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Okamžite o tom upovedomila
prednostu okresného úradu
Mgr. Jozefa Cupera, ktorý in−
formoval políciu. Podľa našich
informácií podacou poštou tejto
zásielky s anonymným odosie−
lateľom bola pošta vo V. Krtíši a
do styku s ňou prišlo asi 5 pra−
covníkov úradu. Presvietením
obálky sa podarilo zistiť, že o−
krem neznámeho prášku je vo
vnútri aj pravdepodobne urážli−
vý dopis. Cez obálku sa proti
svetlu vraj podarilo prečítať dve
slová " Ty kur*a".

Ani policajní vyšetrovatelia
kvôli bezpečnosti obálku neo−
tvárali, ale zaistili stopy a privo−
lali Hasičský a záchranný zbor
vo V. Krtíši. Hasiči po príchode
zabezpečili podozrivú zásielku
a informovali o tom Krajské ria−
diteľstvo HaZZ, ktoré na miesto
vyslalo zásahové vozidlo s de−
kontaminačnou nádobou.
Blikajúce svetlá majákov na ha−
sičských autách pútali pozor−
nosť okoloidúcich chodcov a kli−
entov neďalekej pošty.
Pristavili sa aj niektorí pracov−
níci samosprávy zvedaví, čo sa
to deje. Ako nám povedal sta−

rosta Bušiniec Ing. Zoltán Végh,
na ich úrade zatiaľ takýto alebo
podobný prípad nezaznamena−
li. Prednosta OkÚ Mgr. J. Cuper
nám potvrdil, že listová zásielka
bola adresovaná konkrétnej za−
mestnankyni úradu a podľa
niektorých prihliadajúcich di−
vákov to bolo pravdepodobne
vyjadrenie nespokojnosti s jej
prácou, alebo prístupom k ob−
čanom. Podľa jedného z náhod−
ných chodcov, sa ale takýto pre−
jav nespokojnosti v dnešnej do−
be a súčasnej nelichotivej eko−

nomickej situácii dal aj očaká−
vať. 
Podozrivú zásielku príslušníci

KR HaZZ v špeciálnych oble−
koch − skafandroch −  preniesli
do bezpečnej nádoby a odviezli
na analýzu do laboratória v B.
Bystrici. Ako nám potvrdila  ho−
vorkyňa KR PZ BB v čase našej
uzávierky, laboratórne výsled−
ky preukázali, že sa nejedná o
antrax, ale ešte nebolo známe,
aká látka sa v obálka nachádza−
la.  Podľa našich informácií v ta−
kýchto prípadoch v prevažnej
miere  páchatelia do obálok za−
balia prací práčok. Či sa to po−
tvrdí aj v tomto prípade, vás bu−
deme informovať. 

−P. GAŠPAROVIČ−

Podozrivá obálka v rukách úradníkov

Namiesto obedu mali 19. 1. hasiči ďalší výjazd. Tentoraz k požiaru v Čelovciach časť
Lazy, kde horela hospodárska budova.  Oznamovateľ uviedol, že sa jedná o požiar sto−
lárskej dielne na Čelovských lazoch. Na základe zistených informácií operačný dô−
stojník vyslal na zásah techniku so šiestimi príslušníkmi. V čase  príchodu  bola  po−
žiarom  zasiahnutá strešná konštrukcia hospodárskej budovy a hrozilo rozšírenie
požiaru na vedľajší objekt. Na mieste sa nachádzal obecný hasičský zbor obce Če−
lovce s technikou, ktorý vykonával zásah dvoma "C" prúdmi. Na likvidáciu požiaru
boli nasadené tri útočné prúdy "C". Nakoľko bolo prostredie silne zadymené, prísluš−
níci vykonávali zásah v autonómnych dýchacích prístrojoch. Následne bolo požiaro−
visko prekontrolované termokamerou a skryté ohniská postupne zalievané vodou.
Príčina vzniku požiaru je v štádiu šetrenia. 

Zdroj: kpt. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ

Počas zásahu koordinoval ha−
sičov riaditeľ OR HaZZ vo V.
Krtíši mjr. Ing. Radoslav Bukov

Okresný úrad obkolesili hasičské autá a obsadili hasiči

Prednosta OkÚ Mgr. J. Cuper
potvrdil, že zásielka bola adre−
sovaná konkrétnej pracovníč−
ke úradu

Keď pracovníčka podateľne Okresného úradu vo V. Krtíši prevza−
la v pondelok 19. 1. 2014 dennú poštu, ešte netušila do akej drama−
tickej situácie sa dostane. Počas rozdeľovania pošty pre jednotli−
vých kolegov zistila hmatom, že v jednej z listových zásielok je
akoby prášok. 

V skorých raných hodinách vo štvrtok
16. 1. 2014 bola ohlásená na operačné
stredisko OR HaZZ vo Veľkom Krtíši
dopravná nehoda osobného auta.
Nikto sa pri nej nezranil, z vozidla však
unikali prevádzkové kvapaliny. Štyria
hasiči na mieste udalosti našli auto
prevrátené na streche. Po jeho prevrá−
tení  na kolesá, vykonaní protipožiar−
nych opatrení, odtiahnutí na bezpečné
miesto a očistení štátnej cesty od úlom−
kov a prevádzkových kvapalín, sa jed−
notka vrátila na základňu. Horela stolárska dielňa

Zásahové vozidlo
na streche

Strela údajne vyšla zo zbrane prokurátorovho kamaráta, ktorý mal sedieť na
zadnom sedadle v aute. Okrem nich sedela v aute prokurátorova policajná o−
chranka, ktorú okresný prokurátor dostal po minuloročných útokoch nezná−
mych vandalov na jeho majetok. Postrelený prokurátor bol prevezený do
Veľkokrtíšskej nemocnice s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš, kde bol operovaný.
Po operácii je jeho stav stabilizovaný a v nemocnici ho stráži polícia. Celý prí−
pad vyšetruje polícia, a ak to dovolí stav trestného konania Generálna proku−
ratúra SR poskytne ďalšie informácie.                              − Red − zdroj : Čas. sk 

Postrelili okresného prokurátora 
Vo štvrtok večer (23. januára 2014) bol približne o 20.30 hodine v obci Seľany

postrelený do členka okresný prokurátor JUDr. Gabriel G.



"Roky plynú ako tichej rieky prúd,
iba bolesť trvá a nedá zabudnúť." 
Už dlhých osem rokov uplynulo
odvtedy, ako sme sa dozvedeli 

najsmutnejšiu správu v našom
živote, že  nás opustil náš drahý syn,

brat a vnuk TOMÁŠ KISS
z Veľkého Krtíša vo veku 21 rokov. 

S láskou navždy spomínajú a nezabúdajú 
mamina, sestra Sandra, starká a celá rodina. 

To, že sa naša rana zahojí,
je len klamné zdanie 

14. 1. Helena Šípošová narode−
ná v roku 1937 z Lučenca, 17. 1.

Edmund Volla nar. v r. 1946 z
Kováčoviec, 19. 1. Helena Antalíková nar. v r. 1914 z

Veľkého Krtíša, 18. 1. Vincent Balga nar. v r. 1953 z Čebovi−
ec, 20. 1. Mária Bereczová, nar. v r. 1934 zo Suchého Brezova. 

OPUSTILI NÁS
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16. 1. Patrik z Neniniec, Ryan zo
Šule, 16. Lea z Dolnej Strehovej, 17.
Fabián a Damián z Mule, Lívia z

Veľkého Krtíša. 

NARODILI SA

Stačí, keď kupóny vystrihnete, 
nalepíte ich na hraciu 

kartu a na záver ich pošlete  alebo
prinesiete ku nám do  redakcie.
Tým ste  splnili podmienku zaradenia do žrebovania O PRVÚ

CENU  − PERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMALPERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMAL
STREHOVÁ A DVE VECNÉ CENY. STREHOVÁ A DVE VECNÉ CENY. VEĽA ŠŤASTIA!

JANUÁROVÁ

KUPÓNKA

č.4

SPONZORMI KUPÓNKY SÚ:

Marcela Krnáčová

Recepcia: 047/ 430 88 11
info@strehova.sk

JANUÁROVÁ KUPÓNKA

Ešte nie je rozhodnuté
Ani po takmer 5 rokoch ešte nie je rozhodnuté v kauAni po takmer 5 rokoch ešte nie je rozhodnuté v kau−−

ze predaja veľkokrtíšskej nemocnice za 100,− euro.ze predaja veľkokrtíšskej nemocnice za 100,− euro.
Ostatné súdne pojednávanie, ktoré bolo v pondelokOstatné súdne pojednávanie, ktoré bolo v pondelok
19. 1. 2014 súd znovu odročil. Na pojednávaní predlo19. 1. 2014 súd znovu odročil. Na pojednávaní predlo−−
žil prokurátor nové dokumenty − rozhodnutia súdov zžil prokurátor nové dokumenty − rozhodnutia súdov z
pojednávaní v Nitrianskom samosprávnom kraji spojednávaní v Nitrianskom samosprávnom kraji s
MUDr. E. K. a Ing. M. N.  Okresný súd vo V. Krtíši odMUDr. E. K. a Ing. M. N.  Okresný súd vo V. Krtíši od−−
ročil pojednávanie v predmetnej veci na 10. 2., abyročil pojednávanie v predmetnej veci na 10. 2., aby
mohol preštudovať prokurátorom predložené rozhodmohol preštudovať prokurátorom predložené rozhod−−
nutia.     nutia.     −red−

Ďakujem, pán primár 
Rada by som poďakovala celému personálu chirurgické−

ho oddelenia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, n.o., vo
Veľkom Kríši, no najmä jeho primárovi MUDr. Róbertovi
Švidraňovi za príkladnú a odbornú zdravotnú starostli−
vosť a za to, že pre môj terajší zdravotný stav urobil všet−
ko, čo mohol. Nesmierne si to vážim! Každý chorý oceňuje
hlavne ľudský prístup a ten na tomto oddelení nechýba. 

Vďačná pacientka Katarína Macková. 
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Zemetrasenie prebudilo aj Miroslava
Kukučku z M. Kameňa: "Spal som hore na"Spal som hore na
poschodí nášho domu a zobudilo maposchodí nášho domu a zobudilo ma
rinčanie skla uloženérinčanie skla uloženého v obývacej steho v obývacej ste−−
ne, i hrkot samotnej steny. Taktiene, i hrkot samotnej steny. Taktiež priaž pria−−
teľka cítila, že sa s ňou hýbe posteľ.teľka cítila, že sa s ňou hýbe posteľ.
Hneď som zobudil aj rodičov, ktorí spaHneď som zobudil aj rodičov, ktorí spa−−
li na prízemí, ale tí nič nepocítili." li na prízemí, ale tí nič nepocítili." 
Zemetrasenie bolo témou číslo jeden med−

zi Modrokamenčanmi aj pri ceste z kostola.
Iba o niekoľko domov ďalej ako M.
Kukučka býva aj Anastázia Nociarová: 
"Ja som akosi nemohla spať v tej dobe, tak"Ja som akosi nemohla spať v tej dobe, tak
som pozerala televízor. Len zrazu som pocítisom pozerala televízor. Len zrazu som pocíti−−
la, že sa so mnou hýbe kreslo. Akoby som sala, že sa so mnou hýbe kreslo. Akoby som sa
zhupla na hojdačke. Zobudila som manžela,zhupla na hojdačke. Zobudila som manžela,
ale ten nič necítil." ale ten nič necítil." 
M. Kukučka, v obave čo sa robí, zavolal na

tiesňovú linku, kde mu neskôr hasiči po−
tvrdili, že ide o zemetrasenie.   Volali vraj
viacerí obyvatelia okresu. Napríklad jeden
obyvateľ Opatovskej Novej Vsi
oznámil, že mu popadali obrazy
zo stien. Taktiež v Kosihovciach
pocítili otrasy a rinčalo sklo v se−
kretároch. Niekde sa vraj aj po−
háre prevrátili, ale nerozbili sa.
Podľa našich informácií, horšie
na tom sú niektorí majitelia ro−
dinných domov zo Záhoriec či
Želoviec, ktorí zaznamenali
praskliny na stenách. Aj v
Maďarsku zaznamenali niekoľko
poškodení budov. Či už praskli−
ny v stenách, alebo padali škrid−
le zo striech. Dokonca v obciach
Cserhátsurány a Cserháthaláp
praskli steny kostolov. Pri tých−
to otrasoch sa nikto nezranil.
Slabšie dozvuky zemetrasenia v niekto−
rých obciach nášho okresu zaznamenali eš−
te aj z pondelka na utorok 21. 1. 2014. Podľa
seizmológov však vzhľadom na silu tohoto
zemetrasenia, dôjde v okolí epicentra v
nadchádzajúcich mesiacoch k ďalším do−
zvukom. 

Čo dáva zemi, po ktorej povrchu v pokoji
a vcelku bezpečne chodíme, takú silu, že
rúca takmer všetko čo je na nej postavené?
Podľa odborníkov sú zemetrasenia  otrasy
Zeme vznikajúce náhlym uvoľnením me−
chanickej energie nahromadenej v zemskej
kôre alebo v plášti. Ak sú tektonického
pôvodu majú za následok katastrofálne
otrasy zemského povrchu. Doteraz nie sú
uspokojivo vysvetlené príčiny a fyzikálny
mechanizmus vzniku všetkých tektonic−
kých zemetrasení. V globálnom meradle
ich vznik pomerne dobre vysvetľuje teória

tektoniky litosferických dosiek. Ako vieme
z hodín geografie a geológie, našu zem tvo−
rí viacero vrstiev. 
Najhlbšie od povrchu 5 100 až 6 378 km  je

vnútorné  jadro, ktoré je najhustejšou  čas−
ťou zeme a je pevné. Nad ním je vonkajšie
jadro 2 890 až 5 100 km pod povrchom. Je
tvorené zmesou železa a niklu je zrejme te−
kuté. Toto jadro obaľuje spodný plášť 60 až
2 890 km, ktorý postupne mení skupenstvo
z plastického vo vonkajšej časti na pomer−
ne pevné v hĺbke. Nad ním je vrchný plášť
35 až 60 km pod povrchom zeme, ktorý si
vymieňa teplo i chemické látky s najvrch−
nejšou vrstvou zeme − zemskou kôrou 0−35
km. Zemská kôra spolu s vrchným plášťom
tvoria litosféru, ktorej hrúbka sa pohybuje
od 5 kilometrov na dne oceánov až po 70 ki−
lometrov pod pohoriami. 

Litosféra nie je súvislá, ale je rozlámaná
na jednotlivé tektonické platne, ktoré sa

pomaly pohybujú po povrchu podložnej
vrstvy − plastických roztavených horni−
nách  spodného  plášťa (astenosféry).
Tektonické platne sa v horizontálnom sme−
re pohybujú po astenosfére a akoby unáša−
li jednotlivé pevniny a oceánske dná.
Poznáme 7 hlavných tektonických platní a
množstvo menších. Dosky sú ohraničené,
pričom hranice litosferických dosiek sa nie
vždy kryjú s obrysmi oceánov a pevnín.
Dve litosferické dosky sa môžu navzájom
zrážať, približovať, vzďaľovať alebo sunúť
vodorovne vedľa seba. Ich vzájomné pohy−
by spôsobujú pomalú zmenu tvaru a polo−
hy kontinentov, ale tiež zemetrasenia, so−
pečnú činnosť, vznik pohorí, či morských
priekop. 
Prvé vysvetlenie fyzikálneho mechanizmu

vzniku zemetrasenia formuloval americký
seizmológ H.F. Reid (1911).  Podľa tejto teó−
rie následkom pomalých tektonických po−
hybov sa tvorí nehydrostatické pole napätí,

ktoré stále vzrastajú, až prekročia hranicu
pevnosti hornín, ktoré sa "zlomia".  V tomto
mieste, ktoré sa nazýva hypocentrum (oh−
nisko), dochádza potom k náhlemu vzájom−
nému posunu blokov zemskej kôry náhlym
pohybom, ktoré generuje zemetrasenie.
Epicentrum je ohnisko na zemskom povr−
chu.

Pri zemetrasení, je každý zvedavý na jeho
silu. Vedci rozlišujú dve stupnice na mera−
nie zemetrasenia. Mercalliho a Richterovú.
Mercaliho stupnicu navrhol v roku 1902

Talian Giuseppe Mercalli (1850 −
1914). Neskôr bola modernizovaná a
označuje sa ako upravená Mercalliho
stupnica MCS má 12 stupňov. 

Stupnica Američana Charlesa F.
Richtera (1900 − 1985) bola navrhnutá
v 30. rokoch 20. storočia. Veľkosť
(magnitúda) zemetrasenia sa meria
Richterovou stupnicou, ktorá má roz−
sah 0 − 9 stupňov,( v niektorých litera−
túrach sa udáva 1−10). Mercalliho
stupnica odvodzuje silu zemetrasenia
od jeho účinkov.

Magnitúda (veľkosť) − pravdepodob−
né účinky: 1− otrasy zistiteľné iba prí−
strojmi, 2 − 3 − otrasy, ktoré pociťujú
už i ľudia, 4 − 5 − prípadné malé škody

na malej ploche, zistiteľné v okruhu 32 km
od epicentra, 6 − dosť ničivé zemetrasenie, 7
− veľmi ničivé zemetrasenie, 8 − pustošivé
zemetrasenie.

1− ľudia necítia otrasy, ale prístroje ich za−
znamenávajú. Zvieratá sú nepokojné.
Dvere sa kývajú, 2 − pociťujú ich len niekto−
rí ľudia v budovách, najmä na vyšších po−
schodiach. 3 − niektorí ľudia ich pociťujú v
budovách ako slabé chvenie. Visiace pred−
mety sa pohojdávajú, 4 − pociťujú ich v bu−
dovách mnohí ľudia, vonku iba niektorí.
Stojace autá sa kolíšu. Riad a okná rinčia, 5
− pociťuje ich väčšina ľudí, a to aj vonku.
Budovy sa chvejú. Malé predmety padajú.
Dvere sa otvárajú. 6 − cítia ich všetci ľudia a
sú vyľakaní. Stromy sa chvejú. Malé zvony
zvonia. Padajú veci z políc. 

(Pokračovanie na str. 5)

Pod nohami sa triasla Zem
V skorých ranných hodinách približne o 2.35 hod. v nedeľu 19. 1. 2014 sa mnohí obyvatelia
nášho okresu zobudili s nepríjemným pocitom. Ako nám viacerí z nich povedali, cítili, že sa
pod nimi zatriasla posteľ, alebo ich prebudilo rinčanie okien, či hrkotanie nábytku. Tí, ktorí
v tej dobe nespali, opisovali svoje pocity aj ako silný poryv vetra, ktorý otriasol oknami a dve−
rami v domoch a bytoch. Príčinou týchto javov bolo zemetrasenie, ktorého epicentrum bolo
približne 18 kilometrov od našich hraníc pri maďarskej obci Cserhátsurány s magnitúdou
4,4. O niekoľko minút neskôr o 2.48 hod zaznamenali ešte jeden slabší otras zeme s magnitú−
dou 3,4. Záchvevy zeme pocítili v 65 obciach i v Budapešti a pocítili sme to aj na našom úze−
mí. 

Anastázia  Nociarová: „Cítila som sa
ako na hojdačke“

Miroslav Kukučka názorne predviedol,
ako sa triasla obývacia stena

Zemský povrch sa neustále mení

Upravená Mercalliho stupnica

Richterova stupnica:  



5 / 27.  január 2014

VAŠE OHLASY 
NA FACEBOOKU... 

...na našu otázku: CÍTILI STE AJ VY ZE−
METRASENIE? AKO TO VYZERALO U VÁS?:
lMONIKA MARTINČOKOVÁ: „My sme ne−
cítili nič...“
lMARIA SZABÓKA VIZIOVA: „No hrozné.
Bolo to niečo strašné.“
l NORBI ERDÉLYI: „Áno cítili. Rinčanie
skla v nábytku, kolísanie s posteľou a silné
vibrácie.“
lKATARÍNA K−OVÁ: „Áno. Mňa TO zobu−
dilo. Triasla sa posteľ, vŕzgali steny a dve−
re. Vonku akoby sa prehnal vietor, bolo po−
čuť hluk a hrmot a potom začali štekať
psy.“
lZOLTÁN VÉGH: „Veľmi nepríjemný pocit,
všetko sa hýbalo, čo je inak bez pohybu.
Ťažko opísať, stačí raz zažiť.“
l ĽUBICA HÍVEŠOVÁ: „Aj my sme cítili.
Hrozné.“
l MÁRIA TÓTHOVÁ: „Áno, cítila som ze−
metrasenie, ale jediné, čo som zachytila, tak
to bolo trasenie postele. Prirovnala by som
to k zemetraseniu v roku 2013, bolo to po−
dobné, tiež som vtedy ležala.“
l EMÍLIA MILKA ZÁLEŽÁKOVÁ: „Presne
o 02. 36 hod. mi tiež triaslo posteľ a hrkota−
li poháre − dokonca aj plné so zaváranina−
mi. Nikdy som nezažila nič podobné.“ 
lERZSÉBET TUCEK: „Tiež som to cítila!“
lAnna Holecová: „Zobudili sme sa na tra−
senie postelí a vrzgot pootvorenej skrine,
ale bolo to silnejšie ako v 2013.“
l ŠTEFAN PALFI: „Fuuuu, niečo hrozné,
horšie ako v roku 2013.“
lMACKA CYRILIKA ZNÁMOVÁ: „Triasla
sa so mnou celá posteľ a popadali mi veci z
poličiek. Veľmi som sa bála. Susedke do−
konca praskla skriňa!“
l INGRID IVANIŠOVÁ: „Ja som necítila
vôbec nič. Spala som. :−)“
l ZUZANA KLUKOVÁ: „Bolo to silnejšie
ako to predošlé vlani, triasla sa celá posteľ,
luster aj skrine.“
l EVA TOTH: „Veľmi neprijemné zobudiť
sa zo spánku na to, že sa trasie posteľ, skri−
ňa a neviete čo sa deje. V takej situácii člo−
vek pochopí a dokáže pocítiť ozajstný súcit
s ľuďmi, ktorí si prešli takýmto a oveľa hor−
ším.“
lDANICA SCHMIDTOVÁ: „Triasla sa celá
posteľ, ale keďže som spala, nepočula som
zvukový efekt ako minule.“
lDANA KNOPPOVÁ HAVRILOVÁ: „Aj my
sme sa zobudili najprv na veľký šum a po−
tom to začalo −  trasenie s posteľou, skákali
skrine a asi o 15 minút znova −  triasli sa
dvere... Veľmi nepríjemný pocit...“
lDANA WÁGNEROVÁ: „Naozaj nepríjem−
ný pocit. Zobudila som sa na to, že sa mi
trasie posteľ, ale hlavne na cengot pohárov.
O polhodinu to prišlo znovu, ale už to ne−
bolo také silné,  len telka sa mi na stolíku
zatriasla. Pocítila som veľký strach.“
lALENA PETREŽÉLOVÁ: „Ja som počula
hukot, akoby letelo lietadlo nejako nízko a
potom to so všetkým zatriaslo na niekoľko
sekúnd, mala som strach.“
lZLATA VETRÁKOVÁ: „Veľmi nepríjemný
pocit.“
lANNA TÓTHOVÁ: „Áno, aj v Bušinciach
sme cítili, bolo to veľmi nepríjemné.“

(Dokončenie zo str. 4)
7 − všeobecný poplach. Ľudia sa ťažko dr−

žia na nohách. Komíny a okná pukajú, o−
mietka opadá. 8 − značné škody na budo−
vách. Komíny padajú. Vetvy stromov sa lá−
mu. Viesť auto je namáhavé. 9 − všeobecná
panika. V zemi sa objavujú veľké trhliny.
Niektoré stavby sa rúcajú. 10 − rieky sa vy−
lievajú z brehov. Potrubie uložené v zemi
sa trhá. Väčšina stavieb je zničená. 11 − sto−
ja len niektoré budovy. Mosty sa rúcajú.
Koľajnice sa krútia. Rozsiahle zosuvy
pôdy. 12 − takmer všetky stavby sú zničené.
Zem je poprehýbaná. Rieky menia svoj
tok.

Zemetrasenie svoju silu dokázalo už viac−
krát aj na Slovensku. Tie najväčšie majú
na svedomí zničené domy a desiatky mŕt−
vych. Naposledy bolo u nás takéto silné ze−
metrasenie pred 108 rokmi. Intenzitu o−
sem až deväť stupňov dosiahlo zemetrase−
nie 9. januára 1906 v Dobrej Vode. Jeho
otrasy zasiahli územie 30−tisíc štvorcových
kilometrov. Považuje sa za najsilnejšie ze−
metrasenie 20. storočia na Slovensku.

Po prvý raz sa zemetrasenie na
Slovensku spomína v roku 1034. Odvtedy
až do súčasnosti sme na našom území za−
znamenali takmer 700 citeľných zemetra−

sení. Vedci však odhadujú, že tých s men−
šou intenzitou bolo minimálne dvetisíc.
Do histórie vošlo zemetrasenie z 5. júna
1443 na strednom Slovensku. V Banskej
Štiavnici a Ľubietovej pri ňom došlo k zo−
suvom pôdy, veľké škody vznikli v bani−
ach, nechýbali ani ľudské obete a otrasy
takmer zničili celú Banskú Štiavnicu.
Doteraz najväčšie známe otrasy pôdy na
našom území boli 28. júna 1763 v Komárne.
Pri epicentrálnej intenzite osem až deväť
stupňov malo katastrofálne následky.
Šesťdesiattri ľudí pri ňom prišlo o život,
102 ľudí bolo zranených, rozsiahle škody
boli aj na majetku − 279 domov a sedem ko−
stolov zrovnalo so zemou. Známe je i žilin−
ské zemetrasenie z 15. januára 1858, ktoré
v meste zničilo všetky domy a dokonca aj
neďaleký hrad Súľov.

Slabšie zemetrasenie so silou tri stupne
zaznamenali v septembri 2004 v obciach
Levického i Krupinského okresu. Po otra−
soch zeme padali vázy, hodiny, komíny. A
na niekoľkých domoch praskali steny. 
V našom okrese sme iba v minulom roku

zaznamenali až tri razy otrasy zeme. Zatiaľ
to boli zemetrasenia iba s menšou intenzi−
tou, pri ktorých neboli zaznamenané väč−
šie škody. Treba len dúfať, že to tak aj o−
stane, alebo ešte lepšie, že nijaké zemetra−
senie nezaznamenáme. 

−Podľa informácií z internetu spracoval 
PETER  GAŠPAROVIČ−

l15. augusta 1950 − Tibet/India − 2000 obyd−
lí, kláštorov a mešít zničilo zemetrasenie s
magnitúdou 8,6. Najsilnejšie zasiahlo seve−
rovýchod Indie. Zahynulo najmenej 1500
ľudí.
l4. novembra 1952 − Rusko − Zemetrasenie
s magnitúdou 9,0 vyvolalo cunami, ktoré
zasiahli Havajské ostrovy. Nevyžiadalo si o−
bete na životoch.
l 9. marca 1957 − Aljaška − Zemetrasenie s
magnitúdou 9,1 zasiahlo Andreanovove
ostrovy. Na ostrove Umnak došlo po 200 ro−
koch k erupcii sopky Mount Vsevidof, čo
vyvolalo 15 metrov vysoké cunami, ktoré
pokračovali až na Havaj.
l22. mája 1960 − Čile − zemetrasenie s mag−
nitúdou 9,5 zasiahlo stredné Čile a vyvolalo
následné prílivové vlny a sopečné erupcie.
Zahynulo približne 5000 ľudí a dva milióny
prišli o strechu nad hlavou.
l28. marca 1964 − Aljaška − Zemetrasenie s
magnitúdou 9,2 a následné cunami si vyži−
adali 125 obetí na životoch a spôsobili ško−
dy na majetku v hodnote asi 311 miliónov
dolárov. Otrasy zaznamenali okrem
Aljašky aj v častiach západného Teritória
Yukon a v kanadskej Britskej Kolumbii.
l1976 − Čína − Zemetrasenie, ktoré postihlo
provinciu Che−pej si vyžiadalo približne
250.000 obetí.
l10. mája 1997 − Vyše 4000 osôb zahynulo a
asi 40.000 ďalších bolo zranených pri ze−
metrasení (7,1 stupňa Richterovej stupni−
ce), ktoré postihlo severovýchodnú časť
Iránu hraničiacu s Afganistanom.

l 26. decembra 2004 − Indonézia − Pri ka−
tastrofálnom ničivom zemetrasení a ná−
sledných prívalových vlnách cunami prišlo
o život alebo je nezvestných najmenej
283.543 ľudí. Otrasy pôdy, ktorých epicent−
rum bolo v blízkosti indonézskej Sumatry,
mali intenzitu až 9,15 stupňa Richterovej
stupnice. Postihnuté boli Thajsko,
Indonézia, India, Srí Lanka, Maldivy a
Bangladéš. Otrasy boli značne citeľné aj v
Malajzii a Singapure.
l28. marca 2005 − Indonézia − V blízkosti se−
verného pobrežia ostrova Sumatra pripra−
vilo zemetrasenie s magnitúdou 8,7 o život
1000 ľudí. Epicentrum bolo pri ostrove Nias
a zničilo jeho hlavné mesto. Ostrov leží asi
1400 kilometrov na severozápad od hlavné−
ho mesta Jakarty.
l12. januára 2010 − Haiti − Silné zemetrase−
nie s magnitúdou 7,3 zasiahlo v noci z 12. na
13.1. SEČ najchudobnejšiu krajinu západ−
nej pologule Haiti. Bezprostredne po pr−
vom zemetrasení nasledovali dva menšie
otrasy s magnitúdou 5,9 a 5,5. Epicentrum
bolo len 16 km od hlavného mesta Port−au−
Prince. Počet obetí sa vyšplhal na 222.517.
22. februára 2011 − Nový Zéland − Ničivé ze−
metrasenie na Novom Zélande, ktoré zasi−
ahlo druhé najväčšie mesto Christchurch,
vyžiadalo si približne 200 obetí. Na viace−
rých miestach v Christchurchi vypukol po−
žiar, mnohé ulice zaplavilo, pretože potrha−
lo potrubia, zrútili sa mnohé budovy, med−
zi nimi aj kostol. Prerušilo sa aj elektrické a
telefonické vedenie.

Najsilnejšie zemetrasenia vo svete v ostatných  rokoch
Najničivejšie zemetrasenie v histórii ľudstva bolo v roku 1556 v čínskej provincii Šen−si.
Podľa záznamov z tých čias zahynulo pri ňom približne 830.000 ľudí. Ale ani v ostatných ro−
koch sa zemetrasenia ľudstvu nevyhýbali. 

Ani Slovensku 
sa zemetrasenie nevyhlo
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V priestoroch Spojenej školy v
M. Kameni privítali pozvaných
hostí predseda OZ Ing. Peter Pál
a podpredseda OZ Mgr. Róbert
Kušický. Ako vo svojom príhovo−
re povedali, táto degustácia ne−
bola súťažná, ale skôr stretnutie
priateľov pri mladom víne z úro−
dy roku 2013. Organizátori na to−
to stretnutie pozvali nie iba sú−
časných pestovateľov viniča a
výrobcov vína, ale aj tých, ktorí
stáli pri začiatkoch rozvoja vi−
nárstva v našom regióne. V regi−
óne, ktorí mnohí odborníci ozna−
čujú za slovenské burgundsko
vďaka svojim prírodným a kli−
matickým podmienkam. A žiaľ,
práve klimatické podmienky bo−
li príčinou pre vinohradníkov
ťažkého roka 2013.  Dlhá chladná
a na zrážky bohatá zima, keď eš−
te aj koncom marca napadlo
približne 30 centimetrov snehu,
potom krátke ale veľmi intenzív−
ne oteplenie v apríli, ktoré vy−
striedalo vlhké a chladnejšie ob−
dobie v máji a júni, hlavne keď
kvitol vinič. Júl a august sa nie−
sol v znamení tepla a hlavne ex−
trémneho sucha, september bol
znovu chladnejší a suchý, kvôli
čomu chýbali šťavy v bobuliach
a začiatok októbra prekvapil
mrazmi, ktoré si nepamätajú ani
tí najstarší, mnohé vinohrady
boli úplne spálené. To všetko na−
robilo problémy už pri dopesto−
vaní kvalitného hrozna a pri vý−
robe vína, museli vinári využívať
všetky svoje skúsenosti. A aj pre−
to organizátori z OZ VKVC pri−
pravili túto degustáciu mladých
vín ročník 2013, keď červené ví−
na mohli byť aj staršie.
Pestovatelia združení v OZ
VKVC i niekoľkí ďalší pozvaní vi−
nári poskytli vzorky svojich vín,
aby ich ochutnali skúsení vinári
a posúdili, aké vína dá rok 2013,
prípadne povedali čo týmto ví−
nam ešte chýba (samozrejme o−
krem potrebnej doby zrenia), čo

treba prípadne urobiť, aby dosi−
ahli kvalitu so všetkými vlast−
nosťami, chuťami a vôňami zod−
povedajúcimi tej, ktorej odrode
Vinárov potom pozdravili aj pri−

mátori M. Kameňa a V. Krtíša
Ing. Aladár Bariak a Ing. Dalibor
Surkoš, ktorí ocenili prácu viná−
rov pri zviditeľňovaní nášho re−
giónu a vyzdvihli ich ťažkú prá−
cu v súčasných podmienkach.
Zaželali im veľa úspechov pri po−
kroku v ich práci a vynikajúcu
kvalitu vín, ktorou sa už presadi−
li nielen doma, ale aj v zahraničí.   

Aj mladé vína majú
svoju kvalitu

Na oficiálnu časť degustácie
pripravili organizátori 22 vzori−
ek vín zo 61, ktoré pestovatelia a
výrobcovia vína poskytli.
Jednotlivé vína sa vyberali tak,
aby sa k hosťom dostalo víno od
každého vinára prítomného na
tejto degustácii. Postupne od
ľahkých bielých vín, cez sladšie,
ružové až po červené. Ako prvú
vzorku naliali študenti SŠ M.
Kameň, ktorí sa o hostí vzorne
starali pod vedením Mgr.
Mareka Harendáčika a dohľa−
dom riaditeľky školy Mgr. Márie
Žiškovej, Rizling vlašský zo spo−
ločnosti AgroMovino, s.r.o., V.
Krtíš. Výrobný riaditeľ spoloč−
nosti Ing. Ondrej Celleng pred−
stavil toto víno a povedal aj nie−
koľko slov o spoločnosti.
Postupne sa so svojimi vínami
predstavili aj ostatní vinári, kto−
rých vzorky sa na tomto priate−
ľskom stretnutí degustovali. Ing.

Ján Domin zo spoločnosti Víno
Natural Domin a Kušický, Ing.
Gabriel Zsigmond  − Pivnica a vi−
nohrady Zsigmond, Ing. Jozef
Képeš − Kosihovce, Ing. Matúš
Ďurík zo spoločnosti VITIS
Janka Ďuríková, Karol Csernus
z rodinnej Pivnice Csernus,
József Básti z Historickej pivnice
Šaranko, MVDr. Gabriel Karlín,
či Ing. Daňo Magula, 

(Pokračovaniena str. 7)

Ďalší vydarený míľnik na Veľkokrtíšskej vínnej ceste
Od svojho založenia pred približne dvomi rokmi Občianske združenie Veľkokrtíšska vínna

cesta (OZ VKVC) propaguje vína z našej oblasti, vína ktoré vyrábajú najmä členovia tohto
OZ. Značnú popularitu v širokom okolí si už získala Koštovka na hrade, napriek tomu, že sa
uskutočnili iba dva ročníky. Ďalším míľnikom na ceste vín z našej oblasti ku svojim konzu−
mentom bola degustácia mladých vín v sobotu 11. 1. 2014.  

Riaditeľka SŠ v M. Kameni
Mgr. Mária Žišková a predseda
OZ VKVC Ing. Peter Pál hovori−
li aj o ďalšej spolupráci pri rôz−
nych podujatiach

Predstavitelia spoločnosti Víno
Natural Domin a Kušický, zľava
Mgr. Róbert Kušický, Tibor
Kušický  a  Diana Kušická 

Po oficiálnej časti si vinári mali medzi sebou čo povedať, zľava: Ing.
Gabriel Zsigmond,  Karol Csernus, Ing. József Képeš a Vendelín
Ježík...

Pozvanie na degustáciu prijali
aj primátori Ing. Dalibor
Surkoš a Ing. Aladár Bariak ... Ing. Ondrej Celleng, Ing. Milan Hruška a Jozef Ivic

Na degustácii mladých vín sa stretli skúsení vinári a poľnohospo−
dári v popredí sprava: Ing. Milan Hruška, Ing. Ján Domin a Ing.
Milan Boroš
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(Dokončenie zo str. 6)
či Vendelín Ježík z M. Kameňa.
Ku koncu oficiálnej degustácie
sa koštovalo aj víno vyrobené z
čiernych ríbezlí, ktorému sa ve−
nuje Gabriel Oravec zo spoloč−
nosti GA−BOR zo Želoviec.  
Počas predstavovania jednotli−

vých vín sa hostia dozvedeli aj o
niektorých problémoch pri ich
výrobe, či presadzovaná sa na
vinárskom trhu. 
Ale napríklad aj o tom, ako boli
na výstave v Prahe z vína
Rulandské modré spoločnosti
Víno Natural Domin a Kušický
"paf" aj samotní Francúzi, či to,
že na kvalitu vína môže vplývať
napríklad aj výpadok elektriny,
ako to spomenul Ing. M. Ďurík.
Pri výrobe ružového vína vy−
padla elektrika a tak víno ostalo
na dužine dlhšie ako malo a tým
získalo červenšiu farbu ako
pôvodne plánovali. 

Hektáre vinohradov 
ubúdajú 

Aby hostia mohli stráviť rôzne
vône a chute jednotlivých vín, u−
robili si aj prestávku, počas kto−
rej sa mohli posilniť obloženými
chlebíčkami, alebo pochutiť na
dobrom perkelte.    O slovo sa po−
tom prihlásili aj hostia, ktorí sa
vinárstvu či poľnohospodárstvu
v našom okrese venujú už nie−
koľko desaťročí  − Ing. Emil Šiš−
ka, Jozef Ivic, Ing. Milan
Hruška, Ing. Ladislav Vengrin,
Ing. Milan Boroš, Ing. Milan
Lavrík, Ján Kojnok, Ján
Parkányi, či Vincent Magula a−
lebo aj Ladislav Ťažký z Brezna,
ktorý tu kedysi študoval na ba−
níckom učilišti a niekoľko rokov
pracoval na Bani Dolina. Teraz
propaguje vína našej oblasti
spolu s vinármi. Títo "matadori"
ocenili snahu združenia o pro−
pagáciu vín nášho regiónu i kva−
litu, ktorú vína z našej oblasti v
posledných rokoch dosahujú.

Ako však konštatovali, je im
smutno, že z niekdajších takmer
3 000 hektárov vinohradov sa
dnes v našom okrese pestuje vi−
nič už iba na 800 hektároch.

Po oficiálnej časti  degustácia
mladých vín pokračovala.
Hostia mohli znovu okoštovať
niektoré z vín, ktoré sa im páči−
lo, alebo skúsiť aj vína, ktoré ne−
boli ponúkané v oficiálnej časti
degustácie. V družnej debate a
priateľskej atmosfére pokračo−
valo toto podujatie až do večer−
ných hodín. Všetci prítomní hos−
tia ocenili snahu členov OZ
VKVC pri propagácií vinárstva
regiónu a podujatia, ktoré pri−
pravujú. Degustácia mladých
vín, stretnutie dravosti mladých
vinárov z poznatkami skúse−
ných "harcovníkov", bolo ďalším
z vydarených míľnikov OZ
Veľkokrtíšska vinná cesta pri
propagácii vín nášho regiónu a
už teraz vás všetkých milovní−
kov tohto lahodného moku po−
zývajú jeho členovia na 3. ročník
Koštovky na hrade, ktorá bude
14. 6. 2014 na hrade M. Kameň. 

−P. GAŠPAROVIČ − 

Vari všetkým na tomto priateľskom stretnutí vinárov chýbal člo−
vek, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj vinárstva v našom o−
krese, ktorý zakladal a dlhé roky stál v čele Veľkokrtíšskych vi−
nárskych závodov Ing. Miloš Varga. Choroba mu však neumožni−
la zúčastniť sa podujatia, na ktoré sa veľmi tešil. Žiaľ, vinárov
iba dva dni po degustácii mladých vín zastihla smutná zvesť. Ing.
Miloš Varga sa v pondelok 13. 1. 2014 v skorých ranných hodi−
nách vybral na cestu do nebeských vinohradov. Na jeho poslednej
pozemskej ceste ho vinári sprevádzali v stredu 15. 1. a pri rozlúč−
ke sa nejedno oko zalesklo žiaľom.  Svoje obľúbené vínko bude
Ing. Miloš Varga koštovať už iba v nebeských pivniciach a s ú−
smevom, tak ako ho poznáme, bude pozerať na snahu o pokrok
vinárov nášho regiónu, ktorý mal tak rád. 

Česť jeho pamiatke!  

Okresný − domáci poskytovateľ vysokorýchlostného
internetu cez Air Wifi a optiku 

bez skrytých poplatkov a sankcií. 
PRI OBJEDNANÍ

INTERNETU DO 31. 1. 2014, 
POSKYTUJEME INTERNET 

ZADARMO DO 1. APRÍLA 2014. 

Kontakt: VKNET,  Nemocničná 1,
Veľký Krtíš, 0915 956 951 

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, 

SZČO ALEBO FIRMA
− PENIAZE MÁTE 

K DISPOZÍCII RÝCHO
A NA ČOKOĽVEK

Nájdete nás 
na Ul. nemocničnej  18, 

Veľký Krtíš
Inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný
finančný agent pre spoločnosť 

PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
www.proficredit.sk

POŽIČIAME
VÁM

4,00
3,00

0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 

lopravy traktorov ll tepovanie interiérov  tepovanie interiérov ll autofólie autofólie

MELSERVIS, s. r. o.
(areál LIAZ−u), Ul. Osloboditeľov 46,

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok  od 8.00 − 17.00, sobota 
na objednávku. Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 

www.melservis.szm.com

53
 − 

12

Vinársky plač

Ing. Miloš Varga (v strede)) v rozhovore s Ing. Petrom Pálom
(vpravo) v roku 2013 v zrekonštruovaných priestoroch spoločnosti
MOVINO, spol. s r.o., V. Krtíš                          FOTO: ARCHÍV REDAKCIE
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lALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponúka svoje
odborné zdravotné služby vo svojom zaria−
dení AMBULANCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE MUDr.
ILDIKÓ PAÁLOVEJ,    Ul. Mikszáthova,
Veľký Krtíš.  Na vyšetrenie alebo odborné
konzultácie sa môžete objednať na telefón−
nom čísle 0903 052 666 každý deň od 7.30 −
13. 00 hodiny. Máme zmluvu s každou zdra−
votnou poisťovňou.

lV zimnom počasí vám zlepší náladu pobyt
v saune a bazénoch. AQUATERMAL
STREHOVÁ Vás pozýva do WELLNESS &
SPA každý deň v čase od 10.00 − 22.00 hodi−
ny.   Bližšie informácie o rôznych akciách,
balíčkoch pre jednotlivcov a rodiny dosta−
nete na recepcii: tel. číslo: 047/430 88 11 

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

KAM 
ZA KULTÚROU

DÔLEŽITÉ
TELEFÓNNE ČÍSLA

STAŇTE SA SPOLUTVORCAMI
TÝŽDENNÍKA 

Kniha z KníhkupectvaKniha z Kníhkupectva
LITERA ŠÚTH LITERA ŠÚTH 

SNP 709/11, V. Krtíš, 047/483 15 60

KAM 
ZA RELAXOM

SLUŽBA 
MOTORISTOM

l Lekárska pohotovostná služba (Banícka
35, V. Krtíš, tel. 48 31 111). Pre dospelých: Po.
− Pi. 15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. Pre
deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., So. − Ne.
8.00 − 22.00 h.

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ 
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h., sobota,
nedeľa, sviatok: 9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
Rozpis služieb lekární − JANUÁR

Dr. Max − 1, 7, 13, 25, 26, 31 
Panacea− 2, 8, 14, 20, 
Aqua viva− 3, 9, 15, 21, 27, 
Biely  lev− 4, 5, 10, 16, 22, 28, 
Čierny orol − 11, 12, 17, 23, 29, 
Belladonna − 6, 18, 19, 24, 30.

(ČÍSLO ZA LEKÁRŇOU ZNAMENÁ 
DÁTUM V MESIACI)

Máte alergie alebo zníženú imunitu
a potrebujete odbornú pomoc? 

lAUTOSERVIS AUTOSERVIS 
− JOZEF MÁRTON − JOZEF MÁRTON 
− ŠÓŠÁRSKA UL., ŽELOVCE 

tel: 0908 903 749
− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE OPRAVY

− NÁHRADNÉ DIELY − PLNENIE A
ÚDRŽBA KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS −
ZNAČKOVÉ FÓLIE 3M

lR − SERVICE − ROMAN ŠTRBÍK −R − SERVICE − ROMAN ŠTRBÍK −
www.r−service.sk. 

AUTOSERVIS − PNEUSERVIS 
Regionálne zastúpenie PNEU VRANÍK.
Využite predaj pneumatík za skvelé ceny!
Digitálna geometria − diagnostika. Písecká
3, Veľký Krtíš, tel. 0915 832 193

POKROK

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDIS−
KO VEĽKÝ KRTÍŠ − VÁS POZÝVA NA

 DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
STEFAN VÖGEL: 

DOBRE ROZOHRANÁ PARTIA
Brilantne napísaná
konverzačná komé−
dia súčasného ra−
kúskeho autora do−
týkajúca sa hlbín
ľudskej duše a výni−
močný herecký kon−
cert. Osoby a obsa−
denie: Štefan Šafá−
rik, Radoslav Kuric,
Vladimír Rohoň,
Anita Krepčárová −
Šafáriková, Barbora
Špániková.Vstupné
v predpredaji 7 EUR  je v Mestskom kul−
túrnom stredisku vo Veľkom Krtíši v pra−
covných dňoch od 8:00 − 15:00 hod. 

( informácie na t. č.  047/4831376 ).

Zuzka Šulajová
DŽÍNSOVÝ DENNÍK

LUKÁŠOVÝMI
OČAMI 

Zuzka Šulajová, naša
najlepšia autorka kníh o
mladých a pre mladých,
sa rozhodla vyplniť žela−
nia tisícok fanúšikov a k
svojim najúspešnejším
románovým postavám

Paule a Lukášovi sa ešte raz vrátila.
Získajte 1 euro! Získajte 1 euro! 

Milí čitatelia, po predložení tohto článku
dostanete v kníhkupectve LITERA oka−
mžitú zľavu 1 euro na uvedenú knihu.
Zľava platí do 14. dní od dátumu vydania
Pokroku. 

Počuli ste, videli ste, alebo ste zažili niečo
mimoriadne zaujímavé a nevšedné, alebo
by ste si radi o niekom v našich novinách
prečítali?  Volajte: 0902 302 102, 0918 59 65 65
alebo 48 31 555, alebo píšte na e−mail: 

noviny.pokrok@stonline.sk 

lIntegrovaný záchranný systém 112, 
lZáchranná služba 155, 16 155, lHasiči 150,
l Polícia 158, l Mestská polícia 159,
l Elektrina −  linka pre poruchy 0800 123
332,l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727,
l Asistenčná odťahová služba motoristom
18 123, l Automobilová služba 18 777,
l Letecká záchranná služba 18 155,
l Informácie vlaky a autobusy 12 111,
lŽelezničná spoločnosť Slovensko, a. s., zá−
kaznícke centrum 18 188 lLinka Pomoc. sk
(linka dôvery) l0800 500 500, Linka záchra−
ny (poradenstvo pri záchrane života a prvej
pomoci) l0850/111 313, Linka detskej istoty
pri SV UNICEF 116 111.

PRANOSTIKA NA TENTO TÝŽDEŇ
*  Ak svieti slnko na Hromnice, bude hoj−
nosť žita a pšenice. * Hromnice − zimy po−
lovice. * Na Hromnice chumelice, nebýva
už zimy více. * Na Hromnice kalužky, bu−
dú  jablká i hrušky. * Na Hromnice o ho−
dinu více. * Na Hromnice zadúva ulice. 

POVINNÉ PRE TÝCH, ČO SA 
NARODILI PRED ROKOM 1980

Tí, čo sa narodili pred rokom 1980 sú skutoční
hrdinovia, akýsi hollywoodski majstri prežitia.
Skutočne! Len sa zamyslite nad tým, tí čo sa na−
rodili pred rokom 1980 −  je to hotový zázrak, že
sme prežili. My sme ešte nemali detské sedačky v
autách, fľaštičky na lieky a chemikálie sa dali
ľahko otvoriť, neboli vybavené žiadnymi figliar−
skymi detskými zátkami, ani „šuflíky“ a dvere
nemali bezpečnostné zámky. A keď sme sa išli bi−
cyklovať, nie že sme nemali prilby a chrániče, ale
ani poriadny bicykel sme nemali.  Nenudili sme
sa, keď sme mali príležitosť, išli sme sa von hrať.
Áno, von! Celý deň sme boli vonku a naši rodičia
len dúfali, že ešte žijeme a sme celí, veď ani kla−
sický telefón nemal každý, nie to ešte mobil.
Hlavne nie my, deti! V lete sme behali vo vysokej
tráve a v blízkom lese, predsa sme nemali vyráž−
ky a alergické záchvaty. Nevedeli sme, čo je aler−
gia na peľ a o ambrózii sme si mysleli, že je to ne−
jaký zvláštny druh žihľavy. Keď sme spadli, po−
ranili sme sa, zlomila sa nám niektorá končati−
na, alebo sme si len jednoducho rozbili hlavu,
nikto nikoho kvôli tomu nezažaloval. Na vine
sme boli proste my. 

Naše stravovacie návyky podľa dnešných po−
radcov na zdravú výživu obsahovali v jedlách vi−
acnásobnú smrteľnú dávku škodlivín, ešte aj o−
bézne americké dieťa, ktoré denne posiluje v Mc−
Donalde by padlo na zadok od úžasu, čo všetko
sme pojedli. Len si spomeňme na školskú jedá−
leň. A predsa sme tu. Kakao neobsahovalo vita−
míny A, B, C, D a E, volalo sa proste Granko a
nám to úplne stačilo ku šťastiu. Limonády sme
si miešali sami a na neumytom ovocí sme si ma−
škrtnícky pochutnávali priamo zo stromov. Mali
sme kamarátov! Takých, s ktorými sme sa stretli
na ulici, na ihrisku a v klube pri pingpongovom
stole. Keď neboli tam, jednoducho sme zapískali
alebo sme zazvonili k nim a oni nás pustili do−
vnútra. Nemuseli sa pýtať rodičov a ani my sme
sa nemuseli pýtať našich!  Na krku nám visel kľ−
úč od domu, keď sme sa išli hrať, často sme bo−
jovali s palicami, hrali sme sa na Indiánov a
schovávali sme sa na nebezpečných stavenis−
kách, hádzali sme jeden druhého loptou, ka−
meňmi... A predsa sme tu. Nevybili sme jeden
druhému oči a ostatné rany sa aj tak zahojili.
Futbal mohol hrať len ten, kto vedel hrať. Vtedy
ešte platil nepísaný zákon, ktorý dnes už málok−
to pochopí : "Rob to, čomu rozumieš". A tí, čo hre
nerozumeli, mohli len smutne pozerať z diaľky a
hľadať si iných spoluhráčov. Lásku sme sa neu−
čili z argentínskych telenoviel, len sme ju jedno−
ducho prežívali. Po prvom bozku sme šťastní a
zaľúbení bežali po ulici tak, ako by sme už nikdy
nechceli zastať. Keď sme dostali zaucho od uči−
teľa neprebodli sme ho hneď nožom, nedávali
sme ho na súd a nesťažovali sme sa doma rodi−
čom. Ba, naopak, radšej sme to ani neprezradili.
Poznali sme zákony a pravidlá,  a keď sme ich
porušili, rodičia sa nás nezastali. Pretože nás
naučili tak žiť, aby sme vedeli čo znamená
POVINNOSŤ, SVEDOMIE, ZODPOVEDNOSŤ a
DOBRÝ POCIT. Poznali sme ozajstný zmysel
týchto slov. Takí sme boli MY. Hrdinovia jednej
pominutej doby, nad ktorou sa dnešná mládež
dnes už len nechápavo usmieva.

PRÍBEH NA ZAMYSLENIE
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dovŕšenia šiesteho roku
navštevovala  Anička   s
obetavou mamou štyri−

krát do roka rehabilitačné cent−
rum Petra Dvorského Harmony
v Bratislave. Týždenný pobyt
ich už v tom čase vyšiel na päť−
tisíc korún. Na ďalšie rehabilitá−
cie im však peniaze už neostali.
Choré dievčatko podstúpilo aj
dve operácie na ortopedickom
oddelení v Čechách. Aj tie si
museli hradiť z vlastného vrec−
ka. Stálo ich to nielen veľa pe−
ňazí, ale aj veľa odriekania a sĺz.
Mali to o to ťažšie, keď rodinu −
Danku i  jej deti Jakuba a chorú
Aničku opustil manžel a otec...
No nevzdali sa. Dodnes statočne
bojujú, aby sa Aničkin zdravot−
ný stav zlepšil.  Veď, čo je pre
matku viac ako zdravie vlastné−
ho dieťaťa?   

A. Wágnerová  je žiačkou Špe−
ciálnej základnej školy vo
Veľkom Krtíši. Pohybuje sa len
pomocou kompenzačnej po−
môcky.   Je však šikovná žiačka,
má rada matematiku a školu re−
prezentovala v rôznych recitač−
ných súťažiach, o ktorých sme
písali aj v našich novinách.
Napriek všetkým útrapám, stá−
le je plná optimizmu a spolu so
svojimi najbližšími − mamou a
starším bratom − verí, že raz bu−
de môcť robiť vlastné kroky bez
opory. 

Pred časom navštívila spolu s
maminou medzinárodné reha−
bilitačné centrum Adeli v
Piešťanoch, kde im bola zvesto−
vaná úžasná správa o tom, že
Anička má šancu, aby chodila
samostatne. Dôkazom namiesto
sľubov boli tri kroky, ktoré uro−
bila úplne sama. Po dlhom čase
bol konečne dôvod na radosť.
Nuž ale, tri krôčiky plné nádeje
opäť stáli mnoho financií.
Dvojtýždňový pobyt v Adeli
centre ich vyšiel na 3000 eur a
to je pre rodinu, v ktorej je živi−
teľkou len matka, priťažké „sú−

sto“.

Každý cent je 
dlaždičkou na ceste

za zdravím
Našťastie, osud tohto dievčaťa

neostal verejnosti ľahostajný a
pred dvoma rokmi s potrebný−
mi financiami na liečbu sčasti
pomohol tradičný charitatívny
primátorský punč (676,78 eur)
a najmä myšlienka Radomíra
Wágnera, konateľa pekárenskej
firmy TIWA s.r.o., V. Krtíš, ktorý
sa rozhodol na tento účel založiť
verejnú finančnú zbierku.
Okrem toho, že sponzorsky v ro−
koch 2012 a 2013 uhradil Aničke
dva štvortýždňové pobyty v re−
habilitačnom liečebnom ústave
Marína v Kováčovej,  založil jej
aj účet. Navyše vo svojej predaj−
ni TIWA na Škultétyho ulici vo
V. Krtíši zriadil sklenenú nádo−
bu s nápisom „Zbierka pre
Aničku“, do ktorej už dlhšie

ochotní zákazníci prispievajú.
Vlani vo februári však zbierka
padla za obeť zlodejovi, ktoré−
mu nebolo zrejme nič sväté a
chcel sa obohatiť na peniazoch
určených chorému dievčatku.
Tento prípad sa však nakoniec
skončil úspešne, pretože vďaka
skvelej práci policajtov sa zlo−
deja podarilo vypátrať a väčšia
časť peňazí sa vrátila späť do
zbierky. Zo strany polície však
neostalo len pri úspešnom vyrie−
šení prípadu.  Aničkin príbeh
chytil za srdce aj  Športový klub
polície, ktorý v spolupráci s
Okresným riaditeľstvom Policaj−
ného zboru vo V. Krtíši pripravi−
li policajný ples s charitatívnym
zámerom −  rozhodli pomôcť prá−
ve Aničke. Počas vlaňajšieho tre−
tieho ročníka policajného plesu
sa vyzbieralo približne 130 eur.
Ďalších 200 eur pribudlo na účet
z výťažku predaných tombolo−
vých lístkov. R. Wágner sa v tom
čase rozhodol, že z bezpečnost−
ných dôvodov už neponechá pe−
niaze v nádobe, ale ich vložil na
účet − jednalo sa vtedy o sumu
557,45 eur. Zbierka sa zvýšila aj
vďaka ďalším kultúrno − spolo−
čensko − športovým podujatiam,
ktorých účastníci taktiež prispeli
na Aničkinu liečbu. Peniažky sa
zbierali aj vďaka bezhotovost−
ným vkladom spolupracovníkov,
priateľov a známych R. Wágnera
nielen z nášho okresu, ktorý všet−
kých oslovil telefonicky, či prost−
redníctvom e−mailu. Vďaka nim
sa podarilo získať ďalších 705
eur. Zbierka však ďalej pokračo−
vala aj v predajni Tiwa a v polo−
vici januára 2014 sa R. Wágner o−
päť rozhodol, aby náhodou skle−
nená nádoba „neklala“ oči ďalšie−
mu dlhoprstému, že ju vyprázd−
nia a peniažky opäť vložia na ú−
čet. Tentoraz bolo v sklenenej
„pokladničke“ 329, 80 eur.  Spolu
tak bolo ku 17. 1. 2014 na
Aničkinom účte  1673,19 eur.

Opäť o čosi bližšie k vysnívaným vlastným krokom
Osud, k dnes už 17 − ročnej slečne, Aničke Wágnerovej z Veľkého Krtíša nebol zrovna dva−

krát štedrý... To, čo je pre nás zdravých ľudí úplne prirodzené, je snom tohto dievčaťa a
zbožným prianím jej matky Danky − aby mohla stáť na vlastných nohách a kráčať. Anička
sa na tento svet ponáhľala, narodila sa v 35. týždni tehotenstva a od svojho predčasného na−
rodenia trpí vážnym ochorením − detskou mozgovou obrnou.

Do

Anička sa na liečbu veľmi teší. Je to síce bolestivá procedúra, ale slzy boles−
ti v rehabilitačnom centre Adeli sú zároveň slzami nádeje. Nebuďme ľaho−
stajní. Možno by stačilo poďakovať sa každému z nás Bohu či osudu za to, že
môžeme ráno vstať z postele a kráčať po vlastných  tým, že pomôžeme aspoň
malým finančným obnosom nešťastnej rodine, v ktorej dieťa nesníva o no−
vom mobile či tablete, ale o úplnej samozrejmosti − o tom, aby aj ono moh−
lo vstať a kráčať... − MARIAN SEDLAČKO, foto: archív D. Wágnerovej −

Aničkina matka Dana
Wágnerová a konateľ fir−
my TIWA s.r.o., Radomír
Wágner so sklenenou
„pokladničkou“, v ktorej
sa v predajni TIWA na
Škultétyho ulici spolu vy−
zbieralo už 887, 25 eur 

Anička s R. Wágnerom
na  foto pred špecializo−
vaným liečebným ústa−
vom Marína v Kováčovej „Ďakujeme všetkým,  ktorí prispeli“

Anička a jej mamka tak majú opäť  o čosi bližšie ku splneniu sna. 
Aj touto cestou vyslovujú R. Wágnerovi ako autorovi myšlienky zbierky 

a hlavne všetkým, ktorí prispeli na jej liečbu obrovskú vďaku.   
Na absolvovanie pobytu im ešte chýba necelých 1330 eur.

Ešte stále teda môžete pomôcť aj vy. Či už návštevou Ešte stále teda môžete pomôcť aj vy. Či už návštevou 
v predajni Tiwa, kde môžete prispieť priamo hotovosťou, v predajni Tiwa, kde môžete prispieť priamo hotovosťou, 
alebo tak môžete urobiť na čísle účtu: 5036409089/0900. alebo tak môžete urobiť na čísle účtu: 5036409089/0900. 
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Jedným z takýchto talentova−
ných mladých umelcov je aj ta−
nečník Dis Art. Martin Ďurov.
Mnohí ho poznajú ako mladého
tanečníka z vystúpení v spolo−
čenských tancoch skupiny
Aplaus, i ako "nezbedného"
chlapca z folklórneho súboru
Krtíšan, kde pôsobil niekoľko
rokov. Jeho tanečné spektrum
je však oveľa širšie a jeho túžba
po tanci ho viedla za hranice
rodnej vlasti. Po úspešnom ab−
solvovaní konkurzu, je Maťo
Ďurov od septembra 2013 čle−
nom tanečného súboru divadla
v nemeckom meste Kassel. Po
niekoľkomesačnej drine pri
skúškach a úspešnom prvom
vystúpení, navštívil počas via−
nočných sviatkov rodné mesto.
Počas jeho krátkeho pobytu
sme ho požiadali o rozhovor. 
l Čo vás vlastne priviedlo k

tancu a ako ste začínali? 
Dis. Art. M. Ďurov: "Ani sám ne−
viem. Od malička som bol veľmi
živé dieťa až hyperaktívne, kto−
ré malo neskutočné  množstvo e−
nergie. Mamina neraz spomína,
že bola taká zúfala zo mňa, že
ma poprihlasovala na všetky
možné pohybové krúžky, kde by

som si mohol vybiť energiu. Už
ako prvák − druhák  som chodil
na plavecký, potom na futbal a
neviem čo všetko možné. No keď
som sa vrátil z tréningov domov,
mala zo mňa pocit, že som ešte
viac nabitý ako pred tým. Na ta−
nečný ma prihlásila ako na po−
sledný pohybový krúžok s náde−
jou, že snáď toto už bude to pra−
vé. Začal som navštevovať ta−
nečný klub APLAUS, ktorý vtedy
viedol Jozef Kortiš. Po prvom
mojom vystúpení pre rodičov sa
mamina vybrala za trénerom s
otázkou, či to vôbec má význam.
Že vraj to bolo hrozné....(smiech).
Údajne mala pocit,  že nemám
kolenné kĺby, pretože som sa po−
hyboval po sále ako Forest
Gump a mala pocit, že  sa  pre−
búram o poschodie nižšie. Na to
tréner povedal −  "Dajte mu je−
den mesiac a potom sa uvidí" . A
takto začala moja tanečná ces−
ta. Spoločenským tancom som
sa venoval asi sedem rokov.
Mojimi tanečnými partnerkami
počas tohto obdobia boli obe
dcéry trénera Dália a Ráchel.
Tréner nám venoval veľmi veľa
svojho času a trpezlivosti. Keď
sa odsťahovali z V. Krtíša do
Lučenca, vozievali ma na tré−
ningy moji rodičia a veľakrát

som cez víkendy prespával u tré−
nera aby sme mohli trénovať čo
najviac. Zúčastňovali sme sa sú−
ťaží po celom Slovensku a neraz
sme si domov doniesli víťazstvo.
Tak ako ostatné deti, aj ja som
neraz rozmýšľal nad tým, že tým
"praštím", hlavne vtedy keď ja
som musel  tvrdo trénovať a mo−
ji kamaráti sa naháňali na bi−
cykloch (smiech). Ale teraz som
rád, že mi to rodičia nedovolili a
vždy ma nejako usmernili tak,
že som tam zotrval.  Som veľmi
rád, že som od života dostal šan−
cu tancovať spoločenské tance a
veľké ďakujem patrí J.
Kortišovi a celej jeho rodine,
ktorí majú veľký podiel na tom,
že dnes som tam kde som.  

lAko ste sa dostali k folklóru a
do súboru Krtíšan? 
Dis. Art. M. Ďurov: "Po nejakom

čase som prišiel na to, že aj ku
folklóru mám veľmi blízko. Do
FS Krtíšan  ma  zavolal   môj
veľmi dobrý  kamarát a tu som
začal spoznávať kto som a od−
kadiaľ pochádzam. Tu som po
prvýkrát ochutnal to čo nás
Slovákov charakterizuje a to
slovenský folklór, ktorý sa stal
súčasťou mojej osobnosti. Vo FS
Krtíšan pôsobím od roku 2006. V
roku 2007 som nastúpil na ta−
nečné konzervatórium J. L.
Bellu v Banskej Bystrici, kde
som študoval 4 roky. Po maturi−
te som pokračoval  ďalšie dva
roky a štúdium som ukončil
ako diplomovaný umelec ( Dis.
Art). Počas tohto obdobia som sa
venoval klasickému tancu, ľu−
dovému tancu a modernému

tancu.  V prvých rokoch, ako si
spomínam som sa chcel stať só−
listom umeleckého súboru
Lučnica pretože som bol inšpiro−
vaný vynikajúcim tanečníkom a
človekom Filipom Takáčom,
ktorý ma sprevádzal mojím folk−
lórnym obdobím, počas ktorého
som sa veľmi veľa naučil. "Ďa−
kujem bratu."

lAle ani taká osobnosť a pria−
teľstvo vás nezlákalo na folklór.
Prečo ste sa napokon rozhodli
pre súčasný tanec? 
Dis. Art. M. Ďurov: "V mojom ži−

vote sa objavilo veľa osobností,
ktoré ma istým spôsobom  tvaro−
vali a prostredníctvom ktorých
som vlastne poznával sám seba.
Asi najväčšou osobnosťou bol
môj profesor moderného tanca
Tomáš Nepšínský. Tomáš bol
človek, ktorý mi ukázal, čo zna−
mená súčasný tanec a aké krásy
v sebe schováva. Súčasný tanec
je niečo, čo sa nedá presne opí−
sať slovami. Existujú rôzne po−
menovania, výrazy, ale podľa
mňa je súčasný tanec všetko o−
kolo nás pocity, emócie, energie
každodenný pohyb posunutý do
javiskovej formy."

l Ako ste sa dostali do zahra−
ničného súboru?  
Dis. Art. M. Ďurov: "V maturit−

nom ročníku ako 18 ročný som
čítal na internete o tanečnej
skupine v Kassel v Nemecku, ne−
váhal som a poslal som im  môj
biedny životopis na konkurz,
ktorý bol na pozvanie. Pozvali
ma! Prešiel som celým konkur−
zom, no nedostavil som sa na
druhé kolo, lebo som musel ma−
turovať čiže to bolo veľmi kom−
plikované, takže som to nechal
tak. 

(Pokračovanie na str. 11) 

Keď je tanec drogou
Hádam každý z nás s napätím sleduje úspechy našich re−

prezentantov na rôznych svetových podujatiach. Každý s
radosťou sleduje úspešné zásahy našich hokejistov v NHL,
alebo KHL, či úspechy slovenských futbalistov v populár−
nych zahraničných ligách a mužstvách. Nie inak je tomu aj
na kultúrnom poli. Ś radosťou prijímame správy o ľuďoch z
nášho okolia, nášho rodiska, ktorí sa dokázali svojim talen−
tom, úsilím a ctižiadostivosťou presadiť v rámci Slovenska,
ale aj v zahraničí. 

Pre Dis Art. Martina 
Ďurova je tanec všetkým

Spoločná fotografia pri príležitosti 40. výročia FS Krtíšan
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(Dokončenie zo str. 10)
Potom som sa dostal do obdo−
bia, že som chcel skončiť s tan−
com trvalo to asi tak celý 5 roč−
ník na škole v tomto období som
nesledoval žiadne konkurzy
vôbec som sa o to nezaujímal. V
6 ročníku som začal učiť
Klasický tanec na ZUŠ Jána
Cikkera v B. Bystrici a paralel−
ne som pokračoval v učení ta−
nečnej skupiny na škole na
Konzerve, ktorú založil spomí−
naný Tomáš Nepšínský. A tam
som si uvedomil, že to je moja
cesta tancovať rozdávať ľuďom
lásku a skúsenosti cez tanec. V
jeden večer mi kamarát Lukáš
poslal stránku, na ktorej bolo
Johannes Wieland company
Kassel ,New York opäť robí kon−
kurz. Znova to iste, životopis a
pozvanie.  Keď som tam prišiel
bolo tam asi vyše 300 taneční−
kov, niektorí aj o 10, 12 rokov
starší, ale nebolo to  pre mňa ve−
ľmi stresujúce  (smiech). Zo

všetkých zúčastnených na kon−
kurze si vybrali 6 tanečníkov, a
tak som sa stal členom Štátneho
divadla v Kassel v Nemecku." 

lMôžete porovnať vaše súčas−
né skúšky, alebo tréningy s tým,
ako ste skúšali doma? 

Dis. Art. M. Ďurov: "Neviem, či
sa to dá porovnávať. Je to iné,
už nie som  študent, už to nie je
ako v perinke, povedal by som,
že je to intenzívnejšie, tvrdšie a
veľa krát to nie je ľahké.
Mnohokrát je to o premáhaní sa
a ísť až cez svoje limity, ale to
mne nevadí. Ja som v tomto blá−
zon, mňa to baví a najkrajšie je,
keď sa po takej drine postavíte
na javisko, pred vami plné hľa−
disko ľudí, ktorí vás "zaplatia"
potleskom. To je ten najkrajší
pocit aký môže tanečník dostať,
to nám dáva silu tvoriť a posú−
vať sa vpred."

l Je to medzinárodný súbor,
odkiaľ sú vaši kolegovia a aký
ste kolektív? 
Dis. Art. M. Ďurov: "Ako jedna ro−
dina. Kolegovia sú výborní, starší,
skúsenejší ale rešpektujú ma ako
seberovného, to oceňujem. 

Pochádzajú z
rôznych častí  sveta napríklad z
Grécka, Španielska, Kolumbie,
Talianska, New Yorku (USA),
Salt Lake City (USA), Detroitu
(USA), Švedska , Poľska a a aj
zo susedného Maďarska. Čo sa
týka porozumenia s kolegami
nemám žiaden problém, ale naj−
viac sa priatelím s kolegami z
Poľska a Ameriky." 

lSte tam iba niekoľko mesia−
cov, naštudovali ste už nejaké
predstavenie?    

Dis. Art. M. Ďurov: "Vytvorili
sme predstavenie Ich bin du
(Ja som ty), premiéru  sme mali
v Novembri 2013. Predstavenie
malo dosť veľký úspech, pretože
tam to ľudia oceňujú a pri−
chádzajú na tieto vystúpenia,
niektorí dokonca aj 8 krát (ha−

hahaha).  Zvláštne v porovnaní
so Slovenskom. Ale ja to chá−
pem, ľudia nie sú naučení  zú−
častňovať sa na umeleckých po−
dujatiach." 

lČo pripravujete v novom ro−
ku? 

Dis. Art. M. Ďurov: " V novom
roku máme produkciu 100 000
superstars, s tromi zahraničný−
mi choreografmi v jeden večer,
v podstate 3 nové predstavenia."
lNiekoľko rokov ste pôsobili

vo folklórnom súbore Krtíša,
ako si spomínate na folklóristov
z tohto súboru? 

Dis. Art. M. Ďurov: "Sú to moji
kamaráti. Sú to ľudia, ktorých
si veľmi vážim a mám ich veľmi
rád, rád sa k nim vraciam a keď
som doma, trávim s nimi všetok
svoj voľný čas a ostatné si ne−
chám pre seba....(smiech)...však
oni vedia." 

lČo pre vás vlastne znamená
tanec?

Dis. Art. M. Ďurov: "Tanec pre
mňa znamená, ani neviem čo.
Nevnímam ho ani ako šport,
ani ako prácu, vnímam ho ako
súčasť mojej osobnosti,  moje ži−
votné poslanie. Je ťažké rozprá−
vať čo pre mňa znamená tanec,
pretože tancujem celý život
plný  nádherných chvíľ, či už na
javisku alebo mimo neho. Tanec
je pre mňa ako droga, keď ju ne−
mám pol dňa, tak sa strácam
sám v sebe. Tanec je môj životný
štýl.
A za toto všetko môžem najviac

ďakovať svojim rodičom, ktorí
mi dali život, starali sa o mňa,
zahŕňali ma láskou, dali mi tú
najlepšiu výchovu, akú mi moh−
li dať a vždy stáli a stoja pri
mne a podporovali ma na tejto
mojej tanečnej, náročnej ceste.
Veľké ďakujem patrí aj mojej
starej mame  Zuzke, ktorá  ma v
tomto tiež veľmi podporovala a
ďakujem celej mojej rodine." 

−red−PG−

ZŠ s MŠ Dolná Strehová,
Kultúrna komisia pri OZ Dolná Strehová

Vás pozývajú

1. februára 2014 o 19:30 hod.
na  XII. ples učiteľov, 
rodičova  priateľov  

školy v Kultúrnom dome
v Dolnej Strehovej

Hudba: YOKO BAND
Prekvapenie plesu: víkendový pobyt 
v rekreačnom zariadení pre 2 osoby.

Prípitok, 1. večera, nealko, víno, 
čaj − káva,  2. večera, slané pečivo
Vstupné: 17 eur

Predpredaj vstupeniek na riaditeľstve ZŠ s MŠ
alebo na telefónnom čísle 047/4897251

S cimbalistkou Alžbetkou Bystrianskou (foto hore)
a tanečníčkou Majkou Bariakovou na vystúpení v
Opatovskej Novej Vsi, tesne pred odchodom do Nemecka

Martin na fotografii 
s Filipom Takáčom



Spodný rad  zľava: Ján KLIMENT, Jozef  MAGDIČ, Pavel GALLO, Marián KORTIŠ,  Roman BALÁŽ, Milan GOREJ, Branislav KORTIŠ, Štefan DOBOŠ, Jozef VESELÝ. 
Stredný rad: Jozef GONDÁŠ, Marian SUJA, Milan BOROŠ, Jozef KALMÁR, Ivan BRNA, Lambert TAŠKÝ, Marek MÁZOR, Peter IVIČIC, Ing. Dušan KOVÁČ, Jozef MICHALČO.  

Horný rad: Ján ĎURIŠ, Ľubomír MIKUŠ, Róbert KONCZ, Ján KALMÁR, Štefan HALAJ,  Zoltán CUDZIŠ, Dušan KOVÁČ − hrčkin, Karol HORN.  Na snímke chýbajú Pavel ŠARINA a Jaroslav HORN. 



Š,  Roman BALÁŽ, Milan GOREJ, Branislav KORTIŠ, Štefan DOBOŠ, Jozef VESELÝ. 
A, Lambert TAŠKÝ, Marek MÁZOR, Peter IVIČIC, Ing. Dušan KOVÁČ, Jozef MICHALČO.  

CUDZIŠ, Dušan KOVÁČ − hrčkin, Karol HORN.  Na snímke chýbajú Pavel ŠARINA a Jaroslav HORN. 
Foto: FOTOATELIÉR MARTA BÍROVÁ 
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Požiarna hliadka múzea vyhlá−
sila požiarny poplach v zmysle
požiarnych poplachových smer−
níc a evakuovala návštevníkov
a pracovníkov múzea, ktorí sa v
tom čase nachádzali v priesto−
roch múzea až na jednu skupin−
ku, ktorá kvôli hustému zady−
meniu priestorov ostala uväzne−
ná v jednej z expozícií múzea.  
Operačný dôstojník na základe

zistených skutočností vyslal na
zásah AHZS 1D Iveco Magirus a
CAS 30 Iveco Trakker so sied−
mimi príslušníkmi. Po príchode
na miesto udalosti hasiči pries−
kumom zistili, že ide o požiar
povalového priestoru a strešnej
konštrukcie. Teraz však požiar
nespôsobili tureckí nájazdníci,
ale  porucha a netesnosť vyku−
rovacieho telesa. Veliteľ zásahu
nariadil ochladzovanie strešnej
konštrukcie a zároveň napojiť
vozidlo Iveco Trakker k hy−

drantu a vytvoriť útočné vede−
nie do objektu zamerané na ha−
senie požiaru z nádvoria a vnú−
torných priestorov múzea.
Zasahujúci príslušníci boli roz−
delení do dvoch prieskumných
skupín, zameraných na hasenie
požiaru a vyhľadávanie, ošetre−
nie a evakuovanie uviaznutých
osôb v jednej z miestnosti.
Situácia si však vyžadovala ďal−
šie sily a prostriedky a na mies−
to zásahu privolali aj hasičské
auto CAS 32 Tatra 148 a Nissan
Navara so 6 príslušníkmi.
Jednou z ďalších činností pri
riešení tejto mimoriadnej uda−
losti bolo zriadenie riadiaceho
štábu okresného riaditeľstva
ako posilovej zložky, ktorá mala
na starosti zabezpečenie vec−
ných prostriedkov, náhradných
dýchacích prístrojov, náhrad−
ných zdrojov do rádiostaníc, za−
bezpečenie stravy a pitného re−
žimu pre zasahujúcich prísluš−

níkov a iných vecí, ktoré si vy−
žadovalo riešenie vzniknutej u−
dalosti.

Návštevníkov
zachránili

Postupom času sa prieskum−
nej skupine podarilo vyhľadať
uviaznuté osoby a evakuovať
ich na bezpečné miesto. Požiar
v povalovom priestore sa darilo
likvidovať, ale poveternostné
podmienky zapríčinili, že začali
horieť kríky a krovie v blízkosti
hradu v jeho západnej časti.
Riadiaci štáb preto privolal na
pomoc aj jednotku obecného
hasičského zboru (OHZ) z
Príbeliec. Požiar v lesnom, teré−

ne  neumožňoval zásah z pries−
torov pred hradnou bránou a
hasiči museli zasahovať spod
hradného kopca (na začiatku
bývalých hradných schodov).
Členovia OHZ z Príbeliec v spo−
lupráci s príslušníkmi OR HaZZ
zabezpečili hasenie lesného po−
žiaru a ochranu objektu zo zá−
padnej strany. 

Ťažko na cvičisku, 
ľahko na bojisku

V priebehu niekoľkých hodín
bol požiar uhasený, s násled−
ným dohľadávaním skrytých
ohnísk využitím termokamery
a kontroly vnútorných priesto−
rov hradu M. Kameň. Po potvr−
dení úplnej likvidácie požiaru
bol objekt odovzdaný zamest−
nancom SNM − Múzea bábkar−
ských kultúr a hračiek na

Hrade v M. Kameni a všetci si
vydýchli, že to bolo "iba" cviče−
nie.  Napriek tomu, že bolo iba
"akože", veľmi ľahko (Krásna
Hôrka je ešte v živej pamäti) sa
to môže zmeniť na udalosť, na
ktorú aj týmto spôsobom prec−
vičenia, budú príslušníci HaZZ
V. Krtíš pripravení.
Kpt. Ing. Dušan Drienovský: "O"O

téme taktického cvičenia  vetéme taktického cvičenia  ve−−
denie OR HaZZ informovalodenie OR HaZZ informovalo
riaditeľku Múzea Mgr.riaditeľku Múzea Mgr.
Helenu Ferencovú  ešte   zaHelenu Ferencovú  ešte   za−−
čiatkom roka 2013.čiatkom roka 2013.
Riaditeľka súhlasila a ochotRiaditeľka súhlasila a ochot−−
ne poskytla priestory hradu kne poskytla priestory hradu k
vykonaniu taktického cvičevykonaniu taktického cviče−−
nia, za čo sa jej aj touto fornia, za čo sa jej aj touto for−−
mou chcem poďakovať.mou chcem poďakovať.
Cieľom celej akcie bolo precCieľom celej akcie bolo prec−−
vičenie koordinácie a zosúlavičenie koordinácie a zosúla−−
denie činnosti príslušníkovdenie činnosti príslušníkov
pri hasení požiarov v histopri hasení požiarov v histo−−
rických a pamiatkovo chrárických a pamiatkovo chrá−−
nených stavbách, vrátane enených stavbách, vrátane e−−
vakuácie návštevníkov a vyvakuácie návštevníkov a vy−−
stavených exponátov. Na drustavených exponátov. Na dru−−
hej strane tu bola možnosťhej strane tu bola možnosť
precvičiť si koordináciu a zoprecvičiť si koordináciu a zo−−
súladenie činnosti príslušnísúladenie činnosti príslušní−−
kov s personálom múzea  vkov s personálom múzea  v
prípade vzniku takejto mimoprípade vzniku takejto mimo−−
riadnej udalosti.  Preverenieriadnej udalosti.  Preverenie

príjazdových komunikácií apríjazdových komunikácií a
nástupných plôch, rozloženienástupných plôch, rozloženie
techniky (napríklad ani jedtechniky (napríklad ani jed−−
no z našich zásahových vozino z našich zásahových vozi−−
diel neprejde cez vstupnúdiel neprejde cez vstupnú
bránu na nádvorie hradu), zbránu na nádvorie hradu), z
toho pohľadu aj preverenietoho pohľadu aj preverenie
funkčnosti a kapacity hyfunkčnosti a kapacity hy−−
drantovej siete a iných spôsodrantovej siete a iných spôso−−
bov dodávky vody do vnútorbov dodávky vody do vnútor−−
ných priestorov.ných priestorov.

Na záver sa chcem poďakoNa záver sa chcem poďako−−
vať zamestnancom a pracovvať zamestnancom a pracov−−
níkom múzea (ktorí ochotneníkom múzea (ktorí ochotne
a autenticky simulovali rôza autenticky simulovali rôz−−
ne formy zranenia), zasahujne formy zranenia), zasahuj−−
úcim príslušníkom okresnéhoúcim príslušníkom okresného
riaditeľstva, členom OHZ zriaditeľstva, členom OHZ z
Príbeliec a spracovateľoviPríbeliec a spracovateľovi
taktického cvičenia npor.taktického cvičenia npor.
Mariánovi Tomaškinovi zaMariánovi Tomaškinovi za
kladný prístup pri príprave akladný prístup pri príprave a
samotnej realizácii cvičenia." samotnej realizácii cvičenia." 

−red−

Hustý čierny dym zahalil 
modrokamenský hrad

Modrokamenčania s obavami vyzerali z okien, či vybiehali pred domy, keď sa 18.Modrokamenčania s obavami vyzerali z okien, či vybiehali pred domy, keď sa 18.
12. 2013 mestom rozliehali sirény. Hasičské a policajné autá i sanitky smerovali k12. 2013 mestom rozliehali sirény. Hasičské a policajné autá i sanitky smerovali k
hradu, z ktorého stúpali kúdoly hustého dymu. Podľa našich informácií požiar pohradu, z ktorého stúpali kúdoly hustého dymu. Podľa našich informácií požiar po −−
valového priestoru a strešnej konštrukcie oznámili pracovníci hradu na dispečingvalového priestoru a strešnej konštrukcie oznámili pracovníci hradu na dispečing
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru približne o 9:15 hod. Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru približne o 9:15 hod. 

Vstupná brána hradu bola zadymená 
ako pri skutočnom požiari

Hasiči dokázali, že sú jeden 
dokonale zladený a zohraný tím

Modrokamenčanov cvičenie
spočiatku poriadne vystrašilo
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"To, čo vám teraz poviem sa stalo veľmi
dávno a všetko to je pravda pravdúca,  bo
mi to ešte moji prastarí rodičia vraveli. Bolo
to ešte kedysi za Ferenc Jožka, keď sa po−
maly 19−náste storočie chýlilo ku koncu a aj
naša dedina sa začala rozvíjať k tomu, aby
sa o nej raz rozprávalo po celom svete. Ľu−
dia tu boli vždy usilovní a pracovali od rá−
na do večera, aby si v skromných podmien−
kach na políčkach ukrytých uprostred kop−
cov vyrobili to, čo potrebovali k životu.
Trošku toho žitka na chlebík či lepníky, ku−
kuričky alebo repy na kŕmenie hydiny i svin−
ky a aj zeleninu a ovocie do kuchyne, alebo
aj na predaj, aby sa aj nejaký ten toliar do
domu dostal. Po gazdovských dvoroch i
humnách behali sliepky, kačice i husi a v
chlievoch sa chovali kravky, kozy a aj to ne−
jaké prasiatko. Aj z toho naši Hrušovenia
potom žili. Či už si zarezali nejaký ten hyd,
alebo aj predali a predávali aj fajnové klo−
básky, jaternice či krvavničky, čo sa pri za−
bíjačke urobili. Svojimi výbornými klobás−
kami i slaninou boli naši predkovia známi
až hen vo Zvolenskej i Peštianskej stolici.
Chodili na jarmoke predávať, a veru bolo
im veľmi zaťažko, keď sa nepodarilo všetko
dobre predať, čo za celý rok doma chovali.
Potom boli smutné Vianoce všakver. Nuž,
tak ako v niektorých rodinách aj v súčasnej
dobe. Preto je dobré dietky moje, že vy takto,
aj s tuto Jankom Brlošom a jeho ženou cho−
díte po svete radosť a dobrú vôľu rozdávať.
No ale počúvajte ďalej, čo sa nakonalo pred
tými mnohými rokmi u nás v dedine...."

Povedala hovorná ženička poslucháčom,
ktorí sa stále viac zgrupovali okolo nej a ži−
en okolo stola, kde párali perie, a počúvali
tento rozvíjajúci sa príbeh.  

"... ako som už povedala, naši predkovia sa
tešili na obdobie zabíjačiek nie iba preto, že
si sami pochutnali na dobrotách, ale časť z
nich aj predali a mohli na Vianoce kúpiť to,
čo si nevedeli vyrobiť doma a potrebovali to.
Gazdovia pozorne sledovali ako im prasa v
chlieve priberá a netrpezlivo čakali, kedy
bude mať už potrebnú váhu, aby bolo dosť
mäsa a aj poriadna slanina. Gazdiné pra−
videlne nosili kŕmenie a starali sa, aby pra−
sa malo všetko, čo treba. V jedno ráno, keď
už neskoro svitalo a noci ovládali temné si−
ly, v čase stridžích dní, vyliala gazdiná z de−
diny žranicu pre svojho bravka do válova a
volala na neho − "No, poď, môj zlatý, poď sa
napapkať nech ťa je dosť na úžitok, nech
máme peknú slaninku z teba." 

Ale v chlieve sa nič nepohlo. "Ej, či si leni−
vý, ani nažrať sa ti nechce. Alebo ťa porazi−
lo, no hybaj von," ale prasa nič. Nazrela pre−
to do chlieva, že tu sviňu vydurí a ....chliev
prázdny. 
Žena od ľaku nad prázdnym chlievom sko−

ro spadla zadkom do hnoja. Iba ústa otvá−
rala a lapala po dychu ako ryba na suchu
v nemom úžase, ale potom spustila krik na
ratu. 
"Jajajáááaj, mužu môj, sviňa sa nám stra−

tila! Ta sa preč naše šunky, naše klobásky.
Aká bude kapusta bez klobásy, čo budeme
teraz na Vianoce jesti!!"
S týmto krikom vrazila do kuchyne, kde si

gazda práve lieval raňajšie poldeci, aby mu
robota išla ľahšie od ruky. 
"Ty sa ti ožieraš ako sviňa a sviňa sa nám

stratila!"
"Čo to trepeš za sprostosti. Ako sa nám mo−
hla sviňa stratiť!" Odvrkne jej gazda. 
"No šak sa choď sám pozrieť, keď mi neve−
ríš. Chliev je prázdny a svini nikde!"

Tu už aj gazda vybehol z chalupy a naze−
ral do chlieva. Ale veru svini nebolo.
Hľadali ju po záhrade, za humnom i po de−
dine behali, susedov sa pýtali, ale ani tí ich
sviňu nevideli. Pomáhali im aj oni hľadať
po dedine i okolo nej, ba aj na lazy zašli, ale
svini nikde. 
"Tú už hádam nejaká durica zobrala. Ja
som ti hovorila v noci, že niekto straší na
dvore. Ale ti si sa len pod perinu hrabal a
mňa si tak duril!" 
"Čuš žena, veď aj tebe sa také durenie páči.
A žiadna durica nie je, to sú len babské re−
či." 
"Hej babské reči a čo stará Erža, čo na kríž−
nych cestách strigy videla, to je ti nič?"
""Sama Erža je striga a ty budeš druhá, keď
neprestaneš. Sviňu iba ak nejaká ľudská
pačmaga zgrajchla." 

Keď ani na tretí deň sviňu nikde nenašli,
zhodli sa gazdovia z dediny, že to museli len
Cigáni podistým prasa ukradnúť a ešte v
noci zabiť a aj dolu hrdlom pustiť. Ale choď−
te tam medzi nich. Keď už ani kúska mäsa
tam nebude, ako im to dokázať. Nešťastná
rodina sa pomaly zmierila s tým, že budú na
Boží hod bez klobás a kapustnica bude bez
mäsa, len ak si nejakú tú rybu zabešteľujú,
aby aspoň tie deti z toho dačo mali. 

V dedine rýchlo zabudli na stratenú sviňu,
keď iná, strašnejšia novina sa rýchlo šírila
od domu k domu. V cintoríne straší. Alebo
lepšie povedané v starej zvonici. Tá slúžila
na cintoríne aj ako márnica. Kedysi neboli
mrazničky ako sú dnes, ani domu smútku a
v tej starej zvonici sa pred pohrebom ukla−
dali telá mŕtvych. Pri nich sa najbližší prí−
buzní modlili, kým sa s nimi nerozlúčili
pred ich poslednou cestou do hrobu. Ale prá−
ve teraz tam nebola žiadna mŕtvola a pred−
sa sa odtiaľ ozývalo pravidelné Buch, buch,
buch. Niekedy pomalšie, niekedy rýchlejšie
za sebou. A vždy až keď sa zvečerilo. Počas
dňa bolo ticho. Ale keď sa zotmelo, od cinto−
rína sa znovu ozvalo  − buch, buch, buch.
Počuli to ľudia v neďalekých domoch v  de−
dine, ale aj pán farár spolu s kostolníkom.
Ten zároveň aj zvonil a robil hrobára. Ani
oni, ani ľudia z dediny si nevedeli vysvetliť,
čo sa tam deje. Či sa niekto nedobre rozlúčil
so svojim nebožtíkom a nešťastná duša te−
raz hľadala svoje miesto v ríši mŕtvych, ale−
bo niečo zabudli dať do truhly a teraz to ten
mŕtvy hľadal, alebo nejaká iná pliaga sa po
nociach po cintoríne prechádzala a dávala
búchaním znati, že je tam. Nikto nevedel.
Ľudia sa báli večer aj po vonku chodiť. Deti
ani ženy skoro nos nevytrčili večer z chalu−
py a keď už ani chlapi do krčmy nechceli ve−
ľmi chodiť, rozhodli sa richtár a jeho príse−
diaci, že by mal farár vyzistiť čo to straší. 
"Pán farár, vy ste vysvätená osoba, dá sa po−
vedať, že svätý muž, vám sa nič nemôže stať. Vy
sa strigy nemusíte báť," presviedčal richtár fará−
ra. " Vy len zistíte, čo od nás to strašidlo chce a ako
sa ho zbaviť."                  (Pokračovanie na str. 16)

V súčasnej dobe sa vo viacerých de−
dinách vracajú k tradíciám starých
materí a aj k páračkám. A tak ako vo−
ľakedy, aj dnes sa pri tom porozprá−
vajú klebety z dediny, lazov i širšieho
okolia: kto − kde − s kým − ako − prečo
− a koľko a podobne, zaspievajú pes−
ničky a porozprávajú rozprávky, či
skutočné príbehy o vílach, princez−
nách i strašidlách. Hlavne deti sa te−
šili na tieto chvíle, keď babky, alebo
aj starci začali rozprávať strašidelné 

príbehy a ony sa tak pekne 
a rady báli. 

Zvonár na prasati

Podobne sa túto tradíciu snažia pripomínať aj na Hrušove, kde sa v tomto roku ziš−
li na páračky na deň sv. Mikuláša. V klube dôchodcov sa zišli ženy a zaspievať a za−
hrať im pekné hrušovské piesne prišli i chlapi, ktorí si potom sadli ku kartám. Ale aj
oni natŕčali uši, keď ženy začali klebetiť. Niekedy aj oni pridali drobnú klebietku, či
novinu, hlavne keď sa rozoberala najnovšia voľba nášho župana. Potom sa slova chy−
tila najhovornejšia zo žien a začala rozprávať príbeh, ktorý sa stal v ich dedine v dáv−
nych časoch: 

Prázdny chliev znamenal
prázdne brucho

Strašidlo sa zavrelo 
vo zvoničke
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"Len to!" zatiahol farár. "Iné nič. A čo keď sa
to strašidlo vyrúti na mňa? Čo potom?"
"Ale veď sa nebojte, čo by si už na vás dovo−
ľovalo. A veď aha, pôjde s vami aj tuto ko−
stolník − zvonár. Veď ten je skoro každý deň
s mŕtvymi, ten sa isto nebojí!"  Posmeľoval
richtár farára i neboráka kostolníka. 
"Ale veď ja to len za vidna. Vtedy je dobre,
ale keď sa zotmie...Čo všetko som ja už na to
cmiteri videl," chvejúcim sa hlasom hovoril. 
"Videl, a predsa ste tu. Nič vám neublížilo.
Tak sa nebojte ani teraz." 
"No tak poďte aj vy pán richtár." 
"Ja nemôžem, ja som úradná osoba. Čo by si
ľudia počali v dedine, keby sa mi niečo sta−
lo. Ale vy ste na to školuvaný pán farár. Vám
sa isto nič nestane," zavrával richtár, ktorý
tiež nebol bojazlivý, ale ťahať sa s nejakým
čudom, čo ak...

Farár a kostolník napokon nabrali odva−
hu a vybrali sa zachrániť dedinu od stra−
šidla. Vybrali sa po zotmení k starej zvonič−
ke s lampášom v jednej a s fľašou na posil−
nenie v druhej ruke. Ako sa blížili počuli
znovu tlmené báchanie. Buch, buch, buch,
znelo nocou. Logli si a znovu sa o niekoľko
metrov priblížili. Keď už boli len nejakých
desať metrov od zvonice. Búchanie prestalo. 
"Jáj pán farár, poďme preč. Ono sa už tuším
na nás chystá, keď to prestalo búchať."
Tíško šepkal kostolník. 
"Ale poďme aspoň po dvere," nedal sa farár,
ktorý nabral trochu odvahy z fľaše. 
Ruka v ruke sa pomaly priblížili k dverám,
ktoré boli trochu pootvorené, ale zvnútra sa
nič neozývalo. Akoby to niečo, čo bolo dnu
naozaj cítilo, že sa niekto blíži a čakalo na
nich. Kostolník i farár si utierali spotené
tváre, napriek tomu, že bol chladný novem−

brový večer. "Tak pán kostolník, otvorte dve−
re a choďte dnu, " šepotal farár.
"Ale prečo ja, vy ste svätá osoba, vám sa nič
nestane," rovnako ticho mu odpovedal ko−
stolník. 
"Ale či to aj to strašidlo vie. Vy sa tu lepšie
vyznáte choďte dnu. Ja tu budem stáť s krs−
titeľnicou a krížom, a keď to vyplašíte, ja to
pokropím svätenou vodou." takto sa doha−
dovali, kto pôjde prvý, až kým fľašu nedopi−
li. Napokon sa predsa len dohodli, že dnu
pôjde kostolník. 
"Dobre pán farár. Ja teda, poručeno bohu,
tájdem. Ale vy tu stojte a keď to vybehne, a−
lebo vyletí, už si s tým robte čo chcete."
Farár sa postavil vedľa dverí a kostolník
rovno pred ne. Pozreli sa ešte na seba, pre−
žehnali a kostolník sa rozohnal nohou, aby
dvere dovnútra vykopol. Keď v tom..."
Prááááááááásk. Ozvalo sa v klube, až deti
i niektoré ženy od strachu zjajkli. Tak boli
započúvané do príbehu, čo tetka rozprávali,
že si ani nevšimli ako báťa Jano nafúkal
papierové vrecko a praskol ho.  "Ale báťa,
veď nám všetko perie rozfúkate," kárali ho
ženy, keď sa báťa rehotal pod fúzy, ako tých
bojkov vystrašil. Po tomto prerušení však
všetci netrpezlivo čakali, čo to vlastne v tej
zvoničke bolo a tak tetka pokračovala v svo−
jom príbehu: 

"Ako som už teda povedala, kostolník i farár
stáli pripravení dostať sa do vnútra a po−
zrieť sa tomu strašidlu na zúbok. Kostolník
teda kopol do dvier, tie sa prudko otvorili,
narazili  na stenu a zvnútra vyrazilo niečo
ako blesk a rovno medzi kostolníkove nohy.
siiiiiiiiiia vnútri niečo skvičalo a prudko vy−
razilo von. Farár spadol na zem a kostolník
sa zubami − nechtami držal krátkeho za−

krúteného chvostíka zvieraťa, ktoré ho na
svojom chrbte odnášalo neznámo kam. 
"Velebnostiiiii, velebnostiiiii, už je so mnou
aaaaameeeen. Užil som si veru dosti, ale už
ma smradľavý čert nesie do peklááááá....."

Kričal zúfalý kostolník, ktorého dolu sva−
hom na svojom chrbte nieslo stratené prasa.
Veru tak, to stratené prasa, ktoré gazdina
pred pár dňami po celej dedine hľadala, bo−
lo to strašidlo, čo celú dedinu vyplašilo. Na
svojom chrbte nieslo kostolníka až ku ska−
lám, ktoré dedinčania ponachádzali pri ko−
paní hrobov a pod cintorínsky kopec navo−
zili. Tu sa prasa zastavilo a kostolník spa−
dol na zem. Pribehol aj farár a keď videl,
aký to vlastne "čert" odnášal kostolníka do
pekla, začal sa smiať až ho nohy neudržali
a farár sa zvalil na kolená od smiechu. Ale
nie iba nad kostolníkom, ale aj od uvoľne−
nia, že to nebolo žiadne strašidlo, ale prasa,
ktoré zúfalo búchalo rypákom do dvier zvo−
ničky, keď sa nevedelo dostať von. Ono vte−
dy, keď nebolo nebožtíka, v tej zvoničke aj
kukuricu na zimu sušili. Ktovieako sa pra−
sa dostalo z chlieva a pravdepodobne zacíti−
lo zo zvoničky vôňu jedla. Dnu sa dostalo, le−
bo dvere sa otvárali do vnútra, ale keď sa
trochu pritvorili, nevedelo ich prasa otvoriť
a tak rypákom búchalo do nich a ony nará−
žali na zárubňu. Cez deň sa prasa najedlo a
asi spalo, ale večer, keď sa chcelo dostať
von, začal sa ten harmatanec, ktorý vyplašil
takmer celú dedinu." 

Ukončila svoje rozprávanie tetka Anka a
všetkým okolo žiaril úsmev na tvári nad prí−
behom,  ako kedysi hrušovského kostolníka
na svojom chrbte sviňa do pekla niesla. 

−podľa rozprávania ANNY FAŠANGOVEJ
spracoval P. GAŠPAROVIČ − 

V období po 1. svetovej vojne k
takýmto pôrodným babiciam pat−
rila aj Pani Elena. Svoje znalosti
už získala na vtedy prestížnej
škole pre pôrodné asistentky v
Košiciach  Po jej skončení začala
pracovať v rodnej dedine. Ako
pôrodná babica mala svoj obvod,
v ktorom sa starala o samodruhé
ženy až do šestonedelia. Ale nav−
števovali ju aj ďalší pacienti,
radšej ako lekára, ku ktorému to
mali 10 kilometrov a ani vlakové
či autobusové spojenie vtedy ešte
nebolo. A navyše sa mu muselo za
ošetrenie platiť. Pani Elena po−
máhala pri zlomeninách, žalúd−
očných ťažkostiach, pri náhlych
onemocneniach akéhokoľvek
druhu bez nároku na odmenu.
Sama pritom nemala ľahký ži−
vot. Prvé dve deti jej zomreli a po−
tom takmer sama vychoval 3 de−

ti. Manžel jej zomrel, keď naj−
staršia dcéra mala 11 rokov.
Mali sa veru čo oháňať s kúskom
poľa a dvomi kravkami sa uživiť
a popri tom aj vyštudovať 3 deti.
Ako roky  plynuli, tmavé vlasy pa−
ni Eleny postriebril čas a vzpria−
menú postavu ohli starosti a cho−
roby. Vari najhoršia bola silná
cukrovka, keď sa musela dokon−
ca amputovať jedná noha. Na
starosť a do opatery si ju zobrala
stredná dcéra Helenka a starala
sa o ňu aj so svojim malým syn−
čekom. Pani Elena takmer nevy−
chádzala z bytu. Jej pleť sa po−
maly stávala takmer priesvitnou
a vlasy obeleli ako nepoškvrnený
sneh. Keď sa usmiala svojim bez−
zubým úsmevom, niektorým ďal−
ším vnukom, ktorí ju prišli občas
navštíviť, naháňala aj strach.
Pre  Helenku a jej malého syna to

však bolo priam anjelské stvore−
nie a nevyčerpateľná studnica
múdrosti a láskavosti. Keď zom−
rela, vďační ľudia z troch dedín
jej prišli na pohreb.

Niekoľko rokov po jej smrti sa
Helenke prisnil podivný, ale ve−
ľmi sugestívny, živý sen. Pani
Elena v bielom oblečení a s bie−
lym čepčekom na hlave tak, ako
ho nosila v práci, prišla k
Helenkinej posteli. Naklonila sa
nad ňu a vzala ju do náručia.
Pritisla si Helenku k srdcu a po−
šepla jej: "Neboj sa, som stále pri
tebe!" V jej náručí  bolo tak neko−
nečne dobre. Až Helenku  mrzelo,
že sa z toho náručia pokoja a lás−
ky prebudila. Ráno dlho rozmý−
šľala, čo ten sen znamenal.
Vysvetlenie ale prišlo na tretiu
noc samé.
Helenka ochorela. Z ničoho nič.

Chrbtica ju bolela tak veľmi, že
sa nevládala  na posteli ani po−
hnúť. Myslela si, že to časom pre−

jde. Bolesti však neprestávali, ba
naopak. Večer ich už nebolo mož−
né vydržať a preto zavolala zá−
chranku a tá ju, úplne bezvlád−
nu, odviezla do nemocnice. Po le−
kárskom vyšetrení dostala injek−
ciu na utíšenie bolesti a tvrdo po
nej  zaspala. Zobudila sa asi o
2.00 h v noci úplne spotená.
Mokré bolo nie len  oblečenie, ale
aj periny a plachta na posteli, v
ktorej ležala. Nad ňou  stála rá−
dová sestrička celá v bielom.
Presne ako jej mama, pani
Elena, v jej sne. Sestrička sa jej
milo privravela, celú ju poumý−
vala a prezliekla do suchého prá−
dla. Potom ju vzala do náručia,
ako pani Elena, a nežne si ju pri−
tisla na svoju hruď. Helenka bo−
la nekonečne šťastná práve tak,
ako v maminom náručí. Kým
druhá sestrička prevliekla a u−
pravila posteľ, ležala bezvládna
Helenka v náručí sestričky
Teodézie. 

Prorocký sen
Koncom 19. a začiatkom 20. storočia ešte zdravotnícka sta−

rostlivosť nebola na takej vysokej úrovni ako je to v dnešnej
dobe. Nebolo ani toľko zdravotníckeho personálu a lekárov
ešte menej. Poznatky modernej medicíny, liečby i mnohé lie−
ky sa mali ešte len objaviť či vynájsť. Viaceré zdravotné sest−
ry či pôrodné babice k liečbe využívali i poznatky ľudového
liečiteľstva a bylinky. 

Helenka: "Možno starostlivosť lekárov, možno láskavosť a o−
patera rádových sestričiek, či anjel strážny v podobe mojej
mamy, mi umožnili vrátiť sa po čase domov v dobrom zdraví.
Môj prorocký sen o mame, sa mi tak doslova splnil. Verím, že
aj keď zomrela, je stále pri mne! Ako môj anjel strážny a mož−
no mi takto ďakuje za starostlivosť a lásku, ktorú som jej ve−
novala, kým ešte žila."                                                −red− 

Odvážlivci sa našli

Už je so mnou ámen
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Minulotýždňové slová na mar−
go obhajoby partnera ste si
rozložili v hlave a uvedomili
ste si, že za človekom, ktorý
stojí po vašom boku sa oplatí
stáť. Tieto dni budú práve pre−
to priať vzťahom, v ktorých
zahorí vášeň, láska, túžba a
silný pocit prepojenia.

Vychutnávajte si prítomnosť partnera plnými
dúškami, nechajte sa tým pocitom naplniť od
vlasov až po prsty na nohách (získate obrov−
ské množstvo energie a sily do zásoby).
Nezadaným tiež svitá na lepšie časy, nie je vy−
lúčené, že vám do života vstúpi stará láska,
ktorá, ako sami zistíte, naozaj nehrdzavie.
Maličké upozornenie si, ako inak, neodpustí−
me, pokúste sa nestať na partnerovi posad−
nutými (vydesí ho to – hlavne tá prudká zme−
na). 

Tak vy toho voľného času veľa
mať nebudete, očakávajte roz−
lietanosť na všetky strany, pre−
to si príliš plánov, ako budete
tráviť voľné chvíle s blízkymi,
neplánujte, predídete tak ich
sklamaniu a výčitkám.
Nesľubujte nič, čo nebude vo
vašej moci splniť. V prípade
cesty si rozmyslite, či chcete,
aby vám niekto robil spoločnosť, aby ste to ne−
skôr nebrali za obťažujúce a obmedzujúce.
Ale aj vám prinášame milé slová, nemáte sa
čoho obávať a všetko hravo zvládnete, nech sa
pustíte do čohokoľvek, po štarte úspešne prí−
dete do každého cieľa. Pokúste sa byť vľúdny−
mi, z vášho pohľadu, k „otravným“ a zvláštne
sa správajúcim ľuďom, predídete tak konflik−
tu a obrazne povedané, vlastnému nervovému
zrúteniu a rozčúleniu.

Rozhodli ste sa vyhodiť kotvu
a zotrvať v tomto štádiu bytia,
ku ktorému ste sa dopracova−
li. Istoty sú fajn, ale dajte si
pozor, aby vás nezačali nudiť,
lebo budete vyhľadávať a zá−
roveň do života vnášať adre−
nalín, ktorý vám môže viac u−
škodiť ako prospieť. Keď ste
sa už rozhodli zakotviť, tak

minimálne tento týždeň v tom aj zotrvajte a
neriskujte v žiadnom smere. Pokoj, ktorý vne−
siete do svojich duší, vám prinesie veľké po−
znanie, vďaka ktorému sa budete usmievať a
sem tam až nevhodne uškŕňať na samotný
svet a život ako taký. Okolie vám dá najavo,
že mu nevyhovuje vaše prezentovanie život−
ných úvah a pohľadov, preto sa môže stať, že
sa vytvoria menšie konflikty. 

Výzvy prichádzajú v živote
nečakane a neplánovane a
práve vy sa pred jednou z
nich ocitnete. Bude sa jednať
o vzťah, lepšie povedané o za−
ľúbenie, nezávisle od toho, či
ste slobodní, zadaní, amor
vás treskne po hlave kladi−
vom rovnako nečakane, ako
sa zjaví blesk z jasného neba.
Jediný háčik tkvie v tom, aby ste rozoznali, či
sa jedná o skutočnú a perspektívnu lásku, a−
lebo o dočasné, prevažne hormonálne, vzpla−
nutie. Pýtate sa, v čom tkvie spomínaná vý−
zva? – nuž „sranda“ je v tom, že to musíte roz−
líšiť, pretože niektorí z vášho znamenia majú
možnosť nájsť  lásku a iní iba  dočasné   po−
blúznenie, totiž nie je to pre všetkých jednotné. 

Čo to?  Kam sa zasa od mi−
nulého týždňa dostávate?
Smútok a nostalgiu prene−
chajte tým, ktorí na ňu majú
naozajstné a podložené prá−
vo. Vy chcete iba upadať do
sebaľútosti a neklamme si,
tým na seba upútať pozor−
nosť vášho okolia a priate−

ľov. Nuž, keď je problém, riešte ho s ľuďmi
priamo a nečakajte, kým niekto položí zá−
kladnú otázku, po ktorej prahnete: Čo ti je?
Čo sa stalo? Nerobte „caviky“ a jednoducho,
keď sa niečo deje, riešte to a komunikujte bez
zbytočného upozorňovania na seba – iba to
všetko odďaľujete, a nevyhovárajte sa na to,
že nikoho nechcete zaťažovať svojimi pocitmi
a problémami. V globále je všetko u vás na po−
riadku a nemenné. 

U vás je všetko presne tak,
ako má byť. Nezameriavajte
sa zbytočne na ďalekú budúc−
nosť, ktorá so sebou prináša
riešenie finančných záležitos−
tí, obavy o prácu, odchod detí
z rodinného hniezda, starnu−
tie a iné záležitosti, ktoré k
prirodzenému kolobehu života patria.
Nestresujte sa v predstihu, ale vychutnávajte
si to, čo máte tu a teraz. Okrem akejsi bežnej
nostalgie bude na vás doliehať syndróm stra−
ky – očarí vás všetko ligotavé, pompézne, ná−
padité – preto pozor, aby to šlo v korešpon−
dencii s vašimi financiami (dovoľte si len to,
čo si naozaj dovoliť môžete). Trochu kontroly
neuškodí ani nad tým, čo rozprávate, z čoho
by mohli prameniť neúplné informácie, za

ktorými budete stáť práve vy. 

Po akomsi vláčnom týždni,
nastupuje ďalší príjemný,
ktorý bude zasvätený rodine.
Pocítite neskutočne hrejivý
pocit k domovu, rodine a
každému blízkemu, s kým
prichádzate do kontaktu.
Prebudia sa vo vás ochra−
nárske inštinkty a nedovolí−

te nikomu, aby akokoľvek siahol na to, čo je
„vaše“, nie to ešte sa pokúsil akokoľvek ublí−
žiť. Blíži sa ku vám veľmi intenzívna vlna vní−
mavosti a to na intuitívnej úrovni, čo môže
spôsobiť vašu energetickú, a aj celkovú osla−
benosť (všetko vycítite a budete intuitívne ve−
dieť skoro s úplnou presnosťou – budete o
krok vpred pred ostatnými, čiže malý krok v
budúcnosti, čo by ste však nemali zneužiť).
Okrem toho, budete postavení
skúškam, ktoré s určitosťou
rozoznáte. 

Ešte stále čakáte na akýsi zá−
zrak a spasenie? Áno je prav−
da, že zázraky sa dejú, ale pre
vaše znamenie platí, že nie na
počkanie. K tomu, aby sa
zmeny, ktoré k vám v pred−
chádzajúce týždne prišli, menili na výsledky a
to samozrejme, pozitívne, musíte nejako aj
prispieť. Keď chcete novú prácu, aj keď ju
máte energeticky dopriatu, sama k vám ne−
pricvála, tak treba k tomu prispieť a toto pla−
tí pre všetky oblasti. Nebojte sa, nie je to veľa
driny, stačí malý „ťukes“ a všetko potom pôjde
už samé. Karta upozorňuje, aby ste nezane−
dbali a nezabudli na záležitosti, ktoré sú pre−
pojené a spojené s úradmi, takže všetky úrad−
né záležitosti treba dať na poriadok v časo−
vom termíne. Zdravie – chrbtica, oblasť pan−
vy.

Komplexne ste nezmapovali
malé vody a vy si v tomto štá−
diu trúfate na tie veľké, čo je
po pravde obdivuhodné, ale
naozaj pre tento čas nevhod−
né. Doriešte si všetko, čo ste k
dnešným dňom nechali otvo−
rené, vychytajte všetky muchy
prepojené na vaše správanie,
postoje a potom môžete postú−

piť o krok vpred. Čakajú vás, aj keď síce men−
šie, ale o to viac významnejšie, vnútorné (du−
chovné) zmeny, ktoré vás poriadne zaskočia a
sčasti aj vydesia. Potlačením, až vytesnením
akéhokoľvek hnevu, nenávisti, zloby a otvore−
ním svojej jemnejšej stánky a srdca, sa vám
sprístupnia široké možnosti, ako úročiť pod−
klady, ktoré dostanete vďaka intuícii, vnútor−
nému hlasu alebo dokonca v snoch. Podporte
sa zelenou a modrou farbou. 

No vidíte, na čo v myšlien−
kach otvárate dávno za−
mknuté a hlavne staré zále−
žitosti, potom to takto do−
padne. Každý deň sa budete
umelo povzbudzovať a smiať
sa, napriek tomu, že vaše vn−
útro bude uplakané a rozor−
vané. Nemusí to tak byť, keď
si raz a navždy spravíte za minulosťou hrubú
čiaru a vôbec, keď prestanete prítomnosť s mi−
nulosťou porovnávať. Žijete tak, ako najlepšie
viete, tak si za tým stojte a keď zotrváte, uvi−
díte aj výsledky. Tým, že prestanete ľuďom
dvíhať telefóny, pred problémami a skutoč−
nosťou neutečiete. Škorpiónov čaká veľa ús−
pechov a zdarov, ale len v prípade, ak si to sa−
mi prestanú zbytočne komplikovať a zamotá−
vať rôznymi teóriami, tlačením na pílu a iný−
mi zbytočnosťami. Chce to hrubú čiaru a no−
vý (vnútorný a na postoje, správanie zamera−
ný) začiatok. 

Ako zvyknú z času na čas
karty ukázať, aj v tomto prí−
pade nadviažeme na minu−
lotýždňový horoskop – spo−
mínaná trma – vrma síce
nastala, ale akosi ste neod−
hadli jej mieru. Pre zmenu
ste sa do svojich činností o−
buli natoľko, že začínate

strácať pevnú pôdu pod nohami. Točí sa vám
hlava a neviete nájsť pevný bod. Tieto dni vás
donútia k tomu, aby ste si našli akúsi rovno−
váhu, vyváženosť a všetko, čo v živote robíte,
nerobili ako extrémny šport. Trochu sa upo−
kojte a uvidíte, že všetko pôjde ako po masle,
a o to vám predsa ide. Pokus riadiť a dikto−
vať váš život nevyjde staršej osobe, ktorá sa o
to pokúsi už po niekoľkýkrát. 

Nemastný – neslaný, presne
tak je pre vaše znamenie
tento týždeň zadefinovaný a
presne tak sa budete aj cítiť.
Jediným „vzrúšom“, ktoré
sa dá považovať za nečaka−
né, bude akási cesta prepo−
jená na vzdelávanie (škole−
nia, kontroly, spoznávania)
alebo na nákupy. Síce nič prevratné ani ve−
ľkolepé, ale nikdy neviete koho alebo čo, v pre−
pojení na takúto cestu stretnete, zažijete alebo
pocítite. Takže nejaké to „prekvapko“ sa pred−
sa len môže konať a týždňom znudení
Kozorožci zrazu ožijú ako mávnutím čarov−
ného prútika. Pokiaľ predsa len chcete ne−
mastno – neslanosť prelomiť, šlo by to v ob−
lasti vzťahov.  To v prípade, ak sa zameriate
na jemne „šmrncovnejšie“ oblečenie, stanete
sa priam mucholapkou na pohľady a nové zá−
žitky. 

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ
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Vchodové dvere bez pozdra−
vu buchli, na stole zostal hrn−
ček s trochou kávy, v posteli−
ach  ešte stále spali ich štyri
deti a Janka sedela ráno pro−
ti svojmu zvyku za stolom a
hypnotizovala ten hrnček na−
miesto toho, aby ho odložila
ako mala vo zvyku.
Rozmýšľala ďalej, že
dávno nevidela ležať
len tak pohodený
Petrov mobil (asi aby
sa s ním deti nehrali)  a v
pracovni si vyžadoval čoraz
častejšie pokoj, to znamenalo
na pár hodín úplné súkromie.
Bolo to u neho nezvyčajné.
Podobné úvahy sa jej rojili v
mysli s pribúdajúcimi rokmi,
kilami, vráskami a Petrovým
výzorom úspešného muža v
najlepších rokoch čoraz ča−
stejšie. Na svoj vek a odžité
Janka vyzerala celkom dobre,
akurát už nevládala. Niekedy
mala chuť sadnúť si  a plakať,
len jej vrodená odolnosť a ne−
odbytnosť synov v ich potre−

bách jej v tom bránila. Kým
dopila svoju rannú kávu, sta−
novila si presný plán postupu
ako sa dostať na koreň veci.
Tým sa jej ranné úvahy skon−
čili.

Vôňa vyprážanej ryby a u−
horkového šalátu tiahla celým
domom. Najmladší syn sedel

za stolom v kuchyni a kreslil
svoju  rodinu. Dostali to za ú−
lohu v materskej škôlke a te−
raz poctivo počítal postavičky,
aby nikoho nezabudol... Zvyšní
traja sa prekrikovali v detskej
izbe, lebo počítače boli len dva
a Peter mal svoj zakódovaný.
Buchli vchodové dvere. Peter
prišiel domov, Kristiána pos−
trapatil po vláskoch a Janku
pozdravil kývnutím hlavy.
Naznačila úsmev a znovu sa o−
točila ku sporáku. Po večeri sa
Peter zatvoril v pracovni, deti

sa zhodli konečne na pozeraní
jedného kanála a Janka otvo−
rila v upratanej kuchyni zno−
va svoj  priečinok úvah.

Dnes v robote riešila len bež−
né veci odhliadnuc od toho, že
ju neodbytne prenasledovala
myšlienka na Petrove zmeny.
Teoretických vedomostí o prí−
znakoch nevery mala z obľú−
bených časopisov mnoho, lenže
teraz ich bol treba aplikovať v
praxi. To už bolo komplikova−
nejšie. Manželovo správanie
bolo  ako keby odkopírované z
článkov  o príznakoch  nevery.
Nepoznala  svoju sokyňu, ak
teda vôbec existovala, ale
pravdepodobne áno, nevedela,
či chce bojovať o vzťah len
kvôli deťom alebo aj kvôli se−
be, ale asi nie, mala Petra a je−

ho nálad za tie roky dosť.
Možno prišla príležitosť ako
tento vzťah ukončiť, ale boli

tu chlapci a to bolo treba vy−
riešiť tak, aby boli straty na
dušiach zúčastnených strán čo
najmenšie.

Ráno  sa Janka vybrala ne−
čakane za  mužom do práce.
Vzala si voľno a o deviatej voš−
la bez klopania do Petrovej

kancelárie. V priebehu pár o−
kamihov dostala odpoveď na
mnohé otázky.
Na stole sedela kočka a jej už
asi čoskoro bývalý manžel mal
ruku majetnícky položenú na
asi dvadsaťročnom kolene.
Bolo to až primitívne jednodu−
ché. Nemusela platiť súkrom−
ného detektíva, tráviť čas ana−
lyzovaním jeho správania, sta−
čilo jej správne načasovanie
neohlásenej   návštevy. A bolo
to! Najmenej prekvapená bola
Janka. Pichlo je síce pri srdci
a v kútiku oka sa jej zaleskla
slza, zrazu  sa jej však zachce−
lo kričať, rozhádzať mu tú je−
ho uhladenú  kanceláriu a vy−
trhať obom vlasy. Bolo toho na
ňu priveľa, tak sa len obrátila
vo  dverách a  bez slov šla do−
mov, kde sa pobalila, neza−
budla na peniaze, ktorých ni−
kdy nie je dosť, naštartovala
auto a šla na dovolenku, ktorú
dlho potrebovala a dlho plá−
novala, síce vo dvojici, ale čo
nie je, môže byť. Nemrzelo ju
nič, len najlepšie stratené ro−
ky, dali jej však štyri deti, tak
tá strata nebola až taká hrozi−
vá a bolestivá.  

A možno raz práve Adam
Marenišťák dostane do povedo−
mia širokej verejnosti túto obec.
Veď tento 17 ročný mladík má
za sebou viacero významných
počinov ako recitátor či herec.
Už ako žiak ZŠ sa prebojoval až
do finále  celoslovenskej súťaže
Hviezdoslavov Kubín a v minu−
lom roku s monodrámou postú−
pil na krajskú prehliadku
Zochova Revúca. V tejto jeho
hereckej záľube ho na ZUŠ v M.
Kameni vedie Mgr. Art. Cyril
Páriš. 

Najväčším a prakticky jedi−
ným zamestnávateľom v obci je
PD Suché Brezovo − Veľký Lom,
ktoré sa zaoberá rastlinnou a ži−
vočíšnou výrobou. Aj keď sa na
družstve zamestnala väčšina

práceschopných obyvateľov, na
obecnom úrade stále evidujú 10
nezamestnaných. 

Niet sa čo ani čudovať, že pri
stále klesajúcom počte obyvate−
ľov a malom počte podnikov, či
živnostníkov, je starostka obce
Eva Pasiarová rada, že v obci
ešte majú obchod, že k ním cho−
dí autobus  a že sa darí zabez−
pečiť pravidelný chod obce.
Prostriedky na to získavajú z
podielových daní i z daní, ktoré
vyberá samospráva. A ich výška
sa každý rok znižuje. Ak by
chceli v obci získať peniaze z
fondov, je potrebná aj finančná
spoluúčasť obce. A takýmto ma−
lým obciam aj v banke iba ťažko
poskytnú úver na vykrytie spo−
luúčasti na projekte. 

Napriek týmto problémom sa
podarilo starostke v minulom
roku získať peniaze na najnut−
nejšiu opravu obecného úradu.
Budovu zateplili, dali nové omi−
etky zvonku i vo vnútri a staré
okná vymenili za plastové.
Podarilo sa aj vymeniť lavičky
na verejných priestranstvách v
obci. Vedenie obce podľa svo−
jich možností nezveľaďuje iba
majetok obec, ale stará sa aj o
spríjemnenie života svojich o−
byvateľov. Pre tých najmenších
pripravili v lete športový deň
pri príležitosti MDD a koncom
roka sa z darčekového balíčka
potešili aj seniori. 

Aj v tomto roku by E.
Pasiarová spolu so svojimi spo−
lupracovníkmi z obce rada pri−
pravila programy pre deti i
dôchodcov. V S. Brezove chcú aj
v tomto roku pokračovať s o−
pravami obecných budov − do−
mu smútku či kultúrneho do−
mu, podľa toho koľko sa im po−
darí zohnať financií. Veď opra−

viť by bolo treba aj spevnené
plochy v obci, alebo podstavec
pamätníka SNP. Čo však sta−
rostku, ale vlastne všetkých o−
byvateľov tejto doliny, najviac
trápi, je prístupová cesta do ob−
ce. Spolu s ďalšími zaintereso−
vanými starostami už viackrát
žiadali o jej celkovú opravu, ale
nepochodili. Cesta sa z jari vždy
iba popláta, a o rok je v ešte hor−
šom stave. Že by sa to podarilo s
novým predsedom BBSK? 

− P. GAŠPAROVIČ − 

Suché Brezovo ešte nevyschlo
Suché Brezovo patrí medzi menšie obce nášho okresu a v súčasnej
dobe má rovných 100 obyvateľov. Z toho 37 mužov, 42 žien a 21 de−
tí do 18 rokov. Najstaršou obyvateľkou je 79 −ročná Mária Berecová
a medzi mužmi sa úctyhodných 90 rokov dožíva Ján Ďurčov. V ob−
ci nemajú viacpočetné rodiny, len tri z nich majú po tri deti −
Cinkotová, Gazdíková a Marenišťáková. 

Úspešný recitátor Adam
Marenišťák robí svojej
obci dobré meno

NEVERA JE TU !?
Nevera je  tu!? Pomyslela si  rá−

no Janka, keď jej muž enormne
prevoňal každý kút kúpeľne vôňou sprchového gélu, šampónu, de−
odorantu a zaklincoval to ešte parfémom, ktorý od nej dostal len
tak, lebo ho ľúbila. Čo teraz? Myseľ mala ešte lenivú po krátkej no−
ci a troch prebudeniach. Asi treba najskôr zistiť, čo je vo veci a či
je vôbec niečo vo veci, uvažovala racionálne ako zvykla pri riešení
akéhokoľvek problému, ktorý sa v ich domácnosti za tie roky  vy−
skytol.

Ing. JANKA MARENIŠŤÁKOVÁ

A epilóg ? Na dovolenke si oddýchla a užila ako dávno nie. Peter jej
zatelefonoval len raz, keď jej chcel povedať, že on bude doma s deť−
mi, aby si oddýchla, že si zaslúži a že sa o všetkom porozprávajú,
keď sa vráti domov. Odpovedala zložením telefónu. Janku to ani
netrápilo, v hotelovom bare bolo dosť voľných a ochotných Petrov a
ona zistila aké je to omamné, upokojujúce, lákavé a vzrušujúce se−
dieť na stole s rukou neznámeho Petra na svojom  kolene.

POVIEDKA NA TENTO
TÝŽDEŇ
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Naše A−mužstvo skončilo
na 10.mieste v I. okresnej tri−
ede a ako nováčikovia nie
sme s týmto umiestením v
tabuľke po jesennej časti
sklamaní. Naše ciele sú udr−
žať sa v prvej triede. Ako ko−
lektív sme podali väčšinou
uspokojivé výkony a to sa tý−
ka aj jednotlivcov.

Káder doplníme šikovnými
chlapcami z dorastu, a keď
sa nám podarí získať neja−
kých hráčov, radi ich v na−
šom kolektíve privítame.
Jarnú prípravu sme začali
19. 1. 2014 v domácom prost−
redí spolu s dorastom. Ale
niektorí hráči sa už pripra−
vujú od decembra individu−

álne. Striedavo chodia do
najbližšej telocvične a záro−
veň aj na trávnatú plochu.
Máme naplánovaných 20
tréningových jednotiek, a
keď počasie dovolí, tak by

sme chceli odohrať niekoľko
prípravných stretnutí.
Do jarnej časti vstupujeme s
cieľom nazbierať čím viac
bodov a potešiť divákov
sympatickou a bojovnou
hrou.
Zároveň chceme poďakovať

našim verným divákom, kto−
rí nás povzbudzovali doma
aj vonku. Ďakujeme aj na−

šim sponzorom, bez ktorých
by futbal v našej obci zani−
kol. Ďakujem aj obecnému
úradu, že nás podporuje a
redakcii Pokrok za celoroč−
nú spoluprácu.

− TIBOR KONCZ, 
vedúci mužstva −

Nováčik zo Sečianok je s umiestnením v I. okresnej triede zatiaľ spokojný

BILANCIA Z KRAJSKÝCH OKRESNÝCH FUTBALOVÝCH TRÁVNIKOV

Žiaľ, stálo nás to 4 zápasy,
kým si mladé družstvo zvy−
klo na to, že už nejde o
okresný šampionát. Potom
sa nám podarilo zvíťaziť nad
Dolnou Strehovou 2:1 a muž−
stvu sa tak vrátila sebadôve−
ra. V 8. a 9. kole nasledovali
dve pekné víťazstvá, v kto−
rých sme nad Tomášovcami

vyhrali 4:1 a Slovenské Ďar−
moty sme porazili na ich
vlastnej pôde 5:3. Z jesennej
sezóny by som mohol vy−
zdvihnúť práve tento zápas,
nakoľko to bola pekná hra a
každý hral fantasticky. Ku
koncu sa odohrali dva zápa−
sy, ktoré  priniesli sklama−
nie v mužsvte. Jednalo sa o

zápasy v Lubeníku, kde sme
prehrali 4:1 a v Tornali 2:1.
Jesennú sezónu sme ukonči−
li na 10. mieste, a to so  14
bodmi, 4 víťazstvami, 2 re−
mízami a 7 prehrami. Počas
tejto sezóny dvaja hráči −
Štefan Nagy a Peter
Gyurász −  podali takmer na
každom zápase vyrovnaný
výkon.

Zimnú prípravu sme začali
12. januára a v pláne máme
aj štvordňový tréningový tábor
v Dudinciach. Prípravné zápa−
sy máme naplánované proti
mužstvám z Turoviec, Kosíh
nad Ipľom, ďalej proti

Plášťovciam, Vinici a Šahám
na  ihrisku v Balašských
Ďarmotách. Zatiaľ nie sú ži−
adne zmeny ani vo vedení,
ani v zostave družstva, ale
hľadáme posily, radi by sme
do kádra prijali brankára.
Na jarnú sezónu máme jasne
vytýčený cieľ:  za každých o−
kolností by sme chceli ostať
hrať v 5. lige. K tomuto je po−
trebné veľa tréningov, vytr−
valej práce a plnohodnotné−
ho postoja zo strany muž−
stva. Ale ani to nie je isté, že
to všetko postačí na záchra−
nu −  kvôli plánovaným reor−
ganizáciám. Verím v muž−
stvo, spolupráca je na dob−
rej úrovni a dúfam, že sa ne−
budeme musieť za nič han−
biť ani po jarnej sezóne.         

− Mgr. JOZEF STRICHO −

Tabuľka po jesennej časti
sezóny 2013/ 2014

Tabuľka po jesennej časti
sezóny 2013/ 2014

Cieľom Baločanov je záchrana v V. lige
Postup balockého mužstva do 5. ligy nás zastihol v posled−
nej chvíli. Tri týždne nám ostali na to, aby sme vytvorili ta−
ké mužstvo, ktoré obstojí aj vo vyššej triede. Registrovali
sme posily: Kornéla Farsanga zo Želoviec, Kristiána Belá z
Leseníc a Gabriela Zolcera z Čalomije, ktorý dočasne ukon−
čil svoju aktivitu v Balogu nad Ipľom kvôli pracovným po−
vinnostiam. 

Hráči zo Sečianok chcú na jar potešiť fanúšikov pekným
futbalom

Sečianky majú opäť dve mužstvá v oblastných súťažiach,
ktoré potešili domácich fanúšikov. Podarilo sa nám posta−
viť mládežnícke mužstvo, ktoré na veľké prekvapenie skon−
čilo po jeseni na peknom druhom mieste.

Futbalisti z Balogu nad Ipľom majú v pláne zabojovať o zotrvanie v krajskej súťaži, 
zmariť ich cieľ im však môžu pripravované reorganizácie v systéme súťaží
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n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + lódžia).
Cena dohodou. Inf. m 0905 799
385.                                np − 02
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP, po rekonšt−
rukcii. Cena: 28 000 euro. Inf.
m 0908 986 734.            np − 223
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v
Sklabinej. Inf. m 0910 952 574. 

np − 474
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 −izbový byt v
pôvodnom stave na Píseckej
ulici vo V. Krtíši. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 823 865. 

np − 002

n Predám 4 − izbový
rodinný dom v obci
Ipeľské Predmostie.
Inf. m 0911 154 680. 

np − 014
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám záhradku s
chatkou v osade
Baník.  Inf. m 0914
271 180.             np − 025
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletne
prerobený 3−izbový
na Viničkách vo V.
Krtíši. Cena dohodou.
Inf. m 0948 397 446. 

np − 026
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim menší rodin−
ný dom v Modrom
Kameni, zachovalý, o−
bývateľný s elektric−
kým alebo plynovým
kúrením. Platba v ho−
tovosti. Inf.  m 0910
664 145. n          p − 029
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na
Novohradskej ulici.
Volať po 16,00 hodine.
Inf. m 0907 870 480. 

np − 031
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vymením garáž na
Novohradskej ulici za
garáž na ulici
Baníckej pri nástu−
pišti SAD alebo na u−
lici Písecke. Volať po
16,00 hodine. Inf. m
0907 870 480 . np − 032
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu
alebo aj predám ga−
ráž na Baníckej ulici.
Inf. m 0907 616 639.  

np − 034
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový
byt (Námestie Škultétyho, V.
Krtíš) . Inf. m 0907 947 798.

np − 035
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt po
kompletnej rekonštrukcii. Inf.
m 0905 365 869.               np − 036
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem ihneď nezaria−
dený 2−izbový byt na
Venevskej ulici vo V. Krtíši.
Inf. m0907 774 315.        np − 038
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu s chatkou
na Selciach 1. Cena dohodou.
Inf. m 0918 561 504.       np − 40
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vymením jednoizbový byt
na Venevskej ulici vo V. Krtíši
za 2, príp. 3−izbový v tejto lo−
kalite + rozumný doplatok.
Inf. m 0905 792 167.      np − 45

n Predám veľký 2−izbový byt v
osobnom vlastníctve na
Viničkách. Cena dohodou. Inf.
m 047 43 307 92.           np − 046

n Prenajmem 3− izbový byt v
Čelároch. Cena 170 euro /mesi−
ac.  Inf. m 0949 660 359. 

np − 054
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu za
Agrochemickým podnikom.
Inf. m 0908 650 571.       np 058
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim garáž na Poľnej ulici
vo Veľkom krtíši. Inf. 0908 304
100.                                    np 62
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim 2−3 izbový byt s bal−
kónom, aspoň čiastočne po re−
konštrukcii, na ulici
Venevská, Lučenská. Inf. m
0905 474 934, volať po 17.00
hod.                                   np 64
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt na
Železničnej ul. Cena 210 euro/
mesiac. Inf. m 0908 244 473.    

np 65
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nVymením 1− izbový byt za 2 −
izbový. Inf. m 0903 506 526. 

np 66
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt v by−
tovke  v Neninciach. Inf. m
0915 856 784.                  np − 067
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nVymením 10− izbový rodinný
dom za 2 alebo 3 − izbový rodin−
ný dom + doplatok 1 000 euro.
Inf. 0911 934 712              np − 69 

n Lacno predám staršiu spál−
ňu. Inf. m 0918 492 087.  np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám posteľ 140 x 200 cm
s roštom, nočným stolíkom a
komodou, cena 50 euro. Inf. m
0915 816 643.                  np − 485
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim 4 jedálenské stoličky
s epedou v zachovalom stave.
Inf. m 047 48 963 02.   np − 052
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám použitý elektrický
sporák, cena 50 euro. Inf. m
0907 514 285.   

np 059
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám lesnícke  pletivo −
nové 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716.  

np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršie plastové ok−
ná − 4 kusy + žalúzie. Cena 20
euro za kus. Inf. m 0915 816
643.                               np − 486

n Predám Škodu 105 L
r.v. 1981 platná STK a
EK, dobrý stav. Inf. m
047/48 232 53.             np − 427
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Octavia, r.v.
1998, cena 1400 eur + dohoda.
Inf. m 0919 181 740.       np − 019
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Hyundai Sonáta, r.
v. 1997, cena 500 eur. Inf. m
0915 804 044.                  np − 027
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Rozpredám na diely Daewo
Tico a Fiat 127. Inf. m 0918 161
442. 

np − 033
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

l NEHNUTEĽNOSTI

Realitná kancelária MICHA+, s.r.o.
Nám.A.H.Škultétyho 6, 

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

122−13

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + ló−
džia). Cena dohodou. Inf.
m 0905 799 385.        np − 02

ZA NAMI JE 21 ROKOV ZA NAMI JE 21 ROKOV 
ÚSPECHOV V REALITÁCH !ÚSPECHOV V REALITÁCH !

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

l STAVEBNÝ MATERIÁL

l AUTO − MOTO

n TATRANSKÉ
PROFILY, 

OSB DOSKY, 
STAVEBNÉ REZIVO.

Aj s dovozom. 
Tesárske práce.

Lacno. 
m 0905 483 357.     

np − 317

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

ZA POLOVIČNÉ CENY.ZA POLOVIČNÉ CENY.
Inf. & 0905 660 174.        

np − 016

OBKLADAČIEK 
A DLAŽDÍC

n Prenajmem obchod−
né priestory v centre V.
Krtíša. Inf. m 0911 288
267.                       np − 050

nn Predám zrekonštruovaPredám zrekonštruova−−
ný 1 − izbový byt (37 m2) vný 1 − izbový byt (37 m2) v
osem poschodovom blokuosem poschodovom bloku
na 3. poschodí vo Veľkomna 3. poschodí vo Veľkom
Krtíši.   Inf. Krtíši.   Inf. mm 0908 113 371.  0908 113 371.  

np − 053np − 053

n Predám Škodu Fabia 1,9
TDI, v dobrom stave. Komfort
výbava: Klimatizácia, tempo−
mat, pal. počítač, el.okná,
ABS, ASR. Malá spotreba
nafty, len 4,5/100km. Cena
2900 eur. Inf. m 0904 354
594.                         np − 449



n Predaj najlacnejšieho pali−
vového dreva. Inf. m 0915 867
594.                                  np − 307
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo (po−
pílené na klátiky) s dovozom.
Minimálny odber 2 pm. Cena
za 1 m od 37 eur. Inf. m 0917
698 979.                          np − 102

n Predám seno v malých balí−
koch (Riečky). Inf.m 0902 335
309.                                 np − 011
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kŕmnu repu a ko−
sačku MF 70 + príslušenstvo.
Inf. m 0907 433 709.      np −012
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim kukuricu − aj na šú−
ľkoch. Inf. m 047 48 962 27.  

np − 021
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pluh 3+1 a brány
2+3. Inf. m 0908 218 877.

np − 043

n Predám vietnamské prasce
od 20 eur za kus + ovce − lacno.
Inf. m 0905 483 357.    np − 316
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0907 226 357.                  np − 476
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané, váha do
140 kg. Dohodou. Inf.m 0907
032 825.                         np − 003
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám baraninu a králiky.
Inf. m 0908 805 144.     np − 008
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
047 48 925 48.                np − 009
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám biele páviky. Inf. m
0911 154 680.                  np − 015
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka Hovawart.
Inf. m 0949 561 835. 

np −017

nKúpim kravu alebo jalovicu.
Inf. m 0948 155 120.   np − 023
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka Jack
Russel. Odber ihneď. Cena do−
hodou.  Inf. m 047/48 258 37.  

np − 028
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ošípanú, živá váha 2
euro/kg, hmotnosť asi 160 kg.
Inf. m 0905 792 167.   np − 044  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám zabíjačkové stredné
a malé korýtko, konvy na
masť a demižóny. Inf. m 0949
145 220.                       np − 042
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám šteniatka Sharpeya.
Inf. m 0907 232 141.   np − 056  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zajace. Inf. m 0917
075 588.                            np 057
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ošípanú, 170 kg. Inf.
047/ 48 964 65.                   np 60
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka bernské−
ho salašníckeho psa s PP.   Inf.
m 0911 154 680.          np − 068  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané. Inf. 0908
962 479.                            np 74 

n Hľadám mladého človeka,
ktorý by do elektronickej po−
doby prepísal 300 stranový ru−
kopis knihy. Cena dohodou.
Inf. m 0907 283 230.    np − 010
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako opatro−
vateľka seniorov vo VK. Inf. m
0948 006 915.               np − 013

n Hľadám prácu ako vodič.
Mám sedem ročnú prax.
Vlastním VP skupín A, B, C, D,
E, T a všetky platné doklady
vrátane KKV.  Inf. m 0905 464
411.                               np − 048
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako murár,
obkladač obkladačiek a plá−
vajúcich podláh. Inf. m 0919
370 533.                          np − 049
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako opatro−
vateľka starších ľudí alebo de−
tí v okolí V. Krtíša. Inf. m 0949
397 593.                          np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako opatro−
vateľka alebo pomocná sila,
resp. opatrím malé deti. Inf. m
0944 344 044.                  np 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako pomocni−
ca v domácnosti alebo opatro−
vateľka vo Veľkom Krtíši a
blízkom okolí. Inf. 0911 152
658.                                   np 61
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Opatrím deti alebo dôchod−
cov − mám certifikát a prax.
Inf. 0905 100 835.              np 70
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako murár.
Inf. 0905 191 860.            np 71
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Potrebujete prešiť zips do
koženej bundy alebo iných ve−
cí? Vykonávam opravy dám−
skych a pánskych odevov a
rôznych bytových doplnkov −
záclon, poťahov a pod.  Inf.
0911 152 658.                    np 73

n Výhodné úvery, pôžičky, le−
asing. Inf.m 0902 846 552. 

np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám časopisy ATM, roč−
ník 2012 č. 8, 9, 10, 12 a ročník
2013 č. 1, 2, 3, 9, 11, 12 − len spo−
lu. Inf. m 0907 899 428. np − 482
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vibračnú dosku zn.
Dynapac, cena 400 eur, ďalej
predám plachtovú garáž za
100 eur a elektrický kladko−
stroj za 100 eur. Inf. 0907 858
643.                               np − 018
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrefinancovanie úverov bez
preverenia príjmu, zníženie
splátok aj úverov. Inf. m 0905
135 649.                          np − 020

n Predám repro bedne a sve−
telnú techniku. Inf. m0905 177
420.                               np − 037
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n SECOND HAND SISA na ul.
SNP 1 t.j. nad cukrárňou bý−
valý Dom služieb Vás pozýva
na výpredajový tovar za nízke
ceny. Inf. m 0907 833 410. 

np − 039
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
nKto vie opraviť, alebo poradí
firmu, ktorá opravuje fotoapa−
ráty zn. SONY? Konkrétne sa
jedná o digitálnu zrkadlovku
SONY alfa 200. Inf. m 0910 989
479.                                   np 63
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na výro−
bu tašiek. Inf. m 0910 989 481.  

np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nTEPOVANIE. Inf. m0915 104
289.                                  np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na pamiatku svojim potom−
kom obnovujem starodávny
storočný kroj. Nájde sa niekto,
kto mi daruje určite súčasti
kroja (oplecko, lajblík, sukňa
a pod.), keďže na mojom sú už
niektoré časti poškodené.
Prosím tiež, ak máte doma
zbytočné sklenené koráliky a
flitre na kroje, ponúknite mi.
Inf. m 0911 264 102.

np − 15

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

3.poschodie, č.dverí 95. 
Pracujem ako viazaný finančný 

agent pre spoločnosť 
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. 

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,
živnostníkom, podnikateľom, firmám 

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355 383,

www.peniazeprevas.sk 
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l CHOVATEĽSTVO

l PREDAJ DREVA A UHLIA

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

n PREDÁM KONZUMNÉ
ZEMIAKY AJ S DOVOZOM.

INF. M 0905 497 133.
np − 433

n NOČNÝ KLUB V STAREJ
TUREJ prijíma na pozíciu
hostesky a spoločníčky sym−
patické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú kli−
entelu, nadštandardný záro−
bok a peniaze na ruku každý
deň. Ubytovanie zdarma.
Pracovná doba i brigádne.
Možná finančná výpomoc.
Staň sa finančne nezávislou.
Tel. m 0905 244 226. 

np − 612 a

l BURZA PRÁCE

n Chránená dielňa hľadá
pracovníčku − invalidnú
dôchodkyňu − do predajne.
Nástup možný ihneď. Inf. m
0915 671 896.             np − 024
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Ak ste si predplatili Pokrok na tento rok, určite už nedoAk ste si predplatili Pokrok na tento rok, určite už nedo−−
čkavo čakáte na vyhlásenie výsledkov predplatiteľskej súčkavo čakáte na vyhlásenie výsledkov predplatiteľskej sú−−
ťaže. Pokrok si môžete predplatiť do 31. januára 2014 a meťaže. Pokrok si môžete predplatiť do 31. januára 2014 a me−−
ná 11 šťastných výhercov  uverejníme v Pokroku č. 6 dňaná 11 šťastných výhercov  uverejníme v Pokroku č. 6 dňa
10. februára.  Pripomíname, že hráte o tieto ceny: 1. per10. februára.  Pripomíname, že hráte o tieto ceny: 1. per−−
manentka do Aquatermalu Strehová, 2. − 6. cena knihy zmanentka do Aquatermalu Strehová, 2. − 6. cena knihy z
Kníhkupectva LITERA Šúth, 7. − 9. cena kozmetický balíčekKníhkupectva LITERA Šúth, 7. − 9. cena kozmetický balíček
z firmy ORIFLAME  − Marcela Krnáčová,  Veľký Krtíš a 10.z firmy ORIFLAME  − Marcela Krnáčová,  Veľký Krtíš a 10.
− 11. cena celoročné predplatné týždenníka POKROK − resp.− 11. cena celoročné predplatné týždenníka POKROK − resp.
vrátenie peňazí. vrátenie peňazí. 

Súťaž o predplatné
Pokroku končí 

31.januára 2014!

Voľba hlavného kontrolóra Obce Muľa 
Obecné zastupiteľstvo Obce Muľa na základe § 18, odst. 2

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, vyhlasuje voľbu hlavného 

kontrolóra Obce Muľa 20. februára 2014. 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí 
odovzdať svoju prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom

konania voľby na Obecnom úrade v Muli. 

Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní a životopis. 

Kvalifikačným predpokladom na túto funkciu 
je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 
Ďalšie podmienky: − prax v odbore účtovníctva, 

ovládanie programu KEO na PC. 

V celoslovenskom meraní síl v
elektronických šípkach je v pr−
vej 200−vke 6 hráčov z V. Krtíša
−  Milan Činčura (125.), Vladimír
Haško (98.), Matej Rosík (90.),
Mikuláš Trudič (65.), Martin
Lajtoš (51.). Najlepšie umiestne−
ný je Ivan Babinský, ktorému 5.
miesto na ostatnom krajskom
prebore kategórie MASTER po−
mohlo posunúť sa na 30. prieč−

ku na  Slovensku. Snáď si to eš−
te vylepší po februárovom
Mastri v Brezne.
Na okresnej úrovni pokračova−

li sofťáci 10−tym kolom 7. roční−
ka súťaže M−DART CUP, kde sa
za účasti 12−tich hráčov vo finá−
le opäť stretli Lajtoš s
Babinským. Tentokrát Ivan na
Martina so silami nestačil a po−
dľahol mu aj v opakovanom fi−

nále, čím znížil svoj líderský ná−
skok už len na 70 bodov. Na tre−
ťom mieste sa umiestnil Juraj
Chrien z Malého Krtíša, oblie−
kajúci dres BUGY TEAM−u.
Priebežné poradie M−DART
CUP−u po 10. kole: 1. Babinský
1210 b., 2. Lajtoš 1140 b., 3.
Haško 400 b., 4. Činčura 390  b.,
5. Trudič 330 b., 6. Liska M. 220
b., 7. Fonód R. 220 b., 8. Fekete
210 b. 
V okresnej súťaži v klasických

šípkach je po decembrovom, 6.
kole, suverénnym ťahúňom

Ivan Babinský, ktorý zvíťazil vo
finále nad druhým Jurajom
Chrienom. Ten za Ivanom zao−
stáva uz o 35 bodov. Priebežné
poradie 4. ročníka STEEL M−
DART CUP−u po 6. kole: 1.
Babinský (115 b.), 2. J. Chrien
(80 b.), 3. Činčura (60 b.), 4. Ďuriš
(56 b.).  

Do februárového kola STEEL
MDC sa môžu záujemci prihlá−
siť do 31. januára.

−MDCVK− , foto: Hracho

Spod šípkarských terčov

Účastníci 10. kola MDC a traja najúspešnejší: zľava I. Babinský (2.), M. Lajtoš (1.), J. Chrien (3.)
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n Predám stavebný poze−
mok s menším RD a 22 á−
rovou záhradou − v celos−
ti. Cena dohodou. Inf.
0907 817 825.       np − 020b

n Vykonávame služby les−
nou frézou. Vhodné na do−
čisťovanie náletov drevín a
krov. Cena podľa porastu.
Inf. 0907 817 825.     np − 020c

l PO UZÁVIERKE

Výsledky 13. kolo: 
* STK Lučenec−Kalinovo E −

ŠKST V. Krtíš A  5 : 13 

* STK Lučenec−Kalinovo C −
TJ Fiľakovo   16 − 2

* Jednota Málinec A  −  STK
Lučenec−Kalinovo D  16 − 2;

Okresná liga 
sa vyrovnáva

V okresnej lige v stolnom teni−
se sa s remízami akoby vrece
roztrhlo. Aj v tomto kole sa zro−
dila v súboji mužstiev V. Krtíša
a M. Kameňa i v dohrávke med−
zi Sečiankami a M. Kameňom.
Do súťaže ešte nezasiahli hráči
Želoviec, alebo aspoň do uzávi−
erky tohto čísla neposlali zápis
zo stretnutia.  

Výsledky: 
* Slovan M. Kameň  − Sečianky

9 : 9; body M. Kameňa: Fekete
4/0, Mráz 3/1, Knápek 1/3, Ľ.
Krnáč st., a Ľ. Krnáč ml., po 0/2,
štvorhry Fekete, Mráz 1/0,
Knápek, Ľ. Krnáč st. 0/1    

Sečianky: Bodžár 3/1, Celleng a
Zőlley po 2/2, Gergely 1/3, štvor−
hry Bodžár, Gergely 0/1,
Celleng, Zőlley 1/0; 
* Slovan M. Kameň − ŠKST V.
Krtíš B  9 − 9; body M. Kameňa:
Fekete 3/1, Mráz 2/2, Knápek 1/3,
Ľ. Krnáč st. 1/3, štvorhry Fekete,
Mráz 1/0, Knápek, Ľ. Krnáč st.
1/0; body V. Krtíša: Bokroš 4/0,
Rechtorík a Gašparovič 2/2,
Mika 1/3, štvorhry Rechtorík,
Gašparovič 0/1, Mika, Máč 0/1;   

−PETER GAŠPAROVIČ−
Tabuľka:

Body z horúceho Lučenca
Stolnotenisoví hráči ŠKST V. Krtíš A si v novom roku počínajú

veľmi úspešne v IV. lige  oblasti R. Sobota, Lučenec a V. Krtíš.
Zatiaľ ešte nestratili ani bod a výhru si priviezli aj od stolov lučen−
ského klubu.   Aj   keď to bolo  E mužstvo,  aj jeho hráči dokážu   po−
riadne „zatopiť“. Prvé dve mužstvá súťaže Málinec a Lučenec C si
jasne poradili so svojimi súpermi a pripísali si rovnaký výsledok
16:2. Skôr so zdravotnými ťažkosťami ako zo súpermi bojujú v M.
Čalomiji. Až traja hráči základnej zostavy museli ísť pod skalpel a
okresné derby s Victoriou Želovce museli odložiť. 

Naučte sa rýchlo 
a profesionálne upravit

svoju vizáž v našej
individuálnej Oriflame

škole líčenia 
s profesionálnou vizážistkou! 

Inf. 0915 849 258

Účesy na každú príležitosť
s profesionálnym líčením.
objednávky na tel. čísle

0908 041 812

Úspešne do nového roku
vstúpili všetky tri mužstvá z
nášho okresu v 3. lige skupi−
ny C2. Šachisti ŠK Slovan M.
Kameň, ŠK Čebovce B i ŠK
Vinica vyhrali. Viničania si
udržali prvé miesto v tabu−
ľke, Čebovce B sú na 4. mies−
te a M. Kameň poskočil na
13. priečku.   

2. liga skupina C
* Slávia TU Zvolen − ŠK Čebovce
A 4 : 4; body Čeboviec: Halák, L.
Pásztor a R. Jakab po 1; M.
Urhegyi a F. Urhegyi po 0,5;
Vráblik, Š. Pásztor, Š. Jakab 0. 
* ŠK Magnezit Jelšava − ŠK Če−
bovce  5 : 3; body Čeboviec: Š.
Pásztor 1; M. Urhegyi, F. Urhegyi,
Kovács a R. Jakab po 0,5; Halák,
Vráblik a L. Pásztor 0.

3. liga skupina C2
*  ŠK Vinica − Podpoľanie Detva
4,5 : 3,5; body Vinice: Mede,
Koltányi, Gőrcsi a Takács po 1;
Imre 0,5; Allaram, T. Somló a
Weis po 0 bodov;
* Slovan Nová Baňa − ŠK Čebov−
ce B  2 : 6; body Čeboviec: B: M.
Urhegyi, Š. Pásztor; F. Balga, R.
Jakab, G. Hegedűs po 1; Š.
Jakab, F. Urhegyi po 0,5, Š.
Povaľač 0;
*  ŠK MsL Kremnica − ŠK Slovan
M. Kameň  3,5 : 4,5;  body M.
Kameňa: Pavčo, Pavlov, Sucháč
po 1; Lentvorský, Slobodník a
Tomášik po 0,5; Terek a Bariak 0
bodov.   

l Predám odstavčatá − viet−
namské krížené s mangali−
cou. Inf. m 0915 867 594.

np − 075
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám ornú pôdu v Če−
bovciach  − 2 hektáre.  Cena
dohodou. Inf. m 0907 389 871.
np − 076
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám chatu v Čebovci−
ach, nachádza sa pri vodoje−
me. Cena dohodou.  Inf. m
0907 389 871.                np − 077
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Skromný, tichý 32 − ročný
ZŤP si touto cestou hľadá
priateľku. Len SMS. Inf. m
0904 145 292.              np − 078

Nový rok v starom šate

l Ponúkame na prenájom
miestnosť pre kozmetičku a
maséra v novo zrekonštruo−
vanom salóne v centre
Veľkého Krtíša, kde je už za−
behnuté kaderníctvo so širo−
kou klientelou. V čakárni je
vytvorené príjemné prostre−
die s TV, kávovarom a wi−fi.
Inf. m 0907 675 397, 0907 287
975.                           np − 080

lKto daruje, prípadne lacno
predá perzské mačiatko?
Inf. m 0918 265 401.   np − 082
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vykonávam všetky murár−
ske a maliarske práce. Inf. m
0908 627 952.             np − 083
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám vietnamské prasce
− 40 kg. Inf.m 0917 851 897.

np − 084

Hráči šachového klubu ŠK Čebovce A začali nový rok vcel−
ku úspešným krokom. V zápas 2. ligy skupiny C v prvom no−
voročnom zápase remizovali so súperom zo Zvolena. Žiaľ, v
druhom zápase sa im už tak nedarilo a prehrali. 

Priaznivci vari najpopulár−
nejšej kartovej hry u nás si
môžu svoj obľúbený mariáš za−
hrať znovu aj vo V. Krtíši.
Organizátori pripravujú ďalší
ročník turnaja tejto populár−
nej hry na nedeľu 16. 2. 2014.
Hrať sa bude znovu v priesto−
roch spoločnosti STEFE, a. s.
na Píseckej ul. vo V. Krtíši  od
9. 00 hod. Záujemcovia o účasť
na turnaji sa môžu prihlásiť v
mieste konania turnaja od 8.30
hod. Štartovné je obvyklé − 10,−
eur na osobu.     −ORGANIZÁTORI −

Mariášisti,
zbystrite 

pozornosť! 

KARNEVALOVÁ SÚŤAŽ PRE DETI 
Karnevaly a maškarné plesy sú zvlášť medzi deťmi veľmi obľúbené.

Pripravujete aj vy svoju ratolesť na maškarný ples? Nezabudnite ju odfo−
tiť a fotografiu poslať k nám do redakcie. Päť najkrajších a najoriginálnej−
ších masiek oceníme a odmeníme peknými hračkami z predajne
BAMBUĽKOVO vo Veľkom Krtíši. Fotografie čakáme na adrese:  novi−
ny.pokrok@stonline.sk

PRE
ORGANIZÁTOROV

PLESOV! 
Dajte nám vedieť, 
ak pripravujete 

nejaký ples 
Inf. 0902 302 102,

0918 59 65 65

n Predám pozemok vo
VK, vydané ÚR na umiest−
nenie 3 RD, spolu 42 árov,
cena 18 eur/m2, tel. 0903
523607                    np − 085


