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Predseda Banskobystrického samosprávneho
kraja Vladimír Maňka navštívil 25. júla v rámci
predstavenia úspešného projektu s názvom
"Zlepšenie dostupnosti obcí pozdĺž hranice s
napojením na hraničný most Peťov", kód  pro−
jektu: HUSK/1101/2.3.1/0022 okres Veľký
Krtíš. 

Jeho prvá zastávka bola v obci Vrbovka pri
dočasnom turistickom priechode cez rieku Ipeľ,
kde si pozrel lokalitu plánovaného mosta.
Prítomní boli aj poslanci VÚC za náš okres
MUDr. Ondrej Kollár, MUDr. Mirko Trojčák a
Ladislav Jámbor, ktorí sa potom spolu s oby−
vateľmi obce presunuli do miestneho kultúrne−
ho domu, kde Mgr. Mária Lőrincz, riaditeľka
RRA  Pre rozvoj stredného  Poiplia Veľký
Krtíš, prezentovala úspešný projekt spolu aj s
jeho časovým harmonogramom. 

Predseda BBSK na margo úspešného pro−
jektu povedal: "Na našom úrade sme už nie
raz hovorili o tom, že medzi Slovenskom a
Maďarskom sú priechody v pomerne veľ−
kých vzdialenostiach, a preto by ich malo
byť viacej − aspoň každých 8−10 km. Tak je

to medzi inými susediacimi krajinami. Na
maďarskej strane sa pripravuje štúdia o vý−
stavbe tohto priechodu, teda aby bol most
aj tu, vo Vrbovke. Keď sa táto akcia pripra−
ví, budeme vás o tom hneď informovať. " 

Prítomní občania aj starostovia okolitých ob−
cí potom mali možnosť porozprávať sa o prob−
lémoch, ktoré ich najviac ťažia, a tým boli naj−
mä cesty v okrese Veľký Krtíš, ktoré sú v ka−
tastrofálnom stave, k čomu župan povedal:
"Všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že v
súčasnosti je veľmi ťažká ekonomická situ−
ácia. Peniaze na výstavbu ciest a mostov
môžeme získať iba z eurofondov, čo sa už
aj v priebehu roka udialo. Dostali sme 57
miliónov euro, z ktorých sme už vyše 30
mil. euro použili. Som rád, že je Slovensko
v Európskej únii, lebo bez jej peňazí by
sme niektoré problémy ťažko zvládli sami.
Rád som prijal pozvanie medzi vás a o−
krem pekných spomienok na vašich ľudí si
odnesiem odtiaľto aj malé darčeky."

Údržbu ciest II. A III.  triedy nielen v našom
okrese, ale v celom BBSK spravuje

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.,
ktorá už v máji začala s ich opravou v celkovej
sume 1,4 milióna eur zo štátnej dotácie. Na
najviac poškodené úseky v Banskobystrickom
kraji si župa zobrala minulý rok  úver 10 milió−
nov eur a predseda BBSK Vladimír Maňka dal
prítomným vo Vrbovke verejný prísľub na opra−
vy ciest aj v našom okrese, a že sa s radosťou
príde pozrieť na opravené cesty.  

Jeho ďalšie kroky potom smerovali do
Slovenských Ďarmôt, kde si bol pozrieť už zre−
konštruovaný úsek komunikácie a treťou za−
stávkou jeho pracovnej cesty v našom okrese
bola obec Ipeľské Predmostie, kde je napláno−
vaná výstavba ďalšieho mosta cez rieku Ipeľ.

Text a foto: − rh −

Vladimír Maňka, predseda BBSK, sa na pracovnej návšteve
okresu Veľký Krtíš prioritne venoval cestným komunikáciám a

riešeniu ich katastrofálnemu stavu: 

"Bez eurofondov by sme to ťažko zvládli"

Amfiteráter plný piva a zábavy
Príjemný piatkový podvečer 19. 7. patril vo V. Krtíši, a hlavne na

miestnom amfiteátri, pivu. Už po tretí raz sa tu uskutočnili slávnosti
zlatého moku Pivný mozoľ 2013. Dobrú náladu účastníkov tohoto po−
dujatia podporila dobrá hudba, známy moderátor rádia Expres Binďo
a  niekoľko súťaží. Toto všetko navodilo správnu atmosféru oslavy pe−
nistého moku, o ktorej prinesieme viac informácií v budúcom čísle. 

Na Pivnom mozoli sa pri tónoch hudobnej skupiny Starmania
(na malej fotke) a chladenom pivku  bavila aj táto partia mladých

Veľkokrtíšanov

K Vrbovčanom prešli cez lávku, spájajúcu
obec s maďarským brehom, predseda BBSK
Ing. Vladimír Maňka a Mgr. Mária Lőrincz 

Podpredseda BBSK RNDr. Ladislav Topoľský (vľavo) s poslancom VÚC za náš okres MUDr. Ondrejom Kollárom si spolu s Vrbovčanmi
vypočuli prísľub predsedu BBSK V. Maňku o rekonštrukcii komunikácií v našom okrese, ktoré sú v katastrofálnom stave

Niekoľko týždňov trvajúce ustále−
né, teplé a suché počasie praje
dovolenkárom i prázdninujúcim
deťom, horšie je to už s poľnohos−
podármi i obyvateľmi miest a obcí,
ktorí sú odkázaní v zásobovaní
pitnej vody na vlastné zdroje. Aj v
M. Kameni sa vodojem nad mes−
tom smerom na D. Strháre nestačí
napĺňať vodou z vrtov, ktoré sú v
okolí mesta vyvŕtané.     

Aby Stredoslovenská vodáren−
ská prevádzková spoločnosť, a.s.,
B. Bystrica, Závod  05 V. Krtíš,
zabezpečila plynulú dodávku pit−
nej vody pre všetky domácnosti,
dopĺňa zásoby vody vo vodojeme
pomocou cisterny. Počas pracov−
ných dní sa cisterna otočí šesť
krát. Pri objeme 11 m3 to je den−

ne 66 m3 vody, ktoré dodajú do
vodojemu. 

Druhá časť vodovodu v M.
Kameni, ktorým by sa vyriešilo
plynulé zásobovanie pitnou vodou
jeho obyvateľov, však už mohla
byť aj postavená. Počas výstavby
vodovodu v našom okrese, približ−
ne pred tromi rokmi,  sa však vo−
dárenská spoločnosť nevedela do−
hodnúť s majiteľmi pozemkov, cez
ktoré mala stavba vodovodu viesť.
Alebo skôr, niektorí majitelia ne−
chceli dovoliť výstavbu vodovodu
na svojom pozemku. Zdá sa však,
že sa situácia už vyriešila. Podľa
našich informácií, by sa druhá vet−
va vodovodu v M. Kameni mala
začať stavať už čoskoro.

−red−

Vodu do vodojemu
vozia cisternou
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"Čas plynie a život sa skončil. 
Zostali nám len slzy, smútok a krásne

spomienky. Zavrela si oči, srdce 
Ti prestalo biť, aj keď si s nami 

veľmi chcela žiť."
Dva roky uplynú 3. 8. 2013, kedy sme

sa navždy rozlúčili s našou milovanou
manželkou, mamou a babkou 
ERIKOU REPOVOU zo Žihľavy. 

V spomienke zostávajú: manžel Juraj,
syn Juraj s rodinou, vnuci Laco, Maťko a Michal, sestra Hanka,

brat Arnošt, svatka Tkáčová a dcéra Libuša

Žiarila z Teba láska 
a dobrota

So slzami v očiach a smútkom v srdci oznamujeme, 
že 17. 7. 2013 vo veku 35 rokov nás navždy opustil náš 

najdrahší a nekonečne milovaný manžel, brat, zať, švagor, 
strýko, krstný otec a priateľ PETER NOVÁČEK zo Želoviec. 

"Bez Teba slnko nesvieti, keď slzy zastrú krásy neba, 
kamkoľvek oči pohliadnu, všade hľadajú len Teba." 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za prejavy
sústrasti a kvetinové dary. Taktiež vyjadrujeme vďaku 
pohrebníctvu CHRYZANTÉMA za dôstojnú rozlúčku. 

"Ty vieš, že Ťa ľúbim!" 
Manželka Majka a ostatná smútiaca rodina.

Bez Teba slnko nesvieti

Nech Vám zdravie slúži
Dňa 25. 7. 2013 oslávil svoje 

75. narodeniny náš drahý 
manžel, otec, starký, prastarký

a svokor ŠTEFAN BOBÁK 
z Veľkého Krtíša. 

"Čas mladosť odniesol, ale
nie srdce! Všetci dnes na

Teba myslíme vrúcne. 
Priať Ti chceme radosť 

a zdravie do mnohých ďalších
rokov a čas nech ide 

krokom! 
Na záver vinš s vôňou ruží, nech 

Ti zdravie stále slúži!" Všetko najlepšie 
Ti prajú: manželka Mária, syn Števko

s manželkou, dcéra Drahuška
s manželom, vnúčatá a pravnúčatá. 
Touto cestou chceme zároveň 
popriať skoré uzdravenie 

našej mamičke a manželke 
MÁRII BOBÁKOVEJ, ktorá s našim

ockom spoločne kráča 
na životnej ceste v dobrom i v zlom

dlhých 54 rokov. 
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16. 7. Petra z Bušiniec, Mário z Mule, 18. 7. Nikol
z D. Plachtiniec, 19. 7. Dušan zo S. Ďarmôt, Šte−
fan zo Zombora, Zoé z Dolinky  

Narodili sa

29. 7. Martám, 30. 7. Libušiam, 31. 7.
Ignácom, 1. 8. Božidarám, 2. 8. Gustávom,

3. 8. Jergušom, 4. 8. Dominikom a Dominikám 

Blahoželáme

19. 7. Zuzana Klátiková, nar. v r. 1936
zo S. Kľačian, 23. 7. Jaroslav Donoval,

nar. v r. 1948 z V. Krtíša 

Opustili nás

"Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám
bolo, osud vzal. Odišiel si nám všetkým,
ktorí Ťa mali radi. Odišiel si bez toho,
aby nám Tvoje ústa zbohom dali. Len
ten, kto niekoho navždy stratí, vie, čo je
bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a
zabudnúť nedovolí."

So smútkom v srdci si 2. 8. 2013 
pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho 

drahého manžela, otca, starkého a brata 
JOZEFA PLAVUCHU z Veľkého Krtíša. 

S láskou spomínajú: manželka Helena, syn Jozef, syn Peter, 
dcéra Renata, vnučka Lucka, brat Marian a celá smútiaca rodina.

Čo drahé nám bolo, 
osud vzal

Spustla už záhrada, spustol aj dvor.
Ticho je v dome, nepočuť Tvoje kroky
v ňom. Tíško si trpel, ubolené srdce

prestalo Ti biť. Zaspal si tíško, hoci si
chcel ešte žiť. Navždy budeš v našich

srdciach ukrytý a spomienky 
na Teba nikto, nikdy nezničí. 

Aj po roku nás bolí odchod nášho 
drahého JÁNA VALACHA  

zo Slovenských Kľačian, ktorý zomrel 
31. 7. 2012 vo veku 56 rokov. 
Stále spomína a nikdy nezabudne sestra Anna 

s manželom Milanom, dcérami Andrejkou a Ninkou
a vnúčatami Riškom, Sofinkou a Kristínkou. 

Spomienky na Teba zostali
v našich srdciach

Otec, ďakujem Ti za všetko
Okrúhle životné jubileum 50 rokov oslávi

1. 8. 2013 náš drahý manžel, otec a starký
OTO BERKY z Veľkého Krtíša z Venevskej ulice. 

"Milý otec! Prajem Ti v mene celej našej rodiny veľa 
šťastia, zdravia, lásky k Tvojej 50−tke, aby si vždy aj ťažké 
situácie a prekážky životom prekonával vždy s úsmevom. 
Ďakujem Ti za všetko, čo si pre mňa 
urobil, aby som sa mohol začleniť 

do života. Prajem Ti, aby sa do Tvojho
srdiečka zmestilo veľa lásky, 
porozumenia a pochopenia. 

Želám Ti, aby si sa dožil ešte veľa rokov
a rozdával lásku plným priehrštím." 

To Ti praje Tvoj syn Otko a celá rodina. 
"Ľúbime Ťa celým srdcom!" 

Polícia vo Veľkom Krtíši sa ob−
racia na občanov so žiadosťou o
pomoc a spoluprácu pri pátraní
po nezvestnom 59 − ročnom
PAVLOVI BENKOVI z Hrušova.
Menovaný je nezvestný od pon−
delka 22. 7. 2013, kedy odišiel z
miesta svojho trvalého bydliska
a do dnešnej doby nepodal o se−
be žiadnu správu. 
Popis osoby: výška 175 cm,
štíhlej postavy, prešedivelé na−
krátko strihané vlasy, modré oči

Touto cestou polícia žiada ob−
čanov, ktorí by vedeli podať a−
kékoľvek informácie k nezvest−
nému mužovi, aby tak urobili na
ktoromkoľvek útvare Policajného
zboru alebo na známom telefón−
nom čísle 158. 

Polícia žiada pomoc pri pátraní

Nezvestný PAVEL BENKO 
z Hrušova
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Hneď na úvod kultúrneho prog−
ramu prítomných pobavilo bábkové
Divadlo z Domčeka s hrou "Dlhý,
Široký a Bystrozraký". Príbeh kla−
sickej rozprávky v bábkovom pre−
vedení si so záujmom pozreli nie
iba deti, ale aj ich rodičia i starí ro−
dičia. Kým sa na hradnej bašte pri−
pravovalo historické predstavenie
ľúbostnej komédie Valentína
Balašu  "Credulus a Júlia" na pódiu
na nádvorí si mohli návštevníci po−
zrieť tradičné írske tance. Tanečná
skupina  Connemara počas celého
podujatia mala viacero vystúpení a
okrem ukážok tradičného tanca a
hudby zeleného ostrova, na záver
aj učila záujemcov tancovať írsku
polku. 

Hru Valentina Balašu "Credulus a
Júlia" pre priestory Modrokamenského
hradu a Nočné prechádzky upravi−
la Eva Šoóšová a v réžii Mgr.
Barbory Babicovej naštudovali her−
ci hradného divadla.  Akoby z roz−
právky o obroch sa nádvorím pre−
chádzal elegantný pár a s úsme−
vom sa zo svojej výšky díval na
drobných ľudkov, ktorí sa s nimi
chceli odfotiť.    

Zaujímavé filmové
bábky

Je len samozrejmé, že keď už ná−
vštevníci prišli na Nočné prechádz−
ky na hrade M. Kameň, nemohli
vynechať ani prehliadku stálych ex−

pozícií inštalovaných v historických
priestoroch kaštieľa. Zvlášť, ak ve−
čer a noc dotvárali tajomno a čaro
tohto prostredia, v ktorom, ako mi
povedala jedna malá návštevníčka,
aj straší. Teraz tu však iba historic−
ké postavy, ktoré na tomto hrade
žili okolo roku 1772. Návštevníkom
rozprávali o vtedajšom zariadení
jednotlivých miestností i hospodár−
skom majetku modrokamenského

panstva. Presne podľa inventáru,
ktorý sa nedávno našiel v archí−
voch, a ktorý presne popisuje vy−
bavenie jednotlivých izieb v tom ro−
ku.    Múzeum však neobohatilo iba
vedomosti návštevníkov o zariade−
ní v minulých dobách, ale aj svoje
stále expozície. Tie sa rozrástli o

filmové bábky, ktoré dokumentujú
túto tvorbu od ich začiatkov až po
90−roky minulého storočia.
Návštevníkov určite zaujme aj sak−
rálna výstava v priestoroch hradnej
kaplnky sv. Anny. Výstavu Nový
zákon na obrazoch inštalovali zo
zbierok Šarišského múzea v

Bardejove, ktoré zapožičalo diela z
konca 19. a začiatku 20. storočia.
Výber obrazov je tematicky oriento−
vaný na námety z evanjelií, ktoré
sú zároveň porovnávané s prísluš−
nými evanjeliovými textami. 

Na záver nočných prechádzok sa
diváci mohli pobaviť na prezentácii
filmov z dielne Filmového klubu
Urtica zo Žihľavy. Filmovým veče−
rom neprofesionálnych filmárov z
regiónu sprevádzal návštevníkov
Ing. Ivan Vredík. 

Možno sa ani nedalo v jeden ve−
čer absolvovať všetky body kultúr−
neho podujatia Nočné prechádzky
na hrade M. Kameň, počas ktorých
ste sa mohli občerstviť a pochutiť
na viacerých regionálnych špeciali−
tách i víne nášho regiónu. Nikto
však nemusí ľutovať, ale zúčastniť
sa augustových Nočných prechá−
dzok, ktoré budú 10. 8. Čaká vás
rovnako bohatý program a možno
aj nejaké prekvapenie. −René−  

Kontajner aj suchá
tráva v plameňoch 
Pred polnocou 15.7. vo Veľkom

Krtíši na Lučenskej v priestoroch
Agrochemického podniku sa vznie−
til veľkokapacitný kontajner, ktorý
prišli uhasiť traja hasiči. O päť dní
na to opäť nočný V. Krtíš osvietili
plamene − tento krát to bola horia−
ca tráva na Lučenskej ulici. Aj na
tomto mieste požiar zlikvidovali tra−
ja hasiči. 

Dom takmer ľahol
popolom   

V skorých ranných hodinách 20.
7. vznikol požiar rodinného domu v
Kiarove. Na miesto požiaru poslal
operačný dôstojník techniku CAS
30 Iveco Trakker s tromi a CAS 32

Tatra 815 so štyrmi hasičmi. Po
príchode na miesto udalosti zistili,
že strecha neobývaného rodinného
domu je prepadnutá a ide o požiar
v rozsiahlom štádiu horenia. Pri lik−
vidácii požiaru museli hasiči použí−
vať autonómne  dýchacie prístroje
a po skončení hasenia ešte skon−
trolovali miesto zhoreniska termo−
kamerou, aby zlikvidovali skryté
ohniská. Príčinou vzniku požiaru je,
pravdepodobne, úmyselné zapále−
nie neznámou osobou, čím majite−
ľovi vznikla škoda vo výške okolo
3.000,− EUR. 

Zrážka troch áut sa
obišla bez zranení 

Príčinou výjazdu štyroch  hasičov

17. 7. bola nehoda kvôli vysokej
rýchlosti, ktorou išiel vodič Fabie v
smere V. Krtíš − Dolné Plachtince.
Na mieste urobili hasiči opatrenia,
aby zamedzili úniku prevádzko−
vých kvapalín z auta a po zdoku−
mentovaní nehody príslušníkmi po−
lície odtiahli vozidlo mimo cesty. 
O deň neskôr sa zrazili tri autá na

Viničkách vo V. Krtíši. Nehoda, kto−
rá sa udiala vo večerných hodi−
nách 18.7., vznikla v dôsledku ne−
pozornosti vodiča pri obiehaní iné−
ho auta. Našťastie sa zrážka, na
ktorú operačný pracovník vyslal
štyroch hasičov, obišla bez zrane−
nia osôb. Hasiči na havarovaných

autách vykonali protipožiarne opat−
renia a po zdokumentovaní do−
pravnej nehody  sprejazdnili komu−
nikáciu pomocou autonavijáka a
pozametali úlomky z vozidiel.

Zranenie pri nehode
V podvečerných hodinách 19.7.

havarovala v S. Ďarmotách Fabia,
pričom sa pri nehode zranil jeden
človek, ktorého museli ošetriť pra−
covníci rýchlej zdravotnej pomoci.
Štyria hasiči na mieste havárie vy−
konali protipožiarne opatrenia, za−
medzili úniku prevádzkových kva−
palín a po zdokumentovaní udalos−
ti odstránili poškodené auto z cesty.

Nehoda v D. Plachtinciach

Na Viničkách 
sa zrazili až tri autá

Dom v Kiarove, pravdepodobne,
niekto úmyselne podpálil

Jubilejné nočné prechádzky v tradičnom duchu
Ku Slovenskému národnému múzeu − Múzeu hračiek a bábkar−

ských kultúr, Hrad M. Kameň v letných prázdninových mesiacoch
už neodmysliteľne patria aj nočné prechádzky. A nemôžu chýbať
ani v roku ich jubilea −  10. výročia. Riaditeľka Múzea Mgr. Helena
Ferencová spolu so svojim kolektívom pripravila jubilejný ročník
na výbornej úrovni, o čom svedčí aj vysoká účasť návštevníkov
počas júlových prechádzok v sobotu 20. 7. 2013. 

Na júlových nočných prechádzkach čakal na návštevníkov 
pestrý program na nádvorí, divadlo na bašte hradu i prehliadka

stálych expozícií

Nehody a požiare na dennom poriadku

Informácie:  kpt. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ
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Deti zvykneme nežne nazývať aj
srdiečkami a práve 21. júla určite
zaplesali v Slovenských Ďarmo−
tách všetky menšie aj väčšie deti
od radosti, keď im bolo slávnostne
dané do užívania detské ihrisko
SRDIEČKO v areáli tunajšej ma−
terskej školy. Obec požiadala
Nadáciu SPP a Eustream o finan−
čný príspevok na vybudovanie det−
ského  ihriska a po získaní finan−
čných prostriedkov sa pustila do
práce. Firma Š − TEAM S. Ďarmo−
ty ako zhotoviteľ stavby novej zo−
stavy, prispela aj na práce, ktoré
bolo potrebné na pôvodnom ihris−
ku urobiť a po jeho rozšírení  moh−
lo dôjsť k osadeniu hojdačiek, pre−
liezačiek, šmýkačiek a iného zaria−
denia, na ktorom sa budú môcť do
sýta vyšantiť nielen škôlkari, ale
všetky deti z obce do 14 rokov. 

Starostka obce Denisa Árvayová
teda s neskrývanou radosťou 21.
júla otvorila, nielen trošku onesko−
rený Deň detí, ale aj novučičké
detské ihrisko spolu so zástupcom
firmy  Š − Team S. Ďarmoty
Ladislavom Hrotíkom, zástupkyňa−
mi Komunálnej poisťovne a.s. ,
Banská Bystrica Ing. Nikoletou
Dobrotkovou a Janou Kováčovou
z obchodného miesta Veľký Krtíš.
Skôr ako všetci zástupcovia spon−
zorov pristúpili k slávnostnému
prestrihnutiu pásky, prevzala ešte
z rúk Esztery Veres zástupkyne
starostu družobnej maďarskej ob−
ce Iliny loptový dar pre malých ná−
vštevníkov ihriska. Po prestrihnutí
pásky pozvala starostka deti, aby
vyskúšali všetky zariadenia na i−
hrisku. V tento deň mali malí Ďar−
močania ešte ako bonus k dispozí−
cii nafukovací hrad, veľký nafuko−
vací bazén na vodné pólo, ako aj
bicyklovanie, kolobežkovanie a
skákanie na trampolíne na prenos−
nom dopravnom ihrisku Ing.

Vladimíra Gabúľa, ktorý spolu s
dcérou Agnes dohliadali na bez−
pečnosť detí. A ako sa v správny
sviatok patrí, mali nielen deti, ale
aj dospelí zadarmo občerstvenie
počnúc chutným kotlíkovým guľá−
šom, ktorý pripravil Marcel
Kiššimon s tímom, cez cukrovú va−
tu, až po zmrzlinu a džúsy. Navyše
si každé dieťa odnášalo ako spo−
mienku na tento dvojnásobne svia−
točný deň malý darček. 

Nechceli sme deti a ich rodičov

rušiť pri hraní, preto sme prijali po−
zvanie riaditeľky škôlky   Kataríny
Beňovičovej prezrieť si priestory,
ktoré už na budúci týždeň čaká vý−
mena okien. Určite to zvýši kom−
fort nielen pre 12 detí, ktoré mo−
mentálne škôlku navštevuje, ale aj
prácu riaditeľky a učiteľky v jednej
osobe K. Beňovičovej, školníčky
Evy Ludrovanovej a kuchárky Jany
Radošovej. V herni škôlky sme sa
preniesli pár desaťročí do minulos−
ti a zatúžili sme bezstarostne sa
hrať v super kuchynke, či oddých−
nuť si na sedačke z eko kože, po−

pozerať si knižky, či navštíviť ka−
dernícky a kozmetický kútik. Z kaž−
dého kútika herne bolo cítiť, že nie−
len deti ale aj personál navštevuje
túto škôlku s radosťou a preto sa
snaží spríjemniť si chvíle tu stráve−
né. Za povšimnutie stojí, že v are−
áli škôlky sa nachádzajú rôzne
druhy stromov − jabloň, jelša, ja−
seň, orech ale aj 100 ročná boro−
vica, ktorá príjemne tieni a chráni
deti pred prudkým slnkom. 

Po  chutnom občerstvení, za kto−
ré patrí vedeniu obce poďakovať,
sme sa presunuli na futbalové  i−
hrisko, kde už bežali prvé minúty
prvého zápasu prvého žiackeho
družstva so súperom z Čeboviec.
Zaujímavosťou bolo, že medzi ďar−
motskými chlapcami pobehovalo
aj dlhovlasé dievčatko − futbalistka
Karin Kőrősová. Futbalový krst pre
slovenskoďarmotské družstvo žia−
kov neskončilo síce s priaznivým
výsledkom, ale spokojné boli obe
družstvá. V tento deň navyše vy−
hrali aj všetky deti v Slovenských
Ďarmotách, pretože dospelí sa po−
starali o to, aby mládež obce, kto−
rá je vstupnou bránou do
Slovenska bola zdravá a športu−
chtivá a hlavne, aby ju nezlákali
nástrahy súčasného života, kto−
rých je všade okolo nás viac než
dosť.                      Text a foto: 

− R. HORNÁČEKOVÁ −  

Projekt "Srdiečko − ihrisko pre najmenších" sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream 

O čo bol Deň detí v Slovenských Ďarmotách oneskorenejší, o to bol štedrejší

Slovenskoďarmotské srdiečka dostali Srdiečko
(a všetci bohaté občerstvenie zadarmo) 

Deti sa nevedeli nových 
atrakcií nabažiť

Denisa Árvayová prevzala spolu s riaditeľkou MŠ Katarínou
Beňovičovou lopty, ako dar družobnej obce Iliny v Maďarsku, ktorý

doniesla zástupkyňa starostu Esztera Veres 

Na prenosnom detskom dopravnom ihrisku Ing. V. Gabúľa, 
sa deti za asistencie jeho dcéry Agnes, zaúčajú 

do pravidiel cestnej premávky 

Katarína Beňovičová, riaditeľka materskej školy, v areáli ktorej sa
ihrisko nachádza, sa už teší na ďalšie vynovenie škôlky

V tieni starých stromov, ktoré robia príjemný chládok na vynove−
nom ihrisku  Srdiečko, si posedeli a občerstvili sa celé rodiny  
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O tom, aké je pre seniorov veľmi
dôležité, aby aj po odchode na za−
slúžený odpočinok ostali v kontakte
s im blízkymi osobami, asi netreba
nikoho zvlášť presviedčať. Tešia
nás preto informácie nielen o aktív−
nych senioroch, ale aj o novovznik−
nutých stavovských organizáciách
Jednoty dôchodcov Slovenska v o−
krese. K nim patrí aj ZO JDS v Že−
lovciach, ktorá vznikla len v sep−
tembri minulého roka, ale za necelý
rok stihli jej členovia usporiadať už
množstvo pekných aj užitočných
akcií. Predsedom tejto ZO JDS je
Dezider Máťáš, ktorý je nielen hlav−
ným organizátorom podujatí, ale sa
aj snaží, aby želovskí seniori žili
zdravo a aktívne prežívali jeseň
svojho života. Pod jeho vedením sa
stretávajú na rôznych akciách, a aj
na toto leto majú v pláne rôzne zá−
jazdy na kúpaliská, púte a kultúrne
podujatia. 

Pravidlo, že kde je vôľa tam je aj
množstvo dobrých nápadov, sa po−
tvrdzuje aj v prípade želovskej or−
ganizácie, keď sa jej členom poda−
rilo pripraviť množstvo dobrých po−
dujatí, z ktorých niektoré spomenie−
me. Posedenie pri čaji 18. 1. 2013
bolo spojením príjemného s užitoč−
ným. S dlhoročným včelárom
Júliusom Oravcom besedovali o u−
žitočnosti včelieho medu pre ľudský
organizmus a pre porovnanie o−
chutnali rôzne vzorky medu a
medoviny. Súčasťou podujatia
bola aj beseda s PharmMgr.
Milenou Ivanovou o prospeš−
nosti očisty tela a ducha.

Členky ZO JDS navštívili 17.
februára DSS a DD vo V. Krtíši,
kde odovzdali bývalým obča−
nom Želoviec balíčky s ovocím
a sladkosťami. Navštívili aj
Milana Kádera, ktorý pochádza
z Dolných Plachtiniec a píše
pekné poviedky. Nostalgická
návšteva plná dojemných spo−
mienok na mladé časy prinies−
la všetkým  dobrý pocit z prí−
jemne stráveného popoludnia. 

Záhradkárom a ovocinárom bola
venovaná prednáška o ošetrovaní a
reze ovocných drevín, v rámci ktorej
im radil odborník na rez a tvarova−
nie korún stromov Anton Svatík. Na
tému triedeného komunálneho od−
padu hovorili so zamestnancom
OcÚ Miroslavom Obertinom. 

MUDr. Anna Šebőková poradila
seniorom ako správne dodržiavať
životosprávu vo vyššom veku, ako
správne užívať lieky, a ako sa vyhý−
bať chorobám. V marcové popolud−
nie si zaspomínali na želovského
rodáka  spisovateľa Zsély Nagy
Lajosa a v podaní Ing. Ondreja

Bőhma a Mariky Jadroňovej si vy−
počuli úryvky z jeho diela. Ing. O.
Bőhm porozprával zaujímavosti zo
života tohto spisovateľa, pobavili sa
na vtipných historkách o ňom, pre−
tože mnohí prítomní ho dôverne po−
znali a jeho pôsobenie v Želovciach
zanechalo v mnohých hlboké spo−
mienky.

Obecný úrad Želovce veľmi oce−
ňuje aktívnu činnosť JDS v obci, a
preto aj podporuje činnosť tohto ob−
čianskeho združenia a vychádza im
v ústrety kedykoľvek potrebuje. Pre
členov zriadil klub, v ktorom sa stre−
távajú pri príležitosti rôznych podu−
jatí. Už v tomto klube sa konala vý−

stava a ochutnávka
medu, medovníkov a
medoviny, ale aj kurz
ozdobovania kraslíc.
Mnohé členky zdru−
ženia sa zdokonalili v
zdobení  perníkov, a
tie, ktoré to ešte ne−
ovládali, sa mohli na−
učiť pod dohľadom
zručnej pernikárky Ľu−
bici Mitterovej.  

S pracovníčkami Sociálnej pois−
ťovne, pobočka Veľký Krtíš besedo−
vali na tému dôchodkov s prihliad−
nutím na stále sa meniace predpisy
a zákony. 

Želovskí  dôchodcovia oslávili aj
1150. výročie  príchodu vierozvest−
cov  sv. Cyrila  a Metoda na naše
územie. Pri tomto výročí a pri príle−

žitosti 20. výročia vzniku Slovenskej
republiky usporiadali 30. júna kul−
túrny deň, na ktorom sa zúčastnili
nielen členovia, ale aj občania ob−
ce, kde všetkých privítal predseda

ZO JDS Dezider Máťáš.
K prítomným sa prihovo−
ril aj starosta obce Ing.
Július  Makó, CSc., ktorý
vyjadril radosť zo vzniku
tejto organizácie, ktorá
svojimi  aktivitami pri−
spieva  k rozvoju kultúry
v našej obci. Slávnostný
príhovor o význame tohto
podujatia predniesla
Helena Bečkeiová.
Otvorením našej sláv−
nosti bol aj  hymnus
"Proglas",  ktorý  zareci−
tovala členka našej zá−
kladnej organizácie
Jozefína Nyékiová. Náš
program spestrili spevom
a tancom dvojičky Miško
a Megi  Pőlhošovci  z V.
Krtíša. Spestrením prog−
ramu bola aj módna pre−
hliadka. Svoje rozprávač−

ské umenie predviedol  ThMgr. Ján
Ďurov  z V. Krtíša, ktorý pripomenul
hlavne mladšej  generácii život  a
zvyky  našich predkov. Potom na
gitare zahrala žiačka ZŠ v Želov−
ciach Sofia Matušovová a predsta−
vil sa spevácky súbor z Vrbovky,
ktorý u nás účinkoval prvýkrát.
Súčasťou osláv bola aj výstavka
ručných prác. Všetci si pochutnali
na dobrých zákuskoch, halászlé a
poľovníckom guľáši. Nasledovalo
žrebovanie tomboly a každý už ne−
trpezlivo čakal, či sa na neho u−
smeje šťastie. O príjemné posede−
nie pri dobrej hudbe  sa postarala
skupina Szolosi − Gipsy − Bend zo
Šiah. Naši seniori sa tešili, že  pek−
né  slnečné nedeľné popoludnie
mohli takto príjemne stráviť pri dob−
rom  programe a príjemnej hudbe.

Občianske združenie Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) vzniklo v roku 1990 a jeho hlavným cieľom
je pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku, chrániť ich práva, sledovať vý−
voj ich životnej úrovne, poskytovať sociálnu, zdravotnú a právno − poradenskú pomoc a podporovať
kultúrno − spoločenské aktivity seniorov. JDS je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG
(Európska  organizácia starších ľudí a ESO (Európska seniorská organizácia).

Môžu byť vzorom pre ostatných dôchodcov

V rámci ostatného podujatia si
členovia v rámci pekného programu

pozreli aj módnu prehliadku

Práca šľachtí − aj v rámci tohto hesla sa členovia ZO JDS Želovce
stretli na brigáde na Pažiti

Aktivít počas 10 − mesačnej 
existencie stihli neúrekom. 

K nezabudnuteľným zážitkom
patrí aj návšteva výstavy 

Flora v Bratislave

Výsadba skalky pri kaplnke sv. Urbana 
v Údolí želovských pivníc

Z výstavy ručných prác

Nielen za túto akciu, ale aj za všetky aktivity patrí poďakovanie všet−
kým 75 členom, no najmä členkám a členom výboru: Zlatici Bakšovej,
Margite Opánskej, Zuzke Kajtorovej, Valérii Régovej,  Helene
Bečkeiovej, Erike Babiarovej, Jozefíne Nyékiovej, Petrovi
Kiššimonovi, Štefanovi Mrvovi, ktorí pod vedením svojho predsedu
Dezidera Máťaša robia život želovských seniorov zmysluplnejším. 

− red − 
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Zo spomínaných projektov by
som v prvom rade uviedla štvor−
mesačný pobyt našich troch žiakov
(Jany Hartlovej, Miriam Žemličko−
vej a Maťa Zeleňáka) na Kréte, kto−
rí pracovali v oblasti manažmentu
cestovného ruchu a hotelierstva.
Vrátili sa s obrovskými skúsenosťa−
mi a s nádhernými zážitkami. Po
tomto pobyte žiačka J. Hartlová ú−
spešne zmaturovala a vrátila sa na
Krétu, kde momentálne pôsobí.
Prajeme jej veľa úspechov aj za
hranicami Slovenska.

Ďalším úspešným projektom bol
ACES, ktorý pozostával z troch
častí a to návštevy Slovinska,
Vysokých Tatier, Maďarska a zá−
verečné vyhodnotenie sa uskutoč−
nilo v Senci. Keďže to bol projekt
troch krajín, spolu s našimi žiakmi
tam boli študenti z Čiech a
Maďarska. Zúčastnila som sa po−
bytu s mojimi žiakmi vo Vysokých
Tatrách, a tak mi ostali pekné zá−
žitky.  Priateľstvá medzi nimi pretr−
vávajú dodnes. Projekt Leonardo
Da Vinci umožnil mesačný pobyt v
nemeckom Lipsku dvanástim na−
šim žiakom už po druhýkrát.
Okrem odbornej praxe navštívili v
rámci svojho voľného času historic−
ké pamiatky v Halle, Berlíne,
Drážďanoch, nadviazali nové pria−
teľstvá, získali pracovné kontakty a
množstvo nových poznatkov a skú−
seností.  Dva dni pred skončením
pobytu som osobne vycestovala za
žiakmi do Lipska.  Naši partneri, u
ktorých žiaci vykonávali odbornú
prax, vyslovili veľkú spokojnosť s
ich prácou. Naši žiaci tak
presvedčili svojou odbor−
nosťou a dostali ponu−
ky pracovného uplat−
nenia sa v spoloč−
nosti Vitalis.  
Nesmierne ma to

teší, že naši žiaci
šíria dobré meno
našej školy aj v za−
hraničí. 

Toto sú naši 
najlepší... 

Zo športových aktivít spomenie−
me lyžiarsky kurz, na ktorom sme
boli vďaka spolupráci s družobnou
školou v Szécsényi. Týždeň strávený
na Bielych Vodách priniesol príjemné
lyžovanie a zaujímavé večery trávené
pri krbe. Naša škola dosahuje výbor−
né úspechy v športovej streľbe, kde si
naše družstvo (Juraj Veselka, Alex
Mika, Rastislav Kozár) na majstrov−
stvách kraja v Moštenici vybojovali
historický postup na majstrovstvá
Slovenska do Budmeríc. Majstrom
kraja sa stal Juraj Veselka. 

Medzi ďalšie naše úspechy patrí aj
umiestnenie našej žiačky Martiny
Kováčovej na 1. mieste v okresnom
kole Škultétyho Zornička. Aj tento rok
sme ocenili mimoriadne nadaných a

talentovaných žiakov, kde štafetu po
Lukášovi Vajovi v tomto školskom ro−
ku prevzal Marcel Kazi, ktorý síce štu−
doval odbor grafik digitálnych médií,
ale excelentne sa presadil na kraj−
ských súťažiach v nemeckom jazyku.
Jeho schopnosti sa prejavujú kreativi−
tou, pohotovou konverzáciou a doko−
nalým akcentom. Je skromný, nená−
padný, srdečný, so zmyslom pre hu−
mor, ktorý okrem nemeckého jazyka
miluje aj angličtinu, čo dokázal aj ú−
spešným zvládnutím maturitnej skúš−
ky z oboch jazykov. Marcel je bojov−
ník, pretože od prvého ročníka až po
štvrtý pravidelne obsadil v školských
a okresných súťažiach 1. miesto a na
krajskom kole trikrát 2. miesto na
Olympiáde z nemeckého jazyka. Je
to žiak, ktorý zvláda jazyk bez "bifľo−
vania", sleduje nemecké a anglické
vysielania a chatuje s Američanmi a
Nemcami. Jeho snom je pracovať v
nádhernej krajine hôr − vo Švajčiarsku
− a preto mu prajem, aby sa jeho sny
splnili podľa jeho predstáv.

Viliam Mihálik, žiak  odboru elektro−
technika, sa aktívne počas celého
štúdia zapájal do Stredoškolskej od−
bornej činnosti, čoho výsledkom bolo
prvenstvo v okresnej súťaži, ako aj pr−
venstvo na krajskej súťaži SOČ v
Banskej Bystrici. V celoslovenskej
prehliadke SOČ so svojím robotom
obsadil pekné 4. miesto, kde predsta−
vil svoj výrobok "Robot Error", kto−
rý sleduje čiernu stopu na bielom
podklade Sám si ho konštrukčne aj
obvodovo navrhol. Na súťaži robo−
tov organizovanou Slovenskou
technickou univerzitou v Bratislave,
na ktorú sa sám prihlásil, obsadil
10. miesto. Vilo predviedol, ako má
vyzerať obhajoba praktickej matu−
ritnej skúšky, kde členovia komisie
s úžasom a obdivom skonštatovali
priam so "zimomriavkami na chrb−

te" vysokú kvalitu obhajoby. Vilovi
by som chcela popriať veľa úspe−
chov na vysokej škole a poďakovať
mu za šírenie dobrého mena našej
školy. 

Veľký úspech mal týždeň prežitý
s Američanmi na našej škole. Žiaci
si precvičili konverzáciu v cudzom
jazyku a počuli naživo pravú an−
gličtinu s identickým prízvukom, či
už pri rozprávaní na rôzne témy,
nechýbali ani jazykolamy či vtipy,
ako aj slová z hovorovej angličtiny.
Malo to obrovský význam a tešia
sa na stretnutie opäť o rok. 

Na záver by som chcela vysloviť
spokojnosť s priebehom celého
školského roka. Nesmierne ma po−
tešila úspešnosť našich maturantov
na praktickej ako aj teoretickej čas−
ti maturitných skúšok.  Verím mo−
jím žiakom, že budú dôstojne po−
kračovať v "šľapajách" svojich star−
ších spolužiakov a v úspechoch
budú v nich naďalej vynikať.  Preto
chcem ešte raz popriať všetko dob−
ré naším absolventom a verím, že
čas letných prázdnin prinesie všet−
kým žiakom veľa pekných zážitkov,
chvíle oddychu a nové priateľstvá.
Všetkým prajem pekný druhý pol−
čas prázdnin.                     −red−

Prvý rok vo funkcii riaditeľky Strednej odbornej školy na Poľnej vo Veľkom Krtíši hodnotí Ing. Zuzana Bosmanová

Úspechy žiakov hovoria samé za seba 
Aj tento školský rok, tak ako iné, sme ukončili bilancovaním a je−

ho vyhodnotením. Z môjho pohľadu riaditeľky tejto školy to bol veľ−
mi úspešný rok, nakoľko sa nám podarilo zapojiť sa a zrealizovať
niekoľko projektov, mimoškolských aktivít a dosiahnuť to, že nás
naši žiaci reprezentovali na súťažiach a podujatiach v rámci regió−
nu, kraja i celoslovenskej úrovni, dokonca i v zahraničí.

Týždeň s Američanmi
mal veľký úspech

Lukáš Vajo        Marcel Kazi

Viliam
Mihálik Slávnostné ukončenie 

školského roka 2012 / 2013
Ing. Zuzanou Bosmanovou,

riaditeľkou SOŠ

Študijný pobyt na ostrove Kréta
− M. Žemličková a M. Zeleňák

V rámci projektu
Leonardo da Vinci

strávili žiaci mesačný
pobyt v Lipsku

Majstrovstvá kraja v športovej
streľbe v Budmericiach, zľava − 
J. Veselka, R. Kozár a A. Mika

Študenti, ktorých výsledky 
motivujú aj ostatných
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Samotný Deň obce však bol už
len vyvrcholením usilovnej vyše
mesačnej práce celého obecného
zastupiteľstva. Po skúsenostiach s
organizovaním spoločenských akcií
v predchádzajúcich rokoch veno−
vali pozornosť hlavne príprave pes−
trého programu pre všetky vekové
kategórie, od najmenších až po se−
niorov. Obec nedisponuje veľkými
finančnými prostriedkami, a tak bo−
lo potrebné obrátiť sa aj na spon−
zorov, hlavne takých, ktorí majú
blízky vzťah k obci, či už ako rodá−
ci, alebo inak spriaznení so súčas−
nými obyvateľmi. Hlavné však bolo
priateľstvo a pocit spolupatričnosti
k obci.

Na dni obce sa začali prví zvŕtať
ešte pred začatím oficiálnej časti
súťažiaci vo varení guľášu. V pries−
toroch okolo obecného úradu − v o−
becnom parku, bolo rozostavených
šesť kotlov pripravených, aby sa
naplnili obľúbenou dobrotou typic−
kou pre posedenia v prírode.
Súťažiacim hlavnú surovinu, mäso,
zabezpečilo PZ TOPOĽ Ľuborieč−
ka a ostatné, väčšinou utajované
ingrediencie, si všetci priniesli sa−
mi. Medzi sebou súperili družstvá
vytvorené z miestnych obyvateľov
z bytoviek, chalupári, skupiny oby−
vateľov obce, zmiešané družstvo z
Dolnej Strehovej a z Pôtra a vďaka
nim všetkým od rána celé okolie o−
becného úradu rozvoniavalo cibuľ−
kovou a guľášovou vôňou.

O občerstvenie sa postarala
Viktória Dobrocká, ktorá prevádz−
kuje v obci obchod s potravinami.
Neboli to len nápoje, ale aj rozvo−
niavajúce pečené klobásky, ktoré
tíšili hlad účastníkov, kým súťažiaci
dovarili súťažné voňavé guľáše.

Cesta v obci sa rozžiarila krásny−
mi obrázkami, ktoré na asfalt ma−

ľovali od najmenších škôlkarov až
po školákov z našej obce. Pre deti
bola pripravená malá a veľká tram−
polína, jazda na motorovej štvor−
kolke, na terénnom aute po okolí
obce a pre väčšie deti aj jazda na
motokáre. Deti, ale aj dospelých,
zaujala aj streľba zo vzduchovky a
malorážky, ktorú  zabezpečili čle−
novia poľovníckeho združenia. V
streľbe zo vzduchovky vyhrala
Anna Rybárska. Na ďalších mies−
tach skončili Vladimír Bakoš a
Matej Kovaľ. V malokalibrovke zví−
ťazil Matek Kovaľ a ďalší v poradí
boli Vladimír Bakoš a Pavol Beňo.
Veľký záujem detí bol aj o maľova−
nie na tvár − preto takmer každé
dieťa bolo ozdobené krásnymi mo−
tívmi  kvetov spod rúk dievčat, kto−
ré mali plné ruky práce. 

Novou akciou, ktorá mala na Dni
obce premiéru, bola jazda zručnos−
ti na automobile − mini rally, ktoré
mohli absolvovať iba súťažiaci nad
15 rokov. Jednoznačne v tejto dis−
ciplíne zvíťazil Marian Polák a na
ďalších miestach skončili Matej
Kovaľ a Ján Činčura. Tradične po−
čas dní obce býva futbalový turnaj.
V tomto ročníku sa turnaja zúčast−
nilo šesť družstiev. Okrem domá−
cich to boli družstvá nielen z blíz−
keho okolia, z Prielohu, Dolnej
Strehovej, ale aj Z Viesky, Malých
Zlievec a z Horných Strhár.
Domáci, žiaľ, skončili na posled−
nom mieste. Víťazom turnaja sa
stalo družstvo z Prielohu, ktoré vo
finále zdolalo družstvo z Horných
Strhár. Na treťom mieste skončilo
družstvo z Malých Zlievec.

Vyvrcholením doobedia bolo vy−
hodnotenie súťaže vo varení guľá−
šu. Všetky guľáše boli výborné, a
tak hodnotiaca komisia mala veľmi
ťažkú úlohu − rozhodnúť, ktorý je

najlepší. Nakoniec ako "super gu−
ľáš" bol vyhodnotený guľáš varený
pod vedením Petra Krčmárika. Na
druhom a treťom mieste skončil gu−
ľáš, ktorý uvarili zmiešaná skupina
z Dolnej Strehovej a bytovky so
šéfkuchárom Jánom Činčurom a
chalupársky guľáš skupiny
Vojenčiakovci a Kovaľovci so šéf−
kuchárkou Ivou Vojenčiakovou. Z
guľášov neostalo nič, čo bola tou
najkrajšou odmenou pre všetkých
súťažiacich. Športové akcie pokra−
čovali až do večera, kedy s napä−
tím účastníci − diváci očakávali vy−
stúpenie divadelného súboru
"Divadlo bez groša" a ich hru
Spadla z čerešni. Diváci do po−
sledného miesta zaplnili kultúrny
dom a nadšeným potleskom odme−
ňovali výkony amatérskych hercov,
ktorí nám vinikajúcimi výkonmi u−
kázali typický dedinský život so
svojimi humornými stránkami. 

Bohatá tombola, do ktorej ceny
venovali sponzori, firmy z okolia a
z Veľkého Krtíša, ako aj poslanci o−
becného zastupiteľstva a obyvate−
lia obce, bola ďalším zaujímavým
bodom programu. Všetkým spon−
zorom patrí veľká vďaka za ich po−
diel na tomto vydarenom dni.
Hlavnou výhrou v tombole bolo

malé prasiatko, z ktorého sa tešil
Pavel Pleviak. Program aj ďalej na−
beral na obrátkach diskotékou pod
holým nebom, na ktorej sa všetci
dobre zabávali − domáci, aj hostia,
mládež, ale aj babičky si v plnej
miere vychutnali zábavu, na akú
tak skoro nezabudnú.

Bol to vydarený deň. Každý sa
mohol zabaviť do sýtosti. Deň obce
sa v Ľuboriečke tak stáva už kaž−
doročne stretnutím rodákov, ale aj
priateľov dobrej pohody. Vďaka za
skvelé zážitky patrí v prvom rade
celému obecnému zastupiteľstvu,
všetkým sponzorom, divadelnému
súboru, ale hlavne všetkým účast−
níkom Dňa obce − všetkým ľuďom
dobrej vôle. 

− RSDr. VLADIMÍR VARGA −  

Príjemné stretnutie, ktoré sa stáva peknou tradíciou
Už od ranných hodín 6.7.2013 do malej obce Ľuboriečka začali prú−

diť autá s poznávacími značkami nielen z okresu Veľký Krtíš, ale aj z
iných okresov. V priebehu hodiny sa obecné priestory zaplnili tak, že
už nebolo ani kde zaparkovať. To začali prichádzať návštevníci tretie−
ho ročníka Dňa obce, ktorej počet ľudí sa v priebehu hodiny zvýšil na
dvojnásobok. Starosta obce Ján Žilka tak mohol s úsmevom a spo−
kojnosťou otvoriť podujatie. Zároveň im zaželal príjemne strávené
chvíle pri  bohatom programe, ktorý obec pripravila nielen pre svo−
jich stálych obyvateľov a ich príbuzných, ktorí už v obci nebývajú, ale
aj pre všetkých návštevníkov z okolitých, či vzdialenejších obcí. 

Občerstvovacia „stanica“

Starosta s dôležitou 
ingredienciou

Naši skôr narodení na diskotéke

Domáci futbaloví reprezentanti

Presné mušky si
zmerali dve 

generácie strelcov
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Medzi vystúpeniami sa súťažilo v
pití piva, návštevníci si skúšali svo−
ju zručnosť v hrnčiarstve, deti aj
dospelí si nechali maľovať na tvár.
Retro disko pokračovala až do rá−
na. Samozrejme, nechýbali zabí−
jačkové špeciality, päť kotlíkov gu−
ľáša a pod. Za zdarný priebeh ak−
cie patrí poďakovanie okrem
Kornelovi Bobálovi, ktorý celé po−

dujatie konferoval, všetkým akti−
vačným pracovníkom, pracovníkom
obecného úradu, ako aj všetkým
prítomným poslancom, ktorí zvládli
zabíjačku ako aj výrobky na jednot−
ku. 
Ing. Ladislav Majdán, starosta ob−

ce: "Dvojdňové oslavy obce po−
kračovali v nedeľu už skoro ráno
spoluprácou aktivačných pra−

covníci a futbalového výboru na
príprave futbalového turnaja, ale
aj ďalšieho veľmi chutného gu−
ľášu. Turnaj bol zabezpečený na
vysokej profesionálnej úrovni −
bolo perfektne pripravené ihris−
ko a jeho okolie, k dispozícii bol
nafukovací hrad, trampolína,
cukrová vata, pop−corn a rôzne

iné stánky," vymenoval atrakcie
pripravené obcou pre svojich spo−
luobčanov starosta Leseníc. 

Poobede okolo 17,00 hod. zavítal
do Leseníc aj poslanec NR SR Ing.
Ľudovít Kaník, člen SDKÚ−DS a
kandidát na post župana BBSK. V
našej obci, ako v prvej v okrese,
zasadil župnú lipu na námestí a
prihovoril sa prítomným občanom.

Vydarenú dvojdňovú akciu finan−
čne podporil aj BBSK.          −red−

Po tejto informácii hovorili baní−
ci o pripravovanej pietnej spo−
mienke na baníkov, ktorí to naj−
cennejšie, život, stratili pri plnení
pracovných povinností. 

Pamätným dňom je 10. august
a v ten deň by členovia cechu ra−
di pripravili spomienkový pochod,
ktorý by začal pri slobodárni na
Nemocničnej vo V. Krtíši a sme−
roval by cez SNP, M. R. Štefáni−
ka a Banícku k pamätníku baníc−
tva v našom meste. Tu, pri spo−

mienke na svojich bývalých kole−
gov, by členovia cechu i ostatní
účastníci sprievodu zapálili svieč−
ky a položili vence na počesť za−
hynutých baníkov. Ak si teda aj
vy chcete uctiť pamiatku svojich
rodinných príbuzných, priateľov,
kamarátov či kolegov, môžete sa
zúčastniť spomienkového sprie−
vodu 10. 8. od 17.00 hod. Pokiaľ
možno aj v slávnostnej uniforme.
Prípadné časové zmeny vám o−
známime.                       −red−

Lesenický víkend kultúry, športu a zábavy na jednotku  
Pri príležitosti 769. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Lesenice sa v dňoch 13. − 14. 7. si v nej zorganizovali na miestnom futbalo−
vom ihrisku dvojdňový deň obce. V sobotu s bohatým programom, na ktorom vystúpilo niekoľko folklórnych  skupín družobných obcí Szanda
a Ilíny, deti z materskej školy (krásna včielka Fatima), FS Agačinka z Bátorovej a Krtíšan, deti zo ZŠ V. Čalomija, športovo zábavná Zumba,
skupina KREDENC z Maďarska. Divákov pobavil humorný program protagonistov z Csitáru, tanečný súbor Hont z Vinice a  Karneval z Vinice. 

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 159 000
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

Užitočné telefónne čísla

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

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.
29. 7. ČIERNY OROL 

(Nemocničná)
30. 7. PANACEA (SNP)
31.7. BIELY LEV (Banícka)
1. 8. Dr. MAX (v nemocnici)
2. 8. AQUA VIVA (SNP)
3. − 4.8. BELLADONNA (SNP)

ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš
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.

Do Leseníc zavítal aj poslanec NR SR Ing. Ľudovít Kaník, 
kde zasadil prvú „župnú lipu“ v okrese

Na svoj deň obce sa prišli pozrieť
takmer všetci Leseničania

Na pravidelnom stretnutí sa zišli členovia baníckeho Cechu
Dolina vo V. Krtíši na starej slobodárni. V úvode informoval pred−
seda cechu Ing. Branislav Mojžiš o návšteve 15. Európskeho dňa
baníkov a hutníkov a 6. Stretnutia slovenských banských miest a
obcí v Košicicach. Na tomto medzinárodnom podujatí, kde bolo
približne 2 000 baníkov a hutníkov z celej Európy, sa zúčastnilo
aj 8 členov Cechu Dolina. 

Chcú si uctiť svojich kolegov

Kultúrny program na
pódiu bol veľmi pestrý
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n Kde a kedy ste zažili svoju naj−
krajšiu dovolenku? 
"Najkrajšie dovolenky boli strá−

vené  spolu s našimi dcérami v
Grécku, Taliansku a Chorvátsku,
keď boli ešte malé. Ale asi naj−
krajší dovolenkový zážitok som
prežil vlani spolu s manželkou v
Egypte. Neopakovateľné zážitky
v sprievode mladého muža po−
chádzajúceho z Káhiry, ktorý
nám so svojim autom robil o−
sobného sprievodcu. 

Precestovali sme asi
2000 km po Egypte a tie zážitky
z Káhiry, Gízy, Luxoru či Údolia
kráľov nám navždy zostanú v
pamäti. Nehovoriac o zážitkoch
pri plavbe po Níle. Kultúra arab−
ského sveta je fascinujúca, his−
tória pyramíd, Egyptského mú−
zea v Káhire a v neposlednom
rade sme zažili obdobie ramadá−
nu, ktorý je deviatym mesiacom
roka podľa islamského lunárne−
ho kalendára. Počas toho me−
siaca je moslim povinný počas
denných hodín zdržať sa akého−
koľvek jedenia, pitia, fajčenia a−
l e b o

milovania. Sebazapretie mosli−
mov v 45 stupňových horúča−
vách bolo neskutočné, ale
vo mne to nechalo veľké po−
naučenie. 

n Kam sa chystáte tento rok na
dovolenku? 

„Tento rok je to bez plánu,
možno na poslednú chvíľu
niečo príde. Rád by som videl
Bulharsko, tam som za totality
nebol,  ako mnohí družstevníci
v tom čase.“

n Máte nejaké vysnívané miesto
na svete, ktoré by ste chceli na−
vštíviť a viete prečo o takomto
mieste snívate? 

„Vysnívané miesto je možno
New York, miesto pádu dvoji−
čiek, alebo Niagarské vodopá−
dy v Severnej Amerike. 

Nášmu komentátorovi E.
Vladárovi a celej jeho rodine že−
láme krásnu dovolenku a splne−
nie ďalších cestovateľských
snov. 

Egypt a jeho kultúra 
v kocke 

Hoci až 93 percent územia
Egypta tvorí nehostinná púšť, je to
najnavštevovanejšia africká  kraji−
na. Jej história siaha až do roku
4000 pred n.l. Pyramídy, hrobky
kráľov čí chrámy lákajú milióny tu−
ristov,

ktorí doslova dychtia po rôz−
nych zaujímavostiach o tejto kraji−
ne. Niektoré si pripomeňme:  

Ešte pred 9000 až 5000 rokmi
pred n. l. bola Sahara pokrytá roz−
siahlymi plochami lúk a lesov s
množstvom jazier a riek. Okolo ro−
ku 4500 pred n. l. začala vysychať
a meniť sa na púšť. Egypťania u−
ctievali 150 bohov. Ako prvý vzni−
kol kult slnka okolo boha Re. V
Egypte žili ľudia s tmavou pokož−

kou, čiernymi vlasmi a zele−

nými oča−
mi, na svoju krajinu boli veľmi hrdí
a vo svojom jazyku ju nazývali
Kemet − milovaná (obrábaná) zem.
Tento národ bol veľmi vzdelaný a
už v antike bol považovaný za ko−
lísku ľudstva. V niektorých chudob−
nejších štvrtiach Káhiry sa tiesni na
ploche 1 km2 viac než 100 000 ľu−
dí. V dôsledku nedostatku zrážok,
Egypt takmer nemá riečnu sieť. Níl

je jedinou stálou egyptskou riekou.
Suezský prieplav sa pokladá za
strategickú vodnú cestu, ale pre
najväčšie tankery je nesplavný.
Prieplav kráti o 10 000 km ob−
chodnú cestu do Indie a juhový−
chodnej Ázie. V Egypte sa nena−

c h á −
dzajú nijaké lesy. Rastlinstvo na
púšťach je veľmi biedne. Egyptský
"strom života" − datľová palma − po−
skytuje ročne 64 − 100 kg sladkých
plodov. V marci a apríli vanie v kra−
jine horúci púštny vietor zvaný
Chamsin, ktorý na 50 dní pokryje
celú krajinu žltohnedým pieskom a
prachom. Vedci predpokladajú, že
Cheopsovu pyramídu mohlo stavať
asi 20 000 robotníkov asi 20 rokov.
Doba karaván pomaly končí. Na
prepravu tovaru sa používajú pre−
dovšetkým kone a somáre, ako
ťažné zvieratá sa používa hovädzí 

dobytok. Červené more má názov
podľa výskytu morskej riasy, ktorá
ho vo väčšom množstve zafarbuje
do červena, inak je jeho farba tma−
vomodrá a jeho teplota nikdy ne−
klesne pod 22 stupňov. V dvoj−
chráme zvanom Kom Ombo bolo
objavených niekoľko mumifikova−
ných krokodílov.  

Oficiálnym úradným jazykom je arabčina. Základom písma je 28 hlá−
sok a číta sa sprava doľava. Arabština sa používa v masmédiách a pri
oficiálnych príležitostiach. Samotní Egypťania sa dorozumievajú dia−
lektom. Keďže Egypťania verili na posmrtný život, museli mať v hrobke
množstvo jedla a predmetov. Napr. v Tutanchamonovej hrobke boli ná−
jdené baly s pečenými husami. Paradoxom je, že hoci sa v Káhire na−
chádza najstaršia, nepretržite fungujúca univerzita na svete, v Egypte
je až 51 %  dospelých obyvateľov negramotných. V súčasnosti je táto
destinácia známa aj nepokojmi, preto sa dobre informujte v prípade vy−
cestovania, ako je na tom vami vybrané miesto.          Pripravila : − rh− 

Dovolenková pohľadnica priateľov Pokroku 

Egypt je fascinujúci
K množstvu futbalových komentátorov Pokroku patrí aj

Ervín Vladár, ktorý nám ochotne odpovedal
na naše anketové otázky: 

Fotografie z archívu E. Vladára
ako spomienky na nezabudnuteľnú

dovolenku v Egypte
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1. kolo − Ne 4.8. o 16:30
Buzitka − Sklabiná 
D. Strehová − Olováry 
Jesenské − Príbelce 
Balog n. Ipľom − Čebovce 
Tomášovce − Tornaľa 
S. Ďarmoty − Mýtna 
Radzovce − Lubeník 

2. kolo − Ne 11.8. o 16:30
Sklabiná − Lubeník 
Mýtna − Radzovce 
Tornaľa − S. Ďarmoty 
Čebovce − Tomášovce 
Príbelce − Balog n. Ipľom 
Olováry − Jesenské 
Buzitka − D. Strehová 

3. kolo − Ne 18.8. o 16:00
D. Strehová − Sklabiná 
Jesenské − Buzitka 
Balog n. Ipľom − Olováry 
Tomášovce − Príbelce 
S. Ďarmoty − Čebovce 
Radzovce − Tornaľa 
Lubeník − Mýtna 

4. kolo − Ne 25.8. o 16:00
Sklabiná − Mýtna 
Tornaľa − Lubeník 
Čebovce − Radzovce 
Príbelce − S. Ďarmoty 
Olováry − Tomášovce 
Buzitka − Balog n. Ipľom 
D. Strehová − Jesenské 

5. kolo − Ne 1.9. o 15:30
Jesenské − Sklabiná 
Balog n. Ipľom − D. Strehová 
Tomášovce − Buzitka 
S. Ďarmoty − Olováry 
Radzovce − Príbelce 
Lubeník − Čebovce 
Mýtna − Tornaľa 

6. kolo − Ne 8.9. o 15:30
Sklabiná − Tornaľa 
Čebovce − Mýtna 
Príbelce − Lubeník 
Olováry − Radzovce 
Buzitka − S. Ďarmoty 

D. Strehová − Tomášovce 
Jesenské − Balog n. Ipľom 

7. kolo − Ne 15.9. o 15:30
Balog n. Ipľom − Sklabiná 
Tomášovce − Jesenské 
S. Ďarmoty − D. Strehová 
Radzovce − Buzitka 
Lubeník − Olováry 
Mýtna − Príbelce 
Tornaľa − Čebovce 

8. kolo − Ne 22.9. o 15:00
Sklabiná − Čebovce 
Príbelce − Tornaľa 
Olováry − Mýtna 
Buzitka − Lubeník 
D. Strehová − Radzovce 
Jesenské − S. Ďarmoty 
Balog n. Ipľom − Tomášovce 

9. kolo − Ne 29.9. o 15:00
Tomášovce − Sklabiná 
S. Ďarmoty − Balog n. Ipľom 
Radzovce − Jesenské 
Lubeník − D. Strehová 
Mýtna − Buzitka 
Tornaľa − Olováry 
Čebovce − Príbelce 

10. kolo − Ne 6.10. o 14:30
Sklabiná − Príbelce 
Olováry − Čebovce 
Buzitka − Tornaľa 
D. Strehová − Mýtna 
Jesenské − Lubeník 
Balog n. Ipľom − Radzovce 
Tomášovce − S. Ďarmoty 

11. kolo − Ne 13.10. o 14:30
S. Ďarmoty − Sklabiná 
Radzovce − Tomášovce 
Lubeník − Balog n. Ipľom 
Mýtna − Jesenské 
Tornaľa − D. Strehová 
Čebovce − Buzitka 
Príbelce − Olováry 

12. kolo − Ne 20.10. o 14:00
Sklabiná − Olováry 
Buzitka − Príbelce 
D. Strehová − Čebovce 
Jesenské − Tornaľa 
Balog n. Ipľom − Mýtna 
Tomášovce − Lubeník 
S. Ďarmoty − Radzovce 

13. kolo − Ne 27.10. o 14:00
Radzovce − Sklabiná 
Lubeník − S. Ďarmoty 
Mýtna − Tomášovce 
Tornaľa − Balog n. Ipľom 
Čebovce − Jesenské 
Príbelce − D. Strehová 
Olováry − Buzitka

Rozlosovanie − V. liga dospelí sk. D − ročník 2013/2014 − Jeseň
ÚČASTNÍCI

1. 1. FK Buzitka
2. Prameň Dolná Strehová
3. FK Jesenské
4. Ipeľ Balog nad Ipľom
5. Slovan Tomášovce
6. FK Slovenské Ďarmoty
7. OŠK Radzovce
8. FK Obec Lubeník
9. Družstevník Mýtna
10. FK Mesta Tornaľa
11. Vinohrad Čebovce
12. TJD Príbelce
13. Družstevník Olováry
14. Družstevník Sklabiná
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Záštitu nad podujatím ochotne vzal
pod svoj patronát  prezident  SFZ
Ján Kováčik, ktorého v tejto súvislos−
ti oslovil plachtinský rodák a priateľ J.
Uhrina, spoluorganizátor memoriálu
Mgr. Ján Feranc, pôsobiaci v nezis−
kovej organizácii Istro Promotion.
Organizačne sa na memoriáli samo−
zrejme podieľal  domáci OFK S.
Plachtince a ObFZ V. Krtíš. Diváci,
ktorí prišli, sa mali na čo tešiť a tí, čo
neprišli, môžu len ľutovať. Hladký
priebeh memoriálu začal zápas „A“−
mužstva S. Plachtiniec proti junio−
rom z banskobystrickej Dukly, v
ktorej pôsobí aj talentovaný veľ−
kokrtíšsky hráč Jakub Kuchta. O
výsledok síce nešlo, obe mužstvá
však v predzápase ponúkli atraktív−
ny futbal s efektívnejším koncom pre

bystrickú „juniorku“, ktorá vyhrala
6:2. Po skončení zápasu dostali oba
tímy od veľkokrtíšskeho futbalového
funkcionára Jozefa Šaranka pamätné
medaile. Medzičasom už ale po (ko−
nečne) opravenej ceste na stredno−
plachtinské ihrisko dorazili futbalové
hviezdy „Old Boys“ Slovenska − všet−
ko bývalí reprezentanti! Pred hlav−

n ý m

programom si zberatelia podpisov
prišli určite na svoje a do zbierky au−
togramov im pribudli mená ako
Adamec, Maixner, Pecko, Petráš,
Kinder či Majoroš...

Pozornosť sa už potom sústredila
na hlavné pódium, kde sa chystalo
slávnostné odhalenie pamätnej tabu−
le mužovi, kvôli ktorému sa memori−
ál uskutočnil. Moderátori postupne
na pódiu privítali hostí, zástupcov ob−
ce a miestneho futbalového klubu:
Tatianu Penksovú, zástupkyňu sta−
rostu S. Plachtiniec, MUDr. Jána
Pavlova, dlhoročného  predsedu
TJ S. Plachtince, predsedu ObFZ
Ladislava Krnáča, zástupcov NO

Istro Promotion Mgr. Jána Feranca,
jej riaditeľa Júliusa Gažiho a najvyš−
šieho funkcionára slovenského futba−

lu − prezidenta SFZ Jána
Kováčika.  Najprv vystúpila
zástupkyňa starostu S.
Plachtiniec Tatiana Penksová,
ktorá všetkých privítala. V prí−
hovore zaspomínala na
Jána Uhrina, ktorý počas
svojho života takmer celý
voľný čas a úsilie venoval
futbalu v obci. 

Spomienkami na Cuľu
sa prihovoril divákom aj
MUDr. Ján Pavlov: „Bol to
veľmi dobrý človek,  ktorý
mal dve priority a nimi sa
riadil − lásku k rodine a fut−
balu. Vďaka patrí najmä je−

ho rodine, ktorá ho v jeho športo−
vej činnosti veľmi podporovala.
Futbal bol pre neho srdcovou zá−
ležitosťou, robil ho tak  oduševne−
ne, že by si z neho mohli brať prí−
klad aj funkcionári dnešnej gene−
rácie.“

Slovami uznania a chvály nešetrili
ani ďalší hostia, a ako povedal  pre−
zident SFZ J. Kováčik, aj keď J.
Uhrina osobne nepoznal, z rozpráva−
nia o ňom si je istý, že takýchto
Cuľov by slovenský futbal potreboval
ako soľ aj dnes. Pozdrav „in memo−
riam“ prišla potom na pódium  pre−
vziať  manželka J. Uhrina Vlasta so
synmi Adriánom a Marekom, ktorá−
môže byť na svojho manžela a a je−

ho deti na otca
právom

Zostava Internacionálov SR (v svetlých dresoch): Stanislav Fišan, Lacko Pecko, Štefan Maixner, Vladimír Kinder, Karol Praženica, Ondrej Krištofík, Martin Obšitník, Tibor Zátek, Marek Penksa, Róbert Semeník, Jozef Majoroš, Miloš Glonek, Ladislav Petráš, Joz
Zostava Internacionáli V. Krtíš: Ivan Brna, Zoltán Cudziš, Ján Ďuriš, Pavel Gallo, Jozef Gondáš, Karol Horn, ml., Peter Ivičič, Ján Kalmár, Ján Kliment, Róbert Koncz, Mgr. Branislav Kortiš, Marián Kortiš, Dušan Kováč, Marek Mázor, Jozef Michalčo, Ľubo Miku

JUDr. Jozef Veselý, Jaroslav Horn, Pavel Šarina, Jozef Magdič, Adrián Kováč, Lambert Tašký

„Mužov, akým bol Cuľa, by slovenský
futbal potreboval ako soľ aj dnes“

Na margo Memoriálu Jána „Cuľu“ Uhrina

Prezident slovenského 
futbalového zväzu 

Ján Kováčik:
V sobotu 13. 7. sa v Stredných Plachtinciach uskutočnilo charitatívne, športovo − kultúrne podujatie, na aké

by mohla byť pyšná ktorákoľvek obec či mesto na Slovensku. V tejto obci sa totiž rozhodli zorganizovať nul−
tý ročník  podujatia venovaný skvelému človeku a zanietenému futbalistovi  Jánovi „Cuľovi“ Uhrinovi
(* 25 .7. 1949 − † 22.12. 2001). Ten, aj keď odišiel do futbalového neba príliš skoro, stihol po sebe zanechať
nezmazateľnú pečať kvalitného hráča, trénera, ale aj otca a manžela. Na Cuľu, ako ho všetci volali, v tejto
obci nezabudli a pripravili na jeho počesť spomínaný memoriál s veľmi atraktívnym programom.

Zľava: J. Gaži, J. Kováčik, L. Krnáč, MUDr. Ján Pavlov 
a Tatiana Penksová. Na foto hore manželka J. Uhrina Vlasta

a synovia Adrián (v strede) a Marek

Pamätná tabuľa


