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Na protestnom stretnutí nechý−
bali oprávnené emócie. Jedna z
prostestujúcich, matka piatich
detí, sa vyžalovala: "Už dva me"Už dva me−−
siace som nemala z čoho zasiace som nemala z čoho za−−
platiť za elektrinu. Čakám,platiť za elektrinu. Čakám,
kedy nás odpoja..."kedy nás odpoja..." Ďalší sa ne−
chal počuť, že si na živobytie mu−
sí požičiavať, čo samozrejme nie
je dlhodobé riešenie. Z tejto bez−
východiskovej situácie sa však
veľmi protestujúci neposunuli,
pretože sa dočkali nie veľmi opti−
mistického vyjadrenia od vede−
nia firmy. Pred ľudí predstúpila
za vedenie Ing. Dana Belicová,
obchodná riaditeľka spoločnosti,
kedže  majiteľ  firmy Ing. V.
Kozaňák bol v tom čase odcesto−
vaný služobne v Prahe. Ing.
Dana Belicová: "Dostali sme sa"Dostali sme sa

do platobnej neschopnosti, ado platobnej neschopnosti, a
preto sme nedokázali splácaťpreto sme nedokázali splácať
úvery. Banky nám kvôli tomuúvery. Banky nám kvôli tomu
zablokovali účty. Bohužiaľ, fizablokovali účty. Bohužiaľ, fi−−
nančné prostriedky teda nenančné prostriedky teda ne−−
máme a mzdy vám preto vymáme a mzdy vám preto vy−−
platiť nevieme. Toto musíteplatiť nevieme. Toto musíte
pochopiť." pochopiť." Ľudia však na to po−
búrene zareagovali,  prečo by to−
to mali pochopiť a rešpektovať,
keď ich nerešpektuje nikto a od
mája márne čakajú na výplatu.
Ing. D. Belicová im však predsa
len vliala iskierku nádeje, keď
oznámila, že firmy spoločnosti
Hrko Holding, a.s.,  idú do likvi−
dácie a peniaze určite časom bu−
dú − len si budú musieť na ne eš−
te počkať. Predpoklad je, že by
zamestnancov mohli vyplatiť v
horizonte asi šiestich týždňov.

Všetko bude závisieť od rýchlosti
likvidácie spoločnosti. 
K celému prípadu zaujal stano−

visko aj Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny vo V. Krtíši.

JUDr. Gabriela Urbanová, ria−
diteľka odboru služieb zamest−
nanosti: „Na základe hrozia„Na základe hrozia−−
cich sociálnych nepokojov precich sociálnych nepokojov pre−−
pustených zamestnancov vpustených zamestnancov v
rámci hromadného prepúšťarámci hromadného prepúšťa−−
nia spoločností Hrko Holding,nia spoločností Hrko Holding,
a.s., a ďalších firiem, vykonáa.s., a ďalších firiem, vykoná−−
va ÚPSVaR V. Krtíš nepretrživa ÚPSVaR V. Krtíš nepretrži−−
te aktivity na zmiernenie celejte aktivity na zmiernenie celej
situácie. Úrad vykonal  10. júsituácie. Úrad vykonal  10. jú−−
na 2013 výjazd do spoločnostína 2013 výjazd do spoločností
ohrozených hromadným prepohrozených hromadným prep−−
úšťaním, kde boli na všetky výúšťaním, kde boli na všetky vý−−
vesné tabule spoločností umivesné tabule spoločností umi−−
estnené pokyny k zaradeniu doestnené pokyny k zaradeniu do
evidencie UoZ, k evidencie UoZ, k žiadaniu podžiadaniu pod−−
pory v nezamestnanopory v nezamestnanosti, či dávkysti, či dávky
v hmotnej núdzi. Úradu bolov hmotnej núdzi. Úradu bolo
nahlásené hronahlásené hromadnmadné prepúšťaé prepúšťa−−
nie z nie z 8 firiem, pre 5 z nich boli8 firiem, pre 5 z nich boli
splnené podmienky hromadnésplnené podmienky hromadné−−
ho prepúšťania. Zamestnanciho prepúšťania. Zamestnanci

týchto spoločností sú plynuletýchto spoločností sú plynule
zaraďovaní do evidencie.zaraďovaní do evidencie.
Chceli sme byť nápomocní ajChceli sme byť nápomocní aj
počas prostestu, kde sme vyslapočas prostestu, kde sme vysla−−
li poradenskú skupinu, ktoráli poradenskú skupinu, ktorá
sa aj v spolupráci sosa aj v spolupráci so
Sociálnou poisťovňou snažilaSociálnou poisťovňou snažila
podieľať na zmiernení napodieľať na zmiernení na−−
pätia.“pätia.“ −ms−

Sociálne napätie v spoločnosti hydinárskej firmy Hrko Holding, a. s., graduje. Minulý týždeň situácia vyústila do protestného zhro−
maždenia, ktoré sa uskutočnilo v stredu 14.  8. 2013 pred sídlom firmy vo V. Krtíši. Prišlo naň síce len okolo 50 súčasných a bývalých
zamestnancov, ktorí nedostali výplaty od mája. Suma, ktorú firma svojim pracovníkom dlhuje na výplatách, predstavuje viac ako 700
tisíc eur a týka sa až niekoľko stoviek prepustených z firmy Hrko Hoding a jej dcérskych spoločností. Všetci títo ľudia od mája nevi−
deli svoje výplaty a nedostali ani žiadne odstupné. Firma sa dostala do vážnych ekonomických problémov asi pred tromi mesiacmi,
keď ohlásila svoj pád a hromadné prepúšťanie.  

l Ing. Dana Belicová:Ing. Dana Belicová:
„Peniaze momentálne „Peniaze momentálne 

nemáme, účty v bankáchnemáme, účty v bankách
má firma blokované.“má firma blokované.“

Organizátor protestného stretnutia Juraj Boldog vysvetlil, že nič
iné ako verejný protest zamestnancom už neostalo, keďže vede−
nie s nimi odmietalo opakovane komunikovať. Do uší sa prepu−
steným zamestnancom dostávali len sprostredkované sľuby o vy−
platení peňazí, nikto však nestanovil žiadny termín, kedy sa tak
stane.  

Spoločnosť Osram Slovakia, a.s.
Nové Zámky, prevádzka V. Krtíš,
ktorá v priestoroch bývalého
Liazu vyrába pätice do žiaroviek
i žiariviek, zatvára svoju pre−
vádzku v našom okresnom mes−
te. Približne 50 zamestnancov,
ktorí vo firme pracujú, už vie, že
koncom septembra skončia. Až
44 z nich dostalo výpoveď z ter−
mínom do konca septembra a
približne 2 ľudia ostanú zamest−
naní ešte do konca roka, dokedy
by sa mali likvidovať výrobné
linky a zariadenia. Ako nám po−
vedali viacerí zamestnanci pri
nástupe do nočnej zmeny vo štvr−
tok 15. 8., vedenie ich o situácii in−
formovalo. Podľa nich, príčinou
skončenia výroby v prevádzke
vo V. Krtíši je nerentabilnosť vý−
roby a silná konkurencia z Číny.

Väčšina zamestnancov, ktorí od−
povedali na naše otázky, praco−
vala v spoločnosti 4 − 6,5 roka.
Niektorí boli zamestnaní ešte v
predchádzajúcej firme Vitri,

s.r.o. V tom čase tu vraj pracova−
lo okolo 150 zamestnancov.
Odkedy vraj prišiel Osram, iba
prepúšťali až na dnešných 50 za−
mestnancov, ktorí už majú v ru−
kách tiež výpovede. 
Upratovačka Mária: "Robím tu"Robím tu
4 roky. Neviem, čo bude teraz.4 roky. Neviem, čo bude teraz.
Ženy po 50−tke už nikto neŽeny po 50−tke už nikto ne−−
chce zachce zamestnať. Je škoda, že vmestnať. Je škoda, že v
takom malom meste prídu ďaltakom malom meste prídu ďal−−
ší ľudia o zamestnanie. Ale oší ľudia o zamestnanie. Ale o
chudobu sa nikto nestará.chudobu sa nikto nestará.

Nikoho nezaujímame. Vládu aNikoho nezaujímame. Vládu a
pánov v parlamente vidíme ibapánov v parlamente vidíme iba
pred voľpred voľbami." bami." 

Vedenie firmy však prepuste−
ným pracovníkom ponúka mož−
nosť zamestnať sa v materskej
spoločnosti v Nových Zámkoch. 
Ladislav Klacso (M. Čalomija, v
Osrame 4 roky): "Áno, viem o"Áno, viem o
tejto ponuke, hovorili nám otejto ponuke, hovorili nám o
možnosti zamestnať sa v N.možnosti zamestnať sa v N.
Zámkoch pri rovnakom plate.Zámkoch pri rovnakom plate.
Stravovať sa ale musíme samiStravovať sa ale musíme sami
a hradiť si tiež cestovné. Prea hradiť si tiež cestovné. Pre
mňa je táto ponuka nevýhodnámňa je táto ponuka nevýhodná
aj vzhľadom na to, že mám roaj vzhľadom na to, že mám ro−−
dinu, tri malé deti." dinu, tri malé deti." 
Podobne reagovali aj ďalší pra−

covníci. Vyzerá to teda tak, že
koncom septembra pribudne do
evidencie uchádzačov o zamest−
nanie aj 44 pracovníkov z Osram
Slovakia, a.s. Dúfajme, že podob−
ný osud nepostihne aj ďalších
pracujúcich v našom meste.
Pretože sa šíria informácie o zlej
situácii v niektorých ďalších pod−
nikoch. Verme, že to sú len plané
reči a samé pletky. −René−

Na chudobu každý kašle
Nešťastie nikdy nechodí samo, zvykne sa hovoriť a žiaľ, aj my sme

sa o tom znovu presvedčili.  Pri získavaní informácii o proteste pra−
covníkov Hrko Holding, a.s., sme sa dozvedeli aj informácie o ďal−
šom hromadnom prepúšťaní v našom meste. 

l Len do konca septembra budú ešte pracovníci OsramuLen do konca septembra budú ešte pracovníci Osramu
prechádzať bránou podnikuprechádzať bránou podniku



"Keby sa tak dal vrátiť čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť
Tvoj hlas... Už sa však nevráti, 

čo čas nám vzal, ostali len 
spomienky a v srdci žiaľ." 

Dňa 22. 8. 2013 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý 

PAVEL BÁLINT z V. Krtíša. 
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.  

Spomíname s láskou
a úctou

Dovoľujeme si vysloviť veľké
poďakovanie 

MUDr. Atillovi Rendekovi MUDr. Atillovi Rendekovi 
z chirurgického oddelania

VšNsP, n.o., vo Veľkom Krtíši,
ktorý svojím ľudským prístupom
pomohol zmierniť posledné chvíle

života pri ťažkých zdravotných
problémoch môjho manžela 

JÚLIUSA MARKA z Veľkého Krtíša, ktorý  
nás navždy opustil 27. 7. 2013.  Smútiaca rodina. 

"Odišiel ticho, ako keď odchádza
vánok. Vzal mi pokoj, spánok. 
To, že sa rana zahojí, to je len
klamné zdanie, v srdciach nám

bolesť zostala a tiché spomínanie. 
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si,
ten kto Ťa mal rád, nezabudne. 

Dňa 17. 8. 2013 uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, 

ocko, zať, a švagor JAROSLAV NOVÁK 
z Veľkého Krtíša. 

Nikdy nezabudneme na Teba: manželka Yvetta, 
syn Daniel, švagriná Zlatuna a svokrovci 

Emil a Eva Baďurovci. 
"Smútok rozlieva sa zrazu v mo−
jej duši, hoc´ ako dostal sa tam,
tak to netuším. Snáď vlialo ho

tam len samé poznanie, že odišla
si, že dotklo sa Ťa skonanie. Tak
strácaš sa  nám z vecí, izby poma−
ly, tá Tvoja energia. To, akú sme Ťa
poznali. Chceli by sme Ti  na chvíľu
ešte dať znať, že ľúbili sme Ťa, že máme

Ťa stále radi. Tak vzďaľuješ sa, no naša láska s Tebou
letí tam, hore na oblohu, kde ako hviezda svieti,

aby okom nočným ešte nakuknúť si smela do duší ľudí,
ktorí znamenali pre Teba tak veľa. Mama, už niet

domova, už niet kam ísť, len k hrobu k Tebe. Kytičku 
Ti položiť, so slzami v očiach a ranou v srdci odísť. 

Ty spíš, my žijeme. Ty čakáš, my prídeme." 
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známym, že 9. 8. 2013 nás 

navždy náhle a nečakane opustila naša drahá 
VLASTA TÓTHOVÁ, rod. KORBEĽOVÁ, 

z Veľkého Krtíša vo veku 55 rokov. 
S hlbokým žiaľom sa lúči manžel Jozef, dcéra Diana 

s priateľom, syn Patrik s priateľkou, dcéra Lucia, 
matka Mária, brat Jaroslav s rodinou a ostatná 

smútiaca rodina, priatelia a známi.  
Ďakujem všetkým  za vyjadrenie 

úprimnej sústrasti a kvetinové dary.  

Smúto rozlieva 
sa v duši

"Neplačte za mnou, smrť zbavila
ma bolesti mojej, modlite sa za

mňa, by Pán prijal ma do milosti
Božej." Dňa 8. 8. 2013 vyschla 

fontána  života nášho drahého 
MARTINA JOMBÍKA  

vo veku 86 rokov z Opavy. 
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa s

ním prišli rozlúčiť na opavský cintorín a prejavmi sú−
strasti a kvetinami nám pomohli zmierniť náš žiaľ. 

Navždy spomínajú: dcéra Anka, syn Ján a vnúčatá 
s rodinami, ako aj celá smútiaca rodina. 

Smútočné oznámenie

30. 7. Štefan Lukács, nar.
1931 z Vinice, 31. 7. Anna
Cinkotová, nar. 1920 zo Suchého

Brezova, 31. 7. Viera Števáková, nar. 1944, z V.
Krtíša, 31. 7. Mária Bartošová, nar. 1951 z Opavy, 1. 8.

Mária Jamberová, 1933 z Bátorovej, 2. 8. Zuzana Čieš−
ková, nar. 1928 z V. Krtíša, 3. 8. Terézia Huszárová,
nar. 1939 Kosihy nad Ipľom, 5. 8. Mária Balážiková,
nar. 1936 zo Želoviec, 3. 8. MUDr. Štefan Alexy, nar.
1933 z V. Krtíša, 7. 8. Margita Vámošová, nar. 1923 z
Bušiniec.

OPUSTILI NÁS
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Následne rúrkou rozbil 2 skle−
nené výplne na okne o rozme−
roch 147 x 52 centimetrov a
vnikol do budovy. V kotolni po−
tom rozobrala tým poškodil ply−
nový kotol, poškodil a rozbil 14
uzamknutých interiérových
dverí v oblasti zámky s cylind−
rickou vložkou FAB. Potom zo
steny v kuchyni ukradol prie−
tokový ohrievač, načo z vodo−
vodného potrubia vytieklo asi
44 m3 studenej pitnej vody. To
mu však nestačilo a zo stien vy−
trhal a ukradol najmenej 1 000

metrov dátového kábla zlože−
ného z tenkých medených
drôtikov a tiež zo steny vytrhal
a ukradol elektrické medené
vodiče  v dĺžke najmenej 300
metrov. Poškodením spome−
nutých vecí spôsobil Finančnému
riaditeľstvu SR škodu najme−
nej za 1 282,− eur a krádežou
škodu vo výške asi 583,− euro.
Vytečením pitnej vody vznikla
škoda približne za 115,− eur.
Prípad  objasnili policajti
Oddelenia kriminálnej polície OR
PZ vo V. Krtíši.  Zdroj: KRPZ BB

Blahoželanie ku krásnej 
deväťdesiatke

Nádherných deväťdesiat rokov 
sa dožíva 23. 8. 2013 naša drahá 

HELENA BOROŠOVÁ
z Veľkého Krtíša. 
K jej okrúhlemu sviatku jej 

najbližší  posielajú tento pozdrav: 
"K narodeninám prajeme Ti,
ako to zvykom býva, aby sa Ti
splnilo, čo Tvoje srdce skrýva.

Veľa šťastia 
prajeme ti, nech Ťa nikdy neopúšťa.

Veľa ďalších rokov, veľa šťastných 
krokov, veľa dobrých vecí, najmä pevné

zdravie želáme všetci: 
synovia Milan, Dušan, Rudolf a Jaroslav 

s manželkami, vnuci, vnučky a pravnúčatá.  

Vďaka za ľudský prístup

Prvý smutný rok bez Teba

Èo neukradol, to znièil
Poverený príslušník OO PZ vo V. Krtíši vzniesol obvinenie

Vojtechovi T. (28) zo Železničnej ul. vo V. Krtíši pre prečin krá−
deže a poškodzovania cudzej veci. Obvinený niekedy od 17. 4.
až do 9. 5. 2013 pomocou skrutkovača a  približne polmetrovej
rúrky vypáčil riadne priskrutkovanú mrežu okna na prízemí
budovy na Železničnej ul. 1 vo V. Krtíši patriacej Finančnému
riaditeľstvu SR, B. Bystrica. 



4 / 19. august 2013

Sovieti tento návrh zopako−
vali v máji 1968, avšak vede−
nie štátu tieto návrhy odmiet−
lo. Na základe tejto skutoč−
nosti sa dá uvažovať, či sovi−
etske vedenie intervenciou
vojsk VZ do ČSSR nesledova−
lo aj vojenské strategické o−
tázky, lebo odsunom soviet−
skych vojsk z Rakúska sa do−
stala VZ do vojenskej strate−
gickej nevýhody na stredoeu−
rópskom bojisku vo vzťa−
hu k NATO. 
Ďalej sa z archívnych do−

kumentov dozvedáme, že
v prvých dňoch vojenskej
intervencie vojsk VZ do
ČSSR, ktorej velil armád−
ny generál I. G.
Pavlovskij, vpadlo na na−
še územie 27 divízií, z to−
ho 12 tankových, 13 mo−
tostreleckých, 2 výsadko−
vé a 1 letecká armáda. Na ú−
zemie Slovenska bolo v pr−
vých dňoch  vojenskej okupá−
cie nasadených 48 055 soviet−
skych, 10 372 maďarských vo−
jakov a bulharský pluk s prib−
ližne 1000 vojakmi. V tej dobe
bola na Slovensku rozmiest−
nená len jedna naša rámcová
divízia v počte 1600 ľudí a
proti nej 6 cudzích divízií. To
len na margo názorov, prečo
sme sa nebránili. 

Vstupom vojsk VZ vznikli
pre Slovensko veľké národo−

hospodárske škody na
cestách, budovách, telekomu−
nikáciách a vo výrobe, ktoré
sa odhadovali na stovky mili−
ónov korún. Škody pre vojen−
skú správu za 1 mesiac pred−
stavovali 70 miliónov korún a
2 milióny korún vo valutách.
Štát sa podieľal primeranou
čiastkou na úhradách nákla−
dov spojených s pobytom so−
vietskych vojsk na našom ú−

zemí. Najväčšou tragédiou bo−
lo, že len za dobu od 21.8. do
31.8.1968 zahynulo na
Slovensku 26 osôb a 181 bolo
zranených. V celom Českoslo−
vensku od 21.8. do 17.12.1968
bolo usmrtených v rámci oku−
pácie vojakmi VZ 94 osôb a
345 bolo ťažko zranených.
Celkový počet sovietskych vo−
jakov bol 92 000 a boli rozmi−
estnení v 36 posádkach na ú−
zemí ČSSR. Pobyt soviet−

skych vojsk na našom území
sa stretával u občanov s nesú−
hlasom. V roku 1969 z 36 sovi−
etskych posádok sa v 21 kona−
li protestné manifestácie ob−
čanov požadujúcich odchod
sovietskych vojsk z nášho ú−
zemia. Najväčšie demonštrá−
cie sa konali v Prahe pri pr−
vom výročí vpádu vojsk VZ a
po hokejovom víťazstve nad
sovietskou "zbornou". Na po−
tláčanie týchto demonštrácií
boli vytvorené zmiešané vo−
jenské hliadky. Pri  demonšt−
rácii v Prahe bolo nasade−
ných takmer 20 000 vojakov
ČSĽA a 17 tankový pluk s 88
tankami. Postupne nasledo−
vali čistky v armáde a v KSČ,
nastalo obdobie normalizácie
pod vedením Gustáva
Husáka. Fakt intervencie a o−
kupácie sa v slovníku norma−
lizátorov zmenil na „interna−
cionálnu“ pomoc. S týmto
hodnotením boli pochované
aj všetky reformné opatrenia.
Dňa 26. 2. 1990 bola v Moskve
uzavretá dohoda o odsune − od−
chode sovietskych vojsk z
ČSSR.  Do konca roka 1990 o−
pustili útvary 30. gardovej diví−
zie dislokovanej na Slovensku
najväčšie posádky na Sliači, vo
Zvolene, v Ružomberku, Lešti,
Komárne a Jelšave. Odchodom
posledného útvaru divízie 
(Pokračovanie na str. 5)

Dôsledky okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968 
s názvom Operácia Dunaj vo svetle čísel odtajených archívnych dokumentov 

Okupanti nám pošliapali slobodu a riadne
odkrojili z „bochníka“

O príčinách nástupu ÚV KSČ pod Dubčekovým vedením na
cestu spoločenských reforiem v ČSSR ako i úsilí štátov
Varšavskej zmluvy ( VZ )  pod vedením ÚV KSSZ, najmä L.
Brežneva ako i protireformného krídla v ÚV KSČ pod vede−
ním Vasila Biľaka, zabrániť úspešnej realizácii týchto refo−
riem obsiahnutých v Akčnom programe KSČ i za cenu vo−
jenskej intervencie vojsk VZ proti ČSSR, bolo toho v médi−
ach popísané nespočetné množstvo názorov pravdivých a
poloprávd. V dnešnej dobe s odstupom 45. rokov je zaujíma−
vé pozrieť sa na udalosti 21.augusta z pohľadu číselných ú−
dajov obsiahnutých už v odtajnených archívnych dokumen−
tov. Z týchto dokumentov sa dozvedáme, že už v roku 1967
sovietske vedenie predložilo vtedajšiemu prezidentovi
Antonínovi Novotnému návrh na možnosť rozmiestnenia
dvoch sovietskych divízií na území ČSSR.

1.

2.

3.

4.
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(Dokončenie zo str. 4)
126. delostreleckého pluku z
Rožňavy 22. 12. 1990 sa na
Slovensku skončila 22 ročná
"dočasnosť" pobytu sovietskych
vojsk. Odsun z územia Čiech
pokračoval až do konca júna
1991. 

Pri odsune sovietskych vojsk
bolo použitých 825 vlakov s vy−
še 30 000 vozňami, ktoré po−
stupne odviezli 1 220 tankov,
2500 bojových vozidiel, 1218 de−
lostreleckých zraní, 77 bojo−
vých lietadiel a 146 vrtuľníkov.
Z československého územia bo−
lo postupne stiahnutých 18 500
vojakov z povolania, 73 500 vo−
jakov základnej služby, ďalej
5 200 občianskych  zamestnan−
cov a ich 39 000 rodinných prí−
slušníkov. 
Pre súdneho človeka nie je ťaž−
ké predstaviť si, aký krajec nám
okupácia vojsk Varšavskej
zmluvy ukrojila zo „spoločného
bochníka chleba“. Dnes, s od−
stupom času, môžeme len dúfať,
že sa situácia podobná 21. au−
gustu zo strany našich súčas−
ných spojencov v rámci
Európskej únie a NATO nebude
nikdy opakovať. 
Podľa archívnych dokumentov
spracoval: pplk. v.v. JANO MRVA  

Na hornoplachtinských
lazoch horelo

Požiar trávnatého porastu
v  H. Plachtinciach časť
Lazy bol ohlásený na ope−
račné stredisko HaZZ 5. 8.
2013. Operačný dôstojník
vyslal na zásah techniku s
tromi príslušníkmi, ktorí
zlikvidovali požiar o rozlo−
he 200 x 100 m použitím jed−
ného vysokotlakového prú−
du vody. 

Utopenú našli pár
metrov od brehu

Udalosť týkajúca sa ne−
zvestnej osoby na rybníku v
Želovciach bola ohlásená na
operačné stredisko HaZZ dňa
7. 8. 2013. Oznamovateľ uvie−
dol, že sa jedná o utopenú že−
nu v rybníku. Na zásah vyra−
zili štyria hasiči aj s člnom. Po
príchode na želovský rybník
svedkovia hasičom oznámili,
že utopená je vo vode asi 50
minút a ukázali im pravdepo−
dobné miesto, kde sa žena pod
vodou môže nachádzať.
Príslušníci prehľadávali dno
rybníka pomocou sonara a zá−
chytného háku. Utopenú oso−

bu našli asi 3−4 m od brehu a
vytiahli ju na breh.  Následne
na miesto dostavil obhliadajú−
ci lekár, ktorý konštatoval
smrť utopenej. 

Pri Závade 
horel Opel

Požiar osobného motorové−
ho vozidla pred obcou
Závada bol ohlásený na ope−
račné stredisko HaZZ stredu
7. augusta. Išlo sa o dopravnú
nehodu s následným požiarom,
našťastie bez zranení.  Po prí−
chode na miesto určenia sa ha−
siči  postarali o horiaci Opel
Astra. Auto stálo mimo vozov−
ky blízko potoka a bolo  celé v
plameňoch. 
Príslušníci požiar zlikvidovali

použitím jedného vysokotlako−
vého prúdu vody. Po uhasení
auto vytiahli pomocou navijá−
ka na parkovisko a bola vyko−
naná následná obhliadka vo−
zidla a okolia. 

Suchá tráva 
robí galibu

Suchá tráva horela aj  v k.
ú. obce Horná Strehová. Jej
požiar nahlásili 11. 8. 2013.
Operačný dôstojník vyslal
na zásah techniku s tromi

príslušníkmi. Tentoraz ho−
relo na ploche asi 100 x 50
metrov. Hasiči dokázali o−
heň dostať rýchlo pod kon−
trolu, jedným prúdom poži−
ar uhasili a zabránili tak
ďalším škodám.

Nehoda medzi
Príbelcami 

a Čebovcami
Hrozivo vyzerajúca do−

pravná nehoda dvoch osob−
ných motorových vozidiel
zn. BMW a Rover medzi ob−
cami Príbelce a Čebovce bola
ohlásená na operačné stredis−
ko HaZZ  11. 8. 2013.
Prieskumom hasiči na mieste
zistili,  že vozidlá sú nárazom
do seba zakliesnené a z jedné−
ho z nich vytekali prevádzko−
vé kvapaliny. 
Príslušníci vykonali na hava−

rovaných vozidlách protipoži−
arne opatrenia a zakliesnené
autá oddelili od seba pomocou
autonavijáka. Oba vraky boli
odtiahnuté na voľnú plochu
mimo cesty. Vytečené pre−
vádzkové kvapaliny boli za−
sypané sorbčným materiá−
lom a pozametané.        
Zdroj:
kpt. Ing. Dušan Drienovský

Pletivo na oplotenom po−
zemku Jána H. z V. Krtíša v
chatovej oblasti Priemstav
niekedy od 16.00 hod. 8. 8.
do 14.00 hod. 9. 8. rozstrihol
doteraz neznámy páchateľ.
Potom na chate doteraz ne−
zisteným predmetom vypá−
čil vchodové dvere a z prí−
zemia chaty ukradol rádio,
magnetofón, 2 litre pálenky
s 5 litrovým demižónom,
hlinený krčah, drevený sto−

jan s džbánom a 4 jednode−
covými pohárikmi a poťah z
lehátka. Páchateľ sa potom
presunul na 1. poschodie,
odkiaľ ukradol LCD televí−
zor, anténny tuner  čiernej far−
by. Majiteľovi spôsobil pá−
chateľ krádežou škodu vo
výške asi 352,− eur a poško−
dením vchodových dverí a
zárubne ďalšiu škodu za
približne 250,− eur.  

Ešte začiatkom decembra
2012 si Christian L. (45)z
Viedenského Nového Mesta
(Wiener Neustadt) v
Rakúsku objednal od ne−
známeho páchateľa, ktorý
vystupoval pod menom čes−
kej spoločnosti  GUMBEL,
s.r.o., Praha s kontaktnou o−
sobou Petrom Sch.,  8 ton
drevených paliet za sumu
920,− eur. Peniaze poukázal
Rakúšan 9. 12. 2011 na účet
v banke, ktorého disponen−
tom bol v tom čase Jozef B.
(31) z O. N. Vsi. Dodacia le−
hota na objednaný tovar bo−
la 10 dní. Do dnešného dňa
však drevené palety neboli
dodané a nikto poškodené−
mu ani nevrátil peniaze.
Svojim konaním neznámy
páchateľ uviedol Christiana
Ĺ.  do omylu a spôsobil mu
škodu vo výške 920,− eur.
Poverený vyšetrovateľ vo
Vinici začal 6. 8. 2013 trest−
né stíhanie vo veci prečinu
podvodu podľa  §−221 odst. 1
Tr. zákona. 

Text ku fotografiám:
1. Veľkokrtíšanov ráno 21. au−
gusta 1968 vydesila scéna ako z
vojnového filmu − hlavne tan−
kov boli nekompromisne nami−
erené na mesto
2. Duniace tanky, ktoré ničili
naše cesty, sa však dostali aj
medzi bytovky, kde sa hrávali
deti 
3. Ľudia vedeli hneď a jedno−
značne pomenovať "internacio−
nálnu pomoc" ...
4. ...a jasne dávali svoj postoj
najavo plagátmi aj s takýmto
textom: "OKUPANTI, OPUSTI−
TE NAŠU VLASŤ!" 
5. Plagáty ani podpisové akcie
neboli nič platné. Ruské vojská
"dočasne" umiestnené na na−
šom území opúšťali našu vlasť
po dlhých 22. rokoch neslobody 

Archívne fotografie

5.

Hasièi nudnú slu�bu nepoznajú...

Doteraz neznámy páchateľ ni−
ekedy od 3. do 5. 8. 2013 na
AGRODRUŽSTVE Príbelce so
sídlom v D. Plachtinciach nezi−
steným spôsobom odstránil vi−
siaci zámok na vstupnej bráne
do areálu a vnikol do vinnej
pivnice. Odtiaľ ukradol čer−
padlo na filtrovanie vína a zo
spracovne vína približne 20
metrový predlžovací kábel a
prenosné svetlo. Krádežou
spôsobil družstvu škodu prib−
ližne vo výške 130,− eur a po−
škodením zámkov a dverí ďal−
šiu škodu za asi 40,− eur. Zlodej
sa potom presunul k plechovej

búde a unimobunke v areáli
družstva, ktorých majiteľom je
spoločnosť MIVIS z M.
Kameňa. Na búde ukradol visi−
aci zámok a z nej potom elek−
trické miešadlo, 12 vriec lepid−
la, 4 bubny 50 metrov predlžo−
vacieho kábla na 220 voltov, 50
metrov predlžovacieho kábla
na 380 voltov, 5 vedier hydroi−
zolačného náteru, 2 halogéno−
vé reflektory, pílu na Ipor a zo
steny vytrhal 300 metrov elek−
troinštalácie. Touto krádežou
spôsobil spoločnosti MIVIS
škodu najmenej za 1 409.− eur. 

Vinárska sezóna začína

Vykradli chatu na Priemstave Palety chýbali
pod stromčekom
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Počasie ako z hollywoodske−
ho filmu privítalo účastní−
kov festivalu Hraného a−
matérskeho humoru.
Diváci, ale aj samotní tvor−
covia, si už asi ani nevedia
predstaviť iné miesto na

konanie ich stretnutia ako
Kupko Dolnú Strehovú. Aj tento rok

hlavní organizátori Hontiansko−ipeľs−
ké osvetové stredisko v spolupráci s

Amatérskym filmovým klubom Urtica
pripravili spoločne už 23. ročník sviatku
amatérskeho filmu, ktorý v piatok pod−
večer (26. 7.) začal vystúpením folklór−
nej skupiny Geľovianka zo

Sebechlieb. Členovia skupiny pred−
viedli tradičné piesne a tance z

nášho regiónu a po nich di−
vákov zaujala skupina

Hotovo z R. Soboty,
ktorá už neodmyslite−
ľne patrí k HAH−u.
Málokto sa dokázal zdr−
žať smiechu pri ich in−
terpretáciách baletu,

šansónu či predvádzaní
kuchárskeho umenia

školskej kuchárky. Svoju
premiéru známe trio nazva−

lo "Cez pauzu" a koncipovali
ho špeciálne na tento festival
gagov a humoru. Po predstave−
ní komickej skupiny Hotovo sa
autori zišli, aby prediskutovali
námety na natáčanie spoločného
filmu. Tentoraz prišli s námetmi

Jaroslav Ondo z Prešova a domáci zá−
stupcovia Štefan Plevo a Ivan Vredík z
Urtica filmu. Zámerom bolo nájsť zhodu
pri nakrúcaní spoločného filmu. 

Deň na to nasledovalo spoločné natáča−
nie, do ktorého sa zapojili takmer všetci
účastníci, ale aj rekreanti kúpaliska.
Námetmi boli, samozrejme, humorné si−
tuácie a gagy. Spoločný film budú môcť
diváci vidieť v premiére na budúcoroč−
nom HAH−u (už teraz sa hlavné postavy i
komparz tešia na tú chvíľu). Tento rok
bol do súťaže zaradený aj vlaňajší pro−
jekt s názvom Tonic−oviny. Sobotný pod−
večer patrí indiánskym hrám, kde si
môžu účastníci zmerať sily v strieľaní na
bizóna, hádzaní apačských kruhov na bi−
zónie lebky, preťahovaní lanom, či zdola−
ní cesty opitých indiánov. Pri plnení úloh
zažili všetci plno zábavy, čo len potvrd−
zuje humorný ráz festivalu.

Súťažná projekcia − hlavná časť festiva−
lu − prilákala ako zvyčajne mnoho divá−
kov. Keďže býva dobrým zvykom premie−
tať priamo v areáli kúpaliska pod holým
nebom, veľkým lákadlom bolo pre nich aj
s podujatím spojené večerné kúpanie. Už
spomínané nádherné počasie a tropické
teploty, ktorým sa najlepšie odoláva na
kúpaliskách spôsobili, že v deň festivalu
padol na Kupku rekord v návštevnosti a
nevyprázdnilo sa ani večer kvôli premie−
taniu filmov, na ktoré prišlo okolo 320 ľu−
dí, no v skutočnosti bolo v areáli ešte vi−
ac návštevníkov, ktorí uprednostnili po−
byt v bazéne. Začiatok festivalu je spoje−
ný s vyfajčením fajky mieru a nesie sa v
duchu indiánskych tradícií, charakteris−
tických pre tvorbu filmového klubu
Urtica. V súťaži diváci uvideli 20 hraných
a animovaných amatérskych filmov, z to−
ho desať českých a desať slovenských.
Najkratší film mal necelých 30 sekúnd,
najdlhší 7 minút. Každý divák odovzdal
hlas trom filmom, ktoré boli, podľa neho
tie naj...                 (Pokračovanie na str.7) 

Filmový festival HAH má svoje 
stálice, i vychádzajúce hviezdy 

1.

2.

3.
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(Dokončenie zo str. 6)
Hlasovania sa zúčastnilo 215 divákov a
čas na sčítanie hlasov vyplnilo duo
Tomáš Pohorelec a Matej Urban so svo−
jím piesňovým recitálom. Hlavná cena −
Zlatá rúra je pomenovaná po legendár−
nom hercovi Urtici a jeho pôsobenia vo
filmoch  z 90 − tych rokov po  Dežovi
Oláhovi − Rúre, ktorý dokázal rozosmiať
publikum svojím prirodzeným hereckým
prejavom. Tento rok si Bronzovú rúru
(získal 71 hlasov) vybojoval Miro Ardon z
Lukáčoviec so svojím filmom Policajná.
Policajnej téme sa venoval aj víťaz
Striebornej rúry Bohumír Novák z
Nového Města na Moravě (ČR) so svojím
animovaným filmom Pomáhat a chránit,
ktorý získal 81 hlasov. Víťazom Zlatej rú−
ry so ziskom 112 hlasov sa stala dvojica
Štefan Raniak a Lukáš Očko z OA
Kamera tímu Modrý Kameň so svojím fil−
mom Jáááj 2. Víťazstvom potvrdili neutí−
chajúci divácky záujem o ich tvorbu.
Podľa slov autorov, ich víťazstvo prekva−
pilo, lebo konkurencia bola silná. Ďalšie
ceny udelené na festivale boli: Cena sta−
rostu obce Dolná Strehová, ktorú získalo
duo Ján Kuska a Ľuboš Trizna z
Amafilmu Nicolaus z L. Mikuláša za film
Fén, Cenu Urtica filmu − bizóniu kosť po−
maľovanú indiánskymi motívmi dostal
Miro Ardon za film Policajná. O Cene po−
roty rozhodovali profesionálni tvorcovia
Peter Dimitrov, Roman Varga, Ján
Adamove spolu s grafikom a výrobcom fa−
jok Patrikom Slažanským a riaditeľkou
Hontansko−ipeľského osvetového stredis−
ka Veľký Krtíš Ivanou Leškovou. Udelili
ju filmu 660 od Jaroslava Onda a Tomáša
Tepeláka z Prešova. Cenou bola ručne
vyrobená fajka od Patrika Slažanského. 

Skalní i novozískaní diváci ako aj orga−
nizátori majú už za sebou v poradí (.... aké
neuveriteľné číslo) 23. ročník úspešne za
sebou. Neutíchajúci záujem divákov o fes−
tival velí tvorcom, aby v natáčaní a tvor−

be filmov v žiadnom prípade nepoľavili,
hľadali a spracúvali nové námety a priz−
vali medzi seba aj nových tvorcov. To bu−
de zárukou, že sa aj budúci rok budeme
mať na čo tešiť. Tak teda dovidenia o rok
opäť pod hviezdnou dolnostrehovskou
oblohou pri pozeraní na herecké amatér−
ske hviezdy vo filmov plných humoru.  

− red − iv − foto: IVAN  VREDÍK, ml. 

Piatok 9. 8. vyzeralo v jednu chvíľu
Námestie A. H. Škultétyho ako v a−
pokalyptickom seriáli „Život po ľu−
ďoch“. Pri pohľade von redakčným
oknom sa nám naskytol pohľad ako
málokedy. Ulice bez áut, bez ľudí..
Teplota v tieni ukazovala  39 oC, uka−
zovatele vonkajšej teploty dosiahli−
aj magickú 40−tku. Niet teda divu,
že každý hľadal úkryt pred tropic−
kým slnkom. Horúčavy konečne po−
ľavili, meteorológovia, ktorí nás
strašili, že nás čaká najchladnejšie
leto za ostatných 250 rokov by si
vľak mali spytovať svedomie... J   

−ms−, foto: −rh−

Pravé poludnie na veľkokrtíšskom námestí

l Vonkajšia teplota 
na parkovisku dosiahla 
podľa ukazovateľa 40 oC

9. august 2013, 12.00 hod.

Festival vznikol s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

l Foto 1: Ivan Vredík ako náčelník
na otvorení súťažnej prehliadky
Foto 2: komická skupina Hotovo z R.
Soboty
Foto 3: víťazi: Sprava Štefan Raniak
a Lukáš Očko − Zlatá rúra, Miro
Ardon − Strieborná rúra, Bohumír
Novák (v. z. Ivo Prochádzka)
Bronzová rúra 
Foto 4: Indiánske hry

4.

VIETE, ŽE... História filmového festivalu  je od samého začiatku spojená
s pôsobením Amatérskeho filmového klubu Urtica zo Žihľavy? Jeho členovia
spolu s vtedajším Regionálnym osvetovým strediskom vo Veľkom Krtíši (pred−
chodcom dnešného HIOS V. Krtíš) v roku 1990 usporiadali prvé verejné premi−
etanie ich tvorby. Sála kultúrneho domu v Žihľave bola plná divákov z okolia,
ale aj hostí z Amafilmu Nicolaus Liptovský Mikuláš. Po úvodných slovách orga−
nizátora a odovzdaní koša plného žihľavy k príležitosti 15. výročia založenia
klubu, zrazu vypadla elektrika v celom okolí. Napriek neplánovanej hodinovej
prestávke kvôli nečakanému výpadku, sála ostala plná a projekcia sa po od−
stránení poruchy mohla začať. Nadšené odozvy a aplauz pre tvorcov filmov a
aktérov z radov dedinčanov z okolia, mali svoje blahodárne "následky".
Premietanie filmov sa stalo nultým ročníkom − predchodcom 1. ročníka Letného
festivalu amatérskych filmov LFAF, ktorý sa uskutočnil  v roku 1991 na ter−
málnom kúpalisku v Dolnej Strehovej. Prvé tri ročníky tvorili filmy hrané, do−
kumentárne a reportáže. Festivalu sa zúčastňovala čoraz viac autorov (od roku
1992 aj českí zástupcovia) a na základe diváckych ohlasov sa festival začal za−
meriavať na filmy humorné. Od roku 1994 nesie festival názov Letný filmový

festival hraného amatérskeho humoru, v skratke HAH."



oci ich členovia majú aj iné
pracovné aj rodinné povin−
nosti, sú ochotní pomôcť

tam, kde práve treba. Dobrovoľní
hasiči však pomáhajú nielen pri
požiaroch a záchranárskych prá−
cach, ale sa aj aktívne zapájajú
do spoločenského diania pri or−
ganizovaní rôznych podujatí a
nie im je cudzia ani brigádnická
činnosť. 

V okrese Veľký Krtíš je v 30 ob−
ciach registrovaných takmer 600
členov a členiek Dobrovoľnej po−
žiarnej ochrany. V niektorých
obciach je ich pôsobenie skôr
symbolické, ale v iných pracujú
zbory na veľmi dobrej úrovni. Už
začiatkom roka sa stretli členo−
via Okresného výboru DPO v no−
vovybudovanej Hasičskej zbroj−
nici v Želovciach, kde sa dohodli
na postupe plnenia úloh vyplý−
vajúcich z ich poslania. Následne
v jednotlivých organizáciách
zhodnotili svoje výsledky na vý−
ročných členských schôdzach.
Medzi najpálčivejšie problémy
patrí získavanie mladých členov
a práca s deťmi, čo je citeľné hlav−
ne na previerkach pripravenosti
v rámci požiarnického športu.
Tento nepriaznivý trend sa neda−
rí zvrátiť, aj keď funkcionári vy−
víjajú značné úsilie. K ďalším
problémom patria i čoraz vyššie
náklady na nevyhovujúce tech−
nické zabezpečenie jednotiek.
Tohtoročné jarné záplavy sužuj−
úce Európu náš región našťastie,
okrem niektorých lokalít výraz−
ne nepostihli, ale aj tak museli
hasiči pomáhať pri čerpaní vody
zo zaplavených priestorov. 
Niektoré organizácie si tohto ro−

ku pripomínali okrúhle výročia
svojho založenia. Medzi ne patrí
aj najpočetnejší a aktívny
Dobrovoľný hasičský zbor v
Hrušove. Presne na sviatok
hasičov v
deň sv.

Floriána, 4.mája, uplynulo 80 ro−
kov od jeho založenia. Z organi−
začných dôvodov sa samotné o−
slavy presunuli o nejaký čas, čo
ale neubralo na ich podstate.
Slávnosť sa začala v priestoroch
symbolickej vežičky neďaleko
zbrojnice. Tu odznel prehľad do−
terajšej činnosti zboru, po ňom
nasledovali príhovory a gratulá−
cie hostí, medzi ktorými bol aj ve−
dúci kancelárie generálneho se−
kretára DPO SR Ing. Ján Parčiš,
riaditeľ Krajského riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru
Ing. Dušan Sľúka, starosta
obce Ing. Pavel Bendík,
vedenie OV DPO −
Jozef Mihálik, Pavol
Mišt, František
Nociar a ďalší, pred−
stavitelia DHZ v o−
krese, zástupcovia
sponzorov, kultúr−
nych a iných inštitú−
cií. V rámci slávnosti

boli odovzdané vyznamenania a
ďakovné listy najaktívnejším čle−
nom a spolupracujúcim organi−
záciám. Miestny správca farnosti
vdp. Peter Vychlopeň vysvätil
novú zástavu DHZ Hrušov.
Kultúrny program pripravili mi−
estne kolektívy − malí heligónka−
ri, detská ľudová hudba, dychová
hudba a V. Kolibíková s M.
Matušovom. Po oficiálnej časti a
kultúrnom programe nasledova−
la súťaž O pohár starostu obce
Hrušov, v ktorej si zmerali sily
družstvá z Čeloviec, Chrastiniec,
Príbeliec a Hrušova. Najlepšie si
v hasičskom útoku počínali dora−
stenky a ženy z Hrušova a muži z

Chrastiniec. Do súťaží
sa zapojili i det−

ské kolektí−
vy. 

Je potrebné spomenúť, že sa
súťažilo v podmienkach praktic−
kého zásahu t.j. ťahanie vody vý−
vevou zo studne. Po vyhodnotení
súťaže podvečer pokračoval

stretnutím členov a pri−
aznivcov v priesto−

roch hasičskej
zbrojnice. 

V súťažnom
duchu sa po−
kračovalo na
Okresnom kole
DHZ a hasič−

ského dorastu,
ktoré sa konalo v

Čelovciach. Aj tu sa termín kvôli
premočenému terénu preložil na
polovicu júna. Súťaž sa i tak na−
koniec konala na náhradných
priestoroch na asfalte. Hoci terén
nebol práve najoptimálnejší,  ro−
dinná atmosféra a snaha organi−
zátorov všetko vynahradila. Na
stanovište  prichádzali organizá−
tori a súťažné družstvá mužov zo
Želoviec, Príbeliec, Chrastiniec,
Hrušova a Čeloviec;  žien z Čelo−
viec a Hrušova a dorasteniek z
Hrušova. Mimo súťaže sa pred−
stavili hasiči z obce Endrefalva v
Maďarsku, čím sa podujatie stalo
medzinárodným podujatím.
Súťažilo sa za bohatej účasti di−
váckej verejnosti a spestrením,
najmä pre deti, bola prítomnosť
techniky profesionálov i dobro−
voľníkov. Snaha dosiahnuť čo
najlepší čas, niekedy dopadla na−
opak, ale to už k hasičskému

športu patrí. Veliteľ súťaže Ing.
Radoslav Bukov nakoniec mohol
vyhlásiť výsledky a na krajské
kolo do Sebechlieb postúpilo
družstvo mužov z DHZ Príbelce,
žien z DHZ Čelovce a dorasteni−
ek z Hrušova. Organizátorsky bo−
lo podujatie zásluhou DHZ a
Obce Čelovce , OV DPO V. Krtíš
zvládnuté veľmi dobre, o čom
svedčí priaznivý ohlas súťažia−
cich i návštevníkov. 

V Sebechleboch sa zástupcom
nášho okresu nedarilo podľa ich
predsavzatí, ale hanbu určite
neurobili. Na prelome polroka sa
dobrovoľní hasiči stretli na novo−
vybudovanom výcvikovom pries−
tore v Príbelciach na Pohárovej
súťaži, ktorú pripravil DHZ
Príbelce v spolupráci s miestnou
samosprávou. Tu boli zastúpené
aj DHZ z blízkeho i širšieho oko−
lia, čo sa odzrkadlilo aj na výko−
noch v meranom čase útoku, po−
hybujúce sa okolo 15 sekúnd.
Kvalitnejšie stroje, ale najmä
zodpovedný  prístup k tréningu
boli obrazom výsledkov, i keď aj
tu zavše zašarapatil "dráčikovský
škriatok" a zasiahol práve v na−
jmenej očakávanom čase.
Víťazstvo v kategórii mužov si za−
slúžene vybojoval favorizovaný
Trpín a ženské tímy skončili v
poradí : 1. Devičie, 2. Hrušov a 3.
Čelovce.  Predseda DHZ Ján
Pavlov, veliteľ Marian Tomaškin
a starosta obce Ing. Tibor Čierny
so svojim kolektívom organizáto−
rov vytvorili príjemné prostredie
pre početné zastúpenie súťažia−
cich i divákov a prispeli k dobrej
prezentácii hasičských činností v
našom regióne. 

Pri nečakaných a nepríjemných životných situáciách, a zvlášť pri
živelných pohromách, keď je ohrozený náš život alebo majetok, hľa−
dáme pomoc u profesionálov, medzi ktorých neodmysliteľne patria
hasiči. Tí, ktorí už prežili nejaké krušné chvíle, iste vedia aké dlhé sú
minúty čakania na príchod hasičov s účinnou technikou. Popri pro−
fesionálnych hasičských zložkách ešte vo viacerých obciach existujú
aj činné dobrovoľné zbory pripravené kedykoľvek a kdekoľvek zasi−
ahnuť. 

H

Každoročne DPO SR udeľuje najvyššie vyznamenanie Zaslúžilý člen
DPO. V máji 2013 bola táto pocta v Žiline udelená Jánovi Krajčovi z
DHZ Modrý Kameň, k čomu mu gratulujeme. Určite by sa ešte našlo
množstvo nespomenutých aktivít dotvárajúcich mozaiku celkového ob−
razu života veľkej hasičskej "rodiny". Vstupujúc do druhého polroku
2013 sú ľudia s poslaním bezodplatne pomáhať blížnemu pripravení tú−
to úlohu plniť, nielen priamo pri zásahoch, ale aj iných formách, z kto−
rých sme niektoré v tomto článku spomenuli. Za ich ochotu a pohoto−
vosť im patrí uznanie a vďaka, pričom tú si zaslúžia aj tí,  ktorí im ne−
váhajú podať pomocnú ruku pri zabezpečovaní ich aktivít. Sú to prí−
slušné samosprávy, HaZZ, sponzori a iní prispievatelia. Navyše sa k nim
môžete pridať možno aj vy, forma sa spôsob sa iste nájde. 

− R− B −  

HASIČI ZA ZLOMOM ROKA

1.

2.

3.
1. Príbelce − víťaz okresu  
2. DHZ Čelovce v akcii
3. Vysvätenie zástavy Hrušov
l
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Takmer nedotknutá príroda,
pestrá paleta fauny i flóry
našich lesov a lúk sem čoraz
viac láka cudzincov. Najmä
tých, ktorí milujú voľnosť, ži−
vot bez luxusu v lone peknej
prírody, ubytovanie pod sta−
nom, alebo v jednoduchých
chatkách. Aj na Čebovskej
Bukovine sa pomaly rozvíja
tento druh agroturistiky,
ktorý k nám môže prilákať
zahraničných návštevníkov.
Dve holandské rodiny, ktoré
si na lazoch zakúpili opuste−
né usadlosti si na svojom po−
zemku vybudovali camping a
glemping (ubytovanie v zari−
adených stanoch) a vďaka
propagácii v ich domovskej
krajine sem prúdi čoraz viac
Holanďanov, Belgičanov,
Nemcov i Angličanov s kara−
vanmi i stanmi. 

Okrem krás však nachád−
zajú na pobyte u nás i niekto−
ré zápory a tým najväčším je

jednoznačne zlý stav prístu−
pových ciest k miestu ich po−
bytu. Veď napríklad cesta
III/527017 medzi Čebovcami
a Sucháňom je v dezolátnom
stave už niekoľko rokov.
Potvrdili to aj obyvatelia na
samotách v Čebovskej
Bukovine. Pán
Pavel Vajo pravi−
delne aspoň raz
do týždňa chodi−
eva na nákup do
Čeboviec, alebo
na Sucháň.
Pritom si našiel
novú záľubu.
Zbiera puklice, kto−
ré autá stratili počas
jazdy po rozbitej ceste: 
P. Vajo: "Za približne 2−3 roky"Za približne 2−3 roky
som ich už nazbieral okolosom ich už nazbieral okolo
330. Vyvesil som ich na plot v330. Vyvesil som ich na plot v
záhrade i na stenu šopy. Užzáhrade i na stenu šopy. Už
ich nemám ani kde dávať.ich nemám ani kde dávať.
Počas jednej jazdy ich zvykPočas jednej jazdy ich zvyk−−
nem nájsť dve až štyri. Ba raznem nájsť dve až štyri. Ba raz
cestou na Sucháň som ich nacestou na Sucháň som ich na−−
šiel sedem. Už viem, v ktorýchšiel sedem. Už viem, v ktorých
miestach môžem hľadať stramiestach môžem hľadať stra−−
tené puklice. My, ako staroutené puklice. My, ako starou−−
sadlíci, už poznáme takmersadlíci, už poznáme takmer
každý výmoľ na ceste, každúkaždý výmoľ na ceste, každú
jamu. Ale náhodní cestujúcijamu. Ale náhodní cestujúci
tadiaľto chodia pomernetadiaľto chodia pomerne
rýchlo. Sú miesta na ceste,rýchlo. Sú miesta na ceste,
kde sa už jame nedá vyhnúť akde sa už jame nedá vyhnúť a

tam aj najčastejšie nájdemtam aj najčastejšie nájdem
puklice. Zbieram však iba tie,puklice. Zbieram však iba tie,
ktoré sú celé.“  ktoré sú celé.“  Ovšem P. Vajo
má s cestou aj horšie skúse−
nosti. Iba pred dvomi rokmi
musel vymeniť tlmiče na svo−
jom aute a teraz by už znovu
zadná náprava potrebovala
opraviť. 

Dobré skúsenosti s cestou
do Čeboviec nemajú ani suse−
dia P. Vaja manželia
Zaťkovci. Margita Zaťková:
""Manžel má 75 rokov a takátoManžel má 75 rokov a takáto
cesta je už pre neho namáhacesta je už pre neho namáha−−
vá. Pritom aspoň raz do týždvá. Pritom aspoň raz do týžd−−
ňa musíňa musíme chodiť do me chodiť do Čeboviec,Čeboviec,
čo je približne 7 kilometrov,čo je približne 7 kilometrov,
pre chlieb. Pekár totiž už odpre chlieb. Pekár totiž už od−−
mieta voziť nám chlieb po tamieta voziť nám chlieb po ta−−
kejto rozbitej ceste." kejto rozbitej ceste." 

A to ešte môžu byť radi, že
ich usadlosti sú pri

hlavnej ceste. 
Obyvatelia

Plachtinských la−
zov sú na tom eš−
te horšie. 

Prístupová
cesta od hlav−
nej k vykrýva−

ču na Čerťazi je
v ešte horšom

stave. Laznícke u−
sadlosti v súčasnosti o−

bývajú väčšinou starší ľudia.
Čo  by sa stalo, ak by potrebo−
vali rýchlu lekársku pomoc, na
to radšej nikto z nich ani ne−
myslí. Ako nám povedali, aj
približne pred rokom potrebo−
val jeden z obyvateľov lazov po−
moc a záchranka takmer odmi−
etla po takej ceste ísť. 

Prístupová cesta na
Plachtinské lazy patrí obci H.
Plachtince. Ako nám povedal
starosta obce Ladislav
Nozdrovický, snažili sa nájsť
nejaké riešenie na jej obnovu,
ale nenašli na to  žiadnu výzvu,
žiaden grant, na základe ktoré−
ho by mohli cez nejaký grant
žiadať peniaze na jej rekonšt−
rukciu. Ostáva iba priama plat−
ba, pričom 1 kilometer by stál
44 000,− eur. A na to obec nemá.
Cesta III/527017 je však v sprá−
ve VÚC BBSK a o jej opravu by
sa mala teda postarať ona.
Hovorkyňa VÚC Mgr. Monika
Pastuchová: "Na rekonštruk"Na rekonštruk−−
ciu cesty Sucháň− Čebovce −ciu cesty Sucháň− Čebovce −
Opavské lazy je podaný proOpavské lazy je podaný pro−−
jekt a čakáme, či bude úsjekt a čakáme, či bude ús−−
pešný. V prípade kladnéhopešný. V prípade kladného
výsledku začneme okamžite svýsledku začneme okamžite s
realizáciou rekonštrukcie.realizáciou rekonštrukcie.
Približne 22 kilometrový úPribližne 22 kilometrový ú−−
sek by mal podľa projektusek by mal podľa projektu
stáť asi 4 380 000 eur.stáť asi 4 380 000 eur.
Konečný dátum ukončeniaKonečný dátum ukončenia
rekonštrukcie je polovica rorekonštrukcie je polovica ro−−
ka 2015." ka 2015." 

Nuž, zdá sa, že v prípade ús−
pešnosti projektu, by obyvate−
lia Čebovskej Bukoviny i za−
hraniční hostia najneskôr v ro−
ku 2015 už mohli chodiť po ob−
novenej ceste. Privítal by to aj
starosta Čeboviec Ladislav
Martin: "To, že je tu zvýšený"To, že je tu zvýšený
počet cudzincov sme zaznapočet cudzincov sme zazna−−
menali aj u nás v obci.menali aj u nás v obci.
Turisti zo stanového táboraTuristi zo stanového tábora
k nám zájdu na nákupy, alek nám zájdu na nákupy, ale−−
bo do reštaurácie na večeru.bo do reštaurácie na večeru.
Obnova cesty by určite priláObnova cesty by určite prilá−−
kala ešte viac turistov, veď vkala ešte viac turistov, veď v
našom onašom okolí je niekoľko zaukolí je niekoľko zau−−
jímavých prírodných oblastí,jímavých prírodných oblastí,
aké sa inde nenájdu."             aké sa inde nenájdu."             

−René −

l 1. V lone malebnej prírody Čebovskej bukoviny si 
našli miesto holandskí turisti
2. Približne 330 puklíc zdobí plot P. Vaja
3. Manželia Zaťkovci: „Už ani pekár sem nechodí...“
4. Starosta Čeboviec Ladislav Martin by tiež privítal 
opravu cesty Čebovce − Sucháň
5. Aj takýmto pútačom lákajú západných turistov do
nášho regiónu

V každodennom uponáhľanom zhone všedného života, si ani neuvedomujemeV každodennom uponáhľanom zhone všedného života, si ani neuvedomujeme
krásu prírody, ktorú máme takpovediac pod nosom, v našom okrese. Až pohľadkrásu prírody, ktorú máme takpovediac pod nosom, v našom okrese. Až pohľad
cudzincov nám niekedy otvorí oči a my sa čudujeme, ako je tu krásne. Malebnécudzincov nám niekedy otvorí oči a my sa čudujeme, ako je tu krásne. Malebné
zákutia  ukryté v zákutia  ukryté v spletitom kopcovitom teréne často ponúkajú výhľady spletitom kopcovitom teréne často ponúkajú výhľady ako v týchako v tých
najnavštevovanejších horských parkoch. najnavštevovanejších horských parkoch. 

1.

2.

3.

4.

5.

Cesty kazia dojmy
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na lepšie časy?
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Na Kostarike získala
bohaté skúsenosti 

"V našom centre prinášame"V našom centre prinášame
klientom komplexné psychoklientom komplexné psycho−−
logické poradenstvo pre detilogické poradenstvo pre deti
aj dospelých, relaxačné tréaj dospelých, relaxačné tré−−
ningy a pre tých, ktorí, neningy a pre tých, ktorí, ne−−
majú možnosť prísť za namimajú možnosť prísť za nami
osobne, tu máme on−line poosobne, tu máme on−line po−−
radenstvo"radenstvo" −  vysvetlila na úvod
PhDr. Anna Balgová, ktorá ako
psychologička pôsobila na via−
cerých centrách poradenstva a
rok strávila ako dobrovoľníčka
na Kostarike, kde pracovala v
Národnom centre špeciálneho
vzdelávania. Počas pôsobenia v
cudzine získala nielen bohaté
profesionálne, ale aj životné
skúsenosti. Momentálne sa
PhDr. A. Balgová venuje aj prá−
ci s utečencami v Opatovskej
Novej Vsi ako psychológ.  

Klient sa naučí 
primerane reagovať 
na záťažové situácie 

"Pri práci s deťmi a rovna"Pri práci s deťmi a rovna−−
ko aj s dospelými využívameko aj s dospelými využívame
symbolicko − relaxačný prísymbolicko − relaxačný prí−−
stup, ktorý je cestou k vnústup, ktorý je cestou k vnú−−
tornej pohode a úspešne satornej pohode a úspešne sa
aplikuje pri rôznych psychoaplikuje pri rôznych psycho−−
logických problémoch, streselogických problémoch, strese
a úzkosti. Symbolicko − relaa úzkosti. Symbolicko − rela−−
xačný prístup spája riešeniexačný prístup spája riešenie
problému a analýzu probléproblému a analýzu problé−−
movej situácie klienta s telesmovej situácie klienta s teles−−
nou a psychickou relaxáciou.nou a psychickou relaxáciou.
Klient sa naučí primeraneKlient sa naučí primerane
reagovať na záťažové situáreagovať na záťažové situá−−
cie. Jednak mu to pomôžecie. Jednak mu to pomôže
zvládnuť jeho konkrétny prozvládnuť jeho konkrétny pro−−
blém, s ktorým do centra priblém, s ktorým do centra pri−−
šiel, ale naučí sa primeranešiel, ale naučí sa primerane
zvládať aj ďalšie problemazvládať aj ďalšie problema−−
tické situácie, s ktorými satické situácie, s ktorými sa
ďalej bude stretávať v kažďalej bude stretávať v kaž−−
dodennom živote. dodennom živote. 

Niektorí sa stále 
ostýchajú  

Aj dnes ešte stále prevláAj dnes ešte stále prevlá−−
dajú mýty o psychológoch adajú mýty o psychológoch a
psychológii. Mnoho ľudí mápsychológii. Mnoho ľudí má
predstavu, že ísť za psycholópredstavu, že ísť za psycholó−−
gom znamená nebyť dostagom znamená nebyť dosta−−
točne kompetentný pri riešetočne kompetentný pri rieše−−
ní svojich problémov. "Áno,ní svojich problémov. "Áno,
vo všeobecnosti u ľudí eštevo všeobecnosti u ľudí ešte
stále pretrváva tento názor.stále pretrváva tento názor.
No psychológ je pre človekaNo psychológ je pre človeka
na to, aby mu pomohol osvona to, aby mu pomohol osvo−−
jiť si zručnosť zvládať záťajiť si zručnosť zvládať záťa−−
žové situácie a iné problémy,žové situácie a iné problémy,
s ktorými sa všetci stretávas ktorými sa všetci stretáva−−
me v každodennom živote,"me v každodennom živote," −
hovorí PhDr. A. Balgová a ďalej
pokračuje:  

Zvládať stres, hnev 
a efektívne riešiť 
konflikty

"V poradenstve pre deti a"V poradenstve pre deti a
dospievajúcich ponúkamedospievajúcich ponúkame
poradenstvo v oblasti celéhoporadenstvo v oblasti celého

spektra emocionálnych, osobspektra emocionálnych, osob−−
nostných a psychosomaticnostných a psychosomatic−−
kých problémov (telesné ochokých problémov (telesné ocho−−
renia ako bolesti hlavy, bolesrenia ako bolesti hlavy, boles−−
ti brucha, alergie, kožné proti brucha, alergie, kožné pro−−
blémy a iné, ktoré sa rozvinublémy a iné, ktoré sa rozvinu−−
li po závažnejších stresovýchli po závažnejších stresových
a iných náročných situácia iných náročných situáci−−
ách), rozvodové a porozvodoách), rozvodové a porozvodo−−
vé stavy, chronické ochoreniavé stavy, chronické ochorenia
a bolesť, atď. Rodičom detía bolesť, atď. Rodičom detí
poradíme, ako riešiť probléporadíme, ako riešiť problé−−
my súvisiace s náročným obmy súvisiace s náročným ob−−
dobím vzdoru. Posúdime tieždobím vzdoru. Posúdime tiež
zrelosť dieťaťa a jeho priprazrelosť dieťaťa a jeho pripra−−
venosť na školu. Robíme ajvenosť na školu. Robíme aj
poradenstvo pre dospelých,poradenstvo pre dospelých,
ktoré je určené všetkým, ktoríktoré je určené všetkým, ktorí
chcú riešiť problematickú obchcú riešiť problematickú ob−−
lasť svojho života, ako aj tým,lasť svojho života, ako aj tým,
ktorí radi na sebe pracujú aktorí radi na sebe pracujú a
zdokonaľujú sa. Ak treba,zdokonaľujú sa. Ak treba,
klientom poradíme v náročklientom poradíme v nároč−−
nej životnej situácii a ponej životnej situácii a po−−
môžeme im ju prekonať.môžeme im ju prekonať.
Taktiež učíme zvládať stres,Taktiež učíme zvládať stres,
ovládať hnev a efektívne rieovládať hnev a efektívne rie−−
šiť konflikty. Nezabúdamešiť konflikty. Nezabúdame
ani na seniorov, ktorým poani na seniorov, ktorým po−−
radíme, ako sa udržať stáleradíme, ako sa udržať stále
aktívny, pomôžeme pri proaktívny, pomôžeme pri pro−−
blémoch súvisiacich s odchoblémoch súvisiacich s odcho−−
dom do dôchodku a inýmidom do dôchodku a inými
ťažkosťami súvisiacimi sťažkosťami súvisiacimi s
týmto životným obdobím." týmto životným obdobím." 

On−line poradenstvo 
čoraz populárnejšie 

Pri tejto práci je treba vy−
zdvihnúť osobný prístup psy−
chológa ku klientom, a tiež ča−
sovú flexibilitu. PhDr. A.
Balgová sa snaží časovo pris−
pôsobiť klientom, takže klient
nemusí čakať na termín sede−

nia, čo je veľmi výhodné. V o−
statnom období sa stáva veľmi
rozšírenou a obľúbenou formou
poradenstva on−line poraden−
stvo. Je určené pre ľudí žijúcich
dlhodobo v zahraničí, na slu−
žobnej, ceste alebo pre tých,
ktorí sa z nejakého iného dôvo−

du nemôžu osobne stretnúť so
psychológom, a tiež pre ľudí so
zdravotným hendikepom a ob−
medzenou mobilitou. Výhodou
je, že nie ste obmedzený na kon−
krétne miesto, nemusíte za psy−
chológom cestovať, pretože vy−
užívate služby psychológa z
vášho domova. 

Efektívnosť on−line poraden−
stva sa PhDr. A. Balgovej potvr−
dila pracovnými skúsenosťami
a potvrdili to aj viaceré výsku−

my.  
Žijeme rýchlo a hekticky.

Každému z nás sa občas stane,
že sa mu problémy nakopia a
potom sa musí vysporiadať s
množstvom náročných okami−
hov a situácií. Ako PhDr. A.
Balgová povedala, je to spôso−
bené časovým stresom, ale aj
tým, že sa kladú vysoké nároky
na ľudí − a to nielen v práci, čo
ovplyvňuje životnú situáciu a
sú kladené vysoké nároky na
ženy − matky, ktoré musia zvlá−
dať nielen starostlivosť o deti,
ale aj finančné zabezpečenie ro−
diny.   Mnohokrát partneri od−
chádzajú za prácou, takže ab−
sentuje mužský − otcovský pr−
vok v rodine, čo negatívne ov−
plyvňuje partnerské a rodinné
vzťahy a zdravý vývin detí a do−
spievajúcich.    
Ak vás táto téma zaujala, máte

alebo má niekto z vašej rodiny
alebo blízkeho okolia nejaký
konkrétny problém, ktorý by
mohol vyriešiť odborník, môže−
te sa obrátiť na 

PhDr. Annu Balgovú 
v poradenskom  centre 

BIENESTAR, Ul. Nemocničná
757/3 (banícka slobodáreň, 
2. medziposchodie vpravo), 

Veľký Krtíš, 
www.centrumbienestar.sk, 

bienestar@gmail.com, 
tel. 0908 969 219. 

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.3

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− 

Od júla je v našom okresnom meste otvorené poradenské centrum BIENESTAR, ktoré založila PhDr. Anna Balgová.Od júla je v našom okresnom meste otvorené poradenské centrum BIENESTAR, ktoré založila PhDr. Anna Balgová.
Centrum, ktoré je zriadené vo vynovených priestoroch na Nemocničnej ulici poskytuje psychologické službyCentrum, ktoré je zriadené vo vynovených priestoroch na Nemocničnej ulici poskytuje psychologické služby
na profesionálnej úrovni v duchu "Bienestar" (bienestar v preklade zo španielčiny znamená vnútorná pohoda). na profesionálnej úrovni v duchu "Bienestar" (bienestar v preklade zo španielčiny znamená vnútorná pohoda). 

PhDr. Anna
Balgová

Hľadáme talenty 

okresu Veľký Krtíš 
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Silné dni, ktoré budú
priať financiám a všet−
kému, čo s nimi súvisí.
Splátky sa vám podarí
vyplatiť v plnej miere,
požičané peniaze sa
vám vrátia, nečakané a
vysoké výdavky nehro−
zia. Práve naopak, ob−
razne povedané, „kšef−

tujte“, teda zamerajte sa na akékoľvek
obchody a transakcie, ktoré by vám
mohli priniesť zisk (hovoríme o čistej ro−
vine, nie o obchodoch, ktoré by niekomu
ublížili alebo niekoho zruinovali). Iné
oblasti zostanú nemenné, čiže platí, ako
si usteliete, tak budete spať. V zdraví si
dávajte pozor na končatiny a ich dosta−
točné prekrvenie.

Akosi sa vo vás zasekne
prejavovanie citov, ne−
budete mať chuť dávať
ich do slov, čo si vaše o−
kolie všimne a smerom k
vám poputuje veľa otá−
zok. Nevybuchnite a ne−
zahriakujte ľudí, ktorí s
vaším problémom nie sú
nijako prepojení. Tento stav bude trvať
iba v určité dni v týždni. Zvyšný čas
môžete venovať práci a prenášaniu in−
formácií, ktoré sa k vám dostanú (men−
ší problém budete mať s dominanciou
iných ľudí – budete sa vnútorne vzpie−
rať rozkazom).  Preventívne sa vyhýbaj−
te výškam.

Pohltí vás starostlivosť
a aj riešenie menších, či
väčších problémov pre−
viazaných na vašich
potomkov. Tlačením,
kázňami a prirovnáva−
ním k iným (poslušnej−
ším) deťom, nikam ne−
dospejete, práve nao−
pak, môžete si dieťa v

jeho svete ešte viac „znepriateliť“. Tu
nastupuje vaše komunikovanie (úprim−
né rozhovory bez kriku a hystérie), poč−
úvanie a hlavne treba s deťmi tráviť vi−
ac času. Vy, „dospeláci“, v tomto zname−
ní, by ste sa mali pre zmenu viac uvo−
ľniť a vážnosť sem−tam vymeniť za hu−
mor. 

U vás sa nič meniť ne−
bude, všetko bude po−
kračovať v zabehnutých
koľajach. Pokiaľ sa sa−
mi a cielene o nejakú
zmenu nepostaráte, tak
očakávajte bežný stereo−
typ bez akéhokoľvek
„vzrušenia“ (pokiaľ ho
chcete, musíte si ho vytvoriť).
Náročnejší, prevažne na psychiku, bude
koniec týždňa z dôvodu, že v práci (a te−
da aj vo financiách) to nepôjde všetko
podľa vašich predstáv a kalkulácií. U
vás sa pod vplyvom počasia (ste viac
senzibilnejšie znamenie na počasie) ob−
javia problémy na fyzickej úrovni, preto
sa viac chráňte a dbajte o seba.

Máte radi všetko tajom−
né, záhadné a neprebá−
dané, preto veľmi radi
vstupujete do nepozna−
ných vôd a istým spôso−
bom milujete výzvy.
Tento týždeň sa však
radšej držte poznaných
a istých vôd, inak vám

hrozí padnutie priamo na nos. Počas
týchto dní, v každom smere stavte na is−
toty a zbytočne neriskujte. Vhodné dni
na snovanie plánov, životných (aj tých
súkromných) stratégií, ktoré vás budú
viesť k šťastným koncom a pocitu uspo−
kojenia. Symbolicky budete previazaní s
nepárnymi číslami, pokúste sa ich za−
pamätať a zistiť (aj vďaka internetu)
ich význam. 

Pre vaše znamenie vyšla
karta, ktorá nič kon−
krétne neodhaľuje a na
nič neupozorňuje. Preto
tento týždeň prežijete
presne v takom znení, v
akom si ho pripravíte a
nalinajkujete. Čiže všet−
ko pôjde presne v líni−
ách, podľa akých budete konať. Jedinou
výnimkou je, že máte otvorenú sféru kre−
ativity a hlavne rýchleho spracováva−
nia nových informácií, čo treba využiť
hlavne na vzdelávanie a učenie (jazyk,
čítanie odborných kníh v odbore, o kto−
rý sa zaujímate a pod.). Vyhýbajte sa vý−
razne prašnému prostrediu.

Silný týždeň pre ženskú
časť znamenia, využite
na prerazenie ako v pra−
covnej, tak i súkromnej
oblasti. Vaša dominan−
cia bude prijímaná s
rešpektom a bez repta−
nia. Muži by pre zmenu
mali počúvať výborné a
zmysluplné rady práve

od spomínaných žien, od ktorých budú
dominanciu aspoň pre tento týždeň pri−
rodzene prijímať. Rady, ktoré dostanete,
využite vo svoj vlastný prospech a pre
svoj rast vo sférach, v ktorých vy sami
uznáte za vhodné. Všeobecne pre zna−
menie platí: vyznávajte svojim polovič−
kám lásku, vypovedzte svoje pocity a o−
koreňte všetko zrnkami úcty.

Láska, partnerstvo, ne−
žnosti, sexualita. Vyberte
si, čo vám z opísaného
pre toto obdobie vyhovu−
je, alebo po čom v sku−
točnosti túžite. S touto
širokou škálou prepoje−
nou na partnerský život
sa vám všetko hore opí−
sané ponúkne, záleží len na vás a na va−
šich životných postojoch, ako aj na vnú−
tornej pohode, po čom siahnete. Pri trie−
dení toho, čo naozaj v hĺbke svojho ja
chcete, vynechajte strach prepojený na
obmedzovanie a citové spútavanie part−
nerom.

Nezaspite na vavrínoch
a všetko robte naplno.
Na spánok a obrazne
povedané, pokojný ži−
vot, bude času dosť.
Preberte sa z útlmu,
ktorému ste dovolili,
aby si na vás zasadol a
dokonale sa do vás
„zažral“. Využite, že je

leto, svieti slnko, vyšantite sa dosýta a
doprajte si všetko, po čom zatúžite a to
v hmotnom aj nehmotnom prevedení.
Väčší pozor by ste si však mali dávať v
prípade zlozvykov (cigarety, alkohol),
aby ste to v tomto smere „kapánek“ ne−
prešvihli. Doprajte si, ale všetko s mie−
rou a v hraniciach bezpečnosti. 

Životná búrka, ktorá
sa priženie nečakane,
vás zasiahne nepripra−
vených. V niečom bude−
te položení na kolená,
to je však iba zlomok
sekundy, kedy vystrelíte
ako šíp z napnutej teti−
vy a pokoríte, či zvlád−
nete každý problém a
situáciu, ktorú vám búrka prinesie.
Neprihliadajte na tých, ktorísa majú
lepšie ako vy. Neporovnávajte sa s ni−
mi, znervózňuje a vytáča vás to, radšej
ďakujte za všetko, čo máte, pretože ľu−
dia sa majú aj horšie ako vy.
Neriskujte v ničom a to platí hlavne
pre oblasť lásky a partnerstva. 

Pre vás prichádzajú
„očistné“ dni. Všetko,
kde bolo niečo naštrbe−
né, zlé, vašej priazni
odklonené a nepriazni−
vé, sa ukončí a vy tak
získate v každom sme−
re čistý štít na to, aby
ste začali odznova (vy−
bavovanie na úradoch,

veci sa začnú hýbať, urovnanie hádok,
vyriešenie problémov a pod.). V každej,
aj tej najostrejšej situácii, si zachovaj−
te pokoj a rozvahu, čo sa vám jedno−
značne oplatí viac ako „nervová prietrž
mračien“ a hlavne sa vyvarujte kla−
mstiev a zavádzania. 

Niekto sa vám bude po−
kúšať silou mocou zasi−
ahnuť do života otrasný−
mi a zlými radami, kto−
ré budú prezentované
ako niečo skvelé a ú−
žasné, cudzie mu nebu−
de ani cielené zavádza−
nie.  Nedajte sa zlákať sladkými rečič−
kami a pozlátkou, vyšlo by vás to príliš
draho. Pokúste sa po odhalení tejto o−
soby držať si ju čo najďalej od tela, in−
ak vás otrávi a intoxikuje svojimi myš−
lienkami, rečami, návrhmi, postojmi.
Za dvere svojho súkromia si nepustite
nikoho, koho dokonale nepoznáte a ne−
patrí medzi vašich priateľov.
Nepodceňujte náhle nevoľnosti, kŕče.
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Hráči, ale aj diváci, si mohli
pochutnať na kotlíkovom gulá−
ši, ktorý pripravil Jozef Varga,
st., ako aj na cigánskej pečien−
ke od Mateja  Kandu. O deti sa
počas dňa staral Šašo Jašo a za−
bával ich skvelými súťažami.
Za to, že sa do nich zapájali, ich
obdaroval sladkosťami. Každé
z deťúreniec chcelo podať čo
najlepší výkon, preto si odme−
ny, o ktoré sa postarali sponzo−
ri, zaslúžili. O ozvučenie sa po−
staral DJ Hauko. V podvečer

sa predstavila aj živá hudba
v podaní pána Jonáša.

Diváci mohli vidieť pek−
ný futbal a hoci sa

stretli najmä preto,
aby sa zabavili, ur−
čite je namieste,
aby sme uviedli,
ako sa mužstvá
u m i e s t n i l i :
Pohár a 1. mi−
esto získal tím
1. FC Nová
Ves, 2. tím FC
Legends a na
3. mieste
skončil tím
FC Retro
R e d b u l l .
Všetkým di−
vákom ďaku−
jeme za po−
vzbudzovanie
a tešíme sa na
nich aj na budú−

ci rok a zároveň
ďakujeme za

skvelé ceny do
tomboly týmto šted−

rým sponzorom a fir−
mám: Krtíšska vinoté−

ka, Hostinec Domov
Nová Ves, Rodinné vinár−

stvo Ďurík, Veľkosklad SU−
MA V. Krtíš, Finox, Corgoň,

Salysol, Cotte vending, Matej
Kanda Company, Centrum
zdravia a krásy Veľký Krtíš a
Obec Nová  Ves.                − red 

V obci Nová Ves 20. 7. 2013 sa uskutočnil futbalový turnaj, ktorého sa zúV obci Nová Ves 20. 7. 2013 sa uskutočnil futbalový turnaj, ktorého sa zú−−
častnilo osem družstiev. Organizátormi podujatia boli Hostinec Nová Ves ačastnilo osem družstiev. Organizátormi podujatia boli Hostinec Nová Ves a
Krtíšska Vinotéka. Futbalový turnaj začal zápasom skvelého ženského tímuKrtíšska Vinotéka. Futbalový turnaj začal zápasom skvelého ženského tímu
proti detskému družstvu. Turnaja sa zúčastnilo osem tímov.   Občerstvenieproti detskému družstvu. Turnaja sa zúčastnilo osem tímov.   Občerstvenie
počas celého turnaja zabezpečoval Hostinec Domov Nová Ves.počas celého turnaja zabezpečoval Hostinec Domov Nová Ves.

l Fotografie z atmosféry
vydareného 

turnaja
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l 10:05 − Profesionáli: Za
všetkým hľadaj ženu 1/13 l
11:05 − Sila lásky V. 171 l

12:00 − Správy RTVS l12:20 − Maigret: Môj pria−
teľ Maigret l 14:00 − Sila lásky VI. 198 l 14:50 −
Sila lásky VI. 199 l15:45 − Dr.House VIII.: Chase
12/23 l 16:30 − Správy RTVS l 16:55 − Počasie l
17:05 − S Talianom v kuchyni: Grilovačka l17:45
− Duel l18:20 − 5 proti 5 l19:00 − Správy RTVS l
19:45 − Počasie l 19:50 − Góly − body − sekundy l
20:10 − Božská Julia l21:50 − Rossella 2/7 l23:25
− Uragán l 00:20 − Profesionáli: Za všetkým hľa−
daj ženu 1/13 l 01:15 − Rossella 2/7 

l 09:55 − Slnečné hodiny l
11:00 − Moja misia: Útek do
Albánska /Albánsko/ l11:25
− Živá panoráma l 11:55 −

Na dve strany Malých Karpát l 12:35 − Siesta:

Senior klub − magazín l 13:05 − Country na
Dunaji l14:10 − To boli časy: Legenda o Divadle
na Korze 1 l 14:50 − Stratená generácia?: Ako
odchádzali 1/3 l 15:10 − Apropo TV l 15:35 −
Odpískané l 16:05 − Návraty k Bratislavským
pondelkom: Hĺbkový rekord l 17:15 − Trezor:
Lepšie časy farára Dobšinského l 17:45 − Stopy
dávnej minulosti: Vzostup a pád slovenskej
Tróje l 18:10 − 60 zabijakov divočiny 25/26 l
18:40 − Ovce.sk l 18:45 − Večerníček: Bračekovia
mravčekovia 7/13 l 19:00 − Správy RTVS "N" l
19:40 − Správy − Hírek l 19:50 − Počasie l 20:00 −
Od prisťahovalca po milionára: Henry John
Heinz − Kráľ kečupu l20:50 − VAT − Veda a tech−
nika l 21:20 − Letné kino na Dvojke: Moje čučo−
riedkové noci l 22:55 − Góly − body − sekundy l
23:00 − Počasie l 23:05 − Apropo TV l 23:30 −

Polnočný ateliér

l 09:15 − Kobra 11 VII. 11−
12/14 l 11:15 − Upírske

denníky II. 13/22 l 12:10 − Mentalista III. l 13:05

− Odložený prípad III. 13/23 l 14:00 − Dr. House
III. 15/24 l 15:00 − Dva a pol chlapa VI. 4/24 l
15:30 − Krok za krokom II. 13/24 l 16:00 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad VII. 1/24 l 17:00 −
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY l17:20 − Lampáreň
l 17:45 − Susedia l 18:30 − Dva a pol chlapa VI.
5/24 l 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY l 20:00 −
ŠPORTOVÉ NOVINY l20:15 − POČASIE l20:30
− Búrlivé víno l 21:40 − Slunce, seno, erotika l
00:10 − Nočné Televízne noviny 

l09:35 − Ja, zloduch! l11:45
− Profesionáli 20l 12: Major
Demovič, Trampolína l

13:30 − Dokonalá búrka l 15:45 − Nakupuje vám
to l 15:55 − Páli vám to? l 17:00 − NOVINY O l
17:00 l18:00 − SÚDNA SIEŇ: Inak deti neuvidíš!
l 19:00 − KRIMI l 19:30 − NOVINY TV JOJ l
19:59 − ŠPORT l20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE l
20:20 − VyVolení − Dom snov − PRVÝ KROK DO
DOMU l 21:30 − Panelák: Oheň, voda, vzduch l
23:00 − Kameňák 3 l 01:25 − BratislavaFilm 

PONDELOK 19. 8.:TV PROGRAM
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l11:05 − Sila lásky V. 172 l
12:00 − Správy RTVS l
12:20 − Maigret: Maigret a
otvorené okno l 14:00 −

Sila lásky VI. 200 l 14:50 − Sila lásky VI. 201 l
15:45 − Dr.House VIII.: Pán domu 13/23 l 16:30 −
Správy RTVS l 16:55 − Počasie l 17:05 − S
Talianom v kuchyni: Finále 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 −
Nikto nie je dokonalý l 21:15 − Sanitka 10/11 l
22:15 − Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka
VII.: Eso 19/24 l 23:00 − Zákon a poriadok: Špe−
ciálna jednotka VII.: Hovädzie 20/24 l 23:40 −
Profesionáli I: Šialenec 2/13 

l 09:50 − Od prisťahovalca
po milionára: Henry John

Heinz − Kráľ kečupu l10:40 − A teraz sa rozhod−
ni: Deviata B l 11:20 − 60 zabijakov divočiny
25/26 l11:45 − Živá panoráma l12:10 − Rozmarín

zelený−trdelník pečený l 12:40 − Siesta: Senior
klub l 13:10 − Country pod hviezdami l 14:05 −
To boli časy: Legenda o Divadle na Korze 2/3 l
14:45 − Stratená generácia?: Ako žili 2/3 l 15:05 −
Aranžmán a improvizácia l15:45 − Apropo TV l
16:10 − Návraty k Bratislavským pondelkom:
Hĺbkový rekord l17:25 − Trezor: Za národ a lás−
ku l 17:50 − Stopy dávnej minulosti: Cesty
Edwarda Browna l 18:20 − Záchranári − pomoc
v núdzi 11/12 l 18:40 − Ovce.sk l 18:45 −
Večerníček: Bračekovia mravčekovia 8/13 l
19:00 − Správy RTVS "N" l19:40 − Správy − Hírek
l19:50 − Počasie l20:00 − Prečo chudoba?: Park
Avenue − peniaze, moc a americký sen l 20:50 −
Ambulancia: Ťažkosti s krčnou chrbticou l
21:20 − Letné kino na Dvojke: Pád l 23:15 − Góly
− body − sekundy l 23:20 − Počasie l 23:25 −
Nebeské geto l 00:20 − Apropo TV l 00:45 −

Správy RTVS "N" 

l 09:35 − Susedia l 10:20 −
Kobra 11 VII. 13/14 l 11:15

− Upírske denníky II. 14/22 l 12:10 − Mentalista

III. l 13:05 − Odložený prípad III. 14/23 l 14:00 −
Dr. House III. 16/24 l15:00 − Dva a pol chlapa VI.
5/24 l 15:30 − Krok za krokom II. 14/24 l 16:00 −
NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VII. 2/24 l
17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY l17:25 − RE−
FLEX l 17:50 − Susedia l 18:30 − Dva a pol chla−
pa VI. 6/24 l 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY l
20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 − POČASIE
l 20:30 − Búrlivé víno l 21:40 − Zámena manželi−
ek − PREMIÉRA l23:05 − Nočné Televízne novi−
ny l 23:30 − NCIS

12: 45 Padla kosa na ka−
meň, Dôkaz l 14:30 −
VyVolení − Dom snov −

PRVÝ KROK DO DOMU l15:45 − Nakupuje vám
to l 15:55 − Páli vám to? l 17:00 − NOVINY O l
17:00 l 18:00 − SÚDNA SIEŇ: Podviedla a okra−
dla ma l 19:00 − KRIMI l 19:30 − NOVINY TV
JOJ l 19:59 − ŠPORT l 20:10 − NAJLEPŠIE
POČASIE l 20:20 − VyVolení − Dom snov: − DEŇ
DRUHÝ l 21:30 − Panelák l 23:00 − Akty X:
Chcem uveriť l 01:25 − Prci na strednej 
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JÚL 
2012

JÚL 
2013

Aj v tomto čísle prinášame porovnanie cien niektorých potravín v júli 2011 až
2013. Oproti vlaňajšku ceny v mnohých prípadoch mierne klesli, nie však na
úroveň tých z roku 2011                                   Zdroj tabuľky: Štatistický úrad SR

Uhorky zdraželi o viac ako tretinu

eur

Z a s m e j m e  s a  Z a s m e j m e  s a  JJ

Vedeli ste, že?...
...v okrese Veľký Krtíš je postavených 

12 348 rodinných domov 

a 479 bytoviek (panelákov)?
Zdroj: Štatistický úrad SR

(po sčítaní v roku 2011)

Muž sedí v preplnenom lietadle. Jedno miesto vedľa neho je ešte voľné. Zrazu prí−
de k nemu prekrásna žena a sadne si vedľa neho. Muž sa musí strašne držať na
uzde, lebo je z nej celý vzrušený. Osloví ju:− Prepáčte, letíte do Berlína obchodne?
Ona na to: − Idem na Kongres o sexe. Budem tam mať prednášku v snahe zmazať
staré predsudky. Viete, veľa ľudí si napríklad myslí, že Černosi sú obzvlášť dobre
vybavení svojím prirodzením, a pritom toto sa dá tvrdiť skôr o amerických
pôvodných praobyvateľoch − Indiánoch! Alebo napríklad veľa žien si myslí, že
Francúzi sú najlepší milenci, a pritom sú to práve Poliaci, ktorí dokážu ženu pri−
viesť za každých okolností k vrcholu... Ale, prečo vám to všetko vlastne rozprá−
vam, veď ani neviem, ako sa voláte. Muž natiahne ruku so slovami:

− Volám sa Winnetou, Winnetou Kozlowski... 


