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Atraktívna Krompašská vzbura
Neuveriteľných 96 rokov uplynulo od
Krompašskej vzbury. Jej impulzom boli
existenčné dôvody. Zníženie prídelu potravín pre zamestnancov krompašských hút.

21. februára 1921 prišli na nádvorie železiarní ženy robotníkov. Privolaní žandári
ich chceli rozohnať, no došli aj robotníci.
Veliteľ žandárov dal povel strieľať, zahynuli
štyria robotníci, 14 utrpeli zranenia. Robotníci vtrhli do budovy a zabili zástupcu
riaditeľa a hlavného slúžneho. Bolo vyhlásené stanné právo, zatkli desiatky robotníkov.
Neskôr ich odsúdili na viacročné väzenie.
Zasahovala aj armáda. Štrajkovalo sa
takmer mesiac. Na podporu štrajkujúcich
v Krompachoch sa začal generálny štrajk
v Slovinkách, Gelnici, Smolníku a Prakovciach. K protestom došlo aj v ďalších
mestách. Prípad mal dohru pred Najvyšším
súdom v Brne. Udalosti spred takmer

jedného storočia pripomína Pamätník
Krompašskej vzbury pri železničnej stanici.
Toľko krátky exkurz do histórie.
Vzbura je hromadným odporom proti sku-

ročia iba vyblednutou spomienkou. Tie časy
dnes majú svojich sympatizantov aj odporcov, no keď sa na nich dnes s odstupom
času dívam, mali svoj význam. Pre mňa nie
všetko minulé skončilo v koši zabúdania.
Každoročná školská návšteva pamätníka
a múzea spojená s pripomínaním udalostí
vzbury v mojej pamäti zanechala stopu.
A aj dnes mi krompašská vzbura ešte „niečo
hovorí“. Pri prechádzkach mestom som
sa iba tak zo zvedavosti pýtala tínedžerov,
čo im hovorí Krompašská vzbura. Konečné
skóre mojej mini ankety, či niečo o vzbure
vedia, bolo 2:12. Určite to nie je reprezentatívny prieskum s relevantným výsledkom.
Ale toto mini zistenie jemne načrtáva
realitu. Ruku na srdce, mladej generácii
existenčné problémy, odvaha, vzbura, „boj“
za svoj každodenný chlieb už veľa nehovorí.
Priblížiť dni vzbury jazykom, ktorému
mladí rozumejú, by mohlo byť cestou, ako
udalosti súčasníkom zatraktívniť. Nástrojov, ako to dosiahnuť je viacero, chýba
len vôľa a povestná odvaha pustiť sa do
brázdenia našej mestskej histórie.

Pohreb obetí Krompašskej vzbury.
FOTO: archív

Mária Šimoňáková

točnostiam, s ktorými ľudia nesúhlasia.
Pre mňa ako predstaviteľku nežného
pohlavia je sympatické, že hybnou silou
tej našej mestskej vzbury boli ženy. Veď
v každej z nás koluje aspoň „litrík“ feministickej krvi. V dnešnej konzumnej
spoločnosti, v našich zemepisných šírkach
sa s takýmto odhodlaním len tak ľahko
nestretneme. K vzbúreniu sa je treba
odvahu a tá našim prababičkám zrejme
nechýbala. A to im slúži ku cti.
Počas mojich školských čias sme každý rok
chodievali ku pamätníku a pripomínali si
tak udalosti vzbury. Nechýbala návšteva
susedného múzea, ktoré je už dlhé desať-

Pamätník obetiam Krompašskej vzbury.
FOTO: Mária Šimoňáková

Potulujúce sa zvieratá

Lesná zver v čase núdze

Zdravotnícke okienko
Rakovina prsníka

Plán turistických akcií na rok 2017

Fašiangy

Jarný rez ovocných stromov a kríkov
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V mestskom parku platia nové pravidlá,
rozdelený je na štyri zóny
Súčasťou mestského parku sa pred časom stal nový návštevný
poriadok. Centrálny park je rozdelený na štyri zóny. Každá
z nich má svoje pravidlá. Mesto k tomuto kroku viedli doterajšie
skúsenosti. Jedným z dôvodov spomínanej novinky je aj snaha
o väčšiu bezpečnosť menších detí a ostatných návštevníkov parku.

Ako uviedla primátorka mesta, Iveta Rušinová, návštevný
poriadok centrálneho mestského parku je právnym podkladom
v prípade porušenia jeho ustanovení. Cieľom je zabezpečenie
verejného poriadku, ochrany zdravia osôb, verejnej zelene
a mestského majetku. Po novom je park rozdelený na pietnu,
ochrannú, hernú a oddychovú zónu. Podľa litery poriadku
je pietnym miestom celý priestor pred oboma pamätníkmi 1. a 2.
svetovej vojny. „Stávalo sa, že po pamätníku skákali dospievajúce
deti. Úcta a pieta pri pamätníkoch by mala byť zachovaná. Navyše je ohrozená aj bezpečnosť detí, ktoré odtiaľ môžu spadnúť. Mali
sme aj skúsenosti s poškodzovaním zelene a záhonov. Rovnako
si niektorí robili z fontány kúpací bazén. Neuvedomujú si, že je
ohrozené ich zdravie, keďže vo fontáne je voda z potoka a nie je
pitná . Mali sme aj prípady, kedy väčšie deti či dospelí ohrozovali
ostatných návštevníkov parku nebezpečnou jazdou na bicykli.
Aj týmto negatívnym javom má zabrániť návštevný poriadok,“
vysvetlila primátorka.
V parku je okrem iného zakázané sedieť na operadlách lavičiek
a špiniť tak sedadlá, vykonávať telesné potreby, poškodovať
zariadenia a vybavenia parku, sedieť a liezť po vojnových
pamätníkoch a pod. Herná zóna sa nachádza v parku pri
trampolínach. Tie môžu využívať deti od 3 do 12 rokov, max.
nosnosť je sto kíl. Vstup na trampolíny je počas leta možný
do 21.30 hod., v zimných mesiacoch do 17.hod. Jazdiť na bicykli,
kolieskových korčuliach a skateboardoch je deťom starším
ako 12 rokov zakázané.
Návštevný poriadok pamätá aj na majiteľov psov. Okrem toho,
že musia zabezpečiť, aby pes neohrozoval iných návštevníkov
parku, sú povinní upratať nečistoty po svojom štvornohom
miláčikovi.
Tabule s ustanoveniami návštevného poriadku sú osadené pri
vstupoch do parku z oboch strán. V prípade porušení má právo
zasiahnuť správca parku, ktorým je mesto, ako aj mestská polícia.
Mária Šimoňáková

Spoločenská rubrika
Narodenia v januári

JUBILANTI
Srdečne blahoželáme
jubilatom, ktorí sa v mesiaci
február
dožívajú svojho životného
jubilea:
Balážiová Alžbeta
Baluch Ladislav
Berec Onrej
Čarnoká Žofia
Dlugoš Ladislav
Gmucová Terézia
Hanušovský Ján
Hojstričová Elena
Horváth Ján
Jánošová Anna
Jarošík Milan
Köhler Jozef
Kravčuková Magdaléna
Merjavá Jolana
Merjavý Ján
Papcún Jozef
Pataky Pavol
Pokuta Ondrej
Puchalová Mária
Šofranecová Mária
Šupíková Magdaléna
Vanjek Viera

Abaffyová Andrea
Dirdová Dominika
Dutko Samuel
Gáborová Marcela
Halková Elena
Holub Eliáš
Holub Richard
Holubová Dominika
Macková Janka
Majerníková Ema
Smreková Vanesa
Všivák Alex
Všiváková Jasmína
Žaludeková Miroslava

Úmrtia v januári
Andrašovský Radovan
1970 – 2017
Bukoci Peter 1950 – 2017
Čirč Peter 1958 – 2017
Griegerová Daniela
1989– 2017
Kontroš Ján 1961 - 2017
Morávek Štefan 1947 – 2017
Ružiak Ján 1943 – 2017
Stettner Oto 1942 – 2017
Teľman Peter 1943 – 2017

POZVÁNKA
Srdečne pozývame občanov na zasadnutie Mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2017 vo veľkej zasadačke mestského úradu
so začiatkom o 13. hodine.
Tešíme sa na Vašu účasť!

OZNAM REDAKČNEJ RADY
Z dôvodu postupného skoršieho vydávania mesačníka sme stanovili termín uzávierky príspevkov do 3. dňa v mesiaci. Žiadame prispievateľov do
Krompašského spravodajcu, aby svoje príspevky zasielali v stanovenom
termíne. V opačnom prípade budú zverejnené v ďalšom čísle.
Redakčná rada ďakuje všetkým prispievateľom za pochopenie.
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OBČAN NÁM PÍŠE
Mestská cesta či turistický chodník?!
Dňa 24. augusta 2016 som sa zúčastnil
rokovania mestského zastupiteľstva, aby
som pani primátorku i poslancov oboznámil so svojím problémom. Ten sa týka
prístupovej cesty (3300/3) k rodinnému
domu na Kúpeľnej ulici, kde bývam. Za
posledných 10 rokov (3. volebné obdobie
p. primátorky) mám problém s údržbou
tejto cesty – v lete po väčšej búrke a v zime,
keď napadne sneh.
So svojím problémom som sa preto obrátil
na poslanca mestského zastupiteľstva a zároveň predsedu Komisie podnikateľskej,
regionálneho rozvoja a verejného poriadku
– Ing. Ľuboša Ontka, ktorý osobne prišiel
na tvar miesta, aby spravil fotodokumentáciu prístupovej cesty k môjmu rodinnému
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domu. Na spomínanom augustovom zastupiteľstve, ktorého som sa osobne zúčastnil,
pán Ing. Ontko informoval o tomto mojom
probléme aj ostatných poslancov a pani
primátorku. So svojím problémom som
sa obrátil aj na vedúceho oddelenia výstavby, životného prostredia a technických
služieb MsÚ – Ing. Štefana Ondáša, ktorý
taktiež spravil fotodokumentáciu cesty. Pri
osobnom stretnutí so mnou mi povedal, že
geometrický plán vyhotovený 2. 5. 1988
je starý a mám ho spáliť, že je neplatný, že to
nie je žiadna prístupová cesta k rodinnému
domu, ale turistický chodník. Chcel by
som bližšie vyjadrenie k tomuto postoju
„odborného pracovníka“.
Do roku 2005 som nemal problém s údržbou
cesty. Pýtam sa, prečo som bol vyhodený
za posledných 10 rokov z pasportu? Kto
a kedy ju preklasifikoval na turistický
chodník?
Veď aj na MsÚ je „moja“ cesta vedená ako

POTULUJÚCE SA ZVIERATÁ
Zima a správanie sa líšok
Nízke teploty a v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi aj
dlhotrvajúca snehová prikrývka prinútila niektoré zvieratá
správať sa možno trošku neštandardne. Niektoré voľne
žijúce zvieratá nemajú dostatok
potravy vo svojom prirodzenom
prostredí, a preto sú prinútené
prichádzať veľmi blízko k domoFOTO: archív
vom ľudí. Aj v Krompachoch
sa nám naskytla možnosť vidieť v blízkosti panelákov a školy na
Maurerovej ulici potulujúce sa líšky. Či ich k tomu prinútil hlad
počas týchto mrazivých januárových dní, alebo je na mieste obava
z možnej vyskytujúcej sa nákazy - besnoty, na tieto ako aj na iné
otázky sme sa opýtali veterinárneho lekára MVDr. DUŠANA
KRESŤANKA z Veterinárnej ambulancie v Krompachoch.
Môže sa človek obávať napadnutia líškou v našej oblasti ?
Líška je všeobecne plaché zviera. Avšak v prípade, že je napadnutá
besnotou, jednoznačne je na mieste obava z napadnutia človeka.
V súčasnosti sa besnota na Slovensku nevyskytuje, nakoľko
však susedíme s Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom, kde sa toto
ochorenie už objavilo, existuje možnosť, že sa takéto choré zviera
môže objaviť aj na našom území.
Ako sa má človek zachovať pri stretnutí s líškou?
Človek sa nesmie približovať k zvieraťu a je nevyhnutné sa
vyvarovať priamemu kontaktu s líškou. Dôležité je, aby nedošlo
k pohryzeniu osoby, pretože besnota sa na človeka prenáša
infikovanými slinami líšky. V prípade, že sa niekde nájde uhynutá
líška, je možné ju zakopať pri dodržaní prísnych hygienických
pravidiel. Je bezpodmienečne nevyhnutné použiť rukavice, lopatu
a miesto nálezu dôkladne dezinfikovať. Existuje možnosť privolať
asanačnú službu, ktorá dané uhynuté zviera odvezie na spálenie.
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MESTSKÁ PRÍSTUPOVÁ CESTA.
S odvozom komunálneho odpadu problém
nemám. Som rád, že sa aj v našom meste
minulého roku robili opravy ciest, ale nech
sa nerobia na úkor iných. Z celkovej dĺžky
96 m sa na prístupovej ceste k môjmu
domu urobilo cca 3,5 m. Podľa môjho
názoru by sa medzi občanmi nemali robiť
rozdiely, som z toho znechutený. Odvádzam
dane mestu rovnako ako každý iný občan.
Pani primátorka by teda mala pristupovať
ku každému občanovi rovnako.
Záverečný postoj poslancov k môjmu
problému na augustovom zastupiteľstve
bol, že príslušná komisia príde na tvar
miesta a zaujme stanovisko, ako môj problém riešiť.
Do dnešného dňa u mňa nikto nebol a nikto
z kompetentných sa mojím problémom
nezaoberal.
Ján Petruš, občan mesta

Táto služba je však spoplatnená.
Akým spôsobom by mohli líšky ohrozovať zdravie našich domácich
miláčikov?
Na psov a mačky sú prenosné väčšinou vonkajšie a vnútorné
parazity líšok. Poznáme tzv. prašivé líšky, táto prašivina - inými
slovami svrab, je kontaktom prenosné kožné ochorenie. Pri strete
s vaším domácim miláčikom môže dôjsť k nakazeniu.
Čo z vášho pohľadu môže byť dôvodom na odvážne potulovanie sa
líšok v blízkosti ľudských obydlí ?
Jedným z dôvodov môže byť ochorenie líšky, ktorá je vtedy
odvážna, nebojácna a zúrivá, má snahu pohrýzť či už človeka,
alebo domáce zviera. Ďalším dôvodom môže byť hlad , keď zacíti
zvyšky potravy vyhodené v kontajneroch. Zvykne sa objavovať
v okolí domov, kde sa chová drobná hydina, ako ľahká korisť.
Ako prebieha monitoring líšok a kontrola nákazy besnotou u líšok
v našom regióne?
Na Slovensku prebieha tzv. orálna vakcinácia líšok zväčša
v jeseni. V minulosti túto vakcínu (ochutená návnada vo forme
tablety) roznášali po lese poľovníci. V súčasnosti sa rozhadzuje na
oblasti lesov a lúk lietadlom. Nájdenú vakcínu líška skonzumuje,
čím sa automaticky stáva odolnou voči besnote. Monitoring
vykonáva štátna veterinárna správa v spolupráci s poľovníckymi
združeniami, ktorá zároveň nariadi povinný odstrel líšok. Tie sú
zaslané na vyšetrenie na besnotu.
Občanov by určite zaujímalo, či je potrebné kontaktovať nejaké
úrady a nahlásiť ich výskyt v blízkosti ich domu?
Je potrebné kontaktovať príslušnú štátnu veterinárnu správu.
Ďakujeme Vám veľmi pekne za rozhovor. Za redakčnú radu Vám
prajeme veľa úspechov vo Vašom milom a záslužnom povolaní
a budeme radi, ak sa aj v budúcnosti podelíte s nami o cenné
a zaujímavé informácie z Vašej praxe.

Zhovárala sa: Lucia Mikulová
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Klub slovenských turistov MŠK Krompachy

Lesná zver v čase núdze
Zima na prelome rokov 2016-2017 je časom núdze pre našu lesnú
zver. V predchádzajúcich rokoch boli klimatické podmienky
v zimných mesiacoch pre lesné zvieratá v okolí Krompách
pomerne priaznivé. Krmivo pripravené v zásobníkoch a krmelcoch
sme v menšej miere na jar asanovali. Chladný začiatok roka
2017 nás neprekvapil. Pri pravidelných kontrolách revíru
a prikrmovacích zariadení sme však konštatovali, že zver
potrebuje našu pomoc vo zvýšenej miere. Preto i naďalej vyvážame dostatok objemového i jadrového krmiva. Je potešiteľné

a svedčí o kvalite vyvezeného objemového krmiva /lúčne seno/,
že naše krmelce navštevuje okrem jelenej zveri i zver srnčia.
Tá je na kvalitu predkladaného krmiva najnáročnejšia. Teší nás
i mrzí zároveň záujem občanov o lesnú zver, krmelce a soľníky.
Niektorí doložia prebytočné jablká, zeleninu a zemiaky, iní zasa
odoberú seno a kamennú soľ pre svoje kozy, ovce a králiky.
Ing. Juraj Skurka, poľovnícky hospodár

POĎAKOVANIE

Ďakujeme príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom za účasť
na poslednej rozlúčke s MUDr. Jánom Ružiakom,
ktorý nás 29.januára vo veku 74 rokov navždy opustil.
Poďakovanie patrí pánovi farárovi, Jozefovi Palušákovi, spevokolu Cantica Christiana,
p. primátorke Ivete Rušinovej, MUDr. Petrovi Nehrerovi za dôstojnú rozlúčku so zosnulým.
Ďakujeme Vám všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Rodina Ružiakova

POĎAKOVANIE
Dňa 22.12.2016 nás navždy opustila naša milovaná mamička Vierka Čechová,
ktorú ste i mnohí z Vás poznali. Týmto sa chceme poďakovať všetkým tým,
ktorí našej mamke a nám ponúkli svoju pomoc.
Osobitné poďakovanie patrí personálu na chirurgickom oddelení
v Nemocnici v Krompachoch a tiež evanjelickej farárke
Mgr. Monike Vdovjákovej, pretože jej slová a objatia nám tak veľmi pomohli
a stále i pomáhajú v týchto dňoch!
Dcéry Janka, Vierka a Anička

Plán turistických akcií na rok 2017

Január
7.01.2017 16. ročník výstupu na Krompašské vrchy
21.01.2017 Prechod Sľubicou
28.01.2017 Výstup na Smrekovicu
Február
4.02 2017 Výstup na Choč – zimný zraz 50.ročník
11.02.2017 Výstup na Kojšovskú hoľu
18.02.2017 Zimný prechod Slovenským rajom
				
/Podlesok - Piecky - Vtáčí hrb – Podlesok/
Marec
4.03.2017 Opekanie pri Sabinke. / ŽSR Vlachy – Prostá dolina –
				
Galmus – Zahorou – Krompachy /
18.03.2017 Vysoké Tatry – Zbojnícka chata
Apríl
8.04.2017 Výstup na Kloptáň
17.04.2017 Veľkonočný pondelok / Olcnava – Kamenný potok –
				
Šarkanová – Poráčska – Slovinky /
22.04.2017 Vojkovská „25“
Máj
8.05.2017 Okolo Slovinok
13.05.2017 Sabinov – Kohút – Marduňa – Dubovica – Lipany
26.05.2017 Okolie Bardejova
27.05.2017 Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska
				
/54.ročník Svidník/
28.05.2017 Okolie Svidníka
Jún
10.06.2017 TPKV 41.ročník
17.06.2017 Prechod Slovenským rajom / Tomášovská Bela –
				
Sokolia – Kláštorisko – Čingov /
Júl
15.07.2017 Prechod Slovenským rajom / Letanovský mlyn –
		 		
Prielom – Suchá Bela – Kláštorisko /
August
5.08.2017 Vyšné Ružbachy – Na Poľane - Veterný vrch –
				
Vyšné Ružbachy
12.08.2017 ATC Račková dolina – Ostredok – Jakubina –
				
Račková dolina – ATC Račková
26.08.2017 Vysoké Tatry / Javorová dolina – Sedielko –
				
Téryho chata – Starý Smokovec /
September
2.09.2017 Vysoké Tatry / Tatranské Polianka – Velická dolina –
				
Východná Vysoká – Polianka /
14. – 17.09.2017 ČR - Morava, Moravský kras a okolie
Október
14.10.2017 Jesenné výstupy na vrcholy – RR KST
28.10.2017 Memoriál Ivana Šlackého- Sľubica / Krompachy–
				
Kolinovce–Sľubica–Dubrava–Spišské Vlachy /
December
26.12.2017 Štefanský výstup na Sľubicu
31.12.2017 Silvestrovský výstup na Bielu skalu
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu, respektíve
trasy akcie.

Informácie Ing. Čupaj – 0907 254 665 el. pošta : stefancupaj@netiq.sk

POĎAKOVANIE

Ďakujeme našim príbuzným, všetkým priateľom, susedom a známym,
ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste
Štefana Morávka.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy útechy.
Poďakovanie patrí i členom Zboru pre občianske záležitosti za dôstojnú rozlúčku.
Manželka Gabika s deťmi
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ZDRAVOTNÍCKE OKIENKO
Dnes:
Rakovina
prsníka
V dnešnom príspevku
vás oboznámim s problematikou najčastejšej
malignity v ženskej populácii, rakovinou
prsníka a jej prevenciou. Rakovina prsníka je
závažné onkologické ochorenie postihujúce
prsnú žľazu predovšetkým žien v období
včasnej menopauzy. Pre jej stúpajúci výskyt
v posledných desaťročiach predstavuje
celosvetový problém, pretože je stále
najčastejšou príčinou úmrtia žien v rámci
onkologických ochorení.
Na Slovensku sa ročne diagnostikuje viac
ako dvetisíc nových prípadov karcinómu
prsníka, pričom výskyt výrazne narastá
od roku 1991. Priemerný vek žien v čase
zistenia nádoru je 60 rokov. Približne
jedna tretina týchto žien v dôsledku
ochorenia umiera. Vo vedomí väčšiny žien
dominuje, že známym príznakom rakoviny
prsníka je náhodne alebo pri samovyšetrení
zistená hrčka v prsníku. Je to v podstate
pravda, hoci nie každá zmena prsníkového
tkaniva musí jednoznačne súvisieť s rakovinou. Taktiež je nutné vedieť, že toto
ochorenie môže začínať celkom netypicky,
napríklad zápalom prsníka, vtiahnutím kože
alebo kožnými zmenami v oblasti prsnej
bradavky. Čo je ale podstatné, že prítomnosť
hmatateľnej hrčky, za ktorou sa skrýva
zhubný nádor, môže znamenať, že v čase
diagnózy je ochorenie už v pokročilom
štádiu a vo väčšine prípadov sú prítomné
sekundárne ložiská v lymfatických uzlinách
v oblasti pazuchy, či vzdialené ložiská
(metastázy) v rôznych orgánoch (chrbtica,
panva, pečeň, mozog).
Pacientku s podozrením na rakovinu
prsníka čaká po úvodnom vyšetrení
u gynekológa tortúra vyšetrení (ultrazvuk
prsníkov, mamografia, prípadne magnetická
rezonancia) s následným punkčným
odobratím vzorky z tumoru, aby sa ochorenie potvrdilo. Po kompletizácii vyšetrení
a stanovení štádia ochorenia nasleduje
operačný výkon za účelom odstránenia
nádoru, prípadne aj sekundárnych ložísk
(najčastejšie v lymfatických uzlinách pazuchy). Dnes už nie sú operačné výkony také
rozsiahle a devastujúce ako v minulosti.
Po operácii pokračuje doplnková liečba,
predovšetkým lokálna rádioterapia (ožiarenie danej oblasti výskytu nádoru)
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s následnou dlhodobou hormonálnou
liečbou. Defekty prsníka po operácii je
možné odstrániť plastickou rekonštrukciou.
Úspech liečby a doba prežívania sú výrazne
závislé od štádia ochorenia a vlastností
nádoru. V literatúre sa v súvislosti so vznikom ochorenia uvádza viacero rizikových
faktorov. V skutočnosti však až 70 % žien
s rakovinou prsníka anamnesticky neudáva
prítomnosť žiadneho z nich. Výskyt rakoviny prsníka prudko narastá s vekom,
predovšetkým v období po menopauze.
Štatisticky každá ôsma žena vo veku 50
rokov ochorie na toto ochorenie.
Samotné ochorenie je výrazne späté so ženským pohlavím (hoci je popísaná rakovina
prsníka aj u muža) a pôsobením pohlavných hormónov počas jednotlivých období
života ženy. Nevyskytuje sa v detstve a zriedkavý je výskyt po 80. roku života. Je
častejšia u žien so skorým nástupom menštruácie (pred 12. rokom ) a neskorou menopauzou (po 55. roku). Viac ohrozené sú ženy,
ktoré nemali deti alebo porodili prvé dieťa
po 35. roku života. Naopak, medzi ochranné
faktory patrí začiatok menštruačného cyklu
po 15. roku, narodenie prvého dieťaťa do 20.
roku života a dojčenie v trvaní viac ako jeden
rok.
Vplyv hormonálnej antikoncepcie a hormonálnej substitučnej liečby (po menopauze)
na vznik rakoviny prsníka nie je zatiaľ jasne
definovaný. Viaceré štúdie ukazujú na
mierne zvýšené riziko, ktoré súvisí hlavne
s dĺžkou užívania preparátov a prítomnosťou
ďalších rizikových faktorov.
Medzi ďalšie rizikové faktory patrí rodinný
výskyt rakoviny prsníka. Existuje malá
skupina žien ohrozených prítomnosťou
dobre známych génov, ktoré sú v priamej
súvislosti so vznikom rakoviny prsníka,
prípadne aj iných pohlavných orgánov
(vaječníky, sliznica maternice) alebo žliaz,
ktoré sa dedia z generácie na generáciu.
Tvoria asi 5 % všetkých prípadov. Najznámejšou osobnosťou svetového šoubiznisu,
ktorá patrí do tejto skupiny, je s určitosťou
Angelina Jolie. Pre 85 % riziko rakoviny
prsníka a 50 % riziko rakoviny vaječníkov
(prítomnosť génu BRCA1) podstúpila preventívne odstránenie obidvoch prsných
žliaz a má v pláne aj odstránenie vaječníkov.
Jej matka zomrela vo veku 56 rokov práve
v dôsledku rakoviny prsníka. Druhou
skupinou je takzvaný familiárny výskyt
karcinómu prsníka, pričom na vzniku ochorenia sa podieľa viacero neurčitých génov.
Ak je výskyt rakoviny prsníka v priamom
príbuzenstve (matka, dcéra, sestra), riziko
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pre ženu je 2-3 násobné oproti ostatnej
populácii žien. Tu patrí približne 15 %
prípadov. Celkovo, väčšina žien (80 %)
je bez tejto rodinnej záťaže a výskyt nádorového ochorenia je sporadický, čiže
náhodný. Zaujímavým faktom v súvislosti
s celosvetovým výskytom rakoviny prsníka
je geografická rozdielnosť a s tým súvisiaci
životný štýl, stav výživy, životosprávy
a nutričné zvyklosti danej oblasti. Orientálne krajiny ( Čína, India), južná Amerika
patria medzi oblasti s výrazne nízkym
výskytom ochorenia. Naopak, medzi krajiny
s najvyšším výskytom patria štáty západnej
a severnej Európy (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Česká republika) a USA.
Slovensko patrí medzi krajiny so stredným
výskytom tohto ochorenia, podobne
ako ostatné krajiny strednej a východnej
Európy. Na zvýšenom výskyte karcinómu
prsníka sa v týchto krajinách podpísali
predovšetkým dva faktory: životný
štýl a zavedenie účinnej prevencie.
Pre takzvaný západný životný štýl
a životosprávu je typický vysoký príjem
proteínov a živočíšnych tukov. Obezita
po menopauze, ale aj podvýživa v období
pohlavnej zrelosti je riziková pre zvýšený
účinok pohlavných hormónov v danom
období života. Pravdepodobne sa na zvýšenom výskyte podieľa aj väčší počet žien
užívajúcich hormonálnu substitučnú liečbu
po menopauze v 90. rokoch minulého storočia. Zaujímavým objavom je vplyv
požívania alkoholu v súvislosti s rakovinou
prsníka. Štúdie ukazujú, že aj mierne pitie
alkoholických nápojov (dva poháriky denne)
vedie k miernemu zvýšeniu rizika. Naopak,
fajčenie nie je rizikový faktor pre karcinóm
prsníka.
Druhým dôvodom výrazného zvýšenia
výskytu rakoviny prsníka v európskych
krajinách je zavedenie preventívnej mamografie v 90. rokoch minulého storočia. A to
hlavne vo vekovej skupine žien nad 50 rokov.
Mamografia je röntgenové vyšetrenie
prsníkov, pri ktorom sa pomocou dvoch
platní mamografu prsná žľaza stlačí
a presvecuje sa rtg žiarením v dvoch rovinách.
Slúži na odhalenie rôznych zmien prsného
tkaniva, hlavne drobných kalcifikátov, ktoré
môžu súvisieť s rakovinou prsníka. Výhodou
je, že objaví aj veľmi malé podozrivé ložiská,
ktoré nie je možné ešte vyhmatať a prispieva
tak k zachyteniu včasných štádií rakoviny
prsníka, ktoré môžu byť úplne vyliečiteľné.
Medzi nevýhody patrí určitá radiačná záťaž
(4x vyššia ako pri jednoduchej snímke
hrudníka), menší záchyt lézií pred 40. rokom
života a u užívateliek hormonálnej liečby.
(pokračovanie na 6 strane)
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Záhradkárska poradňa

ZDRAVOTNÍCKE
OKIENKO

Jarný rez ovocných stromov a kríkov
Rez ovocných stromov je jedným z najúčinnejších a najdôležitejších
pestovateľských opatrení. Je súčasťou tvarovania koruny a významne
ovplyvňuje rodivosť. Vyznačuje sa vysokou účinnosťou zásahov, pri ktorých
redukujeme reprodukčné organy (kvetné puky) a aktivizujeme rastové
procesy.
Skorý jarný rez sa veľmi výrazne prejaví v bujnom raste stromu počas
krátkeho obdobia na začiatku vegetácie. Rezom konárov, rodivého obrastu,
alebo jednoročných výhonkov, prípadne ich časti v podstate odstraňujeme
kvetné puky. Redukciou kvetných pukov šetríme sily stromu a zabraňujeme
mu dostať sa do vyčerpanosti.
Prevísajúce konáre na jadrovinách signalizujú rodenie drobného brakového
ovocia a je potrebné ich skrátiť až po výhonky, ktoré smerujú šikmo hore.
Tým dosiahneme čiastočné zmladenie koruny a úrodu kvalitného ovocia.
Hrubé staré konáre pri zmladzovaní neodstraňujeme naraz, ale postupne v priebehu niekoľkých
rokov. Po reze hrubé rany začistime ostrým nožom (žabkou) hlavne okrajovú kôru a zatrieme latexom
alebo Duvilaxom.
Rez v období vegetačného pokoja (zimný, predjarný a na začiatku vegetácie) podporuje stromy v
procese rastu. Naproti tomu rez v období vegetácie podporuje rodivosť (tvorbu kvetných pukov).
Toto predurčuje predjarný a jarný rez hlavne pre staršie stromy. Rez ovplyvňuje rodivosť, ale tá je
podmienená celým radom ďalších činiteľov ako je hnojenie postreky proti chrastavitosti, škodcom
a pod. U starších stromov sa jarným rezom snažíme otvoriť korunu, aby sme ju presvetlili, čím
zabránime aj šíreniu hubových ochorení a škodcov.
Hlavnou úlohou rezu mladých stromčekov je tvarovanie plánovaného tvaru koruny ovocného
stromu. Súčasne sa snažíme doviesť strom čím skôr do rodivosti. K tomu je potrebné dodržať určité
zásady. Stromky by mali byť vysadené na vzdialenosť podľa typu podpníka a naštepeného kultiváru.
Neprehnojujeme dusíkom. Až do začiatku rodivosti režeme menej, alebo vôbec, aby sme dosiahli
čím skoršiu a bohatšiu rodivosť. V maximálnej miere šetríme terminálne púčiky. Uprednostňujeme
letný rez na úkor rezu v období vegetačného pokoja. V korune nezapestovávame nadmerný počet
kostrových konárov.
Stromy s hustou korunou majú málo slnka vo vnútri koruny a trpia hubovými chorobami. Vzdialenosť
medzi bočnými kostrovými konármi na stredniku vo vertikálnom smere nechávame 15-20 cm. Na
urýchlenie rodivosti môžeme použiť nakláňanie, ohýbanie konárov, zárezy, škrtenie a pod. Rez
vrcholového terminálu využívame, ak potrebujeme udržať strom v určitých hraniciach čo do výšky a
šírky. Zmladením rodivého obrastu dosahujeme vyššiu kvalitu ovocia a jeho redukciu.
NEZABÚDAJME, ŹE HĹBOKÝ REZ PODPORUJE RAST A MIERNY REZ PODPORUJE
RODIVOSŤ. Ošetrenie po reze je dôležité, pretože otvorené rany často napádajú drevokazné huby.
Rany ošetrime latexom alebo Duvilaxom. Kôstkoviny v predjarnom a jarnom období nerežeme, aby
sme zabránili tvorbe glejotoku. Rez si ponecháme na čas vegetácie, alebo hneď po zbere.
S rezom egrešov a ríbezlí môžeme začať už vo februári, ak nám to počasie dovolí. Odstraňujeme
konáre staršie ako 5 rokov, presvetľujeme koruny a odstraňujeme krátke koreňové výhonky. U egrešov
skracujeme jednoročné výhonky asi o jednu tretinu, slabšie na jedno až dve očka. Zlepší sa nám kvalita
plodov, podporí rast nových výhonkov a obmedzí šírenie múčnatky americkej, ktorej spóry prezimujú
väčšinou na koncových očkách letorastov.
Ríbezle TITANIE nerežeme ani neskracujeme letorasty, pretože sa tým pripravujeme o úrodu.
Zmladzujeme až po 5-tich rokoch len v prípade prestarnutých konároch. Pamätajme už teraz na
zakúpenie ochranných postrekov na múčnatku, chrastavitosť, proti piliarke slivkovej, aby sme ich v
prípade potreby mali poruke. Pri červených ríbezliach sa obmedzíme len na odstránenie prestarnutých
a suchých konárov a odstránime slabé prebytočné mladé výhonky.

Ján Miľo

Určitou nevýhodou je aj negatívne vnímanie vyšetrenia samotnou
pacientkou. Z tohto dôvodu sa
v rámci prevencie rakoviny prsníka odporúča mamografické
vyšetrenie prsníkov každé dva
roky od 40. do 69. roku života
ženy v kombinácii s ultrazvukovým vyšetrením prsníkov každé
dva roky. U žien mladších ako
40 rokov sa odporúča ako súčasť
prevencie len ultrazvuk. Za najväčší úspech preventívnej mamografie sa považuje klesajúca
úmrtnosť žien na rakovinu prsníka
a to v dôsledku zachytenia väčšieho počtu prípadov rakoviny
v počiatočných, dobre liečiteľných
štádiách ochorenia. Rozsah
operačného výkonu je menší
a následná liečba menej agresívna. Umožní pacientke rýchlejší návrat do normálneho
života s malým rizikom recidívy
(návratu) ochorenia. Bohužiaľ,
situácia na Slovensku je stále
alarmujúca. Preventívnu mamografiu absolvuje len približne
jedna pätina žien v odporúčanom veku. Stále sa viac prípadov
rakoviny prsníka zachytí mimo
prevencie. Narastá vplyv rizikových faktorov (životospráva,
pôrodnosť po 30. roku života).
Zdravotníctvo nedisponuje dostatočným množstvom financií
na zavedenie a celospoločenskú
podporu preventívneho programu. Podľa dostupných zdrojov
(z roku 2013) je Slovensko jediná
krajina v Európskej únii, ktorá
ešte nemá zavedený efektívny
preventívny program pre včasný
záchyt rakoviny prsníka. Preto
aj úlohou tohto príspevku je
upozorniť na obrovský význam
prevencie v gynekológii a to
z jediného dôvodu. Pretože vám
môže zachrániť život.
MUDr. Svetlana Jánošová
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Fašiangy MsO JDS v Krompachoch

RECEPTY NAŠICH MÁM

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožuška,
zima mu bude....“

Makové šišky

Táto známa pieseň sa viaže s obdobím medzi Vianocami a štyridsať
dňovým pôstom, ktorý sa začína Popolcovou stredou. Naši
predkovia si čas fašiangov spríjemňovali rozličnými zábavami.
Konali sa tancovačky, zabíjačky, sprievody s maskami a typickým
pokrmom boli šišky – pankušky. Dnes sa fašiangové obdobie
prežíva troška inak. Tanečné zábavy nahradili plesy, sprievody
s maskami sú často nahradené karnevalmi, hoci v mnohých
dedinách a mestách ľudové súbory oživujú dávne tradície, čo je
chvályhodné a pekné.
Aj členovia Jednoty dôchodcov fašiangy náležite oslávili. Už v prvý
februárový týždeň sa konalo fašiangové posedenie v reštaurácii
Melódia. Vyše 70 členov sa zabávalo pri rytmoch hudby v podaní
Silva Hvizdoša a jeho manželky, ktorí hrali na počúvanie, do spevu
aj do tanca. Nálada v sále bola vynikajúca. Mnohí si zanôtili
obľúbené pesničky, ba čo viac, zabudli aj na svoje rôčky a skočili
do tanca. Nechýbalo dobré jedlo, ani tombola, ktorá rozhodne
všetkých potešila, ale najmä tých, čo vyhrali. Touto cestou by sme
sa chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí do tomboly prispeli.
Čas zábavy a radostí v podobe fašiangových podujatí je možnosťou
zregenerovať sily, pospomínať na zašlé časy v kruhu svojich
rovesníkov, nestrácať elán a dobrú náladu do ďalších dní.
Agnesa Jarošíková
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Fašiangy sa mi už od malička spájajú s chutnými sladkými šiškami.
Nepatrím k ženám, ktoré si strážia každé jedno kilečko, a preto
aj v dospelom veku si veľmi rada pochutnám na sladkej dobrote.
U nás doma sa cez fašiangy vyprážajú nie lekvárové šišky, ale
trocha netradičné s makovou plnkou. Na stole nebudú chýbať ani
tento rok. Ponúkam vám recept, aby ste z nich ochutnali aj vy, naši
čitatelia Krompašského spravodajcu.
Kvások: 30 g droždia, 100 ml mlieka, 30 g práškového cukru.
Cesto: 500 g polohrubej múky, 1 vajce, 50 g cukru,
			
300-400 ml mlieka, 1 lyžička soli.
Plnka: 200 g maku, 100 ml mlieka, 150 g práškového cukru,
			
kôra z citróna.
Postup: Z mlieka, cukru a droždia pripravíme kvások a necháme
ho vykysnúť. Potom ho zmiešame s múkou, pridáme vajce, cukor,
mlieko, soľ, a vypracujeme hladké cesto, ktoré dáme na teplé miesto
kysnúť. Mak zomelieme, pridáme cukor, teplé mlieko, postrúhanú
kôru z citróna a vymiešame. Vykysnuté cesto vyvaľkáme, povykrajujeme kolieska, do stredu každého dáme plnku a urobíme
buchtičky. Vyprážame ich v horúcom oleji po oboch stranách a ešte
teplé obaľujeme v práškovom cukre pomiešanom s vanilínovým
cukrom.
Dobrú chuť a veselé fašiangovanie praje Mária Šimoňáková.

Harmonogram vývozu
separovaného odpadu 2017
MESIAC
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

PLASTY
5.1.2017
2.2.2017
2.3.2017
30.3.2017
20.4.2017
11.5.2017
1.6.2017
22.6.2017
13.7.2017
3.8.2017
24.8.2017
14.9.2017
12.10.2017
9.11.2017
7.12.2017

Zber elektroodpadu

SKLO

PAPIER
12.2.2017

16.6.2017
6.4.2017
8.6.2017
20.7.2017

21.9.2017
19.10.2017
14.12.2017

26. - 27.04.2017
22. - 23.11.2017
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Zemani na Jednotke
25. januára sa štyria naši šiestaci – Ľubo Legát, Ema Štofilová,
Vanesa Šefčíková a Adrián Suchý - zúčastnili natáčania súťažnej
relácie Daj si čas, ktorá sa vysiela každú sobotu doobeda na Jednotke.
Do publika ich prišli povzbudiť ďalší žiaci našej školy. Deň to bol
síce náročný, keďže sme do Bratislavy vyrážali už o piatej ráno,
ale o to úspešnejší, pretože sa nám podarilo vyhrať. Mali sme síce
silného súpera zo ZŠ v Lendaku, ale dali sme to. Ani téma nebola ľahká, no aj s Markom Twainom sme si poradili. A dokonca na
dvakrát. Učitelia z Lendaku totiž „vygooglili“, že ich žiakom neuznali správnu odpoveď , tak víťazov vrátili do hry. O to sa naše víťazstvo cení viac, keďže sme výhru obhájili. Domov sme si priniesli
200 eur pre školu, kopec skvelých zážitkov a ako bonus aj fotku
s Jurajom Kemkom, ktorého sme „odchytili“ v televíznom bufete.
A nezabudnite si naladiť Jednotku 22.4.2017!
Mgr. Jana Farkašová

Vzácna návšteva
u „Zemanov“
NÁVRATY HERCA PETRA
BRAJERČÍKA
DO RODNEJ ŠKOLY
Takto už chodí, že „prvá láska
je vždy prvá“ a platí to aj pre
školu. Rodnou školou tohto obľúbeného herca ako Lacka zo sitkomu Horná Dolná je práve tá naša Zemanská.
Nedá sa opísať, ako sa naši žiaci potešili z jeho príchodu k nám.
Zaspomínal si na staré dobré časy i na učiteľov. Porozprával našim
žiakom o svojej kariére, o konkurze, i o tom ako sa mu pracuje
s „veľkými“ osobnosťami národného divadla. Prezradil nám,
že jeho profesorkou je pani herečka Emília Vašár yová, u ktorej
je dodnes doktorantom. Konkurzom
prechádzal cez odborné sito p. herca
Emila Horvátha. No ale neobišiel ani
pikošky z natáčania Hornej Dolnej.
Tak ako sme si aj mysleli, všetci sú tam
ako rodina, výborný komický kolektív,
a že sranda je tak pred kamerou ako
aj za ňou. Vzácna návšteva z pohľadu
žiačky Karolíny Kurillovej z 5.B triedy.
Záver prvého polroku nám prišiel spríjemniť Peter Brajerčík alias
Lacko z populárneho seriálu Horná Dolná. Stretli sme sa s ním
v školskej jedálni, teda žiaci i pedagógovia. Peter nám porozprával, aké to je byť hercom. Odpovedal na každé zvedavé
otázky. Na vlastnej koži sme si mohli vyskúšať byť hercom.
Zahrali sme si scénky z Hornej Dolnej, ktoré boli veľmi
vtipné a zabavili všetkých prítomných a na záver Peter rozdával
autogramy a fotil sa s nami. Pani riaditeľka mu odovzdala darček,
ktorý mu bude spomienkou na túto školu, tričko, na ktorom je
fotografia jeho bývalej triedy, keďže je absolventom našej školy.

Odovzdanie cien – Súťaž „Meno pre anjela“

Mgr. Anna Rybárová

Oficiálne vyhodnotenie a odovzdanie cien deťom, ktoré sa zapojili do súťaže Vymysli
meno pre anjela, sa uskutočnilo v piatok 27. januára 2017. Súťaže, ktorú v decembrovom
čísle vyhlásila redakčná rada Krompašského spravodajcu, sa zúčastnilo 48 detí. Vďaka
finančným prostriedkom, ktoré na zakúpenie cien poskytlo Mesto Krompachy, mohli byť
ocenené všetky deti. V kategórii NAJKRAJŠIE MENO PRE ANJELA si prevzali hlavné
ceny Soňa Lonská a Filip Štec. Taška s logom mesta Krompachy, ktorú dostali, obsahovala
drobné školské potreby.
Za NAJKRAJŠIE VÝTVARNÉ STVÁRNENIE ANJELA si Martina Urbanová, Timea
Tomčíková, Judita Saksová a Samuel Kudelka prevzali odmeny v podobe čokolád a pera.
Niektoré z týchto výtvarných prác boli uverejnené v predchádzajúcom čísle Krompašského
spravodajcu. Všetci ostatní žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, dostali za účasť v súťaži a za
snahu a nápaditosť pri vymýšľaní mena sladkú odmenu. Výhercom srdečne blahoželáme
a všetkým účastníkom súťaže prajeme veľa úspechov, ako aj skvelých nápadov v ďalších
súťažiach.
Redakčná rada

Krompašský spravodajca
je v predaji po 15. dni
v príslušnom mesiaci.
Uzávierka príspevkov je
do 3. dňa nasledujúceho mesiaca.
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