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26.7. Štefan Buúš, nar. v r. 1932 z V.
Krtíša, 27.7. František Deák, nar. v r. 1946
z Vinice, 28.7. Pavel Hudec, nar. v r. 1950

z V. Krtíša, Irena Kováčová, nar. v r. 1926 z Kosihoviec, 29.7. Jozef
Ivanič, nar. v r. 1930 zo Selian, Ondrej Lavrík, nar. v r. 1938 z V.
Čalomije, 31.7. Ján Valach, nar. v r. 1956 zo S. Kľačian, 1.8. Albert
Srník, nar. v r. 1927 z M. Kameňa 

Opustili nás

6.8. Jozefínam a Jozefom, 7.8. Štefániám,
8.8. Oskarom, 9.8. Ľubomíram, 10.8.
Vavrincom, 11.8. Zuzanám, 12.8. Darinám 

Blahoželáme

24.7. Marta z V. Krtíša, 28.7. Mária zo Selian,
30.7. Oliver Norbert z Kováčoviec 

Narodili sa

11.8. Barnabáš Kováč, Pavlina Kovácsová

Jubilujúci 
Veľkokrtíšania

"V živote človeka sú chvíle, o ktorých
vieme, že prídu, a predsa nás ich 

príchod prekvapí. Tým skôr, keď prídu
náhle a neočakávane."

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že nás
28.7.2012 náhle opustil náš milovaný
manžel, otec, svokor, starký a švagor

PAVEL HUDEC 
z Veľkého Krtíša vo veku 62 rokov. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za prejavy
sústrasti a kvetinové dary. Spomínajú a nikdy nezabudnú: 
manželka Ľubica, syn Vlasto s manželkou Želkou, syn Radko 

s manželkou Ingou, vnúčatá Paťka, Bianka, 
Radko a Radka a ostatná rodina

Budeš nám chýbať 
do konca života

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

oči, utíchol hlas, mal rád život 
a všetkých nás."

Oznamujeme všetkým, 
že 23.7.2012 zomrel vo veku 70 rokov
náš drahý manžel, otec, starý otec,

prastarý otec a svokor 
LADISLAV ANTOL z Malého Krtíša. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť 25. júla. 
Ďakujeme za bohaté kvetinové dary a prejavy sústrasti.

Spomínajú: manželka Milka, dcéra Tánička, synovia Jožko,
Miloško a Peťko s rodinami, vnúčatá, 

pravnúčatá a ostatná rodina.

Zaplakali oči, 
srdce puklo bôľom

Dňa 9.8. 2012 oslávi pekné životné
jubileum JÁN SAMSON
z Dolných Plachtiniec:

Nepozeraj, Janko, spiatky,
teš sa z krásnej štyridsiatky.
Veď život rýchlo letí ako šíp,

ako ho najlepšie prežiť, nevie nik.
Nech krásne spomienky 

z mladosti sa k Tebe vrátia,
a všetky zlé sa navždy stratia.

Nech tento krásny deň,
dá Ti úsmev a radosť len.

Nech každý ďalší rok, dá Ti len šťastný krok.
Všetko najlepšie k narodeninám Ti 

prajeme, my, ktorí Ťa tak veľmi ľúbime: 
mamina, manželka Ildikó, sestra Lucia 

s manželom Liborom, brat Paľko 
s priateľkou Veronikou 

a z neba blahoželanie k Tvojmu sviatku
posiela aj náš ocino.

Lukáško a Lenuško Ťa silno objímajú 
a veľkú pusu Ti posielajú.

Hasiči pomáhali 
zdravotníkom

Pri poskytovaní rýchlej lekárskej
pomoci asistovali hasiči z OR HaZZ
Veľký Krtíš pracovníkom RLP na
Lučeneckej  vo Veľkom Kríši 23. 7.
Vyžiadal si to zdravotný stav obyva−
teľa mesta, ktorého pomocou trans−
portných nosidiel pomohli naložiť do
vozidla RLP a následne asistovali aj
pri transporte pacienta. 

Susedom neotvorila
Na klopania ani búchanie susedov

nereagovala majiteľka bytu na
Venevskej ul. vo V. Krtíši 26. 7.
Susedia preto privolali záchranku i
policajtov. Ani na ich búchanie sa z
bytu nikto neohlásil, a keďže bol
bytzamknutý zvnútra, privolali na
pomoc hasičov. Tí pri obhliadke

miesta zistili, že balkónové dvere do
bytu sú otvorené. Pomocou vysúva−
cej plošiny sa dostali na balkón a
následne aj do bytu. Jeho majiteľka
našťastie sedela spokojne v obýva−
cej miestnosti bez akýchkoľvek
zdravotných problémov. 

Stany vo vzduchu, 
stromy na ceste

Prudká búrka so silným vetrom,
ktorá sa prehnala našim okresom
28.7. vyvracal nie iba stany na o−
becných oslavách (Nenince), ale
pustošila aj v lesoch. Jeden zo stro−
mov spadol pred D. Lomom aj krí−
žom cez cestu a bránil tak v plynu−
losti cestnej dopravy. Privolaní hasi−
či pomocou reťazovej píly strom z
cesty odstránili a následne vozovku
očistili od nečistôt. 

− npor. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ− Pozvánka pod vysokú sieť
Volejbalový klub pri TJ Prameň a Športová komisia pri OcÚ
Dolná Strehová pozýva všetkých priaznivcov volejbalu na 

II. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJA 
ZMIEŠANÝCH DRUŽSTIEV, 

ktorý sa uskutoční 11.8.2012 o 13.00 hod. na multifunkčnom ihrisku TJ
Prameň.Hrá sa v štvorčlenných zmiešaných družstvách (minimálne jedna žena).
Pravidlá hry sa dohodnú v deň turnaja. Prihlásiť sa môžete na  č.t. 0908 051 261
alebo priamo na mieste turnaja do 13.00 hod. Tešíme sa na vašu účasť.

V priestoroch poľnohospodárskeho podniku S. Brezovo−V. Lom znovu
"úradovali" zlodeji. V noci z 24. na 25. 7. sa doteraz neznámy páchateľ
vlámal do skladov spomínaného podniku. Ukradol tam 1 200 kg kŕmneho
vápna v 40 kg vreciach a tiež dva druhy krmných zmesí v množstve 180
a 360 kg v 30 kg vreciach. Zlodej ukradol navyše aj dopravník na obilie
a celkovo spôsobil majiteľovi škodu vo výške 969,− eur. Polícia začala vo−
či neznámemu páchateľovi trestné stíhanie pre prečin krádeže vlámaním.
Prípad je zatiaľ v štádiu vyšetrovania.         −hovorkyňa KR PZ BBSK− 

Blahoželanie k 40 - tke

Na družstvách sa stále kradne

Pri kosení trávy v areáli materskej
školy 2.8.2012 na Hviezdoslavovej
vo V. Krtíši prišlo okolo obeda ne−
voľno 56 − ročnému  Jozefovi P. z
V. Krtíša, pracovníkovi na verejno −
prospešných prácach. Muž upadol
do bezvedomia, privolaný lekár zá−
chrannej služby sa ho snažil oživiť,
boj o jeho život však už bol márny.
Na miesto prišli aj policajti. Tí pri−
volali ohliadajúcu lekárku, ktorá ne−
zistila cudzie zavinenie. 

Pravdepodobnou príčinou smrti
bolo zlyhanie srdca, pod ktoré sa
zrejme podpísala aj horúčava.
Presnú príčinu smrti určí až pitva.
Nebohého poznali ako svedomité−
ho a pracovitého muža, ktorý bude
citeľnou stratou pre blízkych, zná−
mych i spolupracovníkov. Práve
tento mesiac by oslávil 57. narode−

niny...   
Horúčavy určite toto leto ešte ne−

povedali posledné slovo, preto ich
netreba podceňovať a radšej sa
chrániť všetkými dostupnými pro−
striedkami. Nezabúdajte na pitný
režim. Horúce leto je síce príjemné,
ale aj zradné.  Už niekoľko minút
strávených na 30°C páľave dáva
nášmu organizmu riadne zabrať.
Telo sa usiluje vykompenzovať tep−
lo tým, že sa začne potiť alebo pre−
krvovať. Po štvrť hodine zlyháva re−
gulačný systém.Teplota tela sa
zvýši až na 40°C a môže dôjsť ku
kolapsu. Po pol hodine sa teplota
tela zvyšuje až na 42°C, čo je už
smrteľná hranica. Organizmus sa
prehreje a často dochádza k zlyha−
niu srdca.                          −red−

Smrť pri kosení trávy

MEDIÁLNY PARTNER PODUJATIE JE TÝŽDENNÍK POKROK
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Nech Ti šťastie s láskou 
svieti, nech Ti žičí osud Tvoj

AUGUSTOVÁ KUPÓNKA

H R A C I A  K A R T AH R A C I A  K A R T A

Meno a priezvisko:

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Adresa:

VAŠE TELEFÓNNE ČÍSLO:

......................................................

Je tu už  ôsma tohtoročná kupónka, ktorá bude tentoraz pozostávať
zo štyroch kupónov. Pravidlá sa nemenia. Stačí, keď kupóny vystrih−
nete, nalepíte ich na hraciu kartu a na záver ich pošlete  alebo prine−
siete ku nám do redakcie. Tým ste splnili podmienku zaradenia do
žrebovania o pekné vecné ceny.                           VEĽA ŠŤASTIA!

AUGUSTOVÁ
KUPÓNKA

č.1
kupón č.2

kupón č.3
kupón č.4

Nezabudnite: Hraciu kartu s minulomesačnou,
júlovou, kupónkou nám môžete do redakcie 

priniesť do 10.8.2012. 

"Už ubehli 
tri roky,

ako tu nie si 
s nami, miesto 
ostalo po Tebe

prázdne. 
Cítime sa sami. 

V našich 
srdciach si však 
stále, s láskou 

na Teba
spomíname. 

Čas plynie ako
tichej rieky prúd,

kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak
ako voda svojim  tokom plynie, krásna
spomienka na Teba nikdy nepominie."

Dňa 10.8. 2012 si pripomenieme
tretie výročie odvtedy, ako nás 

navždy opustil náš otec, syn a druh
RÓBERT NAGY z V.Krtíša

vo veku 48 rokov.

S láskou a bolesťou v srdci spomína syn 
Richard, družka Jana, mama a ujo

s deťmi a celá smútiaca rodina.

"Tri roky prešli ako 
voda, no bolesť 

v srdci stále bodá. 
Na jednu otázku 

nevieme odpoveď, 
prečo tak skoro musel
si opustiť tento svet.
Prečo musela som 
deťom povedať tú
hroznú správu, že 
nebudú mať ocina, 
ale už iba mamu? 
No napriek žiaľu, 

osudu a jeho krutosti, prináša nám život 
aj radosti. Veríme, že to všetko vidíš 

a pomáhaš aj z druhej strany a ten pocit hojí
naše rany. Verím, že si hrdý na naše deti, Tvoj
obraz v ich očiach stále svieti, tak aj ďalej pri

nás stoj, my v modlitbe prosíme o Tvoj pokoj.” 

Ako úder blesku nás pred tromi rokmi 
zasiahla neuveriteľná správa, ktorá nám 

zvestovala náhly a tragický odchod 
nášho milovaného manžela, otecka a syna

RÓBERTA RÉGA z Neniniec, 
ktorý nás navždy opustil 

vo veku 38 rokov.
S tichou spomienkou k Tvojmu 

hrobu chodíme, kvety položíme a pri 
plamienku sviečky za Teba sa modlíme.

S láskou a úctou na Teba spomínajú:
manželka Monika, synovia Viktor 

a Richard, mama a ostatná smútiaca rodina.

"Čas plynie, 
smútok zostáva,
tá strata v srdci

bolieť neprestáva. 
S tichou 

spomienkou 
k Tvojmu hrobu

chodíme, pri 
plamienku 

sviečky si na Teba
spomíname. Už

len kyticu z lásky
Ti môžeme na
hrob dať a na

všetko spomínať. 
Práve v týchto dňoch uplynú smutné tri

roky, ako sme navždy stratili nášho 
milovaného manžela, otca, syna a brata

PETRA PÚPAVU
z D.Strehovej vo veku 40 rokov.

S láskou spomínajú: 
manželka Monika, syn Martin, 

mama Margita, sestra Evka s rodinou 
a svokra Mária. 

SMUTNÁ SPOMIENKA NA TRETIE VÝROČIE BANSKÉHO NEŠŤASTIA 
V HANDLOVEJ, PRI KTOROM ZAHYNULI AJ TRAJA MUŽI Z NÁŠHO OKRESU

Občianske združenie pre rómske komunity a rómska iniciatíva za−
stúpená Miroslavom Bartošom, ml., vyhlasuje konkurz do okresnej
súťaže MISS Rómske dievča 2012 okresu Veľký Krtíš. Dievčatá sa
môžu prihlásiť osobne u predsedu Miroslava Bartoša, ml.
Podmienkou je vek od 16 do 18 rokov.

Prosíme podnikateľské subjekty a predsedov politických strán,
hnutí a rôznych organizácií v okrese Veľký Krtíš, aby nám pomoh−
li finančne alebo materiálne pri usporiadaní súťaže. Aj vy môžete
byť súčasťou, aby ste pomohli dievčatám zo sociálne slabších vrs−
tiev splniť ich sny. 

Bližšie info: Miroslav Bartoš, ml., Madácha 11, Bližšie info: Miroslav Bartoš, ml., Madácha 11, 
Veľký Krtíš, tel. 0949 792 119.Veľký Krtíš, tel. 0949 792 119.

Krásne rómske dievčatá, 
prihláste sa!

Život Ti dal, čo posiaľ dať Ti mal,
niekto Ťa potešil, niekto oklamal.
Ako ruža pekne kvitne, tak nech

kvitne život Tvoj.

Dňa 22.7. 2012 oslávila svoje 
dvadsiatešieste narodeniny 

naša drahá
ĽUBIKA ANTALOVÁ z Vinice

K Tvojim narodeninám pozdrav 
Ti posielame a v ňom všetko krásne 

želáme: sladké noci, dni slnečné, chvíle
šťastia nekonečné, zdravie a oceán 

úspechu, ruku nech podáš správnemu
človeku. Šťastný život bez starostí a

vždy dobrú náladu a každý deň mnoho
spokojnosti a len samú pohodu.

Skrátka, nech je všetko ako má byť, aby
sa Ti páčilo na tomto svete žiť! 
To Ti zo srdca prajú: ocko, brat
Kristián s Hajnikou, priateľ Peter,

Danco, Vlasti, Őcsi, všetky kamarátky
„na vydaj“ a kolegovia z firmy Forvin
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Začalo sa to 
v Sorbonne

Potom prišiel 29 − ročný francúzsky
aristokrat Pierre de Coubertin. Tento
pedagóg, historik a vášnivý milovník
športu prišiel s myšlienkou obnoviť za−
šlú tradíciu antických olympijských
hier v celosvetovom meradle.   Na o−
slave 5. výročia založenia
Francúzskej únie atletických športov
25.11. 1892 v amfiteátri parížskej
Sorbonny, Coubertin predniesol pred−
nášku o súčasnosti atletiky a zakončil
ju "senzačným ohlásením rezolúcie,
ktorá mala byť výzvou na skoré obno−
venie olympijských hier". Coubertin sa
ale  stretol s ľahostajnosťou a nepo−
chopením. Skvele zaranžované "uve−
denie olympijskej myšlienky do spo−
ločnosti" sa stalo fiaskom. Nevzdal sa
a v  roku 1894 pripravil kongres, na
ktorom si zabezpečil reprezentačnú
zostavu čestných členov: bol medzi
nimi belgický kráľ , traja korunní prin−
covia, jeden ruský veľkovojvoda, fran−
cúzsky vojvoda, traja grófi, traja lordi,
päť barónov, niekoľko ministrov, veľ−
vyslancov, akademikov, generálov a
amerických milionárov; navyše aj je−
den grécky spisovateľ žijúci v Paríži
Dimitrios Vikelas a jeden český stre−
doškolský profesor z Klatov Jiří Guth−
Jarkovsky.  Kongres sa začal 16. 6. a
na svojom poslednom zasadnutí 23.6.
jednohlasne schválil obnovenie OH.
Bol prijatý štvorročný cyklus, olympij−
ské heslo "Citius, Altius, Fortius"
(rýchlejšie, vyššie, silnejšie) a bol tiež
založený Medzinárodný olympijský
výbor. Prvých dvanásť členov, ktorých
navrhol Coubertin, kongres bez vý−
hrady schválil. Ich mená stoja v mra−
more a zlate vpravo od vchodu atén−
skeho štadióna.  Len jediná vec sa
barónovi de Coubertin nepodarila pre−
sadiť. Dúfal, že prvé olympijské hry sa
uskutočnia v "jeho" Paríži, ale delegá−
ti kongresu rozhodli o tom, že prvé
novodobé OH sa budú konať "doma",
v Aténach.

Úspech prvých 
novodobých hier 

v Aténach 
V Aténach sa 1. OH nového veku

začali za krásneho jarného počasia.
Slávnostne ich otvoril kráľ Juraj. Na
vynovenom štadióne z pentelského
mramoru (mramor z ktorého postavili
Partheón) sa tiesnilo 60.000 divákov
(ďalších asi 20.000 sa prizeralo z ne−
ďalekého kopca). Predsedom príprav−
ného výboru bol korunný princ
Konštantín (neskôr ako jediný kráľ no−
voveku sa OH zúčastnil aj aktívne).
Na týchto hrách sa zúčastnilo doved−
na 311 pretekárov: z domáceho
Grécka 230, 19 z Francúzska a
Nemecka, 14 z USA, 8 z Veľkej
Británie a Uhorska, medzi nimi aj
Slovák Alojz Sokol, 4 z Dánska a

Rakúska (ešte bez českých reprezen−
tantov) a po jednom z Austrálie,
Bulharska, Chile, Švajčiarska a Š−
védska. 

Úspech hier, hlavne v Grécku, bol
obrovský. Usporiadali sa tiež kultúrne
akcie a prehliadka archeologického
parku v Olympii. Po víťazstve roľníka
Spyra Luisa v maratónskom behu (na
pamätnej trati z Maratóna do Atén, po
ktorej roku 490 pred n. l. bežal
Feidippidus oznámiť Aténčanom víťaz−
stvo nad Peržanmi slovami "Radujte

sa, zvíťazili sme!" a padol mŕtvy na
zem) sa rozozneli zvony na kostoloch.
Zdalo sa, že s návratom hier sa do
Grécka vrátila jeho dávna veľkosť a
sláva. Bol to veľmi dobrý začiatok.
Po úspechu prišiel pád

Úplným opakom však boli 2. OH,
ktoré sa konali roku 1900 v Paríži.
Došlo k spojeniu OH a jubilejnej sve−
tovej výstavy. Vďaka nedobrej organi−
zácii sa parížske hry v porovnaní s a−
ténskymi zmenili v grotesku. Nikto ich
neotvoril ani neukončil, trvali päť me−
siacov, bežecké trate neboli upravené
a ohradené (bežci padali do dier, ale−
bo sa zrážali s návštevníkmi). Presný
počet účastníkov ani nepoznáme.
Súťažilo sa dovedna v 36 športoch, z
ktorých však len 17 možno považovať
za olympijské. 

Podobne dopadli aj 3. OH v americ−
kom meste Saint−Louis v roku 1904.
Usporiadatelia sa nepostarali ani o
športoviská (plavecké športy sa štar−
tovali z plte, ktorá sa pri odraze potá−
pala). Hry sa stali opäť príveskom sve−
tovej výstavy, ktorej organizátori si u−
robili predovšetkým reklamu. Hier sa
zúčastnilo 680 pretekárov, z toho 500
z USA, 50 z Kanady a 130 pretekárov
pochádzalo z ďalších 11 štátov.

Vložené hry 
Na takéto ničenie olympijskej myš−

lienky sa nemohli pozerať v Grécku.
Grécky olympijský výbor, podporova−
ný kráľom, vydal vyhlásenie, že na
desiate výročie obnovenia usporiada
nové hry a to podľa gréckych tradícií.
Odmietol ich postaviť do jedného radu
s parížskymi a saint−louiskymi a na−
zval ich "II. medzinárodné OH".
Potom rozoslal pozvánky. Na štadión
sa zišlo 917 pretekárov zo 17 krajín.
Medzinárodný olympijský výbor
(MOV) však tieto hry za "olympijské"
neuznal. Do dejín tieto hry vošli ako

"medzihry" či "interolympiáda". Svoj ú−
čel však splnili. 

Olympijský duch 
naberal na sile

V Ríme sa mali konať 4. OH v 1908,
ale kvôli hospodárskej kríze boli pre−
sunuté do Londýna. Hry boli zvládnu−
té skvele. Zabezpečené boli prvotried−
ne športoviská a kráľ Eduard VII. pri−
vítal na nich vyše 2.000 športovcov z
22 krajín. Tienistou stránkou bolo oči−
vidné nadržiavanie rozhodcov domá−
cim športovcom. Na týchto hrách po
prvý raz zaznelo aj heslo " Nie je hlav−
né zvíťaziť, ale zúčastniť sa!" prednie−
sol ho 19. júla 1908 pensylvánsky bis−
kup anglikánskej cirkvi Ethelbert
Talbot. Mimochodom, nebolo to pria−
mo na športoviskách, ale na V. konfe−
renci biskupov anglikánskej cirkvi. P.
de Coubertin ho potom prevzal. 

Sever Európy privítal 5. OH, ktoré v
roku 1912 organizovali v Štokholme.
Prebiehali hladko a v slavnostnej at−
mosfére. Zúčastnilo sa ich viac než
2.500 pretekárov z 28 štátov a konali
sa pod záštitou a v prítomnosti hlavy
štátu. 

V Berlíne sa mali konať 6. OH roku
1916, ale kvôli vojne boli zrušené. 
Po vojne sa hry obnovili a 7. OH bo−

li v roku 1920 v Belgicku, v
Antverpách. MOV sa rozhodol nepo−

zvať na ne štáty, ktoré zapríčinili Prvú
svetovú vojnu, a to Nemecko,
Rakúsko, Maďarsko a Bulharsko. Z
politických dôvodov nepozvali tiež
športovcov zo ZSSR. Napriek tomu
sa hier zúčastnilo vyše 2.500 športov−
cov z 29 krajín a medzi nimi aj 130
športovcov už pod zástavou ČSR. Na
týchto hrách po prvý raz zaviala aj o−
lympijský vlajka s piatimi kruhmi, ako
jeden zo symbolov OH a zaznel aj pr−
vý olympijský sľub športovcov.  
Na 8. OH  v roku 1924 v Amsterdame
sa zúčastnilo  takmer 3000 športov−
cov zo 44 krajín a po prvý raz horel
počas OH olympijský oheň. 
Veľkým parížskym reparátom boli  9.

OH 1928  v Paríži. Zúčastnilo sa 3092
športovcov zo 44 krajín a súťažilo sa v
19 športoch. Po všetkých stránkach si
Francúzi napravili reputáciu z roku
1900.

Po vydarených OH v Paríži dostali
možnosť reparátu aj USA.  V Los
Angeles roku 1932 sa uskutočnili 10.
OH a zúčastnilo sa ich 1331 preteká−
rov z 37 krajín. Hry boli zvládnuté per−
fektne a zahladili spomienku na hry z
roku 1904. 
V Berlíne roku 1936 boli 11. OH pod

znakmi hákového kríža. Zúčastnilo sa
ich 3378 športovcov zo 48 krajín a o−
tváral ich Adolf Hitler. MOV sa podari−
lo dosiahnuť aspoň to, že okrem otvá−
racej formuly nepovedal ani slovo. 
Kvôli II. sv. vojne sa neuskutočnili 12.
A 13. OH v rokoch 1940 a 1944.. 
Po vojne sa športovci zišli na 14. OH

roku 1948 v Londýne. Prišlo 4.400
pretekárov z takmer 60 krajín.
Pozvánky nedostali štáty, ktoré rozpú−
tali vojnu. 

V Helsinkách v roku 1952 boli 15.
OH po prvý raz sa tu bol aj  ZSSR a
obsadil 2. miesto v zisku medailí. OH
sa zúčastnilo 5 000 športovcov zo 69
krajín a niesli sa v duchu studenej voj−
ny a v znamení úspechu manželov
Emila a Dany Zátopkovcov. Emil zís−
kal zlaté medaily v behu na 5 a 10 ki−
lometrov a zvíťazil aj v maratóne.
Jeho manželka Dana pridala 4. zlatú
do rodinnej zbierky v hode oštepom.  
Dejiskom 16. OH v roku 1956 sa po

prvý raz stala Austrália. Do Melbournu
prišlo napriek veľkej vzdialenosti od
tradičných európskych športových
stredísk vyše 3.000 pretekárov zo 67
krajín. Po prvý raz sa športovci pred−
stavili aj v slávnostnom nástupe. 
V Taliansku, konkrétne v Ríme, sa na
17. OH  v roku 1960 zišlo o vyše
2.000 pretekárov viac než na 16. OH
a niesli prívlastok televízne. Po prvý
raz sa z nich vysielal priamy prenos. 
Oheň z Olympie zažiaril po prvýkrát v
Ázii na 18. OH 1964 v Tokiu. Kým ta−
lianski usporiadatelia prekvapili vý−
stavnosťou športových zariadení a
rozsiahlym využitím modernej techni−
ky, Japonci v Tokiu ich ešte prekona−
li. 
Na 19. OH roku 1968 v Mexiku došlo
k preliatiu krvi. Bezprostredne pred
začiatkom hier vojaci postrieľali pred
hlavným štadiónom 260 študentov a
1200 zranili. Zabezpečili tak "olympij−
ský mier" pre viac ako 6.000 športov−
cov zo 112 krajín. 

(Pokračovanie na str.5)

HRAJTE S NAMI O CENY Z TECHNOGYMU
Keď Olympijské hry v mene kríža zakázali, bola ich myšlienka zabudnutá takmer na 1 500 rokov. Ako prví

sa ju pokúšali vzkriesiť vládcovia gréckeho kráľovstva, ktoré sa roku 1830 zbavilo tureckej nadvlády. Roku
1859 sa v Aténach konali olympijské slávnosti, ale aj napriek ich relatívnemu úspechu zostalo len pri "prvom
ročníku". Staroveké hry sa pokúšali obnoviť aj v Škandinávii, Anglicku či Francúzsku.

NÁJDITE V SEBE OLYMPIJSKÉHO DUCHA A

Medzinárodný olympijský výbor na schôdzi v Aténách 10. 4. 1896. 
Stojací zľava: Dr. Willibald Gebhardt, Dr. Jiří Guth, Ferenc Kemény,
plk. Viktor Balck. Sdiaci zľava: Pierre de Coubertin, Demétrius
Vilekás, Alexandr Butovskij
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Okrem toho, že je TECHNOGYM od roku 2000 
oficiálnym sponzorom a dodávateľom 

Olympijských a Paraolympijských hier, overená kvalita 
a životnosť jeho produktov z neho robí dodávateľa 

číslo 1 pre atlétov a profesionálnych športovcov po celom svete

(Dokončenie zo str. 4)
Tragédiou boli poznamenané aj 20.

OH v roku 1972 v Mníchove. Za o−
beť teroristom a nedostatočným bez−
pečnostným opatreniam padlo izra−
elské olympijské družstvo. Počas ú−
toku teroristov bolo zavraždených
11 izraelských športovcov, 5 teroris−
tov a 1 policajt. Až do konca hier vi−
sela olympijská zástava len na pol
žrde.

Nasledujúce, 21. OH, usporiadané
roku 1976 v kanadskom Montreale,
boli najväčším športovým podujatím
na americkom kontinente, no záro−
veň aj najväčšími policajnými ma−
névrami. Avšak zadĺženosť mesta
kvôli hrám, trvá možno doteraz. 
Roku 1980 sa dejiskom 22. OH stal

ZSSR. Hry sa konali v Moskve a zú−
častnilo sa ich 5039 športovcov z 81
krajín. Nezúčastnili sa športovci
USA a členských krajín NATO na
protest proti útoku ZSSR v
Afganistane. 
Roku 1984 sa 23. OH konali v Los

Angeles. ZSSR a jeho spojenci me−
dzi nimi aj ČSSR (mimo Juhoslávie
a Rumunska) sa OH na protest ne−
zúčastnili. 

O štyri roky sa 24. OH po druhý−
krát konali v Ázii, v Soule. Po dva−
nástich rokoch sa hier zúčastnili o−
päť všetky vyspelé krajiny celkovo
zo 159 krajín. Po 64. rokoch sa na
OH vrátil tenis a v mužskej dvojhre
získal zlato Slovák Miloš Mečíř. 

V roku 1992 boli  25. OH v
Barcelone. Komercializácia hier v
katalánskej metropole dosiahla vr−

chol. Boli to hry rodeného katalánca,
predsedu MOV, Juana Antonia
Samarancha. Počas hier prebiehala
v Juhoslávii krvavá vojna. Prvýkrát
od roku 1964 vpochodovala na šta−
dión jednotná nemecká reprezentá−
cia a po 28 rokoch štartovali aj špor−
tovci Juhoafrickej republiky (nemohli
sa zúčastňovať kvôli politike apart−
heidu). Po zmenách v bývalom
ZSSR štartovali jeho športovci pod
hlavičkou Spoločenstva nezávis−
lých štátov. 
Na  26. OH v Atlante v roku 1996

sa prvýkrát zúčastnili športovci zo
všetkých vtedy 197 členských kra−
jín a po prvý raz aj samostatné
Slovensko. Po prvý raz počet špor−
tovcov prekročil hranicu 10 000.
Hry sa tešili veľkej návštevnosti, a−
však vyskytli sa problémy s dopra−
vou. Počas hier, v Olympijskom
parku, došlo k atentátu, keď vý−
buch nálože zabil dvoch ľudí a ďal−
ších 110 zranil. 

Prvú medailu pre Slovensko zís−
kal Jozef Gőnczi v streľbe (bronzo−
vú)  a prvým zlatým medailistom sa
stal kanoista Michal Martikán.

Na prelome milénia v roku 2000
sa v poradí 27. OH vrátili na vzdia−
lený kontinent do Austrálie,
Sydney. Zúčastnilo sa ich 199 kra−
jín a 10 651 športovcov. 
V roku 2004 sa do Atén zišli špor−

tovci na 28. OH. Po neúspešnej
kandidatúre v roku 1996 i 2000 sa
tak druhý raz konali OH v ich pô−
vodnej krajine, v Grécku, za účasti
201 krajín a 10 625 športovcov. 

Na Ázijskom kontinente sa po tretí
raz konali hry 29. OH 2008 v naj−
ľudnatejšej krajine Číne v Pekingu.
Zúčastnilo sa ich približne 10 200
športovcov zo 190 krajín. 

V súčasnej dobe, ako iste všetci
viete, prebiehajú jubilejné 30. OH v

Londýne, ktoré slávnostne otvorila
kráľovna Alžbeta II. 27.7. 2012.
Zúčastňuje sa na nich približne 10
500 športovcov z 204 krajín a rozdať
by sa malo 300 sád medailí v 26
športoch. Viac o Londýne, ale v bu−
dúcom čísle.                          −PG−

1. Kto bol zakladateľom novovekých OH a kde sa konali prvé novoveké OH?  

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
. Na ktorých OH a kde po prvý raz zaviala olympijská vlajka? 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

3. Kto ja autorom známeho hesla "Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa" ?

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

4. Koľko zlatých medailí získali manželia Zátopkovci na OH v Helsinkách? 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
5. Kde sa po prvý raz na OH predstavilo samostatné Slovensko a kto bol pr−
vým medailistom? 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Vaše meno, adresa a telefón:

Kupón s otázkami vystrihnite a pošlite ku nám do redakcie. Ďalšie
dva kupóny s novými otázkami prinesieme aj v budúcich číslach.
Spomedzi všetkých kupónov so správnymi odpoveďami
vyžrebujeme víťazov, ktorí po skončení našej súťaže (i olym−
piády) získajú vecné ceny od spoločnosti Technogym. 

ČÍTALI STE POZORNE? POTOM BUDE PRE VÁS 
HRAČKOU ODPOVEDAŤ NA TIETO OTÁZKY:

č. 32

Fotografia z olympijských 
Atén v roku 2004.
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Kým manžel pracoval v kováčskej
vyhni a aj neskôr v zamestnaní, pa−
ni Mária sa vždy starala o domác−
nosť, o to, aby rodina mala všetko
potrebné. Ako hovorí jej vnuk
Gabriel, vedela šetriť. Aj z toho
mála peňazí, ktoré do rodiny
prichádzali, vedela pre rodi−
nu zabezpečiť všetko po−
trebné. Veď rodina, bola
pre ňu vždy na prvom
mieste. A nie len tá naj−
bližšia, ale aj príbuzní,
ktorí bývali v bližšom či
širšom okolí. V mladosti
ich často navštevovala. Na
Slovensku i v Maďarsku,
kam rada cestovala vla−
kom, ktorý kedysi premá−
val cez Bušince. 
Jej druhou najväčšou lás−

kou po rodine, bola a aj
stále je záhradka a práca v
nej. Vo svojej záhradke
musela mať vždy poriadok,
všetko pekne okopané,
bez burinky a vždy sa teši−
la, ak v nej mala niečo no−
vé, nezvyčajné.  Tešila sa
z nových kvietkov, skúšala
nové druhy zeleniny, ale aj
nové spôsoby pestovania.
Ešte aj vo vysokom veku,
keď už nechodievala tak
často do záhrady a keď sa
občas zamyslela nad neja−

kou možno smutnou spomienkou,
vedela pookriať pri zaujímavosti a−
lebo rekordnej úrode zo sveta zá−

h rad −

károv. Často si listovala v záhrad−
kárskych časopisoch  a aj teraz, po
dovŕšení nádherných sto rokov, si v
televízií rada pozrie najmä programy
o záhradkároch. Stále však sleduje
aj ostatné dianie vo svete a zaujíma

sa oň, veď televízor má zapnutý od
rána do večera. Pravda, v súčas−
nej dobe horšie počuje, a ani
telo už toľko nevládze ako
pred niekoľkými rokmi, stále ju
však zaujíma čo je nové vo
svete a najmä v jej rodine.
Teší sa zo zdravia svojho sy−

na, nevesty, svojich dvoch vnukov,
štyroch pravnukov i dvoch prapra−
vnukov, teda už z piatej generácie
svojej rodiny a ich blízkych. 
Tí všetci, ale aj ďalšia rodina a naj−

bližší priatelia, sa zišli v nedeľu 22.7.
2012 na Obecnom úrade v
Bušinciach, aby si krásne jubileum
svojej praprababky pripomenuli na
malej oslave, ktorú rodina pripravila
spolu s Obecným úradom v
Bušinciach. Všetkých hostí, ale naj−
mä oslávenkyňu privítal starosta
Bušiniec Ing. Zoltán Végh a matri−
kárka Mária Drugdová, ktorá oslá−
venkyni zablahoželala aj v mene
Zboru pre občianske záležitosti.  Zo
srdca zaželali oslávenkyni všetko
najlepšie a túto pamätnú udalosť po−
tvrdili i slávnostným zápisom do o−
becnej kroniky. Veď pani Mária
Pulaiová je vôbec prvá obyvateľka
Bušiniec, ktorá sa dožila nádherných
100 rokov. 

Pri slávnostnom obede všetci ob−
divovali s akou vitalitou zvládala

pani Mária pripravený
program i s akou chuťou
sa pustila po prípitku do
slávnostného   obeda. Pri
spomienkach na krásne
chvíle, ktoré so svojou
starkou prežili, rýchlo ply−
nul čas slávnostného po−
sedenia. Keď sa už rodina
a známi poberali domov,
nechýbali pri rozlúčke s
touto útlou ženou slzy do−
jatia a želania ešte veľa ro−
kov života v dobrom zdra−
ví, aby sa ešte dlho tešila
z priazne svojej rodiny a
jej úspechov. 

Nech sa vám teda darí
pani Mária Pulaiová a že−
láme vám veľa zdravia.      

−red− 

Najťažších je prvých sto rokov

Toho doteraz najväčšieho sumca,
ktorého sa podarilo na udicu chytiť
v našom okrese, ulovil Vojtech
Bendík z Neniniec na domácom,
neninskom rybníku. O tom, že v je−
ho vodách sa skrývajú takéto ob−
rovské jedince, rybári  vedia, alebo
aspoň tušia. Chytiť ho však je iná
vec. Po niekoľkohodinovom čakaní
v noci z nedele na pondelok (22. −
23.7.), sumčiarovi V. Bendíkovi sa
podaril záber, na ktorý dlho čakal.
Ako povedal, vytiahnuť zaseknutú
rybu na breh už netrvalo dlho a po
asi 15 minútach mohli obdivovať
kapitálneho, rekordného sumca.  

Po premeraní a zvážení mohli do
kroniky zapísať dĺžku 216 centimet−
rov a váhu 80 kilogramov. Ako po−
vedal V. Bendík, doteraz nenašiel
žiaden záznam, že by sa v našom

okrese i v jeho okolí podarilo chytiť
na udicu väčšieho sumca. Vraj pri
Šahách pri regulácii Ipľa dostali aj
väčšieho sumca, ale toho "vybág−
rovali".  Z kapitálneho úlovku mal
radosť nielen samotný rybár, ale aj
jeho deti Sabínka a Erik i priatelia.

Sklamaný bol asi Julo Pavlovkin z
Kiarova, ktorý iba týždeň predtým
na rybníku v Želovciach chytil sum−
ca, ktorý meral 207 centimetrov.
Jeho rekord tak vydržal iba týždeň.
Obaja rybári po tom, čo svoje úlov−
ky zdokumentovali a odfotili, pustili
ryby naspäť do vody. 
V. Bendík: "Takáto ryba si zaslú−
ži naďalej žiť. Keď sa už dožila
takého veku, je iste bystrá a
mnohých rybárov už oklamala.
Nech si ju chytia aj iní rybári. My
sme ju označili na prednej plut−
ve, a keď ju chytí niekto ďalší,
bude vedieť, že aj my sme už
tohto sumca ulovili. Možnože

niektorí iní rybári nebudú spo−
kojní, ale pre mňa je lov sumcov
koníčkom, zábavou. A napokon
ani mäso z tak veľkej ryby by už
asi nebolo  najlepšie. I keď ma
trochu mrzí, že to mohla byť
pekná trofej."    

Za svojou záľubou cestuje V.
Bendík nielen po slovenských vo−
dách, ale sumcov lovil už aj v
Taliansku a Španielsku. Doteraz
sa mu ale takýto úlovok nepodaril.
Pritom ako hovorí, nedá sa pred−
pokladať, že tento sumec je naj−
väčší, ktorý pláva vo vodách ne−
ninského rybníka. 

−P. GAŠPAROVIČ−

V každom z nás je túžba dožiť sa v plnom zdraví čo možno najdlhšieho veku. Magickým vekom v ľud−
skom živote je stovka. A práve tohto nádherného životného jubilea sa dožila pani Mária Pulaiová z
Bušiniec. Narodila sa 14. júla 1912 v Malých Zlievciach, kde prežila aj svoje dievčenské roky. Láska ju
nezaviedla ďaleko, iba do susednej dediny, Bušiniec. Vydala sa v roku 1931 za kováčskeho majstra
Jozefa Pulaia a dva roky po svadbe, v roku 1933, sa im narodil syn Jozef.  Manželia Mária a Jozef
Pulaiovci prežili spolu krásnych, niekedy i ťažkých, hlavne v období svetovej vojny, 40 rokov spoločné−
ho života. Žiaľ, manžel Jozef ju opustil už pred dlhými 40−timi rokmi, keď v roku 1972 zomrel. 

Rekordný úlovok nášho okresu
To, že aj vo vodách nášho okresu možno chytiť kapitálne ryby, ve−

dia rybári už dávno. V minulých dňoch to ovšem znovu potvrdili
svojimi nádhernými úlovkami.  Nielen obrovské kapre, šťuky na 60
centimetrov, ale aj viac ako dvoj metrové sumce sa podarilo uloviť
rybárom z nášho okresu. 

V. Bendík meria 185 cm, ulovený sumec ho aj tak riadne „prerástol“

Oslávenkyni gratulovali aj predstavitelia obce
−  starosta Bušiniec Ing. Zoltán Végh a matrikárka Mária Drugdová.

M. Pulaiová sa dožila aj praprapotomkov
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Obecný úrad v Ľuboriečke uspo−
riadal 7.7.2012 Deň obce aj na−
priek tomu, že v tomto roku si obec
nepripomína žiadne okrúhle výro−
čie. Poslanci obecného zastupiteľ−
stva zorganizovali priebeh celého
dňa tak, aby si všetci obyvatelia
obce od najmenších, až po tých
najstarších našli svoju zábavu.
Deti súťažili v rôznych hrách a v
maľovaní na asfalt, všetci prítomní
si mohli vyskúšať streľbu zo vzdu−

chových zbraní, súťaže vo fyzickej
zdatnosti, rivalitu vo futbalovom
zápase  a v iných súťažiach.  O
hladné žalúdky sa postarali členo−
via poľovníckeho združenia s po−
nukou kvalitného diviačieho guľá−
šu, ktoré bolo možné zaliať pivom,
nealkoholickými nápojmi, prípadne
dochutiť aj niečím špeciálnejším.

Program dňa ukončila diskoté−
ka, pred začatím ktorej bola vylo−
sovaná tombola s množstvom hod−

notných cien, ktoré zabezpečili po−
slanci obecného zastupiteľstva od
štedrých sponzorov.

Je možné konštatovať, že Deň
obce sa vydaril a uspokojil všet−
kých účastníkov. Závažným nedo−

statkom však bola neúčasť staros−
tu obce, čím oslavy utrpeli na váž−
nosti. Mnohí účastníci boli sklama−
ní. Manažovanie a celý priebeh o−
sláv tak ostalo len na poslancoch
obecného zastupiteľstva, ktorí sa
však zodpovedne zhostili všetkých
úloh. Pochvala tak patrí Stanislave
Bakošovej, Mgr. Adriane Kovaľo−
vej, Pavlovi Plevjakovi, Ing.
Jaroslavovi Uhrinovi a Jaroslavovi
Polákovi.

− Text a foto: 
RSDr. VLADIMÍR VARGA −  

Deň obce v Ľuboriečke sa vydaril 
Vo väčšine obcí v okrese sa stáva tradíciou pripomínať si vznik obce, jej vývoj, históriu i súčasné do−

siahnuté výsledky, ale aj problémy. Aj pri nelichotivej finančnej situácii sa obecné úrady snažia uspo−
riadať raz do roka deň obce, ktorý sa stáva nielen bilanciou vývoja, ale aj možnosťou stretnutia rodá−
kov, či bývalých obyvateľov obce. 

Organizátori mohli byť spokojní, podujatie sa vydarilo na výbornú
Zľava: P. Plevjak, Mgr. A. Kovaľová, S. Bakošová,

Ing. J. Uhrin (na snímke chýba J. Polák)

Chvíole napätia pri žrebovaní
tombolyOddych pri príjemnom posedení

Veľký záujem bol o streleckú súťaž

Pozn. redakcie: Starosta Ľuboriečky Ján Žilka nám k svojej neúčasti na
oslavách povedal: " Mrzí ma, že som sa nášho dňa obce nemohol
zúčastniť, ale svojich poslancov som pred jeho konaním o tom
informoval na zastupiteľstve. Tu si poslanci aj organizačne úlo−
hy rozdelili, a keďže sa im ich podarilo výborne splniť, chcel by
som im aj touto cestou za ich prácu poďakovať."

DAJTE NÁM VEDIEŤ
O PRIPRAVOVANÝCH PODUJATIACH 

Vážené starostky, vážení starostovia, podnikatelia, predstavitelia  
organizácií a inštitúcií, organizátori akýchkoľvek podujatí v okrese... 
Dajte nám vedieť o pripravovaných podujatiach na t.č. 047/ 48 31 555,

48 303 42, 0918 59 65 65, alebo na mailovú adresu:
noviny. pokrok@stonline.sk, aby sme vás mohli zaradiť 

do aktuálneho kalendára letných podujatí. 

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

V MESTE V. KRTÍŠ
pondelok − piatok 16.00 −
20.00 h., sobota, nedeľa, svia−

tok: 9.00 − 12.00 h. a 16.00 −
20.00 h.
6.8. BELLADONNA (Ul. SNP)
7.8. PANACEA

(pri stomatológii)
8.8. AQUA VIVA (Ul. SNP)
9.8. Dr. MAX (v nemocnici)
10.8. BIELY LEV (Banícka ul.)
11. a 12.8. U ČIERNEHO ORLA

(Nemocničná ul.)

ZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS
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už máte takmer na dohľad aj
cieľ cesty − víta vás obec
Sucháň, ktorá sa 14. júla a po−
tom ešte niekoľko dní stala

miestom, kde sa stretli ľudia "počarení"
krásou nielen hontianskej čipky. Na o−
becnom námestíčku bolo živo a kto si
neprezeral a nekupoval ľudové výrob−
ky − tkané koberce, pletené košíky a
perníčky, kochal sa v práci čipkárok.
Pobrali sme sa teda k nim aj my a na
naše prekvapenie pri dvoch usmieva−
vých krojovaných dievčinách a dvoch
príjemných dámach družne paličkami
preberal aj muž. No nie hocijaký − ale
s exotickými koreňmi, čo potvrdzuje aj
jeho meno − Pedro Gonzáles. Hoci po−
chádza zo slnečnej Kuby, v dokladoch
je miesto jeho bydliska uvedený
Uňatín. Ochotne sa o sebe rozhovoril:

"Paličkujem už niekoľko rokov,
veľmi ma to baví. Teraz som si vy−
bral dosť veľkú čipku, a kým ju
zvládnem, bude to trvať aj niekoľko
týždňov − možno mesiacov. Teraz

mám o niečo menej času kvôli to−
mu, že chodím pracovať  ako zvá−
račdo Technogymu v Malom
Krtíši," pochválil sa Pedro Gonzáles.
Milí čitateľ, ani nebolo treba veľa fantá−
zie predstaviť si ho aj pri zváraní − sta−
čilo čipkové paličky vymeniť za zvára−
cie elektródy (páni nech mi odpustia,
ak to nie je presný technický termín...)
Magda Gonzálesová − jeho manželka
na svoju polovičku s radosťou prezra−
dila, že on je ešte zdatnejší čipkár ako
ona a táto záľuba ho drží už viac ako
desať rokov. 
Nie je náhoda, že hontianska čipka je

v dobrom slova zmysle "ako prekliate
na celý život", lebo je mimoriadne
krásna, ale aj náročná a to vám potvr−
dí každý, kto o tom vie svoje ako aj
Mgr. Ivana Lešková, odborná pracov−
níčka Hontiansko−ipeľského osvetové−
ho strediska vo Veľkom Krtíši. Už dlhší
čas vytvára podmienky záujemcom
spoznávať a naučiť sa  tento jedinečný
kumšt. Pri jej sprevádzaní po výstave

a po vzhliadnutí jemných čipiek ako
pavučinka treba paličkovanie vnímať
ako odkaz našich predkov, že ich cit
pre krásu, detaily, jemnú zručnosť ne−
mal hraníc... Na výstave, kde čipky
zdobili čepce, sukne, oplecká, vankú−
še, či boli ozdobnými obrázkami, som
čipku vnímala nielen očami cez ich
krásu, ale v duchu som počula aj kle−
pot stoviek paličiek. Čipka znamená o−
zdobu − krásu, čosi navyše, čo malo
spríjemniť a okrášliť kroj a čím bola zlo−
žitejšia − tým bola jej majiteľka viac
"cool". Čipkárky splietali tisícky nitiek
do nežnej nádhery často iba na zákla−
de svojich predstáv o kráse i dokona−
losti. Odovzdávali si svoje skúsenosti a
zručnosti z generácie na generáciu tr−
pezlivým učením mladých dievčat.
Ivana Lešková bola jednou z prvých
kultúrno−osvetových pracovníkov, ktorí
začali vytvárať podmienky na zachova−
nie paličkovanej čipky v našom regió−
ne prostredníctvom  praktických kur−
zov. Tu mi rozhodne nedá, aby som

nespomenula Táňu Uhrinovú, ktorá k
nám, do redakcie, priniesla takmer
pred dvadsiatimi rokmi obrázky a u−
kážky paličkovanej čipky. Uchvátila
nás natoľko, že sme aj prostredníc−
tvom našich novín začali uverejňovať
základy paličkovania podľa jej prácne
nakreslených návodov. Ďalšou dušou
oddanou čipke je Mgr. Iveta Žlnková,
ktorá sa nielenže naučila paličkovať,
ale sama vytvára priam malé − veľké u−
melecké dielka, ktorými nás reprezen−
tuje aj mimo okresu a všetkých pre−
sviedča, že hontianska čipka je stále
súčasťou nášho života, zdokonaľuje a
vyvíja sa. Už niekoľko rokov je lektor−
kou praktických kurzov v Sucháni, kto−
ré sú zamerané na výučbu pletenia
tradičných vzorov paličkovanej čipky z
nášho regiónu. Takýmto spôsobom sa
hontianska čipka zachováva  a cez
členky klubov paličkovania dostáva do
všetkých kútov nášho Slovenska.
Podľa Ivany Leškovej: "V ľudovej
kultúre Hontu čipkárstvo zaberá po−
predné miesto. Hontianska paličko−
vaná − roľnícka čipka sa svojimi bo−
hatými vzormi zaraďuje medzi naj−
krajšie, ale zároveň aj najnáročnej−
šie na Slovensku. "Výstava Čipka v
Honte v kultúrnom dome prezento−
vala ľudové odevy z hontianskych
obcí s aplikáciou paličkovanej čip−
ky, obrusy a plachty, vhodne dopl−
nené krojovanými bábikami z jed−
notlivých obcí. V rámci festivalu
Čipka v Honte bola nainštalovaná aj
kolekcia ozdobných vankúšikov,
ktoré vyhotovili členky klubov pa−
ličkovanej čipky a táto výstavka
mala súťažný charakter. Návštevník
mohol na pódiu vidieť suchánske
kroje − svadobné, sviatočné aj smú−
točné, dobové fotografie, v zasa−
dačke   výstavu ľudových výrobkov
z dielne našich občanov.

(Pokračovanie na str. 9)

Hontianska čipka nie je len odkaz  − ona žije vlastným životom a stále sa vďaka jej tvorcom vyvíja. 
Potvrdil mi to aj  vydarený jubilejný X. ročník festivalu Čipka v Honte, ktorý sa konal po tretíkrát v Sucháni. 

Na jednom mieste sa stretli čipkárky a čipkári z celého Slovenska, aby boli súčasťou možno ojedinelého podujatia na Slovensku.  

Čipkársky raj trval týždeň
Sucháň − obec, o ktorej ak ste iba počuli, ale v nej neboli, nemali by ste váhať a určite to napraviť.

Malebnosť krajiny, v ktorej leží Sucháň, dotvárajú okolité lazy − Tančoková, Kosačka, Kostolný laz,
Zabre, Meštrov Laz, Ohrad, a iné popri ktorých idete, ak ste sa sem vybrali smerom od Čeboviec. Hoci
je to vzdušnou čiarou z okresného mesta iba okolo 20 km, vám bude cesta trvať takmer hodinu. Ak ne−
máte terénne auto, obyčajným musíte ísť mimoriadne opatrne kvôli rozbitej ceste. Pohľad na okolitú
scenériu stojí zato − je priam bukolický − lesy, lúky, húštinky, stále nové scenérie a objavíte i rybníček.
Iba sem − tam cestujúci zhliadne obydlie človeka, ktorý si vybral túto, možno pre niekoho až divokú krá−
su, za svoj domov. Že to nie sú len domáci, nás presvedčili autá značiek rôznych okresov, ktoré sme
stretli alebo videli zaparkované neďaleko ciest. Pri jednom s bratislavskou značkou, "zaparkovanom" −
či skôr "zapikovanom" v priekope sme sa aj pristavili, lebo sa nám zdalo, že posádka pobiehajúca o−
kolo neho potrebuje pomoc. Avšak títo mladí ľudia − opálení a vysmiati len kývali na nás, aby sme po−
kračovali  v ceste. Ich bezstarostné správanie nás presvedčilo, že aj keď neboli, teraz už rozhodne pat−
ria k tunajším obyvateľom lazov a vedia, ako sa tu obracať, aby prežili. Ďalšou zaujímavosťou je, že tých−
to pár kilometrov do Sucháňa prechádzate aj cez susedný krupinský okres. V týchto častiach sa vám
po pravej strane otvorí výhľad do dolín, a ak je pekné počasie, cítite sa skoro ako na niektorom z hor−
ských prechodov − je to balzam na dušu a vy aj zabudnete, že ste si možno odreli spodok auta. 

To

Mgr. Iveta Žlnková zaujala divákov pri prezentácii "Praktické vy−
užitie hontianskej čipky", ktorá je známa aj za našimi hranicami,
tak ako aj čipka dávnejšie robená do Holandska 

Diváci, najmä tí, ktorí poznajú čaro čipkovania, s obdivom pozerali
na prezentáciu čipiek 

Vystavené čipky boli skutočne prekrásne − výstava stála za podrobnejšie pozretie a po desiatich rokoch bola vylepšená k dokonalosti. Ivana
Lešková (foto vľavo), pracovníčka HIOS−u  Veľký  Krtíš si myslí, že je stále čo vylepšovať a prichádza stále s novými nápadmi vo svojej práci
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(Dokončenie zo str. 8)
Okrem toho, že návštevník obdivuje
tieto dielka, mohol si niektoré aj kú−
piť či objednať," zdôrazňuje aj ďalší as−
pekt výstavy I. Lešková.   

Pred kultúrnym domom pod stánkami
ako aj pred farou si návštevníci mohli
kúpiť rôzne ľudové výrobky či dokonca
si ich aj vyskúšať urobiť. Atraktívnou bo−
la aj lukostreľba na zvieracie terče (upo−
kojíme milovníkov zvierat, že boli samo−
zrejme len umelé).  Naše ďalšie kroky
nás viedli na amfiteáter, kde pod režij−
nou taktovkou Jána Mihaľkina prebieha−
li posledné dolaďovania scénického
programu "Od kolísky..." Vystúpili v ňom
folklórne skupiny zo Sucháňa,
Senohradu, Litavy a Cerova. Hrozilo, že
program bude skropený, no po úvod−
ných kvapkách sa počasie trochu u−
múdrilo a voda zostala v mrakoch, kto−
ré sa zrazu objavili nad dedinou v pod−
večer. Asi silou vôle a vďaka zbožnému
prianiu všetkých organizátorov počasie
len tak − tak vydržalo, aby sa mohla ľu−
dová hudba, spev i žartovné slovo niesť
do ďaleka − široka pre potešenie očí i
ducha a bolo ocenené úprimným po−
tleskom.  

Starostka obce Anna Triznová pova−
žuje tohtoročný jubilejný desiaty ročník
za prelomový a uvažuje nad tým, či by
toto podujatie nemalo prejsť ob−
rodnými zmenami a vylepše−
niami aj za cenu, že by zís−
kalo aj iný charakter. O skú−
senostiach z predchádzajú−
cich a tohtoročného festiva−
lu hovorí: 

"Festival Čipka v Honte
nie je len o výstave −  od
roku 2005 sa v rámci festi−
valu konajú praktické kur−
zy školy hontianskej čipky
v obci Sucháň pre pokroči−
lé čipkárky za asistencie
lektorky Mgr. Ivetky Žlnko−
vej. Tak tomu bolo aj teraz, keď sa v
rámci festivalu od 15.7. do 19.7.2012
zišli čipkárky z rôznych kútov
Slovenska, aby sa  priučili hontian−
skej čipke. S veľkým záujmom sle−
dovali projekciu ukážok čipiek.
Návštevníkov zaujala aj výstava  "Od
kolísky..." , na ktorej si oko návštev−
níka naozaj prišlo na svoje. Vedľa vý−
stavy boli rozložené funkčné krosná,
na ktorých sa tkal koberec. Rovnaký
názov niesol aj scénický program na
amfiteátri " Od kolísky ....", v ktorom
vystúpili dedinské folklórne skupiny
zo Sucháňa, Senohradu, Litavy a
Cerova. Aj živé predstavovanie kro−
jov s aplikáciou paličkovanej čipky
na amfiteátri pred scénickým progra−
mom učarili oku diváka. Spokojná
som aj s celým týždňom po festiva−

le, keď naša dedina žila družne a v
duchu prezentácie  rôznych reme−
siel. Myšlienka vzniku festivalu siaha
až do roku 2003, kedy sa konal prvý
krát v našej obci. Potom to bolo eš−
te v roku 2007  − ako 5. ročník.
Festival je výnimočný tým, že sa kaž−
dý rok koná v inej obci mikro regió−
nu a je priam symbolické, že sa ten−
to jubilejný vrátil opäť do našej ob−
ce." 

Lukostrelec z neďalekej Litavy
doprial aj divákom vyskúšať si
svoju kušu a šípy

Pedro  González − "rarita na druhú" − paličkujúci muž, ktorého
korene siahajú na Kubu. Manželka Magda Gonzálezová  chváli
svojho Pedra, že je určite zručnejší ako ona. Spolu s nimi na
fotografii zľava: sestry Lucia a Helena Povaľačové z Cerova a

Agneska Dolinská zo Senohradu 

Stanko Michalička zo
Sucháňa  sa pochválil
pletenou misou, ktorú
robí mamina a predáva
starká

Domáce tkané koberce prišla
ponúknuť celá rodina

Dolinských zo Senohradu 

Diváci i účinkujúci sa tešili na program na amfiteátri, 
hoci chýbalo málo a počasie by im ho nebolo prialo 

Suchánski muzikanti s ohňom v žilách
svojimi temperamentnými piesňami na
chvíľu rozohnali aj mraky, aby vytvorili
divácku pohodu

Pani Mozolová z Lackova 
ukazuje  dievčatám Karmene

Chobodovej a Gabike Kováčovej: 
"Tak takto sa robia koberce, dievčatá."

Pred farou ukazoval svoje
umenie košíkár  pán
Kyseľ z Pliešoviec

Danka a Tomáško − ako živé 
exponáty výstavy "... a začína 

nový  život" − nám krásne zapózovali. 

Do vtipného dialógu žien sa rád zamiešal aj
muž − (tak ako to chodí aj v živote). Prizerali sa
im, ale najmä tancovali a spievali členovia DFS
Hrachovinka zo Senohradu

Čipka Pedra Gonzáleza z Uňatína 

Organizátori Mikroregión Východný Hont, občianske združenie, so sídlom v
Sucháni,  obec Sucháň, BBSK − Hontiansko−ipeľské osvetové stredisko
Veľký Krtíš a Podpolianske osvetové stredisko Zvolen  môžu byť so skon−
čeným festivalom spokojní. Ak sa bude čipkárske umenie šíriť s rovnakým
zanietením ako sa pripravoval tento festival, podporený Ministerstvom kultú−
ry SR, nemusíme mať strach o to, že by naša čipka zapadla prachom a sta−
la sa iba muzeálným exponátom. Vďaka nadšencom je a bude súčasťou
nášho života a bude ho robiť krajším. Text a foto: − JANA KAMENSKÁ  − 
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Starosta D. Plachtiniec Jozef Ivic:
"V tejto etape nemáme šancu
získať finančné dotácie na odka−
nalizovanie obce. Už v roku 2005
sme v spolupráci so starostami
obcí Stredných a Horných
Plachtiniec podali žiadosť o

grant z takzvaných Nórskych
fondov na projekty. Podľa pred−
bežného odhadu by nás iba fi−
nancovanie projektov stálo asi 3
milióny vtedajších korún.
Peniaze sme ale nedostali. Ani v
súčasnej dobe naša obec nemá
na financovanie výstavby kanali−
zácie, veď náš ročný rozpočet je
asi 190 000,− eur. Z toho udržia−
vame chod obce,
ZŠ, MŠ a spláceme
aj úver, ktorý sme
mali na rekonštruk−
ciu kultúrneho do−
mu. 

Podmienky na zís−
kanie financií na ka−
nalizáciu považujem
za určitú diskrimi−
náciu malých obcí."

Hľadajú iné
riešenia

Doteraz obyvatelia
zberajú odpadovú vo−
du do žúmp, čo im
však príliš nevyhovu−
je a radšej by mali ka−
nalizáciu. Podobne aj
rodina Júlie
Kováčovej, ktorá sa
sem presťahovala asi
pred 5 rokmi z V.
Krtíša. Tam si už
zvykli na pohodlie ka−
nalizácie a radi by ju

mali aj vo svojom novom bydlisku. 
Júlia Kováčová: "Samozrejme, že
by sme mali radšej kanalizáciu
ako žumpu. Musíme ju dávať vy−
vážať, čistiť a fekálny voz stojí aj
dosť peňazí."  

Aj preto si hádam nie každý z o−
byvateľov obce dáva vždy, keď je
žumpa naplnená, vyviesť jej obsah
fekálnym autom, ale ho jednodu−

cho, pod rúškom tmy, vypustí do
kanála. Obcou sa potom v noci ne−
sie neznesiteľný zápach. 

Vybudovanie kanalizácie by zvý−
šilo komfort bývania nielen obyva−
teľom v rodinných domoch, ale aj
bytoviek na konci obce. Tí to pova−
žujú za jeden z veľkých problémov
ich bývania. 
Žiaľ, ak sa nezmenia podmienky
na získanie dotácií na vybudovanie
kanalizácie aj v malých obciach,
tak skoro to nebude. 

Starostovia sa však nevzdávajú a
hľadajú iné možnosti získania pe−
ňazí, či iný spôsob odkanalizovania
svojich obcí. Napríklad nie centrál−
nou kanalizáciou, ale možno po−
mocou viacerých menších čističiek
a vetiev kanalizácie.    

−P. GAŠPAROVIČ− 

Aby fekálie netiekli obcami 

Značné ohrozenie na cestách
počas tohto obdobia tvoria  chodci
a cyklisti. Tu by sme chceli pouká−
zať na niektoré dôležité ustanove−
nia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke. V zmysle tohto zákona
chodec je povinný používať predo−
všetkým chodník, kde sa chodí
vpravo. Tam kde chodník nie je, a−
lebo je neschodný, chodí sa po ľa−
vej krajnici alebo po ľavom okraji
vozovky (tam kde nie je krajnica).
Chodci smú ísť po krajnici alebo po
ľavom okraji vozovky najviac dvaja
vedľa seba, ak tým za zníženej vi−
diteľnosti alebo za zvýšenej pre−
mávky neohrozia alebo neobme−

dzia cestnú premávku. Zákon o
cestnej premávke ukladá povinnosť
chodcom za zníženej viditeľnosti
mimo obce použiť na sebe viditeľne
umiestnené reflexné prvky alebo
oblečený  reflexný bezpečnostný o−
dev. Pri prechádzaní cez cestu je
chodec povinný prednostne použiť
priechod pre chodcov, kde sa cho−
dí vpravo.  Tu chceme podotknúť a
poukázať na ustanovenie v záko−
ne, ktoré ukladá chodcom pri pre−
chádzaní cez vozovku po priecho−
de pre chodcov  brať ohľad na vo−
dičov prichádzajúcich vozidiel naj−
mä tým, že neprechádzajú jednotli−
vo, ale v skupinách. Chodec ne−

smie vstupovať na vozovku, ak
vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť
prichádzajúcich vozidiel  nemôže
cez vozovku bezpečne prejsť. Pri
jazde na bicykli  smú cyklisti jazdiť
len jednotlivo za sebou, čo v praxi
je mnohokrát porušované. Pri jaz−
de musí mať cyklista nohy na pe−
dáloch, nesmie ísť bez držania ria−
didiel, držať sa iného vozidla, viesť
počas jazdy druhý bicykel, ručný
vozík, psa a iné zvieratá alebo
viesť predmety, ktoré by ohrozova−
li iných účastníkov cestnej premáv−
ky. Na jednomiestnom bicykli nie je
dovolená jazda viacerým osobám.
Osoba staršia ako 15 rokov môže

viesť osobu mladšiu ako 10 rokov
na pomocnom sedadle na prepra−
vu dieťaťa s pevnými opierkami na
nohy, v prívesnom vozíku určenom
na prepravu  detí alebo v detskom
bicykli pevne spojeným tyčou s vo−
diacim bicyklom. Tu znovu chceme
upozorniť na ustanovenie v zákone
o cestnej premávke, kde sa cyklis−
tom jazdiacim mimo obec ukladá
povinnosť používať na hlave riadne
upevnenú ochrannú prilbu.  Cyklisti
mladší ako 15 rokov majú túto po−
vinnosť aj v obci. 

Na uvedené skutočnosti tunaj−
šia dopravná polícia poukázala naj−
mä za účelom zvýšenia sebadis−
ciplíny, vzájomnej ohľaduplnosti
ako aj zvýšenia svojich vedomostí
v oblasti cestnej dopravy, a to za ú−
čelom pozitívneho ovplyvnenia vý−
voja dopravnej nehodovosti, čo ne−
môže zostať ľahostajné nikomu z
nás.
pplk. PhDr. DUŠAN VLADOVIČ,

zástupca riaditeľa OPDP 
a súčasne, vedúci ODI OPDP

ORPZ Veľký Krtíš

Nebezpečenstvá na letných cestách  
Najvyššia intenzita cestnej premávky je každoročne dopravnou políciou vo Veľkom Krtíši zaznamená−
vaná v období letných mesiacov roka, t.j. júl a august, kedy sú školské prázdniny, pracujúci vo zvýše−
nej miere načerpávajú nové fyzické a psychické sily počas svojich dovoleniek a podobne. Uvedené ob−
dobie, tak ako vo všeobecnosti, tak aj v policajnej terminológii sa nazýva "Letná turistická sezóna
(LTS)". Vzhľadom k zvýšenej intenzite cestnej dopravy je počas LTS zaznamenaný aj zvýšený počet do−
pravných nehôd. V roku 2011 počas LTS (júl, august) bolo v okrese Veľký Krtíš spôsobených 11 do−
pravných nehôd, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 2 ťažko zranené a 20 ľahko zranených. 

Podľa dohovorov s Európskou úniou mali byť aglomerácie nad 10 000 obyvateľov odkanalizované do
konca roka 2010. Obce nad 2 000 obyvateľov to musia urobiť do konca roka 2015. V našom okrese o−
krem samotného okresného mesta, nemá ani jedna obec nad 2 000 obyvateľov, a ak teda chcú v ob−
ciach vybudovať kanalizáciu a hlavne získať na ňu peniaze z dotácií, musia sa spojiť. Žiaľ, niekedy ani
to nestačí.  Kanalizáciu chcú budovať aj v Plachtinskej doline, a preto sa Dolné, Stredné a Horné
Plachtince spojili v žiadosti o finančné dotácie na výstavbu kanalizácie. Spolu však majú stále iba o−
kolo  1 660 obyvateľov a to na získanie dotácií nestačí.  

− Aj rodina 
J. Kováčovej by
radšej privítala 

napojenie 
na kanalizáciu, ako

používať takúto
žumpu. 

Starosta Jozef Ivic nevidí zís−
kanie financií na kanalizáciu
príliš reálne.


