
Už privial osud opäť čas, pre ktorý
srdce puká zas. Do tmy sa kahanec
nádeje už po 15−násty raz zapáli, 

a do duše boľavej  spomienky naleje.
S láskou a úctou spomíname na 

našu drahú mamu, starú mamu a tetu
JARMILU GAŠPAROVIČOVÚ

z V. Krtíša,  ktorej náhly odchod 
si s bolesťou pripomenieme  13. 8.

Bez Teba, mama milá, chlad vanie, z hviezdnatej oblohy,
a boľavé srdcia len spomienka na Teba teplom pohladí 

Dcéra Helena s rodinou, syn Peter, neter Marieta 
a synovec Pavol s rodinami

Smutných 15 rokov bez Teba

Osud nám nevráti, čo čas vzal.
Zostali nám len spomienky

a hlboký žiaľ. 
Dňa 12.augusta 2013 uplynie

20. rokov od vtedy, ako nás 
opustil náš  drahý manžel, 

otec a brat 
ĽUBOMÍR HAŠKO  z Veľkého Krtíša. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S láskou spomínajú najbližší. 

Stále nám chýbaš
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l Termín ukončenia rekon−
štrukcie cesty je koniec toh−
to roka, stihne sa to v tomto
termíne? 

"Za predpokladu štandard−
ných klimatických podmienok
termín nebude ohrozený."

l Čo všetko sa v rámci re−
konštrukcie na tomto úseku
urobí? Zmení sa profil niek−
torých zákrut, nové premo−
stenia, spevnené svahy a po−
dobne?
"V rámci rekonštruovaného ú−

seku cesty I/75 dôjde k úprave
smerového a výškového vedenia
trasy. Zrealizujú sa nové vý−
stužné gabionové múry v mies−
tach terénnych nerovností (nad
priepustami), zrekonštruuje sa
odvodňovací systém stavby a
bezpečnostné zariadenia." 

lHlavným dôvodom prepa−
dávania cesty je vplyv ban−
skej činnosti − jej poddolova−
nie. Ako sa zabezpečí to, aby
sa cesta neprepadávala aj v
budúcnosti? 

"V schválenej projektovej do−
kumentácii, je navrhnutý vý−
stužný štrkový vankúš, ktorý
plní funkciu statickej súdrž−
nosti prvku, to znamená, že
pôsobí ako jeden celok pri prí−
padných budúcich poklesoch
podložia. Nakoľko bol vypra−

covaný banský posudok na tú−
to stavbu, výsledkom bolo sta−
novisko, že dané územie je už
stabilizované a v budúcnosti
sa nepredpokladajú žiadne
poklesy podložia."

l Aké budú celkové náklady
na rekonštrukciu a odkiaľ sa
na ňu získali financie? 
"Stavba je financovaná zo štruk−
turálneho fondu EÚ program
OPD 2007 − 2013. Predpokladaný
náklad stavby je 4,5 mil. eur."

Obchádzky vodièom za�a�ujú nervy a z peòa�eniek vy�ahujú „eury“
Podľa harmonogramu rekonštrukčných prác na ceste I/75 v úseku medzi Veľkým Krtíšom

a Pôtrom má byť cesta uzavretá od marca približne do konca roka. Rekonštrukcia by teda
mala byť približne v polovičke prác. Spýtali sme sa hovorkyne Generálneho riaditeľstva
Slovenskej správy ciest Mgr. Zuzany Hromcovej na aktuálnu situáciu s prácami, i na to, čo
všetko sa urobí v rámci rekonštrukcie. 

Rekonštrukcia cesty teda podľa hovorkyne prebieha podľa
plánu a koncom roka by sme už mohli jazdiť po vynovenej,
kvalitnej a bezpečnejšej ceste. Pevne veríme, že tak bude,
pretože obchádzky z Veľkého Krtíša po kľukatých úzkych
cestách preverujú nervy vodičov a vyťahujú eurá z ich peňa−
ženiek.                                                                             −red−

očas horúcich dní ponú−
kajú príjemné osvieže−
nie vody našich jazier,

kúpalísk a priehrad. Takmer
každý deň sa chodievali
osviežiť k želovskému rybní−
ku aj Liliana Kurišová spolu
s družkou svojho brata
Jozefa Ivetou Pavlovou, kto−
rý to však nerád videl. Aj v
stredu, 7. 8. 2013, sa obe vy−
brali k rybníku. Ako zvyčaj−
ne si vybrali miesto pri
hrádzi, kde si sadli a občas
sa išla jedna či druhá osvie−
žiť k vode. Keď sa približne
okolo jednej−druhej vybrala
trochu osviežiť Lila, jej spo−
ločníčka ostala sedieť na de−

ke. Na blízku nebol v tom ča−
se nikto, kto by bol videl, čo
sa vlastne v nasledujúcich
okamihoch  stalo. 

Pravdepodobne sa však
Lila pri vchádzaní do vody
pošmykla a ponorila sa pod
hladinu. Podľa vyjadrenia
družky jej brata. Ona naj−
skôr chvíľu čakala, či sa Lili
vynorí, a keď stále nevy−
chádzala z vody, išla pre po−
moc ku skupine kúpajúcich
sa návštevníkov rybníka,
ktorí boli vzdialení asi 200
metrov. Ako nám potom po−
vedali Jozef Kováč, Stanislav
Pompa, Matej Kováč a Denis
Kováč oni, ani ostatní z ich
skupiny nevideli čo sa stalo
a o utopenej nevedeli, až
kým k ním neprišla  žena a
nepožiadala ich o pomoc.
Okamžite zavolali záchraná−
rov a potom sa snažili nájsť
telo, ale nič nevideli. O nie−
koľko minút neskôr prišli
príslušníci Hasičského a zá−
chranného zboru z V. Krtíša,
ktorí na člne začali prehľa−
dávať rybník. 

(Pokračovanie na str. 26)
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l 1. „Nedalo sa už nič robiť“, hovorí smutne
Iveta Pavlová družka brata utopenej,
ktorý so sklonenou hlavou kráčal vedľa
nej n 2. − 3. Záchranári a hasiči nešťastnej
žene už nemohli pomôcť

1.

2.

3.



"Spustla už záhrada, spustol aj
dvor. Ticho je v dome, nepočuť

Tvoj hlas v ňom. Tíško si trpela,
ubolené srdce prestalo Ti biť,

zaspala si tíško, hoci si, drahá
mamička moja, chcela žiť. Ťažko

je bez Teba, smutno je nám všetkým, 
nič už nie je také, ako bolo predtým."
Dňa 22. 8. 2013 sme si pripomenuli 

smutné 2. výročie úmrtia našej drahej mamičky, svokry
a starkej ZUZANY HROMADOVEJ z Horného Bukovca. 

S láskou spomína dcéra a syn s rodinou.

To, čo bolo medzi nami,
bude večné

"Ťažko je bez Teba, smutno je
nám všetkým, už nič nie je také,

ako bolo predtým. Už niet 
návratu, ani nádeje, len cesta 
k hrobu nás k Tebe privedie."

S láskou spomíname na nášho 
milovaného JOZEFA GÁLA zo Želoviec, 

ktorý nás opustil 
pred dvomi rokmi 18. augusta. 
"My, ktorí sme ho mali radi, nezabúdame. 

Vy, ktorí ste ho poznali, chvíľkou ticha spomínajte."
S láskou spomína celá smútiaca rodina.

Naše srdcia ubolené 
spomínajú na Teba každý deň

„Blízki moji, hory naše pozdravte,
v srdci obraz môj si v svojom 

nechajte a v spomienkach 
večerami, budem navždy spolu 
s vami prežívať chvíľe krásne.“

Dňa 13. 8. 2013 si pripomenieme
3. výročie chvíle, kedy nás

navždy opustil náš otec a manžel
IVAN KAŠIAR vo veku 49 rokov. 

S láskou a úctou spomínajú 
dcéry Alexandra, Dominika,

Frederika, syn Ivan a manželka Jana.

Naše srdcia ubolené 
spomínajú na Teba každý deň

"Ubolené srdce dlhou a ťažkou
chorobou prestalo biť, nebolo

lieku, aby ďalej mohlo žiť."
S hlbokým zármutkom 

oznamujeme, že 27. júla 2013 
vo veku 68 rokov nás navždy 

opustil JÚLIUS MARKO 
z Veľkého Krtíša. 

S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina

Tvoja  pamiatka
je stále živá
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Poďakovanie lekárom 
Tohtoročný júl začal pre mňa veľmi nepríjemne.

Hospitalizáciou na očnom oddelení v Banskej Bystrici. A
aby toho nebolo málo, pridal sa malý chirurgický problém.
Vykľula sa z neho veľmi vážna vec. A tak okamžite po pre−
pustení z očného oddelenia nasledovala urgentná hospita−
lizácia na chirurgii vo Veľkom Krtíši. Bránila som sa zu−
bami − nechtami, do veľkokrtíšskej nemocnice som ísť ne−
chcela. Moje protesty boli zbytočné, nik ma nepočúval, hos−
pitalizácia a urgentná operácia boli nevyhnutné.

Ujal sa ma MUDr. Zoltán Bášti. Jemu obzvlášť a celému
kolektívu chirurgie v nemocnici vo Veľkom Krtíši pod vede−
ním primárov MUDr. Richarda Resutíka a MUDr. Róberta Švid−
raňa chcem vysloviť obrovské ĎAKUJEM! Ďakujem za profesio−
nálny i veľmi ľudský prístup, za príkladnú starostlivosť po−
čas môjho pobytu, za to, že mi veľmi, veľmi pomohli. Bola
som milo prekvapená správaním lekárov, sestier, ošetrova−
teľov, sanitárok na oddelení i na operačnej sále. Skutočne
máme chirurgiu na veľmi dobrej úrovni a dúfam, že to tak
ešte dlho ostane.

VĎAKA, PÁN DOKTOR BÁŠTI. Za vysoko odbornú medi−
cínsku starostlivosť, za mimoriadne ľudský prístup počas
celého môjho pobytu, za milé slovo a povzbudenie na ope−
račnej sále. PRAJEM LEN VŠETKO DOBRÉ DO ĎALŠIEHO

ŽIVOTA.                                     IVETA ŽLNKOVÁ

Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte ich na hraciu kartu a na 
záver ich pošlete  alebo prinesiete
ku nám do redakcie. Tým ste  spl−
nili podmienku zaradenia do žre−
bovania o prvú cenu  − perma−
nentku na Kupko Aquatermal
Strehová a dve vecné ceny.  

VEĽA ŠŤASTIA!

AUGUSTOVÁ

KUPÓNKA
č.2

AUGUSTOVÁ KUPÓNKA

Milí čitatelia, možno aj vy
poznáte vo svojom okolí
zaujímavých ľudí, ktorí svo−
jim umením, talentom a
schopnosťami vytŕčajú z
priemeru nás, obyčajných
ľudí. Budeme radi, ak nám
dáte tip na zaujímavého a
nadaného človeka − spevá−
ka, hudobníka, maliara, re−
meselníka, športovca alebo
divadelného či filmového u−
melca − amatéra alebo profe−
sionála. Radi o ňom v našich

novinách napíšeme, pred−
stavíme ho, a možno nieko−
ho aj inšpirujeme, aby rozví−
jal svoj talent. 

Každý zaujímavý tip od−
meníme peknou knihou alebo
šiltovkou s logom Pokroku. 

Svoje tipy môžete napísať 
na adresu:

noviny.pokrok@stonline.sk
alebo nahlásiť telefonicky
na čísla 0902 302 102 alebo
0918 59 65 65 
− RUŽENA HORNÁČEKOVÁ− 

H¾adáme talenty 

okresu Ve¾ký Krtíš 

HĽADÁME LEKTORKU
ANGLICKÉHO JAZYKA 

PODMIENKY: 
Vysokoškolské vzdelanie v odbore, 

prax vítaná, práca má dlhodobejší charakter, 
vyučovanie prebieha v pracovné dni v doobedňajších

aj poobedných hodinách.  

VÝHODA: 
Práca doma v rámci mesta Veľký Krtíš.

Akadémia vzdelávania, Mierová 1,
Veľký Krtíš. t. č. 0902 930 225, 
email: avvk@aveducation.sk
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becné oslavy v Želovciach bývajú už
tradične vo veľkom štýle, ale hneď je
potrebné pripomenúť, že je to hlavne

vďaka štedrým sponzorom, a teda z obec−
ného rozpočtu ide na oslavy minimum. Že−
lovce neostali povesti veľkolepej oslavy
nič dlžné ani 3. augusta 2013, keď si pripo−
menuli 686. výročie prvej písomnej zmien−
ky o obci. Ako zlatý klinec, vlastne "zlatý
slávik" bohatého programu želovského
Dňa obce bolo vystúpenie nitrianskeho
Desmodu s ešte populárnejším frontme−
nom kapely Máriom "Kulym" Kollárom.
Kým to však na pódiu riadne roztočili, a my
sa pokúsime túto úžasnú atmosféru popísať,
už mali Želovčania a ich hostia    niekoľko
hodín z bohatého kultúrno − spoločenské−
ho stretnutia obyvateľov za sebou. Už v
skorých ranných hodinách boli totiž pri−
pravené stánky, šiatre, pódium, ale aj rôz−
ne atrakcie pre deti aj dospelých. Kým sta−
rosta obce Ing. Július Makó, CSc., vítal
hostí na perfektne pripravenej recepcii v
spoločenskej miestnosti obecného úradu,
priestranstvo pred obecným úradom sa
začalo napĺňať Želovčanmi a ich hosťami,
od toho najmenšieho drobizgu, cez nohaté
tínedžerky a sebavedomých tínedžerov, až
po generáciu ich rodičov a prarodičov. 

Ľudia obchádzali stánky, nakukli do
nich, a ak ich niečo zaujalo, pri rôznych
dobových aj moderných hrách sa prista−
vovali, niekde niečo kúpili ale predovšet−
kým sa snažili nájsť tieň pred páliacim

slnkom, ktoré si v túto sviatočnú sobotu
dokazovalo svoju silu. Deti od vyšantenia
na hojdačkách, či skákania na nafukova−
com hrade neodradili ani priam tropické
horúčavy a pravidelné dopĺňanie tekutín
mali na starosti dospelí. Všade, kde sme sa
pozreli bolo plno detí a zjavne sa bavili, čo
bol dôkaz toho, že na nich organizátori dob−
re mysleli − na rôznych miestach na ne ča−
kali hojdačky, preliezačky, rôzne interaktív−
ne hry ale aj miesta, kde sa mohla naplno
rozvinúť ich kreativita pri kreslení, maľo−
vaní, či vypaľovaní rôznych motívov do
preglejky. 

Po slávnostnej recepcii začala oficiálna
časť osláv slávnostnou sv. omšou, ktorú ce−
lebroval Mgr. Erik Hanzen v prírodnom
amfiteátri pred obecným úradom. Na du−
chovnú atmosféru naviazal svojim prího−
vorom k občanom starosta Želoviec
Ing. Július Makó, CSc., ktorý všetkých sr−
dečne privítal, zaželal im  pekné popolud−
nie, dobrú zábavu, príjemné stretnutia so
známymi a priateľmi, ale nezabudol ani v
tento sviatočný čas spomenúť, že ho mrzia
niektoré aktivity pár Želovčanov, ktorí ako−
by vedome chceli zabrzdiť rozvoj v obci,
ktorý mohol priniesť nielen investície ale
aj pracovné miesta.
K prítomným sa prihovorila aj riaditeľka

ZŠ s MŠ Mgr. Anastázia Sedmáková a pra−
covníčka obecného úradu Marika
Jadroňová, ktorá celý program moderova−
la.   Po slovách starostu sme medzi sebou

skonštatovali, že ktovie čím to je, že v Že−
lovciach to aj v minulosti bolo tak ako v
Kulyho piesni, ktorou asi o hodinu na to
rozpálil hľadisko, už aj tak riadne rozho−
rúčené od augustového slnka : 

"Pod snehom láva čaká na svoju chvíľu/ 
Všetci sme nabití plus, alebo mínus/ 

Hádam sa nestretnú dva rovnaké póly/ 
Občas sa zrazíme, často to bolí... " 

Nepredbiehajme však. Po starostových
slovách sa zrejme viacerí zamysleli nad
tým, aké ťažké je v našom okrese s vyso−
kou mierou nezamestnanosti nájsť si prá−
cu, a či nie je krátkozraké vedome si od−
plašiť potenciálneho investora.  Slová do
duše vystriedali drsné tóny tzv. "mulatság"
piesní nielen v Maďarsku populárnej srb−
skej skupiny 3+2. Na hudobnej scéne pôso−
bí táto skupina od začiatku 90−tych rokov
minulého storočia a v jej repertoári sú na−
jmä ľudové, veselé piesne upravené do mo−
derného šatu.     

Úmorná horúčava si vyžadovala občer−
stvenie, ktoré mali Želovčania a pozvaní
hostia zadarmo. Išli sme sa teda osviežiť aj
my. Keď sme si dopriavali príjemné dúšky
vody, vošla do miestnosti bez väčšieho roz−
ruchu partia mladíkov. Pre mnohých to
boli neznámi mladí muži, až na jedného,
ktorého tvár sa často objavuje na obrazov−
ke. Kuly! Ak by sme neočakávali jeho prí−
chod, ani by sme nevedeli, že prišla očaká−
vaná skupina Desmod. Jej členovia i s
Kulym boli prirodzení a medzi ostatnými

Ku koloritu letných prázdninových dní neodmysliteľne patria už aj v našom okrese obecné slávnosti. Ak by si niekto myslel, že sú to
len bezduché "bašavely", pri ktorých všade doširoka − doďaleka rozvoniava guľáš či pečená klobása, počuť folklór či smiech šantiacich
detí − je na omyle, pretože každé obecné oslavy v našom okrese sú jedinečné, zaujímavé a so žiadnymi inými nezameniteľné. Kým v
Dolinke rozvoniava med a medovina nielen zo Slovenska ale aj Maďarska a Čiech, v Modrom Kameni je to sviatok gaštanov,
Neninciach majú už roky fantastickú priam rodinnú atmosféru, v rámci ktorej privítajú hostí z niekoľkých štátov, Novej Vsi sú spá−
jané s vatrou zvrchovanosti, Malých Zlievcach so športom, Leseniciach s varením guľáša, vo Veľkom Krtíši s vôňou hrozna, vína a pi−
va... A takto by sme mohli hodnotiť ďalej, pretože na väčšinu nás starostovia osobne pozývajú, pretože chcú mať aj pre budúce gene−
rácie aj na papieri zachované obecné podujatia, na ktorých sa v tomto uponáhľanom čase stretnú rodiny, priatelia a známi a my sa
ich s vďakou a radi zúčastňujeme. 

O

Pozdrav čiatateľom Pokroku od Kulyho:
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ľuďmi, by sme ich ani nepoznali. Nemali
žiadne hviezdne maniere a pred koncer−
tom sa prišli ešte trochu občerstviť a posil−
niť chutným jedlom. To, že sme sa zhodou
okolností stretli s členmi skupiny Desmod
v jednom časopriestore sme využili a poži−
adali Kulyho o krátky rozhovor.  Bol pri−
rodzený, milý a bez zaváhania súhlasil s
rozhovorom pre Pokrok. Keďže zvonku z
pódia znela hlučná hudba skupiny 3 + 2,
ktorá nám znemožňovala nerušený rozho−
vor, zašli sme na chodbu obecného úradu.
Niekoľkonásobný zlatý slávik bol veľmi
prirodzený a milý, a mohli sme začať   na−
ozaj krátky voľný rozhovor: 

lBoli ste už v tomto roku na dovolenke? 
Kuly: "Toto leto ešte, bohužiaľ, nie. Zatiaľ
sme toto leto neoddychovali, ale chystáme sa
niekedy v auguste, ale iba tak na štyri dni
medzi koncertmi si niekam odbehneme." 
lVaše koncerty sú plné ľudí, ktorých teší−
te svojim vystúpením, čo naopak vás pote−
ší na vašich koncertoch? 
Kuly: "Samozrejme, že sa tešíme, keď príde
veľa ľudí, keď poznajú naše pesničky, najmä
na to sa tešíme."
l O tomto koncerte sme dosť informovali
aj v našich novinách, ale kde a kedy najb−
ližšie budete vystupovať v okolí? 
Kuly: "Dnes po koncerte odchádzame ešte na
vystúpenie do Dunajskej Stredy, ale kde bu−
deme ďalej hrať, takto z hlavy neviem pove−
dať, ale viem povedať našu www stránku  −
www.desmod.sk a v sekcii koncerty si záu−
jemcovia môžu pozrieť všetky podujatia a
koncerty, kde budeme hrať."

l Vaše vystúpenia a prejav napríklad v
programe Adela show, alebo iných, sú
vtipné a veselé, ale vaše pesničky sú také
melancholické, citlivé. Prečo je to tak?
Neuvažovali ste aj o nejakej vlastne relá−
cii? 
Kuly: "Jaj, jaj to nie, vlastnú reláciu nie. Ale v
pohode sa takýchto relácií zúčastňujem. Ja som
v súkromí veselý človek, ale čo sa týka sklada−
nia textov, tak mám radšej melanchóliu. Tie
pesničky sú síce smutné, ale keď si to človek pre−
berie v hlave, tak je tam kus veľkej nádeje, že to
dobre dopadne." 
lMáte skutočne krásne piesne, moja ma−
minka má 76 rokov a vždy, keď spievate
„zober ma domov“, dá si hlasnejšie rádio.
Hovorí, že máte krásny hlas a pekné pies−
ne.  
Kuly: "Ďakujem, pozdravujte maminku, teší
ma to."
l Do akej miery poznáte náš okres?
Približne pred rokom ste boli na Hrkofeste
v Sklabinej... 

Kuly: "Ale Hrkofest vraj už skončil, ako som
počul..."  
l... bol aj tohto roku, len už bol iný hlavný
sponzor. Hrali ste teda v Sklabinej a teraz
hráte v Želovciach, stávate sa pomaly
znalcom nášho okresu? 
Kuly: "V pohode, nám je to jedno, kde na
Slovensku hráme. Ale aj náš gitarista mal fra−
jerku z V. Krtíša, ale už sa rozišli. Aj Peťo
Cmorik odtiaľto pochádza a myslím si, že po−
znám aj viacerých ďalších ľudí, ktorých som po−
znal, ale momentálne si nespomeniem." 

lKde sa vám hrá lepšie? V komornejších
priestoroch, halách alebo vonku na festi−
valoch? 
Kuly: "Nám je to jedno. My máme radi dobrú
náladu a je to jedno, či v malých kluboch, kul−
turáku,  na koncertoch alebo open air festiva−
loch. Hlavne, aby bola dobrá zábava." 
lMy veríme, že dobrá zábava bude aj tu.
Mohli by ste pre čitateľov pokroku niečo
napísať?     
Kuly trochu zarazene: „Napísať?“
l Iba nejaké krátke venovanie. 
Kuly: "Á ták, ja som si už myslel že mám napí−
sať nejakú esej alebo niečo také. (Smiech).  Ale
venovanie napíšem rád. A čo tam mám napí−
sať?"

Kuly napokon krátke venovanie pre vás
napísal, poďakovali sme sa zaň aj za roz−
hovor a viac sme ho už nezdržiavali, aby sa
stihol pred koncertom trochu občerstviť a
prezliecť sa, aby bola nálada naozaj dobrá.
A to, že bola výborná, sme mohli po kon−
certe povedať nie iba my, ale všetci, ktorí
sa sobotňajšieho koncertu Desmodu zú−
častnili. Kapela to rozbalila svojou prvoti−
nou a postupne pridávali ďalšie, známej−
šie, chytľavejšie až s Kulym spievalo aj hľa−
disko a niektorí si doslova užívali bez−
prostrednú prítomnosť niekoľkonásob−
ných zlatých slávikov. Tak ako trojica mla−
díkov do pol pása obnažených tesne pod
pódiom. Hoci sa pod ich veselým správa−
ním podpísala aj priam tropická horúča−
va, Kulyho piesne prežívali s ním. 

(Pokračovanie na str. 6) 
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Keď už chcela kapela skončiť a vyzeralo
to, že to myslí vážne, na pódium vyšiel sta−
rosta obce a po krátkom dohovore s
Kulym sa muzikanti vrátili späť k svojim
nástrojom a mikrofónom. Tento čin, ktorý
divákov potešil, Kuly zhodnotil s humo−
rom jemu vlastným: " Už sme chceli skončiť,
ale starosta nás vrátil späť, lebo povedal, že to
nie je len tak, že sme pojedli klobásky, tak si to
máme pekne aj odohrať... " 

Prídavku sa všetci potešili, ale potom už
Desmod musel naozaj skončiť, pretože ich
čakal spomínaný koncert. Ešte na javisku
však dal Kuly Želovčanom verejný prí−
sľub, že na budúci rok si zmerajú sily s po−
pulárnou hudobnou skupinou EDDA.
Kulyho vyprevádzali fanúšikovia až do au−
ta, ale pred tým ešte ochotne zapózoval s
fanynkami. Desmod síce odišiel, ale super
nálada tu po nich ešte hodnú chvíľu zosta−
la. 

Po krátkej prestávke prišla na pódium
skupina Elite Duo, ktorá až do polnoci ro−
bila vynikajúcu náladu všetkým zabávajú−
cim sa, a medzitým bolo losovanie bohatej
tomboly, v ktorých bolo až vyše 80 cien.
Takmer všetky hlavné ceny ostali domá−
cim a z prvej ceny LED televízora sa pote−
šila Alžbeta Godová. Keď už na Želovce
padla nočná tma, z reproduktorov začali
znieť slová známej piesne ostravského
pesničkára Jaromíra Nohavicu o kométe:  

" Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, 
chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela, 

zmizela jako laň u lesa v remízku, 
v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků... 
Slová o kométe zneli v rachote ohňo−

stroja a iskierkach padajúcich hviezdičiek
(pripomínajúcich malé kométky, ktoré na
oblohe zažiaria len chvíľku). Prítomní  sa
mohli aj počas veselých osláv zamyslieť
nad pravdivosťou tých slov. 
Žijeme tu a teraz, a ťažko už po rokoch

niekto zistí, do akej miery, a ktoré slo−
vá pesničkára na koho sadli. Mali by
sme sa aj v takýchto chvíľach zamysli−

eť, ako žiť, aby po nás niečo ostalo.
Pýcha márnivá to iste nebude, tá sa
rozplynie v nekonečnosti vesmíru. To,
čo môže po nás ostať sú však pekné,
hodnotné  a užitočné veci, dobré skut−
ky a spokojní ľudia, ktorí si chcú svoj
život na tejto planéte prežiť čo najkraj−
šie, najplnohodnotnejšie a najspokoj−
nejšie,  ako sa len dá. A o to, aby tretí
augustový želovský sviatočný deň bol
presne taký, sa pričinili všetci pracov−
níci obecného úradu na čele so staro−
stom Ing. Júliusom Makóm, CSc., za čo
im patrí ozaj úprimne poďakovať. 

Poďakovanie sponzorom: Hlavný sponzor ABG Želovce s.r.o., VÚC BBSK , TVOJEAUTO
s.r.o., Zoltán Uhrík, V.M.TIR Valentíny, Mgr. Andrea Legényová, ELEMONT s.r.o., JUDr.
Ondrej Vajs,   ELEKTRO ZOLO − V. Krtíš, TESCOMA, B−Style  Estera Ballová, BRUTEX
Jozef Svorník ml., HOLTON  s.r.o., Edita Rausová − Čerstvé mäso a mäsové výrobky, ME−
GA V. Krtíš, Ing. Kristián Balík, Vinohradnícka rodinná firma Ďuríkovci, INMEDIA
spol. s.r.o., LAVOX  Jozef Lavrík, Kultúrny spolok Victoria, ZO Jednoty dôchodcov
Slovenska Želovce CPB, spol. Sklabiná, Štefan Bojtoš, Fontána Želovce s.r.o., KVETY
Katarína Balážová, B.B. Metal s.r.o., Ján Kalmár, SHR, Víno  GA−BOR, Gabriel Oravec;
OÁZA − Lenka Čevajková; Ing. Ján Furák  −  Výrobňa medzistienok; ELTECH Nenince; Atilla
Kováč  SHR Želovce; MAS Partnerstvo Krtíšskeho poiplia; Firma Garancia, s.r.o.; A−Kreativ;
Baretti, s.r.o.,  stavebná  firma  Slovenské Ďarmoty; Zelenina  Lakatoš Jozef; TKA, s.r.o.,
Násaly; HB ENERGY, s.r.o.; Veľkosklad SUMA V. Krtíš; Lekáreň MILKA Želovce; Peter
Baláž − Zelenina; Firma Petina; Obchod a stavby Sokol Marek; Bidvest  Slovakia, s.r.o.; Stihl
predajňa Veľký Krtíš; Pavol Goda; Judka Kozmová.   Spomenutí sponzori sa pričinili o
to, že obecné oslavy boli vskutku štedré a bohaté, čo bolo prísľubom toho, že vynikajú−
ce želovské oslavy tu budú aj o rok, na rozdiel od spomínanej kométy, ktorá k sa k nám
vráti len v roku 2061...  − R. HORNÁČEKOVÁ −  FOTO: RH, MS, RENÉ, AK −

Dokončenie zo str. 5
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Ešte pred niekoľkými rokmi v dru−
hej polovici  júla Slovensko zahorelo
vatrami zvrchovanosti. Deklaráciu o
zvrchovanosti Slovenska prijal parla−
ment 17. 7. 1992 a na počesť tohto ak−
tu sa na celom území Slovenska zapa−
ľovali vatry. Žiaľ, rokmi sa Slovensko
akoby stávalo menej slobodným, ale−
bo už v ľuďoch vypršalo nadšenie zo
samostatnosti, a vatier ubudlo. Na to,
že sme samostatní, však nezabúdajú v
Novej Vsi a už po 16−ty krát tu horela
vatra zvrchovanosti. Obyvatelia si už
na tento prejav slobody zvykli a oča−
kávajú ho s radosťou. Je to zároveň aj
pripomenutie si dňa obce, kedy sa zí−
du susedia, známi a priatelia aj z oko−
litých obcí. Starosta obce Štefan
Paholík aj v tomto roku v piatok 2. 8.
privítal na zrenovovanom detskom
ihrisku, kde pribudol aj nový altánok
i domčeky pre deti, obyvateľov obce i
hostí, medzi ktorými boli aj starosta
M. Krtíša Ing. Václav Hájevský s rodi−
nou, i vedúca súboru Krtíšan Lýdia
Takáčová. 
Práve súbor Krtíšan zabával prítom−

ných hostí celý podvečer. Od najmen−
ších členov Krtíšančeka až po "zaslú−
žilých" členov Krtíšana predviedli
profesionálne výkony, na ktoré sme  u
členov tohto súboru už zvyknutí, a
ktoré im priniesli uznanie na celom
Slovensku i za hranicami. Či už to bo−
li tance z Plachtiniec, Hrušova, vý−
chodniarske čardáše, cigánske i lati−
no  rytmy, alebo moderné ponímanie
tanca najmladších členov súboru, zo−
žali tanečníci zaslúžený potlesk.
Rezké tance svojimi sólovými vystú−
peniami dopĺňala mladá, talentovaná
a k tomu ešte sympatická cimbalistka
z D. Strehovej Alžbeta Bystrianska.
Počas celého večera sa o veselé príbe−
hy zo svojho života s prítomnými hos−
ťami delil "Janko báči z Tisovca", teda
evanjelický farár a.v. na dôchodku
Mgr. Ján Ďurov. 

Po kultúrnom programe zapálil sta−
rosta Š. Paholík vatru zvrchovanosti
a pozval všetkých prítomných na do−
brý poľovnícky guláš šéfkuchára
Jozefa Diheneščíka i občerstvujúce
nápoje, ktoré čapovala Zuzana
Vargová. Nechýbali ani tradičné do−
máce pagáče a pampúchy, ktoré
napiekli miestne gazdinky Emília
Bariaková, Mária Vargová a Anna
Králiková. Prítomným hosťom ich po−
núkali Ivana Majánová a Daniela
Suchánska. Dobrá nálada, ktorú na−
vodili folkloristi, pokračovala pri dis−
kotéka pána Klinčoka až do skorých
ranných hodín. 

Obyvatelia Novej Vsi sú radi, že sa v
ich obci nezabudlo na Deklaráciu o
zvrchovanosti Slovenska, ktorú si
každoročne pripomínajú týmto podu−
jatím a veria, že o rok sa pri vatre zvr−
chovanosti stretnú znovu. 

−RENÉ−  

Novoveš�ania na zvrchovanos� nezabúdajú
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účastňujú sa ho nielen
domáci so svojimi rato−
lesťami, ale aj rodiny z

okolitých dedín, či z
Veľkého Krtíša. No v tomto
roku sa v sobotu 27. júla
2013 podujatie konalo na in−
om mieste ako obvykle a nies−
lo názov Biblický les.
Hlavným organizátorom bol
tentoraz Cirkevný zbor ECAV
v Príbelciach, ktorého zbo−
rovou farárkou je Mgr.
Zuzana Alcnauerová a cir−
kevným dozorcom Milan
Pástor. Možno si kladiete o−
tázku, prečo práve Biblický
les v spolupráci s cirkev−
ným zborom. Odpoveď je
jednoduchá − náš cirkevný
zbor zanedlho oslávi 400. vý−
ročie svojho založenia a po−
dujatie Biblický les bolo sú−
časťou tohto významného
jubilea.

Ukážky z biblických príbe−
hov, ako aj pekné herecké
výkony mládeže a farára
Mgr. Mateja Alcnauera v do−
bovom oblečení, boli konci−
pované tak, aby im rozumeli
aj tí najmenší. Biblické po−
stavy interaktívne vťahovali
deti do deja, snažiac sa roz−
víjať ich detskú predstavi−
vosť a fantáziu. V príbehoch
sa odrážala nápaditosť, kre−
atívne spracovanie a v nepo−
slednom rade boli spojené so
zamyslením a ponaučením.
Naplno sa to prejavilo v žia−
riacich očkách detí, ich ra−
dosti z každej biblickej po−
stavy a úloh, ktoré dokázali
splniť. Posledné stanovište
bolo pri poľovníckej chate
Jazaro, kde každú skupinu
privítala pani farárka.
Cirkevný dozorca zároveň
odmenil deti balíčkom a líst−

kami do tomboly. 
Všetci tí, ktorí mali chuť

tvoriť, spoznať a naučiť sa
niečo nové, mohli využiť svo−
je kreatívne ruky a vyskúšať
si zručnosť v tvorivých diel−
ňach. Príťažlivými činnosťa−
mi boli maľované štipčeky s
rôznymi ozdôbkami ako aj

maľovanie prekrásnej Lutherovej
ruže. Tiež navliekanie korá−
likov, so snahou vytvoriť si
náhrdelník alebo náramok,
prípadne spôsob dekorácie
servítkovou technikou. 
Veľký záujem bol aj o plete−

nie košíkov pod vedením fa−
rárky Mgr. Anny Kukulovej,
ktorá je v tejto činnosti nao−
zaj výborná. Nechýbalo ma−
ľovanie na tvár, ako aj mno−
hé športové aktivity. 

Zaslúžený úspech zožal aj
skvelý guľáš, ktorý navarili
členovia poľovníckeho zdru−
ženia Podskala, pod taktov−
kou starostu obce Ing. Tibora
Čierneho. Veľkú radosť de−
ťom urobili aj hasiči, vďaka
ktorým sa celá lúka zmenila
na bohatú penu, po ktorej sa
deti mohli brodiť ako po sne−
hu. Pani farárka poďakovala
všetkým sponzorom, ktorí
potešili deti darčekmi do
tomboly, tiež Mgr. Alene
Mackovej, ktorá od začiatku
príprav na podujatie úzko
spolupracovala s vedením
cirkevného zboru. 

Zvlášť poďakovala za mate−
riálnu a finančnú pomoc,
ako aj za manuálnu prácu,
OcÚ v Príbelciach, Agro−
družstvu, PZ Podskala a
DHZ Príbelce.  

(Pokračovanie na str. 9)

1. Prekvapenie pre deti od hasičov − „zasnežený“ svah v lete 1. Prekvapenie pre deti od hasičov − „zasnežený“ svah v lete ll 2. Stvorenie sveta − rozpráva Diana Cesnaková 2. Stvorenie sveta − rozpráva Diana Cesnaková 
ll 3. Noachova archa − rozpráva Laura Štefanidesová 3. Noachova archa − rozpráva Laura Štefanidesová ll 4. Babylonská veža − rozprávajú Michaela Puškárová 4. Babylonská veža − rozprávajú Michaela Puškárová 
a Nikola Győrgyová a Nikola Győrgyová ll 5. Desať Božích prikázaní − hovorí Michal Kupec 5. Desať Božích prikázaní − hovorí Michal Kupec ll 6. Narodenie Ježiša − rozpráva 6. Narodenie Ježiša − rozpráva 

Mgr. Mária Kollárová Mgr. Mária Kollárová ll 7. Povolanie prvých učeníkov − hovorí In7. Povolanie prvých učeníkov − hovorí Ing. Zuzana Lupová a Pavel Párničan g. Zuzana Lupová a Pavel Párničan ll 8. Modli8. Modlitbatba
Pánova − hovorí Zuzana Bajová 9. Slepec pri Jerichu − rozpráva MVDr. ZuPánova − hovorí Zuzana Bajová 9. Slepec pri Jerichu − rozpráva MVDr. Zuzana Gajdošová a Bc. Veronzana Gajdošová a Bc. Veronika Červočováika Červočová

Stalo sa už pekným zvykom, že Obecný úrad v Príbelciach každoročne pripravuje
pre deti počas letných prázdnin v spolupráci s Poľovníckym združením Podskala
podujatie Rozprávkový les. 

Z

l

1.

2.

3. 4.



(Dokončenie zo str.8)
Tiež hereckým predstavite−

ľom biblických postáv za ich
výkony, Štefánii Selskej za
kostýmy, ďalej ženám pri
práci v tvorivých dielňach a
ďalším ženám, ktoré ochotne
napiekli výborné domáce zá−
kusky. 

Na záver tohto pekného
dňa sa účastníci zišli pri ne−
ďalekom mieste  zvanom "ko−
stolík", kde sa dodnes na−
chádzajú pozostatky staro−
bylého malého kostola. Tu
zaznela krásna hymnická pi−
eseň "Slovensko moje", tiež
hymna ECA "Hrad prepevný"
a modlitba, ktorú povedal
pán farár Mgr. Alcnauer.

Keď sa pripravuje akéko−
ľvek podujatie, je za tým veľmi
veľa práce, a preto každý,
kto akýmkoľvek spôsobom
prispel k tomu, aby tento
deň priniesol deťom radosť a
rodičom, ako aj všetkým zú−
častneným spokojnosť, si za−
slúži veľké "Ďakujem".  

− Mgr. ANNA KOLLÁROVÁ − 
CIELOVÁ 
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0,55 eur / kg

0,90 eur / kg
l RELAXÁCIE 
l ONLINE 

PORADENSTVO
Nemocničná 757 

(banícka slobodáreň, 2. medziposchodie

vpravo), Veľký Krtíš

tel. 0908 969 219, www.centrumbienestar.sk tel. 0908 969 219, www.centrumbienestar.sk 

PhDr. ANNA BALGOVÁ, 
psychologička
PORADENSTVO 

PRE DETI 
A DOSPELÝCH 
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"Gulášmajstri" z Leseníc sú kvali−
tou svojich gulášov vychýrení po
celom okolí a zúčastňujú sa via−
cerých podujatí nielen v našom
regióne. Aj to bol jeden z dôvo−
dov, prečo sa rozhodli aj oni  pri−
praviť súťaž vo varení gulášov v
domácom prostredí. Hlavnú tak−
tovku prípravy zobral do svojich
rúk Jozef Gemer:

"Chodievam variť guláš na"Chodievam variť guláš na
rôzne podujatia, či už dorôzne podujatia, či už do
Selian, K. Kosíh, ale aj doSelian, K. Kosíh, ale aj do
Maďarska a vlani sme boli ajMaďarska a vlani sme boli aj
v Hontianskych Nemciach.“ v Hontianskych Nemciach.“ 
Zmerať svoje sily v kuchárskom

umení sa napokon odhodlalo päť
odvážnych družstiev, z ktorých
boli štyri domáce, lesenické a jed−
no utvorené priateľmi z
Maďarska. Ostrý štart pretekov
bol v sobotu 27. 7. 2013 o 10.00
hod. v areáli miestneho futbalo−
vého ihriska a dovariť guláše ma−
li súťažiaci do 15.00 hod.
Družstvá sa rozložili v tieni stro−
mov a začali s čistením zeleniny,
krájaním mäsa a všetkým, čo ku
gulášu patrí. 
J. Gemer so svojím Klubom stov−

károv pripravoval bábguláš (fa−
zuľový guláš) a veril, že u  poroty,
ktorá mala jednotlivé guláše na−
koniec hodnotiť, uspeje. Aby však
nebodaj netrpeli hladom, kým sa
kotlíková pochúťka uvarí, pri−
pravili na zahryznutie, len tak
narýchlo, grilované klobásky a
kapra. 

Každý kuchár má 
pripravené tajomstvo
Hneď vedľa varili maďarskí pri−

atelia, alebo skôr rodina. Veď

medzi nimi bola dcéra J. Gemera,
Michaela a  hlavným kuchárom
bol jej manžel László Galamics.
M. Gemerová:  "My sme sa roz"My sme sa roz−−
hodlihodli pre poloveckú špecialitupre poloveckú špecialitu
takzvaný "palóczgulyás". takzvaný "palóczgulyás". 

Pripravuje sa z baPripravuje sa z baraniehoranieho
mäsa a dávajú sa tam aj fazumäsa a dávajú sa tam aj fazu−−
ľové struky a smotana. Dúfam,ľové struky a smotana. Dúfam,
že to bude porote chutiť." že to bude porote chutiť." 
Pri ďalšom súťažiacom družstve,

až na jednu výnimku, potvrdzuj−
úcu pravidlo, zaujalo rovnaké
priezvisko. Bungyi team tvorili
Róbert, Magdaléna, st., Magdaléna,
ml., Mária a Mónika Fridrichovci
a spolu s nimi aj Ondrej Bartoš.
Hlava rodiny R. Fridrich: "Túto"Túto
súťaž som si nemohol nechaťsúťaž som si nemohol nechať
ujsť. Aj keď som sa iba dnesujsť. Aj keď som sa iba dnes
doobedu vrátil z jazdy. Čodoobedu vrátil z jazdy. Čo
treba zabezpečiť, abytreba zabezpečiť, aby
bol náš guláš najlepší,bol náš guláš najlepší,
som manželke hovoril tesom manželke hovoril te−−
lefonicky." lefonicky." 

PO Hunter Lesenice sa
schádza pri rôznych príle−
žitostiach a nemohli chýbať
ani na tomto podujatí. Veď,
podľa mnohých, práve po−
ľovníci pripravujú najlepšie
guláše. Na súťaži varili guláš

z 3 druhov mäsa − diviaka, srnca i
daniela. Pravda toho iba z mraz−
ničky, keďže sa ešte nemôže loviť. 

Pavol Petrovič: "Sme dobrá"Sme dobrá
partia, ktorá sa rada zíde pripartia, ktorá sa rada zíde pri
práci v lese spráci v lese so zverou, ale aj prio zverou, ale aj pri
zábave. Podporujú nás aj našezábave. Podporujú nás aj naše
manželky.“manželky.“
Svoju kuchársku kožu niesli na

trh, teda na súťaž, aj mládežníci z
obce, ktorí si svoje družstvo na−
zvali BATMAN a jeho vedúcim
bol Peter Keťko: 

"Každý z nás už varil pri ne"Každý z nás už varil pri ne−−
jakej príležitosti guláš. Pretojakej príležitosti guláš. Preto
sme sa rozhodli skúsiť to aj vsme sa rozhodli skúsiť to aj v
tejto súťaži. Pripravujem mietejto súťaži. Pripravujem mie−−
šaný guláš, kde je mäso bravšaný guláš, kde je mäso brav−−
čové aj z diviaka. Nemusímečové aj z diviaka. Nemusíme
zvíťaziť, stačí ak sazvíťaziť, stačí ak sa

umiestnime na pódiu." umiestnime na pódiu." 

Vôňa gulášov prilákala
aj divákov z dediny
S pribúdajúcim časom pribúda−

li do kotlíkov jednotlivé ingredi−
encie, koreniny i nejaká špeciali−
ta hlavného kuchára, ktorá mala
dodať gulášu to, čím by tromfol o−
statných súťažiacich. Čakanie,
kým sa všetko uvarí na tú sprá−
vnu mieru, spríjemňovala všet−
kým ľudová i diskotéková hudba
a na osvieženie bol pripravený aj
malý bazén. S radosťou ho využí−
vali najmä mladší súťažiaci.
Jednotlivé družstvá prišli počas
dňa povzbudiť aj priatelia    a zná−
mi a s blížiacou sa hodinou vy−
hodnotenia rástla nervozita.
Všetci boli zvedaví, komu sa v
nultom ročníku súťaže vo varení
gulášu v Leseniciach najviac da−
rilo, a ktorý guláš najviac chutil
porote. Zvedaví na to boli aj via−
cerí obyvatelia dediny, ktorí sa
prišli na ihrisko pozrieť, a samoz−
rejme aj ochutnať uvarené gulá−
še. 
Porota hodnotila, ochutnávala a

porovnávala jednotlivé vzorky
pripravených gulášov a nakoniec
sa zhodla, že najviac sa v tomto
roku vydaril guláš, ktorý varili
členovia PO Hunter Lesenice. Na
druhom mieste skončili maďar−
skí súťažiaci s palóczgulášom a
tretie miesto obsadil Bungyi te−
am Fridrichovcov. Okrem hlav−
ných cien a diplomov pripravili
organizátori aj zvláštnu cenu pre
to družstvo, ktoré malo najzohra−
tejší tím a pripravilo aj najlepšie
prostredie na ochutnávku i na
varenie gulášu. Aj z tejto ceny sa
tešili lesenickí poľovníci. 
Po vyhlásení výsledkov už moh−

li jednotlivé družstvá ochutnať aj
guláše svojich súperov a ohodno−
tiť, či porota vo svojom hodnote−
ní náhodou nechybovala. V
družnej nálade pokračovalo to−
to kulinárske podujatie až do
podvečerných hodín. Množstvo
ľudí, ktorí sa nakoniec na ihris−
ku zišli i počet súťažiacich
družstiev, je dobrou predzves−
ťou, že súťaž vo varení gulášu v
Leseniciach bude mať aj ďalšie
pokračovanie.                 −René−

1. Poľovnícka organizácia Hunter Lesenice: zľava Ján
Macko, Marek Macko, Zsolt Péter, Alexander Macko,
Pavol Petrovič a Dominik Macko

2.  Batman team: zľava Marek Čelomický, Ladislav Lackovský,
Viktor Kolárik, Mário Celeng a Peter Keťko
3. Klub stovkárov: zľava Vincent Gemer, László Galamics, Ján
Pavlík, Peter Hudec, Alexander Lőrincz, Jozef Gemer a Tibor Varga
4. Bungyi team: zľava Magdaléna Fridrichová, st., Róbert
Fridrich, Ondrej Bartoš, Magdaléna Fridrichová, ml., Mária
Fridrichová a v pokľaku Mónika Fridrichová
5. Družstvo z Maďarska: Michaela Gemerová, László Galamics,
Ágnes Molnár, Péter Szklenár a Gábor Sági 

l

1.

2.

3. 4. 5.
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Veľa vecí beriete až prí−
liš vážne, no a to do−
konca aj seba. Stále
budete mať v predsta−
ve, ako je všetko zlé,
ako sa vám nedarí a
akú smolu máte.
Blízkosť neúspechu,
ako aj to, že ho cítite vo
vzduchu, neznamená,

že v ňom budete existovať. Odignorujte
ho a sústreďte sa na veci, ktoré fun−
gujú a „šlapú“ ako hodinky. Čím viac
sa budete presviedčať o nezdare a spa−
dať do sebaľútosti, o to viac si to bude−
te zhmotňovať, až sa v ňom ocitnete po
kolená. Všetko sa dá zvrátiť, nezabú−
dajte na to.

Partnerstvo kvitne a vy
ste šťastní. Všetko na−
preduje presne tak, ako
ste si vysnívali. Cítite po−
koj a hlavne to, že niekam
patríte. Ste súčasťou
denného kolobehu via−
cerých ľudí a tento po−
cit vás napĺňa. 
Podporenú máte všeo−

becne aj komunikatívnosť, čo sa posta−
rá aj o skvelé výsledky v práci. Len si
dávajte pozor, aby ste neskĺzli do pa−
puľnatosti a odvrávania tam, kde si to
„nemôžete dovoliť“. Osamelé „ryby“ by
sa mali sústrediť na vzdelávanie, láska
si vás nájde sama. 

Hľadíte až príliš ďale−
ko dopredu. Je to síce
fajn mať predstavu o
budúcnosti, ale vám
začína utekať a unikať
realita, ktorá prebieha
tu a teraz. Vízie o tom,
ako by to všetko malo
byť, radšej preneste do

daného konkrétneho dňa, čím sa vy−
hnete len teoretizovaniu a rovno začne−
te podľa toho žiť. Neuškodil by vám ani
zdravý nadhľad (v napojení na okolie
a ľudí), od ktorého ste akosi upustili a
spadáte viac do akéhosi diktátorstva a
rozkazovania, čo niekto môže brať ako
zneužívanie. 

Menšia dominantnosť,
ktorá sa vo vás zobúd−
za, nikomu neuškodí.
Preto je úplne v poriad−
ku,  keď ju pustíte von
a tým sa zároveň vyhne−
te akémusi sebatrýzne−
niu. Okrem toho by ste
mali viac počúvať, do−
stáva sa k vám veľmi veľa cenných rád,
ktoré by nemali zostať nevypočuté a ne−
povšimnuté. Veľmi vám pomôžu svojím
prístupom hlavne staršie, vyzretejšie o−
sôbky, ktoré vedia, o čom život je.
Očakávajte pestrejší spoločenský život,
ktorý vás vtiahne do víru skvelej zába−
vy, kde sa uvoľníte a vypnete. 

Ste ako loď na mori,
ktorá sa hojdá strieda−
vo na menších a väč−
ších vlnách vytvára−
ných vonkajším oko−
lím. Máte tendenciu
bojovať, ale pre tento−
krát je lepšie splynúť s
rytmom vĺn a naladiť
sa na ich pravidelnosť,

čím sa vám podarí dokonalé zladenie a
vyhnete sa problémom. V prípade, že
budete bojovať, budete viac viditeľnej−
šími a o to skôr narazíte na skaly ale−
bo si vás okolie podmaní natoľko, že
pôjdete ku dnu alebo utrpíte karambol.
Jednoducho povedané, prijímajte dia−
nie a situácie počas dní s pokojom, na
kopanie nohami ešte príde čas. 

Pokoj šíriaci sa okolo
vás využite na dokonče−
nie rozrobených prác
(ženských aj mužských)
v domácnostiach a zá−
hradách. Budete sa ve−
novať zveľaďovaniu o−
kolia a miesta, v kto−
rom žijete a tým viac prispejete k svojej
pohode. Naskočili ste a nabehli na ur−
čité životné tempo, ktoré sa vám začína
páčiť a vychutnávate si všetko, čo do
dní prichádza. Usídlil sa vo vás pokoj
a harmónia, ktoré sú pre túto dobu
vzácne. Týždeň v znamení zveľaďova−
nia a dotvárania. 

V prípade núdze alebo
urgentnosti sa spoľah−
nite na svojich priate−
ľov a známych, ktorí
vám vždy ochotne a ne−
zištne pomohli. Inak to−
mu nebude ani po tieto
dni, budete viac vyhľa−

dávať blízkosť ľudí, ktorí vás chápu a
vedia, kým v skutočnosti ste. Máte plné
zuby upätosti a sebakontroly, preto za−
túžite po ventile, ktorý si môžete v po−
koji aj dopriať. Buďte sami sebou, po−
čas tohto týždňa si to môžete dovoliť.
Vyhnite sa oblúkom akýmkoľvek veľkým
zmenám. Zdravie – túto oblasť vystihne
slovo stabilné.

Vás, ako živel, neza−
staví nikto a nič. Je va−
ša sezóna, ktorú si vy−
chutnáte naplno. Už s
príchodom slnečných
dní ste vytiahli túlavé
topánky, ktoré na
cestách, či výletoch de−
riete ostošesť. Týždeň
vám prinesie príjemné chvíle, cestova−
nie, zábavu – jednoducho úplný relax a
bezstarostnú pohodu. Z tej vás však vy−
trhne jedna záležitosť (úrady – papie−
rovanie), ktorú si musíte vybaviť a to
neodkladne. Potom môžete znovu na−
behnúť na cestu, z ktorej vás táto po−
vinnosť vykoľajila. Zdravie – prečiste−
nie tela.

Pokojný týždeň prine−
sie pokojné dni, cez
ktoré preplávate, ani
nebudete vedieť ako.
Zavalení bežnými po−
vinnosťami si ani neu−
vedomíte, že je koniec
týždňa. Menšiu nervo−
zitu pocítite v prepoje−

ní na prácu, kde je však vhodnejšie po
tieto dni držať jazyk za zubami. Je to
záležitosť, ktorá sa behom jedného
dňa, dokonca aj hodiny, utrasie a vy sa
veľmi rýchlo zaradíte do pracovného
kola. Pozor na krádež a stratu. Zdravie
– pokožka, koža (znamienka, vyrážky,
opary, otlaky a pod.).

Vy po tieto dni príliš
nevystrkujte svoje rož−
ky, nedopadlo by to
najlepšie. Ste tak v za−
pálení pre spravodli−
vosť a svoju vlastnú
pravdu, že ste náchylní
veľmi rýchlo spadať do
hádok a slovných (ni−
ektorí aj do fyzických)
potýčok. Veľmi rýchlo vzplaniete a za−
horíte, skúste to mať pod kontrolou, ste
dostatočne silní, aby ste to ukorigovali.
Počas týždňa budete ako zápalka, kto−
rou nehodno škrtnúť. Tí, o niečo pokoj−
nejší, sa utiahnu do svojho vnútorného
sveta, prípadne sa budú venovať svoj−
mu duchovnému rastu a analyzovaniu. 

Všetko je u vás v poriad−
ku. Čo sa malo dorie−
šiť, sa dokončieva a vy
sa budete cítiť ľahučkí
ako pierko. Dokonca aj
konflikt medzi vami a
známym sa urovná.
Celkovo neočakávajte
žiadne extrémy na ži−
adnom poli. Plynulý

priebeh dní vám prinesie rodinnú po−
hodu. Vytvorí sa vám viac voľného ča−
su, ktorý je dobré venovať hlavne rodi−
ne, deťom a potom priateľom.
Nenútenosť je presne to, čo by ste mali
vpustiť do svojho života, vďaka čomu si
ho budete viac vychutnávať. 

Potichu sa k vám pla−
zia negatívnejšie pocity
– strach, obavy  a v pr−
vom rade bezmocnosť
pohnúť so záležitosťa−
mi. Ste skvelí teoretici,
ktorí majú radi všetko
premyslené, ale pri pre−
mietnutí do skutočnosti
vám vždy konečný výsle−
dok skreslí vaša výbušnosť, nervozita a
unáhlenosť. Pokúste sa popracovať na
trpezlivosti, ktorá všetko „vypiluje“ k
tomu, že sa vám to podarí podľa vašich
predstáv. Chcelo by to z vašej strany aj
viac prejavov lásky, vďaky, nehy, poci−
tov k najbližším a milovaným. Je na
mieste, aby ste mali radi aj sami seba...



12.8. STV1 l 09:30 −
S Talianom v kuchyni:
Gnocchi l 10:10 − Dempsey
a Makepeacová: Dravec l

11:05 − Sila lásky V. 166 l 12:00 − Správy RTVS l
12:20 − Maigret: Maigret a mŕtvy tulák l 13:55 −
Sila lásky VI. 188 l 14:55 − Sila lásky VI. 189 l
15:45 − Dr.House VIII.: Mŕtvy a pochovaný 7/23 l
16:30 − Správy RTVS l 16:55 − Počasie l 17:05 − S
Talianom v kuchyni: Match point l 17:45 − Duel
l 18:20 − 5 proti 5 l 19:00 − Správy RTVS l 19:45 −
Počasie l 19:50 − Góly − body − sekundy l 20:10 −
Buď šťastná! l 22:05 − Rossella 1/7 l 23:45 −
Uragán l 00:35 − Dempsey a Makepeacová:
Dravec l 01:20 − Dámsky klub l 02:40 − Rossella

1/7 l 04:25 − Správy RTVS
"N" 

l 09:55 − Šaty l 11:05 −
Interview s Fidelom l 12:00 − Živá panoráma l

12:35 − Na ľudovú nôtu l 12:55 − Siesta: Senior
klub l 13:25 − Bakalárske návraty 1997: Muky
lásky l 13:45 − Chalupárium alebo Keď v meste
padla... 2002 l 14:20 − Smiem prosiť...? l 15:00 −
Apropo TV l 15:25 − Návraty k Bratislavským
pondelkom: Jedenáste prikázanie 5/5 l 16:30 −
Odpískané l 17:00 − MS 2013 v atletike l 20:00 −
Od prisťahovalca po milionára: Henry Steinway
− zrod legendy l 20:55 − VAT − Veda a technika l
21:25 − Letné kino na Dvojke: Ako som prežil to−
to leto l 23:30 − Góly − body − sekundy l 23:35 −
Počasie l23:40 − Apropo TV l00:00 − Polnočný a−
teliér: Ateliér l 00:25 − Správy RTVS "N" 

l 09:10 − Kobra 11 VII. 4−
5/14 l 11:15 − Upírske den−
níky II. 8/22 l 12:10 −

Mentalista III. l13:05 − Odložený prípad III. 8/23
l 14:00 − Dr. House III. 10/24 l 15:00 − Dva a pol
chlapa V. 18/19 l 15:30 − Krok za krokom II. 8/24
l 16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VI.
21/25 l 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY l

17:20 − Lampáreň l 17:45 − Susedia l 18:30 − Dva
a pol chlapa V. 19/19 l 19:00 − TELEVÍZNE NO−
VINY l 20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 −
POČASIE l 20:30 − Búrlivé víno l 21:40 − Slunce,
seno a pár facek l 00:35 − Nočné Televízne novi−
ny l 00:55 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad
VI. 21/25 l 01:45 − Dr. House III. 10/24 l 02:25 −
Odložený prípad III. 8/23 l 03:10 − Kobra 11 VII.
4−5/14 l 04:40 − Lampáreň l 04:55 − TELEVÍZNE
NOVINY 

l 10:00 − Kráska a zviera l
12:00 − Kto nájde priateľa,
nájde poklad l 14:40 − Áno,

šéfe! Jaroslav Žídek l15:55 − Páli vám to? l17:00
− NOVINY O 17:00 l 18:00 − SÚDNA SIEŇ: Si ú−
chylák! l 19:00 − KRIMI l 19:30 − NOVINY TV
JOJ l 19:59 − ŠPORT l 20:10 − NAJLEPŠIE
POČASIE l 20:20 − Cumlikátor l 22:35 − SLNKO,
SENO, SLANINA l 00:05 − Haló l 00:45 − Diablov
denník l 03:00 − SLNKO, SENO, SLANINA l
04:00 − Pochybnosti 
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DOVOLENKOVÁ POHĽADNICA 

PRIATEĽOV POKROKU... 

l Kde a kedy ste zažili
svoju najkrajšiu dovo−
lenku, resp. najkrajší
dovolenkový zážitok?

"Všetky moje dovolen−
ky boli niečím zaujíma−
vé a vždy sa stalo niečo,
pre čo bolo hodno si ich
zapamätať. Nezáleží,
na ktorom mieste dovo−
lenkujete, ale s kým ste.
A vtedy je pre vás dovo−

lenka nezabudnuteľná.
Najradšej spomínam na do−
volenky svojho detstva, kedy
ste si ešte mohli rozložiť stan
a zakúriť ohník  na hocija−
kom mieste. 

Pochodili sme kus
Slovenska, ale takmer pravi−
delne sme istú časť dovolen−
ky trávili v Západných
Tatrách v Žiarskej doline.
Rada spomínam na plavbu
na pltiach pod pieninskými
Tromi korunami, na čaro
Zádielskej doliny, na nebez−
pečnú jazdu starou embéč−

kou tisíckou po−
čas prudkého le−
jaku v
Kvačianskej do−
line, na riskant−
nú plavbu po
Máchovom jaze−
re, na žmurka−
nie tigra v praž−
skej ZOO ...
Niekedy mám
chuť spraviť si
výlet po sto−
pách dovoleni−
ek svojho det−
stva. Brodiť sa
potokom a lo−
ziť po skalách.

Alebo sa aspoň pozrieť na tie
miesta a zaspomínať si." 

V roku 1987 som mala ob−
jednaný desaťdňový zájazd
vlakom do vtedajšieho
Sovietskeho zväzu k jazeru
Bajkal. Stál 3.500 Kčs. Člo−
vek mieni, ale osud často
zmení. V čase, keď som si zá−
jazd objednávala, som ešte
netušila, že namiesto bale−
nia kufrov budem plánovať
svoju svadbu. A tak som zá−
jazd stornovala. Vždy, keď

čítam o Bajkalskom jazere
alebo vidím nejaký doku−
ment o tomto mieste, stisne
mi srdce a pomyslím si, že to
všetko som mohla vidieť.
Možno raz..."

l Dovolenky sú už v plnom
prúde. Kde sa chystáte tento
rok? 

"Tohto roku plánujem vyu−
žiť dovolenku na upravenie
záhrady a priestorov okolo
rodinného domu. A potom si
budem vychutnávať sladké nič
nerobenie v rodinnom kruhu.
Nemala som veľa času na číta−
nie, a tak by som to chcela po−
čas dovolenky napraviť a
prečítať si niečo pekné."

− red −

... tentoraz od našej stálej dopisovate¾ky 
Márie Balá�ovej z Modrého Kameòa 

... tentoraz od našej stálej dopisovate¾ky ... tentoraz od našej stálej dopisovate¾ky 
Márie Balá�ovej z Modrého Kameòa Márie Balá�ovej z Modrého Kameòa 

nKu fotografiám: 
Bolo veľmi ťažké vy−

brať fotografie, preto−
že ja skôr fotím, ako

fotia mňa. Vybrala som fotky
z mojich "srdcoviek" − a to sú
zrúcaniny. Keď som v polovici
80. rokoch bola prvýkrát na
Čabradi (ešte to bola len divo−
čina a na zrúcaninu sme sa
predierali hustým porastom),
pochopila som, že kúpalisko,
more, chaty sú relaxom pre te−
lo a zážitky s rodinou, či pria−
teľmi, no zrúcaniny sú mojim
relaxom pre dušu. Každý rok
si vyberieme niekoľko zrúca−
nín starých hradov, či kaštie−
ľov. Niektoré nie sú veľmi
navštevované a mnohokrát
sme tam sami. Pre mňa je ob−
rovským relaxom sadnúť si do
tieňa na starý múrik, zabudn−
úť na okolitý svet a cítiť tú u−
žasnú atmosféru, ktorá všade
vládne. Ako by navôkol bola e−
nergia dávnych čias. Zatiaľ
som najviac rada tomu, že sa
mi podarilo dostať sa do
Bzovíka. Väčšinou je brána
bývalého kláštora zamknutá.
Mali sme šťastie, bolo otvore−
né a boli sme tam sami. 

l

Bzovík

Šomoška

Pustý hrad
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l 10:10 − Dempsey a
Makepeacová: Na prahu
smrti l 11:05 − Sila lásky V.

167 l 12:00 − Správy RTVS l 12:20 − Maigret:
Vražda v kupé prvej triedy l 13:55 − Sila lásky
VI. 190 l 14:50 − Sila lásky VI. 191 l 15:45 −
Dr.House VIII.: Úskalia paranoje 8/23 l 16:30 −
Správy RTVS l 16:55 − Počasie l 17:05 − S
Talianom v kuchyni: Arista l17:45 − Duel l18:20
− 5 proti 5 l19:00 − Správy RTVS l19:45 − Počasie
l19:50 − Góly − body − sekundy l20:10 − Nikto nie
je dokonalý l21:15 − Sanitka 9/11 l22:15 − Zákon
a poriadok: Špeciálna jednotka VII.: Podvedený
17/24 l 23:00 − Zákon a poriadok: Špeciálna jed−
notka VII.: Podpaľač 18/24 l 23:40 − Dempsey a
Makepeacová

l 09:50 − Od prisťahovalca
po milionára: Henry
Steinway − zrod legendy l

10:45 − Vrabce z Tŕnia: Bod vzplanutia l 11:30 −
Na moste l 12:05 − Živá panoráma l 12:40 −
Siesta: Senior klub − magazín l 13:05 −
Chalupárium alebo Keď v meste padla... 2002 l
13:55 − Bakalárske návraty 1997: Pacient l 14:15
− Večer v Orfeu l 15:05 − Apropo TV l 15:30 −
Návraty k Bratislavským pondelkom: Ako listy
jedného stromu l 17:00 − MS 2013 v atletike l
20:00 − Prečo chudoba?: Rozkrádanie Afriky l
20:55 − Ambulancia: Deformity nosa a nosovej
priehradky l 21:25 − Letné kino na Dvojke: Môj
najlepší nepriateľ l 23:05 − Góly − body − sekun−
dy l 23:10 − Počasie l 23:15 − Vízie z Inferna−u−
menie proti zabúdaniu l 00:15 − Apropo TV l
00:40 − Kvarteto l 01:05 − Správy RTVS "N" 

l 11:15 − Upírske denníky
II. 9/22 l 12:10 − Mentalista
III. l 13:05 − Odložený prí−
pad III. 9/23 l 14:00 − Dr.

House III. 11/24 l 15:00 − Dva a pol chlapa V.

19/19 l 15:30 − Krok za krokom II. 9/24 l 16:00 −
NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VI. 22/25 l
17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY l17:20 − RE−
FLEX l 17:45 − Susedia l 18:30 − Dva a pol chla−
pa VI. 1/24 l19:00 − TELEVÍZNE NOVINY l20:00
− ŠPORTOVÉ NOVINY l20:15 − POČASIE l20:30
− Búrlivé víno l 21:40 − LAPD: Oddelenie vrážd
8/13 l 22:50 − Nočné Televízne noviny l 23:15 −
NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VI. 22/25 l
00:10 − Dr. House III. 11/24 l 00:55 − LAPD:
Oddelenie vrážd 8/13 l 01:35 − Odložený prípad

III. 9/23 l 02:20 − Kobra 11 

l 10:00 − Cumlikátor 12:00 −
Policajt drábom 14:40 −

Áno, šéfe! Jaroslav Žídek 15:55 − Páli vám to?
17:00 − NOVINY O 17:00 18:00 − SÚDNA SIEŇ:
Slepota 19:00 − KRIMI 19:30 − NOVINY TV JOJ
19:59 − ŠPORT 20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE
20:20 − Než diabol zistí, že si mŕtvy 23:00 − SLN−
KO, SENO, SLANINA 00:35 − Kosti IV. 14

TV PROGRAM

n 15.00 − 19.00 hod.: 
l ŽATVA − tradičný priebeh žatvy, ruč−
ného a strojového mlátenia obilia
l PEČENIE CHLEBA − pečenie chleba
a lepníkov v pôvodných kamenných
peciach a iné tradičné jedlá 
l GAZDOVSKÝ DVOR − ponuka jedno−
duchých roľníckych jedál pri žatve

n 15.00 hod. − OTVORENIE FESTIVA−
LU − uvítací  príhovor starostu obce  
n 15.00 hod. − − 24.00 hod. − 
HONTIANSKE DVORY s ochutnávkou

a posedením pri hudbe a speve −
Gajdošský, Gazdovský, U starej mamy,

Hasičský, Haluškový,  Hrušovský,
Krošniarsky, Dvor priateľov,

Páleničiarsky, Poľovnícky, Pufancový,
Pukanský, Prandorfský, Rozhlasový,

Mládenecký, Vinársky, Východniarsky, 
RZ Hont, Pivnica u Štefana a iné...

TRADIČNÉ REMESLO − ukážky zručnos−
tí remeselných výrobcov zo Slovenska a za−
hraničia.
STABILÁKY − výstava starej roľníckej
techniky zberateľa A. Matušova 
a iných.
n 21.45 − 24.00 hod. −  PÓDIUM PRI
VEŽIČKE   účinkujúci zo Slovenska a
zahraničia  

n 19.30 − 20.00 hod. −  PRVÉ  NÔTY − pri−
vítanka ľudových hudieb 
n 20.00 − 20.30    VITAJTE U NÁS − vystú−
penie FSk HRUŠOV, DFSk RAGAČINKA z
Hrušova 
n 20.30 − 21.00 hod. −  GAJDOVANIE  −

vystúpenie gajdošov z rôznych regió−
nov Slovenska

nn 21.00 hod. − 22.00 hod. −   21.00 hod. − 22.00 hod. −   
TANCOVISKO − vystúpenieTANCOVISKO − vystúpenie

FS HORNÁD z KošícFS HORNÁD z Košíc

n 10.00 hod.  − 18.00 hod. −
l ŽATVA − tradičný priebeh žatvy, ruč−
ného a strojového mlátenia obilia, kon−
ský záprah
l PRÁCA S DREVOM A KAMEŇOM −
opracovanie dreva a kameňa, kresanie,
štiepanie, dlabanie
l UHLIARI − stavba uhliarskej míle a
výroba dreveného uhlia
l PEČENIE CHLEBA − pečenie chleba
a lepníkov v pôvodných kamenných
peciach 
l GAZDOVSKÝ DVOR − ponuka jedno−
duchých roľníckych jedál pri žatve
l VÝSTAVA STAREJ ROĽNÍCKEJ
TECHNIKY A NÁRADIA 
l LESNÁ SCÉNA −  v prírodnom amfi−
teátri účinkujú sólisti a kolektívy z
rôznych regiónov Slovenska / Jaročan
Jarok, Lóťanská dolina Veľké
Lovce,Tradícia  Drážovce, Podlužany,
Vienok Nové Zámky, Úvrať Poltár, FSk
Radzim, SK Vtáčnik Prievidza, SZ Ža−
bokreky a i. / a z programov v amfite−
átri.

n 09.00 hod.  − 20.00 hod. − TRADIČNÉ
REMESLO A TECHNIKA − ukážky re−
meselných výrobcov zo Slovenska, pre−
daj ľudovo−remeselných výrobkov,
škola zručností  v Detskom  dvore a vý−
stava stabilákov zberateľa A. Matušova
z Hrušova 

n 09.00 hod.  − 24.00 hod. − HONTIAN−
SKE DVORY  s ochutnávkou a posede−
ním pri hudbe a speve
n 10.00 hod.  − 16.00 hod. −  PÓDIUM
PRI VEŽIČKE − účinkujú sólisti a ko−
lektívy z Lesnej scény  a z programov v
amfiteátri .

I. programový blokI. programový blok
n 16.00 hod.  − 17.00 hod. −  ZVÍTANIE V
HONTE − Folklórne siločiary Európy
program FS z Chorvátska (Rijeka),
Poľska (Lanckorona), Maďarska
(Veňarec) a z ČR  (Moravská Nová Ves)
n 17.00 hod. − 18.00 hod. − DETI A
TRADÍCIE  − program detských folklór−
nych súborov  Slniečko Detva,
Silištánek Vinodol, DĽH Pliešovce a
Hrušov, heligonkári Strečno  
n 18.00 hod.  − 19.00 hod. − PRI JEDNOM
STOLE −  program folklórnych kolektí−
vov z rôznych regiónov Slovenska
(Kýčera − Čierny Balog, Krakovienka −
Krakovany, Rozmarín −  Pliešovce,
Krnohári −  Brezno, Haviar −  Rožňava,
Prameň Dolná Strehová, Heligonkári z
Oravy)

II. programový blokII. programový blok
n 20.00 hod. −  21.30  S DREVOM
SPOJENÉ− zvykoslovné pásmo z honti−
anskych miest a obcí  HONTIANSKE
NEMCE, CHĽABA,  LACKOV, KRUPI−
NA, PUKANEC, PRÍBELCE, PLA−
CHTINCE, PRENČOV, SAZDICE, SE−
BECHLEBY,  VEĽKÉ TÚROVCE a
FS HONT  z Krupiny
n 21.30 hod. − KEĎ NÁS CHCETE,KEĎ NÁS CHCETE,
TU NÁS MÁTE  −   program  poTU NÁS MÁTE  −   program  po−−
predného folklórneho súborupredného folklórneho súboru
ŽELEZIARŽELEZIAR

Piatok 16. 8. 2013
PROGRAM  NA LAZOCH

Sobota 17. 8. 2013
PROGRAM  NA LAZOCH

PROGRAM  V DEDINE

PROGRAM  V DEDINE

AMFITEÁTER

AMFITEÁTER

Dôležité informácie: Organizátori nezabezpečujú návštevníkom ubytovanie. Parkovanie motorových vozidiel je na
odstavných miestach pred obcou. Vstupné na festival sa platí pred vstupom na podujatie v cene na osobu:

Piatok   5,− eur,   sobota   7,− eur,  dvojdňové  10,− eur  − 50%  zľava pre deti od 6 − 15 r., dôchodcov nad 65 r., študentov
a ZŤP. Deti do 6 rokov zdarma.    Vstupné  zahŕňa  vstup na všetky programy v amfiteátri, v dedine a na lazoch

INFORMÁCIE:  Obecný úrad Hrušov č. 526, 991 42 Hrušov, tel.:  047/4880 122  fax: 047/4880 122 , OP MS 047/4880137.
0918467848, mail: obechrusov@slovanet.sk, brlos.j@azet.sk  www.hrusov.sk

Mediálny partner podujatia: Týždenník POKROK

UTOROK 13. 8.:


