alebo na chladné miesto. Vrúble upevníme 
lykom alebo páskou a rany zatrieme štepárskym voskom.
Na višniach odrežeme všetky odrodené konáre okrem letorastov, 
ktoré vyrástli na báze odrodených konárov.
Pokračujeme v reze zákrpkov jabloní, v očkovaní podpníkov jablo-
ní, hrušiek, broskýň, v snímaní letorastov viniča. Mladý vinič pri-
hnojíme.
Začíname s kopaním jám na jesennú výsadbu ovocných a okras-
ných drevín, ako aj viničových sadeníc.
Vysievame letničky ako sú sedmokráska, prvosienky a ďalšie, kto-
ré budú kvitnúť na jar a začiatkom leta. Množíme levanduľu, šal-
viu a skalkové kríky. Nakupujeme cibuľoviny, ktoré kvitnú na jar.
Pri černiciach bočné výhonky vyrastajúce z pazúch listov skrátime 
za prvým až druhým listom, tým zabezpečíme prehľadnosť rastlín. 
Nové výhonky zo zeme priviažeme. Zberáme plody sfarbené na in-
tenzívne čierno.V tomto mesiaci začíname rezať ihličnany živé plo-
ty z tuje a smreka. Ak striháme živé ploty teraz alebo potom v sep-
tembri, mladé výhonky nie sú zdrevnatené, strihanie je jednoduch-
šie. Nanovo vyženú v máji budúceho roku. Strihať ich možno aj na-
sledujúcu jar. Striháme vždy len zelené časti a dodržiavame kuže-
lovitý tvar.Od polovice mesiaca, keď už skončili horúčavy, začne-

Krompašský spravodajca 
je v predaji po 20. dni 
v príslušnom mesiaci. 

Uzávierka príspevkov je 
do 10. dňa daného mesiaca.
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Ak vieš, odpovieš

Autor: Dušan Girba

1. V ktorom roku bola založená v Krompachoch spoločnosť HASMA s.r.o.?

a) 1994
b) 1995
c) 1996

2. Kedy bolo v Krompachoch zriadené Múzeum revolučného hnutia na Spiši?

a) 1951
b) 1961
c) 1971

3. Koľko základných škôl máme v súčasnosti v Krompachoch?

a)    4
b)    3
c)    2

4. Koľko lekárni je v aktuálnej dobe v Krompachoch?

a)   2
b)   3
c)   4

5. Koľko ulíc evidujeme v Krompachoch?

a)  27
b)  28
c)  29

Správne odpovede nám posielajte na adresu: Redakčná rada Krompašského 
spravodajcu, MsÚ Krompachy, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy. 

(dokončenie zo 11 strany)

Mestská knižnica Krompachy predstavuje nové tituly

 Aktuálne záhradkárske práce na mesiac AUGUST
me s vysádzaním alebo presádzaním ihličnanov. Koreňové baly za-
vlažíme, rastliny vykopeme (neporušíme korene) a na hrubej fólii 
ich presunieme na nové miesto. Jamu, ktorú máme pripravenú vo-
pred, vyplníme namiesto rašeliny kôrovým humusom a polozot-
letým kompostom. Rastlinu výdatne zalejeme a dobre zakotvíme 
v zemi (šikmý kôl, napínacie drôty).Pri ružiach odstraňujeme od-
kvitnuté časti a striekame ich proti čiernej škvrnitosti a hrdze.
Informácie boli čerpané s denníka PRÁCA


