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13. 2. Michaela z M. Krtíša, 14. 2. Diana z Príbeliec, 16.
2. Martin Ján z V. Krtíša, 18. 2. Félix zo Selian, Vladimír
z V. Krtíša, Liana zo Šule 

Narodili sa

25. 2. Zoltán Belák, 26. 2. Soňa Frigová, 28. 2.
Jaroslav Chalupka 

Jubilujúci
Veľkokrtíšania

11. 2. Vlasta Líšková, nar. v r. 1952 z M.
Kameňa, 14. 2. Jozef Nestarec, nar. v r. 1950  z
V. Krtíša, Mária Rimóciová, nar.  v r. 1954 z

Opatovskej Novej Vsi, Ján Halaj, nar. v r. 1962 z V. Krtíša, 15. 2. Ján
Paška, nar. v r. 1955 z V. Krtíša, 16. 2. Pavel Mäsiar, nar. v r. 1937 zo S.
Ďarmôt, 17. 2. Očenáš, nar. v r. 1923 z V. Krtíša, Anna Ďurovkinová, nar. v
r. 1929 z Opavy, 19. 2. Zuzana Ondrejková, nar. v r. 1925 zo S. Plachtiniec,
Melánia Pohanková, nar. v r. 1944 z Kováčoviec, Alžbeta Marková, nar. v r.
1928 z Kosíh n. Ipľom, Zlata Berkyová, nar. v r. 1939 z V. Krtíša

Opustili nás

Zachránili človeka
Skokom zo 6. poschodia sa o samovraždu pokúšala jedna o−

soba v stredu 13.2. Príslušníkom HaZZ tento pokus oznámili v
neskorých nočných hodinách. Okamžite vyrazili na miesto, ale
v čase ich príchodu sa už nešťastnú osobu podarilo od osud−
ného pokusu odhovoriť a bola v opatere členov RZP vo vnútri
v byte. Hasiči potom pomohli za asistencie príslušníkov PZ po−
sádke RZP previesť postihnutú osobu do VšNsP, n.o. vo V.
Krtíši. 

Favorit ostal nepojazdný
Dve škodovky Octavia a Favorit sa zrazili pri V. Krtíši v piatok

15.2. Favorit ostal stáť nepojazdný mimo vozovky so značne
zdemolovanou prednou časťou. Príslušníci HaZZ po príchode
na miesto zamedzili úniku prevádzkových kvapalín a vykonali
protipožiarne opatrenia. Pri nehode sa jedna osoba zranila a

sťažovala sa na bolesti
v oblasti hrudníka.
Hasiči pomohli zrane−
nú osobu naložiť do
vozidla RLP a po zdo−
kumentovaní nehody
očistili cestu od úlom−
kov a pomohli naložiť
nepojazdný Favorit na
vozidlo odťahovej
služby.          − Zdroj: 

kpt. Ing. DUŠAN
DRIENOVSKÝ −

V priebehu ďalších necelých dvoch
týždňov mal na rováši spolu sedem
vlámačiek. Tá posledná sa mu sta−
la osudnou a policajti ho dolapili. V
noci  od 23.00 − 1.00 hod. z 13. na
14. februára sa vlámal do predajne
TIWA na Škultétyho námestí vo V.
Krtíši, kde si vyhliadol veľkú sklene−
nú nádobu, do ktorej zákazníci vha−
dzovali mince a bankovky určené
Aničke Wágnerovej. 

O tomto dievčatku, ktoré trpí det−
skou mozgovou obrnou sme
28.1.2013 písali aj v našich novi−
nách. Na to, aby sa splnil jej sen a
mohla žiť život na vlastných nohách
bola vyhlásená zbierka na jej znač−
ne nákladný pobyt v ADELI centre v
Piešťanoch, kde Aničke a jej rodine
vliali nádej, že by mohla sama cho−
diť. Presklená nádoba v Tiwe sa za−
čala pekne plniť, bohužiaľ, padla do
oka spomínanému zlodejovi.
Policajti z OO PZ V. Krtíš, ktorí v tú
noc hliadkovali  si všimli, že dvere
na predajni nie sú v poriadku, infor−
movali o tom majiteľa, ktorý okamži−
te zistil, čo z predajne zmizlo.
Všetko bolo na svojom mieste
okrem nádoby − takmer polmetrovej

sklenenej kocky −  ktorá s asi 400
eurami zmizla z predajného pultu...
Polícia však odviedla skvelú prácu a
zlodeja ešte v tú noc posadili do ce−
ly policajného zaistenia. Muža našli
vo veľkokrtíšskej herni ako vhadzu−
je mince do automatu. Keďže ho už
poznali ako „známu firmu“, netrvalo
dlho a muž sa k činu priznal.
Policajtom ukázal, kde ukryl ban−
kovky, koľko nahádzal do bankoma−
tu sa však nepodarilo zistiť. Väčšia
časť zbierky pre Aničku sa po skon−
čení policajného vyšetrovania na−
šťastie vráti späť, a tak jej túžbu a
sen chodiť, nezmaril ani tento zloči−
nec. Ten, podľa našich informácií,
tiež nemá na ružiach  ustlané a ku
kradnutiu ho vraj donútila ťažká ži−
votná situácia, jeho činy to však ne−
ospravedlňuje. K takmer šiestim
stráveným rokom v base, podľa
všetkého, pribudnú ďalšie. Muž,
keďže je recidivista, je momentálne
stíhaný väzobne.

Vďaka polícii tento prípad skončil
šťastne a dúfajme, že šťastne do−
padne aj celá zbierka pre Aničku,
následný pobyt v rehabilitačnom
centre, a že sa nádej na jej krajší ži−
vot a samostatné kroky premení na
skutočnosť. − MS −, foto: − RW −

Dva dni po prepustení z basy kradol opäť

Ukradol aj zbierku pre Aničku!
Niektorí ľudia sú jednoducho nepoučiteľní a zrejme aj nenapravi−

teľní. Platí to aj o 26 − ročnom Veľkokrtíšanovi, ktorý napriek svoj−
mu mladému veku strávil za mrežami väzenia takmer 6 (!) rokov.
Posledný trest mu uplynul 31.1. 2013. Na slobode však vydržal bez
spáchania zločinu ani nie 48 hodín a opäť kradol.

Dvadsaťšesťročnému zlodejovi − recidivistovi zrejme nie je nič
sväté. Ukradol zbierku určenú chorému dieťaťu a peniaze hádzal
do výherného automatu. Za mrežami cely policajného zaistenia mal
o čom premýšľať

Lilianka od narodenia trpí precitlive−
nosťou na viaceré alergény, potravino−
vou alergiou, bronchiálnou astmou a i−
munodeficitom. Pre svoj zdravotný
stav Lilianka školskú triedu naplnenú
detským smiechom vymenila za ne−
mocničné chodby. Primátor mesta Ing.
Dalibor Surkoš jej odovzdal
655,03 eur. Sumu, ktorá sa po−
čas decembrového predaja pun−
ču vyzbierala. Zároveň jej odo−
vzdal aj sumu 237 eur, ktorá sa
podarila vyzbierať ako posledný
hodinový zárobok roku 2012 pra−
covníkom Mestského úradu,
Obvodného úradu a Sociálnej po−
isťovne vo Veľkom Krtíši a žia−
kom SŠ Obchodná akadémia
Modrý Kameň.Tento rok pribud−
la k týmto finančným prostried−
kom aj suma, ktorá sa vyzbiera−
la počas akcie Vianočný Coca−
cola kamión. Lilianka už nastúpi−

la na liečenie do Vysokých Tatier.
Odovzdaný dar teda už má svoj účel a
využitie. Dojatie mamy a poďakovanie
Lilianky je opäť akýmsi zadosťučinením
a ubezpečením, že takáto akcia má
svoje opodstatnenie.       

−ERIKA GREGA−

Už v budúcom čísle 
HRACIA KARTA MARCOVEJ KUPÓNKY 
aj s prvým zo štyroch kupónov. Nezabudnite, že
každý mesiac hráte o hodnotné ceny: 1. cena −
Permanentka na 10 dvojhodinových vstupov do
Wellness a SPA do AQUATERMALU Strehová v
hodnote 85 eur.  2. cena − Svietidlo z predajne 

KAPA SVIETIDLÁ, Nemocničná 2, Veľký Krtíš a 3.
cena − Kozmetický balíček z ORFIFLAME venuje oblast−
ná riaditeľka firmy Marcela KRNÁČOVÁ − OLŠIAKOVÁ. 

Vyzbierané peniaze pôjdu na liečbu

Výťažok z predaja vianočného primátorského punču je už v rukách tých,
ktorým pomôže. Tento rok poputoval rodine 12 ročnej Lilianke Paučovej.

Primátor V. Krtíša Ing. D. Surkoš 
oznamuje Lilianke sumu, ktorá 

sa vyzbierala na jej pomoc
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"Odišiel si tichúčko, ako odchádza
deň, no v našich srdciach zostáva 

spomienka len. Milovali sme Ťa, Ty si
miloval nás, tú lásku v našich srdciach

nezničí ani čas."
Dňa 28. 2. 2013 si pripomenieme 
1. výročie úmrtia nášho drahého

manžela, otca a starého otca 
KAROLA VARGU 
z Veľkého Krtíša. 

S láskou a vďakou spomínajú: manželka, syn a dcéra s rodinami.

Tvoja pamiatka
ostane navždy živá

"Dotĺklo srdiečko, prestalo biť, skončilo
svoju púť, nechceme na Teba nikdy 

zabudnúť. Už niet návratu, a ani 
nádeje, len cestička k hrobu nás k Tebe 
zavedie. Jediné srdce na svete sme 
mali, ktoré dokázalo nás milovať, 

aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli,
neozve sa viac."  Prvého marca 

si pripomenieme nedožité 65. narodeniny
našej drahej maminky, manželky, 

starkej a svokry MÁRIE PAULUSOVEJ z Malých Stracín. 
S láskou v srdci spomínajú: dcéra Ingrid s manželom Radkom

a deťmi Radkom a Viktorkou. 

Cestička k hrobu
nás k Tebe zavedie

"Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi
prajte a v srdci večnú spomienku si na
mňa zachovajte. Neplačte, nechajte ma
spať, lebo aj bez sĺz možno spomínať.
Nebolo mi dopriate s Vami ďalej žiť, 

nebolo lieku, ktorý by ma mohol 
vyliečiť. Slniečko ma už neprebudí, 

neuzriem krásny deň, v tichu si snívam
svoj večný sen."

Dňa 22. 2. 2013 si pripomíname
15. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, 

starkého a prastarého TIBORA KAPUSTU z Veľkého Krtíša, 
ktorý nás opustil vo veku 45 rokov. Spomienku na spolu prežité  

chvíle si navždy zachováme.            Smútiaca rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Týždeň po týždni sa míňa
v smutnom kalendári

"Ťažko sa mi píšu tieto riadky,
keď osud bol taký krutý a pred rokom
mi vzal život milovanej matky. Smutno

sa mi cez slzy hľadajú slová, keď 
si teraz spomíname na to, že tu s nami
ešte pred rokom bola. Odišla naveky,
zostala spomienka, bola tá najdrahšia,

bola to "maminka". Bola tu s nami 
a už jej niet, na dušu boľavú, nenájde
sa liek. V záhorskom cintoríne už je

domov Váš, buďte zbohom, drahá mamička, spomíname na Vás.
Kytičku kvetov na chladnú hlinu položíme a pri nej sa kratučkú
modlitbu pomodlíme. Posledný pozdrav tu šepkajme si do ticha,

že sa raz stretneme, je naša útecha." 
Dňa 23. 2. 2013 sme si pripomenuli smutné prvé výročie 

úmrtia milovanej matky, svokry a starkej 
MÁRIE MÄSIAROVEJ zo Záhoriec. 

S bolesťou v srdci na ňu spomínajú: 
dcéra Mária s manželom a vnučka Evička.

Bola tu s nami 
a už jej niet

"Kto ho poznal, spomenie si, kto ho
mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach

tých, ktorí Ťa milovali."
Dňa 26. 2. 2013 uplynie 20 rokov 

od úmrtia nášho drahého manžela, 
otca, syna, brata a vnuka 

MARIANA MÄSIARA z Veľkého Krtíša. 
Spomínajú: manželka Erika, dcéry

Marianna a Denisa, milujúci rodičia,
sestra a starká. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Kto v srdci žije, 
nikdy nezomiera

"Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám
bolo, osud vzal. Odišiel si navždy bez to−
ho, 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." 

Tri roky uplynuli 20. 2. 2013 od úmrtia
nášho drahého manžela, otca a starého
otca KOLOMANA KOVÁČA z Kosihoviec. 

S láskou spomínajú: manželka, 
synovia a dcéry s rodinami. Kto v srdci žije, nikdy nezomrie 

Čo drahé nám bolo,
osud vzal

"Mama, prvé slovo dieťaťa, ktoré má 
neuveriteľnú moc… Už ho nemám komu

povedať. Odišla si tíško, sama a bez 
rozlúčky. Tvoj odchod veľmi bolí, mami.

Všade hľadám Tvoj chápavý pohľad, 
láskavé pohladenie Tvojich dlaní a vôňu
materinskej lásky. Veľmi nám chýbaš."

Rok uplyne 27. 2. 2013, kedy nás 
opustila naša milovaná maminka, 

starká a prastarká 
GIZELA ČIMPOJEŠOVÁ 

z Veľkého Krtíša. 
Stále spomínajú a nezabúdajú: dcéra Marika, syn Milan, vnučky

Sáša, Tamara a Lenka a ostatní príbuzní.

Veľmi nám chýbaš

l Narodili sa: zo Senného: 7. 2. Viktória Sujová, 10. 3. Barbora
Beňová, 7. 11. Michal a Jakub Petrášovci
l Zomreli zo Senného: 5. 5.  Anna Ragačová, 8. 7. Ján Krekáč, 18.
11. Mária Repová
wing zo Šule: 23. 9. Pavel Mika
l z Veľkého Lomu: 2. 4. Ján Chlpoš , 12. 8. Ing. Anna Mydlová, 7.
9. Pavel Búth
l zo Suchého Brezova: 13. 10. Miroslav Petrov  

Z minuloročných zápisov v matrikách okresu
Matričný úrad SennéPoďakovanie za rýchlu pomoc

V decembri 2012 sa voda z topiaceho snehu valila našou ulicou.
Tesne pred mojim domom sa zastavila a vtekala mi do pivnice.
Keď som zavolala na Mestský úrad v Modrom Kameni so žiados−
ťou o pomoc, nečakala som takú rýchlu reakciu. Ani nie o 5 minút
už pri dome stáli páni Jozef Knápek a Dušan Bariak s aktivačný−
mi pracovníkmi MsÚ a o chvíľu už voda z domu začala odtekať. 
Za ich ochotu, pohotovosť a pomoc by som sa im takto chcela 

poďakovať. − MONIKA ČERNÁKOVÁ, Modrý Kameň −
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Hlavná organizátorka Jana Mikulá−
šová so svojím personálom pri−
pravila v reštaurácii hotela pre
hostí krásne prestieranie i chutné
jedlo. Nechýbala výborná zohratá
živá ľudová hudba Miroslava
Kapca, ktorá snáď roztancovala
aj zblúdilé srny v  lesíku blízko ho−
tela. Pauzu medzi ľudovkami vy−
pĺňal dvorný dídžej Bobec.
Záujemci si mohli kúpiť tombolu,
ktorá bola veľmi pestrá, kúpiť si
však nemohli dobrú náladu. Nikto
ju však ani nezháňal, tá sa totiž
veľkým priherštím rozdávala po−
čas celého večera zadarmo. Muži
sa o svoje polovičky galantne sta−
rali, vyzvŕtali ich vo víre tanca a
lásku bolo cítiť na každom metri
štvorcovom. Zabávalo sa takmer
do nedeľného rána, až sa tancu−
júcim z „kečiek“ a muzikantom zo
strún huslí parilo. Jednoducho
Valentínsky večer na slovenský
spôsob ako sa patrí. Ale teraz už
späť na pôstnu nôtu. Bobec aj

Kapec zbalili svoje hudobné in−
štrumenty do púzdier a vyberú ich
z nich už len po Veľkej Noci.

−MS− FOTO: P. IVANIČ

Večer plný lásky v hoteli Koprovnica
Valentín nám tento rok vyšiel síce už na pôstne obdobie, osláviť deň zaľúbenýchValentín nám tento rok vyšiel síce už na pôstne obdobie, osláviť deň zaľúbených
sa však patrilo. Veď láska predsa musí kvitnúť aj počas pôstu sa však patrilo. Veď láska predsa musí kvitnúť aj počas pôstu JJ. V. V HoteliHoteli
Koprovnica sa aj tento rok uskutočnil Valentínsky večer, tentoraz 16.2.2013, naKoprovnica sa aj tento rok uskutočnil Valentínsky večer, tentoraz 16.2.2013, na
ktorý sa prišlo zabaviť vyše 35 párov. ktorý sa prišlo zabaviť vyše 35 párov. 

Dlažba na podlahe reštaurácie nestíhala vychladnúť...
Zabávali sa aj manželia

Mártonovci

Na plaese sa
pripomenulo aj
pekné výročie −
67 rokov od
vzniku Sklabin−
ského futbalu.
Sklabinský kul−
túrny dom pras−
kal vo švíkoch a
prekonal rekord
predchádzajú−
cich troch ple−
sov. 
Ako býva zvy−
kom ples futba−
listov otvoril

prezident FK Sklabiná Jozef
Paholík. V úvode privítal starostku
obce Bc. Martu Kálovcovú, staros−
tu obce Obeckov Ľudovíta Roška s
manželkou, medzi inými vdp. fará−
ra zo Sklabinej Mgr. Dominika
Markoša − veľkého futbalového
priaznivca. Taktiež privítal doteraz
aktívnych účastníkov FK  Pavla
Černocha a  Jána Havrilu.  V zá−
vere vyzval oslávenca, čerstvého
sedemdesiatnika Pavla Mesároša,
aby si prišiel na pódium prevziať
pekný darček. P. Mesároš bol ke−
dysi aktívnym sklabinským hráčom
i trénerom a má značný podiel pri

výstavbe tribúny v 70.− tych rokoch
minulého storočia. O hudbu sa po−
staral DJ NERO − Jozef Klinčok,
ktorý spestril program diskotéky aj
videoklipmi. Hrali sa moderné pies−
ne i ľudovky. Diskotéka trvala do
skorých ranných hodín. O polnoci
nechýbala tombola, ktorá mala až
55 cien a 6 cien útechy. Všetky ce−
ny boli od sponzorov, za čo futba−
lový klub vyslovuje veľkú vďaku. V
priebehu tanca a spevu k dobrej
nálade prispelo aj dobre priprave−
né jedlo  −  zabíjačkové lahôdky,
ktoré vyrobil Cyril Hrubčo. Pri ich
podávaní pomáhali  Betka
Gerbáčová a Mária Klinčoková.
Kapustnicu pripravil Pavel Naď a

pomáhal mu Peter Gerbáč. Na
pekne vyzdobených stoloch nechý−
balo občerstvenie, pri ktorom sa v
družnej debate a v príjemnej atmo−
sfére pospomínalo aj na časy, keď
na futbalovom ihrisku v Sklabinej
hrali také slávne mužstvá ako
Trnava, Nitra a Prešov, ktoré zvidi−
teľnili Sklabinú nielen v rámci okre−
su, ale aj kraja, čo malo veľký
vplyv na popularitu futbalu. Veď na
sklabinskom ihrisku si zahral aj
Jozef Adamec, ktorý je už dnes
zapísaný  v Sieni slávy pri posled−
nom vyhlasovaní športovcov roka.
Vydarená akcia sa končila ráno,
poslední zabávajúci opúšťali kultúr−
ny dom čosi po pol šiestej.

Text: JÁN HAVRILA
Foto: Ing. VLADIMÍR HÁJEK

Fašiangový ples sklabinských futbalistov
V sobotu  09.2.2013 sa v kultúrnom dome v Sklabinej uskutočnil 

4. reprezentačný ples futbalistov a pozvaných hostí. 

Ples otvoril
predseda

FK Sklabiná
Jozef Paholík

Veselo bolo na parkete aj pri stoloch, pri ktorých nesedeli len futbalisti...

Jana Mikulášová
(v strede) so svojím 

personálom pripravila
skvelé podujatie
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Celú krajinu zázrakov, dokonca aj
spolu s Alicou v nej sa podarilo vy−
tvoriť šikovnému 14−ročnému nádej−
nému amatérskemu režisérovi
Dominikovi Györgyovi z V. Krtíša, o
ktorom sme v decembri 2012 písali
v našich novinách v súvislosti s te−
levíznym reklamným spotom mobil−
ného operátora, v ktorom si
Dominik zahral s Evou Mázikovou.
Vráťme sa však do krajiny zázrakov
a k Alici − filmu, ktorý mal premiéru
na sklonku uplynulého roka v kino−
sále veľkokrtíšskeho kultúrneho do−
mu vo V. Krtíši. Odvtedy uplynuli už
dva mesiace, mladý režisér je stále
plný dojmov a emócií, na ktoré ne−
zabudne do konca života. O začiat−
koch natáčania filmu Alica v krajine
zázrakov Dominik hovorí:

„Tento film je viac než len roz−
právka. Môžem o ňom povedať,
že je v ňom zašifrovaná moja au−
tobiografia. Prvá klapka padla 23.
8. 2010, keď som mal 12 rokov a
posledná nedávno −  25. 11. 2012,
ktorú som natáčal už ako 14 roč−
ný.“ Spolu tak Dominik so svojou
partiou mladých nadšencov − mož−
no budúcich filmových hviezd −
strávil pri natáčaní 2 roky, 3 mesia−
ce a 2 dni.
„Počas tohto obdobia sa nám
podarilo film trikrát vymazať“ −
spomína Dominik na útrapy a ťažké
chvíle počas natáčania. „Raz to
bol bratov hnev na mňa, ktorý sa
mi takto pomstil, druhýkrát to bo−
la moja nešikovnosť a tretie vy−

mazanie zapríčinilo zlyhanie sof−
tvéru. Počas natáčania filmu
som, samozrejme, prechádzal
duševným vývinom, takže vo fil−
me je miestami vidieť veľmi ab−
surdné až satirické situácie, kto−
ré som vtedy doslova "žral."
Celkový natočený materiál filmu,
vrátane  nezostrihaných, pokaze−
ných a vymazaných scén, má vy−
še 70 hodín, z toho iba 2 hodiny
a 4 minúty má hotový film. S trid−
saťminútovým zostrihom filmu
som sa v roku 2011 zúčastnil fil−
movej súťaže pre amatérov − CI−
NEAMA 2011, ktorú som objavil
vďaka Mgr. Ivane Leškovej. 
Dvojhodinový film, ktorého upútav−

ky  sú zverejnené aj na youtube, si
prišla pozrieť plná kinosála, čo
Dominika nesmierne potešilo:

„Akonáhle odbila sedemnásta
hodina, miesta v kinosále sa za−
čali veľmi rýchlo plniť. Moje oba−
vy zo slabej návštevy sa chvala−
bohu nenaplnili. Naplnila sa však
nádobka na dobrovoľné vstupné,
diváci boli štedrí a som im za to
veľmi vďačný. Potom sa už  na
zaplnenej sále zavreli dvere a
všetci upriamili pozornosť na
mňa, stojacieho na javisku.
Spustil som môj pripravený prí−
hovor, v ktorom som privítal di−
vákov, porozprával o tom, ako
film vznikal a vyhlásil som nultý
ročník súťaže KIDS MOVIE 2012
AWARDS − The Best Character.
Súťaž spočívala v tom, že diváci

počas celého filmu sledovali jed−
notlivé postavy, a ktorá sa im
najviac páčila, tej odovzdali do
vopred pripravenej krabičky svoj
hlas.  Výherkyňou sa stala  s de−
viatimi hlasmi Miriama Kuchtová,
ktorá dostala diplom a peknú ce−
nu. 

Po príhovore Dominik odovzdal
všetkým, ktorí mali určitý podiel na
vzniku filmu ako znak vďaky kvety a
sladkú odmenu − čokoládu. 
„Potom už zhasli svetlá a doteraz
spomínam na to príjemné chve−
nie, keď som uvidel prvé sekun−
dy svojho filmu na veľkom kino−
plátne. Dúfam, že sa film ľuďom
páčil, aj napriek jeho dĺžke.“
Ocenenia za film sa dočkal aj jeho

autor − od spolužiakov a svojej uči−
teľky z literárno−dramatického odbo−
ru v Základnej Umeleckej škole vo
Veľkom Krtíši dostal ručne vyrobe−
ného strieborného "Oskara."
Strieborného preto, lebo zlatého mu
vraj raz určite udelí niekto iný "za
veľkou mlákou." 
„Oskar ma veľmi potešil a od ra−
dosti som nevedel, čo mám po−
vedať. S dojatím a roztraseným
hlasom som všetkých vyobjímal
a poďakoval im.“
Vďaka zo strany Dominika patrí aj:

„Mgr. Zuzane Braunsteinovej,
ktorá mi ochotne a srdečne po−
mohla s organizáciou celej pre−
miéry Alice v krajine zázrakov.
Ďalej primátorovi mesta Veľký
Krtíš Ing. Daliborovi Surkošovi,
ktorý mi vždy ochotne vyhovel a
finančne ma podporil. Obrovské
ďakujem patrí   Mgr. Art. Silvii
Svákusovej, ktorá celý film oživi−
la svojím výrazným charakterom
postavy, a ktorá mi v poslednom
roku natáčania filmu veľmi po−
mohla. V prvom rade však ďaku−
jem všetkým kamarátom − her−

com −  bez ktorých by film ne−
jestvoval. Som veľmi rád, že to
so mnou vydržali celé dva roky,
počúvali ma a úžasne stvárnili
moje vízie. Obzvlášť môj kamarát
Matej Hrubčo, ktorý vo filme hral
štyri postavy a trávil so mnou na
pľaci najviac času. Taktiež ďaku−
jem aj sponzorom, bez ktorých
by možno nebola premiéra tak
dokonale pripravená. Nesmiem
zabudnúť  na moju rodinu, ktorá
ma vždy podporovala v natáčaní,
tolerovala moje „výmysly“ a
vkladala do mňa všetku dôveru.
Keď som uvidel na premiére
všetkých členov mojej rodiny od
maminy, ocina až po starké a de−
da, bol som veľmi šťastný, plný
energie a odhodlania. Bolo veľmi
milé ako sme sa všetci zišli, aby
sme si pozreli film, ktorému som
venoval sedminu môjho života.“ 

Vo filme to bolo  presne tak, ako
to z príbehu Alice poznáte. Alica
splnila svoju životnú úlohu na zá−
chranu Bielej kráľovnej, Hemish do−
stal košom od Alice, Edo sa s
Alicou dal dokopy a predsudky so
strachom odložili pod posteľ.  To
všetko prešpikované super filmový−
mi trikmi a efektami, s ktorými sa
Dominik pekne pohral a dokázal, že
je nielen šikovný režisér, ale aj fil−
már.

Koniec dobrý, všetko dobré. Aj
keď to miestami počas natáčania
tak nevyzeralo, výsledok vyše dvoj−
ročnej driny stál za to a prácu mla−
dého režiséra ocenili aj diváci záve−
rečným potleskom, ktorý si Dominik
právom a zaslúžene vychutnal. Už
teraz sme zvedaví, čím nás tento
talentovaný mladý filmár z V.Krtíša
prekvapí nabudúce.  

Ukážky z filmu Alica v krajine zá−
zrakov si môžete pozrieť napríklad tu:
youtube.com/watch?v=oO2bSjG−7Qo, 
youtube.com/watch?v=RLW6pH_xN28
Dominika určite poteší aj odozva,

ktorú môžete napísať do komentá−
rov po zhliadnutí ukážky z filmu.

−ms− Foto: Archív DGY−

ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV − Premiéra zašifrovanej autobiografie o Dominikovi Györgyovi

Vyrastá vo V. Krtíši nástupca Stevena Spielberga?
Keď si spomeniem na svoje detstvo, ktoré som prežil v 80−tych ro−
koch minulého storočia, vynárajú sa mi v pamäti aj spomienky na
môj prvý kotúčový magnetofón. Myslel som, že som majster sveta,
keď som prišiel na to, ako sa z televízora dá cez šnúru na pásku ko−
túča zaznamenať zvuk a nahrávať pesničky z relácie Triangel :−)...
Prešlo takmer 30 rokov, „kotúčáky“ sú pomaly už len v múzeach,
technika pokročila závratným tempom k neuveriteľným vymoženos−
tiam a dnešná talentovaná a technicky zdatná mládež dokáže v dneš−
nej digitálnej dobe vytvárať zázraky.

Obálka 
k Dominikovmu
filmu 

Dominikov prvý „Oskar“. 
Raz by chcel dostať aj toho

skutočného

Vo filme si zahrali: Patrícia
Vagáneková, Rebeka

Juhászová, Miriama Kuchtová,
Matej Hrubčo, Dominik György,

Silvia Svákusová, Regina
Matejová, Adam Nagy, Matej

Bariak a Brian Andres
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Celkovo približne 30 zmenšených
napodobenín skutočných lietadiel
či áut pripravili pre návštevníkov
výstavy členovia Model−Klubu. Od
malých lietadielok, ktoré si robia
mladí, začínajúci modelári, až po
náročné diaľkovo ovládané stroje s
palivovými motormi.  Okrem jedné−
ho boli všetky modely nové, ktoré
na predchádzajúcej výstave neboli.
Medzi nimi napríklad zmenšený
model terénnej buginy. 

Pretekársky model automobilu, s
ktorým Július Fábián pretekal na
rôznych pretekoch po celom
Slovensku. Ale aj lietadlo s rozpä−

tím 2,5 metra a motorom s obsa−
hom 80 cm3. Po prvý raz sa pred−
stavil aj Miroslav Andrášik s mo−
delmi vláčikov.  

Model − klub začal pracovať vo V.
Krtíši v roku 1982. Jeho členovia
sa zúčastňovali mnohých pretekov
s leteckými i automobilovými mo−
delmi a získali nemalo ocenení.
Ako nám však J. Fábián i vedúci
modelárov Miroslav Kulich poveda−
li, v súčasnej dobe je už pretekár−
ske modelovanie finančne veľmi
náročné. Samotná stavba modelu,
náhradné diely, ale aj prevádzka
počas pretekárskej sezóny stojí

dosť peňazí. Veď napríklad pri au−
tomobilových modeloch je potreb−
né viackrát vymeniť pneumatiky,
prevodovku a aj podvozok, ktorý je
síce z tvrdého kevralu, dostane pri
jazdách na rôznych povrchoch a
nerovnostiach, poriadne zabrať. 

Veľkokrtíšski modelári sa svojmu
koníčku venujú preto, že ich svet
modelov uchvátil. A že môžu svoje
nápady, technické riešenia i zruč−
nosť pretaviť do malebných výtvo−

rov ľudského umu a šikovnosti.
Schádzajú sa raz týždenne a vy−
tvorili si dobrú partiu. Radi medzi
sebou privítajú aj mladých adeptov
tohto zaujímavého koníčka. Pre za−
čínajúcich modelárov si tiež vyhra−
dili jeden deň v týždni. Viac infor−
mácii môžete získať v utorok a pia−
tok od 16.00 hod v priestoroch klu−
bu, ktorý sídli na Nám. A. H. Škul−
tétyho − vchod HIOS.  
−Text a foto: − P. GAŠPAROVIČ − 

Bezkonkurenčná 
ponuka 

Dvoma najväčšími benefitmi no−
vej úverovej akcie sú flexibilita a
variabilnosť. Klient sa rozhodne pre
ten úver, ktorý mu bude vyhovovať
najviac. Obrovským benefitom sú
úrokové sadzby už od 1 % ročne.
A to tu naozaj ešte nebolo.
Flexibilita akcie spočíva najmä vo
výbere dĺžky trvania zvýhodnenej
úrokovej sadzby, ktorá môže byť 1,
2 alebo 3 roky. V závislosti od toho
sa potom mení aj úroková sadzba.
Pri najkratšej lehote zvýhodnenia
je najlepšia. Pri dvojročnom zvý−
hodnení je nižšia o 1,5 % a pri troj−
ročnom ide o pokles o 1 %. Akciu

môžu využiť všetci, ktorým záleží
na svojom bývaní −  súčasní aj no−
ví klienti Prvej stavebnej sporiteľne,
a. s. 
Napríklad, pri mimoriadnom me−

dziúvere (žiada oň klient, ktorý si v
PSS, a. s., nesporil ani nevložil
jednorazový vklad) sú akciové úro−
kové sadzby neodolateľné. A úplne

bezkonkurenčné sú pri medziúvere
s podmienkami stavebného úveru
(v tabuľke): 

Aktuálne akciové úrokové sadzby
sa tak pri úveroch na bývanie od
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,
pohybujú od 1 % do 5,69 %, čo je
pokles oproti tradičným sadzbám o
1 % až 4,69 %. Zvýhodnená úro−

ková sadzba závisí od dĺžky jej
platnosti, ktorú si volí klient, ale aj
od druhu úveru a platí 12, 24 alebo
36 mesiacov od konca mesiaca, v
ktorom bol medziúver schválený.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., je

bankou pre lepšie, kvalitnejšie a
krajšie bývanie. Predseda jej pred−
stavenstva Ing. Imrich Béreš dodá−
va: "Práve preto, peniaze z vý−
hodných úverov môžu klienti
použiť na akýkoľvek účel súvi−
siaci s ich bývaním. Dokonca
akciovým úverom môžu splatiť
predtým poskytnutý stavebný ú−
ver alebo medziúver v PSS, a.s." 

Výška úveru so zvýhodnenou úro−
kovou sadzbou môže byť až do
170 tisíc eur pre jednu osobu. Až
80 % finančných prostriedkov z ú−
veru môže klient čerpať okamžite. 

Bývajte s úvermi, aké tu ešte neboli 
Úvery na bývanie s bezkonkurenčnými podmienkami − aj tak sa dá definovať najnovšia ponuka od Prvej
stavebnej sporiteľne, a. s. Impulz na jej spustenie dal aj mimoriadny záujem o úvery vlani. "Z pohľadu
úverov bol pre nás rok 2012 rekordný. Poskytli sme takmer 24 tisíc úverov na bývanie v celkovom
objeme 457 miliónov eur. Oproti roku 2011 je to nárast o 15 %. Vieme však, že ekonomické podmienky
slovenských rodín, či už mladých, v strednom veku a aj seniorov nie sú ideálne ani v roku 2013. Bývať
lepšie a s nižšími nákladmi však potrebujeme každý. Preto chceme zjednodušiť prístup k financovaniu
bývania a úverové podmienky neustále skvalitňovať. Prichádzame s novou akciou", hovorí predseda
predstavenstva PSS, a. s., Ing. Imrich Béreš. Akcia potrvá dva mesiace. Klienti ju tak môžu využiť až do
konca marca 2013. 

Aerobus ako na tanieri
Napriek tomu, že Model−Klub V. Krtíš má iba 9 dospelých členov

nezaháľa a jednotliví členovia usilovne pracujú na výrobe modelov,
či už zo stavebnice, alebo podľa osvedčených plánov a upravených
podľa svojich predstáv. Aj na tohtoročnej výstave modelov lietadiel
a  automobilov 4. − 8.2. 2013 v MsKS vo V. Krtíši, mali návštevníci
možnosť vidieť, okrem jedného, modely, ktoré na minulých výsta−
vách neboli.

Na výstavu modelov sa prišla pozrieť aj rodina Ríšovcov, 
keď najmä modely automobilov zaujali Paťka i jeho sestru Žofku. 

Vedúci Model−Klubu M. Kulich,
je rád, že svoju prácu môžu 

ukázať aj verejnosti.

Na výstave boli aj takéto krásavce
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FEBRUÁROVÁ KUPÓNKA
Stačí, keď kupón vystrihnete, nalepíte
ho na hraciu kartu z minulého čísla a
na záver ju pošlete  alebo prinesiete
ku nám do redakcie. Tým ste splnili
podmienku zaradenia do žrebovania
o pekné vecné ceny.                        

VEĽA ŠŤASTIA!

FEBRUÁROVÁ
KUPÓNKA

č.5

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,
sobota, nedeľa, sviatok:

9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.: 
18. 2. PANACEA

(pri stomatológii)
25. 2. BIELY LEV (Banícka ul.)
26. 2. Dr. MAX (v nemocnici)
27. 2. AQUA VIVA (Ul. SNP)
28. 2. BELLADONNA (Ul. SNP)
1. 3. ČIERNY OROL (Nemocničná ul.)
2. a 3. 3. PANACEA (pri stomatológii)

" KRYTÁ PLAVÁREŇ A
POSILŇOVŇA

Pondelok 14.00 − 20.00 h., Utorok
− Piatok 9.00 − 20.00 h., Sobota −
Nedeľa 10.00 − 20.00 h. Pokladňa
do 19.00 h. Tel. č. 047/48 308 19

" ŠPORTOVÁ HALA
Pondelok − Piatok 7.30 − 21.00 h.,
Sobota − Nedeľa 8.00 − 21.00 h.
Tel. č. 0904 335 750

" ZIMNÝ ŠTADIÓN
Pondelok − Piatok 17.00 − 18.30 h.,
Sobota − Nedeľa 14.30 − 16.00 h.,
17.00 − 18.30 h.
Otváracie hodiny sú platné od 14.
1. 2013 pre Zimný štadión až do
konca sezóny. 

Otváracie hodiny
v športových 
zariadeniach 

v meste V.Krtíš 

l Integrovaný záchranný systém 112
l Záchranná služba 155, 16 155
l Hasiči 150 
l Polícia 158
l Mestská polícia 159
l Elektrina −  linka pre poruchy

0800 123 332
l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727
l Asistenčná odťahová služba 

motoristom 18 123
l Automobilová služba 18 777
l Letecká záchranná služba 18 155
l Informácie vlaky a autobusy 12 111 
l Železničná spoločnosť Slovensko,

a. s., zákaznícke centrum 18 188
l Horská záchranná služba 18 300
l Linka Pomoc. sk (linka dôvery) 
0800 500 500

l Linka záchrany (poradenstvo pri
záchrane života a prvej pomoci) 
0850/111 313

l Linka detskej istoty pri SV UNICEF 
116 111

Užitočné telefónne čísla

Máte alergie alebo zníženú
imunitu a potrebujete

odbornú pomoc? 
ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš

ponúka svoje odborné 
zdravotné služby vo svojom

zariadení AMBULANCIA 
KLINICKEJ IMUNOLÓGIE 

A ALERGOLÓGIE
MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ
Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš

Na vyšetrenie alebo odborné
konzultácie sa môžete objednať
na telefónnom čísle 0903 052
666 každý deň od 7.30 − 13. 00
hodiny. Máme zmluvu s každou
zdravotnou poisťovňou.

ZÁKLADNÝ KURZ 
SPOLOČENSKÝCH TANCOV

PRE DOSPELÝCH

Kurz sa koná každý pondelok na javisku
v KD vo VK o 18.00 hod a je určený pre
začiatočníkov od 15 rokov. Má spolu 8

lekcií (1 lekcia = 60 minút), raz do týždňa.
Cena: 30 eur (1 tanečný pár), 15 eur 
osoba. Záväznú prihlášku nájdete na

www.velky−krtis.sk. Viac info na MsKS VK, 
lenkakubincova@procomp.sk, 047/ 48 31

376. Lektor: Mgr. Patrik Rechtorík

Radi vám predstavíme ďalšie sú−
ťažiace dieťatko, ktorým je
Samko Lekýr z Veľkého Krtíša,
ktorý sa narodil 3. 10. 2011 v
Lučenci a teraz má rok aj štyri
mesiace. Samko je čulý chlap−
ček. Dobre papá, spinká a rád sa
hrá. Najlepšie sa cíti vonku na
prechádzkach. Doma má sestrič−
ku Patríciu, ktorá má 11 rokov a
tá svojho bračeka veľmi ľúbi.
Samko má okolo seba dobrých
ľudí. Jeho starí rodičia a krstní
rodičia ho majú nadovšetko radi.  

Súťaž Detská tvár Pokroku je už
uzavretá, svoje detičky už ďalej
neprihlasujte.

KUPÓN  
SAMKOSAMKO
LEKÝRLEKÝR

Kategória: 0-3roky 

Hotel Aquatermal***,
PRÍJME DO TRVALÉHO 
PRACOVNÉHO POMERU

KUCHÁRA 
S PRAXOU. 

Ponúkame zaujímavé 
pracovné ohodnotenie a
skvelý pracovný kolektív.

V prípade záujmu 
neváhajte kontaktovať:

0917 146 703 (v čase od
9:00 do 18:00), alebo na

riaditel@strehova.sk

* Čistenie bytových 
a nebytových priestorov 

čistenie objektov pred 
kolaudáciou * tepovanie, 

* upratovanie po stavebných
zásahoch

PROFESIONÁLNA 
UPRATOVACIA AGENTÚRA

P E T I N AP E T I N A

Informácie: 0915 104 289, 
e−mail: petina@azet.sk

Otvárame 4. marca v Mestskom
kultúrnom stredisku vo V.Krtíši

Detská tvár Pokroku 2012

Vstupné v predpredaji 8 eur je v MsKS vo V. Krtíši (pondelok − piatok od
8.00 − 15.00 hod., 047/48 313 76, 48 303 47. V deň koncertu je vstup 10 eur)

Ako novinku ponúkame SEMIAČKA ZELENINY RÔZNEHO DRUHU 
ZA VÝHODNÉ CENY v malospotrebiteľskom balení.

Ponúka na predaj osvedčené 
sadbové zemiaky, kvalitné trávnikové

zmesi rôzneho využitia, 
osivá obilnín, strukovín, slnečnice.

Všetko od slovenských výrobcov. Radi Vás uvítame
v našej predajni v Po. − Pia. od 7.00 do 15.30 hod.

Inf. & 047/49 114 31, 0903 807 474, e−mail: osivovk@osivo.sk 

OSIVO, a. s.,
Čistiaca stanica osív Malý Krtíš

Wüstenrot, a.s., agentúrne
riaditeľstvo so sídlom

vo V.Krtíši vyhlasuje výberové
konanie na pozíciu 

FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie 

novej pobočky v Lučeneci.
Svoje štrukturované životopisy
s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: 
mpavlovova@wustenrot.sk 
najneskôr do 31.3.2014.

Wüstenrot, a.s., agentúrne
riaditeľstvo so sídlom

vo V.Krtíši vyhlasuje výberové
konanie na pozíciu 

WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši.
Garantovaný mesačný príjem min.
600 eur� + výkonnostné odmeny.

Svoje štrukturované životopisy
s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: 
mpavlovova@wustenrot.sk 
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Chalupári
skrášľujú obec
úpravou svojich

domov 
Rozprávame sa so sta−

rostom obce Jurajom
Pastorkom: "V 70−tych
rokoch bolo v našej
obci podstatne viacej
obyvateľstva, žilo tu o−
kolo 600 ľudí (v rodi−
nách žilo priemerne  6
− 8 ľudí). V súčastnosti
sa obec mierne vyľud−
nieva. Nie nadarmo sa
v jednej starej múdros−
ti hovorí: "Mladý môže,
starý musí". Táto sku−
točnosť sa premieta aj
do života našej obce.
Hlavne pri stretnutiach s
dôchodcami si zaspomí−
name na tých mladých
ľudí, ktorí tu mohli ešte
medzi nami byť, ale v
mladom veku nás opus−
tili. Približnepred 5 − 10
rokmi bolo cítiť mierny
návrat ľudí, avšak mo−
mentálne žije u nás 265
obyvateľov. No je tu nie−
koľko mladších rodín,
ktoré sa tu počas roka
zdržiavajú, ale nemajú u
nás nahlásený trvalý pobyt, takže
v evidencii občanov ich nevedie−
me. „A ak ku nám niekto príde,
tak kvôli tomu, že tu má chalu−
pu. Mladí ľudia sú väčšinou po−
čas leta v zahraničí, kde pracu−
jú, domov prichádzajú  na zi−
mu. Pred 40−timi rokmi bola v
našej obci aj škola, no okolo
roku 1975 zanikla" − spomína
Juraj Pastorok. Obecnú školu v
Horných Strhároch navštevoval aj
starosta v rokoch 1966 − 1971.
Teraz hornostrhárske deti navšte−
vujú školu v Pôtri, Modrom
Kameni a niektoré vo Veľkom
Krtíši. 

Pripravujú projekty
"Rok 2012 sme prežili v rámci
možností. No čo nás stále trápi,
tak to je voda z verejného vodo−
vodu. To je naša najväčšia bo−
lesť. Stále sa nemôžeme zmieriť
so skutočnosťou, že sme spolu
s niekoľkými obcami boli ako o−
bec bez verejného vodovodu vy−
lúčení z veľkého projektu záso−
bovania okresu Veľký Krtíš pit−
nou vodou. Potrebovali by sme
sa dopracovať k projektovej do−
kumentácii vodovodu a kanali−
zácie. Sme však obec s malým

počtom obyvateľov a náklady
aj na samotné projekty si
musíme zabezpečiť z vlast−
ných zdrojov, čo by pre obec
bolo nemalou záťažou.
Najbližšia vetva vodovodu je
v Dolných Strhároch približ−
ne 3 km. Voda by sa dala do−
tiahnuť cez neobývané pás−
mo v dĺžke už spomínané 3
km popri štátnej ceste a roz−
vod obcou s prípojkami by
bol od 1,5 až 2 km. V uplynu−
lom roku sme si  v rámci men−
ších obecných služieb okrem
bežných prác (kosenia, čistenia
cintorínov a obecných priestran−
stiev) svojpomocne upravili prí−
stupové cesty do oboch cintorí−
nov. 

V uplynulom roku sme v
Horných Strhároch  pochovali
piatich ľudí, až na jedného oby−
vateľa to boli ľudia  80 a viac
roční a narodili sa tu tri deti.
Najstaršími obyvateľmi sú Mária
Klimentová a Ján Bačík, dlho−
ročný a zanietený organizátor
výstavy ovocia a zeleniny, ktorí
budú mať v tomto roku 92 rokov.
Život v obci spestrujú stretnutia
s deťmi a dôchodcami. "V de−
cembri sme robili Mikuláša pre

deti a stretnutie s
d ô c h o d c a m i .
Plánujeme urobiť
detský karneval v
maskách. V lete po−
čas prázdnin organi−
zujeme zájazdy na kú−
paliská do Štúrova a
športové odpoludnie
na miestnom detskom
ihrisku. Obľúbeným
podujatím je aj futba−
lový miniturnaj“ − ho−
vorí starosta obce
Juraj Pastorok. 

Obnovujú sad  
Na obecnom úrade momentálne

zamestnávajú  v rámci menších o−
becných služieb 11 ľudí. Počas ro−
ka v obci zabezpečujú bežné prá−
ce a údržby. V tomto zimnom ob−
dobí je to hlavne údržba ciest spo−
jená s odpratávaním snehu.  
"Časť cesty je štátna, čo je viac
ako polovica obce. My máme na
starosti miestne komunikácie,
ktoré podľa potreby vždy prejde−
me vyorávačom. Máme svoju
radlicu a traktor, ktorý nám po−
skytuje miestna Agrofarma a pri
odhrabávaní snehu spolupracu−
jeme s touto spoločnosťou.
Neprístupnejšie miesta, ako sú
dlažby a menšie úzke plochy k
obecným prameňom, musia sa
dočistiť  ručne. V dedine majú po−
hostinstvo a obchod s potravinami
COOP Jednota. Podľa slov staros−
tu obchod bol vždy dobre zásobo−
vaný a aj teraz je sortiment tovaru

skutočne pestrý, len
kúpna sila obyvate−
ľov je slabšia. V obci
majú dva kostoly,
pretože tu majú dve
cirkvi − katolíkov a e−
vanjelikov. 

"Máme aj dva cin−
toríny, katolícky a
evanjelický. Dom
smútku sme si po−
stavili spoločný.
Ostal tu ovocný
sad, prevažne jab−
loňový (o pôvodnej
rozlohe asi 80 hek−
tárov vysadený v
rokoch 1970 −
1980),  ktorý je z
časti obnovovaný,
takže do budúcnos−
ti by mohol byť
zdrojom zamestna−
nia pre našich ľu−
dí." V súčasnosti je−
ho výmera môže byť
približne 50 hektárov,
− dodal na záver
Juraj Pastorok.  

− Text a foto: 
EDIT −

Ich najväčšia bolesť − voda
V tomto roku si obec Horné Strháre pripomenie 770. výročie jej vzniku. Najväčšieho rozkvetu dosiah−

la dedina v medzivojnovom období minulého storočia, a to najmä rozvojom poľnohospodárstva, kultú−
ry a aj najvyšším počtom obyvateľstva. Pretože v tomto roku budú mať výročie aj naše okresné novi−
ny, pre zaujímavosť možno uviesť, čo sa za obdobie 40 rokov v tejto obci zmenilo a aký bol pre
Hornostrhárčanov rok 2012.

Starosta Horných Strhár Juraj Pastorok
pred pamätnou tabuľou na učiteľa, histori−
ka a paleontológa Jozefa Vincenta
Luňáčka, ktorý kedysi pôsobil v tejto obci

Ján Bačík, dlhoročný a zanietený organizátor 
výstavy ovocia a zeleniny, bude mať 

v tomto roku 92 rokov

Na zbierku prehistorických žraločích zubov z neďalekého
pieskového lomu sú v obci právom hrdí


