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"Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám
bolo, osud vzal. Odišiel si navždy bez
toho, aby mi Tvoje ústa zbohom dali.

Smutný je Tvoj dom, prázdno v ňom, len
cestička k hrobu ostala von.

Tá rana v srdci stále bolí 
a zabudnúť nedovolí."

Dňa 23. 8 . 2012 si pripomenieme 
3. výročie úmrtia nášho milovaného

manžela, otca a apka 
JOZEFA PLAVCA z Veľkého Krtíša. 

Za tichú spomienku ďakujú a s láskou spomínajú: manželka Mária,
dcéra Monika s manželom Jarkom, syn Peťo s manželkou Luckou 

a vnučky Vivka, Bianka, Paťka a Naty. "Apko, chýbaš nám!" 

Ten, kto Ťa miloval,
spomína ďalej

Nech Ti šťastie s láskou 
svieti, nech Ti žičí osud Tvoj

Kupón vystrihnite, nalepte 
ho na hraciu kartu a spolu
na záver ich pošlite  alebo 

prinesiete ku nám, do redakcie.
Tým ste splnili podmienku 
zaradenia do žrebovania 

o pekné vecné ceny.         

AUGUSTOVÁ
KUPÓNKA

č.3

AUGUSTOVÁ KUPÓNKA
Dňa 15. augusta oslávil okrúhle 
životné jubileum 

50 rokov 
Ing. VLADIMÍR HÁJEK 

zo Sklabinej. 
Pri tejto príležitosti mu

všetko najlepšie, 
veľa zdravia, 

šťastia, rodinnej spokojnosti
a pracovných úspechov

želá futbalový výbor zo Sklabinej

Ak sa pravidelne zapájate a posielate kupóny do POKROKOAk sa pravidelne zapájate a posielate kupóny do POKROKO−−
VEJ KUPÓNKY, viete, že každý mesiac môžete v tejto súťaži vyVEJ KUPÓNKY, viete, že každý mesiac môžete v tejto súťaži vy −−
hrať super cenu a tou je permanentka s 10 dvojhodinovýmihrať super cenu a tou je permanentka s 10 dvojhodinovými
vstupmi do wellness centra a bazénov Hotela Aquatermal vvstupmi do wellness centra a bazénov Hotela Aquatermal v
Dolnej Strehovej v hodnote 70 eur. Naša redakcia má pre vásDolnej Strehovej v hodnote 70 eur. Naša redakcia má pre vás
prichystané aj ďalšie pekné a užitočné vecné ceny. Šťastie sa vprichystané aj ďalšie pekné a užitočné vecné ceny. Šťastie sa v
júli usmialo na samé ženy − čitateľky. júli usmialo na samé ženy − čitateľky. 
l VALÉRIA BYSTRIANSKA 

z Malého Krtíša sa môže tešiť 
z prvej ceny − permanentky 

do Hotela Aquatermal 
v Dolnej Strehovej v hodnote 70 eur.
l JULIANNA MUŽÍKOVÁ z Veľkého Krtíša vyhrala druhú
cenu − obrus na kuchynský stôl zo 100%−tnej bavlny.
l SVETLUŠA MOJŽIŠOVÁ zo Žihľavy od nás dostáva 

dekoratívny sklenený umelecký podnos. 
Výherkyniam srdečne blahoželáme a prosíme ich,

 aby si pre výhry prišli 23.8.2012 o 14.00 h.

Čajový hrnček ako
zbraň na otca  

Polícia vo V. Krtíši obvinila v týchto
dňoch z prečinu ublíženia na zdraví
27−ročného muža zo Sklabinej. Ten
ešte 27.5. po hádke na dvore rodin−
ného domu fyzicky napadol svojho ot−
ca. Keramickým čajovým hrnčekom
ho zozadu udrel do hlavy, čím mu
spôsobil zranenie s dobou liečby 7 dní.  

Kto mal šťastie 
v júlovej kupónke?

Zvieratám ukradol
vitamíny

Niekedy v noci z 30. na 31.7.
doteraz neznámy páchateľ odstránil
zámok na vchodových dverách do
skladu krmív na hospodárskom dvo−
re v Kosihovciach.  Následne vnikol
dovnútra a ukradol 665 kg  prídav−
ných vitamínov do krmív v hodnote
571 eur. 

Na tragicky zahynutých baníkov
vo V. Krtíši nezabúdajú

Bolo to 10.augusta 2009 presne o pol desiatej dopoludnia, keď sa
dispečer na bani v Handlovej  naposledy spojil s 20 baníkmi a ban−
skými záchranármi, ktorí prišli hasiť požiar vzniknutý oxidáciou uhlia.
Práve vtedy nastal v banských chodbách výbuch a chlapi sa už ne−
ozvali.  Deň, keď sa pred tromi rokmi stalo najväčšie banské nešťas−
tie u nás 10. august, vyhlásila Národná rada SR za pamätný deň  −
Deň obetí banských nešťastí SR. V Handlovej si tragédiu začali pri−
pomínať ako Deň bielych ruží, pretože biela  je farbou nevinnosti a ze−
lené lístky sú farbou života a nádeje.         (Pokračovanie na str.3)

Čestnú stráž pri pamätníku dr−
žali členovia Cechu baníkov
vo V. Krtíši.

Prítomných privítal Ing. B.
Mojžiš, člen vedenia Bane

Dolina, a.s, člen Energy Groupe
a predseda Cechu baníkov

50
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(Dokončenie zo str. 2)
Medzi 20 záchranármi a baník−

mi, ktorí tragicky zahynuli v
Handlovej boli aj traja banskí zá−
chranári z Bane Dolina. Róbert
Rég z Neniniec, Róbert  Nagy z V.
Krtíša a Peter Púpava z D.
Strehovej.  Ich pamiatku, ale aj
všetkých baníkov, ktorí tragicky za−
hynuli pri svojom povolaní, si na
spomienkovej slávnosti uctili aj pri
baníckom pamätníku vo V. Krtíši. 

Ing. Branislav Mojžiš, predseda
Cechu baníkov vo V. Krtíši a člen
vedenia Bane Dolina, a.s., člena
Energy Groupe, privítal všetkých,
ktorí sa prišli pokloniť a venovať
krátku spomienku tým, ktorí sa už
domov zo svojej práce nevrátili.
Pozostalí príbuzní, predstavitelia
Bane Dolina, a.s., Ing. Roman
Hrnčírik, člen predstavenstva, Ing.
Monika Zemčáková, predseda a
podpredseda Odborového zväzu
baníkov, geológov a pracovníkov
naftového priemyslu Jozef Škrobák
a Ľubomír Novák, predseda OO na
Bani Dolina, a.s., Stanislav Petrůj,
viceprimátor Mesta V. Krtíš,  posla−
nec MsZ a BBSK MUDr. Mirko
Trojčák, zástupcovia parlamentnej

strany SaS, kolegovia z práce
i priatelia, tí všetci si prišli u−
ctiť pamiatku svojich prí−
buzných a kolegov.  

Česť svojim kolegom ba−
níkom prišli vzdať aj zá−
stupcovia Cechu baníkov
vo V. Krtíši, ktorí stáli pri
pamätníku čestnú stráž. Po
krátkych prího−
voroch prí−
tomní hos−
tia smú−
t o č n e j
pietnej
s p o −
mienky
položili
k pa−
mätníku
vence a
kytice a
z a p á l i l i
sviečky na po−
česť zahynuvších
baníkov. Česť ich pamiatke!.  
Banícka hymna, ktorú zahrali
členovia baníckej dychovky, u−
končila pietnu spomienku vo V.
Krtíši.                    Text a foto: 

− P.GAŠPAROVIČ−
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20.8. Anabelám, 21.8. Janám, 
22.8. Tichomírom, 23.8. Filipom, 

24.8. Bartolomejom, 25.8. Ľudovítom,
26.8. Samuelom

Blahoželáme

7.8. Tamara Linda z Kováčoviec, 9.8. Samuel
Ľudovít z V. Krtíša, Damián z Vinice, Daniel z
Pôtra, Petra z Bušiniec, 11.8. Filip zo S. Ďar−
môt, 12.8. Ondrej z V. Krtíša, 13.8. Timea z V.

Krtíša, 14.8. Andrea z V. Zlievec 

Narodili sa

24.8. Albín Šalko, Anna Mésarošová, 
Ivan Garaj, Irena Knapeková, 

26.8. Emil Baďura 

Jubilujúci 
Veľkokrtíšania

So smútkom v srdci oznamujeme, že 
vo veku 58 rokov nás 12. 8. 2012 náhle

opustila naša milovaná manželka, 
maminka, svokra a sestra

Ing. ANNA MYDLOVÁ
z Veľkého Lomu. "Dotĺklo láskavé srdce,

klesli pracovité ruky. Stíchol dvor, 
záhrada, dom, už nepočuť mamička Tvoj
hlas a kroky v ňom. Tak veľmi si chcela žiť,

ale smrť preťala Tvojho života niť. Už niet návratu, ani nádeje, 
len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie."

Touto cestou ďakujeme všetkým 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

S poďakovaním manžel Milan, synovia Milan a Martin s nevestou
Dankou, brat Stanislav, svatovci Veselovskí a ostatná smútiaca rodina.

Ťažko sa s Tebou lúči,
ťažké je bez Teba byť

"Ukladáme kvietok do vázy, ruky sa
chvejú, oči plačú. Navždy si od nás 
odišiel tam, odkiaľ už niet návratu. 
Býva mi tak strašne ľúto, keď sa 

so mnou baví iba smútok. Keď aj úsmev
na tvári bolí, keď nemám silu smútok 

zabiť, keď slza v oku tíško drieme 
a smiech chová sa tak skromne."

Desať rokov uplynulo
15. augusta 2012, kedy nás navždy opustil 

náš drahý ocko
JÁN HALAJ z Veľkého Krtíša
vo veku nedožitých 62 rokov. 

S láskou spomínajú: dcéry Janka, Marianna a Lenka s rodinami.

Života iskra 
v diaľke zhasla

JÁN SUCHÁR zo Sucháňa oslávi
22. 8. 2012 okrúhle životné

jubileum 60 rokov. 
"Nech rodný kraj s prírodou je Ti

stále blízky a každé prianie splní sa
Ti. Nech Tvoje oči šťastím žiaria a

úsmev zdobí Tvoju tvár, nech
Tvoje srdiečko nepocíti bolesť a

klam, to Ti prajeme k narodeninám." 
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti, ve−

ľa božích milostí svojmu ockovi, manželovi a star−
kému zo srdca prajú: manželka Anna, dcéra

Marcela s manželom Martinom, dcéra
Stanislava s manželom Radkom, syn Janko
s manželkou Hedkou, vnúčatá Emka, Maťko,
Simonka a malá Veronika posiela starkému
za všetkých veľkú pusu. K blahoželaniu sa

pripájajú sestry Mária, Anka a brat Pavel. 

Aj napriek Tvojim
vráskam, hreje Ťa 

naša láska

8.8. Ľubomír Medveď, nar. v r. 1953 z V.
Krtíša, 9.8. Angelika Kovácsová, nar. v r.
1972 z Mule, Karol Abelovský, nar. v r.

1923 z I. Predmostia, 10.8. Gustáv Balla, nar. v r. 1952 z
Opatovskej Novej Vsi, Albína Szentkeresztiová, nar. v r. 1965 z
Kolár, Eva Števčíková, nar. v r. 1943 zo Záhoriec, 11.8. František
Győrgyik, nar.v r. 1945 z V. Krtíša, 14.8. Ladislav Jakab, nar. v r.
1923 z Čeboviec 

Opustili nás

Jubilujúci Veľkokrtíšania

K pamätníku baníkov položili kytice a zapálili
sviečky aj vdovy po zahynutých baníkoch. 
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zhasnutí olympijského ohňa
nastal čas bilancovania a
hodnotenia účasti jednotli−
vých krajín. Najviac medailí

získali športovci z USA, ktorí v 302
súťažiach získali 104 medailí (46
zlatých, 29 strieborných a 29 bron−
zových). Na druhom mieste skonči−
la Čína so ziskom 87 cenných ko−
vov(38−27−22) a tretia bola domáca
V. Británia, ktorá získala 65 medailí
(29−17−19). Aspoň jednu medailu na
týchto OH získalo 85 krajín a
Slovensko sa medzi nimi umiestnilo
na 59. mieste so ziskom 1 striebor−
nej a 3 bronzových medailí. 

Číslo 1 mal na OH
Slovák

Oproti predchádzajúcim OH
Slovensko ustúpilo zo svojich pozí−
cií a nezískalo ani jednu zlatú me−
dailu. Pritom prvý vzácny kov na
OH získali športovci pochádzajúci
zo slovenského územia už na pr−
vých novovekých OH v roku 1896 v
Aténach. Bronzovú medailu získal v
kráľovnej  športu atletike v behu na
100 m rodák z Hronca Alojz Sokol.
Na svojom drese mal dokonca číslo
1. Bol prvým z 18 športovcov po−
chádzajúcich zo Slovenska, ktorí v
r.1896−1912 súťažili za Uhorsko. Z
nich bol najúspešnejší plavec
Zoltán Halmaj pochádzajúci z
Vysokej pri Morave. Získal celkovo
7 medailí 2−4−1, pričom obe zlaté na
OH 1904 v St. Louis, kde triumfoval
vo voľnom spôsobe na 50 a 100
yardov. Okrem neho získal zlatú
medailu aj Alexander (Sándor)
Prokopp v Štokholme 2012 v streľ−
be z vojenskej pušky na 300 met−
rov. Ďalšie cenné kovy vybojovali aj
šermiar z Trebišova Vojtech
Zulawský, druhý v šerme šabľou na
OH 1908 v Londýne,  atlét z Kocza
Mór Koczán tretí v hode oštepom v
Štokholme 1912 a na tých istých
OH aj gymnasta z Košíc Andrej
Kmeťko ako člen sokolského druž−
stva získal striebornú medailu. 

V období medzi vojnami vo vte−
dajšej ČSR sa na OH predstavili 18
športovci pochádzajúci zo Slovenska a
získali 2 strieborné medaily.
Gymnastka z Košíc Matilda Pálfyová a
trnavský zápasník v grécko − rímskom
zápase Jozef Herda. Obidve meda−
ily získali na OH 1936 v Berlíne. 

Za socializmu bol 
najúspešnejší 
Miloš Mečíř

Po 2. svetovej vojne od Londýna
1948 až po OH 1992 v Barcelone,
sa v drese ČSR, ČSSR a ČSFR
predstavilo spolu 285 športovcov
pochádzajúcich zo
Slovenska. Z nich 38
získalo medaily.
Najúspešnejší bol
Miloslav Mečíř,
ktorý získal zlato
v tenise vo dvojhre
na OH 1988 v
Soule a spolu s
Milanom Šrejbe−
rom aj bronz vo
štvorhre. Miloš
Mečíř bol vôbec
prvým olympij−
ským víťazom v
tenise po jeho 64
ročnej prestávke
na OH. Dve me−
daily ešte získali
ako členovia druž−
stiev športová
gymnastka z Košíc
Marianna Krajčírová−
Némethová a volejba−
lista Bohumil Golian, o−
baja na OH 1964 v
Tokiu a OH 1968 v
Mexiku.  

Zlaté medaily si okrem M. Mečířa
vybojovali ešte 7 športovci. Boxeri
Július Torma (OH 1948 v Londýne)
a Ján Zachara (1952 v Helsinkách),
veslár Pavel Schmidt (OH 1960 v
Ríme), cyklista Anton Tkáč (1976 v
Montreale),  futbalisti Stanislav
Seman a František Kunzo (na OH
1980 v Moskve) a chodec Jozef
Pribilinec (OH 1988 v Soule).  

V Atlante sa Slováci
predstavili
po prvý raz

V ére samostatného Slovenska sa
športovci pod slovenskou vlajkou
po prvý raz na LOH  predstavili v
Atlante 1996. Vlajkonosičom bol zá−
pasník Jozef Lohyňa. Na týchto
hrách sme získali aj najmenej me−
dailí, iba 3. Medzi nimi však aj jed−
no zlato, ktoré získal Michal
Martikán vo vodnom slalome,
striebro pridal  Slavomír Kňazovický
v rýchlostnej kanoistike a Jozef
Gőnczi bronz  v streľbe. V bilancii
krajín skončilo Slovensko na 43.

mieste. 
V premiérovom vystúpení v

Atlante štartovalo dovedna 71 slo−
venských športovcov (58 mužov a
13 žien). Boli medzi nimi aj traja pô−
vodom Rusi − stolná tenistka
Valentina Popovová, atlétka Galina

Čisťjaková a zápasník Radion
Kertanti. Najmladším vo

výprave, ktorú viedla
p o d p r e d s e d n í č k a

Slovenského olym−
pijského výboru
(SOV) Mária
Mračnová, bol
Martikán (17 ro−
kov) a najstaršou
Popovová (36 ro−
kov). 

Košičan Jozef
Gönci po zlyhaní
vo vzduchovej
puške (28. mies−
to) skončil neča−
kane tretí v streľbe

z ľubovoľnej malo−
kalibrovky na 60 vý−

strelov. Potom ešte
pridal cenné 5. miesto,
v ľubovoľnewj maloka−
librovke, hoci po prvej
časti bol až tridsiaty
piaty. 

Prvého slovenského
olympijského víťaza

korunovali 27. júla, keď na divokej
rieke Ocoee senzačnou druhou jaz−
dou triumfoval v súťaži C1 vo vod−
nom slalome gymnazista z
Liptovského Mikuláša Michal
Martikán. Pred 13 945 divákmi zdo−
lal obhajcu zlata z Barcelony Čecha
Lukáša Pollerta.  Tretiu atlantskú
medailu pridal v rýchlostnej kanois−
tike v pretekoch v C1 na 500 m
Slavomír Kňazovický. Vykopnutím
lode do cieľa zachraňoval striebro a
vzápätí museli jeho zachraňovať z
vody, lebo na ruke pripevnené pád−
lo mu bránilo udržať sa na hladine
Lake Lanier. 

Atlantská olympiáda znamenala
rozlúčku pre zápasníka Jozefa
Lohyňu. Po neúspešnom súboji o
bronz s Gruzíncom Eldarom
Kurtanidzem si vyzul topánky a na
znamenie ukončenia kariéry ich pri−
kryl bielou vreckovkou. Keď tento
fakt oznámil hlásateľ v hale, 5000
divákov aplaudovalo. 

Najviac Slovákov
súťažilo u protinožov
V Sydney 2000 štartovalo na OH

112 slovenských športovcov (85
mužov a 27 žien), štyria z nich však
z rôznych príčin do bojov nezasiah−
li (kanoisti Kadnár a Wiebauer boli
náhradníci, zápasník Mazáč nedo−
kázal upraviť svoju hmotnosť a atlét
Kováč už pricestoval na OH zrane−
ný). Najmladšou vo výprave vede−
nej generálnym tajomníkom SOV
Martinom Benkom bola športová
gymnastka Zuzana Sekerová (16
rokov), najstarším strelec Ján Fabo
(37). 

Prvú slovenskú medailu získala
plavkyňa Martina Moravcová na
200 m v. sp. Piešťanskú rodáčku
striebro potešilo, ale veľa nechýba−
lo a mohla mať zlato. Za
Austrálčankou O´Neillovou zaostala
iba o 8 stotín sekundy. Moravcová
zlepšila slovenský rekord o 96 sto−
tín. V Austrálii získalo Slovensko 5
medailí − 1 zlatú (bratia Peter a
Pavol Hochschornerovci) 3 striebor−
né (2 x Martina Moravcová v pláva−
ní, a Michal Martikán vo vodnom
slalome) a 1 bronzovú (Juraj Minčík
vo vodnom slalome). V medailovej
bilancii sme skončili spomedzi 199
krajín na 38. mieste.  

Martikánovi v Grécku
neuznali zlato

Na tretie olympijské hry v ére sa−
mostatnosti do Atén 2004 cestovalo
o polovicu menej športovcov ako do
Sydney. Celkovo bolo v Grécku 62
športovcov − 48 mužov a 16 žien.
Milana Haboráka vylúčili z olympij−
skej výpravy pre doping až v dejis−
ku hier. Oproti minulosti chýbal ko−
lektívny šport. V meste, kde sa ko−
nali aj prvé novodobé hry získali
Slováci 6 medailí. 
Zlato obhájili vodní slalomári bratia
P. a P.  Hochschornerovci a druhú
zlatu z vodného kanála pridala
Elena Kaliská. Michal Martikán zís−
kal striebro aj keď po dojazde do
cieľa mal náskok pred Tonym
Estanguetom 1,88 s. Po rozhodnutí
arbitrov však dostal 2 trestné se−
kundy za údajný dotyk bránky, kto−
rý ale kamery nepotvrdili, a prišiel o
zlato.  Druhú striebornú radosť pre
slovenskú výpravu spôsobil džudis−
ta Jozef Krnáč v kategórii do 66 kg.
Vo vzduchovej puške 60 si vybojo−
val bronz Jozef Gönci, v rýchlostnej
kanoistike skončil favorizovaný štvorka−
jak Richard a Michal Riszdorferovci, Erik
Vlček a Juraj Bača tretí. So šiestimi
medailami skončilo Slovensko v bi−
lancii cenných kovov na 29. mieste
spomedzi 201 zúčastnených krajín.  

(Pokračovanie na str.5)

HRAJTE O CENY Z TECHNOGYMU
Slováci na OH v Londýne nepotvrdili svoje ambície

NÁJDITE V SEBE OLYMPIJSKÉHO DUCHA A

Tak sa nám skončil športový sviatok XXX. Letné olympijské hry 2012 v Londýne. Na športoviskách sme
mohli vidieť množstvo zaujímavých súbojov, kvalitných výkonov, prekvapení i športových tragédií.
Záverečná šou na hlavnom olympijskom štadióne dala bodku za tohtoročnými OH. Predseda
Medzinárodného olympijského výboru Jacques Rogge uzavrel históriu 27. uskutočnenej olympiády a šta−
fetu prevzalo brazílske Rio de Janeiro, kde budú XXXI. OH v roku 2016. 

Najcennejší kov pre
Slovensko − striebornú 

medialu vybojovala 
strelkyňa 

Zuzana Štefečeková
FOTO: INTERNET

Po
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Technogym má za sebou 
ďalšiu úspešnú Olympiádu

(Dokončenie zo str. 4)
Peking zatiaľ 
najúspešnejší

Olympiáda roku 2008 sa po prvý
raz konala v najľudnatejšej krajine
sveta v Číne, v jej hlavnom meste
Pekingu. Slovenskú výpravu tvorilo
iba 58 športovcov, ktorí s celkovým
počtom 6 medailí vyrovnali štatisti−
ku z Atén 2004. Vďaka prvenstvám
vodných slalomárov − kanoistu M.
Martikána, kajakárky E. Kaliskej a deb−
listov súrodencov Hochschornerovcov
sa Slovensko mohlo pochváliť najlep−
šou olympijskou bilanciou v ére sa−
mostatnosti. Do pekinskej zbierky
ešte prispeli striebrami strelkyňa
Zuzana Štefečeková a štvorkajak
rýchlostných kanoistov Richard a
Michal Riszdorferovci, Erik Vlček a
Juraj Bača a bronzom zápasník
David Musuľbes. 

Mnohí z olympionikov však pre−
padli a sklamali na celej čiare.
Výprave sa nepodarilo naplniť dru−
hý cieľ a získať štrnásť umiestnení
do 8. miesta. Slováci boli v
Pekingu v najlepšej osmičke len
desaťkrát. 

Výsledky z Londýna
nepotešili

Žiaľ, trend, stále menších výprav
na OH pokračoval aj v Londýne
2012 a Slovensko reprezentovalo
iba 48 športovcov (horskú cyklistku
Janku Števkovú donominovali na
olympiádu až po jej začiatku), ktorí

na týchto OH nezískali ani jednú
zlatú medailu. Účinkovanie našich
športovcov zhodnotil vedúci slo−
venskej výpravy Ľubor Halanda:
"Celkovo sme neoslnili, nie je to veľ−
ká sláva. Určite sme však ani ne−
sklamali. Výkony slovenských špor−
tovcov sú odrazom podmienok, kto−
ré naša spoločnosť vytvára pre nich
za posledných dvadsaťtri rokov. Ak
sa to nezlepší, ťažko očakávať lepšie
výkony. Chýba nám materiálna zá−
kladňa, metodika, nedržíme krok
so svetom," 
Je to varujúci trend aj s výhľadom

na OH 2016 v Brazílii. Ako upozor−
nili predstavitelia OH, chýbajú nám
mladé talenty, ktoré by nahradili
pomaly už odchádzajúcu generá−
ciu olympionikov, ktorí súťažia už aj
20 rokov. Záleží však aj na tom,
aké podmienky pre rozvoj športu
od najmladších kategórií až po vr−
cholový šport, pripraví aj štát.

Mladí ľudia pritom majú možnosť
rozvíjať svoju kondíciu, relaxovať a
využívať aj zariadenia spoločnosti
Technogym. Podobne ako samotní
športovci na OH a priaznivci športu
a zdravého pohybu na celom svete,
tak aj na Slovensku i v posilňovni vo
V. Krtíši. Veď olympijský šport a o−
lympijský duch nie je len o vrcholo−
vých športovcoch, ale aj zlepšovaní
športového ducha, olympijského
priateľstva a zlepšovaní kondície aj v
každom z nás. 

1. Koľko medailí získali slovenskí športovci na OH 2012? 

2. Kto bol prvým športovcom pochádzajúcim zo Slovenska, 
ktorý súťažil na OH a v akom športe?

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

3. Ktorý športovec pochádzajúci zo Slovenska bol najúspešnejší na OH
do roku 1912 a v ktorom športe súťažil?

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

4. Koľko medailí získali športovci zo Slovenska na OH v medzivojnovom
období 1918−1939 a ktorí to boli?

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
5. Ktorí  slovenskí športovci získali viac ako jednu medailu na OH 
v rokoch 1948−1992? 

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

Toto bolo posledné kolo zo série článkov o OH, v ktorej súťažíte o ce−
ny spoločnosti TECHNOGYM, a.s. Odpovede na súťažné otázky z toh−
to i z ostatných kôl, ak ste ich ešte neposlali, pošlite na adresu našej
redakcie do piatku 31.augusta, alebo ich môžete doniesť aj osobne.
Výhercov súťaže uverejníme v čísle 37, ktoré vyjde 10. 9. 2012. 

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

Ešte stále máte šancu zapojiť sa do 

súťaže týždenníka POKROK, a získať tak od nás 
-  spoločnosti TECHNOGYM -  jeden z dvanástich 

balíčkov s praktickými  predmetmi v štýlovom darčekovom 
olympijskom balení. Tešíme sa na vás -  výhercov - ktorým už onedlho 

odovzdáme ceny, ktoré vás určite potešia!

! NEZABUDNITE !

Dvanásť hodnotných balíčkov už
čaká na svojich majiteľov
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Všetkých prítomnýchj hostí po−
tom pozdravila moderátorka podu−
jatia Marika Jadroňová a prihovoril
sa starosta obce Ing. Július Makó,
CSc. Zaželal všetkým príjemný deň
a dobrú zábavu na oslavách dňa
obce, i keď, ako povedal, on sám
dobrú náladu nemá. 

Vandali skalili
krásny deň

Ing. J. Makó, CSc.: "Práve v deň,
keď si pripomíname výročie ob−
ce, neznámi vandali zničili pom−
ník padlých z I. a II. svetovej voj−
ny, ktorý je neďaleko tohto amfi−
teátra. Tento nehorázny čin si
vôbec neviem vysvetliť. Žiaľ,
vzťahy v našej obci sa zhoršili.
Ľudia na seba píšu anonymy,
obviňujú sa z krádeží a podvo−
dov a ja potom  musím na polí−
cii vysvetľovať a objasňovať.
Trávim tam viac času ako v úra−
de. Tri dni z piatich som na polí−
cii", s trpkosťou v hlase dodal sta−
rosta. 

Úcta človeka k človeku i k pa−
miatke padlých vo vojne akoby sa
medzi ľuďmi vytrácala povedal vo
svojom príhovore prítomným hos−
ťom farár Mgr. E. Hanzen a pripo−
menul, že aj z tejto obce sa domov
nevrátili viacerí muži, ktorí bojovali
na fronte a aj pre ich rodiny bol
tento pamätník miestom, kde im
mohli zapáliť sviečku. 

O zodpovednosti k spoločnému
majetku hovorila aj riaditeľka ZŠ s MŠ
Mgr. Anastázia Sedmáková. Aj vďaka
pomoci obce sa im podarilo zrekon−
štruovať šatne pre deti v materskej
škole a získať nové skrinky, čo, ako
dodala Mgr. A. Sedmáková, nebo−
lo jednoduché. 
Po takýchto trochu i kritických prí−

hovoroch, ktoré asi málokto očaká−
val, sa dobrú náladu snažili rozprú−

diť dievčatá z dua ABBA Sisters.
Známe melódie populárnej švéd−
skej skupiny vystriedali tempera−
mentné tanečnice zum−
by so svojou vedúcou
Erikou. Pravidelne cvičiť
však chodí oveľa viac
žien, ako sa mohli na
pódiu predstaviť. Všetky
však držali cvičenkám
na pódiu palce a po−
vzbudzovali ich spolu s
priateľmi a rodinnými prí−
slušníkmi. Pri ich cvičení
sa amfiteáter pomaly za−
pĺňal a odmenil cvičenky
zaslúženým potleskom.
Všetci však už očakáva−
li príchod najväčšej
hviezdy obecných osláv
štvornásobného Zlatého
slávika  Petra Cmorika.
A neboli sklamaní.

Zábava až do
rána

P. Cmorik prišiel a za−
bával ľudí svojimi pies−
ňami približne 1,5 hodiny spolu s
Jurajom Tatárom na klávesoch a
bubeníkom Stanislavom Kociovom.
Jeho príjemné vystupovanie, pod−
manivý hlas i hudba si získali všet−
kých prítomných divákov. Až dlho
po koncerte mohol P. Cmorik odísť
zo Želoviec, keď ochotne vyhovel
všetkým, ktorí sa s ním chceli odfo−
tografovať. 

Po koncerte P. Cmoríka organi−
zátori trochu "pritvrdili"  a na pódi−
um sa dostala rocková kapela ED−
DA Majdnem, ktorá hrá hudbu zná−
mej maďarskej skupiny EDDA.
Podľa mnohých divákov hrajú títo
chlapci od Lučenca na nerozozna−
nie od pravých "EDDA−kov". 

Vystúpením rockovej skupiny sa
program pomaly chýlil ku koncu a

po žrebovaní tomboly a polnočnom
ohňostroji začala pravá tanečná
zábava so skupinou Reflex. Aj keď
úvod osláv nebol príliš veselý, toh−
toročný Deň obce v Želovciach pri−
niesol veľa zábavy, za ktorou stojí
tvrdá práca organizátorov a pomoc
sponzorov, bez ktorej by sa takéto
podujatia dali urobiť iba veľmi ťaž−
ko.  Treba veriť, že vydarený Deň
obce 2012 v Želovciach bol čer−
stvým vetrom, ktorý prinesie v
ďalších dňoch a týždňoch do
obce viac radostí ako starostí. 

−P. GAŠPAROVIČ−

Peter Cmorik zabával Želovčanov
Počas dňa obce v sobotu 28.7. si Želovčania pripomínali až dve okrúhle výročia. V tomto roku je to už

685 rokov od prvej písomnej zmienky o obci a už 10 rokov organizujú v Želovciach
aj Deň obce.  Úvod osláv patril veriacim a svätej omši, ktorú v prírodnom am−
fiteátri pri obecnom úrade celebroval Mgr. Erik Hanzen. Veriaci zaplnili
priestor amfiteátra a boli radi, že im organizátori pripravili lavice aj pod
stanmi, kde sa mohli ukryť pred páliacimi slnečnými lúčmi. Veriacich
potešili aj deti zo speváckeho zboru, ktoré im na záver omše zaspie−
vali.   

DIvákom sa pred vystúpením skvelého Petra Cmorika,
ktorého privítal plný želovský amfiteáter, 

predstavili cvičiteľky zumby

Divákom, nielen zo Želoviec sa na dni obce prihovoril starosta
Ing. J. Makó, CSc., Mária Jadroňová (v strede) a Mgr. A. Sedmáková

Veriacich potešili aj deti zo speváckeho zboru, 
ktoré im na záver omše zaspievali.   

Hľadisko malo počas celého dňa zastúpenie 
vo všetkých vekových generáciích
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Pri Širakove 
horelo strnisko

Pri žatevných prácach 2.8. na poli v
katastri Širakova začalo horieť strnis−
ko. Pracovníci poľnohospodárskeho
podniku zavolali na pomoc hasičov,
ktorí požiar zlikvidovali jedným vyso−
kotlakým a lafetovým prúdom vody.
Príčina požiaru, ktorého škoda je
predbežne vyčíslená na asi 500,− eur,
sa zatiaľ zisťuje. 

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

V MESTE V. KRTÍŠ
pondelok − piatok 16.00 −  20.00
h., sobota, nedeľa, sviatok:
9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
20.8. AQUA VIVA (Ul. SNP)
21.8. Dr. MAX (v nemocnici)
22.8. BIELY LEV (Banícka ul.)
23.8. U ČIERNEHO ORLA  

(Nemocničná ul.)
24.8. BELLADONNA (Ul. SNP)
25. a 26.8. PANACEA    

(pri stomatológii)

ZDRAVOTNÍCKY INFOSERVISHustý dym 
zahalil Čelovce
Pokoj v Čelovciach v pondelok 30.7.

poriadne rozvíril hustý dym valiaci
sa zo strechy jedného rodinného
domu. Privolaní hasiči z Hasičského
a záchranného zboru vo V. Krtíši po
príchode na miesto zistili, že ide o
rozsiahly požiar strechy a interiéru.
Na likvidáciu požiaru použili 2 hadi−
ce typu "C" a súčasne rozoberali
drevenú strešnú konštrukciu. Po u−
hasení požiaru prekontrolovali prí−
slušníci HaZZ požiarisko pomocou
termokamery. Nenašli už žiadne
skryté ohniská.  Príčinu požiaru za−
tiaľ vyšetrujú. Majiteľ domu odhadol
predbežnú škodu na približne
60.000,− eur. 

Hasiči pomáhali 
zdravotníkom

O pomoc pri otváraní bytu na Štefá−
nikovej ul. požiadali 31.7.  hasičov pra−
covníci Rýchlej zdravotníckej pomoci
(RZP). Pacient na druhom poschodí
nereagoval na zvonenie ani búchanie
na dvere. Našťastie mal na byte po−
otvorené okno. Hasiči s použitím vý−
suvného rebríka sa cez toto okno do−
stali do bytu a otvorili ho pracovníkom
RZP.  Tí potom mohli poskytnúť po−
trebnú pomoc pacientovi. 

Na jednotku spadol stom
Pravdepodobne silný vietor bol príčinou vyvrátenia stromu, ktorý 4.8. spadol
na cestu I/75 medzi V. Krtíšom a Pôtrom. Po ohlásení prekážky na ceste
Operačné stredisko HaZZ vo V. Krtíši, odstránili príslušníci spadnutý strom
pomocou reťazovej píly. Popílené časti stromu príslušníci odpratali mimo ces−
ty a vozovku očistili od konárov a lístia. 

V Hrušove 
horel senník

Rozsiahly požiar veľkokapacitného
senníka v Hrušove s kapacitou 7 000
m3 , ktorý bol senom  zaplnený asi z
1/3,  oznámili hasičom 6.8. Na miesto
požiaru vyrazili dve hasičské autá so 7
hasičmi, ktorí na likvidácii požiaru pou−
žili tri hadice a súčasne vyvážali seno
nakladačmi, ktoré poskytli majitelia sen−
níka. Veľkokrtíšskym hasičom pomáha−
li pri hasení aj členovia  OHZ Hrušov a
príslušníci HaZZ z HS Šahy. Na vyhľa−
dávanie ohnísk požiaru a kontrolu stup−
ňa prehriatia oceľovej konštrukcie pou−
žili hasiči termokameru. Predbežnú
škodu odhadol majiteľ na približne 70
000,− eur. Príčiny vzniku požiaru sú za−
tiaľ v štádiu zisťovania.         −DD−PG−
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Nuž, zdá sa, že stále rastú. Opäť ste nás presvedčili svojimi fotografiami, na ktorých ste sa pochválili svojimi parádnymi hubárskymi trofejami:

Predstavujeme vaše ďalšie hubárske skvosty

V zbieraní hríbov sa doslova
našiel Ivan Gondáš z Veľkých
Zlievec z osady Ružiná, ktorý v
tejto sezóne doteraz nazbieral
okolo 600 dubákov! A ako po−
vedal, na hríby netreba chodiť
ďaleko. V okolí Veľkých Zlievec
tento zanietený hubár pozná
všetky dobré miesta.
Nazbierané hríby najčastejšie
usuší a potom ich rozdáva pria−
teľom. Na fotografii je Ivan
Gondáš s najväčším hríbom,
ktorý naposledy našiel. Vážil
570 g a priemer hlavičky mal
26 cm.                       − ed − 
foto: −JUDITA BYSTRIANSKA −  

"Aj nám sa podarilo v našich
krásnych čelovských horách
nazbierať nadmerné množstvo
dubákov.
Keby som odkladala všetky du−
báky, ktoré sme doniesli tento
týždeň domov, naplnili by malú
traktorovú vlečku. Je to proste
nádhera, " napísala nám pani
Darina Martinovicová z Čeloviec.
Ako sme sa od nej ďalej dozvede−
li, kým boli mladší na hríby chodie−
vali s manželom a dvomi dcérami

pravidelne. Dnes už majú dcéry
svoje rodiny a tak isto chodia na
hríby so svojimi malými ( 9 a 10 ro−
kov) aj veľkými (18 a 21 rokov )
deťmi aj s manželmi, lebo všetci
veľmi radi zbierajú hríby. Malé du−
báčiky zavárali, vyvarené dávali do
mrazničky. Celej rodine aj návšte−
vám najviac chutia hlavičky dubá−
kov, ktoré najprv predvaria, obalia
v trojobale, rozložia na tácku a da−
jú zamraziť do mrazničky a potom
zamrznuté dajú do vrecúšok. Sú
výborné, ako čerstvé aj na
Vianoce. Sušené dubáky usklad−
ňujú v sklenených pohároch a po−
sypú ich mletým korením.  − rh − 

Pochádza z Dačovho
Lomu a 29. júla išiel s ro−
dičmi kúsok od domu do
hory a pozrite, aké pekné
hríby sa mu podarilo
nájsť. O bračekovom hu−
bárskom úspechu nás in−
formovala jeho sestra
Zuzana. 

Naša verná čitateľka Lenka Kečkárová nám poslala dve fotografie.
Na jednej je starký Ján Kubolek so svojim 7 ročným vnúčikom
Samkom Kečkárom. Takéto krásne dubáky sa týmto vášnivým hu−
bárom podarilo nájsť v okolí obce Sucháň,
kde všetci spomínaní bývajú. Veľa hrí−
bov museli nechať v hore, pretože
ich nemali ako pobrať domov.
Najviac ich však potešil tento
550 g zdravý, a ako nám napí−
sala naša fanynka Lenka, aj
veľmi chutný dubák. Samkovi
želáme ešte krásne prázdniny
a starkému krásne zážitky s
vnúčikom a obom svorne ešte
veľa, veľa takýchto utešených hrí−
bov v košíku. 

−rh−  

Rastú a rastú! Najmladší

hubár −  

6 ročný 

Števko Bobiš 

Dubáky rozdáva 
priateľom 

Bohatý nález starkého 
Janka a vnúčika Samka

Sen každého hubára sa v rodine
Martinovicovcov stal realitou


