
V tomto ročníku bolo do
súťaže prihlásených až 35
detí (19 chlapcov a 16
dievčat a medzi nimi aj
dvojičky), ktoré súťažili v
dvoch  kategóriách od 0
do 3 a od 3 do 6 rokov. V
januári tohto roku sme u−
verejnili pred−
bežné poradie
detí. 

Všetky detič−
ky boli skutoč−
ne utešené a
rozkošné, ale
o celkových ví−
ťazoch ste roz−
hodli vy, svoji−
mi hlasmi, poč−
tom zaslaných
kupónov. Po
k o n e č n o m
spočítaní za−
slaných kupó−
nov bolo u−
miestnenie na popred−
ných miestach veľmi tes−
né, ale niektoré detičky
žiaľ, nedostali ani jeden
hlas. 

Toto sú malí víťazi: 
Kategória od 0 do 3 ro−

kov: 1.miesto Johann
Zagrapan zo Sklabinej,  2.
miesto Sára Lucia Vargová
z Novej Vsi a na 3. mieste
dvojičky Veronika a Michaela
Kováčové zo Záhoriec.

V kategórii od 3
do 6 rokov zvíťa−
zila Dominika
Petercová z Če−
boviec, 2. miesto
získal Lejko Feke−
te a na 3. mieste
sa umiestnila
Lilianka Horváth−
ová z V. Krtíša.

Tieto detičky zís−
kali doživotný ti−
tul Detská tvár
Pokroku 2012 a
okrem neho zís−

kavajú od redakcie
Pokrok aj pekné ceny,
ktoré im odovzdáme ten−
to piatok 7. 6. o 13.00
hod.   

− red. − 
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So žiaľom v srdci oznamujeme všetkým
priateľom a známym, že nás 24. 5. 2013 po

krátkej a ťažkej chorobe opustila naša 
drahá mama a starká MARTA ČERNÁKOVÁ 

zo Záhoriec vo veku 75 rokov. 
Ďakujeme vdp. ERIKOVI HANZENOVI 

za dôstojnú rozlúčku a všetkým 
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. 

S láskou v srdci spomínajú: syn Jozef a dcéra Mária s rodinami.
Nikdy na Teba nezabudneme!  

Drahá mama a starká, 
si v našich srdciach

"Odišiel si rýchlo a nečakane, ako vietor v búr−
ke, keď stromy láme. Nevrátiš sa nikdy viac a
nám zostali len spomienky a v srdci veľký žiaľ."

Dňa 31. 5. 2013 sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia nášho drahého manžela,

otca a starého otca IVANA BRNU 
z Ľuboriečky. 

S láskou spomínajú: manželka Mária, 
synovia Ivan, Róbert a Miroslav s rodinami.

Nevrátiš sa nikdy viac

22. 5. Erik z V. Krtíša, Sára zo Senného, 24. 5. Ján
z M. Krtíša, Jozefína zo Sucháňa, 25. 5. Nina z Čelár,
26. 5. Zoja z V. Krtíša, 28. 5. Jozef z D. Plachtiniec 

Narodili sa

27. 5. TIBOR LAVRÍK, nar. v r. 1957 z V. KrtíšaOpustili nás

So smútkom v srdci si 2. júna 2013
pripomenieme 2 roky od úmrtia našej
mamičky, svokry, starkej a prastarkej

MÁRIE NOSÁĽOVEJ zo Žihľavy. 
Za tichú spomienku ďakujú: dcéra

Anna s manželom, syn Ján s manželkou, 
päť vnúčat a desať pravnúčat.

Sú chvíle, na ktoré stále
spomíname

"Odišiel si od nás nečakane, už rok
vo večnosti bývaš, ale my k Tvojmu

hrobu chodíme o Tvoj pokojný spánok 
v modlitbe prosíme a ticho šepkáme:

"Dodko, veľmi nám chýbaš."
So smútkom v srdci a žiaľom v duši

sme si 30. 5. 2013 pripomenuli 1. výročie 
úmrtia môjho milovaného syna a brata 

DODKA LAVRÍKA zo Želoviec, 
ktorý zomrel vo veku 22 rokov. 

Navždy zostaneš v našich spomienkach taký − aký si bol 
− veselý a kamarátsky.   Spomína mamina a brat Zoťo.

Dodko, veľmi nám chýbaš

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

by Pán prijal ma do milosti Božej."
Dňa 26. 5. 2013 po ťažkej chorobe 

navždy utíchlo srdce nášho milovaného
manžela, otca, starkého, brata a zaťa 

TIBORA MEDERIHO zo Žihľavy 
vo veku 64 rokov. 

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a
známym za účasť na poslednej rozlúčke, za kvetinové dary a
prejavy sústrasti v našom hlbokom žiali. Naše poďakovanie 

patrí aj MUDr. DRAHOMÍRE ŠARANKOVEJ za zdravotnú starostlivosť.
S úctou a láskou smútiaca manželka Anna, syn Miloš, 

dcéra Betka s priateľom Vladkom a vnúčikom Filipkom, svokra,
sestra Katka a brat Šanko s rodinou. 

Smrť zbavila 
ma bolesti mojej

Hoci je počasie vrtkavé a máj nás prekvapil chladným 
počasím, na KUPKU Aquatermal v Dolnej Strehovej sú na letnú 

sezónu pripravení. Bazény sú plné vody a aj personál je pripravený
spríjemniť Vám letné dni na KUPKU Aquatermal. 

Kto má chuť a vydrží aj nižšie teploty vzduchu môže sa prísť
okúpať aj do vonkajších bazénov, kde je teplota vody 

v oddychovom bazéne 31°C − 33°C. Komu sa však čakať nechce,
stále môže využiť služby Wellness centra, 

kde sú denne k dispozícii vnútorné bazény a saunový svet.

Jednu z cien zís−
kala Štefánia
Selská za dlho−
ročnú aktívnu prá−

cu pri rozvoji záujmovej umeleckej
činnosti v oblasti folklóru, divadla a
tradičných ľudových remesiel. 

Vladimír Maňka: "Mnohí z ocene−
ných aktivizujú iných, prinášajú

nové inovatívne formy, prezentujú
umelecké diela, snažia sa vzbudiť
v ľuďoch lásku ku kráse a ume−
niu." S celým redakčným kolektí−
vom gratulujeme Števke Selskej za
významné ocenenie a tešíme sa z jej
úspechu, pretože Kvet kultúry je v jej
rukách naozaj zaslúžene.                  

− rh −  

Tieto slniečka získali doživotný
titul Detská tvár Pokroku 2012

Uplynulý víkend, 1. júna mali svoj sviatok všetky deti. Detské ihriská,
športoviská a kultúrne domy ožili detským smiechom a určite sa na
tento deň úprimne tešili a pekne ho oslávili aj všetky detičky, ktoré sa
v našich novinách uchádzali o titul Detská tvár Pokroku 2012.

1.

2. 3.

1. 2.

3.

Kvet kultúry v správnych rukách
Predseda BBSK Vladimír Maňka 17. mája v  Divadle J.G.

Tajovského vo Zvolene udelil ôsmim jednotlivcom a dvom ko−
lektívom Cenu Kvet kultúry za výnimočné výkony v oblasti u−
meleckej tvorby, záujmovo − umeleckej činnosti, tradičnej
ľudovej kultúry a kultúrno − výchovnej práce. 

Kupko je otvorené
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riviesť ľudí k zdravému životné−
mu štýlu, pomôcť rozhýbať svet a
naladiť ho optimistickejšie, presa−

diť myšlienku, že cvičenie je liekom,
nie je v dnešnej uponáhľanej dobe vô−
bec jednoduché. Vnímať svoje zdravie
ako niečo nenahraditeľné, ako zdroj
svojho šťastia ale i spoločenskú zod−
povednosť, prispievať k tomu, aby bol
svet lepším miestom pre život, to je
poslanie, ktorého realizácia sa môže
zdať skôr snom ako niečím reálnym a
naplniteľným. Misia spoločnosti TECH−
NOGYM je však práve takáto. Určite
nie jednoduchá, no svojím poslaním
prospešná pre všetkých, prinášajúca
radosť zo života.

Už v poradí tretia CONVENTION,
organizovaná pre zamestnancov zá−
vodu Technogym v Malom Krtíši sa
koná každé tri roky, a práve vďaka ú−
časti všetkých, ktorí v Malom Krtíši
pracujú, sa Convention stáva priesto−
rom, kde sa všetci zamestnanci do−
zvedia smerovanie spoločnosti na na−
sledujúce tri roky. Všetko, čo sa do−
zvedia, všetky hodnoty, vízia a misia
spoločnosti sú zdieľané a šírené pro−

stredníctvom každého jedného zú−
častneného, všetko povedané sa za−
čína pretavovať do skutočnosti, všetko
dôležité sa stáva súčasťou každoden−
ného pracovného života zamestnan−
cov.
Na CONVENTION Technogymu pri−

šlo aj niekoľko vzácnych hostí z ta−
lianskej centrály, nechýbal zástupca
oddelenia Ľudských zdrojov Davide
Pasqualini, zástupca finančného od−
delenia a bývalý kolega, ktorý pôsobil
v závode v Malom Krtíši Francesco
Ciammitti, konateľ spoločnosti Claudio
Piazza či samotný viceprezident spo−
ločnosti Pierluigi Alessandri. Každý z
nich priniesol so sebou mnoho pozi−
tívnej energie, ale i nových informácií
a inšpirácií. CONVENTION začala
celkom netradične − pozdravmi kole−
gov z celého sveta  (Austrália, India,
Mexiko, Ghana, Singapur, Rusko,
Južná Kórea, Brazília, ...) jednoducho
z celého sveta. Všetci deklarovali, že
majú jedinú snahu − a to robiť svet lep−
ším práve prostredníctvom zdravého
životného štýlu a pohybu. 
Nasledovalo niekoľko videí, jedno zo

slávnostného otvorenia novej budovy
pre výrobu i pre predajné miesta v
centrále v Taliansku. Práve v tomto vi−
deu vystúpili ako hostia Technogymu
osobnosti ako prezident Talianska,
bývalý americký prezident Bill Clinton
a mnoho ďaších osobností, ktoré prišli
zablahoželať zakladateľovi a majiteľo−
vi spoločnosti Neriovi Alessandrimu a
jeho bratovi Pierluigimu k otvoreniu
"novej garáže − nového veku".
Technogym pri oslave 30−tych naro−
denín totiž nezabúda, že vznikol v ga−
ráži, že bol na začiatku len jedným
veľkým snom, ktorý sa vďaka neuve−
riteľnej práci a neprekonateľnej chuti
stal skutočnosťou. Tak, ako sa môže
stať skutočnosťou sen o lepšom a
zdravšom svete.

Ďalším programom bolo video z
CONVENTION, ktorá sa konala v ta−
lianskej centrále v marci, a ktorú o
niekoľko mesiacov neskôr zorganizo−
vali pre svojich zamestnancov aj na
Slovensku. Hneď po ňom vystúpilo na
pódium všetkých 25 ľudí, ktorí sa tejto
udalosti zúčastnili, aby povedali niečo
o programe, atmosfére a zážitkoch z

Convention v Taliansku. Jej odkaz si
totiž každý odniesol so sebou a práve
pri tejto príležitosti sa títo ľudia podeli−
li o všetko zažité s ostatnými.
Nechýbala prezentácia základných
pravidiel správania sa a nášho každo−
denného prístupu v podaní pána riadi−
teľa Manlia Dellai. Na záver sa spolu
s viceprezidentom spoločnosti
Pierlugim Alessandrim venovali vy−
svetleniu Vision 2015, teda vízie, čo
chceme ako spoločnosť dosiahnuť do
roku 2015. Nové motto, ako aj šírený
koncept, že všetci sme jedna spoloč−
nosť, jedna kultúra a jedna značka, sa
pretavovali do skutočných krokov a
do príkladov, ako môžu všetci svojou
prácou a prístupom prispieť k naplne−
niu vízie. Z toho najväčšieho a "najžlt−
šieho" meetingu v širokom okolí sa
stala dokonalá príležitosť na uvedo−
menie si hodnoty práce každého z
nás, uvedomenie si, prečo toto všetko
robíme a čo tým chceme dosiahnuť.
Myšlienka, že k tomu, aby bol svet
lepším a zdravším, prispievajú aj všet−
ci, ktorí pracujú v Malom Krtíši na
Slovensku, je pre všetkých novou mo−
tiváciou, pre všetkých sa  ich práca
zdá opäť o čosi výnimočnejšia a zau−
jímavejšia. A uvedomujú si to nielen
oni, ale aj kolegovia z celého sveta.
Let´s TECHNOGYM! 

−zk− FOTO: MILAN ANTAL

− zaručene najväčší, 
najpozitívnejší a zároveň najzdravší meeting v širokom okolí!
CONVENTION Technogymu 

V piatok, 24. mája 2013, bolo mesto Veľký Krtíš zaplnené obrovskou žlto−sivou vlnou. Približne okolo 7.00 hod.
ráno sa všetkých, takmer 500 zamestnancov Technogymu, vybralo do Športovej haly a celé mesto tak bolo na
chvíľočku presvetlené farbou slnka a optimizmu. V poradí tretia CONVENTION Technogymu bola manifestáci−
ou optimizmu, pohybu, energie, strategických vízií a hodnôt na najbližšie tri roky. Heslo "Hýbme sa za lepší
svet" bolo cítiť v každom kúte športovej haly, v každom okamihu, v každom slove a v nálade všetkých zú−
častnených.

P
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Deň otvorených dverí TECHNOGYM

Riaditeľ závodu Manlio Dellai a Claudio Piazza (foto 1), konateľ spoločnosti, spolu s Máriou Vraniakovou (2), Zuzkou Krištofíkovou (3) a ďalšími
z organizačného štábu akcie Dňa otvorených dverí Technogym, vítali všetkých prítomných hostí. Medzi nimi nemohol samozrejme  chýbať
"otec" myšlienky Priemyselného parku v M. Krtíši bývalý starosta obce Viliam Bayer (4), aj vďaka ktorému tu závod na špičkové cvičebné
stroje už  niekoľko rokov úspešne funguje.   

V duchu tohto hesla otvoril 24. − 25. mája 2013 už po tretíkrát jeden z najväčších a najstabil−
nejších závodov v našom okrese Technogym E. E., s.r.o.,  Malý Krtíš svoje brány pre pozvaných
hostí aj náhodných návštevníkov. Hostí v športovej hale vo V. Krtíši vítal organizačný štáb malokr−
tíšskeho závodu na čele s Manliom Dellai spoločne so zástupcami firmy z Talianska a pozvaní hos−

tia, ako aj náhodní návštevníci, si mali možnosť najskôr vyskúšať cvičebné stroje, ktoré sa zo závodu Malý Krtíš dostávajú do skladu v Novej Vsi a od−
tiaľ takmer do celého sveta.  Keď sme viac či menej intenzívne vyskúšali niektorý zo strojov na formovanie postavy alebo prinavrátenie zdravia (tie sú
odlíšené bielou farbou), presunuli sme sa do závodu Malý Krtíš, kde sme si po vstupnom bezpečnostnom školení v sprievode riaditeľa závodu mohli
pozrieť postupne všetky výrobné linky tak, ako na nich vzniká nový stroj. Na každom stanovišti, resp. výrobnej linke, sme sa dozvedeli niečo zaují−
mavé, čo je pre cvičebné stroje Technogym charakteristické. Stroje sú typické svojim dizajnovým riešením a nezaostávajú ani v ďalších dôležitých dis−
ciplínach ako prirodzená biomechanika pohybu, užívateľské prostredie a kvalita spracovania. Toto všetko predurčuje túto značku pre širokú škálu po−
užitia vrátane svetových TOP health klubov. O kvalitách strojov značky Technogym svedčí skutočnosť, že Technogym bol vybratý ako oficiálny dodáva−
teľ pre olympijské a paralympijské hry v Sydney 2000, Aténach 2004, Turíne 2006, Pekingu 2008, ale aj pre tie ostatné, v Londýne 2012. Text a foto −rh−

Hýbme sa za lepší svet

2 41 3
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Odborníci hodnotili víno 100 bo−
dovou metódou podľa ich senzoric−
kých vlastností− vizuálne čírosť a
vzhľad, jemnosť, intenzitu a kvalitu
vône, jemnosť, intenzitu, perzisten−
ciu a kvalitu chuti a celkovú harmó−
niu. Podľa počtu získaných bodov
získali jednotlivé vína ocenenie veľ−
kú zlatú medailu za počet bodov od
92 do 100, zlatú medailu za 88 −
91,99, striebornú za   84 − 87,99 a
bronzovú medailu získali vína s bo−
dovým ohodnotením od  80 do
83,99 bodu.

Vydarená vinotéka
V plnej sústredenosti a tichu hod−

notili odborní porotcovia jednotlivé
vzorky vína 19. 4. v kultúrnom do−
me vo Vinici, ktorý sa 25. mája pre−
menil sťaby na bzučiaci úľ. Na sláv−
nostnom odovzdávaní ocenení a
verejnej degustácií sa zúčastnili
nielen ocenení vinári, ale aj mnohí
hostia. Prišli ochutnať kvalitu z vi−
nohradov nášho okresu a porovnať
ju s tým najlepším, čo sa dopestu−
je a urobí v iných regiónoch.
Navzájom si vymieňali informácie o
jednotlivých odrodách, spôsobe
pestovania i samotnej výrobe vína,
ale aj o jeho distribúcií a podpore
poľnohospodárstva a zvlášť vinár−

stva. 
Celé podujatie malo veľmi dobrý

priebeh a atmosféru, ktorú svojou
nevtieravou hudbou dotváralo aj
hudobné duo Orion. Za takto pri−
pravené podujatie, zvládnutie celej
súťaže, patrí vďaka organizátorom,
najmä  však pracovníkom a majite−
ľom spoločnosti Vinohrady a pivni−
ca Zsigmond, ako aj študentom
Spojenej školy M. Kameň, ktorí

zvládli nápor hostí pri verejnej de−
gustácii. 

Pri samotnom ochutnávaní vína i
na základe výsledkov súťaže mohli
mnohí hovoriť o stále sa zlepšujú−
cej kvalite vín z nášho regiónu. A to
nie iba u už tradičných a aj zná−
mych výrobcov, ale presadzujú sa
aj noví, menší vinári z nášho okre−
su. Kvalitu ich výrobkov môžete vy−
chutnať  už 15. 6. 2013 na hrade v
M. Kameni pri 2. ročníku Koštovky,
ktorú pripravuje OZ Veľkokrtíšska
vínna cesta v spolupráci s vinármi
nášho okresu. 

Výsledky súťaže  
VinFest 2013: 

Ocenené vína: Šampióni −  biele su−
ché − ELESKO, a.s., Bratislav −
Pálava 2012, výber z hrozna. Biele o−
statné  − Ing. Jozef Képes, Kosihovce
− Devín 2006, hrozienkový výber, čer−
vené suché − Agro−Movino, s.r.o., V.
Krtíš − Alibernet 2102, neskorý zber.
Červené ostatné − Vinárske závody
Topoľčianky, Frankovka modrá
2012, ľadové víno rosé − SANVIN
s.r.o., Bratislava − cabernet sauvig−

non rosé 2011, Cena OZ NEKVINUM
− Vinohrady a pivnice Zsigmond, −
Rizling rýnsky 2011, ľadový zber,
Cena NAGY − Kenyér − József Nagy,
Vinica CUVÉ 2012, Cena starostu
obce Vinica− Peter Halkó, Vinica −
Rulandské biele 2012, Cena Ing.
Karola Zaviačiča − Agro−Movino,
s.r.o.,  Cabernet sauvignon 2011, bo−
buľový výber.  Túto cenu venovali
organizátori pamiatke známeho viná−
ra a folklóristu Ing. Karola Zaviačiča
pre najvyššie ohodnotené červené
víno z nášho okresu. Okrem týchto−
ocenení udelila porota ešte 38 zla−
tých, 89 strieborných a 88 bronzo−
vých medailí.                    −ReNe−

VinFest vo Vinici potvrdil kvalitu našich vín
Občianske združenie Nekvinum z Vinice spolu s Obcou Vinica, Nagy Kenyér, s.r.o, a predajňou

Gazdabolt−Agropredajňa, Agrovinica Kelemen Attila pripravili aj v tomto roku jednu z najkvalitnejších sú−
ťaží vín VinFest Vinica 2013. Do súťaže sa prihlásilo 55 výrobcov vína z celého Slovenska, ktorí poslali
do súťaže z 51 druhov vína 247 vzoriek. Vína sa hodnotili v 5−tich kategóriách a každú z nich hodnotila
iná degustačná komisia:  I. vína tiché biele suché (0 − 4 g/l redukujúcich cukrov); odborná komisia − pred−
seda Drahonír Oslík, členovia Ján Ďuriš, Jozef Ivic, Štefan Nozdrovický, Jozef Kozák;   II. vína tiché bie−
le ostatné (nad 4 g/l redukujúcich cukrov); Ladislav Ďőrď, Matúš Ďurík, Karol Csernus, Jozes Bášty,
Jaroslav Knápek;  III. vína tiché ružové; Janka Šuríková, Róbert Kušický, Beáta Hrušková, Tibor
Petrezsel, Igor Kolaj.  IV. vína tiché červené suché (0 − 4 g/l redukujúcich cukrov); František Tóth, Peter
Pál, Miroslav Varga, Igor Longauer, Jozef Suja;   V. vína tiché červené ostatné (nad 4 g/l redukujúcich
cukrov); Milan Hruška, Dušan Tuček, Ján Kojnok, Jozef Kozák, Štefan Bodnár. 

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 hod.
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.
3. 6. AQUA VIVA (SNP)
4. 6. BELLADONNA (SNP)
5. 6. ČIERNY OROL 

(Nemocničná)
6. 6. PANACEA (pri stomatológii)
7. 6. BIELY LEV (Banícka)

8. a 9. 6. Dr. MAX (v nemocnici) 

Máte alergie alebo zníženú 
imunitu a potrebujete

odbornú pomoc? 
ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponú−
ka svoje odborné zdravotné služby
vo svojom zariadení 

AMBULANCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE

MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ
Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš. Na

vyšetrenie alebo odborné konzultá−
cie sa môžete objednať na telefón−
nom čísle 0903 052 666 každý deň
od 7.30 − 13. 00 hodiny. Máme
zmluvu s každou zdravotnou pois−
ťovňou.Na kvalitnom víne si rado pochutí aj nežné pohlavie

Ing. Štefan Tóth ponúkal hostí vínom z vlastnej pivnice

Kvalitnými vínami sa prezentovali aj domáci vinári z Vinice

v súlade so zákonom č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
Kvalifikačné predpoklady, kritériá

a zoznam požadovaných 
dokladov, ktoré je potrebné

doložiť ku svojej prihláške, sú 
uvedené na webovom sídle Obce

Príbelce www.pribelce.ocu.sk 
v časti "úradná tabuľa".

Prihlášku a ďalšie požadované
doklady je potrebné doručiť 

osobne alebo poštou
v uzatvorenej obálke 

s označením "Výberové konanie −
ZŠ Príbelce − neotvárať!",

najneskôr do 5. 6. 2013 do 12.00 h.
na adresu: Obec Príbelce,

Príbelce 234, 991 25.

OBEC PRÍBELCE

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
NA OBSADENIE FUNKCIE 

RIADITEĽ /−KA/
ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

V PRÍBELCIACH,
S NÁSTUPOM 

OD 1. 9. 2013 
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Srncovi potom rozrezal brucho,
vybral z neho vnútornosti a naložil
ho do auta. Počas jazdy v aute
spozoroval pri ceste potácajúceho
sa jeleňa, pri ktorom následne s
motorovým vozidlom zastavili.
Milan prišiel k jeleňovi a podrezal
mu krk. Aj jeho rozrezal v oblasti
brucha, vytiahol z neho vnútornosti
a naložili do auta. 21−ročný vodič aj
so svojim 48−ročným spolujazdcom
boli následne zadržaní ako podo−
zriví, pretože išlo o podozrenie z
prečinu pytliactva. Ulovením srnca
a spôsobili škodu pre poľovné

združenie D. Strehová vo výške
viac ako 960 eur. Obvinení boli u−
miestnení do policajnej cely a vy−
šetrovateľ spracoval podnet na u−
končenie veci v super rýchlom ko−
naní.. Tento čin spáchali obzvlášť
závažným spôsobom, pričom zará−
žajúce je, že obaja boli poľovníkmi.
Podľa vyjadrenia hospodára zdru−
ženia bol Milan Š. v minulosti nie−
koľkokrát aj hosťom združenia pri
poľovačkách a revír dobre poznal. 

Obaja obinení boli ešte v piatok
10.5. večer predvedení pred sudcu
Okresného súdu vo V. Krtíši.

Okresný súd trestným rozkazom u−
znal obvinených vinných za to,  že
Milan Š. sčasti  samostatne  a
sčasti ako spolupáchateľ spáchal
prečin pytliactva a Radoslav Š.
spáchal prečin pytliactva ako spo−
lupáchateľ. Súd Milana Š. odsúdil
na trest odňatia slobody vo výmere
18 mesiacov s podmienečným od−
kladom na skúšobnú dobu 24 me−
siacov. Zároveň mu uložil trest zá−
kazu výkonu práva poľovníctva na
24 mesiacov. 

Obvinený Radoslav dostal trest
odňatia slobody na 12 mesiacov s
podmienečným odkladom na skú−

šobnú dobu 18 mesiacov. Aj on do−
stal trest zákazu výkonu poľovníc−
tva na 12 mesiacov. Zároveň súd
uložil Milanovi Š. nahradiť poľovné−
mu združeniu škodu vo výške
48,75 eur a spolu s Radoslavom
majú uhradiť ešte 162,50 eur.
Zvyšok odhadnutej škody si môžu
poľovníci nárokovať v občianskom
súdnom konaní. 

V čase vynesenia rozsudku ešte
tento nenadobudol právoplatnosť,
pretože  prokurátor i obvinení si po−
nechali lehotu na vyjadrenie. 

−red−

V rámci tohto projektu zavítala 29.
apríla do nášho Gymnázia A.H. Š−
kultétyho vo Veľkom Krtíši naša bý−

valá žiačka a zároveň kolegyňa
Katarína Alakšová. V súčasnosti
pracuje ako prekladateľka pre EÚ v

Bruseli. Na začiatku besedy hovo−
rila Katarína Alakšová o svojej prá−
ci, ako sa k nej dostala, o svojich
študentských rokoch na našom
gymnáziu neskôr na vysokej škole,
podelila sa so svojimi skúsenosťa−
mi z práce v európskych inštitúci−
ách. Potom priblížila prítomným
rôzne vzdelávacie programy a pro−
jekty( Comenius, Leonardo da
Vinci, Erasmus, e Twinning, súťaž

Juvenes Translatores..), do ktorých
sa môžu občania zapojiť.

Na záver Katarína Alakšová od−
povedala na zvedavé otázky štu−
dentov. Bolo to zaujímavé  dopo−
ludnie, ktoré obohatilo študentov o
nové vedomosti a poznatky nielen
z Európskej únie, ale aj o to, ako
sa môžu v živote uplatniť. 

−VP − 

V podvečerných hodinách 22.5. do−
šlo pri obci Čebovce časti Šulka k u−
smrteniu osoby, ktorá bola zavalená
po spílení stromu. Udalosť bola o−
hlásená na OS OR HaZZ vo
Veľkom Krtíši prostredníctvom ties−
ňovej linky a operačný dôstojník vy−
slal na zásah techniku AHZS 1B
Mercedes Atego so 4 príslušníkmi.
Príslušníci na mieste zásahu popílili
spadnutý strom pomocou motorovej
reťazovej píly a odstránili ho zo
zavaleného človeka. 

Na tiesňovú linku bolo nahlá−
sené, že v obci Muľa 23. 5. ha−
varoval kamión a keďže bol o−
pretý o telefónny stĺp, hrozilo mu
prevrátenie do priekopy. Na vy−
slobodenie havarovaného kami−
óna bolo treba zabezpečiť auto−
žeriav, vyložiť časť nákladu na
štátnu cestu a kamión vyslobodiť
z priekopy a sprejazdniť štátnu
cestu. 
Nepozornosť na známej križo−
vatke v obci Slovenské Kľačany
mala za následok zrážku dvoch

osobných motorových vozidiel
24.5., pri ktorej došlo aj k zraneniu
osôb. Privolaní hasiči vykonali proti−
požiarne opatrenia, zamedzili úniku
prevádzkových kvapalín a poskytli
predlekársku prvú pomoc do prícho−
du RZP. Následne po zdokumento−
vaní udalosti PZ odtiahli vozidlá na
bezpečné miesto. Z informácií 

kpt. Ing. D.Drienovského 
spracovala − rh− 

Návrat Kataríny Alakšovej do školy
Cieľom projektu  "Back to School" (Návrat do školy), ktorý je ur−

čený pre stredné prípadne aj základné školy, je poskytnúť študen−
tom možnosť spoznať európsky projekt a Európsku úniu zblízka a
načrtnúť im príležitosti, ktoré im Európska únia môže poskytnúť.

Bývalá žiačka Gymnázia A.H. Škultétyho vo Veľkom Katarína Alakšová  hovorila súčasným študentom tejto školy o svojej práci,  o svojich
študentských rokoch na našom gymnáziu neskôr na vysokej škole, podelila sa so svojimi skúsenosťami z práce v európskych inštitúciách 

Z capa sa stal záhradník
Keď v stredu 8. 5. pol hodinu pred polnocou zastavila policajná

hliadka z D. Strehovej v Pôtri posádku auta Milana Š. (48) a jeho sy−
na Radoslava Š. (21) z Medzilaboriec, netušila, aké prekvapenie ich
čaká. Po otvorení batožinového priestoru v ňom totiž našli zastrele−
ného srnca a jeleňa.  Milan srnca zastrelil približne okolo 22.00 hod
medzi osadami Hámor a Dolný Bukovec bez platného povolenia na
odstrel srnčej a jelenej zveri a v období hájenia, kedy je lov tejto zve−
ri zakázaný.

Z hasičského zápisníka 

Obžalovaný Milan a Radoslav Š. nakoniec dostali podmienku
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Mgr. Erika Grega: "Stavba je roz−
delená do štyroch objektov −
Supermarket, Baumarket, RE−
TAIT (pravdepodobne malé ob−
chodíky), čerpacia stanica
PHM." Investori chcú pri priazni−
vom vývoji počasia stavbu dokončiť
do tohtoročných Vianoc.

Novú podobu dostáva aj bývalý
obchodný dom, ako to môžu ná−
vštevníci mesta sledovať na vlast−
né oči. Podľa spoločných projektov

CBA by sa mal vynovený objekt
podobať kocke a  mať i rovnaký ná−
zov. Ako sme sa dozvedeli, zmeniť
by sa mal nie iba vonkajší vzhľad,
ale aj vnútorný priestor. Na pos−
chodí pravdepodobne ostane textil
a obuv a na prízemí sa priestor po−
travín zmenší a sústredí v strede.
Po obvode budú aj priestory pre
ďalšie obchodíky, alebo služby.
Celá rekonštrukcia by sa mala skončiť
v októbri tohoto roka.            −red−

Pažiť pri kostole zmení svoju tvár a obchodný dom sa mení na Kocku
Ako sme vás už informovali, začiatkom mája sa začala výstavba nového obchodného centra vo V. Krtíši prvou etapou, súčasťou ktorej

je aj výrub stromov a zbúranie starého mosta. Priestory medzi evanjelickým kostolom a futbalovým štadiónom by mali dostať novú tvár.
Čo všetko sa v rámci výstavby obchodného centra postaví, vybuduje, sme sa spýtali asistentky primátora V. Krtíša. 

FEBRUÁR 2013

MÁJ 2013

OKTÓBER 2013

Pohľad na juhovýchodnú časť okresného mesta z Tučekovej ulice
sa výrubom topoľov úplne zmenil. Výraznejšia zmena však ešte len
príde

PRED

PRED

MÁJ 2013

MÁJ 2013

Premena 
obchodného

domu

(Predpokladaný termín) ukončenia rekonštrukcie

Vizualizácia: www.kockacentrum.sk
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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

05
 −1

2

l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur ,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 

l opravy traktorov. 

MELSERVIS, s. r. o.
(areál LIAZ−u), Ul. Osloboditeľov 46,

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok  od 8.00 − 17.00, sobota 
na objednávku. Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 

www.melservis.szm.com

53
 − 

12

0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .

PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

− Ovčie a kravské údené a neúdené syry, − ochutené bylinkami, cesnakom,
gyrosom − parenice, korbáče, syry, − maslo, tvaroh, bryndzu i žinčicu. 

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

Naše výrobky neobsahujú konzervačné látky 
a môžete si ich kúpiť vo vákuovom darčekovom balení

ako syrové alebo obložené taniere. 
Bližšie informácie dostanete u nás osobne alebo na: 

tel. č.: 0907 847 775, 48 304 44,  
info@farma−baranek.eu

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov

SYROVÁ TORTA 

− darček pre 

každú príležitosť

03
−1

2

10
0−

12
10

2 
− 1

2
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SUPER PONUKA − LETNÉ KURZY
ANGLIČTINY S AMERICKÝMI LEKTORMI

Už pätnásty rok Vám ponúkame konverzačné kurzy angličtiny
s lektormi z USA. Tohtoročný sa uskutoční v dňoch 15. − 19. júla 2013
v priestoroch II.ZŠ Škultétyho vo Veľkom Krtíši v čase od 9.00 do
14.30 hod. Účastníci budú rozdelení podľa svojich znalostí do skupín
(od úplných začiatočníkov až po pokročilých). Účastnícky poplatok je
30 eur (obedy, prenájom priestorov, učebné materiály….) alebo 20
eur� (bez obedov). Od 21. − 27. júla 2013 bude následne prebiehať na
Chate Račkova  v Západných Tatrách pobytový anglický tábor s a−
merickými lektormi. Účastnícky poplatok je 110 � (ubytovanie s plnou
penziou). Doprava je možná individuálna alebo zabezpečíme autobu−
sovú dopravu (15−20�). Počet je limitovaný na max. 70 účastníkov nad
14 rokov.Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30.6.2013 na tel.č. 4512974
alebo  na inslovakia@stonline.sk, príp. v naliehavých prípadoch na
0907 169 875.   MZ YMCA VK  v spolupráci s IN Network Slovakia, n.o. 
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Žiaci z detského folklórneho súbo−
ru RAGAČINKA sa už od začiatku
projektu tešili na toto stretnutie a s
radosťou a húževnato sa pripravo−
vali pod vedením Mgr. Anny
Brlošovej  na vystúpenie.

Rakúska koordinátorka projektu
pripravila pre účastníkov bohatý a
zaujímavý program.
Ubytovaní sme boli v Bad Ischl, na−

zývanom aj cisárske mestečko, pre−
tože tu mal letnú rezidenciu cisár
František Jozef  a Sissi, ktorá tu trá−
vila veľa času práve v kúpeľoch, vy−
značujúcich sa slanou vodou.
Prezreli sme si cisárku vilu, užívali si
wellness a ochutnali dobrôtky v cuk−
rárni svetového mena: U Zaunera. Z
Bad Ischl sme podnikali exkurzie do
blízkeho okolia.
Navštívili sme  okúzľujúce mesteč−

ko Hallstatt, ktoré je zapísané do zo−
znamu  svetového dedičstva UNES−
CO a sfárali sme do soľnej bane,
kde sme sa dozvedeli históriu naj−
staršej bane sveta. Jej štôlne začali
hĺbiť ručne pred 3000 rokmi, aby sa
dostali k "bielemu zlatu"− soli. K ne−
obyčajným zážitkom patrilo spúšťa−
nie sa do bane po drevenej šmý−
kačke, ktorú používali aj baníci na
sfáranie do hĺbok a pohodlné opúš−
ťanie bane malým vláčikom, na kto−
rom sme sedeli za sebou ako na sa−
niach a pomerne veľkou rýchlosťou
cez úzku štôlničku sme prišli na
denné svetlo. Scenéria Hallstatského
jazera, v ktorom sa zrkadlia do skál
vtesnané domy a na malom výbež−
ku sa vypína  kostolík, zanechala v
nás hlboké dojmy.
Rodisko W. A. Mozarta, jeho rodný
dom,  majestátna pevnosť Hohen−
salzburg nad mestom, kostol sv.
Petra, zámok Mirabell a jeho čaro−
krásne záhrady − takto si budeme
pamätať Salzburg, mesto na rieke
Salzach na úpätí Salzburských Álp,
ktoré tiež nájdeme v zozname sve−
tového dedičstva Unesco.

Nedeľa bola venovaná celodenným
regionálnym oslavám v Altmuensterina
Traunsee. Tešili sme sa na stretnu−
tie s niektorými žiačkami z ABZ−
Salzkammergut, ktoré sme už po−
znali zo strenutí v Aténach, v
Hrušove, či v Antályi. V rámci týchto
osláv nás čakalo aj vystúpenie na
tému: Svadobné zvyky. Deti z
Ragačinky svojím veselým, priro−
dzeným a oduševneným vystúpe−
ním milo prekvapili rakúske obecen−
stvo. K dobrej nálade prispela aj na−
ša živá hudba − helingonkári.
Pretože náš kroj bol najpestrejší zo
všetkých, obzerali si ho ešte aj po−
čas prestávok, ba dokonca mali oň
aj záujem a informovali sa, kde sa
dá kúpiť. 

Súčasťou osláv bola aj výstavka,
na ktorej sme aj my prezentovali
náš región: záujemcovia mohli vidieť
svadobný veniec hrušovskej neves−
ty, ozdobený klobúk ženícha, sláv−
nostne zdobenú valašku, historické
svadobné fotky, album svadobných
zvykov z Hrušova a mohli si pochut−
nať na svadobných koláčoch, ktoré
nám upiekli pred odchodom ochotné
hrušovské mamičky. Najviac chutili
orechové rožky!

Na internacionálny večer budú de−

ti i učitelia tiež radi spomínať, preto−
že mohli ochutnať kulinárske dobrôt−
ky zo všetkých zúčastnených krajín.
Naši partneri sa už tradične tešili na
naše syrové vrkôčiky a nite, pareni−
cu, oštiepky, hrušovskú klobásku a
slaninku (dospelí aj na hruškovicu :−),
tatranky a horalky, figaro−čokoládky.
Pretože naša výprava bola najpo−
četnejšia (24 osôb), a pretože to ne−
bolo až tak ďaleko, cestovali sme
autobusom, a tak sme z príchodo−
vého a odchodového dňa urobili eš−
te exkurziu vo Viedni: navštívili sme
prírodo −historické múzeum, v rámci
neho aj výstavku Ľudské telo, prešli
sa po Hofburgu, videli radnicu a par−
lament a nechali sa uniesť krásou
podmorského života v Haus das
Meer.
Náš projekt, žiaľ, stretnutím koordi−

nátorov v júli v rumunskej Timisoare
končí. 

Hodnotím ho však ako veľkolepé
divadlo zvykov a tradícií šiestich
spolupracujúcich krajín. Verím, že
naši žiaci boli inšpirovaní zážitkami
a priateľstvami, a že vyrastie z nich
generácia, ktorá bude chrániť dedič−
stvo predkov, ochraňovať nádhernú
prírodu a podporovať mierové a pria−
teľské spolunažívanie národov, nie−
len v našej spoločnej Európe, ale na
celej Zemi.
(//www.brauchtumimwandel.com)

− Koordinátorka projektu:
Mgr. MÁRIA ZOLCEROVÁ −  

Mestské kultúrne stredisko
vo V. Krtíši Vás pozýva 

na  divadelnú hru 
JÁÁÁNOŠÍÍÍK 

PO TRISTO ROKOCH 
alebo ŠTEDRÝ 

JÁNOŠÍKOVSKÝ VEČER, 
dňa 12.6.2013 o 19:00 hod. do
kultúrneho domu vo V. Krtíši.

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ 
DIVADLO uvádza svoju

najslávnejšiu hru s pôvodnými 
textami z roku 1970, 

no v modernej scénickej podobe.
Vstupné v predpredaji 11 Eur je

v MsKS vo V. Krtíši počas 
pracovných dní, tel.č.

047/4831376, 4830347.
V deň predstavenia sa zvyšuje na 13 Eur.

SPIEVANKOVOSPIEVANKOVO
27. 10. 2013 o 17:00 hod.
KD vo Veľkom Krtíši

Vstupné v predpredaji 5 eur ( aj rezer−
vovanie vstupeniek) je v MsKS vo V.
Krtíši od 3. júna 2013. Rezervácia vstu−
peniek bude platiť len 2 dni. Po tejto le−
hote automaticky idú znovu do pre−
daja.Deti do 1 roka majú vstup zdarma
− nutné preukázať vek dieťaťa.

KRTÍŠSKY ORIEŠOK
Výstava krížencov a psov bez ro−

dokmeňa. Amfiteáter vo V. Krtíši dňa
8.6.2013 od 14:00 hod. Rôzne kate−
górie: možnosť prihlásiť sa s akýmkoľ−
vek psom bez preukazu pôvodu za
výstavný poplatok 5 eur. Prihlášky,
propozície a bližšie informácie na vý−
stavu na www.velky−krtis.sk  alebo na
t.č.: 047/4831376, 4830347. Bohatý
program: tanec so psom, ukážky
športovej kynológie, i n f o r m a č n é
stánky s odborným poradenstvom,
detský kútik. Súťaže: "Dieťa a pes",
"Najväčší talent",... 
Moderuje: Janka Hospodárová.
Vstup so psom do areálu bude u−
možnený len po predložení platného
očkovacieho preukazu v súlade s
platnými veterinárnymi predpismi v
SR. Vstup pre návštevníkov zdarma.

P R E D P R E D A J !

KRYTÁ PLAVÁREŇ A POSIL−
ŇOVŇA: 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., 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

Otváracie hodiny v športových
zariadeniach vo V.Krtíši

RAGAČINKA na javisku v Altműnsteri 
V dňoch 24.4. − 29.4.2013 sa žiaci zo ZŠ Hrušov už štvrtýkrát stretli
so svojimi zahraničnými kamarátmi,  tentokrát v nádhernej časti
Rakúska−Salzkammergut: Altműnster. Žiaci z  Nemecka, Rakúska,
Rumunska, Grécka a Turecka, ktorí už druhý rok spolupracujú s
deťmi z hrušovskej základnej školy v rámci projektu Comenius,
prezentovali tu svoju krajinu na tému: Svadobné zvyky.

Žiaci z detského folklórneho súboru RAGAČINKA
zavítali tentoraz do Rakúska
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Žiaci z oktávy Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa v uliciach okresného mesta lúčili s mottom na table: 
„To, čo je za nami a to, čo je pred nami, je nič v porovnaní s tým, čo je v nás“

Ďalší gymnazisti zo 4. A sa prišli rozlúčiť aj pod naše redakčné okná. Veselá partia mladých študentov sa prezentovala 
so štýlovým tablom, ktoré zdobilo tak trochu rebelsky provokujúce motto:

„Všetko nám je jedno, ale nikdy s ničím nesúhlasíme“

V uliciach mesta sa so svojimi školami a spolužiakmi              lúčili matu

My z redakcie veríme, že sa všetkým študentom na fotografiách podarilo úspešne zmaturovať. 
Srdečne im k tomu gratulujeme a prajeme veľa úspechov či už v ďalšom študijnom alebo pracovnom živote.
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Sympatickí žiaci s dvomi dievčenskými ozdobami zo 4. B Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši študujúci odbor grafik digitálnych 
médií hľadia do budúcnosti s optimistickým mottom: „Žiadna situácia v živote nie je taká zlá, aby za ňou nemohla prísť horšia.“

Túto fotografiu nám do redakcie poslala Veronika Filkusová, ktorá reagovala na výzvu zablahoželať maturantom. 
Takže srdečne gratulujeme aj maturantom  4.C triedy Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíš, ktorí svojím mottom hlásajú: 

„Každý sme iný, tak načo sa zamýšľať nad spoločným mottom. Nech život sám napíše motto nám.“ 

         lúčili maturanti, ktorých Ad revidendum čaká v roku 2018

...a o päť či desať rokov sa potešíme, ak nás ktorýkoľvek z týchto študentov príde navštíviť a pochváli sa,
ako sa mu podarilo v živote uspieť, a čo všetko stihol dosiahnuť.


