
Smrť − tá najkrutejšia podoba života − nám 
16. novembra pred piatimi rokmi vzala vzácneho 

človeka, dobrého priateľa. A zrazu zisťujeme, že odvtedy
svet okolo nás akosi ochudobnel. Najkrajšie na svete 

− to je človek a jeho práca. Svojou prácou, jej výsledkami
zanecháva po sebe stopy, šľapaje. A tých šľapají zostalo
po našom Jankovi neúrekom − zostali šľapaje kamsi sa

predierajúce, kamsi namierené, ľudsky povedomé, 
mnohým priateľom i spolupracovníkom dôverne známe.

Janko HLINKA
… bol predovšetkým vynikajúci vedúci pošty. 
A na tomto poli zanechal šľapají najviac

Dnes vieme, že náš Janko bol pre nás naozaj vzácny člo−
vek. Spomienky naňho nás presviedčajú o veľkej potrebe
ľudskej spolupatričnosti a vzájomnej pozornosti. Možno
to zisťujeme až teraz, keď spomíname. Lebo spomienky sú
niekedy zreteľnejšie ako prežívaná skutočnosť. Je to tra−
gédia, ak smrť nemá zmysel, ak je koncom i začiatkom ni−
čoho. Lenže smrť nášho priateľa bola zavŕšením bohaté−
ho a činorodého života. Koľko práce,  koľko stoviek či
tisícok hodín sa skrýva za tým všetkým! Vždy bol čest−
ný, priamy, zásadový, rozvážny, trpezlivý, vytrvalý, cie−
ľavedomý, vždy bol hrdý na svoju prácu − na svoju poš−
tu.  Učil nás pracovitosti, no predovšetkým učil nás te−
šiť sa z práce. Obdivovali sme jeho ľudskú vyrovnanosť
a pohodu, ktorú si nenechával iba pre seba. Bol naším
nenápadným radcom, ktorý nám svoje bohaté životné
skúsenosti podával s takou radosťou, s akou sa podáva
dar. Žil s nami v čase úspechov, hľadaní, ale i ťažkos−
tí a prehier. Dokázal nám však vnuknúť presvedčenie,
že víťazstvo po prehrách je cennejšie ako víťazstvo bez
prekážok. Dnes vieme lepšie, ako sme vedeli vtedy, aké
sú to hodnoty. Ešte z nich čerpáme, ešte z nich žijeme.
A zrazu sa nám zdá, že sme mu za to ani nemali čas po−
ďakovať sa. Aký rýchly a neúprosný je beh času.
Náhlime sa a v tomto životnom zhone často objavíme
hodnoty človeka, až keď sa pominie. Ani sme si nesta−
čili uvedomiť, že bol pri nás, správal sa ako jednodu−
chý, skromný človek, ktorý zdieľal naše osudy. Dokázal
smútiť s tými, čo si bolesť či krivdu liečili smútkom,
smiať sa s tými, čo smiechom smútok porážali.
Obdivovali sme jeho životnú vitalitu i jeho ochotu po−
máhať všade tam, kde bolo treba, a každému, kto ho o
to požiadal. Bol studnicou nevyčerpateľných skúseností
a rád. 
"Už budeme iba spomínať, Janko náš, ale ver, že v tých−
to spomienkach nám budeš inšpiráciou, vzorom i príka−
zom žiť z Tvojho odkazu.  

Česť Tvojej svetlej pamiatke!  
Tvoji bývalí spolupracovníci"

Spomíname na vzácneho človeka

"Svieť svieca pokoja,
svoj život dožil som, 

Svoje deti a blízkych veľmi
miloval som. 

Už ale pocítil som lásku neba, 
žijem v jeho objatí,

raz stretneme sa všetci spolu, 
tu čas sa už nekráti.

A ťarcha osudu, tá ma už nemučí,
ja našiel som pokoj v nebeskom náručí."

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, 
že nás dňa 31. 10. 2013 po ťažkej chorobe navždy 

opustil náš ocko, starký a prastarký  
JÁN PÚPALA z Veľkého Krtíša vo veku 85 rokov. 

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí nášho 
drahého zosnulého odprevadili na jeho poslednej ceste.

Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. 

"Drahý ocko, navždy ostaneš v našich srdciach 
a vždy budú na Teba s láskou spomínať: 

dcéry Milena, Mária, Eva a syn Miroslav s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá"    

Svieť svieca pokoja

„Kto Ťa poznal, ten pozná 
našu bolesť, ten vie, čo sme v Tebe
stratili. V našom srdci žiješ večne
ďalej − spi sladko, veď sa opäť 

stretneme.“
S hlbokým zármutkom v srdci

oznamujeme, že nás 28. 10. 2013 
náhle a nečakane opustila naša drahá 

OĽGA ŠEBOVÁ vo veku 75 rokov
zo Závady.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, za účasť na poslednej rozlúčke, 

za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou manžel Pavel, syn Miroslav 

s manželkou Gabikou, milovaní vnuci Mirko a Romanko,
súrodenci s rodinami a celá smútiaca rodina

Odišla si tak nečakane...
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Nech si dlho 
ešte medzi nami

Prijmi môj vinš skromný 
na deň Tvojho sviatku 

želám Ti zo srdca 
šťastie v každom riadku.

Nech Ti slnko šťastia svieti,
nech Ti láska srdce hreje,

nech Ti nikdy smutno nie je,
nech máš všetko, po čom túžiš,

nech Ťa majú ľudia radi,
rodina aj kamaráti.

Dňa 15. 11. sa náš drahý manžel a otecko
DUŠAN TROJČÁK z Veľkého Krtíša

dožíva prekrásneho jubilea − 80−tich rokov.
Všetko najlepšie mu ku vzácnemu 

sviatku želajú manželka Dáša, 
syn Daniel, dcéry Ľudmila, Iveta 
s rodinami, päť vnúčat a štyri
pravnúčatá starkého objímajú

a posielajú sladké pusy

Gratulácia ku 
sedemdesiatinám
Je nám veľkým potešením 

zablahoželať k narodeninám
HELENE HLAČOKOVEJ 

z Bátorovej, ktorá 
15. 11. 2013
oslávi okrúhle

jubileum 70 rokov.
Na stole sedemdesiat

červených ruží, nech
Vám to zdravíčko 

naďalej slúži. Buďte šťastná
a nemajte chvíle tiesne, nech sa slza vo Vašom oku ni−
kdy nezaleskne. Želáme Vám k Vášmu jubileu pevné

zdravie, šťastie, nech Vám v srdci iba láska 
a spokojnosť rastie. Nech Pán Boh sprevádza Vaše 

kroky, aby ste v zdraví dožili ešte mnohé roky. V tejto
slávnostnej chvíli na Vás myslia a zo srdca blahoželajú:
manžel Štefan, dcéry Helena, Eva a Jana s manželmi,

vnúčatá Eva a Martina s manželmi, Martin, Saša,
Kinga a Dóry s priateľmi,  pravnúčatá Aurelko,

Madlenka a Damianko posielajú veľkú pusu. 
K blahoželaniu sa pripája ostatná rodina a známi  



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

a spomienky. Zavrela si oči, srdce
Ti prestalo biť, musela si zomrieť, 

i keď si tak veľmi chcela žiť. 
Dňa 13. 11. 2013 si pripomenieme

desiate výročie úmrtia našej 
milovanej IVETY MAKÓOVEJ

zo Želoviec, ktorá nás opustila vo veku 38 rokov . 
My, ktorí sme ju radi mali, nezabudneme, 

vy, ktorí ste ju poznali, chvíľkou ticha spomínajte. 
S láskou a úctou a spomínajú dcéra Simonka 

a celá smútiaca rodina

Už desať rokov sme bez Teba
Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.

Zhasli oči, utíchol hlas, mala rada
život i všetkých nás.

So smútkom v srdci sme si 
9. 11. pripomenuli 20. výročie 

od úmrtia, kedy nás navždy opustila
naša drahá mamka, starká a prastarká

MÁRIA KLIMENTOVÁ 
zo Žihľavy vo veku 83 rokov.

Navždy s láskou a úctou spomína: dcéra Mária, vnuci
Dušan, Ivan, vnučky Valéria a Dana s rodinami, 

pravnúčatá s rodinami ako aj ostatná rodina a známi

Vždy nám veľmi chýbaš

Mal som Vás všetkých rád, chcel
som ešte žiť, ale prišla chvíľa, keď
musel som do večnosti odísť.
Neplačte, nechajte ma tíško spať,

čo mi bolo súdené, muselo sa stať.

So žiaľom v srdci oznamujeme, 
že dňa 27. 10. 2013 po ťažkej chorobe 

zomrel náš milovaný manžel, otec a starý otec
PAVEL ŽIGA z Veľkého Krtíša 

vo veku 71 rokov.
Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, 

ktorí ho odprevadili na jeho poslednej ceste. 
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. 

Smútiaca manželka a synovia s rodinami

Prišla tá smutná chvíľa...
Osud je občas veľmi krutý, 

nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ...

Neplačte za mnou, smrť zbavila
ma bolesti mojej, aj keď som Vám

o nej nechcel hovoriť, nevládal som
už žiť s Vami ďalej.

Mal som Vás veľmi rád, a tak budeme
na seba spoločne ticho spomínať.

S hlbokám smútkom v srdci oznamujeme, že
nás dňa 30. októbra 2013 opustil náš dobrý manžel, ocko

a dedo EMIL BAĎURA vo veku 86 rokov.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním prišli 

rozlúčiť na jeho poslednej ceste a kvetinovými darmi 
ste sa snažili zmierniť našu bolesť. 

Keby mohol, všetkým by povedal "ďakujem."
Manželka Eva, dcéry Zlatuna, Yvetta a vnuk Daniel

Už budeme len spomínať
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Uplynulý mesiac október by mal byť pre
nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť
starších  ľudí v našom okolí. Starnutie je zá−
konitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú
všetky živé organizmy, teda aj my, ľudia. Je
to nezvratný a postupný proces v našom ži−
vote. Úcta k starším ľuďom by mala byť pre−
dovšetkým prirodzenou súčasťou nášho ži−
vota, mala by byť spontánna a nenásilná.
Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom
nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdá−
vajú nám, mladším. Nemali by sme zabúdať
na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva,
zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému člo−
veku − bez rozdielu veku. Láska a úcta k

starším ľuďom je vysoko cenená a dôležitá
aj v kresťanstve. Je dokonca prirodzeným
zákonom, ktorý poznajú všetky národy.  Aj
naši mladší žiaci so ZŠ s MŠ v Dolnej
Strehovej vyjadrili vďaku všetkým starým
rodičom krátkym kultúrnym programom,
ktorý si pod vedením svojich vyučujúcich
pri tejto príležitosti pripravili. Žiaci sa pred−
stavili so svojim programom 22.10.2013 v ob−
ci Vieska a 25.10.2013 v obci Dolná Strehová.
Zatancovali  niekoľko ľudových aj moder−
ných tancov, zaspievali piesne , predniesli
básne i zahrali na hudobnom nástroji.
Svojím  programom chceli starkých potešiť
a spríjemniť im jesenný deň. Odmenou im
bol úsmev, potlesk a sladká maškrta.

Text : − MARTA KMINIAKOVÁ,
foto: MONIKA KUBALIAKOVÁ − 

Potešili sme našich starkých
Natrhám si kvety pod lesom na stráni,

Vám, milí starí rodičia,
kvietok dám do dlaní.

Hoc  ́vlas Vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od nás, Vašich detí,

tie najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla,
aj mne sa tiež tískajú slzy do hrdla.
Nech sa Vám predĺži životná Vaša

púť, želáme z celého srdca... 
Vaša dcéra, syn, vnučka i vnuk...

Mladší žiaci so ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej vyjadrili vďaku všetkým
starým rodičom pekným kultúrnym programom
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Všetky strašidlá sa najskôr
zhromaždili pred MsÚ, kde
sprievod začínal krátkym
stridžím tancom vo svetle
svetielkujúcich tekvicových
hláv. Všetky prítomné máto−
hy potom do mesta pustil pri−
mátor Ing. Dalibor Surkoš.
Cez Nemocničnú, Banícku a
Ul. SNP sa sprievod dostal až
pred kultúrny dom, za kto−
rým už strigy z tanečnej sku−
piny pri Základnej umeleckej
škole vo V. Krtíši varili stri−
gônsku polievku, v ktorej ne−
chýbali ani nespratní po−
zemšťania, ktorých na ceste
mestom chytili a už nepustili.
Pri varení si aj zatancovali,
za čo od zhromaždenia straši−
diel v zaplnenom parku zoža−
li aj potlesk. Preto, že to bola
iba strašidelná mlaď, tanco−
vali iba krátko a pobrali sa
domov spať ročný spánok,
aby pri svojom sviatku boli o
rok znovu plní síl na straši−
delnú noc.                                        

−PG−

V. Krtíš zaplnili strašidlá a svetlo
Už po šiesty raz pripravila Základná škola na Nám. A. H. Škultétyho V. Krtíš lampiónový spri−
evod ulicami mesta v spolupráci s Mestským úradom. Zašlú slávu obľúbených lampiónových
sprievodov obnovili pri príležitosti osláv sviatku Halloween v jeho predvečer v pondelok 28. 10.
2013. V pestrom sprievode sme tak mohli vidieť množstvo malých i väčších stríg, upírov,
zombie, duchov a všelijakých ďalších strašidelných potvor, ktoré naháňali okoloidúcim strach.

Kategória mladomanželia: 
* Do súťaže sa môžu prihlásiť mladomanželia, ktorí mali svadbu najneskôr 1.1.2011 až po dne−
šok. Do súťaže je potrebné priniesť minimálne 2 kvalitné farebné fotografie (najlepšie digitál−
ne), čo najväčšieho rozlíšenia a napísanú charakteristiku manželského páru: Vaše meno a pri−
ezvisko, vek, čo ste vyštudovali, kde pracujete, kde bývate, ako ste sa zoznámili, akú a kde ste
mali svadobnú hostinu, prípadne aj fotografiu najkrajšej svadobnej torty, najnezvyčajnejší
svadobný dar, najkrajší zážitok z vašej svadobnej cesty, prípadne najveselší zážitok zo svad−
by... Skrátka, budeme radi, ak nám o sebe napíšete čo najviac, aby sme mohli pripraviť pekný
príbeh vašej lásky, ktorú ste spečatili za zvukov svadobných zvonov alebo svadobného po−
chodu, a ktorý vďaka súťaži zostane zaznamenaný 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 pri−

písať "návod na šťastné manželstvo", či ako prekonať manželskú krízu. V prípade manželov se−
niorov prosíme poslať svadobné foto aj fotografie zo súčasnosti, spolu s písomným súhlasom
oboch manželov, že súhlasia so zapojením sa do súťaže a tento súhlas podpíšu v redakcii. 

O víťazoch opäť rozhodne počet zaslaných kupónov z aktuálneho čísla. V prípade, že si man−
želia alebo ich fandovia budú chcieť kúpiť noviny z remitendy, budú musieť v redakcii pod−
písať počet kusov novín, resp. kupónov, ktoré si v redakcii kúpia, aby nemohol nikto pochy−
bovať o správnom súčte hlasov. 

Podmienky súťaže: 

Ak by ste potrebovali akékoľvek bližšie informácie, môžete Ak by ste potrebovali akékoľvek bližšie informácie, môžete 
sa pýtať mailom: noviny.pokrok@stonline.sk sa pýtať mailom: noviny.pokrok@stonline.sk 

alebo telefonicky na č. 0902 302 102 či 0918alebo telefonicky na č. 0902 302 102 či 0918 59 65 65 59 65 65 

Ulicami Veľkého Krtíša sa niesla strašidelná, ale aj tak veselá atmosféra
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Študentská
kvapka krvi

Milí darcovia a študenti, 
srdečne vás pozývame na odber krvi − "Študentskú kvap−
ku", ktorá sa bude konať vo štvrtok 14. 11. 2013. Odber krvi
usporiada Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
vo Veľkom Krtíši v čase od 7.30 do 10.00 hod. v priestoroch
novej baníckej slobodárne na Nemocničnej vo V. Krtíši. V
tomto čase ste vítaní všetci tí, ktorí chcete  podporiť dar−
covstvo krvi v našom okrese. Tešíme sa na všetkých dob−
rovoľných darcov krvi, prvodarcov a študentov. Prosíme
vás, aby ste pred odberom nezabudli na pitný režim a ľah−
ké raňajky.     

J. UBRANKOVIČOVÁ,  predsedkyňa MS SČK V. Krtíš

Iba pár metrov nad bývalým
obchodným domom žiari zla−
tohnedou farbou vývesný štít
novej predajne s červenobielou
markízou. Už výklad, pravidel−
ne inovovaný podľa aktuálnych
sviatkov, či ročných období,  vás
upúta, tak, že rozhodne budete
musieť vojsť aj do vnútra, kde
vás v útulnom prostredí medzi
krásnym a zaujímavým tova−
rom so širokým úsmevom na
tvári a dobrou náladou privíta
majiteľka Nataša Suchá. 

"Práve takýto typ tovaru mi v
M. Kameni chýbal. Preto som sa
rozhodla otvoriť predajňu, kde
by som ponúkala bytové dopln−
ky, dekoračné i darčekové pred−
mety, ktoré sa páčia mne osobne

aj ďalším ľuďom. Priateľom,
známym, obyvateľom mesta i do−
mácim a zahraničným návštev−
níkom M. Kameňa."
V predajni nájdu zákazníci tak−

mer rodinné prostredie, zaují−
mavý a pútavý tovar a pokoj pri
vyberaní tovaru, ktorý najviac
vyhovie ich vkusu a potrebám.
A to aj v prípade, že si zakúpiť
niečo pre skrášlenie domácnos−
ti prídu mamičky s deťmi. Pre
deti je tu pripravený detský kú−
tik, kde si budú môcť maľovať,
vystrihovať, či inak krátiť chví−
le, kým mamy budú nakupovať. 
"U nás si budú môcť vybrať na−
príklad rôzne druh závesov, po−
ťahov či dekoračných materiá−
lov s potlačou svojich detí, man−
žela, priateľov alebo populár−
nych osobností. Viem, že svojich
zákazníkov budem musieť hľa−
dať nie iba medzi obyvateľmi M.
Kameňa, ale medzi návštevník−
mi samotného mesta i historic−
kej pamiatka − hradu. Preto by
som rada pri rôznych príležitos−
tiach spolupracovala aj s múze−
om na hrade, ktorý je najväčšou
atrakciou tohto nášho historic−
kého, najmenšieho mestečka na
Slovensku." 

Ako prví sa ponúkaným tova−
rom mohli potešiť hostia pri
slávnostnom otvorení predajne.
A hneď si aj vybrali a kúpili
predmety, ktoré im a ich najb−
ližším budú spríjemňovať čaro
rodinného prostredia.  

Pomaly, ale isto sa blíži koniec roka a s ním aj vari najkrajšie sviatočné obdobie − Vianoce.
Všetci chceme, aby bol v tej dobe náš byt či dom čo najkrajší, aby sa v ňom zaskveli veci,
ozdoby, predmety, ktoré máme radi. Modrokamenčania, ale aj návštevníci M. Kameňa zo
všetkých kútov Slovenska i zahraničia, si už tieto Vianoce môžu ozdobiť svoje obydlia pek−
ným bytovým doplnkom či iným darčekom, alebo dekoráciou  z predajne Natali Design, kto−
rú na Zvolenskej ceste v M. Kameni otvorila 11. 11. 2013 Nataša Suchá. 

Odpoveď je jednoduchá − Stromy sa
vyrúbali kvôli bezpečnosti v cestnej
doprave i obyvateľov obce. Povedal
nám to starosta Pôtra Branislav Laco,
ktorého sme sa na tento problém spý−
tali.  B. Laco: "Topole, i ďalšie stromy,
ktoré rástli pri ceste už boli prestarnu−
té, padali z nich hrubé konáre a hrozil
i pád samotných stromov, hlavne pri
silnejšom vetre. Na tento problém pou−
kazovali vodiči i obyvatelia obce už ni−
ekoľko rokov a žiadali jeho riešenie." 

Pozemky, na ktorých vypílené stro−
my rástli, patria Slovenskému pozem−
kovému fondu. Ten si na Obecný úrad
podal žiadosť o výrub bezpečnosť o−
hrozujúcich stromov, s čím obec sú−
hlasila. Všetko teda prebehlo podľa zá−
kona a legálne a za vyrúbané stromy
sa vysadia iné. Nie však na pôvodnom
mieste v blízkosti cesty, ale  na mies−
tach, ktoré určí Obec − v parkoch a na
voľných priestranstvách v obci.      

−red− 

Stromy padli na poli bezpečnosti
Viacerí obyvatelia Pôtra a okolitých obcí ste sa nás pýtali, prečo v okolí žihľavskej

križovatky a okolo príjazdových ciest k nej, niekto vyrúbal desaťročia staré topole a
ďalšie stromy. Či sa to urobilo v rámci rekonštrukcie cesty I/75, alebo prečo vlastne.

Ak si teda aj vy chcete
skrášliť svoje príbytky, chaty či
pracovné prostredie, nezabud−
nite, že to najlepšie pre vás
majú v predajni Natali Design
na Zvolenskej ul. v M. Kameni. 

Predajňa je otvorená od Predajňa je otvorená od 
11. 11. 2013 v pracovných11. 11. 2013 v pracovných

dňoch od 8.00 do 13.00 hod dňoch od 8.00 do 13.00 hod 
a od 14.00 hod do 17.00 hod. a od 14.00 hod do 17.00 hod. 

a v sobotu od  8.00 do 13.00 hod.a v sobotu od  8.00 do 13.00 hod.
Jej majiteľka Nataša Suchá so
svojimi spolupracovníkmi sa
na vás tešia a pomôžu vám pri
výbere tovaru, ktorý určite ešte

doma nemáte.                      

Predajňa Natali Design sa nachádza 
na Zvolenskej ulici v Modrom Kameni

Na slávnostnom otvorení zaželali hostia i primátor M. Kameňa Ing. Aladár Bariak
Nataši Suchej veľa spokojných zákazníkov v jej predajni
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Mohutná lipa poskytovala obyvateľom 20
rodín v tejto časti obce ochranu pred páli−
acim slnkom či nepríjemným vetrom a te−
raz ju bude poskytovať pamätníku, ktorý
má pripomínať rodiny bývajúce po oboch
jej stranách. Rodiny Macejková, Pišková,
Kalmárová, Bohúňová, Znaková, Mušecová,
Bartošová, Borovská, Keľová, Hrušková,
Seibertová, Getlerová, Chlpošová,
Koreňová, Taratová, Hudecová, Vargová,
Potocká, Cibuľová, Klarfeldová sa rozpŕchli
do okolitého sveta a na život na Tabáni im
ostali iba spomienky a stretnutia pri vý−
ročiach odsťahovania. Uplynulo dlhých 30

rokov, keď sa 19. 10. 2013  bývalí obyvate−
lia Tabáňa, ich potomkovia i obyvatelia D.
Strhár stretli pod mohutnou lipou. Pri
príjemnom speve ženského evanjelického
spevokolu z V. Krtíša Nádej všetkých o−
bostrela melancholická atmosféra spomi−
enok. Ešte viac ju znásobil pohľad na člen−
ky folklórnej skupiny z D. Strhár, odeté
do krojov z ich rodnej obce. Pri piesni
Viery Drakovej Ako ten čas plynie...  veru
nejednému z nich sa zarosili oči slzami
spomienok na ich rodisko, na ich milova−
ný Tabáň, život v Dolných Strhároch pred
rokmi.  

Štefánia Selská, rod. Pišková: "Pre našu
rodinu to bolo už po druhý raz, čo sa mu−
sela sťahovať. Predtým sme bývali v
Turom Poli, odkiaľ sme sa museli vysťa−
hovať kvôli vojenskému pásmu. A odtiaľto
kvôli bani. Keď sme sa sťahovali, stála
som na moste a plakala." 
Viacerí z tých, ktorí odišli už zomreli, mno−

hí sa oženili, vydali, narodili sa im deti. Ale
na svoj Tabáň nezabúdajú tak, ako to slova−
mi piesne vyjadrila 

Viera Draková:  
Ako ten čas letí ….

Ako ten čas letí, to vieme všetci, 
My sme dnes zastali, aby sme spomínali.

Ako sme tu žili, tu mladosť strávili, 
Tu, kde len kríž ostal, tu rodný môj dom stál.
Všade kvitlo kvieťa, tu nám rástlo dieťa,

stromy okolo nás a život plný krás. 
Tridsať rokov prešlo, čo sme sa lúčili, 

Prázdne miesto všade, kde sme šťastne žili. 
I keď máme domov, domy kde bývame, 
Na rodné Strháre stále spomíname. 
Tu predkovia naši tichý sen snívajú, 

A ich vďačné deti k hrobom sa vracajú
Táto naša lipa, svedok predošlých čias, 

Videla tu veľa tragédii i krás 
Jej korene s našimi sú späté asi naveky
I keď sme sa rozišli vo svet ten ďaleký

Veď je tu pamätník, nezabudneme naň,
Bude pripomínať milovaný Tabáň, 
Zrovnaný so zemou milovaný Tabáň

V. Draková: "Túto pieseň som zložila pre
Tabánčanov pri 10. výročí odsťahovania a
tu pod lipou som ju i pre vás zaspievala.
Mnohí jej text isto máte. Od polovice som
však text prerobila, nakoľko  doba  pokro−
čila a mnohé sa zmenilo. Takže sa nediv−
te, že je text iný. Ale tak ako vtedy, je to pi−
eseň o vás a je vaša..."  

Česť odhaliť pamätník pripomínajúci vy−
sídlenie obyvateľov obce, mali vari naj−
starší žijúci pamätníci Ing. Miloš Varga a
Berta Macejková.

(Pokračovanie na str. 7)

Všade kvitlo kvieťa, tu nám rástlo dieťa...
Ticho a osamelo čnie do výšky mohutná lipa v Dolných Strhároch v časti zvanej

Tabáň. Osamelú lipu v týchto jesenných dňoch opustili aj jej prírodou sfarbené
listy tak, ako kedysi životom prýštiaci Tabáň, muselo pred 30−timi rokmi opustiť
jeho 68 obyvateľov. Pritom to bola podľa starostu obce Ing. Miloša Beňova v tom
čase najmladšia časť obce: 

"Odišlo veľa mladých ľudí, mladých rodín s malými deťmi a obec zostar"Odišlo veľa mladých ľudí, mladých rodín s malými deťmi a obec zostar −−
la. Ľudia z tejto časti obce museli odísť, pretože v dôsledku banskej činla. Ľudia z tejto časti obce museli odísť, pretože v dôsledku banskej čin −−
nosti došlo k jej podrúbaniu. Poškodili sa domy, stratila sa voda zo studnosti došlo k jej podrúbaniu. Poškodili sa domy, stratila sa voda zo stud−−
ní. O vysťahovaní tejto časti obce rozhodli vtedajšie štátne orgány. ní. O vysťahovaní tejto časti obce rozhodli vtedajšie štátne orgány. 

Ich odchod pociťuje obec aj dnes. Žili tu remeselníci, zruční majstri. ÚbyIch odchod pociťuje obec aj dnes. Žili tu remeselníci, zruční majstri. Úby −−
tok obyvateľov cítime aj na nižšej sume podielových daní. V súčasnej dobetok obyvateľov cítime aj na nižšej sume podielových daní. V súčasnej dobe
vlastne ani nevieme komu patria pozemky pôvodných majiteľov. Baňavlastne ani nevieme komu patria pozemky pôvodných majiteľov. Baňa
Dolina ich vtedy vyplatila a pozemky potom prešli na pozemkový fond.Dolina ich vtedy vyplatila a pozemky potom prešli na pozemkový fond.
Určitý čas sa tu snažili uchytiť aj záhradkári, ale nevydržali dlho. NeviemUrčitý čas sa tu snažili uchytiť aj záhradkári, ale nevydržali dlho. Neviem
aké vlastnícke vzťahy sú tam dnes." aké vlastnícke vzťahy sú tam dnes." 

Na svoju Tabáň nezabúdajú

Dolné Strháre žili 
kultúrnym životom

Rodiny, ktoré boli nútené sa z Tabáňa vysťahovať, 
bude pripomínať tento pamätný kameň

Symbolom Tabáňa sa stala vari 300−ročná mohutná lipa, 
okolo ktorej sa zišli bývalí obyvatelia i dnešná mládež D. Strhár
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(Dokončenie zo str. 6)
Ing. M. Varga: "Som rodák z H. Strhár.
Potom sme bývali v Glabušovciach a po
vojne sme prišli bývať na Tabáň. V roku
1962 som sa oženil, narodili sa nám tu 2
synovia a tretí potom vo V. Krtíši.  D.
Strháre boli v tom čase veľmi kultúrna, ši−
kovná dedina. Na tie časy sme mali pekný
kultúrny dom, vlastnú hudbu, organizo−
vali sa čaje o piatej, hrávalo sa divadlo.
Športovalo sa. Mali sme volejbalové ihris−
ko, kúpalisko. 

Ťažko sa nám odtiaľto odchádzalo. Dá
sa povedať, že mladí ľudia bez peňazí, bez
všetkého a museli sme odísť, začínať inde.
Za dom sme niečo dostali, ale málo. Od ro−
ku 1952 tu bola stavebná uzávera, tak
nám vyplatili iba skutkový stav k tomu ro−
ku, a nie to, čo sa investovalo
do renovácie, úprav, čo sme u−
robili potom. 

Dnešné stretnutie bola veľmi
pekná spomienka na život na
Tabáni, nostalgické spomína−
nie, stretnutie so susedmi, ve−
ľmi pekný program, aj nám sl−
zy vyhŕkli do očí. Treba sa po−
ďakovať organizátorom, že to
pripravili. Že sa to dosiahlo a
že tu spomienka ostane."   
Na život v D. Strhároch spomí−
nala aj Anna Klarfeldová: "Ja
som tu bývala od narodenia až
do 40−tky. Mali sme mlyn. 
V tom čase bol ešte funkčný,
ale všetky stroje zničili. Boli tu bágre a
všetko búrali. Aj ovocné stromy vytrhali.
Iba táto lipa a jedna jabloň ostali. Ťažko
sa odchádzalo odtiaľto.  Odišli sme bývať
do V. Krtíša, ale nebol to Tabáň. Veľmi sa
mi páči, že sa na nás, čo sme tu žili, za−
chová pamiatka." 
A spomienka vytesaná do kameňa na mi−

este, ktoré vysťahovaným rodinám zvlášť
prirástlo k srdcu, tu ostane aj vďaka jed−
nému z hlavných organizátorov tohto po−
dujatia Ľubomírovi  Hruškovi z V. Krtíša. 

Ľ. Hruška: "Po dlhšom čase som stretol
babku Drakovú, ktorá mi povedal, že je to
už 20 rokov, čo sa naposledy stretli vysťa−
hovalci z Tabáne a či nebudeme niečo ro−
biť. Že by si naši rodičia zaslúžili nejakú
tabuľu. Tak som sa dal na to. Obišiel som
bývalých susedov a Ing. Pavol Potocký a
Jožko Kalmár potom v kameňolome vy−
brali kameň. Ja som potom išiel za kame−
nármi a dal som im koncept, ktorý sme
spolu s babkou pripravili a dnes sme moh−
li odhaliť pamätný kameň. Miestny Zbor
pre občianske záležitosti pripravil pro−
gram, ktorý bol na úrovni. Pieseň, čo bab−
ka napísala, nenechala ani jedného rodá−
ka bez slzy. Bolo to v nej veľmi pekne po−
vedané− tam rástlo kvieťa, tam rástlo die−
ťa...

A scénka, ktorú predviedli chlapci uká−
zala, aký život tu bol, ako si ho aj ja pa−
mätám. Bolo tu  veľa husí a keď sa veče−
rilo a ponáhľali sa domov, tak občas aj le−
teli a pritom niekedy narazili do drôtov a
vypadla elektrika v celej dedine. A aké ve−
ľké pečienky mávali. Pamätám si, že moja

babka bola na to špecialistka.
Ona keď naštopala hus, tak
pečienky mali aj viac ako kilo.
Raz ju išla odvážiť do obcho−
du a vážila 1,2 kilogramu. 

Na Tabáni bývali zruční re−
meselníci − umelecký kováč,
mlynár, kožušník, mäsiar,
garbiar, aj ja pochádzam z ta−
kej rodiny. Otec mojej starkej
bol kováč a ona musela za
mladi mechy dúchať.
Hovorievala, že ona vedela
najlepšie udierať, keď robili
kosy a podobné náradie,  kde
bolo treba pravidelne udierať,
aby neboli na čepeli jamky. 

Pamätám sa na kúpalisko,

ktoré tu bolo keď sme boli mladí. Bolo to
hádam prvé vybetónované kúpalisko v o−
krese, veľký i malý bazén. Voda do neho sa
odrazila z mlynského náhonu a tam sme
potom trávili leto." 

Veľa, veľa spomienok sa vynáralo v mys−
liach obyvateľov Tabáne pri prechádzaní
sa miestami, kde kedysi stávali ich domy,
miestami, kde sa hrávali, či kde ako deti
vyčíňali rôzne neplechy. 

Mgr. Miloš Varga: "Mal som asi 9 −10 ro−
kov, keď rodičia boli na dovolenke v za−
hraničí. Spolu s približne rovnako starou
susedkou Jankou sme chceli skúsiť aké to

je, to fajčenie. Jej starý otec fajčil
Marsky, tak zohnala cigarety a
išli sme k nám za chlievy fajčiť.
Čo čert nechcel. Dozadu za náš
dom chodil vtedy asi 15−ročný Ľu−
bo strieľať vrabce zo vzduchovky
a samozrejme, že nás zbadal. My
sme cigarety hodili do potoka, ale
on ich potom našiel a keď sa na−
ši vrátili z dovolenky, tak na nás
požaloval. Veru som vtedy dostal."  
Jana Pavlovičová, rod.
Klarfeldová: "Aj ja som vtedy po−
riadne dostala od mamy. Mlčala
a zapierala som ako partizán,
keď sa ma mama pýtala či som
fajčila. Nepriznala som sa a do−

stala som riadnu bitku. Nohu som mala
modrú, až som sa hanbila nosiť krátke
sukne. Ale ako povedala mama, dostala
som nie preto, že som fajčila, ale že som
klamala." 

Veru aj "bolestivé" boli spomienky na ži−
vot v Tabáni, ale najviac to určite všet−
kých bolelo, keď sa dozvedeli, že sa musia
vysťahovať a opustiť svoj milovaný Tabáň.
Opustili ho aj teraz po odhalení pamätné−
ho kameňa a po skončení kultúrneho pro−
gramu. Všetci sa presunuli do budovy bý−
valej školy, kde bolo pripravené posede−
nie s chutným občerstvením. Aj pri guláši
z diviny či srnčieho mäsa prevládali spo−
mienky na priateľov, na rodinu, ale tre−
bárs aj na množstvo kvetov a ovocia, kto−
ré tu museli zanechať. 

Dlho by bolo ešte na čo spomínať, ale tak ako roky a čas nezadržateľne letí, tak aj čas
rozlúčky stretnutia po 30 rokoch sa naplnil. Bývalí obyvatelia Tabáňa sa pomaly roz−
chádzali so spokojnosťou v srdci, že aj pre ich potomkov ostane pamiatka na miesto,
kde kedysi stávali ich domovy.                              −Text a foto: PETER GAŠPAROVIČ− 

Bola to "priemyselná" časť obce

Pri chlievoch sme 
skúšali cigarety

Aj najstarší účastníci stretnutia hľadali na do−
bových fotografiách Štefánie Selskej domy,
v ktorých bývali na Tabáni

Slávnostné stretnutie svojim spevom osviežil  evanjelický ženský spevokol 
z V. Krtíša Nádej, pod vedením PaedDr. Lívie Hruškovej (vpravo) 

K tým, čo museli opustiť rodnú obec patrila aj  ro−
dina Vargová. Na foto zľava: Ing. Miloš Varga,
manželka Školastika Vargová a najstarší syn Mgr.
Miloš Varga



8 / 11. november 2013

sobotu 19. októbra 2013 sa
opäť po roku stretli spevác−
ke zbory a cirkevné spevo−

koly z Banskobystrického samos−
právneho kraja na tradičnom po−
dujatí už 21. ročníka Chrámovej
piesne. Na organizácii podujatia
spolupracuje BBSK Hontiansko−
ipeľské osvetové stredisko vo
Veľkom Krtíši s rímsko − katolíc−
kym farským úradom v Modrom
Kameni. Podujatie sa konalo s fi−
nančným prispením minister−
stva kultúry Slovenskej republi−
ky. Krásne jesenné počasie priví−
talo účinkujúcich aj divákov pa−
dajúcim lístím a gaštanmi prevo−
ňanom Modrom Kameni. Tento
rok sa zúčastnili súťažnej prehli−

adky štyri spevácke zbory:
Cantus Monte Regis z Novej
Bane, Bona Fide z Rimavskej
Soboty, spevácky zbor pri rím−
skokatolíckom kostole v Krupine
a za náš okres cirkevný spevokol
Martinova melódia z Dolných
Plachtiniec. Na úvod všetkých
privítala riaditeľka Hontiansko−
ipeľského osvetového strediska
Mgr. Ivana Lešková a po nej aj
modrokamenský farár PaedDr.
Marek Veverka, ktorý pár veta−
mi priblížil históriu kostola sv.
Antona Paduánskeho. Keďže
prehliadka bola súťažná a postu−
pová, nemohla tu chýbať ani od−
borná porota, ktorej predsedal
Mgr. art. Marek Mišiak, riaditeľ a

hudobný pedagóg  Základnej u−
meleckej školy vo Veľkom Krtíši.
V porote sedela aj Mgr. Erika Ži−
gová, metodička pre hudbu z
Podpolianskeho osvetového stre−
diska vo Zvolene a Pavel Šian−
sky, dirigent a hudobný sklada−
teľ z Banskej Bystrice.                     

Po prehliadke nasledoval roz−
borový odborný seminár, na kto−
rom porota vyhodnotila celú
prehliadku. Výkony zborov boli
na rôznej kvalitatívnej úrovni,
najpresvedčivejší výkon podal
spevácky zbor z Krupiny a získal
zlaté pásmo s pochvalou poroty.
Zlaté pásmo získal aj spevokol z
Novej Bane, zaujal speváckym
potenciálom hlasov, pekne vysta−

va−
nou dynamikou a kultivovaným
prejavom. Menšie nedostatky
hlavne vo výraze mal zbor z
Rimavskej Soboty a získal strie−
borné pásmo. Mládežnícky spe−
vokol z Dolných Plachtiniec pod
vedením Ivanky Chrapkovej, bol
osviežením festivalu, zaujal na−
dšením zo spevu. I keď podal do−
brý umelecký výkon, získal bron−
zové pásmo. Zbory, ktoré získali
zlaté pásmo postúpili na celoslo−
venskú prehliadku Gorazdove
dni, ktorá sa bude konať v no−
vembri vo Zvolene.  

Modrokamenský kostol sv. Antona opäť hostil spevácke zbory z kraja
V

Cirkevný spevokol
Martinova melódia

z Dolných Plachtiniec

Spevácky zbor
Cantus Monte Regis

z Novej Bane

Spevácky zbor 
z Krupiny

Spevácky zbor Bona Fide 
z Rimavskej Soboty Odborná porota na seminári

− ANDREJ BABIAR − 
HIOS Veľký Krtíš
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Za pomoci školského parla−
mentu si učiteľky na prvom
stupni pripravili pre prvá−
kov bohatý program  utkaný
z množstva básní, piesní,
tancov, ktorým spestrili a
navodili počiatočnú atmo−
sféru celého podujatia. Po
pestrých ukážkach toho, čo
sa naučili ich starší kamará−

ti, prišli na rad prváčikovia.
Pod vedením triednej učite−
ľky Mgr. Henriety Olnerovej
si pripravili a ukázali nám
svoju šikovnosť, chuť učiť sa
a ísť cestou nadobúdania no−
vých vedomostí. Milé básnič−
ky o abecede, pesnička o
rannom vstávaní, kde hodi−
ny nie sú vždy naším kama−

rátom, ale i tanec boli prí−
jemným spestrením  a ukáž−
kou toho, čo sa za necelé dva
mesiace naučili.  A keďže
svojou šikovnosťou i umom
pri splnení úloh dokázali a
ukázali, že sú hodní nasledo−
vania svojich starších kama−
rátov, jednohlasným áno do−
stali súhlas na popasovanie
do cechu prváckeho. No
skôr, ako k tomuto slávnost−
nému aktu prišlo,  slávnost−
ne sľúbili, že sa budú pilne
učiť, poslúchať pani učite−
ľky, ako i šíriť dobré meno
svojej školy. Ako pamiatku
na tento pamätný deň si kaž−
dý prvá−
čik

odniesol pamätnú listinu
ako i malý darček, ktorý pre
nich pripravili  učiteľky i ri−
aditeľstvo ZŠ Poľná vo
Veľkom Krtíši. Slovíčko "sľu−
bujeme" a prvácka hymna
zavŕšili toto príjemné pred−
poludnie, ktorého sa zúčast−
nili nielen žiaci, rodičia, sta−
rí rodičia, či učiteľky, ale i
malí škôlkari z MŠ vo
Veľkom Krtíši. Boli pozorný−
mi divákmi i poslucháčmi a
veru niektorí svojou šikov−
nosťou ukázali, že sú už pri−
pravení tiež nastúpiť na ces−
tu spoznávania a učenia sa.
No na to si ešte chvíľočku −
pár mesiacov − musia po−
čkať. Veríme, že sme im as−
poň malou troškou  spríjem−

nili jedno školské predpo−
ludnie a ukázali, že škola

nie je len o učení, ale i
o zábave a príjemných
veciach. Prajeme
všetkým prvákom
úspešnú cestu za po−
znaním, veľa radosti
a šťastia pri preko−
návaní prekážok.

− Mgr. ERIKA SVITKOVÁ 

Pasovanie prváčikov z I. A na Základnej škole, Ul. Poľná 1, Veľký Krtíš

Už sú oficiálne žiaci
Prváčikovia 2. septembra vykročili nesmelo za cestou po−
znávania a získavania nových vedomostí. Postupne sa oboz−
namovali s pravidlami školy a zasväcovali sa do tajov uče−
nia, spoznávania nepoznaného a získavania si nových a no−
vých kamarátov. Po skoro dvojmesačnej usilovnej práci sa
pre prváčikov stal 18. október dňom, kedy oficiálne vstúpili
a boli pasovaní do cechu prváckeho.

Prváčikovia z I. A si pripravili pekný program a ukázali nám svoju šikovnosť, 
chuť učiť sa a ísť cestou nadobúdania nových vedomostí
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Asistentka primátora Mgr.
Erika Grega: "Samotné mesto"Samotné mesto
V. Krtíš v tomto prípade neV. Krtíš v tomto prípade ne−−
môže veľa robiť, pretože je tomôže veľa robiť, pretože je to
súkromný pozemok. Mesto vysúkromný pozemok. Mesto vy−−
zvalo majiteľa − spoločnosť,zvalo majiteľa − spoločnosť,
ktorá sa zaoberá realitami −ktorá sa zaoberá realitami −
aby riešilo tento havarijnýaby riešilo tento havarijný
stav. Majiteľ sa neozval, prestav. Majiteľ sa neozval, pre−−
to mu Mesto poslalo ďalšiuto mu Mesto poslalo ďalšiu
výzvu." výzvu." 

V akom stave je vlastne tento
skelet budovy v súčasnosti, sme
sa boli pozrieť priamo na  mies−
te. Na naše prekvapenie sme
tam našli niekoľko ľudí, ktorí v
areáli bývajú. Nie priamo v bu−
dove bývalej Tesly, ale v unimo
bunkách, ktoré tu, pravdepo−
dobne, obývali robotníci pri
stavbe.    

V troch obytných miestnosti−
ach žije 17 ľudí − 5 dospelých a 12
maloletých detí, z ktorých naj−
staršie má 10 rokov a najmlad−
šie iba 3 mesiace. Ľubica a Jozef
Kováčovci tu bývajú približne
rok spolu so svojimi 7 deťmi.
Jozef pochádza z okresu

Krupina, Ľubica je rodená
Veľkokrtíšanka. 
Ľ. Kováčová: "My sme ako deti"My sme ako deti
kedysi bývali na Baníckej ul.kedysi bývali na Baníckej ul.
spolu s mamou. Keď mama išspolu s mamou. Keď mama iš−−
la do výkonu trestu, zobralila do výkonu trestu, zobrali
nás do detského domova a späťnás do detského domova a späť
sme sa vrátili už ako dospelí.sme sa vrátili už ako dospelí.
Spolu s Jozefom máme 7 detí aSpolu s Jozefom máme 7 detí a
približne rok a pol bývame vpribližne rok a pol bývame v
týchto priestoroch. O deti satýchto priestoroch. O deti sa
staráme a dve školopovinné ristaráme a dve školopovinné ri−−
adne navštevujú základnú škoadne navštevujú základnú ško−−
lu. Každé ráno ich odprevadímlu. Každé ráno ich odprevadím
kilometkilometer do školy a poobede ier do školy a poobede i−−
dem pre ne. O byt sme žiadali nadem pre ne. O byt sme žiadali na
Mestskom úrade vo V. Krtíši, aleMestskom úrade vo V. Krtíši, ale
ppovedali nám, že nemajú žiadovedali nám, že nemajú žiad−−
ny voľný sociálny byt. Môžemeny voľný sociálny byt. Môžeme
platiť aj nájomné. Dostávameplatiť aj nájomné. Dostávame
zo sociálky aj s rodinnými prízo sociálky aj s rodinnými prí−−
davkami 356,− Euro. A z tohtodavkami 356,− Euro. A z tohto
by sme už vedeli platiť.  Chceliby sme už vedeli platiť.  Chceli
sme isť bývať do "žlťáku", alesme isť bývať do "žlťáku", ale
ani tam vraj nie je nič voľné."ani tam vraj nie je nič voľné."
Kováčovci nám ukázali aj izbu,

v ktorej sa udomácnili. Ako po−
vedali, hlavné je, aby bolo posta−
rané o deti. Majú všetko nakú−
pené, mlieko, plienky, jedlo a
aby deti vedeli čo sa deje aj vo
svete a mohli počas Vianoc po−
zerať rozprávky, kúpili si malý
televízor napájaný autobatéri−
ou. Izbu si vyhrievajú gamatka−
mi, na ktorých aj varia a v prí−
pade potreby používajú aj ply−
nový šporák s plynovou bom−
bou. Najhoršie je to asi s vodou,
pre ktorú chodievajú približne
kilometer do M. Krtíša. 

Bývanie v ruinách  

Areál "novej bývalej"
Tesly odkrýva tajomstvá 

V troch miestnostiach žije 17 ľudí − 5 dospelých a 12 maloletých detí, z ktorých najstaršie má 10 rokov a najmladšie iba 3 mesiace

Tu žije 
sedemnásť

ľudí

Už viac ako dvadsať rokov na okraji mesta V. Krtíš čnie do výšky piateho podlažia skelet
budovy, ktorá mala byť kedysi novou fabrikou Tesly a nikdy nebola dokončená. Budovu a
jej zariadenie postupne rozoberali nežiadúce osoby, ktoré materiál predávajú ešte aj dnes
do zberných surovín. Čo s touto budovou v havarijnom stave, sa Mesto V. Krtíš snaží vyrie−
šiť už niekoľko rokov. Bolo niekoľko návrhov na jej využitie od zahraničného investora až
po väznicu. Ibaže teraz sa zdá najlacnejším riešením jej zbúranie. 

(Pokračovanie na str. 11)



11 / 11. november 2013

V prípade, že máte dôcho−
dok nižší ako 483 eur, môže−
te počítať s vianočným prís−
pevkom. Z tabuľky si viete
vypočítať, s koľkými eurami
môžete počítať na Vianoce
podľa výšky vašej penzie.
Vianočné príspevky nebudú
rovnaké, ale sa odvíjajú od
výšky vášho dôchodku.
Najvyššiu sumu 75 eur do−
stanú dôchodcovia, ktorí
majú najnižšiu penziu, teda
maximálne 198,09 eura.
Všetky vianočné príspevky
budú oproti minulému roku

vyššie o 8, 61 eura. Nárok na
vianočné majú dôchodcovia
aj vtedy, ak poberajú viac
dôchodkov. Platí však, že ich
spoločná suma je nižšia ako
483 eur. Sociálna poisťovňa

vyplatí príspevok dôchod−
com automaticky v decem−
bri k výplatnému termínu a
poberatelia dôchodku oň ne−
musia žiadať. 

Dôchodok Príspevok
Do 190 eur    75,00 eur  
190 eur          75 eur
195 eur          75 eur
200 eur          74,80 eur
220 eur          72,80 eur 
225 eur          72,30 eur
230 eur          71,80 eur 
250 eur          69,80 eur
251 eur          69,70 eur
252 eur          69,60 eur 
300 eur          64,80 eur
320 eur          62,80 eur 
325 eur          62,30 eur 
330 eur          61,80 eur
350 eur          59,80 eur 
351 eur          59,70 eur 
352 eur          59,60 eur 
400 eur          54,80 eur 
420 eur          52,80 eur 
425 eur          52,30 eur 
430 eur          51,80 eur
450 eur          49,80 eur 
451 eur          49,70 eur 
460 eur          48,80 eur 
470 eur          47,80 eur 
480 eur          46,80 eur
483 eur          46,50 eur 
Nad 483 eur     0 eur 

Vianočné príspevky pre dôchodcov
v roku 2013 budú až 75 eur

Náš čitateľ, dôchodca Jozef Balga nám napísal: „Z televízie som sa dozvedel, že tento rok„Z televízie som sa dozvedel, že tento rok
bude vyšší vianočný príspevok k dôchodku. Radi by sme si aj s manželkou vypočíbude vyšší vianočný príspevok k dôchodku. Radi by sme si aj s manželkou vypočí −−
tali,  koľko dostaneme tento rok vianočný príspevok. Ja mám dôchodok 350 eur atali,  koľko dostaneme tento rok vianočný príspevok. Ja mám dôchodok 350 eur a
moja manželka 250 eur“. moja manželka 250 eur“. 

O niečo horšie to už vyzerá v
miestnosti, ktorú obýva s man−
želom Angela Oláhová. Ich izba
je zariadená oveľa skromnejšie a
v miestnosti si vykurujú a varia
iba na akejsi piecke urobenej z
plechového suda. Netesnosť tej−
to "piecky" i rúr spôsobila zača−
denie stien izby, kde to vyzerá
ako po požiari. Ako nám pove−
dala A. Oláhová, bývajú tu už 4
roky. Spolu majú 5 deti, z kto−

rých jedno navštevuje základnú
školu, ale ako sami povedali, má
s dochádzkou problémy. 
A. Oláhová: " My sme predtým" My sme predtým
bývali v Chrťanoch, kde malabývali v Chrťanoch, kde mala
naša rodina prenajatý dom.naša rodina prenajatý dom.
Ale majiteľ s ním má iné plányAle majiteľ s ním má iné plány
a museli sme odísť. Ani tama museli sme odísť. Ani tam
sme však nemali vodu ani eleksme však nemali vodu ani elek−−
trinu. Mne pri nehode pred nitrinu. Mne pri nehode pred ni−−
ekoľkými rokmi zahynul v Čeekoľkými rokmi zahynul v Če−−
chách brat. Teraz by sme užchách brat. Teraz by sme už
mali dostať nejaké peniaze amali dostať nejaké peniaze a
chceli by sme si kúpiť malýchceli by sme si kúpiť malý
domček na dedine. Vtedy sa udomček na dedine. Vtedy sa u−−

topil aj s mojim nevlastnýmtopil aj s mojim nevlastným
strýkom  a bratrancom. Ibastrýkom  a bratrancom. Iba
môj manžel sa zachránil."môj manžel sa zachránil."

Pri prechádzaní areálom sme
všade nachádzali rozbité kusy
stavebného materiálu, azbesto−
vé dosky, sklo, kusy železa, ka−
menivo, drevo a samozrejme aj
špinu a odpad. Našli sme aj ne−
bezpečné šachty, ktoré v jesen−
nom lístí takmer nebolo vidieť. A
okolo nás pobehovali deti.    Ľ.
Kováčová: "Ony do budovy ne"Ony do budovy ne−−
chodievajú. Majú to zakázachodievajú. Majú to zakáza−−
né. Šachty, ktorých tu v okolíné. Šachty, ktorých tu v okolí
bolo asi 11, sme zasypali.bolo asi 11, sme zasypali.
Odpadkami. Takže si myslím,Odpadkami. Takže si myslím,
že je to tu celkom bezpečné aže je to tu celkom bezpečné a
nič sa im nestane."   nič sa im nestane."   
To, ako sa starajú o svoje malo−

leté deti tieto rodiny, pravidelne
kontrolujú aj z Úradu práce, so−
ciálnych vecí a rodiny vo V.
Krtíši. Kým so starostlivosťou
manželov Kováčovcov sa dá vy−
sloviť relatívna spokojnosť, pri
druhej rodine je to už horšie. 
Bc. Ľuboš Berky, Úrad práce so−
ciálnych vecí a rodiny V. Krtíš:
"Tento prípad poznáme a in"Tento prípad poznáme a in−−
tenzívne sa ním zaoberáme. Vtenzívne sa ním zaoberáme. V
súčasnej dobe zisťujeme mierusúčasnej dobe zisťujeme mieru

ohrozenia detí a podľa tohoohrozenia detí a podľa toho
prijmeme adekvátne riešenia." prijmeme adekvátne riešenia." 

Zatiaľ Bc. Ľ. Berky nič nekon−
kretizoval, ale ako povedal, aj v
spolupráci so samosprávou hľa−
dajú vhodné riešenie bývania. 
Mgr. E. Grega: "Podľa mojich"Podľa mojich
informácií nie všetci, ktorí súinformácií nie všetci, ktorí sú
ubytovaní v tom areáli, majúubytovaní v tom areáli, majú
v našom meste trvalý pobyt.v našom meste trvalý pobyt.
Jedna rodina si podala žiaJedna rodina si podala žia−−
dosť o byt, ale žiaľ, nemámedosť o byt, ale žiaľ, nemáme
voľné sociálne byty. Žiadatevoľné sociálne byty. Žiadate−−
lia sú zaradení do poradolia sú zaradení do poradovnívní−−
ka."ka."

Rodinám bývajúcim pod zrú−
caninou bývalej budovy Tesly
neostáva teda nič iné, len dúfať,
že majiteľ budovu, v ktorej zati−
aľ bývajú, tak skoro nezbúra a
že sa čo najskôr uvoľní nejaký
sociálny byt.                            −red−

Úrady hľadajú riešenia

Izba Oláhovcov je zariadená veľmi skromne a v miestnosti 
si vykurujú a varia iba na akejsi piecke urobenej z plechového suda

Deti sa hrajú 
v nebezpečných 

šachtách

(Dokončenie zo str. 10)

Nielen pre manželov Balgovcov uverejňujeme vzorec, po−
dľa ktorého si môžu vypočítať výšku vianočného príspevku:
75− (suma dôchodku − 198,09:10) = vianočný príspevok 
Príklad pri dôchodku 250 eur dostane pani Balgová: 
75 − (250 − 198,09 : 10) = 75 − ( 51,91 : 10) = 75 − 5,191 
= 69,809 eura vianočného príspevku a pán Balga 59,80 eura
vianočného príspevku.   
Pre lepší prehľad uverejňujeme nasledovnú orientačnú ta−
buľku:
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pozývajú bývalých členov DFS Krtíšanček
aj všetkých priateľov na 

SLÁVNOSTNÝ GALAPROGRAM
pri príležitosti 35. výročia založenia súboru

16. 11. 2013 o 17.00 hod.v KD vo V. Krtíši
Vstupné 2 eurá − dospelí, 1 euro deti, 

študenti, dôchodcovia, 10 eur spoločenské 
posedenie po galaprograme.  Vstupenky 

je možné zakúpiť v kultúrnom dome vo V. Krtíši.
Suma 10 eur na spoločenské posedenie 

po galaprograme sa platí u p. L. Takáčovej 
na II. ZŠ vo V. Krtíši. Inf. 0915 974 778

DFS KRTÍŠANČEK A SPOLOČNOSŤ 
A. H. ŠKULTÉTYHO V. KRTÍŠ

Podujatie podporilo
Ministerstvo kultúry SR

Ponúka na predaj alebo prenájom
Sociálno−prevádzková budova, Želovce

Úžitková plocha podlaží: 1 526,20 m2
Zastavaná plocha: 469, 70 m2

Objekt je môže využiť na administratívne a ubytovacie
účely, príp. na zriadenie menšej výrobnej prevádzky.

Cena: dohodou

Údržbársko − opravárenská hala (dielne), Želovce
Celková plocha má rozmer 49 m x 16 m. Oprávarenská hala

má rozmery 15,6 m x 29,60 m a jej výška je 7 m.
Hala je vybavená mostovým žeriavom s nosnosťou 3 500 kg.

Cena: dohodou

AGROSPOL Želovce s.r.o.
Krtíšska 296, 991 06 Želovce

Viac info na  047/4893133
Mediálny partner: Redakcia POKROK
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Účelom zbierky je podpora a skvalitnenie života klientov v
DDaDSSV. Krtíš. Miestom konania zbierky sú verejne prístupné
miesta na území okresu V. Krtíš. Na zbierku môžete prispieť vkla−
dom alebo prevodom na účet č. 70000398874/8180, VS 647551, ale−
bo priamym finančným príspevkom  v hotovosti do označenej u−
zavretej pokladničky. Osoby zodpovedné za konanie zbierky: 

Mgr. Júlia Černajová, riaditeľka DDaDSS V. Krtíš 
a  Mgr. Erika Hriechová sociálna pracovníčka. 

Inf.: tel:  047/4830825, domov− dochodcov@stonline.sk

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb V. Krtíš vyhlasuje
DOBROVOĽNÚ VEREJNÚ ZBIERKU

za účelom získania finančných prostriedkov na podporu 
a skvalitnenie života klientov v DDaDSSV. Krtíš

0
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ODVOLANIA

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 AQUATERMALPERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMAL
STREHOVÁ A DVE VECNÉ CENY. STREHOVÁ A DVE VECNÉ CENY. 

VEĽA ŠŤASTIA!

NOVEMBROVÁ

KUPÓNKA

č.2

SPONZORMI
KUPÓNKY

SÚ:

Marcela Olšiaková

Recepcia:
047/ 430 88 11

info@strehova.sk

NOVEMBROVÁ KUPÓNKA

pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h., sobota, nedeľa, 
sviatok: 9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.

11. 11. Dr. MAX (v nemocnici), 12. 11. AQUA VIVA  (SNP), 
13.  11. BELLADONNA (SNP), 14. 11. ČIERNY OROL  (Nemocničná),

15. 11. PANACEA (SNP), 16. −17.11. BIELY LEV (Banícka)

ZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS VO V. KRTÍŠIZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS VO V. KRTÍŠI
LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ V MESTE V. KRTÍŠ


