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"Možno bol čas už odísť,
snáď to tak bolo súdené. 

Nebolo mi dopriate s Vami ďalej žiť, 
nebolo lieku, ktorý by ma mohol vyliečiť.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,

no vždy budeš žiť v srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali."

Dňa 28. 4. 2013 nás opustil náš drahý
manžel, otec, starký, syn a brat vo veku

53 rokov PAVEL JÁGERSKÝ z Dolnej Strehovej. 
S bolesťou v srdci sa lúči manželka Nataša, syn Paľko a Mirko
s rodinou, mama, sestra Yvetka s rodinou a ostatní príbuzní.

Odišiel si od nás,
ostali sme v žiali

Dňa 20. 4. 2013 nás navždy opustil 
náš drahý IVAN DANIŠ

z Kiarova vo veku 47 rokov.
"Neviem, kam idem, ale určite viem,

kde som bol. Život ukázal, že som ho žil 
naplno. A šiel som svojou vlastnou 
cestou. Na moment som oči zavrel

a ten moment odišiel. Nič netrvá večne,
iba nebo a zem. Všetko pominie. 

Za peniaze ďalšie minúty si nekúpim. A zase idem tadiaľto sám,
idem jedinou cestou, ktorú poznám. Oči zavriem poslednýkrát.

Prach vo vetre. Všetci sme len prach vo vetre."
Tieto rany sa nehoja, tá bolesť je až príliš skutočná. 

A my prišli sme na koniec sna. 
Dúfame, že čas do našich duší vleje trochu pokoja. 

S hlbokým žiaľom v srdci sa s Tebou lúči 
rodina, priatelia a známi. 

Odišiel si rýchlo,
nečakane...

Narodili sa z D. Strhár: 24. 2. Ema Pištová, 31. 3. Lukáš Strhár, 19. 4. Daniel
Mucha, 21. 6. Veronika Zoľáková. Narodili sa z H. Strhár: 16. 8. Dominika
Kajbová, 2. 9. Ľubomír Frčka, 12. 12. Dominik Fábry. Zomreli z D. Strhár: 9.
11. Ľubomír Jardek (65−ročný). Zomreli z H. Strhár: 15. 6. Anna Kukučková
(88−ročná), 14. 10. Anna Moravčíková (89−ročná), 3. 11. Ján Višniar (86−roč−
ný), 4. 12. Michal Gál (79−ročný), 10. 12. Eduard Hudec (57−ročný)

Matričný úrad Horné Strháre v roku 2012

Janka naša, buï zdravá, š�astná a milovaná
Viem, že dnes ruže patria Tebe,

preto ich v duchu kladiem na Tvoj stôl,
nech každý lupienok za mňa šepká Ti,

aby bol šťastný život Tvoj 
a mnoho lásky v ňom.

V knihe života sa tridsiata piata strana
otvára, pripíjame Ti, milá Janka, 

perlivým vínom z pohára.
Bozky sa snúbia s objatím, 

pery si šepcú s dojatím,
buď šťastná medzi nami, 

kým Teba máme, nie sme sami.
Nech si šťastná, nech sa Ti darí, to je prianie od mamy.

Nech si zdravá, ako inak, to Ti praje jeden aj druhý synak,  
Nech máš lásky stále veľa, to Ti Tvoj manžel želá.

Od netere a synovcov prianie hlasné, 
nech Ti úsmev nevyhasne.

A na záver všetci známi: "Nech si Janka, dlho medzi nami."
Tretí májový deň oslávila krásne 35. narodeniny 
naša milovaná JANKA HEGEDŰŠOVÁ z Potôčka. 

S láskou Ti túto gratuláciu posiela mama 
a ku gratulácii sa pripája manžel Zoltán, synovia Zolko

a Lukáško, sestra Miroslava a brat Ján s rodinami,
svokra a sesternica Antónia s celou rodinou.

Svoju milú tetičku objímajú Erika,
Erik, Dominik, Martinko a malá

Saška posiela za všetkých 
gratulantov veľkú pusu
− ako dvere autobusu. 
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Veľkokrtíšanky majú máj

Mesto Veľký Krtíš, MsKS vo V. Krtíši a SMER − SD 
pripravili 30. 4 pre všetky Krtíšanky 
tradičné stavanie mája
na Škultétyho námestí.
Keď členovia folklórne−
ho súboru Bystrina máj
postavili, predstavitelia
strany SMER − SD
MUDr. Ondrej Kollár, Ľu−
bomír Haško a Ing.
Roman Wágner pripili
na krásu a zdravie všet−
kých žien, ktorých bude
máj na námestí tešiť po
celý mesiac. 

Ka�dá mama èaká 
na dve slová...  

Už v túto nedeľu sa v okrese roztrhne vrece s podujatiami veno−
vanými našim mamám, mamkám, maminkám, mamičkám... Či to už
budú oficiálne, menšie alebo väčšie oslavy, určite sa v nich bude
slovo mama skloňovať vo všetkých pádoch. Popri všetkých ano−
nymných mamách by sme nemali zabudnúť na tú jednu jedinú, naj−
dôležitejšiu osobu na svete − na vlastnú mamu. Tú, vďaka ktorej
sme tu, a ktorá je tu vždy pre nás. Určite väčšina nezabudneme na
kvietok, darček, alebo len úprimné vyznanie, na ktoré stačia len
dve slová. 

Tieto slová, by som rada venovala aj mamám, ktoré tiež privied−
li na svet dieťa, tiež sa snažili oň čo najlepšie postarať. Mamy, kto−
ré by boli za svoje deti dýchali, ale žiaľ, od svojich detí sa láska−
vých slov, uznania ani úcty nedočkali. Možno aj vy poznáte vo svo−
jom okolí matky, ktoré v sviatok − piatok ostávajú samé, opustené,
s trpkou nevypovedanou výčitkou, ktorá im stojí v hrdle, ako ze−
miak a s horkosťou pregĺgajú slané a boľavé slzy, keď vidia šťast−
nú matku s dieťaťom. 

Pomyslime si, aj na tie matky, ktoré už navždy stratili svoje de−
ti, a ktoré až do konca svojho života budú žiť s najhlbšou ranou v
srdci, ktorú nič nezahojí. Ani týmto mamám už nemá kto povedať
tie dve čarovné slová: "Ľúbim ťa..." 

− R HORNÁČEKOVÁ −
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Rodina ZAŤKOVÁ z Pôtra sa chce 
poďakovať všetkým, ktorí sa prišli

rozlúčiť 24. 4. 2013 s našim 
drahým manželom, otcom, starým otcom

a prastarým otcom 
LADISLAVOM ZAŤKOM z Pôtra, 

ktorý nás opustil 21. 4. 2013 
vo veku 76 rokov. 

Srdečne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Života kniha zavrela sa, 
písaná srdcom, krvou zo žíl

"Odišiel si tichučko ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva spomienka
len. Ťažko je bez Teba, smutno je nám 
všetkým. Nič nie je také, aké bolo predtým. 
Už niet návratu, a ani nádeje, len cesta 

k hrobu nás k Tebe privedie."
Dňa 24. 4. 2013 sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca a starého otca IVANA KUKUČKU z Pôtra. 

S láskou spomínajú: manželka Mária, 
synovia Ivan a Igor s rodinami, brat a ostatní príbuzní.

V našich srdciach ostaneš
navždy s nami

S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že nás 25. apríla 2013 vo veku 71 rokov

po ťažkej a zákernej chorobe navždy 
opustila naša drahá mamička, 

starká a prastarká 
MARTUŠKA LAPINOVÁ z Veľkého Krtíša.

"Osud vie byť niekedy veľmi krutý, 
už nevráti nikdy späť, čo nám vzal. 

Zostanú nám len spomienky a v srdci 
veľký žiaľ. Nedá sa nám vyjadriť ani jedným slovom,

koľko lásky a dobroty spočíva pod rodičovským hrobom."
S bolesťou v srdci sa navždy lúčia dcéry Martuška a Adrika 

s rodinami, syn Dodko, vnúčatká a pravnúčatká, ostatná 
smútiaca rodina a známi. Ďakujeme všetkým za prejavy 

sústrasti, kvetinové dary a slová útechy. 
"Nech odpočíva v pokoji!"

V mene našej zosnulej maminky 
MARTUŠKY LAPINOVEJ a celej našej rodiny 
sa chceme z celého srdca poďakovať tete 

MILKE KOTIANOVEJ a našej BETKE KATKOVEJ 
za nezištnú pomoc. Ďakujeme tete MANI HRONCOVEJ 

za prejavenú lásku a úctu a naša vďaka patrí dobrému anjelovi
RENATKE z ADOSU. Dcéry ADRIANA a MARTA.

Dotĺklo srdce 
bolesťami unavené

"Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, 
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali. 

Zhasli oči, stíchol hlas, mal rád život 
a všetkých nás. Tak veľmi si prial ešte

žiť, toľko veľa urobiť. 
Aj keby láskou vzbudiť sme Ťa chceli, 

neozveš sa viackrát.
Že čas všetko zahojí, je len veľký klam,
čím ďalej ubieha, tým viacej chýbaš nám.

Spi sladko, drahý náš, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri Tebe každý deň."

Dňa 1. 5. 2013 uplynul rok, kedy nás navždy a nečakane 
opustil náš milovaný manžel, ocko, starký, syn, 

brat, švagor a svokor ĽUBOMÍR ŠIMKO zo Žihľavy. 
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si s nami na neho.

Spomínajú: manželka, dcéry s rodinami, syn, 
vnúčatá Laurika a Marek, mama, sestry a ostatní príbuzní.

Dotĺklo srdce, ktoré
sme milovali

"Neplačte, nechajte ma spať, lebo aj
bez sĺz možno spomínať. Nebolo mi 

dopriate s Vami ďalej žiť, nebolo lieku,
ktorý by ma mohol vyliečiť. Slniečko ma

už neprebudí, neuzriem krásny deň, 
v tichu si snívam svoj večný sen. Len

ten pochopí veľký žiaľ a bolesť,
kto stratil toho, koho mal rád."

S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že 22. 4. 2013 nás opustila naša milovaná mamička 

VERONIKA BALGOVÁ z Obeckova vo veku 73 rokov. 
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

Dcéra Oľga s manželom, dcéra Viera s rodinou, syn Jaroslav 
a milované vnúčatá Miško a Lucka.

V tichu sníva 
svoj večný sen

"Aj keď je čas akokoľvek dlhý, nezahojí
ranu, ktorá stále bolí. 

Sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré stále spomíname."

Dňa 9. mája si pripomenieme 
20. výročie, kedy nás navždy opustil náš

milovaný manžel, otec a starký 
JOZEF BALÁŽ z Modrého Kameňa. 

S úctou a láskou spomína:
manželka, synovia a vnučky. 

Sú okamihy, na ktoré
stále spomíname

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

6. 5. Hermínam, 7. 5. Monikám, 8. 5.
Ingridám, 9. 5. Rolandom, 10. 5. Viktóriám,

11. 5. Blaženám, 12. 5. Pankrácom 

Blahoželáme

19. 4. Cecília Prokayová, nar. v r. 1940 z
Hrušova, 20. 4. Mária Macaláková, nar. v

r. 1932 z V. Krtíša, Ctibor Berec, nar. v r. 1926 z Neniniec, Barbora
Kalmárová, nar. v r. 1935 z M. Zlievec, 22. 4. Veronika Balgová,
nar.v r. 1939 z Obeckova, Ján Bariak, nar. v r. 1954 z Bušiniec, Ján
Vaškor, nar. v r. 1938 z Malého Krtíša, 25. 4. Tomáš Baláž, nar. v
r. 1934 z Hrušova, Mária Lapinová, nar. v r. 1941 z V. Krtíša, Peter
Oláh, nar. v r. 1974 z Pravice, 27. 4. Anna Bystrianska, nar. v r.
1930 z D. Strehovej, Vincent Pástor, nar. v r. 1948 z Neniniec,
František Kerek, nar. v r. 1955 z V. Krtíša, 28. 4. Pavel Jágerský,
nar. v r. 1959 z D. Strehovej, 

Opustili nás

Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal, ostáva v nás... 

Dňa 29. 4. 2013 uplynie 15 rokov, ako
nás opustil náš drahý ocino, starký 

a manžel ŠTEFAN BOJTOŠ zo Širákova. 
Ďakujeme všetkým, 

ktorí spomínate s nami. 
Manželka, dcéra a syn s rodinami.    

Nechal si nám krásne 
spomienky

Spomienku opakujeme kvôli nesprávne uvedeným rokom od 
úmrtia Š. Bojtoša. Jeho rodina si pripomína 15. výročie a nie 5.,
ako sme uviedli v minulom čísle, za čo sa ospravedlňujeme. 



4 /  6. máj 2013



5 / 6. máj 2013

Tí, ktoré nemajú možnosť pripra−
viť si grilovačku v záhrade, či na
chate, určite túto príležitosť využi−
li. Návštevníci si mohli pochutiť na
pripravených grilovaných špeciali−
tách, alebo si dokonca vlastnoruč−
ne upiecť špekáčik. Najmä deti s
radosťou otáčali ražeň nad pla−
meňmi ohníka a s chuťou zjedli, čo
si napiekli. Vyšantiť sa potom
mohli so šašom Jašom, ktorý mal
pre ne pripravené viaceré zábav−
né kúzla, hry súťaže a aj sladké
odmeny. Kým sa deti "jašili" mohli
si ich rodičia, ale aj ostatní ná−
vštevníci, vychutnať kvalitné víno z
produkcie MOVINA, ktoré sa svo−
jou kvalitou stále viac presadzuje

nielen na našom, ale aj zahranič−
nom trhu. 

Organizačne sa o všetkých sta−
ral a na všetko dozeral Jozef
Varga so svojimi spolupracovník−
mi, ktorý sa snažil, aby všetkého
bolo dosť a každý mal, čo potre−
buje. Možno povedať, že celé po−
dujatie sa nieslo naozaj v rodin−
nom duchu a príjemné popoludnie
tu mohli stráviť rodiny od najmen−
ších až po jej najstarších členov.
Ak sa vám táto grilovačka v MO−
VINE páčila, alebo ste ju naopak
nestihli, môžete sa prísť zabaviť aj
na Dni vína MOVINO, ktoré budú
18.5. a lákadlom je pečený býček.  

−René− 

Ďalej sa hovorilo o problémoch s
ušitím cechovej zástavy i o žrdiach
na zástavu a vyberaní členských
príspevkov. Ing. B. Mojžiš potom
informoval členov, bývalých baní−
kov, aj o situácii v bani. Ako pove−
dal, v súčasnej dobe je prerušené
dobývanie uhlia v I. sloji a rozvíja
sa dobývanie uhlia v II. sloji sme−

rom na záhradkárske osady Selce.
O tejto situácii už vedenie bane in−
formovalo aj záhradkárov, ktorí
vlastnia záhradky v týchto osa−
dách. V tejto oblasti by mali byť zá−
soby uhlia približne na 5 rokov. 

Na záver svojho rokovania zag−
ratulovali členovia cechu tým oslá−
vencom, ktorí mali narodeniny od
ostatného februárového zasadnu−
tia. 

−red−

Na zasadnutí Baníckeho cechu hovorili nielen o cechovej zástave ale aj 

O Európskom baníckom a hutníckom dni 
Na svojom pravidelnom zasadnutí sa členovia Baníckeho cechu

Dolina z V. Krtíša stretli v piatok 26. 4. Hlavným bodom programu
bola účasť na jubilejnom 15. Európskom baníckom a hutníckom dni
a na 6. stretnutí banských miest a obcí Slovenska, ktoré bude 6. − 9.
6. 2013 v Košiciach. Ako sa napokon prítomní členovia cechu do−
hodli, do Košíc pocestujú 7. a 8. 6., ale kvôli financiám nie autobu−
som, ale iba autami. Ako informoval Ing. Branislav Mojžiš Baňa
Dolina, a.s., V. Krtíš člen skupiny Energy Group poskytne na toto
podujatie dve autá.  Aj preto je účasť obmedzená. 

Príjemná, priam rodinná grilovačka v Movine
Každému iste dobre padne príjemná prechádzka v jarnom počasí do
prírody s rodinou či priateľmi. A ak nájdete aj miesto, kde sa môže−
te v kľude posadiť, podebatovať pri dobrom jedle i vínku, určite ta−
kýto výlet, či prechádzku neobanujete. Takéto príjemné, rodinné pro−
stredie vytvorili  pracovníci spoločnosti MOVINO, s.r.o., V. Krtíš vo
svojich  priestoroch v sobotu 27.apríla v popoludňajších hodinách. 

Organizačne sa o všetkých staral zástupca spoločnosti Movino
Jozef Varga. Deti z jeho rúk dostali cukrovú vatu, dospelí chutné

špeciality z grilu a samozrejme vynikajúce vínko

Podujatie sa nieslo v rodinnom duchu a príjemne sa na grilovačke
cítili všetci od najmenších až po skôr narodených
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Ján Jakuba sa narodil 8. 11. 1925
v obci Uhorské (okres Lučenec) v
rodine poštového úradníka. ZŠ ab−
solvoval v Lučenci. V roku 1941
bol prijatý na štátnu evanjelickú u−
čiteľskú akadémiu v Banskej Š−
tiavnici, ktorú v roku 1944 úspeš−
ne ukončil a stal sa učiteľom pre 1.
stupeň ZŠ. 

Jeho prvým učiteľským pôsobiskom
bola štátna ľudová škola v Málinci −
Zabykove, odkiaľ bol v roku 1946 pre−
ložený na ľudovú školu v Kalonde.

Pre mladého učiteľa to bol zaujímavý
začiatok a rád na toto obdobie spo−
mínal. V obci Kalonda bol prvým slo−
venským učiteľom. Deti v pohraničnej
obci neovládali slovenský jazyk a on
nevedel po maďarsky. Učili sa na−
vzájom. Veľa s deťmi spieval, hral na
husliach a tak postupne počas jedné−
ho roka deti naučil po slovensky a on
sa naučil po maďarsky.

V októbri 1948 narukoval na zá−
kladnú vojenskú službu do
Uherského Hradišťa, kde sa po čase

zoznámil so svojou budú−
cou manželkou, s ktorou
sa v roku 1951 oženil. V
roku 1952 dostal riaditeľ−
ské miesto v Starej Haliči,
kde sa so svojou manžel−
kou a dcérou v roku 1953
presťahoval a tu sa im
narodil ešte syn. 

V tejto obci pôsobil o−
sem rokov. Bolo to obdo−
bie kolektivizácie.
Nadriadeným začalo pre−
kážať, že nevstúpil do ko−
munistickej strany a ne−
pomáhal presviedčať roľ−

níkov, aby vstúpili do družstiev.
Dostal dekrét, že je preložený do
Záhoriec. Tak sa mladá rodinka ocit−
la v tejto obci a začala sa pre ňu no−
vá etapa života. V Záhorciach sa po−
merne rýchlo udomácnili. Aj obyvate−
lia ich dobre prijali, pretože sa pán u−
čiteľ okrem učiteľskej práce, ktorú mal
veľmi rád, venoval od samého začiat−
ku i osvetovej práci v obci. Založil o−
chotnícke divadlo, ktorému sa veno−
val denne. Mladí ľudia sa schádzali v
provizórnom kultúrnom dome. Denne
skúšali a potom sa bavili pri harmoni−
ke. Pán Jakuba sám vyrábal a maľo−
val kulisy. S divadlom hrávali i v su−
sedných obciach. Za prvé získané
peniaze boli na zájazde v Prahe, čo
bolo pre dedinskú mládež v tých ča−
soch veľkým zážitkom. Pre tohto uči−
teľa bola jeho práca  s deťmi posla−
ním. V škole využíval množstvo po−
môcok, ktoré si sám vyrábal. Každý
školský rok ukončil majálesom na
školskom dvore a školským výletom
do Bojníc, Krásnej Hôrky, Betliara,
Domice či na Oravskú priehradu... 

Jeho koníčkami bola aj práca v sto−
lárskej dielni u priateľa a hlavne foto−
grafovanie. Fotil svadby v obci, krsti−
ny, konfirmácie a rôzne obecné po−
dujatia, svoje deti i vnúčatá. Vyrobil
stovky fotografií. Ani cez prázdniny
nezaháľal. Brigádoval pri žatve, aby
trochu prilepšil rodine. V Záhorciach
učil až do zrušenia základnej školy,
asi do roku 1977. Celkovo odučil 44
rokov. Potom ešte učil na špeciálnej
škole vo Veľkej Čalomiji a niekoľko
rokov pracoval i na ONV − odbore
školstva vo Veľkom Krtíši, až kým ne−
odišiel do dôchodku.

V roku 1991 si s manželkou kú−
pili byt vo Veľkom Krtíši, kde si u−
žívali dôchodok. Boli si jeden pre
druhého oporou, radi cestovali,
nadovšetko milovali svoje deti a
veľkú lásku venovali svojim šty−
rom vnúčatám. Pán Ján Jakuba
náhle a nečakane umrel 25. 4.
2003. S láskou a úctou spomína dcé−
ra s rodinou.  −VIERA KOVÁČOVÁ − 

Žil pre svoju rodinu, deti a divadlo
Dňa 28. marca mali svoj sviatok učitelia. Väčšina z nás, ktorí už dávno "nederú" školské lavice, si spo−

mína hlavne na svojich prvých učiteľov, ktorí nás učili poznávať prvé písmená. Jedným z týchto učite−
ľov bol aj JÁN JAKUBA. Možno si spomenú aj obyvatelia obce Záhorce, ako v auguste v roku 1960 pri−
šiel do ich obce tento pán učiteľ so svojou manželkou a dvomi deťmi. 

Niektorí z členov ochotníckeho divadla v Záhorciach už nie sú me−
dzi nami. Zľava horný rad:  Pavel Mäsiar (†), Anna Kalmárová
(Filipová), Eva Krakovská (rod. Garajová), Ján Jánošík (†), Anna
Pohánková (rod. Strhárová), Pavel Pohánka, Ján Jakuba (†). Dolný
rad zľava: Evka Balíková − Hriechová (†), Pavel Filip a Mária
Keťková.    

Zľava hore: Mária Keťková, Anna
Kacianová, Anna Pohánková, Ján Balík (†),

neznámy ochotník, Eva Števčíková (rod.
Hromadová (†), dole Ján Jánošík (†)

Ján Jakuba si našiel čas aj na to, aby sa venoval malým požiarnikom. Na fotografii z roku 1963 
s deťmi zo Záhoriec a okolia. Ozve sa nám niekto z detí − dnes ľudí v produktívnom veku?

Divadlo bez groša
Veľký Krtíš 

DBG a MsKS V. Krtíš vás pozýva−
jú 9. mája 2013 o 19. 00 hodine
do kultúrneho domu vo V. Krtíši
na divadelnú hru o osudovej ma−
terinskej láske, bratskej rivalite a o
vždy platných životných hodnotách

MATKA, 
ktoré podľa predlohy J. Barča −
Ivana upravil a réžijne pripravil C.
Páriš, scéna, kostýmy S.
Svákusová, účinkujú L.Stanková,
R.Sýkora, M.Varga, D. Králiková /
T. Čániová, E. Henteková, J.
Matiaš, B. Danko, hudec − hudba
A. Babiar. Vstupné 3,− eurá, ZŤP,
dôchodcovia 1,50 eur.

Mesto V.Krtíš, MsKS a ZUŠ
vo V. Krtíši vás pozývajú na

 "Deň matiek" 
do parku za kultúrnym domom vo
V. Krtíši 10.5.2013 o 17:00 hod. V
programe vystúpia žiaci ZUŠ vo V.
Krtíši. V prípade nepriaznivého po−
časia sa program uskutoční
17.5.2013 (piatok) o 17:00 hod.
Vstup zdarma.

Pozývame Vás 11. mája do
Opatovskej Novej Vsi na podujatie 

MÍĽA PRE MAMU 
Milí priatelia, pri príle−
žitosti Dňa matiek sa
11. mája v čase od
15. do 17. h už tretí−

krát uskutoční  v are−
áli futbalového ihriska v obci
Opatovská Nová Ves podujatie Míľa
pre mamu. Chceli by sme vás všet−
kých pri tejto príležitosti pozvať, aby
ste sa pripojili k nám a spolu s na−
mi si prešli symbolickú míľu.
Zúčastniť sa môže každý, môžete
ísť − pešo, na bicykli, s dieťatkom v
kočíku, alebo na pleciach, svoju
"míľu" môžete  darovať mame, sta−
rej mame, krstnej mame či adoptív−
nej mame. Zároveň ju však venuje−
te všetkým mamám na Slovensku.
Samotný štart je o 16:00 hod. a ce−
lé podujatie trvá do 17:00 .Míľu pre
mamu doplnia sprievodné podujatia
− maľovanie na tvár, nafukovací
skákací hrad, zumba a tombola.
Vstup je  voľný a pre každého !!!
Podujatie sa uskutoční za každého
počasia. 
Všetkých srdečne pozývame!

Kino Baník Veľký Krtíš
11.5.2013 o 19:00 hod. (sobota)
MILÁČIK  − romantická dráma,
VB/Taliansko, 2012, 102 minút, dabing

Vstupné: 2 eurá. Film podľa románu
od francúzskeho realistu Guy de
Maupassant−a. Mladý muž sa chce vy−
švihnúť do vyššej spoločnosti a využíva
k tomu známosti s bohatými a vplyvný−
mi ženami. Hrajú: Robert Pattinson,
Uma Thurman, Holliday Grainger.
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Poznáte ho. Malý neprehliadnu−
teľný ... Kvietok s veľkou silou,
kvietok ľudskosti − tak ho zvyk−
neme volať. Narcis pripnutý na
kabátoch ľudí v obciach a mes−
tách. K tomu úprimný úsmev a
radosť z vykonania dobrého
skutku. 

Takýto bol Deň narcisov, ktorý sa
konal 12. apríla 2013.  Dobrovoľnú
finančnú zbierku organizovala aj
ZŠ s MŠ v Bušinciach pod vede−
ním koordinátoriek ENV Mgr. M.
Danielovej a Mgr. S.Filkusovej.
Zbierku vykonávalo 14  dobrovoľní−
kov − pedagogických pracovníkov,

každý so skupinou detí v obciach:
Bušince, Malé Zlievce, Čeláre, Kirť,
Zombor, Glabušovce, Olováry,
Kováčovce, Muľa. Navštívili sme
tiež   EUSTREAM, ERCE, MONTI,
ÚSS − Kirť a iné inštitúcie.

Vďaka porozumeniu občanov
sme vyzbierali:

EUSTREAM 195,22 eur, Bušince
438,40 eur, Glabušovce  50,18
eur, Zombor  58,63 eur, Olováry
− 84,08 eur, Malé Zlievce  158,97

eur, Čeláre  100,17 eur, Kirť
95,40 eur, Kováčovce a Peťov
87,20 eur, Muľa  48,62 eur a
ZŠsMŠ Bušince 145,34 eur
Celková vyzbieraná suma je
1 462,21 eur, na ktorú sme právom
hrdí. Veľmi pekne ďakujeme všet−
kým, ktorí do zbierky prispeli.
Veríme, že tento humánny čin zo−
stane aj naďalej tradíciou.

Mgr. M. DANIELOVÁ
a Mgr. S. FILKUSOVÁ

* Stať sa najlepším, stať sa majstrom
Slovenska určite nie je jednoduché.
Čo tomu predchádzalo v tvojom prí−
pade?
"Streľbe zo vzduchovky sa venujem asi
dva roky. Spočiatku len zo zvedavosti
a zábavy. Streleckých súťaží sa zú−
častňoval môj starší brat Marek, tak
som si tiež chcela vyskúšať, či mám
"dobrú mušku"."
* Dobrú mušku máš, presvedčila si
o tom rozhodcov v postupových ko−
lách na tohtoročnej súťaži. Ako sa ti
darilo?
"V okresnom kole som bola v súťaži
jednotlivcov prvá. Postúpila som do
krajského kola, kde som tiež získala
najviac bodov, takže ma čakali terče v
celoslovenskej súťaži. Tak ako v pred−
chádzajúcich kolách strieľalo sa  na
terč vzdialený 10 metrov. Počet výstre−
lov bol stanovený na 30, bolo možné
získať maximálne 300 bodov. Podarilo
sa mi nastrieľať 288." 

* Na presný zásah nestačí len po−
tiahnuť spúšť, je potrebný poctivý
tréning. Kde a ako často trénuješ? 
"Som členkou Športovo streleckého
klubu Príbelce, kde ma trénuje  Pavel
Tomaškin. Trénujeme dvakrát do týž−
dňa. Streľbe sa venujem tiež v škole v
rámci streleckého krúžku, ktorý vedie
Mgr. Peter Mesároš. Pomoc a podporu
mám aj doma zo strany môjho otca a
brata. 
* Chcela by si svoj strelecký talent
využiť v budúcnosti vo svojom po−
volaní, napríklad v armáde, v polí−
cii...? 
"Nad tým som vôbec neuvažovala.
Som žiačkou 7. ročníka, pre svoje po−
volanie som sa ešte nerozhodla, no
myslím, že so streľbou z akejkoľvek
zbrane nebude mať nič spoločné. Moje
úspechy zo vzduchovkou ma tešia, no
mám mnoho ďalších záujmov, ktorým
by som sa v budúcnosti chcela veno−
vať.                − KOLOMAN CICKO −

Monika Trebuľová si vystrieľala 1. miesto na Slovensku
Žiačka ZŠ na Ul. J.A. Komenského vo Veľkom Krtíši a členka Športovo streleckého klubu Príbelce Monika Trebuľová dosiahla významný
úspech v športovej streľbe. Na Majstrovstvách Slovenska v streľbe žiakov a mládeže zo vzduchovej zbrane, ktoré sa uskutočnili
4. − 6. apríla 2013 v Košiciach, sa v kategórii VzPu 30 Slávia mladšie žiačky umiestila na 1. mieste.

Monika  sústredená na streľbu 
(Foto: FOTOKLUB MIKÁDO)

Monika Trebuľová s víťazným
pohárom a diplomom 
(Foto: Koloman Cicko)

Narcis opäť spojil všetkých,
ktorí sa rozhodli pomôcť

Paťa Huďanová, Sofia Gőrčiová, Mgr. Marta Fajčíková, 
Martina Balážová, Dominika Oláhová 

Zľava: Brigita Oláhová, Martina Kóc, Ing. Janka Kalmárová,
Alexandra Bablenová, Veronika Oláhová, Viktória Tóthová 

Zľava: Mgr. Andrea Bizovová, Petra Oláhová, Kristína Bartková, Mgr. Monika
Hegedűšová, Jana Filipeková, Katarína Čampová, Mgr. Veronika Kolárová 

Zľava: Lukáš Pivka, Jozef Makši, 
Mgr. Mária Danielová, Alexandra Makšiová 
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V sobotu  23. 3. 2013 podvečer sa pri−

bližne 40 žiakov ZŠ stretlo spolu s učiteľmi
v budove ZŠ. Začali vyrábať model kolo−
behu vody v prírode a zhotovovať kalendár
venovaný vode. Model kolobehu vody v
prírode pozostával z kartónovej  debničky,
dvoch stojanov, na ktoré žiaci pripevnili
kartóny s obrázkami stromov, rastlín, slnka
a oblakov. Na vrchu stojana sa nachádza−
la plechová tácka s kockami ľadu.
Pomocou rýchlovarnej kanvice pod táckou
vytvorili paru. V dôsledku zmeny teploty −
pri ochladení sa vodná para začala skva−
palňovať. Kondenzáciu mohli žiaci pozoro−
vať v podobe malých kvapôčiek vody, kto−
ré padali späť na „rastliny a stromy“.

Ďalšia skupina žiakov vyrábala kalendár
o vode na rok 2013. Namaľovali 13 výkre−
sov (12 mesiacov roka + úvodnú stranu
kalendára). Ku každému mesiacu napísali
aj zaujímavosti o vode. Výkresy boli naozaj
pestré a deťom sa navzájom páčili.
Približne o 20.25 žiaci a učitelia − účastníci
kampane Hodina Zeme pozhasínali svetlá
v triedach a na chodbách školy, presunuli
sa pred budovu školy a boli zvedaví, či sa
v meste vypne verejné osvetlenie. Žiaci
boli trošku sklamaní, pretože v celom mes−
te Veľký Krtíš zhasli svetlá len na jedinej u−
lici. To, že si vyšli spoločne pred školu, vy−

užili, aby vypustili lampióny šťastia s od−
kazmi pre našu matku Zem.

Hodina Zeme je v súčasnosti najväčšie
environmentálne podujatie na Zemi. Počas
nej ostali v tme ako symbol environmentál−
nej iniciatívy napríklad: Zakázané mesto v
Číne, Eiffelova veža, Pyramídy v Gize,
Buckinghamský palác, Socha Krista v Riu,
Niagarské a Viktórine vodopády, opera v
Sydney a mnoho iných celosvetovo zná−
mych miest. Je to výzva k zodpovednosti
za náš dopad na životné prostredie a vý−
zva k vytvoreniu medzinárodnej komunity,
ktorá je odhodlaná priniesť zmenu v envi−
ronmentálnom zmýšľaní. 

Žiaci mali z akcie večera  obrovskú ra−
dosť. Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti o
vode, jej kolobehu v prírode, o jej nedo−
statku, prehnanom čerpaní a jej nenahra−
diteľnosti. Zapojením sa do kampane
Hodina Zeme vyjadrili úctu k našej Zemi a
svojim príkladom inšpirovali ľudí, aby si u−
vedomili silu a dopad svojich činov, ktoré
majú na našu Zem. Mohli sa zároveň kre−
atívne prejaviť a zmysluplne stráviť pekný
sobotný večer.                 Text a foto: 

− Mgr. VERONIKA MARCINEKOVÁ,
vedúca Klubu SŽ Krtkovia, ZŠ,
Nám. A. H. Škultétyho  V.Krtíš

S modelom kolobehu vody v prírode: hore vzadu Laura
Kováčová, v strede: Dominika Kučíková, Sabrina Nociarová,
Zuzana Ďuríková, Jozefína Celíková, Adam Kubinec, Kristína
Molnárová, vpredu Timea Petrežélová, Natália Bernáthová

Hodina Zeme a Týždeň pre vodu na ZŠ
Nám. A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Do školy prišli netradične − v sobotu večer...
...ale mnohí a radi. Členovia Klubu Strom života Krtkovia sa

23.3.2013 zapojil do podujatia Hodina Zeme 2013 a pokračuje v
environmentálnej výchove, ktorá je jej  hlavným predmetom čin−
nosti.  Žiačky 6. ročníka pripravili na 22.3. 2013 rozhlasovú reláciu,
ktorá bola venovaná Dňu vody a informáciám akcie Hodina Zeme.

Okrem informácií o tomto význam−
nom dni vyzvali obyvateľov k aktivi−
tám podporujúcim ochranu našej
planéty ako i skrášľovanie prostre−
dia okolo svojich domov. Potom
sme sa rozdelili po triedach, aby
sme aj my troškou práce prispeli a
pričinili sa o vzhľad nášho okolia
školy. Žiaci druhého stupňa skráš−
ľovali areál  školy zhotovením skal−
ky pred hlavnou budovou, iní sa
pobrali s metlami a hrabľami   na
športové ihrisko, aby ho aspoň
trošku skrášlili, iná skupina zbiera−
la drobný odpad v okolí školy. Ani
mladší žiaci nezaháľali a akciu ku
Dňu Zeme začali spoločnným vy−
sadením stromčeka v areáli školy.
Všetci skrášľovali, čistili, zveľaďo−
vali  okolie svojej budovy. S veľkou

chuťou sa pustili do obnovy skalky,
vyčistili jazierko, zrekonštruovali
búdky pre vtáčiky a tiež vyzbierali
všetky smeti v blízkom okolí. Pri
tejto príležitosti sa žiaci  pod dohľa−
dom asistentky vybrali do dediny
na prieskum o dnešnom dni a  o−
chrane životného prostredia. Z an−
kety, ktorú urobili žiaci, sme sa do−
zvedeli od 36 opýtaných obyvate−
ľov, že: l 47% vedelo aký vý−
znamný deň je  22.4. l 57% to ne−
vedelo l 94% separuje odpad, čo
je obdivuhodné l 22% separuje
všetok odpad l 69% separuje
plasty l 52% separuje papier l
5%   separuje textil l 36% separu−
je sklo l 5%   separuje železo l
13% vyhadzuje staré lieky l 33 %
vracia staré lieky do lekárne l 61

% dáva staré baterky, či autobaté−
rie do zberu l 66 % má doma
vlastné kompostovisko
l 33 % nemá doma vlastné kom−
postovisko l 88 % vedelo, že sa v
obci nachádza zberný dvor l 44 %
by bolo ochotných podarovať škole
rastliny, alebo dreviny na výsadbu

Po "vyčerpávajúcej" práci sme sa
znovu všetci stretli na školskom
dvore a zhodnotili sme si v skratke
naše aktivity. Každá oslava Dňa
Zeme je trošku iná a zároveň sú
všetky rovnaké − v uvedomovaní si,
že náprava k lepšiemu životnému
prostrediu začína u nás samých.

Text: MARTA KMINIAKOVÁ 
Foto: JÁN LATINÁK, LÍVIA FREČKOVÁ

Aj ZŠ Dolná Strehová oslávila Deň Zeme
Dňa 22. apríla sme si na našej škole pripomenuli Deň Zeme.
Nastúpení pred školou sme si v úvode vypočuli niekoľko zaujíma−
vých referátov s témami o ekológii a ochrane Zeme a ďalšie fakty o
našej planéte a jej ekologickej situácii. V obecnom rozhlase žiaci na−
šej školy prečítali príhovor ku Dňu Zeme aj pre občanov obce.

Deti sa s veľkou chuťou sa pustili do obnovy skalky, vyčistili jazierko,
zrekonštruovali búdky pre vtáčiky a vyzbierali všetky smeti v okolí.

Žiaci v D. Strehovej urobili okrem poriadku 
aj zaujímavú anketu s miestnymi obyvateľmi
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Do kultúrneho domu vo V. Krtíši sa
24. 4. 2013 už od  rána hrnuli tan−
cachtivé deťúrence a svedomito na−
cvičovali svoje choreografie. Na pó−
diu sa postupne predstavilo vyše sto
detí zo ZUŠ V. Krtíš, ZUŠ Modrý
Kameň, súkromnej ZŠ  Čelovce, ZŠ
s MŠ Bušince, ZŠ Komenského V.
Krtíš, Tanečnej skupiny Flash z II.

ZŠ V. Krtíš v 29 tanečných ukáž−
kach. Tanečné vystúpenia boli z
publika sprevádzané spontánnym
výskotom detí a oceňované potles−
kom. Výkony jednotlivých formácií
hodnotila odborná porota, ktorej
predsedníčkou bola Ing. Stella
Víťazková, tanečné štúdio Stella Žiar
nad Hronom a členkami Natália Štr−

bová zo ZUŠ Žiar nad Hronom a
Anica Kmeťková, metodička pre ta−
nec z Pohronského osvetového
strediska v Žiari nad Hronom.
Porota výkony jednotlivých taneč−
ných kolektívov a jednotlivcov zara−
dila do zlatého, strieborného a bron−
zového pásma. Pri vyhlasovaní vý−
sledkov to v sále len tak burácalo.
Najviac zlatých pásiem (5) získala
tento rok ZUŠ Modrý Kameň, kde
tanečný odbor vedú Lýdia Takáčová
a Emília Vrábelová, ZUŠ Veľký Krtíš
získala tri zlaté pásma a  jedno zla−
té pásmo získala ZŠ s MŠ Bušince. 

Radosť držiteľov zlatého pásma
bola o to väčšia, že si okrem diplo−
mov si vybojovali aj postup  do kraj−

ského kola tejto súťaže, ktorá bude
15. mája 2013 v Žiari nad Hronom.
Nový Putovný pohár primátora mes−
ta, keďže starý po troch po sebe vy−
hratých ročníkoch ostal natrvalo vo
vlastníctve ZUŠ Veľký Krtíš, získal
tentokrát Tanečný klub Veľký Krtíš
pri ZUŠ Modrý Kameň. Víťazom ho
odovzdal prednosta MÚ Ing. Roman
Wágner. Po vyhlásení výsledkov sa
uskutočnil odborný seminár pre ve−
dúcich tanečných skupín.
Usporiadatelia všetkým víťazom gra−
tulujú a želajú im úspešné účinkova−
nie na krajskej súťaži v Žiari nad
Hronom.         −ANDREJ BABIAR, 

HIOS Veľký Krtíš−

Hlavným usporiadateľom tohto
podujatia  bolo BBSK− Hontiansko−
ipeľské osvetové stredisko (HIOS)
vo V. Krtíši v spolupráci s HNK vo
V. Krtíši a Maticou slovenskou.
Tento rok sa do súťaže zapojili zá−
kladné školy z V. Krtíša, M.
Kameňa, D. Plachtiniec, Bušiniec,
Čeboviec, Hrušova, Želoviec, D.
Strehovej, ZUŠ z V. Krtíša a M.
Kameňa a stredné školy reprezen−
tovala Spojená škola z M. Kameňa
a Stredná odborná škola z V.
Krtíša. 

Súťažilo sa v prednese poézie a
prózy, keď básne recitovalo 19 sú−
ťažiacich a prózu až  26. Každá ka−
tegória mala svoju odbornú porotu.

Poéziu hodnotili: Mgr. Jarmila
Siváková, Mgr. Mária Hroncová a
Mgr. Jana Bányaiová a prózu: Mgr.
Milada Bollyosová, PaedDr. Jana
Krajčiová a Eva Šoóšová. 
Deti boli podľa veku rozdelené do

4 kategórií a víťazmi jednotlivých
kategórií sa stali: Poézia: Lenka
Kladivíková (ZŠ, Nám. A.H.Škulté−
tyho V. Krtíš), Martin Bražina (ZUŠ
M.Kameň), Regina Matejová (ZUŠ
V. Krtíš), Martina Kováčová (SOŠ
V.Krtíš)
Próza: Dorota Turoňová (ZUŠ
V.Krtíš), Laura Kladivíková (ZŠ,
A.H. Škultétyho, V. Krtíš),  Gabriela
Benyiovicsová (ZUŠ V.Krtíš) a
Adam Marenišťák ZUŠ M.Kameň). 

Víťazi okrem diplomov a knižných
odmien, ktoré víťazom venovala
Matica slovenská, získali aj právo
postupu na krajské kolo súťaže
Sládkovičova Radvaň, ktorá bude
9. 5. 2013 v B. Bystrici. 

Na záver podujatia bol ešte od−
borný seminár a inštruktáž pre pe−
dagógov, ktorých žiaci boli nomi−
novaní do krajského kola. Víťazom
gratulujeme a želáme im šťastie v
ďalších kolách súťaže. 

−ANDREJ BABIAR, 
HIOS Veľký Krtíš −

Škultétyho Zornička pozná víťazov
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska (MsKS) V. Krtíš  a

Hontiansko−novohradskej knižnice (HNK) vo V. Krtíši sa 17. 4. 2013
stretli recitátori z celého okresu na 22. ročníku regionálnej súťažnej
prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže a do−
spelých − Škultétyho Zornička, ktorá patrí k celoštátnemu podujatiu
už 59. ročníka Hviezdoslavovho  Kubína. 

Putovný pohár putuje do M. Kameňa 

1. kategória − poézia:
1. Lenka Kladivíková,

2. S. Pallai, 3. M. Matušovová

Pohár získal Tanečný klub V. Krtíš zo ZUŠ M.Kameň Tanečná skupina Cvičky zo ZUŠ M.Kameň

2. kategória − poézia: 
1. M.Brazina, 2. K. Kováčová, 
3. Z. Sedlačková a M. Adamov 4. kategória − poézia:

1. M. Kováčová, 2. M. Známová

3. kategória − próza: 
1. G. Benyiovicsová, 

3. K. Hajduchová, 
2. K. Csudaiová

3. kategória − poézia:
1. R. Matejová, 2. D. Gughová,

3. Z. Kováčová

2.kategória próza: 1. Laura Kladivíková, 
2. A. Ďurkovičová a R.Lekýrová, 

3. R. Juchová a B.Malnoczká

1. kategória  − próza: 
1. D. Turoňová, 

2. M. Nyekiová, 3. R. Ragačová

Rytmus v sebe ukázali mladí tanečníci zo základných škôl a základných
umeleckých škôl na už 13. ročníku okresnej súťažnej prehliadky moder−
ného tanca  pod názvom V Rytme tanca, ktorého hlavným organizátorom
bolo BBSK− Hontiansko − ipeľské osvetové stredisko vo V. Krtíš, spoluor−
ganizátorom Mestské kultúrne stredisko V. Krtíš a Mesto V. Krtíš. Zároveň
sa bojovalo o Putovný pohár primátora mesta V. Krtíš.
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Škultétyho dni sa začnú 16.5. historickým seminá−
rom Matica slovenská v kontexte slovenských národ−
ných dejín, ktorý o 10.00 hod. v kultúrnom dome − v
priestoroch knižnice otvorí riaditeľka knižnice Mgr.
Zuzana Unzeitigová a prednášať bude Mgr. Angelika
Dončová, PhD. O 11.00 hod. sa začne výstava a vi−
deoprojekcia Dokumenty slovenskej národnej identity
a štátnosti. Výber archívnych kópií dokumentov k 150.
výročiu založenia Matice slovenskej a 20. výročiu
vzniku SR odprezentuje riaditeľka štátneho archívu
PhDr. Marta Kamasová. O 13.00 hod. budú na
Námestí Škultétyho položené kytice k pamätníku A. H.
Škultétyho. Slávnostný príhovor prednesie Mgr. Eva
Gallayová, predsedníčka MO Matice slovenskej a vy−
stúpi Komorný spevácky zbor Nádej. V kinosále kul−
túrneho domu o 13.30 hod. začne premiéra doku−
mentárneho filmu "A. H. Škultéty 1819 − 1892.
Posolstvo života a diela". Slávnostný príhovor pred−

nesie Mgr. Mária Hroncová, predsedníčka
Spoločnosti A. H. Škultétyho.  Škultétyho dni budú po−
kračovať 19. 5. o 9.30 hod. slávnostnými službami
Božími v ev. a. v. kostole vo Veľkom Krtíši, položením
kytíc k pamätnej tabuli a návštevou pamätnej izby A.
H. Škultétyho a vystúpením speváckeho zboru Nádej.
Vítaná je celá široká verejnosť. Súčasťou Škultétyho
dní je aj slávnostná Akadémia Gymnázia A. H. Škul−
tétyho, ktorá bude 21. 6. a celoslovenská súťaž v lite−
rárnej tvorbe žiakov Škultétyho Rečňovanky, ktorá
prebehne v októbri. Okrem toho je naplánovaná aj
prezentácia dokumentárneho filmu na školách.   

− red. − 

Prvenstvo im 
zachutilo

Najmladší herci z Detského divadelného
súboru  Bodka, pri ZUŠ Veľký Krtíš dosiah−
li aj v tomto roku výrazný úspech na kraj−
skej prehliadke detských divadiel a divadiel
pre deti Rozprávkové javisko v Žiari nad
Hronom. S inscenáciou SRDIEČKO, ktorú
upravila a režijne pripravila Mgr. Art. Silvia
Svákusová,  suverénne zvíťazili. Podľa vy−
jadrenia poroty nemali medzi ostatnými sú−
ťažiacimi rovnocenného súpera,  a ich pred−
vedenie divadelnej rozprávky patrilo do iné−
ho "levelu". Za svoj výkon si vyslúžili aj po−
stup na celoslovenskú súťažnú prehliadku
detskej dramatickej tvorivosti Zlatá Priadka
− Šaľa 2013, ktorá by mala byť  29.5 −1.6.
2013. Ddržíme im palce, aby svojim pred−
stavením zaujali porotu a získali čo možno
najlepšie hodnotenie.                 −René−

Do pozornosti 
zdravotne postihnutým 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Madácha 2,
Veľký Krtíš oznamuje, že preukazy občana s ťažkým
zdravotným postihnutím ( ďalej "preukaz ŤZP" ) a pre−
ukazy občana  s ťažkým zdravotným postihnutím s po−
trebou sprievodcu ( ďalej "preukaz ŤZP/S" ) vydané
podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia
len do 31. decembra 2013 aj v prípade, že je na preu−
kaze uvedená doba platnosti "bez časového obmedze−
nia".

Výmena preukazov ŤZP a ŤZP/S je na oddelení po−
sudkových činností úradu práce, sociálnych vecí a ro−
diny v mieste trvalého pobytu držiteľa po predložení
preukazu ŤZP alebo preukazu ŤZP/S, identifikačného
preukazu a fotografie veľkosti 3x4 cm bezplatne. 

Zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na
vnútornom trhu a o zmene a doplnení nie−
ktorých zákonov sa novelizoval zákon č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len "živnostenský zákon")
− "§ 80s ods. 3 živnostenského zákona −
prechodné ustanovenie účinné od 1.júna
2010". Podľa § 80s ods. 3 živnostenského
zákona "Podnikatelia, u ktorých bolo do
31. mája 2010 rozhodnuté o pozastave−
ní prevádzkovania živnosti upravia svo−
je právne vzťahy v súlade s § 57 ods. 6
do troch rokov od účinnosti tohto zá−

kona, inak im uplynutím tejto doby po−
zastavené živnostenské oprávnenie za−
nikne". V praxi to znamená, že všetci pod−
nikatelia, ktorí mali k 1. júnu 2010 poza−
stavené prevádzkovanie živnosti na dobu
dlhšiu ako 3 roky, musia oznámiť živnos−
tenskému úradu zákonom požadovanú
zmenu pozastavenia živnosti, ktorá nemô−
že prekročiť túto zákonom stanovenú dobu
(1. júna 2013), inak im uplynutím tejto do−
by pozastavené živnostenské oprávnenie
zanikne.      Ing. MICHAELA ČINČUROVÁ

vedúca odboru živnostenského
podnikania, ObÚ Veľký Krtíš

Pozastavené živnostenské oprávnenia

Obvodný úrad Veľký Krtíš, odbor živnostenského podnikania upozorňuje podni−
kateľskú obec na úpravu dĺžky obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Na Augusta Horislava Škultétyho sa nezabúda

Počas Dní Augusta Horislava Škultétyho, ktoré sa v našom meste uskutočnia 16. a 19. mája
2013 je pre všetkých Veľkokrtíšanov pripravená aj dlhoočakávaná premiéra dokumentárneho fil−
mu o našom významnom rodákovi A. H. Škultétym. 

MEDIÁLNY PARTNER

Popri krajnici cesty v Pôtri časť
Slatinka horela suchá tráva 16. 4.
Operačný dôstojník poslal na miesto
požiaru 3 hasičov s technikou, ktorí po−
žiar na ploche asi 100x10 metrov zlik−
vidovali vysokotlakovým prúdom vody.
O deň neskôr, 17. 4.,  horelo suché
krovie a trávnatý porast v katastri M.
Kameňa, časť Riečky,  nad jeho obyt−
nou časťou pri ceste II/527. Aj v tomto
prípade na likvidáciu požiaru použili
hasiči vysokotlakový prúd vody. 
V sobotu 20. 4. boli dokonca v prie−

behu hodiny dva výjazdy k požiarom
suchého porastu. Najskôr v katastri
Hrušova a potom na Venevskej ul. vo
V. Krtíši. Hasiči požiare zlikvidovali po−
mocou jednoduchých hasiacich pro−
striedkov. 
Všetky tieto požiare mali rovnakú prí−

činu vzniku −  nedbalé konanie  spôso−
bené napr. ohorkom od cigarety alebo

vypaľovaním suchej trávy.

V Dolnej Strehovej 
horel komín

Okrem požiarov trávnatých
porastov, museli hasiči zasa−
hovať aj pri požiari na komí−
novom telese rodinného do−
mu v D. Strehovej. Po prícho−
de na miesto zásahu zistili, že ohnisko
v kotle na pevné palivo je vyhrabané a
sadze v komíne dohorievajú.
Príslušníci HaZZ potom termokamerou
skontrolovali pripojenie kotla, ako aj
celé komínové teleso pre prípad skry−
tých ohnísk prípadne znovuvznietenia
sadzí.

Olej na ceste

Do polí mohli už konečne vyraziť aj
poľnohospodári. Ich technika však nie
vždy spĺňa náročne kritéria. Svedči o

tom aj porucha kombajnu New Holland
na križovatke ciest č. I/75 a č. II/527 vo
V. Krtíši (pri čerpacej stanici Slovnaft) v
sobotu 20. 4. Z kombajnu vytieklo na
cestu približne 20 litrov oleja. Privolaní
hasiči vymedzili miesto zásahu vý−
stražnými kužeľmi a zasiahnuté miesta
posypali sorpčným materiálom.
Poškodený kombajn potom odtiahli na
bezpečné miesto mimo štátnej cesty a
olejom zasiahnuté miesto následne vy−
čistili.
− Zdroj: kpt. Ing. D. DRIENOVSKÝ−

S oteplením pribúdajú aj požiare porastov
Pravidelne každý rok upozorňujú hasiči, pracovníci z odborov

ochrany i životného prostredia na nebezpečenstvo vzniku požia−
rov pri vypaľovaní suchých tráv a porastov. Žiaľ, sme nepouči−
teľní. Aj keď teplé počasie trvá len niekoľko dní, požiarov tráv−
natých porastov pribúda. 

Okrem požiarov zamestnal hasičov 
aj olej na ceste vo Veľkom Krtíši

Opitý 
pohonič

Poverený príslušník v
Dolnej Strehovej obvinil
24 − ročného muža z
Veľkého Krtíša za prečin
ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky. V stredu
(17. 4.) krátko po 23.00
hodine išiel po ceste v
obci Pôtor na neosvetle−
nom konskom záprahu.
Pri kontrole na požitie  al−
koholu mu bolo v dychu
namerané 1,29 miligramu
alkoholu, čo je 2,69 pro−
mile.  Muž bol následne u−
miestnený do policajnej
cely a poverený prísluš−
ník spracoval podnet na
ukončenie veci v super
rýchlom konaní. Za tento
prečin môže byť potresta−
ný odňatím slobody až na
jeden rok.                      

−krpzbb−
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Aj našej  MŠ "Zvedavé slniečko " v
obci Čelovce deti vedia, že zdravé
zúbky sú fajn, preto sme sa aj my za−
pojili do tejto Celoslovenskej akcie

dňa 23. 3. 2013. Každé z detí, ktoré
navštevuje našu MŠ, si najprv muse−
lo osvojiť základné hygienické návyky
spojené s umývaním a ošetrovaním

zúbkov a preto pri vyhlásení akcie
všetky deti dostali od riaditeľky škôlky
malé, ale veľmi užitočné darčeky
(zubné kefky, zubné pasty a rôzne vi−
tamíny). Mnohé z detí nevedeli ako
správne držať kefku, akú zubnú pas−
tu používať ako dlho a koľkokrát si za
deň zúbky umývať. Pri tých prvých
začiatkoch im veľmi pomohlo DVD −
video a pokyny pri správnom postu−
pe umývania zúbkov. Aby to bolo aj
trochu veselé, deti sa najprv naučili
veselú pesničku dvoch veveričiek
Bibi a Bibka, ktorú si spievajú každý
deň pred umývaním zúbkov. Aj keď
akcia bola vyhlásená pre MŠ zapojili
sa do nej aj deti, ktoré škôlku nena−

vštevujú. Túto ak−

ciu  podporujú vo veľkej  miere aj ro−
dičia detí. Všetky deti z našej MŠ sa
26. 3. 2013 zúčastnili preventívnej
prehliadky u stomatológa MUDr.
Jozefa Maga. Pýtate sa, či sa báli?
No asi áno, ale milý lekár preventív−
nu prehliadku detí vykonal hravou
formou a spolu s deťmi si zaspieval aj
ich veľmi obľúbenú pesničku. Všetky
detičky mali zdravé zúbky a preto z
ambulancie odchádzali s úsmevom a
hrdo ukazovali svoje zúbky celému
okoliu.

Verím, že takýchto alebo podob−
ných akcií, ktoré hravou formou upú−
tajú deti a naučia ich najzákladnejšie
hygienické návyky, bude viac.

− JÁN PETROCH −  

Deň veselých zúbkov 
Istá sieť drogérií na Slovensku pripravila projekt, ktorého cieľom bo−
lo zaujímavou a hravou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúb−
kov, naučiť ich už  rannom veku správnu techniku čistenia a stara−
nia sa o zúbky. Projekt pozostával z troch fáz : zaslanie materiálov
pre prácu s deťmi v rámci prípravy na Deň veselých zúbkov a odo−
slaním prihlášky do projektu.  Druhá fáza bola najdôležitejšia, lebo
v rámci nej sa pracovalo aj s rodičmi detí. A tretia záverečná fáza
znamenala ukončenie Celoslovenských dní veselých zúbkov.

Mnohé z detí nevedeli ako správne držať kefku, akú zubnú pastu používať ako dlho 
a koľkokrát si za deň zúbky umývať. Pozorne tieto informácie počúvali aj rodičia

Sobota 13.4.2013 v Žiari nad
Hronom sa pre Plavecký klub
Veľký Krtíš niesla v znamení zisku
cenných trofejí. Konalo sa tu 3. ko−
lo BBPP, kde náš klub reprezento−
valo 7 plavcov a to, dievčatá:
Viktória Pecníková, Erika
Herédyová, Henrieta Humenajová,
Linda Helenčíková a chlapci: Kevin
Doboš, Kristián Nociar a Maroš
Balla. Moji zverenci podali opäť vý−
borné výkony, zaplávali si rekord−
né časy, čím sa vo veľkej konku−
rencii držali na popredných mies−
tach. Dôležitým cieľom pre mojich

plavcov je získanie čo najväčšieho
počtu bodov za jednotlivé disciplí−
ny, pretože v BBPP  sa v 5. kolách
bojuje o banskobystrický pohár v
každej kategórii. Na boj o pohár
musia plavci absolvovať dve jarné
a jedno jesenné kolo. Tri jarné ko−
lá už máme úspešne za sebou a
ešte 2 kolá nás čakajú na jeseň.
V súčasnosti o pohár bojujú
2 chlapci: Kevin Doboš,
ktorý sa po treťom kole
vyšplhal na krásne 3.
miesto a Kristián Nociar,
ktorý si vo svojej kategó−

rii drží pozíciu lídra. O pohár bojujú
aj 2 dievčatá: Viktória Pecníková,
ktorá si aj po 3. kole drží 3. miesto
a Erika Herédyová, ktorá skočila
vo svojej kategórii po tomto kole
na 2. mieste.  Chlapci aj dievčatá

v e ľ a

t r é −
nujú, plávajú až 5−krát do týždňa a
2−krát majú suché tréningy, teda
beh a tvrdé kondičné posilňovanie,
kde naberajú silu a kondíciu pre
záverečný finiš rozplavby.

Tréningy sú náročné, ale prinášajú
výsledky, ktoré sú vidieť hlavne na
pretekoch, kde moji zverenci obsa−
dzujú popredné priečky. Zo Žiaru
si plavci odniesli až 9 prvých miest,
9− druhých miest a 3 tretie miesta.
Kristián Nociar si vyplával 5 prvých
a 1 druhé miesto, Kevin Doboš bol
5 krát druhý, Erika Herédyová bola
2 krát prvá, raz druhá a raz tretia a
Viktória Pecníková si vyplávala dve
prvé, dve druhé a dve tretie mies−
ta. Pochváliť musím aj menej skú−

sených plavcov, ktorí si oproti
ostatným pretekom zlepšili
svoje časy. Sú to Maroš
Balla, ktorý v disciplíne 50m
prsia skončil na 12. mieste
a v disciplíne 50m kraul na
11. mieste, Henrieta

Humenajová, ktorá mala
šťastnú 13−ku v disciplíne 50 m

prsia aj 50 m kraul a Linda
Helenčíková, ktorá v disciplíne 50
m prsia skončila na 20. mieste a v
disciplíne 50 m kraul na 17. mies−
te. Vzhľadom na to, že títo plavci
plávajú kratšiu dobu, sú ich výsled−
ky celkom dobré. 

Ďalší úspech mladých plavcov z Plaveckého klubu Veľký Krtíš 
V Žiari nad Hronom sme opäť bodovali

Treba však veľa trénovať, aby sme na jeseň ukázali, že sme ešte v
lepšej forme, ako teraz. Preto mojim zverencom držím palce, aby na−
brali odvahu a išli za svojím cieľom a to získať pohár vo svojej ka−
tegórii. Zároveň by som chcel poprosiť priaznivcov tohto nádherné−
ho športu, že Kristián Nociar sa zúčastní už ako deväť ročný pre−
stížnych európskych pretekov v Paríži o sponzorstvo pretože sa−
motná účasť na pretekoch je finančne veľmi náročná. Ďakujem         

−Mgr. ROMAN NOCIAR −   roman.nociar@centrum.sk
Na fotografii zľava: Kevin Doboš, Kristián Nociar, Erika Herédyová 

a Viktória Pecníková. Foto: Mgr. R. Nociar 


