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V rámci okresu Veľký Krtíš to
znamená vznik okresného úra−
du z doterajšieho obvodného ú−
radu zlúčením s ďalšími orgánmi
špecializovanej štátnej správy.
Na Slovensku zanikne pritom
248 miestnych orgánov štátnej
správy ako − obvodný pozemko−
vý úrad, obvodný úrad životné−
ho prostredia, obvodný úrad pre
cestnú dopravu a pozemné ko−
munikácie, obvodný lesný úrad
a správa katastra. Okresné úra−
dy zastrešia všetky činnosti, kto−
ré predtým robili krajské a  špe−
cializované úrady, teraz ešte ob−
vodné. Jednoducho povedané ti−
eto orgány štátnej správy prejdú
od 1. 10. 2013 ako odbory pod no−
vovzniknutý okresný úrad.
Hlavným cieľom reformy ESO
(Efektívna, Spoľahlivá a Otvore−
ná verejná správa) je väčší kom−
fort pre občanov aj s ušetrením
verejných zdrojov na sústrede−
nú administratívu štátu. Bude
to znamenať sústredenie štátnej
správy do menšieho počtu bu−
dov tak, aby občania mohli vy−
baviť všetky úradné záležitosti
podľa možnosti na jednom mies−
te. Zlúčením si občan vybaví
živnostenské oprávnenie, list
vlastníctva, stavebné povolenie,
ale aj poľovný lístok na jednom
úrade. Okresné úrady sa dosta−
nú aj do 22 miest, kde doteraz
obvodné úrady nesídlili.
Najviac ich pribudne v

Banskobystrickom kraji v okre−
soch Banská Štiavnica, Detva,
Krupina, Poltár, Revúca a Žar−
novica. 

Od 1. októbra 2013 prestanú
teda existovať a pod okresné ú−
rady prejdú všetky obvodné ú−
rady pre cestnú dopravu a po−
zemné komunikácie; obvodné
lesné úrady; obvodné pozemko−
vé úrady; obvodné úrady život−
ného prostredia a všetky správy
katastra. Niektoré kompetencie
nových okresných úradov, kto−
ré budú riešiť: záležitosti súvisi−
ace s prevodom nehnuteľností
na katastroch nehnuteľností;
starostlivosť o životné prostre−
die; vydávanie živnostenských
oprávnení; územné plánovanie,
výstavbu a bytovú politiku; zá−
ležitosti poľovníctva, hospodá−
renia v lesoch, pozemkových ú−
prav, obrany štátu.  

Po 1. 10. 2013 si občania budú
môcť svoje požiadavky na úra−
dy riešiť na miestne príslušnom
okresnom úrade − na prísluš−
nom odbore s tým, že od 1. 1.
2014 by mali byť na vybavova−
nie občianskej agendy k dispo−
zícii klientske centrá, kde ob−
čan vybaví, čo potrebuje od úra−
dov, na jednom mieste s tým, že
postupne budú do prevádzky u−
vádzané ďalšie s cieľom mať mi−
nimálne jedno klientske cent−
rum pre okres. V mestách, kde

je otvorenie klientskeho centra
v štádiu prípravy, budú aj naďa−
lej pre občanov a ich kompletnú
agendu  k dispozícii okresné ú−
rady. Tam, kde nebudú centrá,
budú tieto činnosti vykonávať
až do ich zriadenia okresné úra−
dy. Spolu s fyzickým budova−
ním kontaktných miest rezort vnú−
tra intenzívne pracuje na elektro−
nizácii verejnej správy a realizá−
cii služieb e−Governmentu tak,
aby občan dosiahol pri vybavo−
vaní svojich záležitostí úsporu
času, peňazí a nebol orgánmi
štátnej správy neprimerane
zaťažovaný zháňaním údajov,
ktoré už iný orgán štátnej
správy k dispozícii má.
Reforma zabezpečí aj to, že
dokumenty bude možné vy−
baviť aj mimo miesta trvalého
pobytu, napríklad v meste, kam
občan cez týždeň dochádza za
prácou. Úrady budú totiž pre−
pojené jednotnou elektronic−
kou databázou.    

− Mgr. JOZEF CUPER −− Mgr. JOZEF CUPER −

Pozvánka na 
HASIČSKÉ MOSTY 2013 

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Veľký Krtíš a
Obec Kováčovce v spolupráci s partnermi zo Slovenska a

Maďarska Vás pozývajú  na 4. ročník podujatia 

Hasičské mosty 2013, ktoré sa budú konať
28. 9. 2013 v obci Kováčovce − Peťov 

− pri moste Katalin od 15.30 hod.
V programe podujatia sa uskutoční súťaž o Ipeľský pohár

v požiarnom útoku družstiev zo Slovenska a Maďarska, ukážky
techniky Hasičského a záchranného zboru V. Krtíš, skupina so
záchrannými psami,  súťaž vo varení guľáša a iné aktivity. V kultúrnej
časti vystúpia DĽH a malí heligonkári z Hrušova, umelci
z Maďarska, tanečnice Zumby a iné. Vyvrcholením popoludnia bu−
de večerný osvetlený  "most" vytvorený vodnými oblúkmi hasičský−
mi jednotkami z oboch strán rieky Ipeľ.  Program je určený pre všet−
ky generácie, preto prijmite naše srdečné pozvanie. 

Mediálny partner: Týždenník POKROK 

V tej chvíli bol vrtuľník vo výš−
ke približne 20 metov, čo je asi
výška osemposchodového činži−
aka. Žiaľ, zranenia, ktoré pri pá−
de utrpel 40−ročný Ľubomír Igaz
z Partizánskeho, boli nezlučite−
ľné so životom. 

Vedel, že ho idú odrezať?
Ďalšie informácie však priniesli

nové skutočnosti. V čase nešťas−
tia boli vo vrtuľníku ľavý a pravý
pilot, vysádzač, a 13 vojaci, ktorí
mali zlaňovať. Vojaci začali plniť
svoje úlohy a v čase, keď bol na
lane Ľubomír, prišlo k náhlej po−

ruche vrtuľníka. Najskôr vraj
prestala fungovať elektronika a
pilot prevzal ručné riadenie.
Potom zlyhala aj hydraulika a
vrtuľník začal prudko stúpať a
stával sa nestabilným. 
Rozhodovali sekundy, či sa heli−

koptéra zrúti, alebo nie. V ta−
kýchto chvíľach podľa informá−
cii z vojenského prostredia, exis−
tujú presné pokyny čo robiť, ale
rozhodujúce slovo má veliteľ na
palube. Ten vraj mal prikázať
zhadzovačovi, aby prerezal lano.
Podľa dostupných informácií
zhadzovač nešťastnému Ľubomí−
rovi na lane ukázal, čo ide urobiť

a potom mal lano prerezať. Otec
rodiny, 40−ročný vojak, pri páde
zahynul, ale podarilo sa zachrá−
niť ďalších 13 životov. 
Príčiny poruchy vrtuľníka, ako

aj správnosť údajného rozhod−
nutia odrezať lano, má teraz pre−
veriť vyšetrovanie vojenskej po−
lície a Leteckého úradu SR.

Mladí záchranári na Lešti
Ľubomíra Igaza pochovali v

stredu 18. 9. v Partizánskom. Ži−
vot však ide ďalej aj vo výcviko−
vom priestore Lešť. V tomto roku
pripadla Ústavu špeciálneho

zdravotníctva a výcviku v Lešti
úloha, pripraviť 18. − 19. 9.
Majstrovstvá Slovenska žiakov
základných škôl a niektorých vy−
bratých stredných škôl v súťaži
Mladý záchranár civilnej ochra−
ny. Túto súťaž každoročne orga−
nizuje Sekcia integrovaného zá−
chranného systému a civilnej o−
chrany Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Obvodné
kolá organizujú obvodné úrady
a krajské kolá ObÚ v sídlach kra−
ja. Žiaci postupovým kľúčom sa
od základných kôl dostávajú až
na celorepublikovú súťaž. Medzi
súťažiacimi na tohtoročných
Majstrovstvách Slovenska bolo
aj družstvo žiakov z II. ZŠ vo V.
Kríši, ktoré si postup vybojovalo
ešte v minulom školskom roku
pod vedením učiteľa Mgr. Jána
Červoča.                             −red−−red−

V súvislosti s voľbami doV súvislosti s voľbami do
orgánov samosprávnychorgánov samosprávnych
krajov uvádzame, že prebekrajov uvádzame, že prebe−−
ranie kandidátnych listínranie kandidátnych listín
sa uskutočňuje v priestosa uskutočňuje v priesto−−
roch Úradu Banskobystric−roch Úradu Banskobystric−
kého samosprávneho krakého samosprávneho kra−−
ja, Námestie SNP 23,ja, Námestie SNP 23,
Banská Bystrica, kanceláBanská Bystrica, kancelá−−
ria 408 − 3. poschodie  vria 408 − 3. poschodie  v
pracovné dni v čase od 8.00pracovné dni v čase od 8.00
do 15.00 h. V dňoch 28. a 29.do 15.00 h. V dňoch 28. a 29.
9. 2013 (sobota a nedeľa) v9. 2013 (sobota a nedeľa) v
čase od 8.00 do 15.00 hodičase od 8.00 do 15.00 hodi−−
ny. Dňa 30. 9. 2013 sa budúny. Dňa 30. 9. 2013 sa budú
kandidátne listiny prebekandidátne listiny prebe−−
rať do 24.00 hodiny. rať do 24.00 hodiny. 

Všetky ďalšie informácieVšetky ďalšie informácie
nájdete na: nájdete na: 
http://www.vucbb.sk/porhttp://www.vucbb.sk/por−−
tal/samosprava/volby−2013tal/samosprava/volby−2013

Nešťastie pri cvičení vojenských policajtov 
Aj medzi obyvateľmi nášho okresu vyvolalo nešťastie, ktoré sa sta−
lo 12.9. 2013 vo výcvikovom priestore Lešť značný ohlas.  Podľa pr−
votných informácií cvičili členovia vojenskej polície z B. Bystrice
zlaňovanie z vrtuľnka MI− 17.  Dvaja vojaci ešte stihli zlaniť, ale s
tretím vojakom sa pretrhlo lano. 

Opä� vznikajú okresné úrady
Od 1. 10. 2013 vznikne na Slovensku 72 okresných úradov, ktoré na−
hradia doterajších 50 obvodných úradov. Inštitút "jedného predsta−
viteľa vlády na území okresu" má za cieľ zefektívniť fungovanie ve−
rejnej správy a zjednodušiť riadenie mimoriadnych udalostí a iných
krízových situácií. Rušené úrady špecializovanej štátnej správy bu−
dú po novom fungovať ako príslušné odbory na okresných úradoch.

Onedlho budeme
poznať kandidátov

do VÚC 



„Anjel, strážca ľudských duší,
vytuší, keď slnko v srdci zapadá.

Slzami hladí smutnú tvár,
do ľudských príbehov sa ponára.
Predbehol si ma, synček, do neba,

mne ostala bolesť v duši.
Prázdna je náruč bez Teba,

keď Tvoju tvár len tuším.
Môcť tak pohladiť Ťa ešte raz,

počuť Tvoj láskavý hlas.
Slzami lesknú sa nám oči,a ľútosť v srdci bodne,

keď Tvojmu krížu stojíme zoči−voči.
anjela Tvoje srdce bolo hodné.“

S neutíchajúcou bolesťou v srdci si 28. 9. 2013 
pripomenieme 4. veľmi smutné výročie náhleho odchodu

môjho milovaného a jediného syna 
JAROSLAVA SCHMOTZERA (* 12.10.1962)

z V. Krtíša, ktorý navždy odišiel 
vo veku nedožitých 47 rokov.

Niet dňa ani minúty, aby naše myšlienky
nepatrili Tebe, Jarko náš jediný...

Stále spomínajú a nikdy nezabudnú mama a priateľka Marika. 

Anjela bolo Tvoje srdce hodné

„Odišla si tíško do večnosti 
k Bohu a čas ďalej letí. Tvoj obraz
však ostal v tvárach Tvojich detí.

Hoci Ti srdiečko viacej nebije,
ale Ty, maminka, v srdciach 

našich stále žiješ. Keby slzy mŕtvych
kriesili a láska divy robila, nikdy by

Ťa čierna zem nebola prikryla. 
Dobrý človek nikdy neumiera 

v srdciach tých, ktorí ho milovali.“
So zármutkom v srdci si pripomíname 

2. výročie úmrtia našej milovanej mamičky
MARGITY PAVLOVKINOVEJ zo Slovenských Ďarmôt, 

ktorá nás opustila 30. 9. 2011 vo veku  75 rokov.
S láskou a úctou spomínajú syn Karol s rodinou, 

dcéry a všetci príbuzní a známi.

Dobrý človek nikdy neumiera
v srdciach blízkych 

„Čas plynie a život sa končí.
Zostanú len slzy, smútok... 

Zavrel si oči, srdce Ti prestalo
biť, musel si zomrieť, i keď si

tak veľmi chcel medzi nami žiť.“ 
Už 8 rokov uplynie 29.9.2013 kedy

nás po tragickej nehode navždy 
opustil náš milovaný syn, brat, vnuk,

krstný syn a kamarát 
MARCEL TURČAN z Dolných Plachtiniec. 

Vy, čo ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.    Smútiaca rodina. 

Zostali len slzy a smútok

Čas plynie a nevráti, čo vzal, 
zostali len spomienky a žiaľ. 
Dňa 14. septembra uplynulo 
15 rokov, čo zlyhalo srdce  

manžela, otca, dedka, pradedka
JÁNA BOROŠA

vo veku 66 rokov z Kosíh nad Ipľom. 
S úctou a láskou spomína 

celá rodina − manželka Margita, dcéry
Marta s rodinou a Katka s rodinou 

a syn Ján s rodinou." 

Čas nevráti, čo vzal

"Raz každý musí odísť tam, odkiaľ
už niet cesty späť. Raz každý vo svete 
živých musí zanechať všetko, čím žil,

čo mal rád." 
V hlbokom zármutku a s veľkým 

žiaľom v srdci oznamujeme všetkým,
ktorí poznali nášho drahého otca

a starkého
TIBORA ŠUJANA z Veľkého Krtíša, 

že nás navždy opustil dňa 7. septembra 2013 
vo veku 83 rokov. 

S hlbokou úctou smútiaca rodina.  

Odišiel si bez návratu

„Vybral si sa cestou, kde musí ísť
každý sám, len dvere spomienok

nechal si dokorán.“ 
Dňa 23.9.2013 uplynulo 12 rokov čo
nás navždy opustil drahý manžel, 

otec a starý otec 
JÁN BIZOV z Veľkého Lomu. 

Spomína smútiaca rodina

Dvere spomienok nechal 
si dokorán

To, že sa rana zhojí, je len klamné 
zdanie, v našich srdciach bolesť 

zostala a tiché spomínanie. 
Dňa 23.9.2013 uplynulo 5 rokov ako

nás navždy opustil náš milovaný
manžel a otec 

ZOLTÁN TÓTH z Veľkého Krtíša 
vo veku 46 rokov. 

S láskou spomínajú manželka Milada, 
synovia Tomáš a Lukáš a ostatná rodina. 

Ranu ani čas nezhojí

„Bola si skromná vo svojom živote,
ale veľká v láske a dobrote, za Tvoj

pokojný spánok v modlitbách 
prosíme a spomienku v srdci 

nosíme.“
S hlbokým zármutkom oznamujeme,

že 11. septembra 2013 nás navždy 
opustila naša milovaná maminka, 

starká a prastarká ROZÁLIA KVAČEKOVÁ
rodená Vargová z Leseníc vo veku 81 rokov

So žiaľom v srdci sa lúčia
syn Ján s rodinou zo Seleštian, syn Milan

a dcéra Marika s rodinou z Vrbovky.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku

Za Tvoj pokojný spánok
v modlitbách prosíme

7. 9. Peter Čík, nar. 1937,
Slovenské Ďarmoty, 11. 9. Mária
Balogová, nar. 1938, Modrý Kameň,

Branislav Števák, nar. 1946, V. Krtíš, 12. 9. Mária
Cvengelová, nar. 1926, Nenince,  13. 9. Zuzana

Uhrinová, nar. 1953, Stredné Plachtince, 15. 9. Ján
Lackovský, nar. 1936, Veľký Krtíš, Karol Sobonský, nar.
1960, Horné Strháre, Kornel Bodzsár, nar 1942, Nenince,
16. 9. Pavel Híveš, nar. 1942, Nenince, Magdaléna
Srníková, nar. 1928, Modrý Kameň 

OPUSTILI NÁS

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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ll Čím potešíte záujemcov o úveryČím potešíte záujemcov o úvery
na bývanie?na bývanie?
− Od 1. septembra 2013 poskytujeme

úver na bývanie až do výšky 40 tisíc eur
bez založenia nehnuteľnosti, stačí iba
jeden ručiteľ. Manželia nepotrebujú
ani toho. Úvery sú dostupnejšie, ale
aj lacnejšie. Veď nemusíte založiť
nehnuteľnosť − ani tú, ktorú chcete
kúpiť, ani dom či byt svojich rodičov
alebo súrodencov. Nepotrebujete žiadny
znalecký posudok, nie je nutné poistenie

nehnuteľnosti, odpadnú všetky výdavky
súvisiace so zriadením záložného práva
v katastri. A to už nehovorím o tom,
koľko času by ste stratili pri vybavovaní
na úradoch. Nie nadarmo sa hovorí, že
čas sú peniaze.

ll Kto a dokedy môže využiť tútoKto a dokedy môže využiť túto
formu financovania?formu financovania?
− Mysleli sme na  stavebných sporiteľov,

ktorí už majú niečo nasporené, ale k tomu,
aby mohli získať úver s vyššími sumami,
im chýba záložný objekt. Takže naša
mimoriadna akcia im určite pomôže
prekonať aj túto prekážku. Je tu iba
jedno obmedzenie. O tento úver treba
požiadať do 31. októbra 2013.

ll Zmenili sa aj úrokové sadzby úverov?Zmenili sa aj úrokové sadzby úverov?
− Vieme, že záujemcovia o úver sa

rozhodujú aj podľa úrokových sadzieb.
Preto sme od 1. septembra 2013 znížili
ich výšku − niektorých prípadoch dokonca
až o 0,8% ročne. 

ll Povedzme, že v súčasnosti nie somPovedzme, že v súčasnosti nie som
stavebným sporiteľom a nepotrebujemstavebným sporiteľom a nepotrebujem
úver. Čo mi poradíte?úver. Čo mi poradíte?
− O rok, o dva sa vaša situácia môže

zmeniť. Preto vám odporúčam uzatvoriť si
zmluvu o stavebnom sporení. Ak to stihnete
do  31. októbra, všetky vklady na tejto
zmluve  budú úročené 3−mi percentami
ročne a to počas celej doby sporenia.
Podľa toho, koľko  v danom roku naspo−
ríte, získate v tomto   i budúcom roku aj
štátnu prémiu až 66,39 eur. Vďaka svojmu
účtu stavebného sporenia si budete
postupne vytvárať  zaujímavú finančnú
rezervu. Je len na vás, či neskôr požiadate
o úver na bývanie  alebo po šiestich
rokoch sporenia využijete nasporenú
sumu vrátane úrokov a štátnej prémie
na ľubovoľný účel.

Jedinečné úvery a sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni

Využite šancu 
Prvá stavPrvá stavebná sporiteľňa opäť prispôsobuje aktuálnebná sporiteľňa opäť prispôsobuje aktuálnuu ponuku potrebámponuku potrebám
svojich stavebných sporiteľov. Vychádza v ústrety tým, ktorsvojich stavebných sporiteľov. Vychádza v ústrety tým, ktorí potrebujúí potrebujú
úver na bývanie, úver na bývanie, ale aj tým, ale aj tým, ktorí chcú, aby ich  pktorí chcú, aby ich  peniaze viac akoeniaze viac ako dobredobre
zarábali. O podrobnostiach na túto tému hovoríme s Ing. Pavlomzarábali. O podrobnostiach na túto tému hovoríme s Ing. Pavlom
Gáborom, okresným  riaditeľom Prvej stavebnej sporiteľne.Gáborom, okresným  riaditeľom Prvej stavebnej sporiteľne.

Viac informácií získate na adresách:
Veľký Krtíš, Komenského 3, 

tel.: 0915 890 260, 0918 716 727,  
Nemocničná 16, tel.: 0918 716 727

Ing. PAVEL GÁBOR, okresný riaditeľ
Prvej stavebnej sporiteľne

Ing. Vladimír Maňka: "Už keď sme sem"Už keď sme sem
prichádzali a videl som, ako je to tuprichádzali a videl som, ako je to tu
všetko pekne pripravené a koľko ľudí ivšetko pekne pripravené a koľko ľudí i
mladej generácie sem prišlo, som sa pomladej generácie sem prišlo, som sa po−−
tešil. Verím, že títo mladí ľudia o tejtotešil. Verím, že títo mladí ľudia o tejto
významnej udalosti povedia svojim kavýznamnej udalosti povedia svojim ka−−
marátom, známym, a že o rok ich semmarátom, známym, a že o rok ich sem
príde ešte viac. Udalosti spred 69. rokovpríde ešte viac. Udalosti spred 69. rokov
by sme si mali pripomínať aj preto, že ajby sme si mali pripomínať aj preto, že aj
v našom regióne, na Slovensku i vv našom regióne, na Slovensku i v
Európe sa vyskytujú prejavy fašizmu aEurópe sa vyskytujú prejavy fašizmu a
nemôžeme dovoliť týmto silám, aby ožinemôžeme dovoliť týmto silám, aby oži−−
vovali mýty a nepravdy o fašizme.vovali mýty a nepravdy o fašizme.
Zachovajme si v srdciach i ušiach proZachovajme si v srdciach i ušiach pro−−
tifašistickú tradíciu. Oheň vatry,  ktotifašistickú tradíciu. Oheň vatry,  kto−−
rú dnes zapálime, nám pripomína, prerú dnes zapálime, nám pripomína, pre−−
čo sme vlastne sem dnes prišli a prečočo sme vlastne sem dnes prišli a prečo
ste sem prišli aj vy, v takom veľkom poste sem prišli aj vy, v takom veľkom po−−
čte." čte." 
JUDr. Jana Laššáková: "Slovenské ná"Slovenské ná−−

rodné povstanie je sviatkom všetkýchrodné povstanie je sviatkom všetkých
Slovákov a uvedomujem si, že nebyťSlovákov a uvedomujem si, že nebyť
SNP, tak nežijeme v slobodnej vlasti.SNP, tak nežijeme v slobodnej vlasti.
Práve povstanie ma napĺňa hrdosťou, žePráve povstanie ma napĺňa hrdosťou, že
malý národ v strede Európy povstal a umalý národ v strede Európy povstal a u−−
kázal, že je tu a že sa nebojí postaviť fakázal, že je tu a že sa nebojí postaviť fa−−

šistickej armáde na odpor. Mladí ľudia,šistickej armáde na odpor. Mladí ľudia,
ktorých sa čoraz viac zúčastňuje na oktorých sa čoraz viac zúčastňuje na o−−
slavách SNP,  si pomaly uvedomujú čo jeslavách SNP,  si pomaly uvedomujú čo je
vojna a za čo môžu ďakovať tým, ktorívojna a za čo môžu ďakovať tým, ktorí
položili životy, aby sme mohli žiť v slopoložili životy, aby sme mohli žiť v slo−−

bodnej krajine."bodnej krajine."
l Bol niekto z vašej rodiny
priamym účastníkom SNP? 

JUDr. Jana Laššáková: "Pochádzam z"Pochádzam z
východu  a nikto z rodiny, pokiaľ viem,východu  a nikto z rodiny, pokiaľ viem,
sa priamo SNP nezúčastnil. Iba môj švasa priamo SNP nezúčastnil. Iba môj šva−−
gor sa koncom vojny zúčastnil oslobodgor sa koncom vojny zúčastnil oslobod−−
zovacích bojov, ale to bol ešte veľmi mlazovacích bojov, ale to bol ešte veľmi mla−−
dý." dý." 

Ing. Vladimír Maňka: "Môj starý otec"Môj starý otec
bol priamym účastníkom SNP a  bojovalbol priamym účastníkom SNP a  bojoval
v okolí Čierneho Balogu ako partizán.v okolí Čierneho Balogu ako partizán.
Dostal za to aj najvyššie vyznamenanieDostal za to aj najvyššie vyznamenanie
od prezidenta republiky. Od malička miod prezidenta republiky. Od malička mi
rozprával rôzne príhody z povstania arozprával rôzne príhody z povstania a
rozvíjal vo mne poznanie o udalostiachrozvíjal vo mne poznanie o udalostiach
a príčinách  SNP i o tom, prečo vlastnea príčinách  SNP i o tom, prečo vlastne
Slováci do Povstania išli a čo to pre náSlováci do Povstania išli a čo to pre ná−−
rod znamená."rod znamená."

"Odkaz SNP si zachovajme v srdciach aj ušiach" 
Prítomnosť významných predstaviteľov strany SMER − SD podpredsedníčky NR SR a
predsedníčky Krajskej organizácie SMER − SD v Banskej Bystrici JUDr. Jany
Laššákovej i poslanca Európskeho parlamentu, podpredsedu SMER−SD a predsedu
VÚC BBSK Ing. Vladimíra Maňku v našom okrese, pri príležitosti zapálenia Vatry SNP,
sme využili na krátky rozhovor. Najskôr sme sa ich spýtali na ich názor, prečo si pri−
pomínať Slovenské národné povstanie, jeho význam i na to, čo pre nich znamená táto
historická udalosť. 

Počas pietnej spomienky na hrdinov SNP v D. Lome medzi sebou živo 
diskuktovali aj zľava − Ing. T. Lebocký, JUDr. J. Laššáková, Ľ. Haško,

Ing. V. Maňka, Ing. D. Surkoš a MUDr. O. Kollár. 

Europoslanec, poslanec NR SR a predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka: Europoslanec, poslanec NR SR a predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka: 
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Účastníkov seminára v
zaplnenej sále privítal
predseda OPK Ing.
Miroslav Hudec a po−
tom sa slova ujal mode−
rátor celého podujatia
Ing. Ivan Vaňo. Ako pr−
vého pozval k rečnícke−
mu pultu Emila
Rakytu z Lesov ŠP,
ktorý hovoril o počet−

nosti a obhospodaro−
vaní medveďa hnedého na Slovensku.
Koľko vlastne medveďov je u nás presne,
nevedia ani samotní lesníci, ale ich počet
sa odhaduje na 700−850. 

Referát  Situácia šakala zlatého na
Slovensku a v stredoeurópskej oblasti,
ktorý autorsky pripravili  József
Balaskovics, doc. MVDr. Dušan Rajský,
PhD. a  prof. Ing. Peter Garaj, CSc.,
predniesol MVDr. D. Rajský, PhD. Táto
šelma, ktorej pôvodným domovom je
Ázia a severná Afrika sa začala v po−
sledných rokoch objavovať aj v Európe
a zaznamenali sme ju aj v našom okre−
se. 
Chránenú vydru riečnu zaznamenali

vo svojom revíri pri Ipli aj poľovníci z PZ
Hunter z Leseníc. O nej, i o jej lasicovitých
príbuzných v našom okrese, hovoril doc.
Ing. Peter Urban z UMB v B. Bystrici. Šel−
my majú svojich nepriateľov nie len med−
zi väčšími predátormi, ale škody im naro−
bia aj malé parazity. O vybraných parazi−
tárnych chorobách voľne žijúcich mäsož−
ravcov na Slovensku hovoril doc. MVDr.
Dušan Rajský, PhD., ktorý pripravil refe−
rát spolu s Ing. Matúšom Rajským, PhD., a
MVDr. Martinom Mojžišom. 

Svetová mačka z nášho okresuSvetová mačka z nášho okresu
Tradične na záver odborného seminára

hovoril o situácii v okrese V. Krtíš Mgr.

Peter Kušík, ktorý zhodnotil situáciu v
našom okrese. Cieľom jeho príspevku bo−
lo zosumarizovať vlastné pozorovania,
ústne aj písomné oznámenia rôznych au−
torov o výskyte veľkých aj menších šeliem
na území nášho okresu. Oddávna je jeho
súčasťou mačka divá. Zaznamenaný je ce−
lý rad odstrelov tohoto dravca. Úlovky

mačky získali ocenenia na viacerých vý−
stavách. Najviac ohodnoteným exemplá−
rom bola mačka, ktorú v roku 1980 ulovil
J. Kráner v Karikáši. Ohodnotili ju na
20,10 boda, čo určitý čas predstavovalo aj
najsilnejšiu trofej na svete. 

Naopak, uloviť rysa je pomerne vzácne.
Sú informácie o 3 ulovených rysoch v na−
šom okrese. V roku 2009 sa našiel uhynu−
tý malý rys v katastri H. Strehovej.
Pravdepodobne po zrážke s autom.
Viacerí poľovníci však rysa pozorovali.
Južné Slovensko spolu s Moravou a se−
verným Rakúskom sú najsevernejšie ob−
lasti Európy, kde bol zaznamenaný  vý−
skyt šakala zlatého. V našom okrese sa

podarilo uloviť 2 exempláre tejto vzácnej
šelmy − v katastri Dolinky a Čeboviec.
Niektorí poľovníci oznámili jej výskyt aj v
okolí M. Zlievec, či Sklabinej.  Vlka dravé−
ho sa podarilo uloviť J. Bizovovi v roku
1991 v PR Senné. Informácie o výskyte vl−
kov v našom regióne a nimi napáchaných
škodách na hospodárskych zvieratách,
však stále prichádzajú. Najnovší prípad
možného výskytu vlkov v našom okrese z
augusta tohoto roka sa ešte stále prešetruje.  

Pri zbere húb pozor Pri zbere húb pozor 
na medvedena medvede

Vzácnosťou v našich lesoch je aj stretnu−
tie s psíkom medvedíkovitým. Pdvý vý−
skyt zanamenali v roku 1995 v a v roku
2009 sa ho podarilo uloviť vo Vinici.
Najnovší prípad stretnutia s touto šelmou
je z tohoto roku, keď ho v poľovnom reví−
ri v Sečiankach pozoroval Ing. Peter
Bálint.  V celom okrese možno zbadať líš−
ku hrdzavú, ktorá sa odváži aj do blízkos−

ti ľudských obydlí. V ostatných rokoch
však upadol záujem o jej lov, alebo niet
starších trofejných jedincov. 

Už koncom minulého storočia bol aj v
našom okrese zaznamenaný výskyt naj−
väčšieho dravca u nás, medveďa hnedé−
ho. V roku 2007 navštívil dokonca zá−
hradkársku osadu na Priemstave. Na
krku mal aj žltý obojok a išlo pravdepo−
dobne o medvedicu, ktorú predtým
chytili v Malej Fatre, označili a pustili
na slobodu. Zaznamenaných je nieko−
ľko prípadov, keď medveď napadol a
strhol ovce (Čelovce a D. Lom ) a známy
je aj prípad z roku 2009, kedy v krajnej
núdzi poľovník napadnutý medvedicou
na ňu zo vzdialenosti približne 3−4 met−
re vystrelil a trafil ju priamo do hlavy.
Medveďa v ostatných troch rokoch vi−

deli aj v katastroch D. Plachtiniec, Čebo−
viec, Senného, V. Lomu a inde.  

Informácie, ktoré vo svojom príspevku
Výskyt a rozšírenie mačkovitých, psovi−
tých, medveďovitých a medvedíkovitých
šeliem na území okresu Veľký Krtíš, uvie−
dol Mgr. P. Kušík vyvolali medzi účast−
níkmi seminára značný ohlas. Spolu s o−
statnými prednáškami od−
borného seminára roz−
prúdili živú diskusiu a
potvrdili, že aj odbor−
ná časť Poľovníckych
dní naberá každý rok
na kvalite i záujme ú−
častníkov.           −red−

Vďaka jej výnosu
môžu odborníci bez−
platne poskytovať
poradenstvo pri vy−
rovnávaní sa s po−
stihnutím, pomáhať
nevidiacim a slabo−

zrakým pri výbere pomôcok, učiť ich
chodiť s bielou palicou, pracovať na
počítači, ktorý hovorí. 

V stredu 25. septembra si od dobV stredu 25. septembra si od dob−−
rovoľníkov v uliciach, ktorí budúrovoľníkov v uliciach, ktorí budú
oblečení v tričkách s nápisom Bielaoblečení v tričkách s nápisom Biela
pastelka a v rukách ponesú zapečapastelka a v rukách ponesú zapeča−−

tenú pokladničku, môžete kúpiťtenú pokladničku, môžete kúpiť
spinku s vyobrazením ceruzky zaspinku s vyobrazením ceruzky za
symbolické 1 euro. Pomôcť všaksymbolické 1 euro. Pomôcť však
môžete už teraz poslaním SMSmôžete už teraz poslaním SMS
správy v hodnote 2 eurá na číslosprávy v hodnote 2 eurá na číslo
820 alebo ľubovoľným vkladom na820 alebo ľubovoľným vkladom na
účet číslo 4030016212/3100 až doúčet číslo 4030016212/3100 až do
konca roka.  Ďakujeme!   konca roka.  Ďakujeme!   
Zbierka sa koná pod záštitou Mariána

Geišberga. 

Mediálny partner  týždenník POKROK  
www.bielapastelka.sk

Pomáhame nevidiacim vrátiť sa do života
Ceruzka s bielou tuhou − pre niekoho nepraktická vec, pre iného dôležiCeruzka s bielou tuhou − pre niekoho nepraktická vec, pre iného dôleži −−
tý symbol, ktorý ukazuje cestu v tme. Zbierku Biela pastelka organizujetý symbol, ktorý ukazuje cestu v tme. Zbierku Biela pastelka organizuje
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Jej hlavným ciÚnia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Jej hlavným ci −−
eľom je pomôcť ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím viesť plnohodnoteľom je pomôcť ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím viesť plnohodnot −−
ný život, aby mohli študovať, pracovať, športovať, mať rodinu a priateľov.ný život, aby mohli študovať, pracovať, športovať, mať rodinu a priateľov.

Už aj u nás sa udomácňujú šelmy
Súčasťou Poľovníckych dní je aj seminár pre odborníkov, ktorý sa zvyčajne koná v

predvečer samotných dní. Organizátori sa každý rok snažia prísť so zaujímavou té−
mou seminára a aj v tomto roku pripravili Obvodná poľovnícka komora Veľký Krtíš,
Slovenský poľovnícky zväz, Okresná organizácia Veľký Krtíš, Obvodný lesný úrad vo
Veľkom Krtíši, Lesy SR, š.p., Odštepný závod Levice a SNM−Múzeum bábkarskych kul−
túr a hračiek, hrad Modrý Kameň seminár na tému "Manažment šeliem na Slovensku
a ich výskyt a rozšírenie v okrese Veľký Krtíš". Rad šeliem (Carnivora) zahŕňa celko−
vo 281 známych druhov. Na území Slovenska sa vyskytuje 17 zástupcov tohto radu ci−
cavcov. Norok európsky ako osemnásty zástupca, sa už vo voľnej prírode Slovenska
nevyskytuje a považuje sa za vyhynutého.

Seminár otvoril predseda OPK Ing. Miroslav
Hudec (vľavo), asistoval mu Mgr. Peter Kušík,

na ktorého pútavé prednášky 
sa účastníci seminára vždy tešia
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V súčasnej dobe pri svojom
počte 522 obyvateľov,  má
oproti obciam v našom regi−
óne s približne rovnakým
počtom obyvateľov, o čosi
lepšie podmienky pre ďalší
rozvoj i spoločensko−kultúr−
ny život obyvateľov. Je to
vďaka priemyselnému parku
v katastri obce a podnikom
Technogym a Sisme, ktoré v
ňom podnikajú. 
V ostatných rokoch sa v ob−

ci podarilo okrem iného vy−

stavať spoločný dom obra−
dov, zrekonštruovať spolo−
čenské stredisko, vybudovať
či opraviť miestne komuni−
kácie, zrealizovať kanalizá−
ciu, rozvod vody i plynu , vy−
budovať multifunkčné ihris−
ko s umelou trávou, dokon−
čiť výstavbu 12 nájomných
obecných bytov i zrekonšt−
ruovať a vystavať v obci
chodníky, autobusové za−
stávky a oddychovú zónu
pre deti. 

Práve v priestoroch oddy−
chovej zóny sa obyvatelia
obce v sobotu 7. 9. 2013 stret−
li na priateľskom posedení.
Už od rána žila obec čulým
ruchom, keď sa rozohrali sú−
ťaže v malom futbale a stol−
nom tenise. Od spoločenské−
ho strediska sa šírila vôňa
chutného guláša, ktorý pripra−
vovali členovia Poľovníckeho
združenia z Obeckova. V
slávnostne ladenom popo−
ludní starosta Ing. V.
Hájevský najskôr ocenil naj−
lepších športovcov z ukonče−
ných súťaží a potom poďako−
val V. Bayerovi za prácu,
ktorú pre obec počas svojho
bezmála dvadsaťročného

starostovania urobil a odo−
vzdal mu Cenu starostu obce
Malý Krtíš. 

Potom sa už rozprúdila ve−
selá zábava, ktorá do pries−
torov centra obce prilákala
množstvo návštevníkov do−
konca aj z okolitých obcí.
Napätie z losovania bohatej
tomboly odhodili viacerí v
tanci, ku ktorému taneční−
kom druhý rok po sebe hrala
výborná kapela Syntakt z
Poltára. Populárne domáce i
zahraničné melódie držali
návštevníkov pri tanci až do
skorých ranných hodín, ke−
dy sa rozchádzali poslední
spokojní návštevníci vydare−
ného priateľského stretnutia
obyvateľov obce Malý Krtíš a
ich priateľov. 

−red−
Obec s pôvodným názvom Curtus sa v písomnostiachObec s pôvodným názvom Curtus sa v písomnostiach

spomína už od roku 1251. Osud jej obyvateľov bolspomína už od roku 1251. Osud jej obyvateľov bol
často pohnutý a ich počet sa v pričasto pohnutý a ich počet sa v priebehu storočí vebehu storočí výrazneýrazne
menil, ba dokonca začiatkom 17. smenil, ba dokonca začiatkom 17. storočia sa obec toročia sa obec úplneúplne
vyľudnila. V rokvyľudnila. V rokoch 1715 − 1720 sa začína opoch 1715 − 1720 sa začína opäť spomínaťäť spomínať
ako osada, z ktorej sa znovu vyvinula obec.ako osada, z ktorej sa znovu vyvinula obec.

Súčasný starosta obce 
Ing. Václav Hájevský (vľavo)

poďakoval bývalému 
starostovi Viliamovi
Bayerovi za prácu,

ktorú pre obec urobil

Malokrtíšania sa stretli takmer všetci pod jednou veľkou strechou

Dobrý guláš chutil mladým i starým a posilnení dobrým jedlom sa zabávali Malokrtíšania až do rána

Keď je práca vykonaná,
môžu sa zabávať 

aj kuchári...
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Chceme sa veľmi
pekne poďakovať všet−
kým, ktorí nám držali
palce a posielali svoje
hlasy. Cenu venovalo
termálne kúpalisko
Kupko AQUATER−
MAL D. Strehová. S je−
ho návštevou sme však
museli pre dlhodobú
práceneschopnosť po−
čkať a až teraz sme si
mohli našu výhru vy−
chutnať ako sa patrí. 

V hoteli nás privítal
Ing. Ľuboslav Dobrocký,
manažér hotela, ktorý
sa o nás po celý čas
pobytu vzorne staral.
Čakala nás útulná

izba a romantická večera pre
dvoch. Vyčaroval ju pre nás šéf−
kuchár Ľubomír Matejka, ktorý
nám osobne uviedol každý chod
fantastického menu. Bol to nao−
zaj príjemný večer, počas ktoré−
ho sme pociťovali mimoriadnu
ochotu a vľúdnosť celého perso−
nálu.  Ráno sa na nás usmieva−
li opäť chutné špeciality v reš−
taurácii, z ktorých si mohol vy−
brať naozaj každý. Posmelení
do nového dňa sme si opäť za−
čali užívať dobrú termálnu vo−
dičku, sauny, masáže. Prežili
sme prekrásne dva dni, za ktoré
sa chceme úprimne poďakovať.
Ako keby sme sa vrátili o tých 20
rokov späť. Všetci v tomto zaria−

dení nás potešili úsmevom,
priateľským slovom a my
sme zase obdivovali ich
profesionalitu. Boli by sme
radi, keby takéto dva dni
mohli prežiť aj ostatní.
Chcem sa poďakovať aj

týždenníku Pokrok, ktorý
pripravuje vždy zaujíma−
vé súťaže, do ktorých sa
môžu čitatelia prihlásiť a
hrať o hodnotné ceny.
Neskúsite to aj vy?  
− MANŽELIA ŠTEFÁNIA

A JÁN SELSKÍ 
Z PRÍBELIEC − 

Kategória mladomanželia: 
* Do súťaže sa môžu prihlásiť mladomanželia,
ktorí mali svadbu najneskôr 1.1.2011 až po
dnešok. Do súťaže je potrebné priniesť mi−
nimálne 2 farebné fotografie, čo najkvalit−
nejšieho rozlíšenia a napísanú charakte−
ristiku manželského páru: Vaše meno a
priezvisko, vek, čo ste vyštudovali, kde
pracujete, kde bývate, ako ste sa zozná−
mili, akú a kde ste mali svadobnú hosti−
nu, prípadne aj fotografiu najkrajšej
svadobnej torty, najnezvyčajnejší sva−
dobný dar, najkrajší zážitok z vašej sva−
dobnej cesty, prípadne najveselší záži−
tok zo svadby... Skrátka, budeme radi,
ak nám o sebe napíšete čo najviac, aby
sme mohli pripraviť pekný príbeh vašej
lásky, ktorú ste spečatili za zvukov sva−
dobných zvonov alebo svadobného pocho−
du, a ktorý vďaka súťaži zostane zazname−
naný aj v okresných novinách a dozvedia sa o
ňom čitatelia Pokroku. 

Kategória manželia − seniori 
U manželov, ktorí sú spolu už viac ako 20 rokov
sú pravidlá rovnaké, ibaže môžu navyše pripí−

sať "návod na šťastné manželstvo", či ako pre−
konať manželskú krízu. V prípade manželov
seniorov prosíme poslať svadobné fotografie
aj fotografie zo súčasnosti. V oboch prípa−
doch prosíme písomný súhlas oboch man−
želov, že súhlasia so zapojením sa do súťa−
že a tento súhlas podpíšu v redakcii. 

O víťazoch opäť rozhodne počet zasla−
ných kupónov z aktuálneho čísla. V prípa−
de, že si manželia alebo ich fandovia budú
chcieť kúpiť noviny z remitendy, budú mu−
sieť v redakcii podpísať počet kusov novín,
resp. kupónov, ktoré si v redakcii kúpia,

aby nemohol nikto pochybovať o správnom
súčte hlasov. 

Ak by ste potrebovali akékoľvek bližšie inAk by ste potrebovali akékoľvek bližšie in−−
formácie, môžete sa pýtať mailom: noviformácie, môžete sa pýtať mailom: novi−−
ny.pokrok@stonline.sk alebo telefonicky nany.pokrok@stonline.sk alebo telefonicky na
č. 0902 302 102 alebo 0918č. 0902 302 102 alebo 0918 59 65 65 − 59 65 65 − ochotneochotne
vám odpovie               Ružena Hornáčeková vám odpovie               Ružena Hornáčeková 

"Sníva�
 sa

oplatí" 

Manželia Štefánia a Ján Selskí si vďaka 
víťazstvu v našej súťaži splnili svoj sen

Štefánia Selská nám napísala: 
"Po nedávnej skúsenosti si s manželom myslíme,

že áno − oplatí sa snívať. Keď sme spolu navštevo−
vali termálne kúpalisko Aquatermal v D.
Strehovej, vždy sme počúvali od hostí z celej repub−
liky len samé chvály. My dvaja sme snívali o tom, že
taký predĺžený víkend so službami a ubytovaním by
bola určite fajn vec. Sen sa nám podaril splniť vďa−
ka vášmu − nášmu Pokroku, presnejšie súťaži o
Najsympatickejší manželský pár po 20 rokoch, ktorú
sme vyhrali.

Pozn. redakcie: Vždy  nás teší, keď môžeme vás čitateľov niečím pekným 
a zaujímavým prekvapiť. Určite viete, že dve prvé atraktívne ceny pre manželské 

páry sme mohli rozdať, lepšie povedané sprostredkovane odovzdať vďaka 
veľkorysému vedeniu AQUATERMALU STREHOVÁ, za čo mu aj touto cestou ďakujeme. Recepcia: 047/ 430 88 11

info@strehova.sk

A na viaceré otázky: „Kedy zase začne manželská súťaž?“ 
S  radosťou odpovedáme  T E R A Z ! 

Základné podmienky pre zapojenie do súťaže O NAJSYMPATICKEJŠÍ MANŽELSKÝ PÁR zostávajú v podstate
nezmenené, ibaže sme na základe niektorých negatívnych či chúlostivých pripomienok zo strany súťažiacich v uplynulých
ročníkoch museli niektoré veci pre regulárnosť súťaže upresniť. 

Víťazi ostatného 
ročníka súťaže
− mladomanželia
Monika a Tomáš

Tóthovci

Štefánia a Ján Selskí, výhercovia súťaže o najsympatickejší
manželský pár v kategórii nad dvadsať spoločne strávených rokov,

sa spoločne zhodujú v tom, že 
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Po skončení
služieb Božích
sa všetci zúčast−
není premiestni−
li k miestu po−
sledného odpo−
činku evanjelic−

kého farára, básnika a národné−
ho buditeľa Samuela Godru,
ktorý v rokoch 1841 − 1873 v tej−
to obci pôsobil. S úctou si pripo−
menuli 140 rokov od jeho úmr−
tia a starosta obce Štefan Benko
spolu s evanjelickým farárom
Mgr. Jaroslavom Durišom polo−
žili kvety na jeho hrob. Potom
privítali starostku obce
Bohunice, v ktorej sa narodil
Samuel Godra, Vladislavu
Riškovú. Nasledovala prehliad−
ka múzea Samuela Godru, kto−
ré je zriadené v priestoroch bý−
valej evanjelickej fary, v ktorej
počas svojho pôsobenia v S.
Plachtinciach býval.
O 13.00 hod. sa hostia stretli na

slávnsotnom obede. Po chut−
nom obede sa o 14.00 začal bo−
hatý kultúrny program.
Predstavili sa v ňom postupne

folklórne súbory
Bažalička z Príbeliec
a Plachtiniec, FS zo
Senohradu, detský
folklórny súbor z a
ženská spevácka skupi−
na Hrušova a na záver FS
Krtíšan. Kultúrny program zau−
jal ako staršiu, tak aj mladšiu
generáciu obyvateľov. Medzi
programom si zúčastnení mali
možnosť zgustnúť na guľáši, pri−
čom pre Strednoplachtinčanov a
účinkujúcich bol zdarma. Na
výber boli guľáše z diviny, bara−
ní a tzv. „babguľáš“ s fazuľou. 

O 17.00 hod. prišiel na rad zla−
tý klinec programu, ktorým bo−

lo vystúpenie zná−
meho zabávača
Andera z Košíc,
ktorého dopre−
vádzalo spevácke
duo Šarm. 

Vystúpenie samozrejme zožalo
veľký úspech. Po ňom nasledova−
la bohatá tombola. V závere vyda−
reného sviatočného dňa sa kona−
la diskotéka s DJ Pukym, na kto−
rej sa zabavili nielen mladí. A prá−
ve to bolo cieľom samotného po−
dujatia − aby sa na dni obce zaba−
vili všetky vekové kategórie
spoločne. Cieľ sa splniť podarilo
a spokojní boli organizátori i
návštevníci osláv.

Starosta Š. Benko ďakujeStarosta Š. Benko ďakuje
Banskobystrickému samosprávBanskobystrickému samospráv−−
nemu kraju za  finančnú pomoc,nemu kraju za  finančnú pomoc,
ktorá im veľmi pomohla k spestktorá im veľmi pomohla k spest−−
reniu programu a spokojnosti obreniu programu a spokojnosti ob−−
čanov. Vďaka z jeho strany patríčanov. Vďaka z jeho strany patrí
aj všetkým zamestnancom OcÚ vaj všetkým zamestnancom OcÚ v
S. Plachtinciach, samotným občaS. Plachtinciach, samotným obča−−
nom tejto obce i H. Plachtiniec,nom tejto obce i H. Plachtiniec,
Gabrielovi Nászalymu z K. Kosíh,Gabrielovi Nászalymu z K. Kosíh,
Poľovníckemu združeniu v S.Poľovníckemu združeniu v S.
Plachtinciach, AgrodružstvuPlachtinciach, Agrodružstvu
Príbelce, Ing. MiroslavoviPríbelce, Ing. Miroslavovi
Hudecovi, Vladimírovi Haškovi aHudecovi, Vladimírovi Haškovi a
Vlaste Petrovičovej, ktorí pripraVlaste Petrovičovej, ktorí pripra−−
vili a zabezpečili chutné občervili a zabezpečili chutné občer−−
stvenie na tejto akcii. V neposledstvenie na tejto akcii. V neposled−−
nom rade starosta vynom rade starosta vyslovil vďakuslovil vďaku
aj všetkým sponaj všetkým sponzorom, ktorí sazorom, ktorí sa
postarali o bohatú tombolu.postarali o bohatú tombolu. −red−

Strednoplachtinský 
deò obce okorenil 

Oslavy dňa obce Stredné Plachtince boli spojené so l40.
výročím úmrtia Samuela Godru a  uskutočnili sa v poslednú
augustovú nedeľu 25. 8. 2013. Toto krásne nedeľné ráno sa
začalo so slávnostnými Službami Božími, kde kazateľom
slova božieho bol Mgr. Ivan Mucha, senior
Novohradskdého seniorátu z Málinca.

Deň obce začal Službami
Božími a položením vencov 

k hrobu Samuela Godru

Diváci si užili bohatý folklórny program, deti sa mohli
vyšantiť na rôznych atrakciách

Aj v Stredných Plachtinciach je varenie
guľášu mužskou doménou J

Zlatým klincom programu bolo vystúpenie Andera
z Košíc − na foto v civile druhý sprava. Spolu s ním a so
speváckym duom Šarm sa zvečnil aj starosta Š. Benko 

(druhý zľava) s manželkou (v strede)
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Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte ich na hraciu kartu a na záver ich
pošlete  alebo prinesiete ku nám do redakcie. Tým ste  splnili podmienku

zaradenia do žrebovania O PRVÚ CENU 
− PERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMAL STREHOVÁPERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMAL STREHOVÁ

A DVE VECNÉ CENY. A DVE VECNÉ CENY. 
VEĽA ŠŤASTIA!

SEPTEMBROVÁ

KUPÓNKA
č.4

SEPTEMBROVÁ KUPÓNKA

Okrem toho na prístupovej ces−
te na trhovisko od Nemocničnej
ulice pribudol nový chodník. O
dôvodoch jeho výstavby, o cene
i ďalšej rekonštrukcii či výstav−
be chodníkov v meste nám po−
vedala viac asistentka primáto−
ra Mgr. Erika Grega: 
"Urobil sa jeden chodník. Z do"Urobil sa jeden chodník. Z do−−
pravného hľadiska je v tomtopravného hľadiska je v tomto
mieste zhustená premávka akomieste zhustená premávka ako
aj veľký počet chodcov a takaj veľký počet chodcov a tak
sme sa rozhodli pre realizáciusme sa rozhodli pre realizáciu
tohto chodníka. Zároveň riešitohto chodníka. Zároveň rieši
bezbariérovosť a je veľkou pobezbariérovosť a je veľkou po−−
mocou pre mamičky s kočíkmi.mocou pre mamičky s kočíkmi.
Náklady na jeho výstavbu boliNáklady na jeho výstavbu boli
vo výške  5 702,− eur. vo výške  5 702,− eur. 

Naplánované sú aj rekonštNaplánované sú aj rekonšt−−
rukcie ďalších chodníkov vrukcie ďalších chodníkov v
rámci mesta, avšak vzhľadomrámci mesta, avšak vzhľadom
na podpísané Memorandum ona podpísané Memorandum o

spolupráci medzi ZMOS−om aspolupráci medzi ZMOS−om a
vládou SR, sme nútení tentovládou SR, sme nútení tento
rok značne korigovať svoju inrok značne korigovať svoju in−−
vestičnú činnosť. Veríme, že buvestičnú činnosť. Veríme, že bu−−
dúci rok to o to intenzívnejšiedúci rok to o to intenzívnejšie
dobehneme, pokiaľ nám v tomdobehneme, pokiaľ nám v tom

nezabránia zákonné opatrenianezabránia zákonné opatrenia
Ministerstva financií."Ministerstva financií."

Okrem stredu mesta rýchlo
napreduje aj stavba obchodné−
ho centra pri evanjelickom ko−
stole. Pri výkopových prácach a

pri budovaní základov sa však
vykope aj značná časť zeminy.
Túto odvážajú autami do parku
Horička, kde zasypávajú hlboké
jarky. Plánuje mesto urobiť tam
nejakú oddychovú zónu naprí−
klad s preliezkami pre deti, prí−
padne nejakými športoviskami? 
Mgr.  E. Grega: "V Horičke sa hl"V Horičke sa hl−−
boká "strž" zasypáva zeminou,boká "strž" zasypáva zeminou,
pretože bola nebezpečná pripretože bola nebezpečná pri
prechádzaní  cez Horičku, aleprechádzaní  cez Horičku, ale
aj kvôli prípadnej možnosti vyaj kvôli prípadnej možnosti vy−−
váľania stromov. Tento rok saváľania stromov. Tento rok sa
iné úpravy neplánujú."iné úpravy neplánujú."
Mesto V. Krtíš má veľa zelene,

ktorá je vysádzaná zámerne, ale
na niektorých miestach sa obja−
vila aj nežiadúca zeleň. Najmä
na Ul. SNP i na námestí cez
zámkovú dlažbu prerazila buri−
na. Ako sme videli, použili ste na
jej likvidáciu postrek. Aký to bol
postrek a nie je nebezpečný pre
obyvateľov, alebo ich domácich
miláčikov (psy, mačky)?
Mgr. E. Grega: "Burina sa likvi"Burina sa likvi−−
duje postrekovým prípravkom.duje postrekovým prípravkom.
Ide o ekologický prípravok, ktoIde o ekologický prípravok, kto−−
rý nie je škodlivý ani pre občarý nie je škodlivý ani pre obča−−
nov, ani pre zvieratá." nov, ani pre zvieratá." −red−

SPONZORMI
KUPÓNKY

SÚ:

Marcela Olšiaková

Recepcia: 047/ 430 88 11
info@strehova.sk

pondelok − piatok
16.00 −  20.00 h.,

sobota, nedeľa, sviatok:
9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
23. 9. BIELY LEV (Banícka)
24. 9. Dr. MAX  

(v nemocnici)
25. 9. AQUA VIVA (SNP)
26. 9. BELLADONNA (SNP)
27 9. ČIERNY OROL         

(Nemocničná)
28. − 29. 9. PANACEA (SNP)

ZDRAVOTNÍCKYZDRAVOTNÍCKY
INFOSERVIS VO INFOSERVIS VO 

V. KRTÍŠIV. KRTÍŠI

Lekárska pohotovostná
služba (Banícka 35, Veľký
Krtíš, tel. 48 31 111). Pre

dospelých: Po. − Pi. 15.30 −
7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00
h. Pre deti a dorast: Po. −
Pi. 15.30 − 22.00 h., So. −

Ne. 8.00 − 22.00 h.
LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ 

V MESTE V. KRTÍŠ

V centre V. Krtíša pribudol nový chodník
V centre V. Krtíša vládol koncom tohtoročného leta nebývalý stavebný ruch. Najviac sa o to zaslúžila
spoločnosť Steffe THS, s.r.o. Dodávatelia tepla a teplej vody pokračujú vo svojich plánoch − zásobovať
celé mesto z jedného zdroja z kotolne na Hviezdoslavovej ulici. Po tom čo v jarných mesiacoch napo−
jili na centrálny rozvod obytné domy na Píseckej ul. pokračovali v lete s obytnými domami i inštitú−
ciami, napríklad kultúrnym domom,  v centre mesta. Ich cieľom je postupne modernizovať tepelné
okruhy a zefektívniť výrobu a dodávku tepla. 

lNa centrálny rozvod tepla a teplej 
vody pripojili  kultúrny dom ako aj

inštitúcie a byty v centre mesta

lAni zámková dlažba 
nezastavila burinu...

lNebezpečné strže v parku Hôrka zasypávali zeminou 
vykopanou pri budovaní obchodného centra
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V triede A+ zvíťazil Zsolt Cserník pred
Róbertom Pástorom a domácim prete−
károm Patrikom Mozoľom.

A1 ovládol jazdec z Fiľakova Krisztian
Bášti na Suzuki Swift, v tesnom závese
skončil Milan Macík tiež na Suzuki a
na Favorite súťažiaci Peter Lovaš
skončil tretí.

Bratia Wayzerovci z Maďarska obsa−
dili prvé a tretie miesto v A2. Medzi
nich sa vtesnal Laco Lipták.

V najsilnejšej A4−ke zvíťazil Peter
Sliacky na BMW, pred Zsoltom
Kerekesom a Miroslavom Krištofom.

Medzi ženami vyhrala skúsenosť a to
v podaní skúsenej pretekárky Vince
Ágnes z Maďarska, pred stále zrýchľuj−
úcou 13 ročnou Biankou Kiškováčovou
zo Želoviec a Nikolou Pástorovou.

Kategória Škoda bola obsadená iba
dvoma jazdcami. Víťazom Mikulášom
Darabošom (na foto) a Júliusom
Juhásom.

Najobsadenejšiu kategóriu Lada (14
áut) tesne vyhral mladý pretekár
Pekár Zoltán pred skúseným Szabó
Bálintom a tretí skončil tak isto ma−
ďarský jazdec Voros Gábor.

Absolútne najrýchlejším pretekárom
dňa sa stal Rudolf Wayzer na Peugeote
106.

Na záver sa patrí poďakovať každému, kto
priložil ruku k dielu. Starostovi Opavy, fir−
me Slovaktual, HRC za časomieru, rodine
Mozoľovcov, rodine Miroslava Valentíniho,
Zuzke Moravčíkovej, Erikovi Kiškováčovi
a jeho dcéram.

Text: − EK− ; Foto: − BORIS BARTÓK−

30 NAJRÝCHLEJŠÍCH NA RALLY OPAVA:

Prachom zapadnutá Rally Opava ožila  
Po dlhých dvoch mesiacoch bez nejakých automobilových pretekov v okrese sa
25. 8. 2013 konali na prachom zapadnutej Opave. Rodina Mozoľovcov sa pustila
do vyčistenia trate a jej okolia, aby sa vôbec mohlo jazdiť. Vďaka firme Slovaktual
a starostovi obce Opava Pavlovi  Lekýrovi sa podarilo uskutočniť samotné prete−
ky. V slnečné, nedeľné ráno sa na štart postavilo 54 jazdcov.  S pribúdajúcim ča−
som, pribúdali aj diváci a dobrá nálada panovala počas celého dňa. Pretekárom
sa trať veľmi páčila a tešia sa na pokračovanie jazdenia na Opave.

Ivan Longauer s prehľadom vyhral A3,
pred Rasťom Radom z R. Soboty a
Riskó Danielom. 
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Vety typu: „Urobilo sa to
samé“ alebo „Ja o ničom
neviem“, prekvapenia a
údivy zaobalené v det−
skej nevinnosti vám pre
tieto dni neprejdú. Karta
dieťa síce poukazuje na
to, aby ste sa viac uvo−
ľnili a veci nebrali príliš
vážne, ale myslené to je
pre vaše znamenie v ro−

vine súkromia, nie tam, kde si vážnosť si−
tuácie vyžaduje sústredenie a nie odľah−
čovanie. Deti veria v zázraky, ktoré sa v
skutočnosti dejú, berte to ako výzvu na to,
aby vám boli príkladom a aby ste začali
veriť aj vy. Pri vašom znamení (súvislosti
neukazuje) sa sústreďte na číslo štyri a
naň prepojenú symboliku (štyri – živly,
svetové strany, rohy a pod.), spojitosti sa
vám samé ukážu a rýchlo ich pochopíte. 

Nevyčítajte druhým, že
vás energeticky lynčujú a
ničia. Robia len to, čo im
vy sami dovolíte, čiže v zá−
vere spaľujete len a iba
sami seba. Vaša dynamic−
kosť sa akosi vytratila a
vy neviete, ako ju získať
späť. Jednou z ciest je se−
bapoznanie a prijatie sa−
mých seba na všetkých ú−
rovniach a potom sa zapáli aj dávnejšie
vyhasnutá fakľa. Vo vzťahoch neukazujte
príliš svoju osobnostnú veľkosť, pretože
pohár trpezlivosti u partnera pretečie a
vy môžete zostať na nejaký čas bez part−
nera. Budete viac pracovne vyťažení, čo
pre vás na pracovnej úrovni padne na ú−
rodnú pôdu. 

Pre tieto dni si nacvičte
údiv a mimiku tváre pre−
pojenú na pocity prekva−
penia. Zažijete ich nao−
zaj neúrekom, nemáte sa
čoho obávať, všetko to bu−
de pre vás milé a potešuj−
úce. Aj keď niektoré kle−
bety, ktoré sa k vám do−
stanú, nebudú o vás,
kroťte v sebe škodoradosť

a ľudskú neprajnosť. Nehrajte sa v živo−
toch druhých na sudcov, lebo raz môžete
byť súdení vy. Preto sa radšej oddajte spo−
mínaným prekvapeniam, rodinnej poho−
de, harmónii a pokoju, vychutnajte si tie−
to pozitívne stránky života. Spolu s part−
nerom si doprajte kúpele, wellness alebo
len spoločné leňošenie so sladkým nične−
robením.  

Mali ste veľké oči, teraz
vám zostali iba pre plač.
Finančný systém ste ab−
solútne nezvládli, zmie−
tate sa medzi príjmami a
výdavkami s tým, že vám
všetko vychádza nachlp.
Toto pravidlo a náklon−
nosť hviezd nemusí pre
vás platiť stále, akonáhle
prekročíte určité hranice
a zatúžite po všetkom, čo sa vám páči, na−
priek tomu, že to nepotrebujete, bude vám
zhora priškrtený finančný tok. Jeho zno−
vuspustenie príde s vaším uvedomením a
ubrzdením. Nabehnite na šetriaci systém.
Iné oblasti sú pre vaše znamenie vyváže−
né a pokojné. Nevrlosť, ktorá sa u vás zja−
ví v strede týždňa, zmierni príroda a zvi−
eratká. 

Blíženci, úsmev na pe−
ry. Vám sa počas týchto
dní bude tak dariť ako
už dávno nie. Všetko pô−
jde presne podľa vášho
plánu hladko a doslova
ako po masle. Veľa vý−
konu za málo námahy,
presne tak, využite to.
Otvorené máte všetky
oblasti, stačí si len po−

myslieť a jednoducho ísť si za tým.
Uvidíte človeka, ktorý sa vám zapáči?
Choďte a oslovte ho. Nemáte prácu?
Vyberte si z ponúkaných možností, aj in−
zerátov, ponuku, ktorá vás osloví najviac
a choďte za tým na tutovku. Jedno men−
šie „ale“ sa však otvára v zdraví a to uni−
verzálne v prepojení na vodu (pitný re−
žim, strach z hlbokých a nepoznaných
vôd a pod.).

Pre vaše znamenie platí
rozvoj vzťahov. Všade,
kde, či už v partner−
ských, rodinných alebo
priateľských vzťahoch
škrípalo, sa vyjasní.
Zaľúbení ešte viac pre−
padnú tomuto citu, neza−
daní padnú do osídiel
lásky alebo zaľúbenosti,
zatrpknutí si dajú novú
šancu. Otvorili ste svoje srdiečka a dá−
vate do okolia signál, že máte chuť žiť a
tešiť sa zo všetkého pekného, čo vás ča−
ká, ako aj to, že s nezdarmi a neduhmi,
ktoré vám prekrížia cestu, raz dva zato−
číte. Vlejete do seba chuť napredovať,
dýchať a existovať. Očakávajte rozmani−
tosť a pestrosť dní. 

Pohltia vás pracovné po−
vinnosti, pred ktorými
budete hľadať únik v
spoločnosti vám blízkych
ľudí. Vo svojom živote
ste sa dostali na tenkú
líniu tvorenú pocitom
maximálnej spokojnosti
a na druhej strane pre
vás neobvyklým pocitom

strachu a prázdna. Pokúste sa po tieto
dni udržať akúsi rovnováhu – veľmi vám
pomôže zeleň, rozjímanie, príjemná spo−
ločnosť alebo jednoduché oddychovanie.
Zelený park vyobrazený na karte je sym−
bolicky ako vaše vnútro −  keď sa o seba sta−
ráte, tak kvitnete, akonáhle sa vnútorne (o−
sobnostne, duchovne) zanedbávate, auto−
maticky chradnete a vysycháte. 

Niekedy až priveľa roz−
právate, preto majte
pod kontrolou všetko, čo
poviete a vypustíte z úst,
inak sa v tej spleti sami
zamotáte. Nechcene sa
zosmiešnite a inak vaša
vážnosť a dôveryhod−
nosť, ktorú máte u ľudí
vybudovanú pôjde po tie−
to dni priamo ku dnu. Aj
vaša hrdosť má tendenciu vypariť sa, pre−
to s tým niečo robte. Za zváženie stojí aj ne−
čakaná ponuka, ktorú dostanete predo−
stretú ako na zlatej tácke, mohla by byť
prísľubom na lepšie časy, preto ju neigno−
rujte a premyslite si to. V partnerstvách
veľmi nehazardujte a nedajte sa zlákať
len zovňajškom. 

Pri váhach sa stále viac
ozýva pocit usadiť sa a
so svojou rodinou fungo−
vať v stereotype, po kto−
rom v tomto období pri−
am prahnete. Ste na naj−
lepšej ceste si to do bud−
úcna splniť, ale ešte
predtým príde a tento
týždeň sa odštartuje bes−

né, divoké a niekedy rozumom nevysvetli−
teľné obdobie plné dynamickosti.
Vyšantite sa dosýta, platí to aj pre tých u−
sadlejších, ktorí budú chcieť pocítiť vzru−
šenie, energiu a adrenalín. Pre okolie sa
vďaka tomu stanete veľmi príťažlivými a
chcenými. Ako s tým naložíte, je už len vo
vašich rukách. 

Začínate chápať ako
funguje princíp priťaho−
vania si vecí do svojich
životov. Budete viac up−
úšťať od matérie a sveta
„podložiteľného“ čistým
rozumom a faktami.
Zvádza a mámi vás svet
všetkého nevysvetliteľné−
ho, tajomného a duchov−
ného. Deje sa to preto, le−
bo prišiel najvyšší čas vnútorne sa oboha−
tiť. Nie je nič zlé na tom, byť sem−tam roj−
ko, vyskúšajte si to a aspoň na ten čas sa
budete cítiť slobodnejšími a pokojnejšími.
Jedno malé upozornenie tu predsa len
máte – nemáte otvárať knihu, ktorá je už
dávno zatvorená a platí aj opak, neza−
tvárajte knihu, pokiaľ si nedáte záložku
alebo ju neprečítate.  

Aj do týchto dní sa pre−
nášajú záležitosti z mi−
nulotýždňového horosko−
pu. Stále platí pre vás
zmena, začiatok a zrod
niečoho nového. Pre ten−
to raz však už môžete
priamo konať, cesta je
čistá a nič vás nedrží v
tom, aby ste sa do zmien

nepustili, akurát majte pod kontrolou ve−
ľké očakávania, tým predídete akémuko−
ľvek sklamaniu. Okrem iného, máte na−
delenú hojnosť a plodnosť, ktorá sa vzťa−
huje aj na fyzickú úroveň. Na povrch bu−
de vyskakovať ego, ktoré by ste čím skôr
mali skrotiť a to ešte predtým, než vám čo
– to skomplikuje. 

Upokojená hladina vy−
tvára ideálne prostredie
pre rozvoj a rast rodiny.
Všetko sa počas týždňa
bude točiť okolo rodin−
ných povinností, ktoré
budete zvládať len tak−
tak. Chce to prísnejší a
presnejší harmonogram,
z ktorého neradno vybočiť. Na vaše fun−
govanie niekto zaútočí zvnútra, čo zna−
mená, že vznikne škriepka priamo medzi
členmi rodiny, padnú aj vyhrážky (niek−
toré naozaj vtipného rázu). Blíži sa prí−
chod niečoho nového a veľkého, máte sa
na čo tešiť, cítite to, viete to, ale stále sa
to nedá dať do slov. Napoviem vám – bu−
de to prepojené na kúpu, aj keď s menší−
mi výčitkami a pocitom sebeckosti. 

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ



12 / 23. september 2013

09:50 − Asijina voľba
15/88 10:50 − Duel 11:15 − 5
proti 5 12:00 − Správy RTVS
12:20 − Dámsky klub 13:55 −

Taxík 14:20 − Postav dom, zasaď strom 15:10 −
Asijina voľba 16/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Destinácia svet: Pohľadnica z Californie 17:10 −
Podvodníci v akcii III 2/20 17:45 − Duel 18:20 − 5
proti 5 19:00 − Správy RTVS 19:50 − Góly − body −
sekundy 20:10 − Počasie 20:20 − Moliére 22:15 −
Rossella 7/7 00:05 − Profesionáli II: Mrtvý svedok
13/13 00:55 − Reportéri 01:25 − Občan za dverami
01:50 − Autosalón 02:15 − Dámsky klub 03:45 −
Asijina voľba 16/88 04:30 − Správy RTVS "N" 

09:25 − Dôsledne ukrývané
dokumenty 10:20 − Tvárou v
tvár 10:55 − Fokus rodina
11:35 − Miestopis cechov a

manufaktúr: Majstri organári 12:00 − Živá pano−
ráma 12:35 − ArtSpektrum 12:40 − Kysuce 13:15 −

Vyšné Hágy 1941 − 2011 13:30 − V zakázanom krá−
ľovstve 14:00 − Magazín Ligy majstrov 14:25 −
Odpískané 14:50 − Športové ozveny 15:30 −
Autosalón 15:55 − Národnostný magazín mix:
Český 16:20 − Profesionál 16:45 − Fokus práca
17:30 − Správy RTVS z regiónov 17:45 − Počasie
17:50 − Správy − Hírek 18:00 − Vašimi očami:
Kanárske ostrovy: Gomera 18:25 − Košice −
Európske hlavné mesto kultúry 18:40 −
Večerníček: Kominárik a kocúrik 6/7 18:45 −
Krtko: Krtko a koberec 19:00 − Správy RTVS "N"
19:45 − Počasie 19:50 − (Ne)celebrity: Jana
Pronská 20:00 − Maršál Žukov 1/2 20:45 − VAT −
Veda a technika 21:10 − GEN.sk: Ladislav Ťažký
21:30 − Správy a komentáre 21:50 − Počasie 21:55
− Góly − body − sekundy 22:05 − Európske kino −
klub: Hlad 23:35 − A3UM: MÁME VÍKEND 00:05 −

Správy RTVS "N" 

Markíza 09:35 − Chlapi ne−
plačú 10:50 − Kobra 11 IX.

6/16 11:50 − Mentalista IV. 16/24 12:50 − FARMA
14:05 − FARMA − DUEL 16:00 − NCIS − Námorný

vyšetrovací úrad VIII. 1/24 17:00 − PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 − Lampáreň 17:50 −
Chlapi neplačú 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 − POČASIE
20:30 − Búrlivé víno 21:40 − FARMA 23:00 − Nočné
Televízne noviny 23:30 − NCIS − Námorný vyšet−
rovací úrad VIII. 1/24 00:20 − Kobra 11 IX. 6/16
01:15 − Smrtiaca lavína 02:45 − FARMA 03:55 −
Kobra 11 IX. 6/16 04:40 − Lampáreň 04:55 −
TELEVÍZNE NOVINY 

09:30 − Panelák: Svadba
11:00 − Kutyil s.r.o. 15 12:00 −

NOVINY O 12:00 12:30 − Kosti 16 13:30 − Kosti IV.
8 14:30 − Vtierka Castle II. 4 15:40 − Nakupuje vám
to 15:55 − Páli vám to? 17:00 − NOVINY O 17:00
17:50 − Súdna sieň 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV
JOJ 20:00 − ŠPORT 20:10 − NAJLEPŠIE
POČASIE 20:20 − Panelák: Vyjednávačky 21:40 −
Vyvolení  − VEĽKÁ VOĽBA 23:00 − Geissenovci −
Ťažký život milionárov IV. 16/16 00:00 − X FAC−
TOR USA 2013 03:10 − Damages − V ohrození ži−
vota IV. 10/10 04:05 − Zločinné úmysly IV.  −

PONDELOK 23. 9.:TV PROGRAM

1. Na zdravie v múzeu vodky −
nápoja, ktorý je dôležitým his−
torickým prvkom národnej i−
dentity Rusov.
2. Moskovská štátna univerzita

− najstaršia a najväčšia v
Rusku, jeden zo siedmich sta−
linských mrakodrapov.
3. Najpríjemnejší zážitok dňa −
osvieženie v hrajúcej fontáne v
najstaršom zábavnom parku
Gorkého.
4. Takto sme sa plavili loďkou
po rieke Moskve, a obdivovali
všetko krásne z iného pohľadu.
5. Podzemné paláce, ako sa na−
zývajú stanice moskovského
metra, ktoré je najväčšie, naj−
krajšie a najvyťaženejšie na na−
šej planéte. No nezapózovali by
ste pred takou umeleckou ste−
nou?
6. A toto je pohľad na panorámu
Moskvy z 25 poschodia hotela, v
ktorom sme bývali.

Ešte pár myšlienok, ktoré ú−
častníkov zájazdu milo prekvapi−
li − patriotizmus ruského národa,
hrdosť na svoje dejiny a históriu,
milí ľudia, všade dobrá a plynulá
organizácia, každý tu vie, čo má
robiť, kde je jeho miesto. Cítili sa
tu bezpečne, a skonštatovali, že
Moskva je reprezentatívna a zasl−
úži si obdiv.  A čo dodať na záver
? Fotiek je neúrekom, aj zážitkov,
aj pravých ruských suvenírov,
kníh, aby sa nezabudlo. Táto svoj−
pomocne zorganizovaná skupina
jedenástich super ľudí  má čo roz−
právať dlho a dlho. Moskva ich
privítala vychádzajúcim slnkom,
ktoré vydržalo svietiť celých päť
dní  ich pobytu a odprevádzala
letnými hustými kvapkami daž−
ďa, alebo slzami ... ? Predstavy a
očakávania boli splnené, a treba
spomenúť, že aj cenovo to bolo
dostupné. Všetci sa zhodli v tom,
že veľké ďakujeme patrí ich ka−
marátke Katke, ktorá sa na túto
náročnú trasu podujala, a zvládla
ju na výbornú.
− Mgr. ANNA ČUNDERLÍKOVÁ − 

Moskva  − história, tradície, 
príroda a luxus v jednom  

Dnes prinášame pokračovanie fotoreportáže Mgr. ANNY ANNY 
ČUNDERLÍKOVEJČUNDERLÍKOVEJ, ktorá v júli absolvovala poznávací zájazd do Moskvy, 

ktorý organizovala Katarína Ivanovová.

(Pokračovanie na str. 13)
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STV1 09:50 − Asijina voľba
16/88 10:50 − Duel 11:15 − 5
proti 5 12:00 − Správy RTVS

12:20 − Dámsky klub 14:00 − Postav dom, zasaď
strom 14:30 − Hurá do záhrady 15:10 − Asijina vo−
ľba 17/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 − Destinácia
svet: Stretnutia na Filipínach 17:10 − Podvodníci
v akcii III 3/20 17:45 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00
− Správy RTVS 19:50 − Góly − body − sekundy 20:10
− Počasie 20:20 − Nikto nie je dokonalý 21:30 −
Sanitka II. 3/13 22:25 − Najväčšie kriminálne prí−
pady Slovenska: Nedokončená modlitba 22:55 −
Najväčšie kriminálne prípady Slovenska:
Dvojnásobná vražda 23:20 − Profesionáli III:
Mylný predpoklad 1/13 00:15 − O 5 minút 12 01:20
− Dámsky klub 02:50 − Sila lásky V. 196 03:40 −
Asijina voľba 17/88 04:30 − Správy RTVS "N" 

09:45 − Vašimi očami:
Kanárske ostrovy: Gomera
10:15 − Národnostný maga−

zín mix: Český 10:45 − Fokus práca 11:30 − Špor−
tové ozveny 12:00 − Živá panoráma 12:40 −
ArtSpektrum 12:45 − Skalica 13:25 − Drahí prí−
buzní 15:00 − Família: Família − Hľadanie pries−
toru ... 15:25 − Orientácie 15:55 − Rusínsky maga−
zín 16:20 − Portréty Rómov : Ľudovít 16:45 −
Fokus zdravie 17:30 − Správy RTVS z regiónov
17:45 − Počasie 17:50 − Správy − Hírek 18:00 −
Koniari sveta: Kovboji 4/20 18:25 − Magazín o bý−
vaní 18:40 − Večerníček: Kominárik a kocúrik 7/7
18:45 − Krtko: Krtko a vajce 19:00 − Správy RTVS
"N" 19:45 − Počasie 19:50 − (Ne)celebrity: Ingrid
Papajová 20:00 − Jedovaté topánky 20:45 −
Ambulancia: Pomoc ohrozeným prieduškám
21:10 − GEN.sk: Michal Novák 21:30 − Správy a ko−
mentáre 21:50 − Počasie 21:55 − Góly − body − se−
kundy 22:05 − Kennedyovci 4/8 22:45 − Umenie
2013: Divadlo a tanec 23:15 − Kinorama 23:40 −
Tempo 23:55 − Správy RTVS "N" 00:45 −
ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:50 − Kobra 11 IX. 7/16
11:50 − Mentalista IV. 17/24

12:45 − Dr. House IV. 15/16 13:45 − Krok za krokom
III. 7/23 14:15 − FARMA 15:30 − Dva a pol chlapa
VIII. 1/16 16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad VIII. 2/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 − REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY 20:00 − ŠPORTOVÉ NOVI−
NY 20:15 − POČASIE 20:30 − Búrlivé víno 21:40 −
FARMA 23:00 − Nočné Televízne noviny 23:30 −
NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VIII. 2/24
00:20 − Kobra 11 IX. 7/16 01:10 − Mentalista IV.
17/24 01:55 − Dr. House IV. 15/16 02:35 − Dva a pol
chlapa VIII. 1/16 02:55 − FARMA 03:55 − Kobra 11
IX. 7/16 04:55 − TELEVÍZNE NOVINY 

09:30 − Panelák:  11:00 −
Kutyil s.r.o. 16 12:00 − NOVI−

NY O 12:00 12:30 − Kosti 17 13:30 − Kosti IV. 9 14:30
− Vtierka Castle II. 5 15:40 − Nakupuje vám to
15:55 − Páli vám to? 17:00 − NOVINY O 17:00 17:50
− Súdna sieň 19:00 − NOVINY TV JOJ 20:00 −
ŠPORT 20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 −
Panelák: Horúca stopa 21:40 − Vyvolení − Dom
snov 23:00 − XXL RODINA WOLLNYOVCI 

TV PROGRAM UTOROK  24.9.:

Dokončenie zo str. 12)

V tomto roku je jedným zo sle−
dovaných vtákov aj bocian biely,
ktorému dali meno Méneš. Počas
leta hniezdil a označený bol v o−
kolí mesta Szécsény, teda v su−
sedstve nášho okresu. Na svoju
púť na zimovisko sa vybral 16. 8.,
keď sa bol najskôr, možno, rozlú−
čiť so svojimi priateľmi na
Slovensku v okolí Kováčoviec.
Potom už nabral kurz cez
Maďarsko, Rumunsko,
Bulharsko, Turecko,
Sýriu, Jordánsko a
Izrael do Egypta.
Po prekonaní
Sinajského po−
lostrova prile−
tel po 3700 ki−
lometroch do
údolia Nílu.
Tu si na chví−
ľu chcel od−
dýchnuť, ale
všimol si ho
miestny rybár,
ktorý ho chytil.
Zaujalo ho zariade−
nie na chrbte boci−
ana, o ktorom si myslel, že to
môže byť bomba, alebo špionážna
vysielačka. Bociana odovzdal, na−
šťastie živého, vojakom v meste
Oena. Až privolaný veterinár zis−
til že je to telemetrické zariade−
nie slúžiace na sledovanie migrá−
cie vtáctva. 
Vďaka intervencii ochranárskej

organizácie Nature Conservation
Egypt (NCE) a úzkej komuniká−
cie s úradmi sa podarilo dostať
bociana na slobodu. Méneša po 4−
dňovom väznení pustili na slobo−
du 3. 9. v chránenom území
Saluga and Ghazal (ostrovy na

Níle) neďaleko Asuánu. Méneš
tak môže pokračovať v ceste na
africké zimovisko, ktoré je južne
za Saharou. 

Gabriella zahynula 
v Poľsku

Podobné prípady sú ale takmer
každý rok. Známa je informácia o
včelárikovi zlatom, ktorý bol od−
strelený na Blízkom východe z

podozrenia zo špionáže
pred dvomi rokmi.

Podobne bol zastrele−
ný minulý rok aj slo−
venský bocian
Bartolomej v
Turecku. 
Nebezpečnými
pre vtáky sú aj
drôty vysokého
napätia. Vtáky do
nich buď narazia

a porania sa, alebo
ich zasiahne elek−

trický prúd. Žiaľ v
tomto roku jeden z o−
značených bocianov

− zo 4 súrodencov z hniezda v
Kúnovej Teplici  − Gabriella,  sa
začiatkom augusta vybrala naj−
skôr do Poľska, kde 4 dni potom,
čo opustila hniezdo, uhynula prá−
ve po náraze do drôtov vysokého
napätia. O týchto smutných prí−
padoch sa ornitológovia dozve−
dajú vďaka vysielačkám, ktoré
naznačujú z pohybu, že niečo nie
je v poriadku. Mnohé prípady ne−
legálneho strieľania vtáctva sa
však ani nedozvieme. Ich púť čas−
to končí kvôli neohľadnému za−
obchádzaniu, pytliactvu alebo
strieľaniu na vtáky zo zábavy. 

−red, info: Bird of Slovakia−

Bociana prepustili z väzenia
V rámci spolupráce medzi ornitológmi Slovenska a Maďarska, pre−

bieha aj projekt Vtáky bez hraníc. Pri tomto projekte, okrem iného,
sledujú ornitológovia sťahovavé vtáky pri lete na svoje zimoviská.
Našim hádam najznámejším a najďalej putujúcim vtákom je bocian
biely. Ich pohyb máme možnosť vidieť aj na monitore počítača na
stránke http://www.vtaky.sk/stranka/193−Telemetricke−sledovanie−
bocianov.html.

Méneša pri egyptskom
Níle prepúšťajú

na slobodu
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