
Neplačte že som odišiel, len pokoj mi
prajte a v srdci večnú spomienku si

na mňa zachovajte. Slniečko ma viac
nezobudí, zaspal som tíško, keď

odchádzal deň a v tichu veľkokrtíšskeho
cintorína snívam svoj večný sen. 

Dňa 29.8 2013 sme si pripomenuli 
5. výročie, čo nás navždy opustil manžel, 

otec a starký JOZEF GEREGAY z V. Krtíša. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Spomienky na Teba 
zachovávame
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Blahoželanie 
k platinovej svadbe

Sedemdesiate výročie, 
platinovú svadbu, oslávili
26.8. HELENA A ŠTEFAN

BACSOVCI z Vrbovky.  
Drahí naši rodičia, iba

málo ľuďom je dopriate,
aby bok po boku prežili 
spoločných sedemdesiat 

rokov. O to viac nás teší, že
ste to práve Vy, ktorí ste sa dožili takéhoto jubilea.
A hoci zdravie už neslúži tak ako voľakedy, nevadí,

túto daň musí zaplatiť každý. Chceme a prajeme
Vám, aby ste medzi nami ešte hodnú chvíľu pobudli,
aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas
dokázali potešiť seba navzájom i nás všetkých, ktorí

Vás máme radi, a ktorí Vám v tejto slávnostnej chvíli
prajeme veľa zdravia, šťastia a lásky.

Dcéry: Magdaléna a Helena s rodinami, vnúčatá
Erika, Karol, Norbert, Ivetta a pravnúčatá Karolko,
Kristínka, Viktoria, Alexander, Norbert, Vivien a   Sofia. 

***
Házasságuk 70.évfordulóját ünnepelték 2013. 8. 26− án

Bacsa István és felesége Ilonka Ipolyvarbóról         
Drága szüleink! Kevés embernek adatik meg

hogy egymás mellett megéljék házasságuk 
70. évfordulóját. Mi nagyon örülünk, hogy éppen Ti

ünnepelhetitek meg ezt a jelentős jubileumot.
Szeretnénk és reméljuk, hogy még sokáig köztünk 
maradtok, szeretettel, jó szivvel megorvendeztesuk 

egymást és mindannyiunkat, akik nagyon szeretnek
benneteket. Kívánunk jó egészséget,boldogságot és sok−

sok szeretetet. Lányaitok Magdi és Ica csa−
ládjaikkal, unokák Erika, Károly, Norbert,

Iveta, és dédunokák Karcsika, Krisztínka,
Vitória, Alexander,Norbert,Vivien és Sofi.

V centre obce D. Plachtince
horelo aj o tri dni. Tentoraz hasiči
museli zasahovať pri požiari ve−
ľkokapacitného kontajnera umi−
estneného za budovou obecného
úradu. V kontajneri horeli plasty a
textilné výrobky. Operačný dôstoj−
ník vyslal na zásah troch hasičov.
Príslušníci požiar uhasili prúdom
vody. Príčinou bolo opäť nedbalé
konanie.

Oheň viac v tejto obci neúrado−
val, sirény hasičských áut však o−
päť zneli 25. 8., kvôli nehode, ktorá
sa stala v skorých ranných hodi−
nách za D. Plachtincami v smere
do Príbeliec. Havarované Daewoo
Espero, v ktorom sa zranil človek,
sa nachádzalo na streche, pričom
z neho unikali prevádzkové kva−
palín. Na miesto nehody prišli až
piati príslušníci. Pri nehode došlo
k zraneniu vodiča vozidla, ktoré−
mu bola poskytnutá predlekárska

prvá pomoc do príchodu RLP.
Hasiči havarované auto  prevráti−
li na kolesá, vykonali protipožiar−
ne opatrenia, zabránili ďalšiemu
úniku prevádzkových kvapalín a
vozidlo po zdokumentovaní neho−
dy príslušníkmi PZ odtiahli na
bezpečné miesto. 

Horelo aj  v Bušinciach 
Požiar uskladneného dreva v are−
áli mäsokombinátu v obci Bušince
bol ohlásený na operačné stredis−
ko HaZZ  19. 8. 2013. Na zásah vy−
razili traja hasiči. K požiaru sa
však nemohli dostať, pretože bola
zamknutá brána. 

Z tohto dôvodu hasiace  práce
príslušníci vykonávali pomocou
tzv. lafety z vonkajších priesto−
rov. Po otvorení brány hasiči
začali skládku dreva rozoberať
a následne zalievať vysokotla−
kovým prúdom vody. Po rozo−
bratí bolo požiarisko skontro−
lované pomocou termokamery.

− Zdroj: kpt. Ing. − Zdroj: kpt. Ing. DUŠANDUŠAN
DRIENOVSKÝ−  DRIENOVSKÝ−  

Ďakujeme za televízor   
Obecné oslavy majú punc rodinných stretnutí pri hudbe,

kultúrnom programe a chutnom občerstvení. Želovské
stretnutia občanov patria k tým najnavštevovanejším kvôli
programu aj bohatej tombole. Jedna z hodnotných cien
tohtoročného dňa obce − televízor −  urobila veľkú radosť
rodine Betky Godovej zo Želoviec. 

Za peknú cenu z tomboly ďakuje rodina Godová Za peknú cenu z tomboly ďakuje rodina Godová 
obecnému úradu a sponzorom podujatia. obecnému úradu a sponzorom podujatia. 

Hasièi u Dolnoplachtinèanov ako „na klavíri“

Obec Slovenské Ďarmoty a mesto Balassagyarmat
Vás pozývajú na 

MEDZINÁRODNÉ 
STRETNUTIE TRHOVNÍKOV

ktoré sa uskutoční v dňoch 6. 7. a 8. septembra 2013 v meste
Balassagyarmat za múzeom Palóc − Palóc Liget 

a vo dvore Základnej školy Kiss Árpád.
Trojdňový trhový festival bude sprevádzaný koncertmi, 

zábavnými  hudobnými programami, detskými a rodinnými
programami. Vstupné : 6. septembra − 1000 Ft, 7. a 8. 9. je

vstup zdarma. Prihlásenie trhových predajcov, 
pestovateľov, remeselníkov čakáme na tel .č.: 0907 254 631, 

e−mail: obecslov.darmoty@mail.t−com.skPodrobný 
program bude zverejnený na webovej stránke obce:

www.slovenskedarmoty.ocu.sk

Tri zo štyroch predminulotýždňocých výjazdov hasičov
smerovali do Dolných Plachtiniec. Pondelok 19. 8. 2013
horela suchá tráva nad touto obcou, len niekoľko desia−
tok metrov od Penziónu Babička, v blízkosti rozostava−
nej plochy. Operačný dôstojník vyslal na zásah techniku
s 3 príslušníkmi.  Požiar sa šíril pozdĺž hlavnej cesty
I/75. Na uhasenie požiaru bol použitý jeden  vysokotla−
kový prúd vody a jednoduché hasiace prostriedky.
Príčinou bolo nedbalé konanie neznámej osoby.

l Hasiči museli vodičovi z tohto auta poskytnúť 
predlekársku prvú pomoc

31.7. Dávid z Čeloviec, Viktória
z V. Krtíša, Arnold z Neniniec, Dorota
z Hrušova, 1.8. Dominika z V. Krtíša,

Kristián z V. Krtíša, 3.8. Dominika z M. Kameňa, Pavel z
Opatovskej Novej Vsi, 4.8. Bruno z V. Krtíša, Sebastián z
Opatovskej N. Vsi, 5.8. Matej z V. Krtíša, 7.8. Diana z Hrušova,
12.8. Peter z V. Krtíša, 14.8. Alexandra z V. Krtíša, 17.8. Nikolas
z V. Krtíša, Martin z V. Krtíša a 18.8. Maxim zo S. Plachtiniec. 

NARODILI SA
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Jazdecký areál pri závadskom
motoreste lemovalo množstvo
divákov, ktorí sa prišli poko−
chať krásou ušľachtilých koní.
Atraktívne preteky boli opäť u−
mocnené bohatou tombolou, v
ktorej bola hlavná cena LED
televízor s DVD prehrávačom.
Pre účastníkov pretekov bolo
pripravené chutné očerstvenie
a deti sa opäť mohli vyšantiť na
nafukovacom hrade. Pre mi−
lovníkov historických zbraní
boli určené ukážky, ktoré pú−
tali deti aj dospelých.
Nechýbali ani stánky s hračka−
mi, cukrovinkami, či suvenír−
mi s konskou tematikou.
Poľnohospodári sa zase mohli
pokochať "koňmi pod kapotou"
moderných poľnohospodár−
skych strojov, ktoré tu tak, ako
po iné roky, vystavoval hlavný
sponzor a organizátor prete−

kov Agrodružstvo Senné, kto−
rého predseda Ing. Boris
Hrdlička bol aj tajomníkom
pretekov. Samotné preteky sa
konali na výborne priprave−
nom parkúre, ktorý postavil
Ľubomír Paučo, ktorý poduja−
tie aj komentoval. Hlavný roz−
hodca bol  Jozef Paulovič a
rozhodcovský zbor ďalej tvori−
li: Alexander Bagdal a Iveta
Melišeková, technickým delegá−
tom bol Rudolf Kohút.  
Povestnou čerešničkou na tor−

te bolo tento rok vystúpenie vol−
tížneho družstva z Jazdeckého
klubu Králiky. Koníka Toti viedla
lonžérka a vedúca družstva
Alenka Dokoupilová a v šesť−
člennej skupine sa vystriedali
všetci jej cvičenci: Maroš Libič
(24 r.),  Michaela Beňušková (18 r.),
Michaela Belková (17 r.), Slávka
Popovcová (6 r.), Zdenka Popovcová

(4 r.) a iba trojročná Janka
Popovcová. Všetci zožali zaslúže−
ný potlesk, ale najväčší aplauz
patril  najmladšiemu z tria se−
stričiek iba 3 ročnej Janke.
Jedine tento drobec, z pochopi−
teľných dôvodov, potreboval
trošku pomôcť do sedla, ale na
chrbte koníka si toto dieťatko
počínalo skutočne odvážne, čo
by sme určite nedokázali ani
my, mnohí dospelí prizerajúci sa.
Voltíž, akrobatické a gymnastic−
ké cvičenie na cválajúcom koni,
bola ako jedna zo siedmich jaz−
deckých disciplín uznaná
Medzinárodnou jazdeckou fede−
ráciou v roku 1983. Zdá sa, že v
tomto sextete odvážnych jazd−
cov JK Králiky rastú budúce
voltížne hviezdy. 

Starosta obce a riaditeľ prete−
kov Miroslav Kalmár po prete−
koch vyjadril spokojnosť s toh−
toročnými pretekmi, poďakoval
jazdcom, ktorí prišli na poduja−
tie, ale aj početnej diváckej kuli−
se, ktorá si vychutnala pohľad
na ušľachtilé zvieratá s múdry−
mi očami. Podujatie sa podarilo
usporiadať na vysokej úrovni aj

vďaka štedrým sponzorom, ktorým
organizátori vyjadrujú aj prostred−
níctvom Pokroku veľkú vďaku. 

Výsledky VII. ročníkaVýsledky VII. ročníka
Jazdeckých pretekovJazdeckých pretekov
v parkúrovom skákanív parkúrovom skákaní
O cenu obce Závada: O cenu obce Závada: 

1. Skok P70 (70 cm): 1. Samuel
Matejka / Maxim Chester I.,
Trebostovo Polet JS, (81,79). 
2. Skok Z (100 cm): 1.
Aliaksandr Serakov/Dane R.
Sobota, Carmin, (83,09).
3. Skok P80 (80 cm): 1. Lenka
Rybárová / Avaris, Zvolen
Isokman (62,52). 2. 
4. Skok ZL Dvojfázové skáka−
nie (110 cm): 1. Michaela Šata−
rová/Cabaletta, Detva Pozana
JK (28,81).
5. Skok L (120 cm): 1. Ján Obert
/ Mesztic, L. Mikuláš Athos, (63,
39
6. Skok S (130 cm): 1. Yanina
Haranina / Levisto´s Lord,
Detva Pozana JK (75,49.

Kompletné výsledky nájdete
na stránke: www.sjf.sk   

− Text a foto. 
R. HORNÁČEKOVÁ − 

Ideálne letné nedeľné počasie a početná divácka kulisa prispeli k úspešnému VII. ročníku
Jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní o Cenu obce Závada 25. 8. 2013.  

Medzi štvornohými "lordmi" zvíťazil Levisto´s Lord 
Podujatie, ktoré je súčasťou kalendára Slovenskej jazdeckej fe−

derácie, poctilo svojou účasťou opäť mnoho džokejov sedlajúcich
spolu 51 koní. Hlavným organizátorom podujatia, Obci Závada a
Agrodružstvu Senné, sa aj tento rok podarilo pozvať na preteky
jazdcov a kone zvučných mien, ktoré boli zárukou vysokej kvali−
ty pretekov. 
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elkom zblízka ich mali
možnosť vidieť návštevní−
ci zrazu veteránov v

Kosihovciach v sobotu 24. 8. Na
ulici pred obecným úradom sa
ich zoradilo 47 a s nimi i dvoj−
nohí krásavci − motorky, kto−
rých bolo 19. V takomto požeh−
nanom počte tieto historické
vozidlá v našom regióne ešte
vari neboli, a prečo práve v
Kosihovciach? 
Starostka obce E. Gyurászová:
"Členom klubu veteránov jeČlenom klubu veteránov je
aj aj môj manžel Ludvik  Gyurmôj manžel Ludvik  Gyurászász
a on požiadal vedenie klubu,a on požiadal vedenie klubu,
či by nemohli pri svojej jazdeči by nemohli pri svojej jazde
navštíviť aj našu obec.navštíviť aj našu obec.
Dohodli sme sa s vedenímDohodli sme sa s vedením
klubu a naši obyvatelia i ľuklubu a naši obyvatelia i ľu−−
dia z okolia môžu obdivodia z okolia môžu obdivo−−
vať týchto krásavcov navať týchto krásavcov na
kolesách. Okrem toho,kolesách. Okrem toho,
že tu majú členoviaže tu majú členovia
klubu pripravenéklubu pripravené
malé občerstvenie,malé občerstvenie,
vyberieme spolu svyberieme spolu s
členmi obecného začlenmi obecného za−−
stupiteľstva aj najkrajstupiteľstva aj najkraj−−
šie autá." šie autá." 
A veru bolo čo obdivovať med−

zi takmer 50 automobilmi boli
autá rôznych značiek z Európy
i zámoria. Pozornosť pútal pra−
vý americký krížnik ciest ružo−
vý Cadilac Eldorado, ktorého
majiteľom je Daniel Latoška,
predseda  klubu Veteráncar
club  v Nitre, ktorý nám o aute
povedal: "Tento Cadilac"Tento Cadilac
Eldorádo je z roku 1958. Je vEldorádo je z roku 1958. Je v
ňom vidlicový 8 valcový motorňom vidlicový 8 valcový motor
s obsahom 8200 cm3 , spotrebas obsahom 8200 cm3 , spotreba
nie je malá − 26 l/100 km.nie je malá − 26 l/100 km.
Chodievame s ním hlavne v leChodievame s ním hlavne v le−−
te, lebo je škoda takéto auto vyte, lebo je škoda takéto auto vy−−
tiahnuť do blata a zimy. V letetiahnuť do blata a zimy. V lete

však brázdime Slovensko avšak brázdime Slovensko a
chodievame aj do Chorvátska.chodievame aj do Chorvátska.
Nevyžaduje si veľkú údržbu.Nevyžaduje si veľkú údržbu.
Je veľmi spoľahlivé, u nás háJe veľmi spoľahlivé, u nás há−−
dam ešte nebolo také spoľahlidam ešte nebolo také spoľahli−−
vé vozidlo vyrobené. vé vozidlo vyrobené. 

Toto auto vlastnilo ministerToto auto vlastnilo minister−−
stvo vnútra v Mníchove.stvo vnútra v Mníchove.
Pôvodne bolo modré, ale podľaPôvodne bolo modré, ale podľa
módy Elvisa Presleyho bolomódy Elvisa Presleyho bolo
prestriekané na ružovo.prestriekané na ružovo.
Hodnoty veteránov sú vysoké aHodnoty veteránov sú vysoké a
cena takéhoto auta sa pohybucena takéhoto auta sa pohybu−−
je okolo 30 000,− euro. Podobnéje okolo 30 000,− euro. Podobné
autá často získate náhodou. Ajautá často získate náhodou. Aj
v tomto prípade to bola náhov tomto prípade to bola náho−−
da. Boli sme v Mníchove nada. Boli sme v Mníchove na
jednom rokovaní a uvidel somjednom rokovaní a uvidel som
ho u majiteho u majite−−
ľ aľ a

v garáži. Spýtalv garáži. Spýtal
som sa, či nie je na predaj, alesom sa, či nie je na predaj, ale
vtedy nesúhlasil. Približne povtedy nesúhlasil. Približne po
roku mi sám zavolal, či ho neroku mi sám zavolal, či ho ne−−
chcem kúpiť. Keď som ho bral,chcem kúpiť. Keď som ho bral,
tak celá dedina bola hore notak celá dedina bola hore no−−
hami a nechceli, aby som hohami a nechceli, aby som ho
zobral. Zvykli si už naň. zobral. Zvykli si už naň. 
Ja osobne som milovníkom aJa osobne som milovníkom a−−

merických vozidiel a vlastnímmerických vozidiel a vlastním
viacero podobných áut.viacero podobných áut.
Napríklad  Chevrolet CorvetaNapríklad  Chevrolet Corveta
z roku 1958, Roys, tiež z 50−tychz roku 1958, Roys, tiež z 50−tych
rokov  a mojim miláčikom jerokov  a mojim miláčikom je
Austin Prinz." Austin Prinz." 

Na Slovensku sú iba
dve zreparované

Pragovky
Hneď vedľa tohto krásavca bol

najstarší automobil z roku 1931
Praga Alfa. Jeho hrdým majite−
ľom v dobovom oblečení je
Zdeno Hammerschmidt zo
Sliača: "Toto auto som kúpil"Toto auto som kúpil
na inzerát ešte v roku 1979 zna inzerát ešte v roku 1979 z
Náchoda. Je to 6 sedadlováNáchoda. Je to 6 sedadlová
limuzína, pričom dve sedačkylimuzína, pričom dve sedačky
sa dajú sklopiť a 4 ľudia sasa dajú sklopiť a 4 ľudia sa
pohodlne odvezú. Tie ďalšiepohodlne odvezú. Tie ďalšie

dve sú, povedzme, pre deti.dve sú, povedzme, pre deti.
Motor je 6−valec s obsahomMotor je 6−valec s obsahom
asi 1800 cm3 a výkonom 38asi 1800 cm3 a výkonom 38
koní. Auto je vlastne postavekoní. Auto je vlastne postave−−
né tak, že na drevenom rebriné tak, že na drevenom rebri−−
novom ráme je výdreva a celénovom ráme je výdreva a celé
je to oplechované. Všetko je toje to oplechované. Všetko je to
spolu priskrutkované a počasspolu priskrutkované a počas
jazdy sa skrutky zvyknú uvojazdy sa skrutky zvyknú uvo−−
ľniť. Preto ich treba pravidelľniť. Preto ich treba pravidel−−
ne doťahovať, lebo inak ichne doťahovať, lebo inak ich
stratíte. Stane sa, že aj počasstratíte. Stane sa, že aj počas
jazdy vypadne nejaká skrutjazdy vypadne nejaká skrut−−
ka a aj teraz sa vybila poistka a aj teraz sa vybila poist−−
ka. Chybu treba nájsť a opraka. Chybu treba nájsť a opra−−
viť. Sú to také drobnosti, ktoviť. Sú to také drobnosti, kto−−
ré ale treba kontrolovať praré ale treba kontrolovať pra−−
videlne. videlne. 

Ročne na tomto aute preRočne na tomto aute pre−−
jdem niekoľko sto kilometrov.jdem niekoľko sto kilometrov.
Tohoto roku som už prešielTohoto roku som už prešiel
asi 600 kilometrov, keď navasi 600 kilometrov, keď nav−−
števujem hlavne zrazy veteráštevujem hlavne zrazy veterá−−
nov po celom Slovensku. Ponov po celom Slovensku. Po
každej jazde auto skontrolukaždej jazde auto skontrolu−−
jem − olej v motore a prevojem − olej v motore a prevo−−
dovke, skrutky a podobne.dovke, skrutky a podobne.
Koľko času strávim v garážiKoľko času strávim v garáži

sa nedá povedať. Je to prostesa nedá povedať. Je to proste
krásna záľuba, kde sa príliškrásna záľuba, kde sa príliš

nepozeráte na čas." nepozeráte na čas." 
Záľubou 

L. Gyurásza sú 
vojenské 

automobily
Medzi pestrofarebnými

metalízami najznámejších
značiek pútali pozornosť aj vo−
jenské farby automobilov zo
zbierky L. Gyurásza: "Vojenská"Vojenská
technika je mojou záľubou. Vtechnika je mojou záľubou. V
súčasnej dobe mám 4 veterásúčasnej dobe mám 4 veterá−−
ny, ale chcel by som svoju zbiny, ale chcel by som svoju zbi−−
erku rozšíriť. Aby som si moerku rozšíriť. Aby som si mo−−
hol vymieňať svoje poznatkyhol vymieňať svoje poznatky
a získavať vedomosti s ľuďmia získavať vedomosti s ľuďmi
podobných záľub, stal som sapodobných záľub, stal som sa
členom klubu veteránov vočlenom klubu veteránov vo
Zvolene. Keďže som vedel oZvolene. Keďže som vedel o
propagačných jazdách tohtopropagačných jazdách tohto
klubu, požiadal som ich, či byklubu, požiadal som ich, či by
sa nedala tohto roku urobiťsa nedala tohto roku urobiť
jazda aj cez našu obec. jazda aj cez našu obec. 

(Pokračovanie na str. 5)

Deduško automobil 

na cestách nášho okresu

Ich ladné krivky, pekný dizajn, perfektne vypracovaný interiér, do poslednéhoIch ladné krivky, pekný dizajn, perfektne vypracovaný interiér, do posledného
detailu dotiahnutá palubná doska láka nejedného muža či ženu. Vo svojej dobe bolidetailu dotiahnutá palubná doska láka nejedného muža či ženu. Vo svojej dobe boli
určite tým najmodernejším a mnohé i najrýchlejším, čo jazdilo na cestách po svete,určite tým najmodernejším a mnohé i najrýchlejším, čo jazdilo na cestách po svete,
teraz však pútajú svojou krásou a jedinečnosťou spracovania. Autá staré niekoľkoteraz však pútajú svojou krásou a jedinečnosťou spracovania. Autá staré niekoľko
desaťročí − veterány − sú záľubou a koníčkom hlavného organizátora podujatiadesaťročí − veterány − sú záľubou a koníčkom hlavného organizátora podujatia
Ludvika Gyurásza, na fotografii s manželkou Evou. Ludvika Gyurásza, na fotografii s manželkou Evou. 
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(Dokončenie zo str. 4)
Ako je vidieť, mojej žiadostiAko je vidieť, mojej žiadosti

vyhoveli a množstvo ľudí, ktovyhoveli a množstvo ľudí, kto−−
rí sa prišli pozrieť na historí sa prišli pozrieť na histo−−
rické vozidlá, je dôkazom, žerické vozidlá, je dôkazom, že
krása automobilov i motoriekkrása automobilov i motoriek
minulých rokov má veľa priminulých rokov má veľa pri−−
aznivcov aj v našom regióne." aznivcov aj v našom regióne." 

Približne rovnako staré ako
Praga Alfa boli aj 2 červené
Aerovky 662, známe aj zo sta−
rých českých filmov. Podobnú,
bielu, vlastnil aj kráľ komikov
nezabudnuteľný Vlasta Burián.
Tieto kabriolety boli vysoko
hodnotené aj vo svojej dobe a aj

v súčasnosti na nich s úľubou
spočinulo nejedno oko prítom−
ných návštevníkov. Krásou ne−
zaostávalo ani biele MG, približ−
ne rovnakého veku, alebo o
približne 20 rokov  mladšie
BMV, Mercedes, či Citroeny −
známe káčatka, ktoré preslávil
aj žandár zo Saint Tropéz. Do
ďaleka žiarila sýta červeň karo−
série jedného z najvydarenej−
ších diel mladoboleslavskej Ško−
dovky kabriolet Felícia zo zači−
atku 60−tych rokov. Celok vhod−
ne dopĺňal kožený biely inter−
iér. Medzi veteránmi bola
Škodovka zastúpená viace−
rými svojimi výrobkami − bo−
li tu Octavie, Škodovky radu
1000, 100, 105 ba aj Favorit z
rokov 80−tych i nezabudnute−
ľný trabant či poľský fiatík. 

Predseda 
prišiel na Simce
Na podobné spanilé jazdy

po cestách našich krajov sa
členovia klubu vydávajú už
8 rokov. Čo ich k tomu vied−
lo, sme sa spýtali predsedu
klubu Vladimíra Žufu:  "Náš"Náš
Klub zberateľov historickýchKlub zberateľov historických
vozidiel Zvolen vznikol v rokuvozidiel Zvolen vznikol v roku
1981 a počet členov sa stále1981 a počet členov sa stále
rozrastal. Schádzali sme sarozrastal. Schádzali sme sa
raz ročne na klubovej schôdzi,raz ročne na klubovej schôdzi,
kde sme posedeli, ale už smekde sme posedeli, ale už sme
sa prakticky nepoznali. Pretosa prakticky nepoznali. Preto
som pred 8 rokmi navrhol usom pred 8 rokmi navrhol u−−
robiť takúto propagačnú jazrobiť takúto propagačnú jaz−−
du. Prvé roky sme jazdilidu. Prvé roky sme jazdili
hlavne v okolí B. Bystrice ahlavne v okolí B. Bystrice a
Zvolena, a až neskôr sme zaZvolena, a až neskôr sme za−−

čača−−

li chodiť aj do iných regiónov.li chodiť aj do iných regiónov.
Máme členov z B. Štiavnice,Máme členov z B. Štiavnice,
Hnúšte, R. Soboty, Lučenca aHnúšte, R. Soboty, Lučenca a
teraz aj Kosihoviec na pozvateraz aj Kosihoviec na pozva−−
nie L. Gyurásza sme prišli donie L. Gyurásza sme prišli do
tejto obce, kde dá sa povedať,tejto obce, kde dá sa povedať,
máme technickú zastávku.máme technickú zastávku.
Oddýchli sme si a pochutnaliOddýchli sme si a pochutnali
na dobrom obede."na dobrom obede."

Na zraze môžeme vidieť rôzne
značky áut, čo je ale srdcu najb−
ližšie predsedovi klubu veterá−

nov
a na čom on priši−
el do Kosihoviec? 

V. Žufa: "Mojou"Mojou
srdcovou záležisrdcovou záleži−−
tostosťou sú motorky,ťou sú motorky,
pretože pôvpretože pôvodneodne
som bol aj ja mosom bol aj ja mo−−
torkár. Teraz užtorkár. Teraz už
chodím na auchodím na au−−
tách, ale miláčitách, ale miláči−−
ka mám doma.ka mám doma.
Je to vlastne ľuJe to vlastne ľu−−
dové minivozidlodové minivozidlo
z roku 1948 vyroz roku 1948 vyro−−

bené na kolene.bené na kolene.
Vtedy autá neboli, a tak ako siVtedy autá neboli, a tak ako si
dnes robia doma traktoríky,dnes robia doma traktoríky,
tak vtedy sa robili autá. Je totak vtedy sa robili autá. Je to
pravdepodobne najmenšie vopravdepodobne najmenšie vo−−
zidlo na Slovensku, ktoré mázidlo na Slovensku, ktoré má
ŠPZ. Má 1,10 metra šírku aŠPZ. Má 1,10 metra šírku a
2,10 dĺžku Je dvojmiestne bez2,10 dĺžku Je dvojmiestne bez
strechy, také káčatko. Semstrechy, také káčatko. Sem
som ale prišiel na automobilesom ale prišiel na automobile
značky Simca, ktorá sa už 40značky Simca, ktorá sa už 40
rokov nevyrába. Myslím si, žerokov nevyrába. Myslím si, že
diváci tu majú čo vidieť."diváci tu majú čo vidieť."

To teda mali. A nielen vidieť,
ale mohli sa aj odfotiť za volan−
tom niektorého krásavca. Ťažkú
úlohu mali členovia ObZ, ktorí
mali vybrať tri najkrajšie vete−
rány. Nakoniec sa však rozhodli,
že najkrajším na zraze bola
PRAGA ALFA (foto na titulke),
na druhom mieste sa umiestnilo
biele MG a tretia bola krvavo−
červená Škoda Felícia.
Ocenenie si odniesla aj nádher−
ná sajdka BMV medzi motorka−
mi. Po približne dvoch hodi−
nách, keď si oddýchli motory i

jazdci, sa kolóna historických
vozidiel vydala na ďalšiu svoju
jazdu, pričom každý z účastní−
kov propagačnej jazdy si z
Kosihoviec odvážal darček pri−
pomínajúci ich návštevu v tejto
obci. Ich ďalšia jazda smerovala
cez Čelovce a Hrušov do
Hokoviec, kde mali zaistený no−
cľah. Utíchli motory, krásnych
áut i motoriek v uliciach obce a
množstvu návštevníkov ostali
iba krásne spomienky a zaplne−
né fotoaparátové pamäťové kar−
ty automobilmi  − deduškami.
Veríme, však, že vďaka agilným
organizátorom z Kosihoviec a L.
Gyurászovi, členovi Klubu zbe−
rateľov historických vozidiel
Zvolen, ich v našom okrese uvi−
díme i v budúci, či niektorí ďalší
rok pri ich spanilej jazde cesta−
mi nášho regiónu.             −René− 

TEXTY K FOTOGRAFIÁM:
1. Členom klubu veteránov
je aj manžel starostky E.
Gyurászovej Ludvik
2. Ružový Cadilac Eldorádo
z roku 1958 bol neprehliad−
nuteľný
3. Krásny kúsok − Aero 662
4. K ozdobám patril aj
Mercedes z 50 − tych rokov
5. Na takomto „káčatku“ sa
preháňal známy Louis de
Funés
6. Krvavo červená Felicia bo−
la tretím najkrajším autom
stretnutia
7. Na svoje si prišli aj milov−
níci starých motoriek
8. Na zraz prišiel aj majiteľ
takejto raritnej Škodovky

4.

5. 6.

7.

8.



„31. augusta 1927 sme ráno„31. augusta 1927 sme ráno
o tretej vstali, aby sme sa spoluo tretej vstali, aby sme sa spolu
so starým otcom vydali na dlhúso starým otcom vydali na dlhú
cestu z Modrého Kameňa docestu z Modrého Kameňa do
Bratislavy. Včera som mal naBratislavy. Včera som mal na−−
rodeniny a moji blízki mi prirodeniny a moji blízki mi pri−−
pomenuli, že mám 13 rokov.pomenuli, že mám 13 rokov.
Dlhú cestu sme začali pešo doDlhú cestu sme začali pešo do
Lučenca. Tento chodník bol poLučenca. Tento chodník bol po
stáročia Modrokamenčanomstáročia Modrokamenčanom
dobre známy. Každú nedeľudobre známy. Každú nedeľu
poobede ním odchádzali sprapoobede ním odchádzali spra−−
vidla murári za prácou dovidla murári za prácou do
Lučenca.  Z Modrého KameňaLučenca.  Z Modrého Kameňa
sme vykročili smerom na Dolnésme vykročili smerom na Dolné
Strháre sami, za DolnouStrháre sami, za Dolnou
Strehovou ľudí pribúdalo.Strehovou ľudí pribúdalo.
Medzi sebou sa rozprávali, vzáMedzi sebou sa rozprávali, vzá−−
jomne si pomáhali, ak niesoljomne si pomáhali, ak niesol
niekto niečo ťažšie. Cesta námniekto niečo ťažšie. Cesta nám
trvala niečo vyše osem hodín. Vtrvala niečo vyše osem hodín. V
Lučenci na železničnej staniciLučenci na železničnej stanici
som okolo jednej nasadol nasom okolo jednej nasadol na
vlak. Vtedy som prvý raz v živlak. Vtedy som prvý raz v ži−−
vote videl toto pre mňa obrovvote videl toto pre mňa obrov−−
ské dymiace zariadenie.ské dymiace zariadenie.
Rozlúčil som sa so starým otRozlúčil som sa so starým ot−−
com a sám som bojazlivo cestocom a sám som bojazlivo cesto−−
val do Bratislavy. Odišiel som,val do Bratislavy. Odišiel som,
aby som sa najbližšie vrátil ažaby som sa najbližšie vrátil až
1. júla 1928. Nebolo to najľah1. júla 1928. Nebolo to najľah−−
šie, ani najjednoduchšie. Došie, ani najjednoduchšie. Do
strednej školy − Českoslovenstrednej školy − Českosloven−−

skej štátnej reálky som bol priskej štátnej reálky som bol pri−−
jatý na základe doporučeniajatý na základe doporučenia
nášho pána učiteľa Škofa.nášho pána učiteľa Škofa.
Potrebné formality vybavili prePotrebné formality vybavili pre
mňa jeho príbuzní, ktorí žili vmňa jeho príbuzní, ktorí žili v
Bratislave.Bratislave.

Vo vlaku som mal divné pociVo vlaku som mal divné poci−−
ty, krajina sa menila, rýchlosťty, krajina sa menila, rýchlosť
bola "obrovská". Do Bratislavybola "obrovská". Do Bratislavy
som pricestoval okolo siedmejsom pricestoval okolo siedmej
podvečer. Na stanici ma čakapodvečer. Na stanici ma čaka−−
la mamina sestra, ktorá robilala mamina sestra, ktorá robila
v Apolke a bývala na priváte vv Apolke a bývala na priváte v
rodine v jednoizbovom byte. Krodine v jednoizbovom byte. K
nim som pribudol aj ja. nim som pribudol aj ja. 

To som ešte nevedel, že cestoTo som ešte nevedel, že cesto−−
vať z Modréhovať z Modrého
Kameňa doKameňa do
Bratislavy buBratislavy bu−−
dem (s madem (s ma−−
l ý m il ý m i

prestávkami) presne 10 rokov.prestávkami) presne 10 rokov.
Neuvedomoval som si, že somNeuvedomoval som si, že som
jeden medzi prvými z tohjeden medzi prvými z tohto reto re−−
giónu, ktorý odcestoval študovaťgiónu, ktorý odcestoval študovať
do Bratislavy. Ndo Bratislavy. Netušil som, že maetušil som, že ma
budú nasledovať mnohí, a vebudú nasledovať mnohí, a ve−−
ľmi veľa z nich budú moji šiľmi veľa z nich budú moji ši−−
kovní žiaci. kovní žiaci. 

V nV neskorších ročníkoch som ceeskorších ročníkoch som ce−−
stovával vlakom z Bratislavy dostovával vlakom z Bratislavy do
Zvolena a odtiaľ Zvolena a odtiaľ osobákom doosobákom do
stanice Pliešovce − Sása. Odtiaľstanice Pliešovce − Sása. Odtiaľ
som to mal bližšie ako zsom to mal bližšie ako z
Lučenca (len 35 km). Z tejtoLučenca (len 35 km). Z tejto
stanice som väčšinou nešielstanice som väčšinou nešiel
sám. Takýchto cestujúcich bolosám. Takýchto cestujúcich bolo
viac. Bolo to pre nás už vždyviac. Bolo to pre nás už vždy
povzbudením, keď sme prepovzbudením, keď sme pre−−
chádzali popri Lešti a psi vychádzali popri Lešti a psi vy−−

behli na cestu, aby nás štekobehli na cestu, aby nás šteko−−
tom doprevádzali. To smetom doprevádzali. To sme
mali už iba 15 km. V nedemali už iba 15 km. V nede−−

ľu ma spravidla k vlakuľu ma spravidla k vlaku
do Pliešoviec niektodo Pliešoviec niekto

o d v i e z o l .o d v i e z o l .
Samozrejme,Samozrejme,

zdarma. Tozdarma. To

už bolo v Modrom Kameni páruž bolo v Modrom Kameni pár
áut. áut. 
Najčastejšie to bol Ďula−báčiNajčastejšie to bol Ďula−báči
Turiansky, ktorý mal niekedyTuriansky, ktorý mal niekedy
aj dobre vypité a svet mu bolaj dobre vypité a svet mu bol
gombička. Do Pliešoviec nagombička. Do Pliešoviec na
stanicu chodil neskôr k vlakustanicu chodil neskôr k vlaku
aj autobus z Modrého Kameňa,aj autobus z Modrého Kameňa,
a tak dochádzali aj študenti doa tak dochádzali aj študenti do
Banskej Bystrice asi do rokuBanskej Bystrice asi do roku
1950. Potom chodil do Zvolena1950. Potom chodil do Zvolena
k vlakom autobus obyčajne cezk vlakom autobus obyčajne cez
Tisovník.“Tisovník.“
(Všetko zo zachovaných spomie−
nok modrokamenského učiteľa
Alexandra Bánovského).

Až roku 1962 začal chodiť dlho
jediný autobus z Veľkého Krtíša
o 4.50 hod. ráno "rimavskosobot−
ský" do Bratislavy. Neskôr sa
spojenie tohto regiónu zintenzi−
fikovalo a tak cestujeme do
Bratislavy oveľa pohodlnejšie a
rýchlejšie, ako toho 31. augusta
1927.
Keby sa podarilo čím skôr zrea−

lizovať rýchlostnú cestu "R7",
ktorá je navrhovaná v trase
Lučenec, V. Krtíš, Levice, Nitra.
To by nám už cesta do Bratislavy
autom trvala necelé 2 hodiny.

Ale v celkovej koncepcii rozvo−
ja cestnej dopravy na Slovensku
sú zatiaľ iné priority a tak si asi
ešte dosť dlho pocestujeme tou
trasou, ako teraz. A vy, školáci
odhoďte preč prázdninovú no−

stalgiu, čakajú vás okrem
povinností aj radosti štu−
dentských rokov, na kto−
ré budete spomínať ako
na najkrajšie časy po celý
život.                    − AlBan − 
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Pre niektorých rodičov je o−
tázka prípravy na začiatok
školského roka otázkou obsta−
rania učebných pomôcok a
školských potrieb. Tieto sú nut−
nou súčasťou výbavy každého
žiaka. Moja otázka však smeru−
je inde. Začiatok septembra je
aj o rozhodovaní do akého zá−
ujmového útvaru − krúžku sa
zapojí. Okrem objemu povin−
ných vedomostí, ktoré škola po−

skytuje, má žiak možnosť rozví−
jať sa aj v rámci záujmovej čin−
nosti.

Zatiaľ, čo vo výchovno − vzde−
lávacom procese pedagóg odo−
vzdáva všetkým žiakom rovna−
ké vedomosti podľa svojho vyu−
čovacieho predmetu, mimo−
školská záujmová činnosť je
dobrovoľná a rozvíja individua−
litu žiaka. Dieťa sa môže prihlá−
siť do krúžku, ktorý zodpovedá

jeho záujmom, schopnostiam,
potrebám, talentu. Kým každo−
denný vzdelávací proces záso−
buje žiaka vedomostnou výba−
vou, mimoškolská činnosť pôso−
bí aj na jeho cítenie, ambície,
napĺňa ho uspokojením, moti−
vuje ho, rozvíja jeho osobné da−
nosti. Práve osobitosť dieťaťa
podporovaná pravidelnou  or−
ganizovanou záujmovou čin−
nosťou býva často dôležitým
faktorom pri rozhodovaní o je−
ho budúcom povolaní a realizá−
cii v dospeláckom živote.
Nehovoriac o tom, že voľný čas
je hodnota, s ktorou treba zod−
povedne narábať. Ak by sme
vzdelávanie mohli prirovnať k
pôde, ktorá živí strom, tak mi−
moškolská záujmová činnosť
môže byť bohatou a kvalitnou
zálievkou. Zdravé ovocie nene−
chá na seba dlho čakať. Škola
svojich zverencov pripravuje
po vedomostnej stránke, no či
už je to základná, stredná alebo

vysoká škola, žiadna z nich kva−
litných odborníkov  "nevyrába".
Dokonca ani z čistých jednotká−
rov. Dobrým odborníkom sa
stáva človek, ktorý svoje, schop−
nosti a talent rozvíja aj vo vlast−
nom voľnom čase, so svojou
prácou sa stotožňuje a teší ho. 

Deti v mladšom veku ešte ne−
majú presne vyšpecifikované
záujmy. Možno aj vaše dieťa
patrí k tým, ktorých "baví všet−
ko". Vtedy je dobré vyskúšať vi−
acero oblastí, kým sa dieťa v ni−
ektorej "nájde". Škola, ktorá po−
núka široký výber mimoškol−
skej záujmovej činnosti môže
pokryť potreby všetkých svo−
jich žiakov. Napríklad na
Základnej škole na Ul. J. A.
Komenského vo V. Krtíši sa v
školskom roku 2013−2014 otvára
vyše 40 krúžkov, zameraných
na rôzne oblasti: spoločensko−
vedné,  prírodovedné, estetic−
ko−výchovné, telovýchovné,
športové...

Prázdniny skončili. Sme pripravení na september? 

Zo spomienok modrokamenského účiteľa Alexandra Bánovského 

Moje cesty za vzdelaním

Sme teda pripravení na september? Verím, že áno. Vieme, čo
má mať naše dieťa v školskej taške a vieme, čo nosí v srdci.
Vnímame svoje dieťa komplexne, tešíte sa z toho, že úspešne
prijíma povinné vzdelávanie a súčasne rozvíja svoju individua−
litu. Začiatok školského roka je tu. Držme si všetci palce!

− K. CICKO− K. CICKO, pedagogický asistent −, pedagogický asistent −

Pre školákov koniec augusta a začiatok septembra, pre vysokoškolákov koniec septembra,Pre školákov koniec augusta a začiatok septembra, pre vysokoškolákov koniec septembra,
znamená pravdepodobne trochu smútku a nostalgie z konca prázdnin, z konca leta, dlhýchznamená pravdepodobne trochu smútku a nostalgie z konca prázdnin, z konca leta, dlhých
horúcich dní. Boli to dni, spravidla, bez starostí. Nasledujú každodenné školské povinnosti,horúcich dní. Boli to dni, spravidla, bez starostí. Nasledujú každodenné školské povinnosti,
ktoré bývajú počas celého školského roka nie až také malé.  Ako sa cestovalo za povinnosťaktoré bývajú počas celého školského roka nie až také malé.  Ako sa cestovalo za povinnosťa−−
mi z nášho regiónu pred osemdesiatimi šiestimi rokmi a neskôr?mi z nášho regiónu pred osemdesiatimi šiestimi rokmi a neskôr?

Vlaková stanica Pliešovce − Sása v ....rokoch minulého storočia



Jedno takéto sa podarilo usku−
točniť vďaka akčným organi−
začným schopnostiam Zuzany
Pavlovovej (rod. Christovovej),
ktorá oslovila všetkých svo−
jich bývalých školských sú−
putníkov ešte z čiach „zéeš−
ky“. Z dvadsiatichdvoch spo−
lužiakov, rodákov z Plachtiniec
a Obeckova, ktorí sa lúčili s
dolnoplachtinskou ZŠ v roku
1992, si prvé spoločné rande
dalo nakoniec 17 z nich v prí−
jemnom prostredí reštaurácie
Salaš v Sklabinej. Napriek to−
mu, že odvtedy ako spoločne
naposledy zamávali svojej škole
ubehlo už  21 rokov a niektorí z
nich „vyleteli“ trochu ďalej od
svojho rodného hniezda,

vrúcne kamarátske vzťahy
medzi nimi nevyprchali, a aj
vďaka tomu sa celé stretnutie
nieslo v spontánnej a priate−
ľskej atmosfére. (Aj keď urči−
te niektorým pri prvom po−
hľade na bývalých spolužia−
kov v duchu napadol text piesne
súrodencov Hečkovcov: „Kto je
táto a kto ten, už neviem“...) 

Všetkých nesmierne poteši−
lo, že pozvanie na stretnutie
prijala aj bývalá triedna, stá−
le aktívna učiteľka Mgr.
Marta Kiššimonová. Všetci sa
zhodli, že pani učiteľka aj po
dvadsiatich rokoch vyzerá
stále výborne (ak nie ešte lep−
šie) J. Aj po takej dlhej dobe
dokázala bývalá trieda M.

Kiššimonovej v spomienkach
oceniť jej zanietený profesio−
nálny pedagogický, ale záro−
veň aj materinský, ba priam
kamarátsky a vždy spravodli−
vý prístup ku svojim žiakom.
Práve vďaka tomuto všetké−
mu na ňu mnohí spomínajú
ako na svoju najobľúbenejšiu
učiteľku. 

Každý z ex−žiakov potom
stručne zhrnul, čo všetko za
ostatných 20 rokov vo svojom
živote stihol urobiť a čo plá−
nuje do budúcnosti. Zrejme
sa všetci z tejto triedy narodi−
li pod šťastnou hviezdou, preto−
že každému z nich osud zatiaľ
prial a svoj život prežívajú
spokojne a podľa predstáv. Aj
napriek ťažším obdobiam,
ktoré však ku životu, bohuži−
aľ, patria... 

Spomienky patrili aj posled−
nému, taktiež skvelému tried−
nemu učiteľovi z ôsmej triedy

Mgr. Pavlovi Uhrinovi, ktorý
už, bohužiaľ, nie je medzi na−
mi... 
O tom, že sa stretávka vyda−

rila, svedčí aj to, že v nepretr−
žitých spomienkach na mno−
hé veselé príhody zo škol−
ských lavíc zotrvali jej účast−
níci pri chutnom občerstvení
takmer do rána. Spomienok
bolo naozaj mnoho a naozaj
sa nenašlo  ani jedno „hluché“
miesto, ktoré by musela vypl−
niť hudba. Spestrením bolo aj
sledovanie hodinového video−
záznamu z roku 1992 (a video
z tých čias je skutočne vzác−
ne, keďže domáca kamera bo−
la skôr raritou ako samozrej−
mosťou) zo spoločných škol−
ských podujatí a  školského
výletu, ktorý natočil taktiež
nezabudnuteľný učiteľ Ján
Mihálkin. Poniektorí videli
tento záznam prvý raz a vý−
borne sa pri jeho sledovaní
zabavili. Ako si pred odcho−
dom všetci prisľúbili, na najb−
ližšie stretnutie určite nebu−
dú čakať ďalších 20 rokov J. 

Za bývalých spolužiakov ďa−
kuje a na ďalšiu stretávku sa
teší   

−MARIAN SEDLAČKO−
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Spoloèné triedne puto nepretrhli ani dve desa�roèia
Priateľské stretnutia sú v dnešnej uponáhľanej dobePriateľské stretnutia sú v dnešnej uponáhľanej dobe
vzácnosťou. O to viac, keď sa spoločne stretnú známi povzácnosťou. O to viac, keď sa spoločne stretnú známi po
mnohých rokoch. Nepochybne k nezabudnuteľnýmmnohých rokoch. Nepochybne k nezabudnuteľným
patria aj stretnutia bývalých spolužiakov. patria aj stretnutia bývalých spolužiakov. 

ll Na stretávke si bývalí Na stretávke si bývalí 
spolužiaci spoločne zapózospolužiaci spoločne zapózo−−
vali podobne, ako sa napovali podobne, ako sa napo−−

sledy odfotografovali v ôsmejsledy odfotografovali v ôsmej
triede v roku 1992: triede v roku 1992: 
Horný rad zľava: Horný rad zľava: 

1. Jozef Maslaňák,1. Jozef Maslaňák,
2. Marian Sedlačko, 2. Marian Sedlačko, 

3. Ján Kováč, 3. Ján Kováč, 
4. Jozef Šimon, 5. Zuzana4. Jozef Šimon, 5. Zuzana

Tuhárska (Macková), Tuhárska (Macková), 
6. Vladimír Fábry, 6. Vladimír Fábry, 

7. Zuzana Lepáčeková, 7. Zuzana Lepáčeková, 
8. Milan Pasternák, 8. Milan Pasternák, 

9. Vladimír Šinkov, 10. Peter9. Vladimír Šinkov, 10. Peter
Kováč, 11. Miroslava Kováč, 11. Miroslava 

Kušíková Kušíková (na dolnej fotografii(na dolnej fotografii

chýba)chýba), 12. Katarína, 12. Katarína
Schmidecker (Janštová).Schmidecker (Janštová).
Sediace, zľava: 13. JanaSediace, zľava: 13. Jana

Gallová (Pavlovová), Gallová (Pavlovová), 
14. Lenka Knoppová14. Lenka Knoppová

(Pavlovová), (Pavlovová), 
15. Mária Pavlovová, 15. Mária Pavlovová, 

16. Mgr. Marta Kiššimonová 16. Mgr. Marta Kiššimonová 
(na dolnej fotografii chýba), (na dolnej fotografii chýba), 
17. Zuzana Pavlovová17. Zuzana Pavlovová

(Christovová) a 18.(Christovová) a 18.
Miroslava Giertlová. Miroslava Giertlová. 

Na stretávke chýbali (s písNa stretávke chýbali (s pís−−
menami na dolnej foto): menami na dolnej foto): 

A −  Ivana CentárováA −  Ivana Centárová
(Hochelová), B −  Rasťo(Hochelová), B −  Rasťo

Tuhársky, C − Milan Pádej,Tuhársky, C − Milan Pádej,
D − Roman Petrovič,D − Roman Petrovič,

E −  Iveta ČervenákováE −  Iveta Červenáková
(Šoltésová), (Šoltésová), 

F − Mgr. Pavel Uhrin (†)F − Mgr. Pavel Uhrin (†)

2.

2.

1.

1.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

9.

7.

7.

8.

8.

9.

10.

10.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

A

B C

D

E F

15.

15.

16.
17.

17.

18.

18.
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Zvlášť je tento deň význam−
ný pre prvákov a ich mamy,
či otcov. Je to pre nich zači−
atok niečoho nového, nepo−
znaného. Atmosféra prvého
dňa v škole je vždy slávnost−
ná a nezabudnuteľná. Na
školskom dvore stoja žiaci
zoradení od tých najmen−
ších, v očkách ktorých sa
zračí "úžas novoty" spojený
mnohokrát so slzičkami
strachu, až po suverénov z
najvyšších ročníkov. Vedľa
nich stoja slávnostne obleče−
ní učitelia, pripravení ich
počas nastávajúcich desať
mesiacov vzdelávať, vycho−
vávať a podať im pomocnú
ruku vždy, keď to budú po−
trebovať.
Aj ja si veľmi rada spomí−

nam na svojich učiteľov
hlavne zo základnej školy.
Boli to výnimoční ľudia, kto−
rí do našich sŕdc a umu vkla−
dali popri vedomostiach,
zručnostiach, pracovných
návykov aj lásku, porozume−
nie, toleranciu, vďačnosť a
úctu ku všetkým ľuďom.

Keď som sa po rokoch stala
učiteľkou ja, veľmi som sa
tešila na svoje prvé pôsobis−
ko. Nastúpila som ako začí−
najúca učiteľka do dedinky
Kosihovce. Tu som sa stretla
s početne malým a veľmi

mladým kolektívom učite−
ľov. Plní elánu sme prekoná−
vali ťažkosti pedagogického
života, ktoré sú z dnešného
pohľadu málo pochopiteľné.
O pár rokov sa však dostava−
la nová, veľká, materiálne
výborne vybavená škola v
Čebovciach a došlo k integ−
rácii troch menších škôl.
Vytvorili sme s kolegami vý−
borný kolektív, na ktorý sa
nedá zabudnúť. Určite to ne−
bolo len tým, že všetci na
škole sme boli mladí a vtedy
je všetko ľahšie a jednodu−
chšie, ale i tým, že sme toto
povolanie − poslanie milovali
a každý jeden z nás chcel byť
učiteľom. Vzťahy boli krás−
ne, srdečné, úprimné, vedeli
sme sa vzájomne vypočuť a
cítiť s tým, koho niečo ťažké
v živote postihlo. Roky ubie−
hali a mladý kolektív na ško−
le zostarol, postupne učite−
lia jeden za druhým odchád−
zali na dôchodok. Úprimné
vzťahy však zostali, o čom
svedčia aj naše terajšie
stretnutia. V spomienkach
sa vraciame do obdobia, ke−
dy sme sa snažili našim žia−
kom odovzdať vedomosti,
formovať ich osobnosť a zdo−
lávať jednu priečku pomy−
selného rebríka za druhou.
Poslednou priečkou bolo u−

končenie povinnej školskej
dochádzky. Zároveň sme ich
navigovali, naštartovali na
začiatok nového štúdia na
strednej škole. Vedeli sme,
že ich nohy sú pevné, um vy−
cibrenejší a srdce na pravom
mieste. Všetci sa veľmi radi
stretávame s bývalými žiak−
mi, tešíme sa z ich úspechov
a je nám smutno, ak ich po−
stihlo niečo ťažké. V každom
prípade sú to stretnutia ve−
ľmi srdečné a krásne. To je
to, čo nás hreje pri srdci a
prečo sme vďační a spokojní
za to ich prosté "ďakujem".

Po tejto úvahe sa určite
mnoho dnešných mladých u−
čiteľov pousmeje a povedia
si: "Vám bolo hej. Učili ste v
období, kedy bola úcta žia−
kov a aj rodičov k učiteľské−
mu povolaniu veľká."

To je pravda, rozhodne v
minulosti žiaci mali zodpo−
vednejší prístup ako dnes.
Rodičia boli skromní a vý−
borne sa s nimi spolupraco−
valo. Išlo nám totiž všetkým
o to isté − o dobro dieťaťa. I
my sme zažili obdobie, keď
to bolo trochu inakšie. Veď
na dôchodku sme len pár
rôčkov. V každom prípade sa
aj dnes nájdu usilovní a úcti−
ví žiaci. Tak isto sa stretá−
vam s učiteľmi, ktorým toto

povolanie učarovalo a nevy−
menili by ho i napriek všet−
kým ťažkým okolnostiam za
žiadne iné. Apelujem týmto
na rodičov, aby si vážili uči−
teľov, aby nevynášali rozsu−
dok bez vypočutia, aby kaž−
dú voľnú chvíľu venovali
svojim ratolestiam a snažili
sa ich vychovávať. 
Vám, milé kolegyne a kole−
govia, na začiatku tohto no−
vého školského roka želám
veľa zdravia, veľa trpezlivos−
ti, láskavosti a veľa dobrých
a usilovných žiakov. Želám
vám z celého srdca, aby ste
boli vzhľadom na toto nároč−
né povolanie aj adekvátne
spoločensky a finančne o−
hodnotení. Aby dnešné uni−
verzity neprijímali na štúdi−
um za učiteľa každého, kto
sa tam prihlási kvôli titulu a
nie z presvedčenia, že chce
svedomito a s láskou vyko−
návať toto poslanie.

Vaša bývalá kolegyňa 
Mgr. ANNA KOLLÁROVÁ − CIELOVÁ

Do tejto školy chodievali v
minulosti deti nie iba z
Dolných, ale aj zo Stredných
a Horných Plachtiniec a z
Obeckova. V ostatných ro−
koch  však rodičia čoraz viac
detí prihlásili do  škôl, buď
vo Veľkom Krtíši, alebo v M.

Kameni. Pre niektorých rodu−
verných Plachtinčanov sú na−
jmä títo "zradcovia" príčinou
poklesu počtu žiakov ZŠ a
teda aj jej zrušenia. 

V školskom roku 2013/2014
malo školu navštevovať 34
žiakov. Z toho 10 piatakov, 3

šiestaci a ôsmaci, 6 siedma−
kov a 12 deviatakov. Žiaci
tak budú navštevovať niek−
torú zo škôl vo V. Krtíši, ale−
bo v M. Kameni, kde je však
trochu komplikovanejšie ce−
stovanie spojené s prestu−
pom. V D. Plachtinciach o−
stane Základná škola 1. stup−
ňa, ročníky 1 − 4, ktorú v no−
vom školskom roku bude
navštevovať 32 žiakov, z to−
ho 5 prváčikov.  Do uvoľne−
ných priestorov budovy ZŠ
chce obec premiestniť ma−
terskú školu. Zrušenie 2.
stupňa sa samozrejme dotý−
ka aj učiteľov tejto školy. Z
pôvodných 8−ich ostanú v
škole iba dvaja, ktorí budú
vyučovať žiakov 1. stupňa. 

−red−

V D. Plachtinciach zatvorili 2. stupeò ZŠ
So začiatkom nového školského roka samosprávy prehod−

nocujú a zvažujú výhody mať v obci školu za každú cenu. Nie
vždy je to ekonomicky výhodné. Aj vedenie obce D.
Plachtince a obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí ho−
vorili o možnostiach udržať, alebo zrušiť hlavne 2. stupeň zá−
kladnej školy, teda ročníky 5 − 9. Nakoniec vzhľadom na po−
čty detí v jednotlivých ročníkoch, aj kvôli tomu, že niektorí
učitelia dali výpovede, a aj z ekonomického hľadiska,  prija−
lo obecné zastupiteľstvo uznesenie o zrušení 2. stupňa ZŠ v
D. Plachtinciach. 

Zamyslenie na začiatok školského roka 

Dobrý učiteľ si zaslúži úctu a vďaku
Prvý september je v mysliach každého z nás spojený so začiatkom školského roka. V sú−
časnosti je však tento deň  zároveň štátnym sviatkom, a preto pre dnešných žiakov je sku−
točným začiatkom školského roka až nasledujúci deň v kalendári. Na tento deň sa každý
teší rozdielnym spôsobom. Niečo iné v tejto súvislosti pociťujú žiaci, iné pocity sa odohrá−
vajú v mysliach učiteľov a v neposlednom rade ináč tento deň prežívajú rodičia. 

Mgr. ANNA KOLLÁROVÁ − CIELOVÁ

Jozef Ivic, starosta 
Dolných Plachtiniec
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Usporiadateľ zbierky: Domov dôchodcov a domov sociálnych  slu−
žieb Veľký Krtíš, Škultétyho 329,  990 01 Veľký Krtíš. IČO 00647551

Účel zbierky: Podpora a skvalitnenie života klientov v Domove
dôchodcov a domove sociálnych služieb Veľký Krtíš
Miesto konania zbierky:  Verejne prístupné miesta na území okre−
su Veľký Krtíš
Čas konania zbierky: 01.09.2013 − 31.08.2014
Spôsob konania zbierky:  vkladom alebo prevodom na účet č.
70000398874/8180, variabilný symbol 647551, alebo priamym fi−
nančným príspevkom  v hotovosti do označenej uzavretej poklad−

ničky
Osoby zodpovedné za konanie zbierky: Mgr. Júlia Černajová, ria−
diteľka DDaDSS Veľký Krtíš, Mgr. Erika Hriechová sociálna pra−
covníčka
Vyúčtovanie zbierky:  vyúčtovanie verejnej zbierky bude predlože−
né Obvodnému úradu Veľký Krtíš
Vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky bolo povolené rozhodnu−
tím Obvodného úradu Veľký Krtíš č. ObU−VK−OVVS−2013/04156 zo
dňa 14. augusta 2013

Akcia sa však začala už do−
poludnia, kedy sa členovia
spolku vydali s deťmi z obce
na poznávaciu vychádzku do
poľovného revíru spolku, kde
sa deti zoznámili s rôznymi
poľovníckymi zariadeniami a
samozrejme s okolitou príro−
dou. Po návrate z akcie deti

súťažili v rôznych športových
disciplínach, pod dozorom
poľovníkov strieľali zo vzdu−
chovky na terč s diviakom a
srncom. Pretože jeden z čle−
nov poľovníckeho spol−
ku je sokoliarom, pred−
viedol deťom svojho vy−
cvičeného pernatého

dravca. Na záver  čle−
novia spolku deťom
pripravili na grile vý−
borné maškrty. 

Pre občanov obce v
priestoroch obecného úradu
inštalovali členovia spolku vý−
stavku trofejí a rôznych po−
môcok, ktoré využívajú pri vý−
kone práva poľovníctva napr.
na vábenie zveri, tieto si ná−
vštevníci mohli aj vyskúšať.
Nachádzala sa tu tiež poľov−
nícka literatúra a časopisy s
poľovníckou tematikou.

Celý sobotňajší večer sa ni−
esol v znamení priateľskej at−
mosféry. Rozvoniavali špecia−
lity z diviny, ktoré pripravili
mamky a manželky miestnych

poľovníkov, nemohol chýbať
výborný guláš z diviny, ktoré−
ho prípravu si nenechali ujsť
samotní členovia spolku. Už
tradične členovia spolku pri−
pravili vatru na nádvorí obec−
ného úradu, ktorá umocnila
skvelú atmosféru večera.
Posedenie pri výbornej hudbe
a kvalitnom vínku sa pretiah−
lo do skorých ranných hodín.

Členovia poľovníckeho spol−
ku LUCERNA vo Veľkých
Stracinách sa aj takouto for−
mou snažia spropagovať svo−
ju činnosť a zároveň sa poďa−
kovať občanom obce a majite−
ľom pôdy za prejavenú dôveru. 

Text:  −  ĽUBOMÍR KÁDER −  
Foto:  − PETER IVANIČ  −  

Po¾ovníci de�om predviedli revír 
a všetkým pripravili maškrty 

Vyhlásenie dobrovo¾nej verejnej zbierky
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš podľa § 1 ods. 1 zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a

lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, v y h l a s u j e
DOBROVOĽNÚ VEREJNÚ ZBIERKU ZA ÚČELOM ZÍSKANIA FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV NA PODPORU A SKVALITNENIE ŽIVOTA KLIENTOV V DOMOVE
DÔCHODCOV A DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB VEĽKÝ KRTÍŠ

Vo V. Krtíši, dňa 23.08.2013, Mgr. Júlia Černajová , riaditeľka DDaDSS Info: 047/4830825, email.: domov−dochodcov@stonline.sk

Členovia poľovníckeho spolku LUCERNA vo Veľkých
Stracinách 17. 8.  2013 usporiadali posedenie pre občanov a
majiteľov pôdy z Veľkých Stracín. 

lČlenovia poľovníckeho spolku LUCERNA vo
Veľkých Stracinách pripravili zaujímavú
akciu, ktorá sa stretla s pozitívnou odozvou

l Posedenie
sprevádzala
pohodová 
atmosféra
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O rybároch, vodných plo−
chách, kúpaní a niektorých
nešvároch, ktoré rybárov
trápia, sme sa rozprávali s
tajomníkom MO SRZ vo V.
Krtíši Igorom Sandom. 

l Aké doklady či povolenia
musí mať rybár, aby mohol
loviť ryby? 

I. Sanda: "Čo sa týka lovného"Čo sa týka lovného
poriadku a z výkonu rybárporiadku a z výkonu rybár−−
skeho práva, je každý, ktoskeho práva, je každý, kto
chce loviť ryby povinný pri sechce loviť ryby povinný pri se−−
be mať povolenie na rybolov,be mať povolenie na rybolov,
členský preukaz, rybárskyčlenský preukaz, rybársky
lístok, podberák a pean alebolístok, podberák a pean alebo
iný vhodný nástroj na vybeiný vhodný nástroj na vybe−−
ranie háčikov z ulovenej ryranie háčikov z ulovenej ry−−
by. Samozrejme po príchodeby. Samozrejme po príchode
k vode, pred samotným lok vode, pred samotným lo−−
vom, si musí tento ihneď zavom, si musí tento ihneď za−−
písať do záznamu o úlovkochpísať do záznamu o úlovkoch
čas a miesto, kde a kedy bolčas a miesto, kde a kedy bol
loviť. Ale tieto povinnostiloviť. Ale tieto povinnosti
každý rybár ovláda. Skôr bykaždý rybár ovláda. Skôr by
som apeloval na disciplinosom apeloval na disciplino−−
vanosť pri love a rešpektovavanosť pri love a rešpektova−−
ní aj ostatných rybárov niení aj ostatných rybárov nie
len seba. Aj prostredníctvomlen seba. Aj prostredníctvom
novín by som chcel upozorniťnovín by som chcel upozorniť
rybárov na udržiavanie porirybárov na udržiavanie pori−−
adku na lovnom mieste, leboadku na lovnom mieste, lebo
v prípade znečistenia a nev prípade znečistenia a ne−−
poupratovania si tohto miespoupratovania si tohto mies−−
ta, môže rybárska stráž rybáta, môže rybárska stráž rybá−−
rovi odobrať povolenie na ryrovi odobrať povolenie na ry−−
bolov a v disciplinárnom kobolov a v disciplinárnom ko−−
naní ho to potom môže stáť ajnaní ho to potom môže stáť aj
niekoľko desiatok eur." niekoľko desiatok eur." 

l Sú teda prípady, keď sa−
motní rybári znečistia oko−
lie vodných plôch?  

I.  Sanda: "Keď sme nastupo"Keď sme nastupo−−
vali ako noví členovia do vývali ako noví členovia do vý−−
boru MO SRZ V. Krtíš, poveboru MO SRZ V. Krtíš, pove−−
dali sme si, že bude treba udali sme si, že bude treba u−−
robiť nápravu s tými, ktorírobiť nápravu s tými, ktorí
nám robia neporiadok v okonám robia neporiadok v oko−−
lí rybníkov. Musím konštatolí rybníkov. Musím konštato−−
vať, že stav je zlý. Už neobstovať, že stav je zlý. Už neobsto−−
ja výhovorky, že neporiadokja výhovorky, že neporiadok
tu robia len tí, čo sa sem chotu robia len tí, čo sa sem cho−−
dia slniť a kúpať− toto sadia slniť a kúpať− toto sa
nám podarilo do veľkej mierynám podarilo do veľkej miery
odstrániť. Samotní rybári súodstrániť. Samotní rybári sú
neporiadni a zanechávajú zaneporiadni a zanechávajú za
sebou odpadky a špinu, hocisebou odpadky a špinu, hoci
zo zákona im vyplýva, že kažzo zákona im vyplýva, že kaž−−
dý rybár si má miesto lovu podý rybár si má miesto lovu po
jeho ukončení po sebe uprajeho ukončení po sebe upra−−

tať. Možno prísnejšie sankcietať. Možno prísnejšie sankcie
a úplne odstránenie požívaa úplne odstránenie požíva−−
nia alkoholu pri výkone rynia alkoholu pri výkone ry−−
bárskeho práva, by tomu trobárskeho práva, by tomu tro−−
chu pomohlo. No myslím si,chu pomohlo. No myslím si,
že to bude asi našou kultúrže to bude asi našou kultúr−−
nou vyspelosťou. Veď stačí sanou vyspelosťou. Veď stačí sa
poobzerať aj inde a zdá sa, žepoobzerať aj inde a zdá sa, že
len po nás ostávajú odpadlen po nás ostávajú odpad−−
ky." ky." 

l Počas horúcich letných
dní využívajú ľudia na kúpa−
nie vari každú vodnú plo−
chu. Najbližšie k okresnému
mestu je sklabinský rybník.
Komu vlastne patrí táto vod−
ná plocha?

I. Sanda: "Vodná nádrž ryb"Vodná nádrž ryb−−
ník Sklabiná je na základeník Sklabiná je na základe
rozhodnutia Ministerstva žirozhodnutia Ministerstva ži−−
votného prostredia o pridelevotného prostredia o pridele−−
ní výkonu rybárskeho právaní výkonu rybárskeho práva
a zaradení predmetnej voda zaradení predmetnej vod−−
nej plochy do zoznamu rybárnej plochy do zoznamu rybár−−
skych revírov rybárskym revískych revírov rybárskym reví−−
rom č.3−5760 a je v obhosporom č.3−5760 a je v obhospo−−
darovaní MO SRZ vo V.darovaní MO SRZ vo V.
Krtíši. Vodné dielo − stavba jeKrtíši. Vodné dielo − stavba je
vo vlastníctve MO SRZ V.vo vlastníctve MO SRZ V.
Krtíš, ktorý výstavbu  vodnéKrtíš, ktorý výstavbu  vodné−−
ho diela financoval." ho diela financoval." 

l Čo z toho vyplýva pre va−
šu organizáciu? 

I. Sanda: "O tento rybársky"O tento rybársky
revír je naša organizácia porevír je naša organizácia po−−
vinná starať sa, čo do zarybvinná starať sa, čo do zaryb−−
ňovania v zmysle zarybňovaňovania v zmysle zarybňova−−
cieho plánu, ako aj udržiacieho plánu, ako aj udržia−−
vať funkčné objekty predmetvať funkčné objekty predmet−−
nej vodnej nádrže v zmyslenej vodnej nádrže v zmysle

manipulačného poriadkumanipulačného poriadku
vodného diela, schválenéhovodného diela, schváleného
Obvodným úradom životnéhoObvodným úradom životného
prostredia vo Veľkom Krtíši." prostredia vo Veľkom Krtíši." 

l Vráťme sa ale ku kúpajú−
cim sa. Robia sa rozbory
kvality vody v nádrži a môže
sa tu vôbec kúpať?  

I. Sanda: "Rozbor vody sa ro"Rozbor vody sa ro−−
bí pravidelne, ale táto vodabí pravidelne, ale táto voda
nie je vhodná na kúpanie. Snie je vhodná na kúpanie. S
kúpaním na voľných vodnýchkúpaním na voľných vodných
plochách je to trošku zložitejplochách je to trošku zložitej−−
šie. V podstate sa v našom ošie. V podstate sa v našom o−−
krese nesmie  kúpať nikde,krese nesmie  kúpať nikde,
samozrejme okrem kúpalísk. samozrejme okrem kúpalísk. 

Novelou zákona š. 355/2007Novelou zákona š. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozZ.z. o ochrane, podpore a roz−−
voji verejného zdravia a ovoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorýchzmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskoršíchzákonov v znení neskorších
predpisov, ktorá nadobudlapredpisov, ktorá nadobudla
účinnosť 15. októbra 2012, saúčinnosť 15. októbra 2012, sa
nahrádza dovtedy používanýnahrádza dovtedy používaný
termín voda vhodná na kútermín voda vhodná na kú−−
panie za termín voda určenápanie za termín voda určená
na kúpanie. Vodu určenú nana kúpanie. Vodu určenú na
kúpanie vyhlasuje Krajský úkúpanie vyhlasuje Krajský ú−−
rad životného prostredia všerad životného prostredia vše−−
obecne záväznou vyhláškou vobecne záväznou vyhláškou v
zmysle vodného zákona. Prezmysle vodného zákona. Pre
tento rok je ich na Slovenskutento rok je ich na Slovensku
vyhlásených 33, ale ani jednavyhlásených 33, ale ani jedna
vodná nádrž, ktorú ako rybvodná nádrž, ktorú ako ryb−−
níky obhospodarujeme, takouníky obhospodarujeme, takou
nie je. nie je. 

Vodné nádrže, ktoré obhosVodné nádrže, ktoré obhos−−
podaruje náš rybársky zväz,podaruje náš rybársky zväz,
slúžia pre rybárov na rybolovslúžia pre rybárov na rybolov
a  naši členovia prispievajúa  naši členovia prispievajú
nemalou sumou na ich zarybnemalou sumou na ich zaryb−−
ňovanie. Preto je potrebnéňovanie. Preto je potrebné

rešpektovať ich oprávnenierešpektovať ich oprávnenie
na výkon rybárskeho práva ana výkon rybárskeho práva a
nerobiť si z rybárskych revínerobiť si z rybárskych reví−−
rov svojvoľne kúpaliská, ktorov svojvoľne kúpaliská, kto−−
rých máme v našom okolírých máme v našom okolí
dosť. Odhliadnuc od všetkédosť. Odhliadnuc od všetké−−
ho, čo som uviedol, by si malho, čo som uviedol, by si mal
každý zdravý občan uvedokaždý zdravý občan uvedo−−
miť aj skutočnosť, že hlavnemiť aj skutočnosť, že hlavne
v letných horúcich dňoch sav letných horúcich dňoch sa
stojatá voda dosť prehrieva,stojatá voda dosť prehrieva,
množia sa sinice a môžu samnožia sa sinice a môžu sa
vo vode vyskytovať aj iné bakvo vode vyskytovať aj iné bak−−
térie, ktoré vodným živočítérie, ktoré vodným živočí−−
chom nevadia, ale človek jechom nevadia, ale človek je
len človek a je prispôsobenýlen človek a je prispôsobený
na suchozemsky život. V záujna suchozemsky život. V záuj−−
me každého by predovšetkýmme každého by predovšetkým
malo byť, chrániť si svojemalo byť, chrániť si svoje
zdravie." zdravie." 

l Okrem toho, že by si kaž−
dý mal v prvom rade chrániť
svoje zdravie aj svojich blíz−
kych, porušujú kúpajúci sa v
rybolovných nádržiach aj
nejaké predpisy či zákony? 

I. Sanda: "V zmysle zákona o"V zmysle zákona o
rybárstve je povinný každýrybárstve je povinný každý
návštevník v rybárskom revínávštevník v rybárskom reví−−
ri správať sa tak, aby svojimri správať sa tak, aby svojim
konaním nerušil ostatnýchkonaním nerušil ostatných
vo výkone rybárskeho práva.vo výkone rybárskeho práva.
Myslím si, že týmto som poveMyslím si, že týmto som pove−−
dal asi všetko. Keď rybár lovídal asi všetko. Keď rybár loví
ryby vo vode a nie na pobrežryby vo vode a nie na pobrež−−
nom poraste,   tak kúpajúcinom poraste,   tak kúpajúci
sa, ho určite ruší a obmedzusa, ho určite ruší a obmedzu−−
je v jeho práve na rybolov." je v jeho práve na rybolov." 

l Môžeme na záver ešte
spomenúť, o ktoré vodné
plochy sa stará vaša organi−
zácia? 

I . Sanda: "Naša MO SRZ vo"Naša MO SRZ vo
V. KrtíšV. Krtíši obhospodaruje, i obhospodaruje, okremokrem
tečúcich vôd, ako lovné kaptečúcich vôd, ako lovné kap−−
rové rybárske revíry vodnérové rybárske revíry vodné
nádrže v Neninciach, Želovnádrže v Neninciach, Želov−−
ciaciach, Sklabinej a Kosihovch, Sklabinej a Kosihovciachciach
ako chovný rybársky revír."ako chovný rybársky revír."

Ďakujem za rozhovor 
a Petrov zdar!  −red−

Čo je dobré pre ryby nemusí byť pre ľudí
Ak sa vyberiete na niektorú z voľných vodných plôch či riek na Slovensku, určite ich stret−
nete. Mužov, ženy i deti, ktorí sedia na brehoch a hľadia na vodnú hladinu, na ktorej sa
vznášajú plaváky ich nahodených udíc. Pozorne sledujú, či sa plavák ponorí, či ryba za−
brala alebo nie. Petrovi nasledovníci − rybári. Mnohí ich nie priam lichotivo nazývajú aj ti−
chými  bláznami, ale oni na svoju záľubu − rybačku nedajú dopustiť. Aj v našom okrese sú
vhodné miesta na lov rýb a určite tam stretnete aj rybárov, ktorí sú združení v Okresnej a
miestnych organizáciách Slovenského rybárskeho zväzu. 

l Podobne ako predseda MO SRZ V. Krtíš RSDr. Rudolf
Boroš sa aj ďalší rybári môžu pochváliť takýmito úlovkami 

z rybolovných vôd nášho okresu

l Tajomník MO SRZ 
vo Veľkom Krtíši 

Igor Sanda
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Po nájdení stability a ži−
votných istôt prichád−
zajú dni plne prekvape−
ní, ktoré na seba nene−
chajú dlho čakať.
Prekvapenia budú mať
rôzne formy a podoby.
Všetko prijímajte a neza−
budnite sa za každú ma−
ličkosť poďakovať, či už

konkrétne ľuďom, alebo priamo vesmíru.
Veľa chvíľ budete tráviť v spoločnosti pri−
ateľov a v prúde zábavy, či rozhovorov.
Pestrosť dní sa ku koncu týždňa prehupne
do kolotoča povinností, ktoré ste si tak tro−
šku zanedbali. Väčší dôraz klaďte na svo−
je zdravie a s ním prepojené pocity. 

V pracovnej oblasti bude−
te vhodení do niečoho no−
vého, šanca na zabehnu−
tie nehrozí, budete totiž
vhodení priamo do vody s
príkazom, že máte plá−
vať. Nestresujte, vďaka
tejto príležitosti, za ktorú
budete neskôr ďakovať,
sa môžete v práci posun−
úť smerom vpred, čo je však podmienené
vaším postojom. Ufrfľanosť a nespokoj−
nosť vystrieda pochopenie a vyzretosť.
Počas dní nezanedbávajte priateľov a ro−
dinu, nevyhovárajte sa, prečo sa to nedá a
radšej im zo svojho času ukrojte, vráti sa
vám to. 

Po zamotanejšom týždni
prichádza sviežosť, jas−
nosť a pohoda. Po cito−
vých miš – mašoch niet
ani stopy a vy hľadíte na
svet s otvorenými očami a
s jasným pohľadom.
Otvoria sa vám nové prí−
ležitosti a možnosti (prá−

ca, vzťahy), ktorých využitie bude stáť na
vašom zvážení, tu by vám mohla pomôcť
ľahkosť, ktorou tento týždeň budete dispo−
novať. Pokiaľ ste nestihli dovolenku, tak
je najvyšší čas po nej siahnuť, ak už jednu
máte za sebou a financie vás pustia, do−
prajte si ešte pár dní voľna.

Hviezdy vám trúbia, že
prichádza šialené obdo−
bie zmien. Nebudete mať
ani čas prehodnocovať
ich, jednoducho sa budú
diať nezávisle od toho, či
ich chcete alebo nie.
Neberte to ako neférové,
skôr vám nedajú šancu
premýšľať a tak bude roz−
hodnuté za vás, vy sa budete iba prispôso−
bovať, čo by nemal byť žiadny problém.
Dni vhodné pre potomstvo a to aj na splo−
denie, ako aj na výchovu detí, tie budú v
tomto čase viac počúvať, prijímať a spra−
covávať s pochopením všetko, čo im povie−
te a prednesiete. 

Rázcestie vyobrazené na
karte sa dá brať doslov−
ne. Ocitli ste sa na život−
nej križovatke a vy sa
neviete rozhodnúť, ktorú
cestu si máte zvoliť.
Pretože každá z nich má
svoje za a proti, bude
rozhodnutie jednoduch−
šie, ak tieto veci hodíte

na papier, z čoho vám vylezie jednoznačný
záver. Na každej z ciest sa strieda prach
so zeleňou, rozdiel je však v dĺžke a v tom,
čo vás na konci každej z nich čaká. Ste si
sami pánmi, preto si nedajte do ničoho
„kafrať“ a mudrovať. Vyvarujte sa akých−
koľvek chýb, ktoré by odštartovali iba šnú−
ru ďalších. 

Týždeň zasvätený rodine
a jej budovaniu.
Zveľaďujte si všetko okolo
bývania, dajte si na pori−
adok všetko, čo súvisí s fi−
nanciami (pri financiách
nekonajte neuvážene) a
na záver sa potrápite s
vaším „vozítkom“ (po prí−
pade vypadne kamoš – šofér, ktorý vám pri
presúvaní pomáhal), čo vám môže spôso−
biť nejednu vrásku na čele v prepojení na
prepravu do práce a všade tam, kde to bu−
de potrebné a nutné. Inak sa po pred−
chádzajúcom týždni k vám dostane väčšia
pohoda a pokoj. Aj pre vaše znamenie pla−
tí skvelé narábanie s deťmi a ich výcho−
vou. 

Pokračujete presne tam,
kde ste predchádzajúci
týždeň skončili. Odkiaľsi
sa priženú tmavé mraky,
s ktorými nepohnete.
Silným spojencom vám
bude tma a noc, vtedy prí−
de veľa zaujímavých myš−
lienok a nápadov.

Základom tmy a noci je to, že ste sami so
sebou a tak sa môžete na plno oddávať a−
nalyzovaniu, konšpiráciám, stratégiám a
skladaniu plánov. Po dlhej dobe uvidíte
všetko jasne a čisto, ako samotné zrkadlo,
aj tento fakt využite. V partnerstvách tro−
chu zahrmí, prameniť to bude v nedorozu−
meniach, ktoré si stačí iba vyrozprávať a
vysvetliť. 

Držte sa v úzadí, po tieto
dni nebudete mať „zdra−
vý“ úsudok a aj obe ruky
budú trošku ľavé. Vo
vzťahu sa nepúšťajte do
žiadneho riešenia, fakty
by ste videli iba jedno−
stranne, čo by nebolo pro−
spešné. V práci nevystr−
kujte rožky a aspoň po tie−
to dni sa pokúste splynúť s davom.
Nehovoríme, že máte problémy zametať
pod koberec, len si ich riešenie nechajte na
vhodnejší čas. Veľký pozor si dávajte na
slová, sú ako blesky. Tí, ktorým sa podarí

nastoliť vnútornú harmóniu, prežijú bež−
ný týždeň s bežnými dňami. 

Každý si svoju knihu živo−
ta píše a zapĺňa sám.
Máte pred sebou veľa
čistých strán, tak len pek−
ne píšte a žite podľa svo−
jich predstáv bez toho,
aby vám do jej riadkov
ktokoľvek zasahoval.
Nebojte sa, veď vždy sa k
jednotlivým kapitolám
môžete vrátiť a pokiaľ

nie ste s niečím, čo ste si sami vytvorili,
spokojní, v tej novej si to môžete vynahra−
diť. Týždeň zasvätený svojmu vlastnému
životu životným cieľom. 

Teraz ste ľahko „nalomi−
teľní“ na všetko, čo vám
bude podložené, preto sa
okolo vás budú zhŕňať
nie príliš úprimní a dob−
rosrdeční ľudia ako supy.
Vycítia, že so všetkým bu−
dete súhlasiť a tak sa to
patrične pokúsia použiť,
zneužiť až využiť. Buďte v
strehu a nedajte sa oklamať. V jednaní v
práci sa pokúste byť úprimní, je to lepšia
cesta ako zavádzanie a klamstvo, ktoré vo
všetkých smeroch počas celého týždňa nad
vami visí. Aj keď to znie v týchto teplotách
zvláštne, predsa len si dávajte pozor na zi−
mu, chlad.

Nezadaní túžia po part−
nerstve ako dávno nie,
boja sa samoty, ktorá ne−
úprosne klope na ich du−
še. Šanca na vzťah príde,
keď si v sebe poriadne u−
pracete, keď budete z vn−
útra čistí, príde aj láska.
Zadaní budú zasa už v e−
xistujúcom vzťahu spa−

dať do hádok. Nečerte pokojné vody a ná−
ladovosť svoju aj partnerovu sa radšej po−
kúste skrotiť nenásilným, ale milým spôso−
bom. V práci sa vám niečo nevydarí, ako
ste chceli, ale zhora (vesmír, osud) to bol
zámer. Aký? Pochopíte, keď uvidíte výsled−
ný efekt tohto kroku. 

Minulý týždeň ste dostali
do vienka šťastie a keď
ste si ho už ako tak osed−
lali, za každú cenu chcete
z tohto koňa dolu, po prí−
pade robíte všetko pre to,
aby vás zo sedla zhodilo
(stačí podvedomá úroveň,
myšlienka). Už si konečne
stanovte, čo chcete, lebo
inak vaše hodnoty, aj vaše výsledky, plápo−
lajú vo vetre ako zástava. Potom platí, kade
vietor, tade vy. A keď neobstojí ani táto fá−
za, prichádza ľutovanie a akési pokánie za
všetko, čo ste spravili, povedali. Začnite od
seba, od svojej hlavy, myšlienok, vnútra
(chce to sebaanalýzu namiesto analyzova−
nia iných). Síce sa vám do toho nechce, ale
jednoducho to urobte. 

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
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l 09:15 − Rozprávky
bratov Grimmovcov:
Husiarka l 10:25 − Agatha
Christie : Poirot: Hodiny l

12:00 − Správy RTVS l 12:20 − Dámsky klub  l
13:50 − Postav dom, zasaď strom l 14:20 − Postav
dom, zasaď strom l 15:00 − Asijina voľba 1/88 l
16:00 − Správy RTVS l 16:20 − Destinácia svet:
Newyorské štvrte l 17:10 − Podvodníci v akcii I
5/8 l 17:45 − Duel l 18:20 − 5 proti 5 l 19:00 −
Správy RTVS  l 19:50 − Góly − body − sekundy l
20:10 − Počasie l 20:20 − Sluha Jeho Veličenstva
l 22:20 − Rossella 4/7 l 00:00 − Občan za dverami
l 00:30 − Občan za dverami l 00:55 − Dámsky
klub

l 09:35 − A teraz sa rozhod−
ni: Skúška l10:05 − Nastúpiť
na svoj vlak l 11:10 − V za−
kázanom kráľovstve l 11:40

− Miestopis cechov a manufaktúr: Kamenný od−

kaz l 12:05 − Živá panoráma l 12:40 − Už sme žit−
ko zožali l 13:05 − Mechanici l 14:15 − Špeciálna
integrácia l15:05 − Odpískané l15:45 − Športové
ozveny l 16:10 − Slovenskí Nemci v Slovenskej
televízii l 16:45 − Fokus práca l 17:30 − Správy
RTVS z regiónov l 17:45 − Počasie l 17:50 −
Správy − Hírek l18:00 − Vašimi očami: Andalúzia
1/20 l 18:35 − Večerníček: Rozprávky zo škru−
pinky l 18:40 − Krtko: Ako krtko k nohaviciam
prišiel l 19:00 − Správy RTVS "N"  l 19:45 −
Počasie l 19:50 − (Ne)celebrity: Otakar
Krásenský l 20:00 − Od prisťahovalca po milio−
nára: Levi Strauss − Džínsový miliardár l 20:50 −
VAT − Veda a technika l 21:30 − Správy a ko−
mentáre l 21:55 − Počasie l 22:00 − Góly − body −
sekundy l 22:05 − Európske kino − klub:
Milosrdné lži l 00:35 − Správy RTVS "N" 

l09:35 − Chlapi neplačú l
10:40 − Kobra 11 VIII. 5/14
l 11:40 − Mentalista IV.

1/24 l 12:40 − FARMA − DEŇ ŠTVRTÝ l 13:55 −

FARMA − DUEL l 15:55 − NCIS − Námorný vyšet−
rovací úrad VII. 10/24 l 17:00 − PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY l 17:25 − Lampáreň l
17:50 − Chlapi neplačú l19:00 − TELEVÍZNE NO−
VINY l 20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 −
POČASIE l20:30 − Búrlivé víno  l21:40 − FARMA
l23:00 − Nočné Televízne noviny l23:30 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad VII. 10/24 l 00:25 −
Kobra 11 VIII. 5/14 

04:55 − TELEVÍZNE NOVI−
NY JOJ l 09:50 − KLAN: −
VEĽKÁ TV PREMIÉRA l
12:00 − NOVINY O l 12:00 l

12:30 − Kosti − Pilot l 13:30 − Kosti VI. 16 l 14:30 −
VyVolení − Dom snov l 15:40 − Nakupuje vám to
l 15:55 − Páli vám to? l 17:00 − NOVINY O l 17:00
l 17:45 − KLAN 2 l 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV
JOJ l 20:00 − ŠPORT l 20:10 − NAJLEPŠIE
POČASIE l 20:20 − VyVolení − Dom snov −
VEĽKÁ VOĽBA l 21:30 − Panelák: Jakub má de−
presie l 23:00 − Geissenovci − Ťažký život milio−
nárov IV l 00:00 − Nevydarený únos 

PONDELOK 2. 9.:TV PROGRAM

Takto nám odpovedal na o−
tázku, čo vlastne láka milov−
níkov techno hudby na
Slovensko a čo je potrebné
urobiť, aby sa mohla takáto
párty uskutočniť, Eman
Erdélyi, majiteľ jedného z
pozemkov, na ktorom sa pra−
videlne organizuje SLOVTEK,
technopárty na Slovensku. V
katastri Veľkých Zlievec, na
Rokaľuke, sa schádzajú už nie−
koľko rokov. A v tomto roku, po−
dľa informácií viacerých orga−
nizátorov, ich bolo najviac −
približne 3 000 zábavychtivých.
Tiché, malebné údolie sa na nie−
koľko dní od 8. 8. do 15. 8. pre−
menilo na hučiacu kotlinu plnú
milovníkov techna z rôznych
kútov Európy. 

Vyrástlo tu hotové stanové
mestečko, kde ste našli ľudia

z Talianska, Francúzska, Špa−
nielska, Nemecka, Rakúska,
Holandska, Belgicka, Poľska,
Maďarska. Silné zastúpenie tu
mali susedné Čechy a samoz−
rejme aj domáci Slováci.
Nielen dolina, ale aj priľahlé
svahy boli zaplnené stanmi,
karavanmi, prívesmi alebo
len spacákmi pod holým ne−
bom. Podnikavci, najmä z
Čiech, nezabudli ani na
stánky s občerstvením, ná−
pojmi i jedlom. Ba dokonca
sa tu dalo kúpiť štýlové oble−
čenie, napríklad od spokoj−
nej Francúzky, alebo pri in−
formačnom stolíku získať
rôzne propagačné materiály,
informácie, ale aj prezerva−
tívy zadarmo. No a nesmelo
chýbať ani to podstatné − sil−
né reproduktory uložené do

rôznych stien a mixážne pul−
ty, kde sa "varila" ta pravá
techno muzika.  Približne
každých 50 − 100 metrov vy−
hrával iný DJ, hrala iná sku−
pina, len rytmus bol rovna−
ký. Pre tých, ktorí tejto hud−
be príliš neholdujú − uši drá−
sajúci. 

Technopárty priťahuje
svojou voľnosťou

A pritom sme SLOVTEK
navštívili až po víkende, v
pondelok, kedy podľa slov u−
spriadateľov tu už bola asi
iba polovica účastníkov pár−
ty. Napriek poludniu niekto−
rí z prítomných návštevní−
kov ešte vyspávali nočnú zá−
bavu, niektorí si pripravova−
li jedlo a tí najodolnejší sa
už znovu natriasali v rytme

techno. Všetci, ktorí sa s na−
mi boli ochotní baviť (a viac
prístupní, ako to poznáme
už aj z iných podobných po−
dujatí, boli zahraniční ná−
vštevníci) na naše otázky od−
povedali s uspokojením, že
to bola dobrá párty, dobrá
zábava a radi sem prišli.
Spokojná bola aj mladá
Francúzka v stánku s oble−
čením, ktorej prekážala iba
horúčava, ktorá bola počas
víkendu. Veselá mladá blon−
dínka z Čiech nám povedala,
že na podobné stretnutia ju
privádza sloboda, ktorá tu
vládne. 
"Všetk"Všetko je tu FREE," o je tu FREE," opako−
vala. "Napríklad aj keď idete"Napríklad aj keď idete
na diskotéku, tak si musítena diskotéku, tak si musíte
dať nejaké štekle, dievčatá sadať nejaké štekle, dievčatá sa
musia nahodiť, urobiť mejmusia nahodiť, urobiť mej−−
kap. A tu môžete prísť nenakap. A tu môžete prísť nena−−
maľovaná, bosá, tancovaťmaľovaná, bosá, tancovať
ako sa vám páči, alebo aj nieako sa vám páči, alebo aj nie
a iba počúvať a pozerať sa aa iba počúvať a pozerať sa a
nikomu tonikomu to nevadí. Je to tunevadí. Je to tu
FREE." FREE." 

(Pokračovanie na str. 13)

"Sloboda, voľnosť, kľud, ale aj pekná príroda a oddych. To sú vari hlavné dôvody, pre ktoré"Sloboda, voľnosť, kľud, ale aj pekná príroda a oddych. To sú vari hlavné dôvody, pre ktoré
k nám milovníci hudby techno a ich spoločných stretnutí chodievajú. Kým v niektorých zák nám milovníci hudby techno a ich spoločných stretnutí chodievajú. Kým v niektorých zá−−
padných a okolitých krajinách sú podobné technopárty obmedzované alebo úplne zakázané,padných a okolitých krajinách sú podobné technopárty obmedzované alebo úplne zakázané,
na Slovensku to ešte tak nie je. Nám, ako organizátorom tohto podujatia, vyplýva zo zákonana Slovensku to ešte tak nie je. Nám, ako organizátorom tohto podujatia, vyplýva zo zákona
oznamovacia povinnosť. O tom, že sa tu bude konať táto akcia, sme teda informovali príslušoznamovacia povinnosť. O tom, že sa tu bude konať táto akcia, sme teda informovali prísluš−−
ný obecný úrad, obvodné oddelenie polície i hasičov. Splnili sme všetko, čo sme zo zákona maný obecný úrad, obvodné oddelenie polície i hasičov. Splnili sme všetko, čo sme zo zákona ma−−
li splniť." li splniť." 

1.
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l 12:00 − Správy RTVS l
12:20 − Dámsky klub  l
13:45 − Postav dom, zasaď

strom l 14:15 − Hurá do záhrady l 14:40 − Svet v
obrazoch l 15:05 − Asijina voľba 2/88 l 16:00 −
Správy RTVS l 16:20 − Destinácia svet: Sny
Venezuelčanov l 17:10 − Podvodníci v akcii I 6/8
l 17:45 − Duel l 18:20 − 5 proti 5 l 19:00 − Správy
RTVS  l 19:50 − Góly − body − sekundy l 20:10 −
Počasie l 20:20 − Nikto nie je dokonalý l 21:30 −
Pokračovanie nabudúce: Sanitka l 22:05 − Film
o seriáli Sanitka 2: 170 hercov v Sanitke l 22:20
− Film o seriáli Sanitka 2: 3, 2, 1, AKCIA! l 22:35
− Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VII.:
Politická korektnosť 23/24 l 23:15 − Zákon a po−
riadok: Špeciálna jednotka VII.: Spasiteľ 24/24 l
00:00 − Profesionáli

l 09:25 − Od prisťahovalca
po milionára: Levi Strauss
− Džínsový miliardár l
10:15 − Vašimi očami:

Andalúzia 1/20 l 10:50 − Fokus práca l 11:35 −
Športové ozveny l12:00 − Živá panoráma l12:45
− Miniatúry zo Slovenska l 13:25 − Garsónka l
14:40 − Zem spravodlivého ľudu l15:15 − Família:
Família − Vždy si sama ... l 15:45 − Orientácie l
16:10 − Spev je môj život l 16:45 − Fokus zdravie
l 17:30 − Správy RTVS z regiónov l 17:45 −
Počasie l17:50 − Správy − Hírek l18:00 − Koniari
sveta: Mongoli 1/20 l 18:30 − Ovce.sk l 18:35 −
Večerníček: Rozprávky zo škrupinky l 18:40 −
Krtko: Krtko a autíčko l19:00 − Správy RTVS "N"
l 19:45 − Počasie l 19:50 − (Ne)celebrity: Mikuláš
Jacečko l 20:00 − Triky potravinárskeho prie−
myslu l20:45 − Ambulancia: Človek na baterky −
Hĺbková mozgová stimulácia l 21:10 − GEN.sk:
Juraj Pechan l 21:30 − Správy a komentáre l
21:55 − Počasie l 22:00 − Góly − body − sekundy l
22:05 − Kennedyovci 1/8 l 22:45 − Umenie 20l 13:
Vizuálne umenie l 23:15 − Tempo l 23:30 −
Správy RTVS "N" 

09:35 − Chlapi neplačú l
10:40 − Kobra 11 VIII. 6/14 l
11:40 − Mentalista IV. 2/24 l

12:40 − Dr. House III. 24/24 l 13:35 − Krok za kro−
kom II. 22/24 l14:05 − FARMA l15:25 − Dva a pol
chlapa VI. 13/24 l 15:55 − NCIS − Námorný vyšet−
rovací úrad VII. 11/24 l 17:00 − PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY l 17:25 − REFLEX l 17:50
− Chlapi neplačú l 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
l20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY l20:15 − POČASIE
l 20:30 − Búrlivé víno  l 21:40 − FARMA l 23:00 −
Nočné Televízne noviny l 23:30 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad VII. 11/24 l 00:25 −
Kobra 11 VIII. 6/14 l 01:15 − Mentalista

l 09:55 − KLAN 2 l 10:55 −
Kutyil s.r.o. 1/17 l 12:00 −
NOVINY O l 12:00 l 12:30 −

Kosti 2 l 13:30 − Kosti VI. 17 l 14:30 − VyVolení −
Dom snov l 15:40 − Nakupuje vám to l 15:55 −
Páli vám to? l 17:00 − NOVINY O l 17:00 l 17:45 −
KLAN 3 l 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ l
20:00 − ŠPORT l 20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE l
20:20 − VyVolení − Dom snov l21:30 − Panelák: Ži−
adosť o ruku l 23:00 − XXL RODINA WOLLNY−
OVCI 1/18 l 00:00 − Boj s časom 

TV PROGRAM UTOROK  3.9.:

(Dokončenie na str. 12)
Čo je pre niekoho sloboda,

môže byť pre iného utrpe−
ním. A tým bola hlučná hud−
ba pre obyvateľov nielen o−
kolitých obcí smerom na
Lučenec. Práve tým smerom
boli totiž otočené výkonné
reproduktory, a aj keď, po−
dľa niektorých vyjadrení v
dobe nočného kľudu, išli iba
na tretinový výkon, na hlas−
nú hudbu sa sťažovali aj o−
byvatelia približne 35 kilomet−
rov vzdialených Rapoviec,
Veľkej nad Ipľom či Panických
Draviec z lučenského okresu.
Najviac sa ale dunivé tóny hud−
by ozývali v D. Strehovej,
Vieske, S. Kľačanoch či
Bušinciach. Obyvatelia
týchto obcí sa sťažovali, že
počas nocí, kedy trvala pár−
ty, sa poriadne nevyspali a
ráno vstávali unavení a roz−
boľavení.  Starosta obce Ing.
Dušan Mališ: "Tento hluk"Tento hluk
bol aj v minulosti, ale niebol aj v minulosti, ale nie
takej intenzity ako teraz.takej intenzity ako teraz.
V tomto roku začala hudV tomto roku začala hud−−
ba hrať už vo štvrtok aba hrať už vo štvrtok a
počas víkendu bola veľmipočas víkendu bola veľmi
intenzívna. Nám by nevaintenzívna. Nám by neva−−
dilo to, že sa tam stretádilo to, že sa tam stretá−−
vajú. Nám vadí to, ževajú. Nám vadí to, že
hudba bola v tomto rokuhudba bola v tomto roku
príliš hlasná a obyvateliapríliš hlasná a obyvatelia
našich obcí sa nemohli,našich obcí sa nemohli,

najmä v tomto horúcom obnajmä v tomto horúcom ob−−
dobí, poriadne vyspať a oddobí, poriadne vyspať a od−−
dýchnuť si. Nevadilo by nám,dýchnuť si. Nevadilo by nám,
ak by to trvalo počas víkenak by to trvalo počas víken−−
du, ale dnes je pondelok a ešdu, ale dnes je pondelok a eš−−
te na obed som počul hlasitúte na obed som počul hlasitú
hudbu."  hudbu."  
Pritom hudobná produkcia, po−
dľa oznámenia, ktoré dali orga−
nizátori úradom, mala skončiť v
nedeľu 11. 8. úderom polnoci.
Počas ďalších dní mali uprato−
vať, zbierať odpadky a vyčistiť
miesto, kde sa párty konala. 

Nevyspaní obyvatelia
už SLOVTEK nechcú
Hudba však neprestávala, a

ako sme sa aj sami presvedčili,

poriadne nahlas ju bolo v ulici−
ach D. Strehovej počuť aj v pon−
delok večer. Keď hlučná hudba
neprestala ani v dobe nočného
kľudu po 22.00 hod., podal sta−
rosta sťažnosť na rušenie nočné−
ho pokoja na OO PZ v D.
Strehovej. Spolu s policajnou
hliadkou sme sa potom vybrali
na miesti konania párty. Cestou
sa ešte policajti zastavili pre sta−
rostu V. Zlievec Ivana Krahulca,
keďže Rokaľuka patrí do ich ka−
tastra. Na mieste potom vyhľa−
dali majiteľa pozemku E.
Erdélyiho a spolu začali ob−
chádzať jednotlivé stage a žia−
dali DJ−ov, aby prestali s hudob−
nou produkciou a snažili sa im
vysvetliť, že už mali dávno skon−

čiť, a že porušujú nariade−
nia o nočnom kľude. Pri jed−
notlivých stanovištiach sa
ešte stále v rytme hudby za−
bávali účastníci párty a ne−
dôverčivo sa dívali na našu
skupinku. Hudba postupne
tíchla, ale tancujúci milovní−
ci techna vyčkávali, kedy
začne znovu hrať a ostávali
na svojich miestach. A mali
pravdu. Kým na jednom
konci skončili, na druhom
sa to znovu začalo ozývať
technom. Policajti začali
druhé kolo po jednotlivých
stagoch a my sme sa vybrali
naspäť do D. Strehovej, aby
sme sa presvedčili, či zabá−

vajúci sa na SLOVTEK−u stíšia
svoju hudbu. Žiaľ, aj krátko po
polnoci bolo v D. Strehovej po−
čuť hudbu a to pomerne hlasno. 

Ako sme sa neskôr dozvedeli,

hudba iba pomaly ustávala a ú−
plne prestala niekedy v stredu.
To už, pravdepodobne, odišli z
Rokaľuky všetci DJ−ovia so svo−
jimi aparatúrami a ostali tam
iba tí, čo mali po techno párty
upratovať. Obyvatelia D.
Strehovej a okolitých obcí si tak
môžu najmenej na jeden rok od
techna oddýchnuť. Boli by však
radi, keby sa o rok takáto párty
už nekonala. Dá sa to vôbec za−
kázať, alebo obmedziť? 

Starosta Ing. Dušan Mališ:
"Podľa našich dostupných in"Podľa našich dostupných in−−
formácií to bude veľmi ťažké.formácií to bude veľmi ťažké.
Ale pravdepodobne spíšemeAle pravdepodobne spíšeme
petíciu. Nevieme ešte celkompetíciu. Nevieme ešte celkom
presne, čo v nej bude, ani kopresne, čo v nej bude, ani ko−−
mu ju budeme adresovať, alemu ju budeme adresovať, ale
pošleme ju pravdepodobnepošleme ju pravdepodobne
majiteľovi pozemku, starostomajiteľovi pozemku, starosto−−
vi V. Zlievec i na políciu."  vi V. Zlievec i na políciu."  

−RENÉ−

Texty k foto: 
1. − Pre väčšinu účastníkov je najdôležitejšia hudba, ktorá sa šíri
z kvalitných reproduktorov
2. − Mladej Češke sa na týchto stretnutiach najviac páči sloboda
3. − Niektorí  návštevníci SLOVTEK−u zabávali seba aj 
ostatných napríklad  žonglovaním
4. − Nočný pokoj sa v pondelok v noci pokúšali nastoliť (sprava)
starosta V. Zlievec I. Krahulec, členovia hliadky OO PZ v D.
Strehovej Juraj Repa a Peter Dobrocký spolu s majiteľom 
pozemku Emanom Erdélyim 
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