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Pri Tvojom krásnom výročí, slzy
sa tisnú do očí

Dňa 22.6.2013 oslávi 70. narodeniny
náš drahý ŠTEFAN OBRTAL z Veľkého

Krtíša. "V živote sú rôzne chvíle, šťastia,
žiaľu, nádeje. Týždne smútku, roky milé,
každý žne, jak zaseje. Otec, dnes pri

Tvojom sviatku úcty a lásky 
preveľa, šťastia, zdravia 

v jednom riadku rodina
Ti posiela: 

manželka, syn
Ivan s manželkou,

dcéra Iveta a drahé vnúčatká
Lukáško a Dominika."

Nech Ti oči šťastím žiaria
Ľudský život − trasa krátka − míľnikmi je

obosiaty, či už srdce od radosti jasá,
či duša trpí v bolesti.  

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána 
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Nech Ti oči šťastím žiaria, nech ústa 
slová lásky vravia, srdce Tvoje nech

nepocíti žiadny klam, to dnes 
Ti prajeme k narodeninám. Zdvihnime

teda hore čaše, nech sladkým cvengom
za nás vravia, a s nimi spolu srdcia naše,

nech Ti dá Pán Boh veľa zdravia!
Krásne životné jubileum oslávi 20. 6. 2013

MÁRIA KROPÁČOVÁ z Príbeliec. 
Lásku, úsmev a životný optimizmus stále rozdáva svojim 
najbližším manželovi Vladovi, dcéram Zuzane a Tatiane
i vnúčatám Zuzanke, Miriamke, Jakubovi a Maroškovi. 

Z jej životnej sily, radosti zo života a optimizmu  sa tešia 
mnohí ľudia z celého Slovenska i zahraničia, ktorých

stretnutie s ňou, či už v práci alebo na rôznych folklórnych
vystúpeniach či divadelných predstaveniach obohatilo a prinieslo
úsmev na líca.   Ďakujeme Ti, mamička, babka, Marka, Marienka,

kmotrička a nech Tvoja radosť zo života a úsmev
od srdca ešte dlho teší Tvojich najbližších 

i  všetkých, ktorých obdaruješ svojím humorom. 
Želáme Ti veľa zdravia lásky a rodinnej,

pracovnej i tej komediálnej pohody.
Tvoji najbližší i vzdialenejší príbuzní, 

divadelníci Bez groša,  folklóristi 
z Bažaličky a všetci, ktorí Ťa majú radi.    

"Mala nás všetkých rada a chcela ešte
veľmi žiť, ale prišla tá chvíľa, keď musela
do večnosti ísť. Nechajme ju tíško spať,
čo bolo súdené, muselo sa stať. Nech

jej telo v rodnej hrude v pokojnom
spánku odpočíva, v pamäti našej žiariť

bude, pamiatka jej stále živá."
S hlbokým žiaľom oznamujeme, že nás
12. 6. 2013 po ťažkej chorobe navždy 
opustila naša drahá manželka, matka 

a starká ANNA KLADIVÍKOVÁ, 
rod. SLADOVNÍKOVÁ z Veľkého Krtíša

vo veku 63 rokov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou prišli
rozlúčiť na poslednej ceste i za kvetinové

dary, ktorými pomohli zmierniť náš žiaľ.     Smútiaca rodina.

Chcela ešte veľmi žiť

Na správnu mieru
V našich novinách sme v čísle 21 v článku, kde sme informovali

o problémoch Bušinčanov s vytvorením valu z  pneumatík, ktoré
sťažujú prístup k zdravotníckym zariadeniam v obci, sme nesprávne
uviedli krstné meno starostu obce. V článku je uvedené ako jeho
krstné meno Tibor. Správne má byť Ing. Zoltán Végh. Za chybu sa
starostovi Bušiniec ospravedlňujeme.                               −red− 

Prázdno a ticho, bolesť a žiaľ, 
kdeže je tvoja usmiata tvár?
Do smútku a sĺz zahalený

bol Tvoj odchod, chceli by sme vrátiť
čas, keď si sa s nami smiala

alebo aby si nám aspoň ruku podala.
Zavrela si oči, srdce Ti prestalo biť,
aj keď si veľmi s nami chcela byť

Aj keď Ti osud s nami nedoprial dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 22. 6. 2013 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá
matka a stará matka, sestra a dlhoročná vedúca FS Hrušov

FRANTIŠKA HAJDÚCHOVÁ z Hrušova. 
S láskou a úctou spomínajú dcéra Anna s manželom, vnúčatá

Martinka a Patrik, sestra Anna s rodinou a všetci príbuzní.

Osud Ti nedoprial byť s nami

Polícia vo Veľkom Krtíši vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala dňa
10. 6. 2013 o 8.50 hod. vo Veľkom Krtíši na prechode pre chodcov
medzi zástavkami autobusov pri obchode Billa, ktorej účastníkom bola
sanitka rýchlej zdravotnej služby a chodec. Žiadame svedkov tejto
dopravnej nehody, aby sa prihlásili na polícii vo V. Krtíši, resp. zavolali na
číslo 158 alebo 0961 693 705.    Riaditeľ, pplk. Mgr. MILOŠ DEMETER

Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody

ELEMONT s.r.o., prijme 
do zamestnania na pracovnú pozíciu

ASISTENT PREDAJA
l Miesto výkonu práce: Záhorce, Cirovská 370
l Druh pracovného pomeru: − dohoda o vykonaní práce, dohoda 

o brigádnickej činnosti študenta, živnosť − práca na dobu určitú  
2 mesiace
l Náplň práce: − akvizícia zákazníkov
−  aktívne vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov v zahraničí 

prostredníctvom internetu
−  telefonické kontaktovanie zahraničných zákazníkov na základe

vytvorenej databázy − komunikácia v AJ
−  pravidelný reporting
l Požiadavky na uchádzačov: 

Požadované vzdelanie:  stredoškolské, študent VŠ
Počítačové: Word, Excel, Outlook, internet − pokročilý
Ďalšie požiadavky: aktívne ovládanie anglického jazyka na úrovni 
expert, komunikatívnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.
l Charakteristika spoločnosti: 

Sme výrobcovia organických a organicko − minerálnych hnojív, 
prevádzkujeme veľkokapacitnú kompostáreň nadregionálneho 
charakteru. 

Termín uzávierky predkladania žiadostí je do 25. 6. 2013. 

Žiadosť a profesný životopis  zasielajte výhradne
na uvedenú e−mailovú adresu praca@vermivital.sk.
Bližšie informácie poskytneme na t.č. 047/4893133.
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Možno už práve premýšľate nad tým, kde strávite tohtoročnú letnú
dovolenku. Pekné letné chvíle plné oddychu a slnka určite zažije JÁN
DULEBA z Veľkého Krtíša, ktorý sa zapojil do Májovej kupónky a vyhral
permanentku do AQUATERMALU STREHOVÁ v hodnote 85 euro.  Druhú
cenu, solárne svietidlo z predajne KAPA − SVIETIDLÁ, N. Kováč získava
VIVIANA OHAJDOVÁ z Neniniec. Tretiu cenu − balíček kozmetiky ORIFLAME
dostane VALÉRIA REGOVÁ zo Želoviec. Víťazom srdečne gratulujeme.
Ceny si môžu prísť prevziať vo štvrtok, 20. 6. o 13.00 hod.        − red. −

Kto sa bude tešiť z cien májovej kupónky?
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„Spustla záhrada, spustol aj dvor, ticho
je v dome, nepočuť Tvoje kroky v ňom.

Tíško si trpela, ubolené srdce prestalo Ti
biť, ale zaspala si, hoci chcela si ešte žiť.
Keby tak láska divy robila a mŕtvych by
vzkriesila, nikdy by Ťa zem čierna nebo−
la prikryla. Nič viac Ti už nemôžeme dať,
len kytice kvetov na Tvoj hrob ukladať.“

Sedem smutných rokov uplynulo 
v týchto dňoch, ako nás navždy opustila

naša milovaná mama, starká a prastarká 
ZUZANA PAVLOVÁ z Horných Plachtiniec.

Nikdy na teba nezabudneme a za všetko ďakujeme.
Celá smútiaca rodina.

Strata blízkeho 
človeka bolí

"Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechajúc všetkých a všetko, 

čo si mal rád. S tichou spomienkou
ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok

na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, no v našich srdciach

budeš navždy žiť." 
Dňa 17. 6. 2013 si pripomíname

4. výročie úmrtia nášho milovaného
manžela a starkého 

JÁNA MAZÚCHA z Veľkého Krtíša. 
S láskou spomínajú tí, ktorí Ťa milovali: 

manželka s deťmi, vnúčatami a celou rodinou. 

Bolesťou unavený 
tíško si zaspal

Nech Ťa humor stále sprevádza
Požehnaných 70 rokov života sa 22. jú−
na dožije náš drahý manžel, otec, star−

ký, švagor, svokor a svat 
GEJZA MLYNÁRIK zo Želoviec. 

Pri tejto príležitosti mu s láskou veľa
zdravia a Božieho požehnania želajú:
manželka Marta, syn Adrian, nevesta
Rita, vnúčatá Brigitta a
David, švagor Vojto s
rodinou a svatovci
Tóthovci z Vinice.
P.S.: Nech Ťa humor

stále sprevádza! 

5. 6. Dorota z K. Kosíh, Václav z Čeloviec, Viktória
z Viesky, 6. 6. Linda z I. Predmostia, Matej z V.
Lomu, 7. 6. Emília z V. Krtíša, Noemi z Bušiniec,
Andrej z V. Krtíša, 9. 6. Kristína z Čeboviec 

Narodili sa

29. 5. Vladimír Oslík, nar. v r. 1953 zo S.
Ďarmôt − Iliašova, 1. 6. Ján Katyi, nar. v

r. 1943 z Olovár, 2. 6. Zuzana Takáčová, nar. v r. 1929 z M. Čalo−
mije, 5. 6. Jozef Vaškor, nar. v r. 1939 z Príbeliec, Anna Andoková,
nar. v r. 1953 zo S. Plachtiniec, 10. 6. Irena Ferencová, nar. v r.
1928 z M. Zlievec

Opustili nás

"Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, 
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Spomienka na Teba je stále živá 
a v srdciach našich nezomieraš." 

Dňa 22.6.2013 uplynie 15 rokov, ako nás
opustil manžel, otec a starký 

MICHAL OSTRIHOŇ z Prielohu. 
S láskou a úctou spomínajú manželka,

dcéry Anka, Monika s rodinami,
Miška s priateľom a vnúčatká Majko,

Marianka a Dávidko. 

Spomienka na Teba
je stále živá

"Odišla si cestou, ktorou ide každý
sám a spomienka už len ostala nám." 

Dňa 24. júna uplynú štyri roky odvtedy,
ako nás opustila dobrá a starostlivá 

mama a stará mama 
MÁRIA DINKOVÁ 

z Opatovskej Novej Vsi. 
S úctou a láskou spomíname. 

Dcéry a syn s rodinami. 

Bola si dobrá 
a starostlivá

"Srdce Tvoje pokoj našlo, teraz Ťa nič
nebolí. Išiel si na cestu bez návratu, kde
každý sám chodí. Už neuvidíš slnko ani
krásny deň, v malokrtíšskom cintoríne
snívaš svoj večný sen. Prinášame biele

ruže, majú biele lupienky, my sme 
do nich uložili všetky naše spomienky.
Na hrob Ti ich ukladáme, je v nich biela
rosa a každá tá kvapka rosy, to je naša

slza. Tá rana v srdci stále bolí 
a zabudnúť nedovolí." 

S hlbokým zármutkom si 19.6.2013 pripomíname prvé výročie 
úmrtia nášho syna a brata JÁNA MATEJKU z Malého Krtíša. 

S láskou spomínajú rodičia, bratia a ostatní príbuzní. 

Tá rana v srdci stále 
bolí a zabudnúť nedovolí

"Taký krátky bol život Tvoj, taká krátka
bola radosť naša. V očiach slzy, v srdci
bôľ, prečo ten osud k Tebe taký krutý
bol."

Dňa 14. 6. 2013 sme si pripomenuli 
6. výročie úmrtia nášho milovaného
manžela, otca, starkého, syna, brata 

a zaťa PETRA KALMÁRA zo Sklabinej,
ktorý nás opustil vo veku 48 rokov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú 

spolu s nami. 
Smútiaca manželka, synovia Dalibor a Peter, 

vnučka Karmen ako aj celá ostatná rodina.

Taká krátka bola 
naša radosť

Nech Vám zdravie a láska 
nablízku vždy zostane

"Nech Vám stále slnko svieti v oknách Vášho domova, 
aj keď mráčik zastrie ho, zažiari Vám odznova. 

Všetko dobré k Vášmu sviatku, prijmite naše želanie,
nech Vám šťastie, zdravie, láska nablízku vždy zostane! 

Akým prianím veršík skončíme? 
Azda sa nás spýtate? Nech sa Vám 

v živote tak darí, ako o ňom snívate!"
Je nám veľkým potešením zablahoželať 

MILENKE SAMSONOVEJ
a DUŠANOVI FARBIAKOVI 

z Veľkého Krtíša, ktorí v uplynulých
dňoch oslávili svoje narodeniny. 

Všetko naj, naj Vám praje celý kolektív 
zamestnancov reštaurácie MAFÍK. 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA



Účelom stáže bolo rozvíjať od−
borné vedomosti a zručnosti, spo−
znať krajinu, jej kultúru i históriu, o−
svojiť si jazykové znalosti a adapto−
vať sa v novom
pracovnom pro−
stredí. Vďaka
získaným ve−
domostiam
a zruč−
n o s −

tiam sme nadobudli množstvo no−
vých skúseností a lepšiu pozíciu u−
platnenia sa na trhu práce a stáž
sa uskutočnila v
Lipsku. 

Prijímacou organizáciou bola spo−
ločnosť Vitalis GmbH, ktorá nám
zabezpečila ubytovanie, stravu i

spoluprácu s jednotlivými firma−
mi priamo v Lipsko
a v meste

Schkeuditz,  v ktorých sme praco−
vali. Navštívili sme aj Berlín, Halle
a Drážďany. Videli sme najstaršiu
čokoládovňu v Nemecku, Beatles
múzeum, ZOO, Pamätník bitky ná−
rodov, Panoramatické múzeum
Assisi, absolvovali sme exkurziu na
letisku v Lipsku, technické múzeum
ako aj Múzeum egyptskej kultúry a
histórie. Ďalšou možnosťou využitia
voľného času boli športové aktivity
ako posilňovňa, futbal, plážový vo−
lejbal, diskotéka, a taktiež sme ma−
li pripravené záhradné grilovanie.

Tento pobyt nám dal všetkým ne−
smierne veľa. Získali sme nové
známosti, nadviazali nové priateľ−
stvá a pracovné kontakty, nazbie−
rali množstvo nových skúseností,
poznatkov, vylepšili si orientáciu v
cudzom prostredí a priniesli si do−

mov nejedno životné pona−
učenie.

Aj prostredníctvom tohto
článku by som chcela poďa−
kovať riaditeľke SOŠ Ing.
Zuzane Bosmanovej za mož−
nosť realizácie tohto projektu.
Vďaka patrí aj Mgr. Ivane
Labudovej, ktorá sa tohto
mesačného pobytu  zúčastni−
la ako pedagogický dozor.
Som rada,  že mi bolo umož−
nené zúčastniť sa stáže a dú−
fam, že tento projekt bude
mať z roka na rok väčší ú−
spech.                               
− VERONIKA DOBROVÁ, I.C −
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Sanitke so zapnutými svetelnými
i zvukovými výstražnými zname−
niami chýbalo do nemocnice vo V.
Krtíši vari 500 metrov, keď na
Lučeneckej ul. pri autobusovej za−
stávke jej na prechode pre chod−
cov spoza autobusu vošla náhle do
cesty 81−ročná obyvateľka V.
Krtíša. Vodič sanitky zbadal staren−
ku neskoro, ale napriek tomu sa jej
snažil vyhnúť, čo však už nestihol.
Starú ženu zachytil v pravom jazd−
nom pruhu v smere svojej jazdy

pravou prednou časťou vozidla.
Posádka sanitky začala starenku
hneď oživovať a privolali druhé vo−
zidlo RZP a pre malú pacientku,
ktorá bola v bezvedomí prišla sa−
nitka Rýchlej lekárskej pomoci.
Obidve pacientky previezli na ARO
do nemocnice vo V. Krtíši. Primár
oddelenia MUDr. Milan Panenko: 

"Vozidlo RZP doviezlo zrazenú
pacientku a následne RLP do−
viezla dieťa. Zrazenú pacientku
sme oživovali kvôli zlyhávajúcim

životným funkciám. Pri zrážke u−
trpela žena poranenia viacerých
orgánov. Pacientku sme oživo−
vali hodinu a jednu minútu, ale
žiaľ, nepodarilo sa nám ju pre−
brať a o 10:06 hod. sme museli
konštatovať úmrtie. Pri nehode
utrpela mnohopočetné zranenia,
ktoré sa nezlučovali so životom. 

Dieťa je mimo ohrozenia života
a zatiaľ nejaví žiadne známky
zranenia, ktoré by mohlo byť
spôsobené nehodou. Jeho stav

je stabilizovaný, preberá sa z
bezvedomia, a ak nenastanú
komplikácie, na druhý deň ho
preložíme na detské oddelenie." 

O vyjadrenie k nehode sme po−
žiadali aj hovorkyňu spoločnosti
Falck Záchranná, a.s. Mgr. Alenu
Lacykovú−Krčovú: 

"Sanitka prevážala na ARO 3−
ročné dieťa vo veľmi vážnom
zdravotnom stave. Bolo priotrá−
vené liekmi a v bezvedomí.
Sanitka mala zapnuté svetelné aj
zvukové výstražné znamenia.
Spoza autobusu na cestu náhle
vyšla žena a vodič sanitky už
nedokázal zrážke zabrániť.
Posádka okamžite poskytla zra−
nenej žene prvú pomoc a privo−
lala náhradnú sanitku, ktorá pre−
viezla ženu do nemocnice. Ďal−
šia sanitka transportovala dieťa. 

Udalosť nás nesmierna mrzí.
Vodič, ktorý patrí k našim naj−
skúsenejším a doteraz nemal
žiadnu nehodu, je vo veľmi zlom
psychickom stave. Dôverujeme
polícii a čakáme na závery jej
vyšetrovania. Rodine vyslovuje−
me úprimnú a hlbokú sústrasť." 

Polícia už začala v súvislosti s
touto nehodou trestné vyšetrovanie
vo veci prečinu usmrtenia. Bližšie
okolnosti nehody sú predmetom jej
ďalšieho vyšetrovania. Polícia zá−
roveň žiada svedkov tejto nehody,
aby sa prihlásili na polícii a pomohli
tak k objasneniu okolnosti tejto tra−
gickej nehody.                  −red−

Vďaka odbornej stáži spoznávali Nemecko 
V rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu  Leonardo Da Vinci, vypracovala Stredná
odborná škola na Poľnej vo V. Krtíši projekt pre žiakov školy. Po jeho schválení sme sa zúčastnili od−
bornej stáže v nemeckom meste Lipsko a jeho časti Schkeuditz v spolupráci so spoločnosťou Vitalis
GmbH. Projekt bol realizovaný v termíne od 14. 4. do 10. 5. 2013 a zúčastnilo sa ho 12 žiakov našej ško−
ly zo študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a elektrotechnika. 

Chodkyňa zrážku neprežila
Malá Klára z Veľkého Lomu vo svojich 3 rokoch rada objavovala svet. Všetko chcela vidieť, všetko sa

dozvedieť, všetko ochutnať. V čase, keď sa jej matka mala vrátiť z pôrodnice, kde na svet priviedla malé−
ho Klárinho bračeka a jej druh išiel pre ňu, sa o Kláru starala stará mama. Žiaľ, spoznávanie sveta v tom
čase ohrozilo malej Kláre život. Nepozorovane sa totiž dostala k liekom starej mamy, z ktorých niekoľko
zjedla. Upadla po tom do bezvedomia a na jej záchranu museli privolať Rýchlu zdravotnú pomoc (RZP). 

Pri prevoze malej pacientky sanitka do nemocnice nedošla kvôli tragickej nehode
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l Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
− Odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy 

v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,

− najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
− absolvovanie prvej atestácie (Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov).

l Iné kritériá a požiadavky:
− Znalosť príslušnej legislatívy,
− komunikatívnosť,
− riadiace a organizačné schopnosti,
− osobné a morálne predpoklady,
− zdravotná spôsobilosť na prácu,
− spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
− práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, 

Powerpoint a iné).

l Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá 
do výberového konania:

− prihláška do výberového konania,
− profesijný životopis,
− overené kópie dokladov o vzdelaní,
− doklad o bezúhonnosti − výpis z registra trestov nie starší 

ako tri mesiace,
− potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
− písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,
− súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 

výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 2. 7. 2013 na adresu: 
Obecný úrad Bušince, Ul. železničná 4/320, 991 22 Bušince.
Obálku označte: „Výberové konanie − riaditeľ Základnej školy

s materskou školou“. „Neotvárať“.

Zriaďovateľ: Obec Bušince, Ul. železničná 4/320, 991 22 Bušince
vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších

predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie
„RIADITEĽ/KA ZÁKLADNE„RIADITEĽ/KA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOUJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, , 

Krtíšska 265/18, 991 22 Bušince“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Bušinciach dňa 11. 6. 2013                                             Ing. Zoltán Végh, starosta obce Bušince

Každá súťaž
má svoj koniec

a za nami je aj
Detská tvár Pok−
roku. 

Symbolicky, v
prvom júno−
vom čísle,
keď deti

p r á v e

dooslavovali svoj medzinárodný
deň, sme uverejnili aj mená víťazov
detskej súťaže. Dodatočný deň de−
tí sme pre týchto drobcov pripravili
v našej redakcii (7. 6.), kam sme
ich spolu s rodičmi po−
zvali, aby si prišli
prevziať hodnotné
ceny. A ceny to
neboli hocijaké,
ale priamo z
krajiny hra−
čiek − 
z predajne
Hračkovo 
na ul. M.R.
Štefánika vo

V. Krtíši.
Každé z detí si
spoznalo svoju
hračku podľa to−

ho, že sme na jej
darčekové balenie
pripevnili jeho fotografiu. Bolo
že to radosti a výskania.
Redakčný čulý pracovný
ruch vystriedala nefalšo−
vaná detská radosť, dža−

vot a rozžiarené očká. Nás ne−
smierne potešilo, že sme každému
dieťatku s hračkou ulahodili. A tak
sa malý Johannko Zagrapan tešil
z parádneho kutilského stolíka s
náradím, Lejko Fekete by naj−
radšej hneď v redakcii vyskúšal
meter vysoký žeriav na baterky,
ktorý bol „nabitý“ super funkcia−
mi. Lily Horváthovej sme urobili
radosť z Barbie lega. Lilianka
je už prváčka a pochválila

sa, že onedlho prinesie
domov veľmi dobré

vysvedče−
nie. 

Aj napriek tomu, že je školáčka,
hračky má stále veľmi rada a lego
bude stavať spolu so starkou

Helenkou. Dominika Petercová
nevedela odtrhnúť očká od
Disney lega, z ktorého si
mohla postaviť ozajstný prin−
ceznovský hrad. No a bábi−

ka s kočíkom hneď ra−
dostne padla do rú−
čok Sárky Lucie
Vargovej. Dvojičky
Veronika a Michaela
Kováčové sa zase
zahrajú (keď troš−
ku podrastú ☺) s
peknou lego sta−
vebnicou. A keďže
sa blížia prázdniny,
leto a čas dovole−

niek, každému z de−
tí sme k hlavnej cene

pribalili aj nafukovacie
plávacie pomôcky. 
Víťazom blahoželáme a

ostatným detičkám, ktoré
síce v našej súťaži ceny

nezískali, prajeme, aby boli
vždy krásne vo svojich sr−

diečkach a robili svojim rodi−
čom či starkým, pre ktorých

budú vždy tými najkrajšími a
najmilšími, len samú radosť. 

−red−

Darčeky z krajiny hračiek boli zárukou šťastia v detských očkách
Súťaže v Pokroku sú u vás, čitateľov, veľmi obľúbené. No azda naj−
obľúbenejšou je Detská tvár Pokroku a jej ostatný ročník bol toho
dôkazom. Do súťaže ste prihlásili spolu až 35 vašich detí v dvoch
kategóriach a vďaka týmto usmievamým slniečkam sa rozžiarili aj

stránky našich novín.

Zľava Sára Lucia, Dominika a Lejko s maminou sa tešia z darčekov z Hračkova



6 / 17. jún 2013

Cestu za týmto úspechom  začali
deti víťazstvami na okresnej i kraj−
skej prehliadke. Úspech je o to vý−
raznejší, že podľa slov poroty, bolo
v tomto roku veľa dobrých divadiel
a iba ťažko sa určovalo poradie
tých najlepších. Tento úspech je
odmenou za asi dvojročnú dlhodo−
bú prácu detí a  ich vedúcej. Ús−
pech na krajských kolách a postup

na celoštátne kolo však dosiahli aj
ich starší kamaráti do 15 rokov a aj
divadelný súbor pri ZUŠ Fúzia, v
ktorom účinkuje mládež nad 15 ro−
kov. Ich vystúpenie na celosloven−
skej súťaži Hviezdoslavov Kubín je
ešte pred nimi. Dá sa povedať, že
v tomto roku veľkokrtíšska ZUŠ o−
vládla mládežnické divadelné dia−
nie v kraji. Ak k tomu pridáme aj ú−

spechy dospelých ochotníkov, V.
Krtíš sa stáva pomaly divadelným
mestom. 

Svoj úspech oslávili malé diva−
delníčky na stretnutí, ktoré si samé
pripravili. S pomocou mám, ale aj
same, napiekli sladké dobroty a te−
šili sa na prekvapenie, ktoré skrý−
val obrovský darčekový kôš, ktorý
za svoje pekné umiestnenie získa−
li.  Nedalo nám, pri tejto príležitosti
nepoložiť deťom otázku, prečo
Bodka? 
"Pretože to najlepšie na koniec

a na konci každej vety je bodka.
Pretože bodky sú dôležité, sú
všade, sú malé, pekné je ich ve−
ľa, sú farebné a dajú sa z nich
poskladať rôzne obrazce. Sú
jednoducho najlepšie a najkraj−
šie." 

Odpovedali spontánne deti a po−
tom sa už pustili do pripravenej
hostiny a veselého šantenia pod
dohľadom Mgr. Art. S. Svákusovej,
ktorú si veľmi obľúbili. Aj keď na
hodinách nácviku vraj kričí hlavne
ona a deti sú poslušné a počúvajú,
teraz to bolo naopak a po priesto−
roch ZUŠ na Poľnej ul. sa nieslo
veselé šantenie detskej radosti z
dosiahnutého úspechu, ku ktorému
im gratulujeme. 

Ak sa aj vaše dieťa chce pridať k
týmto začínajúcim hereckým hviez−
dičkám, neváhajte a prihláste ich
do Literárno− dramatického odboru
na ZUŠ vo V. Krtíši. Dvere pre de−
ti, ktoré sa chcú venovať tomuto u−
meniu, majú otvorené. 

−red−  

Bodky zabodovali v Šali
Na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke detskej dramatickej
tvorivosti Zlatá priadka v Šali zaznamenali veľký úspech mladí diva−
delníci z Literárno − dramatického odboru Základnej umeleckej školy
vo V. Krtíši. Deti z divadelného súboru Bodka vo veku od 8 do 13 ro−
kov skončili v silnej konkurencii na veľmi peknom 3. mieste. Tento
úspech dosiahli s hrou Srdiečko na motívy známej rozprávky
Snehulienka. Hru upravila a réžijne viedla Mgr. Art. Silvia Svákusová,
ktorá navrhla aj scénografiu a kostými. 

Zahrajú si 
na Wacken-e!

Wacken Open Air − hudobný festi−
val v Nemecku je jeden z najpre−
stížnejších festivalov svojho druhu v
Európe, ba i na svete a už druhý
rok majú možnosť zúčastniť sa na
ňom aj slovenské skupiny. Účasť si
vybojuje víťaz postupovej súťaže
WACKEN METAL BATTLE SLO−
VAKIA 2013. Z dvoch semifinálo−
vých kôl v Nitre (západ) a v Prešove
(východ) si postup do finále v
Bratislave medzi šiestimi postupujú−
cimi vybojovala aj skupina Midnight
Scream z V. Krtíša, ako víťaz semi−
finále v Prešove. 
V Bratislave sa postupujúce skupi−

ny stretli na finálovom večeri 18. 5.
v klube U Očka. Pred návštevníkmi
a medzinárodnou porotou sa
Midnight Scream predstavila ako
predposledná. Jej vystúpenie roz−
prúdilo krv v dovtedy trochu mĺkvom
publiku a v hľadisku rozpútalo men−
šie peklo. Svojim vystúpením zauja−
la aj porotu a na prekvapenie mno−
hých Veľkokrtíšania prekvapujúco,

ale isto zaslúžene, zvíťazili. V lete
teda budú reprezentovať Slovensko
na prestížnom festivale v Nemecku.  

O tento úspech, ktorý sa ešte ni−
komu z okresu nepodaril, sa zaslúžili
ostrieľaní hudobníci, zakladajúci člen,
gitarový mág Paľo Ďuriš, vokalista
Jaro Šajgalík, Mišo Černák − rytmické
a sólo gitary, Marek Jamber−basgita−
ra, vokály a na bicie Renato Sanda.
Žánrovo sa páni dajú zaradiť k power
metalu s chytľavými melódiami a
thrashovou rýchlosťou. Kvalitou a pó−
diovým vystupovaním, ktoré predvied−
li vo finále súťaže, majú šancu zaujať
aj v auguste na Wacken Open Air
festivale, ktorého viac ako 70 tisícová
kapacita divákov, je už 10 mesiacov
vypredaná.

Chalanom z Midnightu, ktorí pri−
pravujú aj nový album, sa určite o−
platila ich dlhoročná  drina, zaniete−
nosť a trpezlivosť, veď hrať na
Wackene je pre všetky metalové
kapely sveta viac ako splnený sen.

Gratulujeme im k tomuto úspechu
a želáme nezabudnuteľné vystúpe−
nie v Nemecku.  −red− foto: archív MS−Midnight Scream, zľava:  Michal, Renáto, Marek, Jaro a Pali

Nevídaný úspech veľkokrtíšskej skupiny Midnight Scream 
Veľký Krtíš, napriek tomu, že patrí medzi menšie mestá a okresy,

môže Slovensku ponúknuť viacero talentov, ktoré sa presadzujú na
celorepublikových súťažiach. V poslednom období sa výrazne pre−
sadzuje divadelné dianie od najmenších až po dospelých, ale ani
folklór a hudobná sféra nezaostáva pozadu. Jagavým príkladom je
najmä viacnásobný zlatý slávik Peter Cmorik a výrazný úspech v
tomto roku zaznamenala kapela Midnight Scream. 

Deti z divadelného súboru Bodka vo veku od 8 do 13 rokov skončili
v silnej celoslovenskej konkurencii na veľmi peknom 3. mieste
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KRYTÁ PLAVÁREŇ A POSIL−
ŇOVŇA: Pondelok 14.00 − 20.00 h.,
Utorok − Piatok 9.00 − 20.00 h.,
Sobota − Nedeľa 10.00 − 20.00 h.
Pokladňa do 19.00 h., 047/48 308 19
ŠPORTOVÁ HALA: Pondelok −
Piatok 7.30 − 21.00 h., Sobota −
Nedeľa 8.00 − 21.00 h. Tel. č. 0904
335 750

Otváracie hodiny v športových
zariadeniach vo V.Krtíši

Predstaviť svoju najnovšiu tvorbu
sa rozhodli siedmi výtvarníci zo
Súkromnej ZUŠ vo V. Krtíši
Monika Sitová, Alexandra Čerbo−
vá, Zuzana Szabóová, Tomáš
Páriš, Barborka Hrončeková, Julka
Vaňová a Rebeca Ficeková.
Nakoľko súčasne navštevujú gym−
názium, výstavu inštalovali priamo
v priestoroch svojej školy. Zohnať
rámy, pasparty, stojany a iné po−
môcky nebol problém. A tak sa na
niekoľko dní spoločenská miest−
nosť zmenila na malú výstavnú
sieň, kde si spolužiaci a profesori
mohli pozrieť, čomu sa venujú štu−
denti mimo školských lavíc.
Niekoľko kresieb, malieb, priesto−
rových prác, kombinovaných tech−
ník, ba aj keramika oživili študijné
priestory a dali podnet k úvahe, či
podobné podujatia neorganizovať
častejšie. 

Úprimné slová pochvaly a obdi−
vu, samozrejme potešili a povzbu−
dili nielen samotných autorov, ale
aj ich vyučujúce učiteľky. Výstavu
Súkromnej ZUŠ ešte rozsiahlejšiu
si budú môcť pozrieť aj rodičia v
závere školského roka.      − al −

"Dlhé roky pestujem izbové
kvety, ktoré mi robia radosť.
Narástli mi do úctyhodných roz−
merov, moji blízki sa mi smejú,
že ma vytláčajú z bytu, čo je v
podstate pravda. Nie vždy som
všetky presádzala a častokrát
som na jar len do kvetináčov
dosýpala zeminu. Napríklad tú,
čo mi zostala z balkónových
kvetov a niekedy to bolo z kve−

tín, ktoré som už kúpila v kveti−
náčoch. Na presádzanie použí−
vam len kvalitný humus, ale ta−
kýmto "čenčovaním" je samo−
zrejmé, že sa mi už zemina do−
konale pomiešala. Tento rok na
jar som opäť chcela dosýpať ze−
minu a žiaľ, vo veľkých 15 −20
litrových kontajneroch, ktoré
boli počas zimy na balkóne,
som objavila pandravy, veľké

larvy medvedíka záhradného.
Zhrozila som sa z toho, že žlt−
kavé alebo biele vajíčka tohto
parazita som objavila vo viace−
rých kvetináčoch v byte aj na
balkóne. Poraďte mi, ako zlivi−
dovať vajíčka a larvy medvedíka
záhradného. Obávam sa, čo bu−
de, ak dokončia svoj dvojročný
vývojový cyklus a všetky sa za−
čnú liahnúť. Poraďte mi, pro−
sím, ako sa tohto parazita zba−
viť. Ďakujem za skorú odpo−
veď."  

Umenie zo
školy do školy

Ukážky obrazov

Čitateľka prosí o radu. Poradí jej niekto?

Ako sa zbaviť medvedíka záhradného?  

Kvôli veľkému záujmu obec
pokračovala vo výstavbe nájom−
ných bytov a už v máji t.r. ko−
laudovala ďalšie bytové jednot−
ky − tentokrát samostatne stoja−
ce, z ktorých vznikla nová ulica. 

"Domy postavila firma
Innovia, s.r.o., z Trnavy v spo−
lupráci s firmou Ames, s.r.o.,"
vysvetľuje starosta obce. 

"Každý rodinný domček má
zastavanú plochu 77 m2 a pod−
lahovú plochu 60 m2 s mož−
nosťou sprístupnenia podkro−
via (čo je ďalších 50 m2), ktoré je
pripravené na bývanie. Nájomník
má k dispozícii pripojiť sa na vodu,
plyn, elektriku, kanalizáciu.
Domčeky sú zateplené a majú be−
tónovú podlahu, vlastný komín s
predprípravou na krb. 
V súčastnosti prebiehajú povinné

administratívne úkony spojené so
žiadosťou o dotáciu zo ŠFRB a s
podaním návrhu na vklad do ka−
tastra, nakoľko domčeky boli finan−
cované firmou Innovia, s.r.o., a o−

bec poskytla iba nájomné pozem−
ky. Obec aj ďalej plánuje pokračo−
vať vo výstavbe podobných dom−
čekov, nakoľko je o ne veľký záu−
jem zo strany potenciálnych ná−
jomníkov. Chceme nadobudnúť
pozemky spolu so starými  chátra−
júcimi budovami  v intraviláne, kto−
ré nepridávajú na peknom vzhľade
centra Leseníc. Táto myšlienka −
výstavba domčekov  má veľmi po−
zitívnu odozvu u obyvateľov a je o
ňu obrovský záujem aj  medzi ko−
legami starostami u nás, ale aj v o−
kolí Nitry, Nových Zámkov a
Trnavy, odkiaľ sa k nám chodia po−
zerať starostovia spolu s poslanca−
mi a informujú sa o tom, ako tieto
projekty realizovať." Teší sa z ďal−
šej vydarenej akcie v obci starosta
Ing. L. Majdán.                  −red−

Skolaudovali ďalšie nájomné byty 

Problémy s bývaním si riešia mnohé obce v našom okrese výstavbou nájomných bytov. Kým v niektorých − aj
väčších obciach − k výstavbe domčekov zatiaľ nedošlo, v Leseniciach v tomto roku kolaudujú už druhýkrát. Ing.
Ladislav Majdán, starosta obce: "V roku 2010 sme skolaudovali 4 nájomné byty, každý o rozlohe 80 m2. Ich vý−
stavba bola financovaná z dotácie  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a stavala ich firma A−
MES, s.r.o.  Bytové jednotky sa nachádzajú v jednom komplexe."

Ing. Ladislav
Majdán,

starosta Leseníc
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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 hod.

LEKÁRENE V MESTE V. KRTÍŠ
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,
sobota, nedeľa, sviatok: 9.00 −
12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
17. 6. ČIERNY OROL (Nemocničná)
18. 6. PANACEA (pri stomatológii)
19. 6. BIELY LEV (Banícka)
20. 6. Dr. MAX (v nemocnici)
21. 6. AQUA VIVA (SNP)
22.a 23. 6. BELLADONNA (SNP)

Opäť, tentoraz v Košiciach, sa na−
ša osvedčená dvojica  študentov
Milan Koš a Jaroslav Žingor, zú−
častnila súťaže 7. ročníka
Cassovia Cup 2013.
Organizátorom súťaže bola
Hotelová akadémia Košice a
Slovenská barmanská asociácia.
Spolu 56 súťažiacich  barmanov −

juniorov prišlo zo stredných škôl z
celého Slovenska, aby preukázalo
svoje zručnosti, fantáziu a previed−
lo, čo dokážu vyčariť za 12 minút z
pripravených ingrediencií.

Súťaž mala dve časti, prvá pozo−
stávala z písomného testu a druhá
z prípravy nápojov. Receptúry  mu−
seli byť pôvodné, doteraz neprihlá−

sené v žiadnej súťaži. Svojou krea−
tivitou, šikovnosťou a chuťou pri−
pravených nápojov presvedčil po−
rotu Milan Koš a získal 3. miesto s
miešanými nápojmi Verano tropical
a Bebida bruja. Od januára tohto
roku, keď sme si priniesli striebro z
barmanskej súťaže z Bratislavy, je
to už náš druhý úspech.

Žiakov sme pripravovali aj na 20.
ročník Medzinárodnej súťaže prak−
tických zručností a odborných ve−
domostí v učebnom odbore murár.
Súťaž organizuje každoročne
Stredná odborná škola v Nitre a v
tomto roku si išli zmerať sily naši
murári tretieho ročníka Patrik
Szabó a Martin Miháľkin. Súťaže
sa zúčastnilo 22 dvojčlenných
družstiev zo Slovenska, Česka a
Maďarska. Aj tu boli preverované
teoretické vedomosti žiakov a to
formou testu. V praktickej časti sú−
ťažiaci predviedli svoje zručnosti
pri murovaní a omietaní. Ich úlohou
bolo vymurovať a omietnuť pravo−
uhlý roh z tehál POROTHERM
Profi s pripojením priečky   techno−
lógiou  murovania na maltu pre
tenké škáry podľa výkresovej do−
kumentácie. Súťažilo sa v kategórii
jednotlivcov a v kategórii družstiev.
Naši chlapci tu obstáli veľmi dobre,
ako družstvo sme získali pekné 6.
miesto. V kategórii jednotlivcov
Patrik Szabó sa umiestnil  v silnej
konkurencii na 4. mieste, kde ho
od tretej priečky delili len dva body. 
Našim žiakom touto cestou gratu−

lujeme a ďakujeme za vzornú re−
prezentáciu školy.

Samozrejme, zásluhu na úspe−
choch žiakov majú hlavne majstri
odborného výcviku Marek
Hárendácsik  a Bc. Gabriel Vízi,
ktorí ich na súťaže pripravovali.
Dúfame, že budeme pokračovať v
tejto našej tradícii −  že si prináša−
me trofej takmer z každej súťaže a v
každom odbore. 

− Ing. ALENA ŠOLTÉSOVÁ,
Spojená škola M. Kameň − 

Naši žiaci šíria dobré meno školy po celom Slovensku 
Spojená Škola Modrý Kameň pripravuje svojich žiakov do života. Murári, stolári, kuchári, čašníci − to sú
odbory, ktorých absolventi sú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach, a ktorí vedia svoje odborné
teoretické a praktické zručnosti aplikovať v praxi. Byť zručný vo svojom odbore si vyžaduje určitý čas
a poriadnu dávku trpezlivosti nielen pre samotného žiaka, ale aj pre jeho majstra. Preto venujeme na
našej škole veľkú pozornosť praktickej príprave žiakov na jednotlivých pracoviskách odborného výcvi−
ku. O tom, ako ich  pripravujeme, svedčia úspechy dosiahnuté na súťažiach po celom Slovensku. 

Zľava: Patrik Szabó a Martin Miháľkin v akcii

Naši murári, zľava:  Patrik Szabó, majster odborného výcviku 
Bc. G. Vízi a Martin Miháľkin

Milan Koš, Marek Hárendáscik, Jaroslav Žingor

Máte alergie alebo zníženú 
imunitu a potrebujete

odbornú pomoc? 
ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponú−
ka svoje odborné zdravotné služby
vo svojom zariadení AMBULAN−
CIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A
LERGOLÓGIE MUDr. ILDIKÓ
PAÁLOVEJ Ul. Mikszáthova,
Veľký Krtíš. Na vyšetrenie alebo
odborné konzultácie sa môžete
objednať na telefónnom čísle 0903
052 666 každý deň od 7.30 − 13.
00 hodiny. Máme zmluvu s každou
zdravotnou poisťovňou.

l Integrovaný záchranný systém 112
l Záchranná služba 155, 16 155
l Hasiči 150
l Polícia 158
l Mestská polícia 159
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

Užitočné telefónne čísla

Spolu s týmto európskym dňom
sa tu uskutočnil aj 6. ročník stret−
nutia Slovenských banských miest
a cechov baníkov a hutníkov. Na
tomto významnom podujatí zástup−
cov remesla, ktoré postavilo na nohy
aj náš okres, nemohol chýbať ani
Banícky cech Dolina z V. Krtíša.

Počas dvoch dní 7. a 8. 6. sa na
tomto podujatí spolu s približne
2 000 baníkmi a hutníkmi z celej
Európy zúčastnilo aj 8 zástupcov
veľkokrtíšskeho cechu baníkov. O
ich účasti na podujatí v Košiciach
vám prinesieme viac informácií v
niektorom z budúcich čísel.   −red−

PIVNÝ MOZOĽ: AMFITEÁTER
V. KRTÍŠ, 19.7.2013 o 17:00 hod.:
STARMANIA, A.M.O., DJ Ivan "Binďo"
Bindas. Súťaže o hodnotné ceny.
Vstupné: 4 eurá, deti do 130 cm zdar−
ma v sprievode rodičov. Otvorenie are−
álu pre verejnosť o 16:00 hod.
Predpredaj vstupeniek je v MsKS vo V.
Krtíši. (č.t.: 047/4831376; 4830347). 

Banícky cech Dolina na európskom stretnutí
Košice sú v tomto roku Európskym hlavným mestom kultúry, a aj pre−
to sa prezídium európskeho baníctva na svojom stretnutí roku 2011 v
Holandsku rozhodlo zorganizovať jubilejný 15. ročník Európskych dní
baníkov a hutníkov práve v Košiciach v dňoch 6.− 9. 6. 2013.
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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, 

l opravy traktorov. 

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

0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .

PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

− Ovčie a kravské údené a neúdené syry, − ochutené bylinkami, cesnakom,
gyrosom − parenice, korbáče, syry, − maslo, tvaroh, bryndzu i žinčicu. 

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

Naše výrobky neobsahujú konzervačné látky 
a môžete si ich kúpiť vo vákuovom darčekovom balení

ako syrové alebo obložené taniere. 
Bližšie informácie dostanete u nás osobne alebo na: 

tel. č.: 0907 847 775, 48 304 44,  
info@farma−baranek.eu

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov

SYROVÁ TORTA 

− darček pre 

každú príležitosť
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Agentúrne riaditeľstvo 
Wűstenrot Stavebná sporiteľňa, a. s., 

a Wűstenrot poisťovňa, a. s., 
oznamuje klientom, že pobočky budú 

OD 15. JÚNA 2013 
OTVORENÉ AJ V SOBOTU 

od 8.30 − 13.00 hod.
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Takúto možnosť mali aj v Spojenej
škole v M. Kameni, ktorú 19.4. na−
vštívila delegácia stredoškolských
učiteľov z Thajska. Ako sa učitelia
z tejto exotickej krajiny dostali až
do školy v M. Kameni, sme sa spý−
tali riaditeľky SŠ M. Kameň Mgr.
Márie Žiškovej: 
"Naša škola úzko spolupracuje

so školami v B. Ďarmotách, kto−
ré v spolupráci s agentúrou
AFS, organizujú výmenné poby−
ty pedagógov. Učitelia z Thajska
boli v B. Ďarmotách už  viackrát,
a aj maďarskí kolegovia navští−
vili ich krajinu. My sme sa s thaj−
skými kolegami stretli  už vlani,
kedy nás návštevou trochu pre−
kvapili, ale teraz sme sa už pri−
pravili lepšie." 

Hneď od začiatku sa návšteva
niesla v tradičnom duchu. V škole
privítali dvanástich thajských učite−
ľov stredných škôl a ich maďar−
ských sprievodcov podľa našich
tradícii − chlebom a soľou. Po pre−
hliadke školy a krátkom obozná−
mení sa s jej históriou, organizač−
nou štruktúrou, študijnými progra−
mami, sa v krátkom kultúrnom
programe predstavili žiaci a učitelia
ZUŠ M. Kameň. Mládenecký tanec

zatancovali učitelia Kristián Takáč
a Karol Cibrín, čardáš z
Parchovian pod vedením Lýdie
Takáčovej žiaci Katarína Rišová,
Miriama Kuchtová, Matúš Moravík
a Ľudovít Bobek. Na záver zatan−
covali scénický tanec Romana
Dulová a Tomáš Hegedűš, ktorých
pripravuje K. Cibrín. Thajským uči−
teľom sa veľmi páčil aj malý sólista
na husliach Roland
Bubenčík, ktorého učí
Gabriela Uhrinová a na
klavíri ho sprevádzala
Mária Cmoriková.

"Učitelia, ale hlavne ú−
činkujúci žiaci, zožali za−
slúžený potlesk.
Pestrosť a kvalita prog−
ramu, ale hlavne vzá−
jomná ústretovosť, do−
kázali v praxi výbornú
spoluprácu dvoch roz−
dielnych škôl v meste,
umeleckej a odbornej.
Jeden typ školy dobre
dopĺňa druhý a obe do−
kazujú svoju kvalitu na
vysokej úrovni," skonšta−
tovali riaditeľky oboch škôl
Mgr. Mária Žišková a
PaedDr. Lívia Hrušková.

Hostia z ďalekého Thajska sa
však tešili hlavne na to, kvôli čomu
prišli:  − pozrieť si výučbu anglické−
ho jazyka. Ako hodina prebiehala,
nám povedala žiačka IV. A triedy
OA Radka Sulačeková: 

"Na vzácnu návštevu sme sa
tešili. S našou triedou a vyuču−
júcou  Mgr. Erikou Bodžárovou
sme pripravili prezentáciu so zá−
kladnými informáciami o
Slovensku, Veľkom Krtíši a
Modrom Kameni aj s názornou
ukážkou na mape. Počas pre−
zentácie sme našim návštevní−
kom kládli otázky a oni si zapi−
sovali, čo zaujalo ich. Nás zaují−
mal ich školský systém a porov−
návali sme ho s našim.
Dozvedeli sme sa napríklad, že
na stredných školách majú v
jednotlivých triedach približne
50 žiakov a učitelia vyučujú po−
mocou mikrofónu. Na rozdiel od
nás, študenti a učitelia nosia u−
niformy. Na hodnotenie žiakov
majú osemstupňový systém
hodnotenia. Pred začiatkom kaž−
dého vyučovania, riaditeľ v areá−
li školy pochváli výborných žia−
kov, ale aj pokarhá tých, ktorí si
to zaslúžia. 
Myslím si, že toto stretnutie po−

zitívne prispelo k poznaniu iné−

ho národa a k zdokonaleniu na−
šich jazykových znalostí. Verím,
že podobné stretnutia sa na na−
šej škole stanú zvykom a naši
žiaci budú súčasťou úprimných
stretnutí, ako bolo práve toto.
Spomienkou na thajských pria−
teľov nám ostali pekné fotky a
darčeky. Okrem angličtiny preja−
vili thajskí hostia záujem aj o
slovenský jazyk a po krátkom
"kurze" sa s nami rozlúčili slo−
vami ,,milujem Slovensko".

A aby ho milovali z celého srdca,
pozvali ich hostitelia aj na obed s
tradičnými slovenskými špecialita−
mi. Nechýbali klobásky, jaternice,
kapustnica, bryndzové halušky i
pečené mäso s kapustou a kned−
ľou. Počas obeda bol čas aj na
krátke hodnotenie i zoznamovanie
sa s druhou krajinou. Thajskí hos−
tia boli nadšení z hodiny angličtiny,
ktorú mali možnosť vidieť a prizna−
li, že ich výuka jazykov je na nižšej
úrovni. Problém majú s veľkým
množstvom rôznych nárečí a jazy−
kov vo svojej krajine. Ich spôsob
reči a výslovnosť im robí problémy
pri učení sa európskych jazykov a
je im iba ťažko rozumieť. Aj anglic−
ké slová vyslovujú často úplne inak
ako Európania. Čo je však možno
pre nás zvláštnosťou na niektorých

školách je nosným programom vý−
učba thajského boxu.  

Hostia boli s návštevou v
Spojenej škole v Modrom Kameni
veľmi spokojní a radi by prišli aj
niekedy nabudúce, ale ako pove−
dali, aj oni majú problém s financo−
vaním takejto cesty. Na recipročnú
návštevu by radi išli aj pedagógo−
via z M. Kameňa, ak by takáto
možnosť tu bola. Zatiaľ však dobré
meno tejto školy môžu v Thajsku
šíriť učitelia, ktorí si na pamiatku
návštevy v Modrom Kameni  so
svojimi hostiteľmi vymenili milé
darčeky a na spoločne prežitý deň
im ostatnú pekné spomienky, v po−
dobe fotografií. 

−René−

Hodina angličtiny thajských hostí uchvátila
Komunikácia v cudzích jazykoch sa pre nás stáva takmer nevy−
hnutnosťou. Bez ich znalosti si už takmer nenájdeme zamestnanie
doma, nehovoriac o zamestnaní v zahraničí. Je dobre, ak školy ve−
nujú tomuto predmetu zvýšenú pozornosť a využijú aj možnosti
výmeny skúseností s vyučujúcimi zo zahraničia. 

Hostí z Thajska očaril mladý huslista R. Bubenčík, ktorého sprevádzala M.
Cmoriková, druhá sprava. Na spoločnej fotografii spoliu s hosťami aj obidve
riaditeľky Mgr. Mária Žišková a PaedDr. Lívia Hrušková 

Tradične chlebom a soľou privítali thajských hostí v SŠ  M. Kameň

Hodina angličtina 
hostí uchvátila  
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Ako nás informovali niektorí pre−
vádzkovatelia, ten posledný, kovo−
vý, ukradli  neznámy páchatelia
pravdepodobne preto, aby ho dali
do zberu. Odvtedy sa tu papiere,
rôzne fľaše či iný odpad, vyhadzu−

je voľne a znečisťuje celý areál. 
Spýtali sme sa preto hovorkyne

primátora Mgr. Eriky Grega, či
mesto zaznamenalo počas zimy
poškodenie, alebo krádež smet−
ných košov aj v iných častiach

mesta a či neplánujú osadiť na
tomto konkrétnom mieste nový. 
Mgr. E. Grega: "V priebehu mi−
nulého a začiatkom tohto roka
boli v okolí Ul. Lučenskej u−
miestnené tri nové smetné ko−

še, ktoré slúžia aj psíčkarom. V
meste bolo za uplynulý rok ta−
kýchto plastových smetných
košov osadených 22 kusov.
Snažíme sa osadiť smetné koše
tak, aby boli v každej časti mes−
ta, nie je však možné, osadiť ich
pri každom obchode, či nejakej
prevádzke. V súčasnosti sa ne−
plánuje osadenie smetného ko−
ša priamo pri Sandokane, avšak
mesto túto problematiku rieši."

−red−

Sandokan dostal od košov košom
Obchodné centrum na Lučeneckej ul. (Sandokan) je hlavne teraz počas rekonštrukcieObchodné centrum na Lučeneckej ul. (Sandokan) je hlavne teraz počas rekonštrukcie
Obchodného domu značne frekventovaným miestom. Nájdete tu obľúbené potraviny, mäsiarObchodného domu značne frekventovaným miestom. Nájdete tu obľúbené potraviny, mäsiar −−
stvo, stávkovú kanceláriu,  pohostinstvo, reštauráciu, kaviareň, kasíno i odevy a obuv. Čo tustvo, stávkovú kanceláriu,  pohostinstvo, reštauráciu, kaviareň, kasíno i odevy a obuv. Čo tu
ale nenájdete, je smetný kôš. ale nenájdete, je smetný kôš. 

Sobota 1.6.2013 bola v Bušinciach
plná radosti a detského smie−
chu. Slávil sa totiž Deň detí.
Obec Bušince pod vedením sta−
rostu Ing. Zoltána Végha tento
rok pripravila pre deti bohatý
program. Deti potešili hasiči,
ktorí predviedli na dvore základ−
nej školy hasičský zásah. V
športových súťažiach sa nedali

zahanbiť ani dospeláci. Po prvý
raz v histórii obce sa maľovalo
na tvár. Detské tváričky sa za
pár minút zmenili na tigrov, spi−
dermanov, žabky, princezné a
pod. Deň detí ukončila krátka
diskotéka. Na toto milé poduja−
tie prišlo celkom 124 detí z obce
a my veríme, že naň budú dlho
spomínať.                 − CV − 

Nielen marec by mal byť mesia−
com, kedy si pripomíname, že i kni−
hy  majú svoj sviatok. Nemé strán−
ky, ktoré často krát  čítame na je−

den dych a hltáme príbehy postáv,
ktoré v nich vystupujú. Krásne ilus−
trácie dopĺňajú najmä obsah v kni−
hách, ktoré sú určené tým najmen−

ším. I deti na ZŠ Poľná vo Veľkom
Krtíši si priniesli svoju kamarátku −
knihu, ktorá ich sprevádza na hodi−
nách čítania. Všetci  si priniesli tú
svoju naj... knižočku, ktorá im je
snáď najmilšia a prečítajú z nej
svojim kamarátom kus príbehu,
ktorý sa v nej odvíja. Mnohí  si pri−
niesli knihy o zvieratkách v ktorých
nachádzame i ľudské vlastnosti a
snažíme sa pri rozhovoroch rozprá−
vať o tom, ako sa majú k sebe
správať nielen nemé tvory, ale

hlavne my, ľudia. Že komunikácia
je medzi ľuďmi veľmi  dôležitá a
aby sme sa vedeli vyjadriť a pove−
dať to, čo chceme, veru potrebuje−
me mať správnu a bohatú slovnú
zásobu. Tú získavame práve číta−
ním. A tak veríme, že kniha predsa
len ostane knihou a najlepším pria−
teľom človeka pri relaxe a získava−
ní nových vedomostí. 

ŽIACI Z 2.A TRIEDY 
na ZŠ Poľná vo V.Krtíši

...a predsa radi čítame
Hoci nás ovládla doba počítačov, kde si každý nájde a prečíta všet−
ko čo potrebuje, ostane pre mnohých z nás kniha − knihou. Siahame
po nej už čoraz menej no napriek uponáhľanej dobe verím, že mno−
hí z nás si predsa len nájdu čas a počas relaxu si prečítajú  pár riad−
kov zo svojej obľúbenej knihy. 

Aj v Bušinciach mali 
DEŇ PLNÝ RADOSTI 

Deti z Poľnej dokázali, 
že kniha je ich kamarát

Deň detí v Bušinciach ostane miestnym deťom určite dlho v pamäti
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Vzťahy: Naberáte sily s novým me−
siacom. Začnete sa venovať s vervou

práci, štúdiu, aktivitám i vzťahom. Známi sa
vám budú pokúšať radiť. Vypočujte si ich po−
zorne, poteší ich to. Zariaďte sa po svojom. 
Peniaze − práca: Vaše dobré srdce, ktoré sa
tak veľmi snažíte pred druhými ukryť, chcete
uplatniť na všetkých frontoch. Pozor, nech
vás len zbytočne a neprávom nevyužívajú.
Zdravie: V tomto týždni, do soboty, Mesiac
ubúda, preto milé dámy, skúste sa v strede
týždňa zamerať na celulitídu: masáže, cviče−
nie, viac zeleru, petržlenu, vody na odvod−
ňovanie a dýchacie cvičenia.  

Vzťahy: I v tomto týždni budú ďa−
lej pokračovať väzby Saturna na

váš Neptún. Pozvoľna sa vám začnú vyjas−
ňovať tajné sny. Hlavne v citovej oblasti ale
nebudete spokojní s vývojom situácie. 
Peniaze − práca: Neúspechy nech vás neod−
radia a naštartujú k novým možnostiam.
Hlavne podnikateľom pomôže mladý, dravý,
ale sebecký človek. Nepadnite do vnútorné−
ho zmätku.
Zdravie: Do sobotného novu skúste delenú
stravu, čistú vodu a bylinkové čajíčky. Vám
voda pomáha v každej forme: sprchy, kúpe−
le s morskou, alebo kúpeľovou soľou, aro−

molampy − a tajné, očisťujúce slzičky. 

Vzťahy: Vaše okolie akosi stále ko−
ná inak, ako by ste si želali vy. To nemusí
znamenať, že sa vám chcú všetci otočiť chrb−
tom, keď budete potrebovať ich pomoc.
Chcú si len vyskúšať svoje možnosti.
Peniaze − práca: Peniaze a úspechy prídu
cez kontakty s druhým pohlavím. Vášne a
príťažlivosť. Vy máte predsa svoj zaujímavý
šarm, tak ho viac využívajte, hlavne začiat−
kom týždňa.
Zdravie: Nenechajte si ”zmoknúť” náladu.
Napätie a konfliktná poloha planét vám pri−
ťažuje. V dobrej spoločnosti, pri spoločen−
skej udalosti, znovu zažiarite. Hneď sa vám

upraví krvný tlak a životná energia. 

Vzťahy: Ak ste sa doteraz nedo−
hodli a nezmierili so známymi, ur−

čite sa vám to už tento týždeň podarí. Starší
príslušníci a aj vzdialená rodina vám trochu
spôsobia problémy. Aj horšie už bolo.
Peniaze − práca: Mnohé finančné možnosti
máte už na dosah. Nebojte sa kariéry a pra−
covných postupov. Zvládnete veľmi veľa,
veď ste dôslední a to si i váš šéf želá.
Zdravie: So zdravím spokojní nie ste, tak ho
posilňujte, ako to vyhovuje vám najlepšie.
Citlivosť a inštinkty vám poradia.
Nepodceňujte cholesterol! Dajte si skontro−
lovať hladinu cholesterolu. 

Vzťahy: Dialóg prispeje k dohode
prijateľnej pre obe strany. Aj z dote−

raz neznámych ľudí sa mnohí môžu stať va−
šimi stálymi priateľmi. Mnohé novoty sa sta−
nú v budúcnosti vašimi istotami. Hľadajte!
Peniaze − práca: Karta: Mečový (zelený) dol−
ník: Dobehnete zmeškané a zabudnuté po−
vinnosti. Pozor na roztržky a malicherné
hádky s mužmi. Prekážky sú nato, aby sa rie−
šili. Nie?
Zdravie: Odľahčite stravovanie ľahšími jedla−
mi. Choďte si zabehať, alebo do fitnes cen−
tra. Niekoho tam spoznáte, čo vám dodá ra−
dosti do cvičenia. Spravte si potom masáž,

aspoň nôh, ktoré si dočiahnete. 

Vzťahy: Dôležitá zmena nastane
pre vás od vplyvu Jupitera, planéty

rastu a expanzie, ktorý sa presunul do váš−
ho znamenia Raka. Všeličo by ste ešte chce−
li domyslieť a prerobiť. Taká už je vaša po−
vaha.
Peniaze − práca: V pozadí máte silnú, šikov−
nú až rafinovanú ženu. Rozhodne pozná kľu−
katé cesty života a vyzná sa v nich.
Počúvnite aj vlastné inštinkty. Tie poradia
najlepšie.
Zdravie: Vyhliadky by mali byť vždy lepšie,
ako realita. Začiatkom týždňa vás potrápia
bolesti hlavy, nervozita a výbušnosť. Nech
vás neoslabí sobotňajší nov mesiaca a zby−

točné výmeny názorov.  

Vzťahy: Mnohí z vášho okolia
majú pri vás pocit obete a manipu−

lovania so sebou. Nikto nechce byť uštvaný.
Vyhrotiť situáciu ultimátom je nebezpečné
pre obe strany. Arogancia škodí.
Peniaze − práca: Blokády, veža, ťažký boj.
Všetko vás obmedzuje, vrátane šéfa a kole−
gov. Ste silná osobnosť. Čas pracuje pre
vás. Prídu aj falošné sľuby a využívačné po−
nuky. 
Zdravie: Už aj muži okolo tridsiatky sú ná−
chylní na zvýšenú hladinu cholesterolu. Ten
môže za mnohé srdcovo − cievne príhody.
Ovplyvňujú to hormóny. Ženské cievy až do

prechodu chráni estrogén.  

Vzťahy: Súčasný vplyv Saturnu má
na vás aj pozitívny vplyv, aj keď sa

vám to tak nezdá. Nedáva vám ružové oku−
liare, ale prehodnocuje. Uvedomíte si, čo
vám stojí za to, a čo nie. Preveruje i v láske. 
Peniaze − práca: Nebuďte prehnane skromní.
Vyzerá to potom, akoby ste nemali záujem.
Nepodceňujte svoje pocity. Peniaze sú
zhmotnená energia. Kupujte len to najnut−
nejšie.
Zdravie: Zdravie je prvou podmienkou na na−
plnenie snov. Kto ho ľahkovážne zanedbá,
nemôže rátať so šťastím. Prechádzky na čer−
stvom vzduchu vám spevnia svaly, dodajú e−
nergiu a vyženú melanchóliu. 

Vzťahy: Vychádza vám mnohé, veď
sa aj snažíte. Mnohí vás pozorujú a

tajne sa vám snažia vyrovnať a nájsť tiež re−
cept na úspech. V terajšej pozícii nechtiac
veľmi vplývate na iných ľudí. 
Peniaze − práca: Bude potrebné spresniť si
pracovné podmienky. Zvlášť ženy sa dosta−
nú do popredia. Financie stabilizujete. V
strede týždňa, pod vplyvom živlu zeme, bu−
dete vecnejší.
Zdravie: Pozor na pokĺznutia a zlomeniny.
Vaše telo si s menšími chorobami časom po−
radí. Viac si všímajte upozornenia tela.
Nepite vodu z nepreverených zdrojov, aby

ste nemali črevné problémy. 

Vzťahy: Škorpiónom vplyv Saturnu
momentálne veľmi nepomáha. Dokážu

sa však lepšie zorientovať, hlavne v negatív−
nych veciach. Ukáže sa im i to, čo sa pred
nimi tajilo. Dokážete sa vyhnúť nerozumným
krokom.
Peniaze − práca: Začarovaný kruh a všade aj
finančné záväzky. Brzdite svoj temperament
a dajte si pozor, aby ste neprestrelili a ne−
spôsobili si ťažkosti. Buďte seriózni i aj se−
be. 
Zdravie: Vďaka svojim zdravotným ťažkos−
tiam uznajte, že aj zlé je na niečo dobré.
Saturn vás oberá o optimizmus. Starším hro−
zí pobyt v nemocnici. Ozvú sa staré bolesti.

Mladších tiež choroby neobídu. 

Vzťahy: Snažíte sa mnohým ľuďom
pomôcť, ale ako keby ste narážali na múr.
Môžete negatívne ovplyvniť vašu pozíciu.
Možné sú straty a obvinenia, že príliš risku−
jete a ste tvrdohlaví.
Peniaze − práca: Poradí a akokoľvek pomôže
starší muž, ktorý môže byť aj z rodiny. Jeho
rokmi overené myslenie má dlhotrvajúcejšie
názory na postupy a investície. 
Zdravie: V týchto dňoch sa nemusíte cítiť
najlepšie po zdravotnej stránke. Erotika by
mala súvisieť s dušou. Zlá energia cúva.
Sebaistota a spokojnosť duše regenerujú te−
lo a telesnú energiu. 

Vzťahy: Možno ste sa rozhodli zmeniť
životný prístup k ľuďom a problémom s nimi
súvisiacimi. Nebojte sa, vy vždy dokážete
zladiť vaše plány a predstavy s reálnymi
možnosťami. Vynájdete sa.

Peniaze − práca: Hlavne ženy zožnú úspechy,
ktoré sú v ich možnostiach. Zariadia si to
tak, aby boli úspešné po mnohých strán−
kach. Pomôžu a poradia aj mužom.

Zdravie: Pri daždivom počasí budete cítiť ú−
navu kostí, kĺbov a kolien. Uvarte si huspe−
ninu, spevňuje chrupavkové väzivo. Nohy
budú ohrozené. Nepreťažujte ich zbytočne.
Chráňte ich pred prechladnutím. 

BARAN  - 20. 3. - 19. 4.

BÝK  - 20. 4. - 20. 5.

BLÍ�ENCI -  21. 5. - 20. 6.

RAK - 21. 6. - 21. 7.

LEV - 22. 7. - 22. 8.

PANNA - 23. 8. - 22. 9.

VÁHY - 23. 9. - 22. 10.

ŠKORPIÓN - 23. 10. - 21. 11.

STRELEC - 22. 11. - 20. 12.

KOZOROŽEC - 21. 12. - 19. 1.

VODNÁR - 20. 1. - 18. 2.

RYBY - 19. 2. - 19. 3.

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
Luna cúva, telo sa ľahšie bude zbavovať škodlivín. Očisťujte nielen telo, ale i dušu, hociLuna cúva, telo sa ľahšie bude zbavovať škodlivín. Očisťujte nielen telo, ale i dušu, hoci
to teraz nepôjde ľahko. Ani počasie nám meteorológovia nesľubujú najideálnejšie. Na slto teraz nepôjde ľahko. Ani počasie nám meteorológovia nesľubujú najideálnejšie. Na sl −−
nečné lúče sa teraz veľmi spoliehať nedá a nemôžeme ich ovplyvniť. To, čo máme vo svonečné lúče sa teraz veľmi spoliehať nedá a nemôžeme ich ovplyvniť. To, čo máme vo svo −−
jej moci, sú naše vlastné emócie. Držme ich pod kontrolou, aby sme neubližovali ostatnýmjej moci, sú naše vlastné emócie. Držme ich pod kontrolou, aby sme neubližovali ostatným
ľuďom vo svojom okolí, ale ani sebe.ľuďom vo svojom okolí, ale ani sebe.


