
Hlavná obchádzková trasa pre
všetky druhy vozidiel v celkovej
dĺžke cca 21 km, bude vedená  z
Veľkého Krtíša po ceste II/527 do
obce Malý Krtíš, ďalej bude pokra−
čovať po ceste III/527013 cez obce
Veľké Straciny, Malé Zlievce, ďalej
po ceste III/508027 cez obce Veľké
Zlievce a Žihľava, kde sa obchádz−
ková trasa napája v obci Pôtor na

cestu I/75 smer Lučenec.
Osobné motorové vozidlá a auto−

busy budú môcť využiť aj ďalšie ob−
chádzkové trasy :
1. Z Veľkého Krtíša po ceste II/527
do obce Malý Krtíš, ďalej bude po−
kračovať po ceste III/527013 do ob−
ce Veľké Straciny, ďalej po ceste
III/508026 cez obec Malé Straciny
do obce Pôtor v celkovej dĺžke asi

11 km.
2. Z mesta Veľký Krtíš do mesta
Modrý Kameň po ceste II/527, ďa−
lej po ceste III/527014 do obce
Dolné Strháre, a ďalej po ceste
III/508028 cez osadu Slatinka do
obce Pôtor, kde sa vodiči napoja
na cestu I/75 smer Lučenec  v cel−
kovej dĺžke asi 12 km.         −red−

Anna Franková −
odkaz dejín dnešku

ktorá sa bude konať v priestoroch
Gymnázia A. H. Škultétyho

vo V.Krtíši 21. 3.  o 10.00 hod.
Výstava potrvá do 12. 4. 2013

Sprevádzanie
zabezpečia
študentky
a študenti
Gymnázia 

A. H. Škultétyho

2 / 18. marec 2013

"Možno bol čas už odísť, snáď to tak bo−
lo súdené… Zostali len sny, čo dali sa eš−
te snívať … Odišiel si tichučko, drahý náš,
tichučko snívaj ten svoj večný sen a ver, že
nikdy nezabudneme na ten smutný deň."

Rok uplyne 18. 3. 2013, kedy sme sa
navždy rozlúčili s našim milovaným
manželom, ockom, starkým, bratom 
a švagrom MILANOM KAPIČÁKOM 

z Veľkého Krtíša. 
Za tichú spomienku ďakujú a s láskou 

spomínajú najbližší, priatelia a známi.

Spomienka po roku

"Zavrela sa kniha Tvojho života na
stránke čislo 59. Čas plynie a život 

končí. Aj po troch rokoch nám nám stá−
le chýbaš, ostal len smútok a spomienky. 
Dňa 18.3.2013 uplynuli 3 roky, ako nás
opustil náš drahý manžel, ocko a dedo

MARIAN LIPTÁK z Veľkého Krtíša.
Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

Tri smutné roky bez Teba

5. 3. Katarína Čierna, nar. v r. 1929 zo
Senohradu, 7. 3. Emil Trulík, nar. v r.

1942 z V. Stracín, 10. 3. Mária Šimová, nar. v r. 1923 z Brusníka,
Jozef Gemer, nar. v r. 1919 zo Selian, 11. 3. Mária Sásová, nar. v
r. 1936 z Hrušova 

Opustili nás

Poďakovanie za príkladnú starostlivosť
Touto cestou chceme poďakovať MUDr. ĽUDMILE RESUTÍKOVEJ
za jej nesmiernu obetavosť, profesionalitu, ľudskosť a príkladnú

starostlivosť počas hospitalizácie našej mamičky 
ANNY DUCHOVEJ. Patrí Vám úprimná vďaka, pani doktorka.
Poďakovanie vyslovujeme aj celému kolektívu interného oddelenia
VšNsP., n. o., vo Veľkom Krtíši.                     Rodina DUCHOVÁ

Bude sa konať 22.marca 2013 ( piatok) so začiatkom o
15.30 hod. v priestoroch Základnej školy na Nám. A. H.
Škultétyho Veľký Krtíš (nad kultúrnym domom). V
programe výročnej členskej schôdze o.i. je aj správa o čin−
nosti MS za uplynulý rok a plán práce na tento rok; voľba

delegáta na snem a tiež ocenenie dobrovoľných darcov krvi. 
Všetkých členov MS SČK Veľký Krtíš prosíme o dochvíľnu účasť a tiež im
pripomíname, aby si so sebou nezabudli priniesť členský a občiansky pre−
ukaz. 
− JAROSLAVA UBRANKOVIČOVÁ − predsedníčka MS SČK V. Krtíš 

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Veľký Krtíš 

POZÝVA ČLENOV na výročnú členskú schôdzu

Cesta medzi V. Krtíšom a Pôtrom je od 18. 3. uzavretá
Z dôvodu rekonštrukcie cesty I/75 v úseku km 161,000 až 164,000 sa
dňom 18. 3. 2013 uzatvára cesta I/75, ktorá by mala trvať pri dodržaní
všetkých termínov, resp. pri priaznivých poveternostných podmien−
kach do 31.10.2013. Uzávierka cesty I/75 bude začínať  hneď za mes−
tom Veľký Krtíš v smere na Lučenec a bude končiť pred obcou Pôtor. 

Víťazmi februárovej
kupónky sa stali: 

Permanentku na 10 dvojhodino−
vých vstupov do wellness, bazé−
nov a saunového sveta 
AQUATERMALU STREHOVÁ AQUATERMALU STREHOVÁ 

v hodnote 85 eur, získava
Elena Bartošová, 

Ul. Novohradská, V.Krtíš, 
2. cenu − svietidlo z predajne 

KAPA SVIETDLÁKAPA SVIETDLÁ, Nemocničná,
Veľký Krtíš, získava 

Emilia Vredíková, Žihľava 
a 3. cenu − kozmetický balíček

z firmy ORIFLAME −ORIFLAME −
Marcela Krnáčová − Olšiaková,

dostane Mária Kuboleková,
Poľná, M. Kameň. Víťazi si môžu
svoju cenu prevziať v ktorýkoľvek
pracovný deň v čase od 8.00 − 16.
00 hodiny. Ešte raz blahoželáme,
a tým, ktorí nevyhrali tento me−
siac, budeme držať palce, aby im
to vyšlo niekedy nabudúce. 
− VAŠA REDAKCIA POKROK − 

Nadácia Milana Šimečku
Bratislava

Anne Frank House Amsterdam
Múzeum SNP Banská Bystrica
Gymnázium A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš si vás dovoľujú 

pozvať na slávnostné otvorenie
putovnej výstavy
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ThMgr. JÁNOVI ĎUROVOVI

Dňa 13. marca oslávila svoje 
70. − te narodeniny 
ANKA POHANKOVÁ

z Veľkého Lomu−Hájenky.
"Sedemdesiat ruží zdobí Tvoje roky,  no

nie vždy boli ľahké kroky Tvojim životom. 
Silnejšia však než šípy je vôňa a krása 

kvetu, tak ako Ty rozdávaš lásku 
a dobro svetu. 

Pokojom a vierou napĺňaš srdcia naše, 
v ktorých vždy miesto máš."

Milá Anička, pri príležitosti
Tvojho životného jubilea Ti

chceme popriať pevné 
zdravie, Božie požehnanie,

veľa síl a optimizmu do ďalších rokov života. 
Sestry Martuška a Vierka s rodinami. 

Sedemdesiat ruží zdobí Tvoje roky

Nech sa splní každé 
z Tvojich prianí

"V deň Tvojich vzácnych narodenín prišli
sme k Tebe s pozdravením. Dvíhame oči na

oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby
po ďalšie dlhé roky s istotou viedol Tvoje 

kroky. Nech Ťa vždy jeho milosť chráni, nech
splní každé z Tvojich prianí. Ži ešte dlhé dni 

a hodiny na radosť celej rodiny."
K 60.−tym narodeninám, ktoré oslávi

22. 3. MÁRIA MERICOVÁ, 
rod., Kvačeková z Vrbovky

všetko najlepšie 
prajú: manžel Zoltán, 

synovia Peter, Tomáš s priateľkou, nevesta
Ivetka so synom Zolkom, mama s bratom

Milanom a celá milujúca rodina.

Narodili sa − občania Želoviec: 7.2. Lucas Hodási, 27. 3. Leonard Husár, 15. 5.
Sebastián Uhrin, 8. 6. Dominika Tóthová, 10.6 . Alexandra Králiková, 22. 8.
Mikuláš Baltazár, 22. 8. Laura Ubrankovičová, 21. 9. Veronika Miklóšová, 19.
11. Jakub Karlovský, 25. 11. Filip Fónod, 25. 12. Martina Pavlová   
Zomreli − občania Želoviec:  24. 1. Jozef Kováč, nar. 1939, 5. 3. Ivan Samson,
nar. 1954, 5. 3. Jozef Kiššimon, nar. 1959, 29. 3. Gabriela Paholíková, nar.
1941, 26. 4. Irena Kováčová, nar. 1927, 17. 5. Pavel Kiššimon, nar. 1945, 30. 5.
Jozef Lavrík, nar. 1989, 3. 6. Štefan Polák , nar. 1938, 15. 6. Elena Džavanová,
nar. 1927, 7. 9. Daniel Walent, nar. 1948, 10. 9. Ján Trešo, nar. 1949, 10. 10.
Katarína Hudinová, nar. 1950

Z minuloročných zápisov v matrikách okresu

Matričný úrad Želovce

28. 2. Natália z H. Plachtiniec, 5. 3. Marcus z Veľkej Vsi n.
Ipľom, Nina z V. Krtíša, 9. 3. Leo zo S. Ďarmôt, 10. 3.
Alexander z V. Krtíša, Attila z Kosíh n. Ipľom, 11. 3.
Henrieta z Príbeliec 

Narodili sa

18. 3. Anna Blažejová, Jozef Cseri, Ján Kováč, 20.
3. Pavel Bartoš, 21. 3. Viera Búthová, 24. 3. ThMgr.
Ján Ďurov, Ladislav Buriš, Elena Pasiarová, Mária
Šalamonová 

Jubilujúci
Veľkokrtíšania

18. 3. Eduardom a Eduardám, 
19. 3. Jozefom, 20. 3. Víťazoslavom 

a Víťazoslavám, 21. 3. Blahoslavom, 22. 3. Beňadikom a Benediktom, 
23. 3. Adriánom, 24. 3. Gabrielom 

Blahoželáme

"Vieme, že sa 
vďačnosti sotva

dosť nájde, za dni
radosti vo chvíli
každej, za šťastie

dopriate, za tie dni
lásky. Za ruky

zodraté, za všetky
vrásky pre Vás,

dnes máme kyticu
vďaky.

Poďakovanie
za všetko krásne

vložili sme do tejto
básne." 

S úctou a vďakou blahoželáme nášmu
drahému manželovi, otcovi a starému
otcovi  ThMgr. JÁNOVI  ĎUROVOVI, 

ktorý 24.3. oslávi krásne životné jubileum
− 70 rokov. 

S láskou ho zdravia: manželka Viera, dcéra
Bibiana, synovia s manželkami Martin 

a Andrea, Bohdan a Andrea, vnúčatá Radim,
Radana, Martin, Roderika, Alexandra 

a Maximilián.  Ku blahoželaniu sa pripája celá
rodina, susedia, známi ale aj členovia 

cirkevného zboru v Dolných Strhároch, ktorí 
svojmu evanjelickému zborovému farárovi , a.v.,

posielajú tieto slová:  

Na ceste žitia dni sťa metre
a roky ako míle zasa,

tak letia v divom bujnom vetre,
že človek ani nenazdá sa.

Len keď sa zavše na svojej púti
na prešlé roky naspäť díva,

do duše sa mu naraz vnúti
myšlienka zvláštna, trochu clivá.

A zrazu plecia tuhšie cítia
ťarchu, čo rôčik za rôčkom zbieral,

dokiaľ sa na šnúročke žitia
zajagalo sedemdesiat perál.

Ako to rýchlo preletelo
nad Vašou hlavou nebadane.
Jarčeky vrások zdobia čelo,

strieborný sniežik krášli skráne. 

A zrakom duše pátrate v diali,
spomienky sa Vám roja v mysli,

i tie, čo radosť prinášali,
i tie, čo smútok v dušu vtisli.

Nejedna chvíľa v prešlom žití
ťažila dušu ako jarmo,

no srdce hreje to, keď cíti,
že nežili ste tie roky darmo.

Pre svojich drahých šťastné chvíle,
pre všetkých, čo máte naokolo,
pre všetko, čo vám je tu milé,

prežiť tie roky hodno bolo.

V deň Vašich vzácnych narodenín
prišli sme k Vám s pozdravením.

Dvíhame oči nad oblohu,
znášame vrúcne prosby k Bohu,

aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Vaše kroky,

nech Vás vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Vašich prianí.

Do ďalších Vašich plodných rokov praje hodne
zdravia za celý Evanjelický cirkevný zbor, a.v.,

Dolné Strháre Ján Labát. 
Ku gratuláciám sa pripája aj Evanjelický 

cirkevný zbor, a.v., V.Krtíš. 
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l Predpokladám, že prichádzate
s výhodnejšími úrokovými sadzbami.
Je to tak?

− Uvažujete správne. Znížili
sme úrokové sadzby akciových
úverov až o 4,7 % ročne, takže
ich hodnota je práve teraz histo−
ricky najnižšia.  O úvery s atrak−
tívnou úrokovou sadzbou môže−
te  požiadať  do 31. marca 2013.

l Čím je výhodná táto forma finan−
covania? 
− Výhoda spočíva v tom, že sú

to „rýchle“ peniaze, pretože úvery

poskytujeme aj bez predchádza−
júceho sporenia. Zvýhodnenú
úrokovú sadzbu garantujeme
počas jedného, dvoch alebo
troch rokov − podľa želania klienta.
Po ním stanovenej dobe sa
akciová úroková sadzba zmení
na štandardnú úrokovú sadzbu
platnú v čase podanie žiadosti
o úver.

l Aká je maximálna výška úveru
a čo všetko ním môžeme financovať?
− Na jednu zmluvu o stavebnom

sporení poskytneme úver až do
výšky 170 tisíc eur, manželom
resp. partnerom, na jeden finan−
covaný objekt až 340 tisíc eur.
Investovať môžete do všetkého,
čo súvisí s bývaním − do kúpy

novej alebo staršej nehnuteľnosti,
či už hovoríme o rodinnom dome
alebo byte, prípadne do ich
obnovy.   V neposlednom rade
môžete týmito úvermi uhradiť
v bankách svoje záväzky súvisiace
s bývaním.

l Počas svojej existencie pomohla
Prvá stavebná sporiteľňa už státisí−
com Slovákov lepšie bývať. Je
určite príjemné pracovať pre takú
inštitúciu.

− Súhlasím s vami. Pre mňa
a aj mojich kolegov je veľmi dô−
ležité, ak  stretávame klientov,
ktorým sme pomohli vyriešiť
problémy s bývaním. Pretože
vidíme, že naša snaha má zmy−
sel, že naše úsilie sa premietlo

do konkrétnej podoby − či už
do ich nového alebo vynoveného
bývania. Navyše pracujeme pre
dlhodobo úspešnú banku. Máme
istotu, že o svoje zamestnanie
ani v súčasnej komplikovanej
situácii neprídeme. Výšku zárob−
ku určuje naša usilovnosť a zod−
povedný prístup ku klientom.
Ak chcete sami rozhodovať
o svojom  príjme, pracovnom
čase, ak chcete ponúkať svojim
spoluobčanom to, čo naozaj po−
trebujú, radi vás privítame medzi
nami. 

Svetový deň vody je termínovaný
na 22. marec. Tento deň je zdô−
raznením významu vody pre život
na zemi. Pre zdravie človeka má
najväčší význam pitná voda, ktorá
je najdôležitejšou súčasťou potra−
vinového reťazca. Občania nášho
okresu majú príležitosť dozvedieť
sa viac o kvalite vody, ktorú pijú
dňa 21.3.2013.  Pracovníci RÚVZ
so sídlom vo Veľkom Krtíši ponú−
kajú svoje konzultačné služby a v
spolupráci s RÚVZ v Banskej
Bystrici bezplatné vyšetrenie vody
z individuálnych vodných zdrojov

v ukazovateľoch dusitany a dusič−
nany. Vzorku je potrebné odobrať
v deň vyšetrenia (21. marca 2013)
do čistej, vypláchnutej, sklenenej
alebo plastovej fľaše o objeme pol
litra a priniesť v ten istýdeň 21.
marca v čase od 8,00 hod. do
11,00 hod. na Regionálny úrad
verejného zdravotníctva vo
V.Krtíši, Ul.banícka 5. Prosíme zá−
ujemcov o vyšetrenie vody o do−
držanie objemu fľaše 0,5 litra, na−
koľko vzorky vody musia byť skla−
dované v chladiacom zariadení.

−RÚVZ VK−

Ing. PAVEL GÁBOR, 
okresný riaditeľ 

Prvej stavebnej sporiteľne

Jarná ponuka v Prvej stavebnej 
sporiteľni len do konca marca

Úver na jednotku
Investície do bývania považujú odborníci za krok správnym
smerom. Ak chcete aj vy čo najskôr lepšie bývať, a navyše aj za
,,rozumný peniaz“,  inšpirujte sa aktuálnou úverovou akciou v Prvej
stavebnej sporiteľni. Na podrobnosti sme sa opýtali Ing. Pavla
Gábora, okresného riaditeľa PSS, a. s. 

Viac informácií o financovaní
bývania, ale aj o možnosti

získať nové pracovné 
príležitosti získate na adresách:

l Veľký Krtíš, Komenského 3, 

tel.: 0918 716 727, 0915 890 260, 

l Veľký Krtíš, Nemocničná 16, 

tel.: 0918 716 727

Skontrolujte si vodu bezplatne
Svetový deň vody sa oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade 

s odporúčaniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji.

Ing. T. Čierny: "Hneď 4. 1. sme
oznámili na obvodný úrad a po−
žiadali prostredníctvom obvod−
ného úradu o vyhlásenie dopl−
ňujúcich volieb. Očakávame vy−
hlásenie termínu doplňujúcich
volieb budúci týždeň. Ich termín

by mal byť podľa zákona najskôr
85 dní od odstúpenia  starostu a
najneskôr do 6 mesiacov.
Predpokladám teda, že do konca
júna by mali byť voľby vyhláse−
né."
l Život v obci sa samozrejme ne−

zastavil, čo vás po zime najviac
trápi a čo pripravujete v tomto ro−
ku?  
Ing. T. Čierny: "Zima nám narobi−
la veľké škody na miestnych ko−
munikáciach, kde sú veľké výtl−
ky. Chceme to samozrejme po−
opravovať. Pripravujeme úpravu
okolia domu smútku. V tomto
roku bude 400 rokov od založe−
nia cirkevného zboru a v rámci
toho sa pripravujú viaceré podu−
jatia. V júli bude stretnutie s deť−
mi − obdoba Rozprávkového le−
sa − tentoraz Biblický les pod
patronátom cirkvi. Tiež posledný
septembrový týždeň až do 6 .
10., do príbelskej hostiny, budú

rôzne cirkevné aktivity. Hlavným
organizátorom týchto podujatí je
cirkev a obec sa na tom podieľa
iba čiastočne, dalo by sa pove−
dať obslužnými činnosťami." 

V obci s bohatými kultúrnymi tra−
díciami, prírodnými zaujímavosťami
a zachovanými folklórnymi zvykmi,
dobre pracuje aj folklórny súbor
Bažalička, ktorý pripravuje svoje
ďalšie CD. Pri ich činnosti im obec
vychádza v ústrety a podporuje ich. 

V obci už netrpezlivo očakávajú
termín doplňujúcich volieb a sú
zvedaví, kto sa bude uchádzať o
post starostu. O termíne i o výsled−
ku doplňujúcich volieb, vás bude−
me informovať.                  −red−

Príbelce sú zatiaľ bez starostu
Začiatkom tohto roka sa podľa našich informácií z osobných dô−

vodov vzdal funkcie starostu Príbeliec Ing. Pavel Kollár. Svoju funk−
ciu vykonával viacero volebných období a mnohých, nie iba obyva−
teľov Príbeliec toto rozhodnutie prekvapilo. V súčasnej dobe je za−
stupujúcim starostom Príbeliec Ing. Tibor Čierny. Spýtali sme sa ho,
kedy predpokladá, že by mohli byť vyhlásené doplňujúce voľby na
starostu. 
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Niekedy v noci z 25. na 26.
februára sa doteraz nezná−
my páchateľ vlámal do pre−
dajne rozličného tovaru v
Brusníku. Nezisteným pred−
metom a spôsobom odstrá−
nil 2 visiace zámky a nási−
lím otvoril dvere v oblasti
zámku. V predajni ukradol
rôzne cukrovinky, nápoje,
kávu, pivo a alkohol.
Majiteľovi Jozefovi V. zo S.
Kľačian spôsobil krádežou
škodu vo výške 84,40 eur a
poškodením majetku škodu
vo výške 50,− eur. 

Ani predajňa potravín v
Ľuboriečke neostala bez
pozornosti nechcených ná−
vštevníkov. Doteraz nezná−
my páchateľ sa do nej a do
skladu vlámal v noci z 9. do
10. 3. Ukradol odtiaľ cigare−
ty rôznych značiek, cukro−
vinky, alkoholické nápoje,
drogistický tovar, energetic−
ké nápoje, kávu, mäsá a
konzervy. Neznámy zlodej
spôsobil majiteľke Viktórii
D. z Ľuboriečky  krádežou
škodu vo výške 815,− eur  a
poškodením  zariadenia
škodu vo výške 200,− eur.

Otvára si 
disco bar? 

Do baru, ktorý je v budove na i−
hrisku v S. Plachtinciach "Bar u
Peťa“, sa v sobotu 9. 3. niekedy
od 2,30 do 9.00 hod. vlámal dote−
raz neznámy páchateľ. Páchateľ
najskôr nezisteným spôsobom vy−
lomil dvere na prízemí budovy tak,
že dvere v okolí zámku sa čias−
točne vyštiepili a kovová zárubňa
ostala ohnutá. Na poschodí potom
neznámym spôsobom odstránil vi−
siaci zámok z kovových mreží a
prekonal drevené uzamknuté dve−
re, ktoré poškodil podobne ako tie
na prízemí.  Z priestoru baru ukra−
dol LCD televízor s 82 centimetro−
vou uhlopriečkou, príručnú elek−
tronickú pokladnicu s hotovosťou
5,− eur a viacero listín. Z barového
pultu zobral 4 fľaše červeného ví−
na, 2 fľaše whisky a 3 fľaše tequi−
ly. Krádežou spôsobil majiteľovi P.
A. zo S. Plachtiniec  škodu približ−
ne 863,− euro. Okrem toho pácha−
teľ ukradol aj kovový kufrík s dvo−
mi CD−prehrávačmi a mixážnym
pultom, čím poškodenému M. D. z
D. Strehovej spôsobil škodu za 1
650,− eur. Škoda, ktorá vznikla na
zariadení zatiaľ nie je vyčíslená.
Poverený príslušník polície vo V.
Krtíši začal vo veci trestné stíhanie
pre prečin krádeže.  

Podozrivý predmet našiel 2.
marca pri Malom Krtíši Tomáš
Oláh z Glabušoviec. Nález o−
známil na polícii a privolaný
pyrotechnik zistil, že ide o obal
delostreleckého granátu  rus−
kej výroby z obdobia 70−tych
rokov minulého storočia. Obal
neobsahoval rozbušku a ani
trhavinu. 
Iba o 2 dni neskôr oznámil na

OO PZ v D. Strehovej Richard

Križan z Rišňoviec, že pri kon−
trole stanice produktovodu v
katastri V. Zlievec našiel pred
budovou nevybuchnutú muní−
ciu, pravdepodobne nevy−
buchnutý mínometný granát z
obdobia 2. svetovej vojny.
Policajti miesto nálezu zaistili
a muníciu zabezpečili proti ne−
odbornému zásahu až do prí−
chodu pyrotechnika z B.
Bystrice. 

Nezodpovedný
zodpovedný 

Spoločnosť zaoberajúca sa obchodom a
potravinárstvom z Neniniec uzatvorila so
Štefanom B. z V. Draviec zmluvy, na zá−
klade ktorých vystupoval ako mandatár
tejto spoločnosti. Od  odberateľov spo−
ločnosti v okrese V. Krtíš i vo viacerých
ďalších okresoch na celom Slovensku v
období od augusta 2011 až do januára
2013 vyberal platby v hotovosti za doda−
ný potravinový, alkoholový a drogistický
tovar. Do pridelenej registračnej poklad−
ne však riadne zaevidoval a odberateľom
vydal potvrdenia o prijatí finančnej hoto−
vosti, sumu iba vo výške 39 958,24 eur.
Pritom ale prijatie hotovostných platieb
vo výške 65 241,70 eur riadne nezaevi−
doval prostredníctvom registračnej po−
kladne a ani odberateľom nevydal potvr−
denia o prevzatí finančnej hotovosti. 

Z prijatých finančných prostriedkov na
účet spoločnosti riadne odviedol iba 5
183,10 eur, pričom ostatné finančné pro−
striedky priebežne neodvádzal na účet
spoločnosti a ani do pokladne spoločnos−
ti v jej sídle. Konal tak v rozpore s plat−
nými  mandátnymi zmluvami, čím spoloč−
nosť poškodil celkovo o sumu 100 016,93
eur. Tieto prostriedky použil pre vlastnú
potrebu. Poverený policajt začal trestné
stíhanie pre pokračujúci prečin spreneve−
ry.

−red−PZ−

Po zime „rastie“ aj munícia

Cigarety a alkohol stále lákajú

Ako nám potvrdila hovorkyňa
KR PZ B. Bystrica npor. Mgr.
Jana Vrbická podľa policajnej
správy oznámila v sobotu 9.3.
asi o 14.00 hod na polícii pria−
teľka Ondreja S. (25), že jej
priateľ je nezvestný.  Podľa na−
šich informácii mladíka videli
naposledy okolo 1.00 hod v no−
ci z piatku na sobotu  na čer−
pacej stanici vo V. Krtíši, od−
kiaľ odišiel autom.  Jeho opus−
tené a odomknuté auto sa na−
šlo neďaleko obce Tešmak pri
Šahách (okr. Levice), pričom
na jednom kolese bol defekt.
Pri  pátracej akcii, ktorú orga−
nizovali policajti z levického o−
kresu, našli v nedeľu 10. 3. pri−
bližne o 16.33 hodine telo ne−
bohého Ondreja v potoku v ka−
tastri Tešmaku. Približne 2 kilo−
metre od auta a asi 700 metrov
od cesty. Privolaný lekár mo−
hol konštatovať už iba smrť a
nariadil súdno−lekársku pitvu.
Pri obhliadke lekár nezistil cu−

dzie zavinenie a ako predbežnú
príčinu smrti určil udusenie.
Viac o príčinách smrti mladého
muža povedia až výsledky na−
riadenej pitvy. 

Tá nám však nepovie o príči−
nách, ktoré viedli mladíka na
miesto nešťastia. Prečo sa vy−
bral  k osudnému potoku. Či
hľadal pomoc kvôli oprave po−
škodeného kolesa, či sa vybral
k nejakému známemu, a cestu
si chcel skrátiť krížom cez po−
tok, pričom sa pošmykol na
rozbahnenom brehu, či ho str−
hol nečakane silný prúd roz−
vodneného potoka a stiahol
pod korene zaplavených krí−
kov, nevedno. Jeho tajomstvo
si zobrala voda, ktorá telo ne−
bohého Ondreja zo svojich roz−
vodnených vĺn vydala až po−
tom, čo jeho hladina klesla o
niekoľko desiatok centimetrov.
Škoda ďalšieho života mladého
muža z nášho okresu. 

−red−

Neoverené fámy zaplavili
okresné mesto

V okresnom meste sa už niekoľko dní šíri fáma o vraždeV okresnom meste sa už niekoľko dní šíri fáma o vražde
obyvateľa z nášho mesta. Podľa niektorých verzií ho maliobyvateľa z nášho mesta. Podľa niektorých verzií ho mali
dobodať, niektorí hovoria o strelnej rane. Pravdou je, že ďaldobodať, niektorí hovoria o strelnej rane. Pravdou je, že ďal −−
ší mladý Veľkokrtíšan zahynul tragickou smrťou. ší mladý Veľkokrtíšan zahynul tragickou smrťou. 

Na realizáciu tohto projektu finan−
čne prispeje rezort školstva pro−
stredníctvom projektovej výzvy. Do
projektu sa môžu zapojiť zriaďovate−
lia základných škôl, ktoré vzdeláva−
jú žiakov so zdravotným postihnu−
tím, ako aj zriaďovatelia špeciálnych
škôl, okrem cirkevných a súkrom−
ných špeciálnych materských škôl.
Vďaka tomuto projektu bude podpo−
rené zabezpečenie materiálno−tech−
nického vybavenie škôl kompenzač−
nými a špeciálnymi učebnými po−
môckami. 
Záujemcovia môžu predkladať svo−

je žiadosti odboru školstva prísluš−
ného obvodného úradu v sídle kraja
do 31. marca 2013, pričom projekt
sa musí uskutočniť v období od 1.
júna 2013 do 31. decembra 2013.
Maximálna výška príspevku na rea−
lizáciu projektu je 10 tisíc eur, po−
trebná je však spoluúčasť zriaďova−

teľa alebo iných osôb najmenej 5 %
z celkových nákladov. Minister škol−
stva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky Dušan Čaplo−
vič považuje tento projekt za ob−
zvlášť prínosný aj preto, "lebo vytvá−
ra partnerstvá vo vzťahu ku skvalit−
ňovaniu výučby detí s telesným po−
stihnutím, ktorým je potrebné vytvá−
rať čím komfortnejšie podmienky pre
štúdium a na vzdelávanie."    
Projekty bude posudzovať odborná
komisia, ktorá vyhodnotí  ich prínos
pre výchovno−vzdelávací proces,
využiteľnosť v praxi, ako aj ich súlad
s oblasťami podpory uvedenými vo
výzve. Dôraz sa bude klásť aj na e−
konomickú efektívnosť či priprave−
nosť pedagogických zamestnancov
využiť získané materiálno − technic−
ké vybavenie pre prácu so žiakmi. 

− MICHAL KALIŇÁK −
hovorca ministra školstva SR

Ministerstvo školstva podporí vzdelávanie
zdravotne postihnutých žiakov

Zlepšiť materiálne a priestorové podmienky vzdelávania zdravotne po−
stihnutých žiakov, napríklad podporou debarierizácie školských pries−
torov a vybavením škôl kompenzačnými a špeciálnymi učebnými po−
môckami, chce rozvojový projekt Žiaci so zdravotným postihnutím
2013. Vo veľkokrtíšskom okrese navštevuje školy viacero zdravotne
postihnutých žiakov. Aj im by mohlo prostredníctvom  tohto projektu
svitnúť na lepšie časy, vďaka tomu, že sa im dostane kvalitnejších
podmienok na vzdelávanie. 
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"Pracovníci na rannej zmene
robili v podzemí bežnú údržbu
pásového dopravníka − vymie−
ňali gumu, keď oceľové lano
vrátka zachytilo prsty nášho
pracovníka Miloša M. (30) a
pravdepodobne kladka mu od−
rezala prsty a články prstov na
oboch rukách. Miloš vyšiel na

povrch v sprievode spolupra−
covníkov na vlastných nohách,
bol v miernom šoku, ale svoje
zranenie znášal statočne. My
sme ho tu ošetrili a stabilizova−
li až do príchodu záchrannej
služby, ktorá prišla včas, pre−
vzala pacienta a odviezla ho do
veľkokrtíšskej nemocnice." 

Aké zranenia pri úraze utrpel,
sme sa spýtali primára úrazovej
chirurgie Všeobecnej nemocnice
s poliklinikou, n.o., vo V. Krtíši
MUDr. Richarda Resutíka, ktorý
skončil operáciu zraneného
Miloša iba niekoľko minút pred
našou návštevou: 

"Pacient utrpel pracovný úraz
na Bani Dolina. Je pravák a na
pravej ruke prišiel úplne o 2. ,
3. a 4. prst a čiastočne o 5. prst
a na ľavej ruke prišiel čiastoč−
ne o 2. a 3. prst. Prsty sa nám
už nepodarilo zachrániť, nakoľ−
ko aj amputačné pahýle i sa−
motné amputáty boli natoľko
zdevastované, že pacient o prs−
ty prišiel. Týmto úrazom sa pa−
cientovi výrazne zníži úchopo−
vá funkcia pravej ruky." 

Príčiny úrazu, čo sa vlastne sta−
lo a prečo zachytilo lano ruky
mladému mužovi je zatiaľ v štádiu

šetrenia.  
M. Janšto: "Lekár nám podľa

lekárskej správy potvrdil, že
tento úraz nepodlieha hláseniu
Banskému úradu a jeho šetre−
nie je v kompetencii Bane
Dolina, preto sme hneď začali
vyšetrovať príčiny úrazu.
Fotodokumentáciu prípadu si
urobili aj pracovníci polície,
ktorí tiež začali s vyšetrovaním.
Výsledky budú známe neskôr."  

Predstaviteľom bane je ľúto, že
sa takýto úraz vôbec stal. Hlavne,
keď  ide o tak mladého  človeka.
Pritom Miloš M. pracoval na Bani
Dolina necelý rok a v septembri
mu mala skončiť pracovná zmlu−
va.                              −red−  

Devä� �ivotov
jej nepomohlo

Mačka má vraj 9 životov a tá z
Novej Vsi ich už asi všetky vyčer−
pala, keď sa 5. 3. utopila v studni
rodinného domu. Zdochlina však
vodu v studni znečistila a zasaho−
vať museli príslušníci HaZZ z V.
Krtíša. Telo mačky zo studne vy−
tiahol majiteľ ešte pred prícho−
dom hasičov, ktorí zo studne vo−
du odčerpali pomocou ejektora. 

Podpálili izbu
Do Novej Vsi museli hasiči 5. 3.

aj druhýkrát,  keď ich volali k po−
žiaru v staršej budove v obci.
Hasiči po príchode na miesto zis−
tili, že ide o neobývanú staršiu
budovu, v ktorej horela posteľ,
starý nábytok a okenný rám v jed−
nej miestnosti. Pravdepodobne tu
prespával nejaký človek. Po likvi−
dácii požiaru použili  príslušníci
HaZZ termokameru pre dohľada−
nie možných skrytých ohnísk.
Príčinou vzniku požiaru bolo ú−
myselné zapálenie neznámou o−
sobou, ktorá tým spôsobila škodu
predbežne vyčíslenú na približne
200,− eur. 

Vo V. Krtíši horel
kontajner

Pravdepodobne len tak zo zába−
vy podpálil 5. 3. vo večerných ho−
dinách  neznámy páchateľ kovový
kontajner na odpady na
Komenského ul. vo Veľkom Krtíši.
Na zásah bola nasadená cisterna
s 3 príslušníkmi, ktorí na likvidá−
ciu požiaru použili vysokotlakový
prúd vody.  Príčinou vzniku po−
žiaru bolo úmyselné zapálenie.
Predbežná škoda je odhadnutá na
približne 100,− eur.

Komíny je potrebné
èisti� 

V obytnom dome vo Vrbovke za−
čalo horieť komínové teleso.
Požiar sa našťastie nerozšíril a
došlo iba k vyhoreniu sadzí v ko−
míne. Privolaní hasiči urobili jeho
prieskum v jednotlivých bytoch a
zistili praskliny omietky na komí−
novom telese, cez ktoré došlo k
miernemu zadymeniu miestnosti.
Hasiči zároveň urobili aj obhliad−
ku plochej strechy, k poškodeniu
strešnej izolácie ale nedošlo.
Príčinou vzniku požiaru bolo vy−
horenie sadzí v komíne.
Predbežná škoda bolo vyčíslená
na asi 100,− eur. 

Spracoval: 
kpt. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ

Oceľ tvrdšia ako kosti
Piatkové ráno s predzvesťou blížiaceho sa víkendu a

Medzinárodného dňa žien, sa aj na Bani Dolina, a.s., člen skupiny
Energy, začal v plnom pracovnom tempe. Na povrchu i v podzemí
sa pracovníci venovali svojej pracovnej činnosti, až kým približne
o 8.45 hod, nezazvonil na dispečingu telefón z podzemia a jeden z
pracovníkov oznámil, že sa stal pracovný úraz. Čo sa vlastne sta−
lo nám povedal vedúci výrobného úseku Milan Janšto. 

Keď hasiči prišli na miesto po−
žiaru, oheň už uhasil majiteľ au−
ta práškovým hasiacim prístro−
jom. Privolaní hasiči urobili
protipožiarne opatrenia a vozid−
lo zmonitorovali termovíznou
kamerou Auto bolo zaparkova−
né a uzamknuté  na parkovisku
za baníckou slobodárňou na
Nemocničnej ul. vo V. Krtíši.
Doteraz neznámy páchateľ ho

polial zatiaľ nezistenou chemic−
kou látkou a zapálil. Kým sa ho
podarilo uhasiť, poškodil oheň
čelné sklo, plasty v oblasti stie−
račov, stierače, prístrojovú
dosku, predné  blatníky,  plasty
v blízkosti motora a čelného
skla a ďalšie presne nezistené
diely. Poškodením auta vznikla
vlastníkovi, leasingovej  spo−
ločnosti z Bratislavy, škoda vo

výške približne 5 000,− eur.
Prípadom sa zaoberá polícia a
poverený príslušník začal trest−
né stíhanie pre prečin poško−
dzovania cudzej veci.  

−dd−red−

MUDr. Richard Resutík,  primár
úrazovej chirurgie Všeobecnej
nemocnice s poliklinikou, n.o.,

vo V. Krtíši 

Vedúci výrobného úseku 
Milan Janšto

Auto v plameňoch za baníckou slobodárňou
V piatok podvečer 8. marca 2013 ohlásili na Operačné stredisko
Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru vo
Veľkom Krtíši požiar osobného auta Toyota Auris striebornej me−
talízy, ktorého držiteľkou je M. K. z Veľkého Krtíša. 

Prichádza čas bicyklov
Do jednej z garáži na Novohradskej ul. vo V. Krtíši sa niekedy

od 23.2. do 11.3. vlámal doteraz neznámy páchateľ. Neznámym
spôsobom prekonal uzamknuté dvojkrídlové drevené s kovovou
obrubou, pričom zámok dverí ostal nepoškodený. Z garáže u−
kradol pánsky horský bicykel čiernej farby, ktorý patril A. K. z
V. Krtíša a 4 letné pneumatiky patriace Ing. D. K. Zlodej spôso−
bil krádežou celkovú škodu vo výške 730,− eur. 

Kradne sa aj 
v Zberných surovinách

Niekedy od 13.00 hod 4.3. do
8.00 hod 5.3. bez viditeľných
známok použitia násilia sa do−
stal neznámy páchateľ do bu−
dovy Zberných surovín v
Bušinciach. Ukradol odtiaľ
88,30 kilogramu vykúpenej me−
di v hodnote 415,01 eur, 52,60
kg mosadze v hodnote 147,28
eur a 19,90 kg hliníkových vo−
dičov v cene 17,91 eur.
Páchateľ tým Zberným suro−
vinám Žilina spôsobil škodu vo
výške približne 580,20 eur.  
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V tomto čísle vám v našej súťaži pred−
stavujeme dve detské tváričky −  NI−
KOLASKA HAUKA a SAMKA VAŇA.

Nikolasko Hauk má 2,5 roka a býva
na Riečkach. Tento chlapček vyzerá
ako anjelik, ale kto ho lepšie spozná,
zistí, že je anjelik s rožkami. :)
Nikolasko rád vystrája, najviac ho za−
ujíma to, čo je pre neho zakázané.
Veľmi rád papá zeleninové polievoč−
ky, ale aj sladkosti. Najradšej sa hrá s
legom. Nikolasko zistil, že farbičkami
sa dá písať nielen po papieri, ale aj po
stene. Jeho umenie, vraj nikto nechá−
pe, ale Nikolasko vie, že jeho mamin−
ka ho ľúbi najviac na svete!  

Samko Vaňo pochádza z Veľkého
Krtíša a má 2,5 roka. Veľmi rád chodí
do škôlky, v ktorej sa cíti najlepšie
medzi svojimi kamarátmi. Všetko ho
zaujíma, je skutočne veľmi zvedavý
chlapček. Najradšej má hudobné
hračky, pri ktorých tancuje. 

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

Lekárne v meste V. Krtíš: 
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,

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

18. 3. BELLADONNA (Ul. SNP)
19. 3. ČIERNY OROL 

(Nemocničná ul.)
20. 3. PANACEA (pri stomatológii)
21. 3. BIELY LEV (Banícka ul.)
22. 3. Dr. MAX (v nemocnici)
23. a 24. 3. AQUA VIVA (Ul. SNP)

" KRYTÁ PLAVÁREŇ 
A POSILŇOVŇA

Pondelok 14.00 − 20.00 h., Utorok
− Piatok 9.00 − 20.00 h., Sobota −
Nedeľa 10.00 − 20.00 h. Pokladňa
do 19.00 h. Tel. č. 047/48 308 19

" ŠPORTOVÁ HALA
Pondelok − Piatok 7.30 − 21.00 h.,
Sobota − Nedeľa 8.00 − 21.00 h.
Tel. č. 0904 335 750

" ZIMNÝ ŠTADIÓN
Pondelok − Piatok 17.00 − 18.30 h.,
Sobota − Nedeľa 14.30 − 16.00 h.,
17.00 − 18.30 h.
Otváracie hodiny sú platné od 14.
1. 2013 pre Zimný štadión až do
konca sezóny. 

Otváracie hodiny
v športových 
zariadeniach 

v meste V.Krtíš 

l Integrovaný záchranný systém 112
l Záchranná služba 155, 16 155
l Hasiči 150 
l Polícia 158
l Mestská polícia 159
l Elektrina −  linka pre poruchy

0800 123 332
l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727
l Asistenčná odťahová služba 

motoristom 18 123
l Automobilová služba 18 777
l Letecká záchranná služba 18 155
l Informácie vlaky a autobusy 12 111 
l Železničná spoločnosť Slovensko,

a. s., zákaznícke centrum 18 188
l Horská záchranná služba 18 300
l Linka Pomoc. sk (linka dôvery) 
0800 500 500

l Linka záchrany (poradenstvo pri
záchrane života a prvej pomoci) 
0850/111 313

l Linka detskej istoty pri SV UNICEF 
116 111

Užitočné telefónne čísla

Máte alergie alebo zníženú
imunitu a potrebujete

odbornú pomoc? 
ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš

ponúka svoje odborné 
zdravotné služby vo svojom

zariadení AMBULANCIA 
KLINICKEJ IMUNOLÓGIE 

A ALERGOLÓGIE
MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ
Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš

Na vyšetrenie alebo odborné
konzultácie sa môžete objednať
na telefónnom čísle 0903 052
666 každý deň od 7.30 − 13. 00
hodiny. Máme zmluvu s každou
zdravotnou poisťovňou.

KUPÓN  
NIKOLASKONIKOLASKO

HAUKHAUK
Kategória:

0-3 roky 

Detská tvár Pokroku 2012

Súťaž Detská tvár Pokroku je už uzavretá, svoje detičky už ďalej neprihlasujte.

KUPÓN  
SAMKO VAŇOSAMKO VAŇO

Kategória: 
0-3 roky 

"Prvé bociany biele boli pozoro−
vané 3.marca pri Novákoch a 4.
marca pri Devínskej Novej Vsi.",
informuje Ján Gúgh zo Slovenskej
ornitologickej spoločnosti/BirdLife
Slovensko a pokračuje: "Dospelé
bociany biele sa vracajú z afric−
kých zimovísk už skoro na jar. Po
prílete opravujú hniezda, na kto−
rých sa páry stretávajú po dlhej
migrácii. Počas rýchlej hniezdnej
sezóny musia stihnúť vychovať
mláďatá a pripraviť ich na nároč−
nú migráciu. Kým dospelé vtáky
už smerujú do Európy, vlaňajšie
mláďatá ešte poznávajú africké
pláne. Tak napríklad bociany
Oliver či Patak, ktoré sledujeme
vysielačkami [1], zotrvávajú stále
v ďalekom Zimbabwe a Etiópii. Na
hniezdiská sa vrátia až po dosiah−
nutí dospelosti v 3. kalendárnom
roku života."

Bociany biele patria medzi najzná−
mejšie sťahovavé vtáky. S očakáva−
ním sledujeme ich jarné prílety, mig−
ráciu i hniezdenie, ktoré zaznamená−
vame s pomocníkmi po celom
Slovensku v internetovom Atlase
hniezd bocianov [2]. Na Slovensku
hniezdilo v roku 2012 viac ako 1000
párov bocianov. Na hniezdach vy−
rástlo a na svoju prvú púť vyštarto−
valo viac ako 2200 mláďat. Počas
migrácie na ne striehlo veľa nebez−
pečenstiev a mnohé z nich neprežili
svoje prvé sťahovanie. 

Nasledovné týždne až do začiatku
mája priletí na Slovensko stovka sťa−
hovavých druhov vtákov. V priebehu
marca budú pribúdať prílety bocia−
nov, kačíc, bahniakov, neskôr lasto−
vičiek, belorítok a zoznam ukončia
druhy ako dážďovník, včelárik či čer−
venák karmínový. Prílety jednotlivých

druhov  s nami môžete sledovať aj
na www.vtaky.sk v sekcii Jarné príle−
ty [3,4]. 
Ak vás bociany zaujímajú, môžete

sa o nich dozvedieť ešte viac:  
Telemetrické sledovanie 

bocianov bielych
Telemetrické sledovanie bocianov
bielych sa realizuje v rámci projektu
Ochrana a výskum vtáctva bez hra−
níc (HUSK/1101/2.2.1/0336), ktorý
podporila Európska únia v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika − Slovenská re−
publika 2007−2013. Súčasné pozície
sledovaných bocianov nájdete na: 
http://satellitetracking.eu/inds/show−
map/?check_58=58&check_54=54&
check_62=62
Atlas hniezd bociana bieleho na

www.bociany.sk
V databáze bocianích hniezd je mož−
né sledovať dátum príletu jednotli−
vých bocianích párov na svoje hniez−
da. Každé hniezdo má svoju kartu v
atlase, na ktorej je možné prílet za−
evidovať. V dlhodobom horizonte bu−
de možné na základe týchto príletov
zistiť zmeny v migračnej stratégii bo−
cianov.                   − JÁN GÚGH, 
hovorca SOS/BirdLife Slovensko−

Na Slovensko prileteli prvé bociany
Príchod jari ohlasujú aj sťahovavé vtáky. Prekonávajú tisíce kilomet−

rov, aby sa vrátili na svoje hniezdiská a vychovali potomstvo. Bociany,
lastovičky i ďalšie v Afrike zimujúce vtáky sa už vyskytujú nielen na ju−
hu Európy, ale postupne priletujú aj do našich končín. Na Slovensko už
prileteli prvé bociany biele. Nastávajúce týždne bude do našich končín
priletovať čoraz viac operencov. Najviac ich priletí začiatkom apríla.

Bocian biely
Foto: Andrej Chudý

DAVID TRISTRAM

OPAÈNÉ POHLAVIE
15. 4. 2013 o 19.00 hod., KD V. Krtíš.
Účinkujú: Zuzana Tlučková, Pavol
Topoľský, Marta Sládečková, Ivan Tuli
Vojtek. Réžia: Peter Mikulík. 

Bláznivá komédia, v ktorej majú dva man−
želské páry niečo spoločné.  Keď zistia, čo
to je, rozpúta sa peklo na zemi. O slovo sa
prihlásia modriny, záchvaty hnevu, plač,
smiech aj polícia. Žeby opačné pohlavie ani
na chvíľu nenašlo spoločnú reč?
Vstupné v predpredaji 15 eur na

MsKS vo V. Krtíši (047/48 313 76).
V deň predstavenia bude vstupné
17 eur. 
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Dobrovoľníci − členovia
Miestneho spolku Slovenského
červeného kríža vo Veľkom
Krtíši zorganizovali tento odber,
aby vyjadrili, že Valentín je nie−
len pre zaľúbených,  ale pre kaž−
dého, kto dokáže takto pomôcť

aj inému a týmto spôsobom pre−
javí lásku a ľudskú spolupatrič−
nosť. Preto všetkým, ktorí prišli
k odberu, patrí veľké poďakova−
nie, že nezabudli na tento deň a
oslávili ho týmto humánnym
spôsobom. 

Boli to študenti  zo SOŠ Poľná
Veľký Krtíš − Andrej Orem,
Viktor Bálint;  zo Spojenej školy
Modrý Kameň − Boris Boľoš,
Dominika Turčanová, Dorota
Sliacka, Katarína Balgová,
Samuel  Štefánik, Martin Zavadil,
Ing. Marek Bobák − Prešov,
Vincent Bulha − Seňa okr.
Košice; z Veľkého Krtíša  − Mgr.
Lívia Klátiková, Erik Klátik, Ľu−
dovít  Prešinský, Miroslava
Kamenská, Bc. Magdaléna
Lauríková,  Ľudovít Trešinský,
Janka Koroncziová, Pavel
Janíček, Richard Hodási, Zuzana
Backová, Simona Hromadová,
Bc. Andrea Oroszlányová; z
Dolných Plachtiniec: Dušan
Kvaček; z Horných Plachtiniec:
Pavel Ondrejkov; z Čeboviec
Norbert Celeng; z Malého Krtíša
Jaroslav Čuvaj; zo Sklabinej
Jozef Kucej; zo Želoviec
Katarína Walent, Vladimír Juhoš
Vladimír; z Bátorovej Zoltán
Krivánsky; zo Záhoriec Bc.
Martina Nováková; z Veľkej Ča−
lomije Róbert Bugyi; z Kosíh
nad Ipľom Tomáš Nozdrovický;

z Modrého Kameňa Mgr.
Miroslav Hudec; z Pôtra
Katarína Jankovičová, Miloš
Malý, z Veľkých Stracín Marian
Bernáth, z Malých Zlievec Ľubi−
ca Nagyová a z Olovár Erika
Teleková. Všetkým ďakujeme. 

− JAROSLAVA
UBRANKOVIČOVÁ − 

Valentínska kvapka − darovaná z lásky 
Hoci je Valentín patrónom zaľúbených,  je po ňom pomenovaný aj odber krvi. Dňa 21. 2. 2013Hoci je Valentín patrónom zaľúbených,  je po ňom pomenovaný aj odber krvi. Dňa 21. 2. 2013

opäť prišli dobrovoľní darcovia darovať svoju krv a pripomenúť si, že je to najvzácnejšia a zaopäť prišli dobrovoľní darcovia darovať svoju krv a pripomenúť si, že je to najvzácnejšia a za −−
tiaľ ničím nenahraditeľná tekutina. tiaľ ničím nenahraditeľná tekutina. 

Rodina Klátikovcov bola ukážkovým 
príkladom Valentínskej kvapky krvi

Dobrý pocit z darovania krvi 
mala aj Zuzana Backová

z Veľkého Krtíša

Novou tvárou medzi darcami 
z nášho okresu bol Ing. Marek

Bobák z Prešova (vpravo)

Pravidelnými účastníkmi odberov krvi sú aj študenti. Tentoraz prišli
žiaci Spojenej školy z M. Kameňa... ...i Viktor Bálint a Andrej Orem z SOŠ vo V. Krtíši 

Ani tentokrát mnoho ľudí neostalo ľahostajnými a prišli darovať krv
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V kultúrnom dome vo V. Krtíši
22. a 23. marca 2013

PROGRAM : PIATOK 22.3.2013
l 09:00 ACH−JÁJ − (DS Úsmev ZUŠ Modrý
Kameň); 09:40 SRDIEČKO (Snehulienka) −
(DDS Bodka ZUŠ Veľký Krtíš);  l 11:00 JU−
MANJI − (DS Úsmev ZUŠ Modrý Kameň); l

12:20 STRIPTÍZ −  (DS Gympel Hystéria Veľký
Krtíš), l 13:20 PRÍBEH Z ULICE − (DS Úsmev
ZUŠ Modrý Kameň); l 14:00 KŔDEĽ DIVÝCH
DUŠÍ − (DDS Bodka ZUŠ Veľký Krtíš).

SOBOTA 23.3.2013
l 15:00 J.Botto,S.Chalupka,M.Rúfus: MY... −
(DS Fúzia ZUŠ Veľký Krtíš) Réžia: S.
Svákusová. Kapacita maximálne 250 divákov;
l 16:00 K.Kvahule: MISTERIOSO 119 − (DS
Úsmev ZUŠ Modrý Kameň) Réžia: C. Páriš.
Kapacita maximálne 250 divákov. l 17:00 J.
Matiaš: SPADNE Z ČEREŠNI − (Divadlo bez
groša Veľký Krtíš) Réžia: J. Matiaš. Kapacita

maximálne 250 divákov. l 18:30 E.L.Masters:
SPOONRIVERSKÁ ANTOLÓGIA − (DS Odtiaľ−
Potiaľ a obec D. Strehová) Réžia: C.Páriš,
Kapacita maximálne 250 divákov. l 20:00 J.B.
Ivan: M A T K A − (Divadlo bez groša Veľký
Krtíš) Réžia: C. Páriš, Kapacita maximálne 250
divákov
V sobotu hudobné prekvapenie programu:
TOMÁŠ POHORELEC a MAŤO URBAN − pies−
ňový recitál.

Zmena programu vyhradená!!! 
Vstupné: dobrovoľné; 

Tešíme sa na vašu účasť! 

Žilinská inscenácia 
v bigbítovej  úprave

klasického muzikálu, kde
Jánošíka hrá frontman 

skupiny Arzén Jaroslav Gažo.
Info: 047/483 03 47

MAĽOVANÉ NA SKLE - 17. 4. 2013, 19:00, KD V.Krtíš

O C H U T N A J T E  Š T R Ú D L E  
A K O  O D  S T A R E J  M A M Y  

PEKÁREŇ U BORIAKOV ponúka domáce ťahané 
štrúdle ako od starej mamy: 

makovú, tvarohovú, orechovú, orechovo − tvarohovú
 1kg/ 5,50 eur

− vrátane  dovozu. 
Objednávky prijímame na t. č.
0918 133 379 − Ľuboš Krnáč. 

Vážení klienti!
Ústredie práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny si Vás

dovoľuje
pozvať na 3. ročník najväčšieho veľtrhu
pracovných príležitostí  na Slovensku

JOB EXPO 2013,
ktorý sa uskutoční v dňoch

18. − 19. apríla 2013 od 09.00  −  18.00 hod.
v priestoroch Výstaviska Agrokomplex š.p. Nitra

BBSK - Hontiansko-ipe¾ské osvetové stredisko Ve¾ký Krtíš, Mesto Ve¾ký Krtíš, Matica slovenská, 
OZ Divadlo bez groša Ve¾ký Krtíš, Mestské kultúrne stredisko Ve¾ký Krtíš

Vás pozývajú na IV. ročník okresnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých 

DIVADELNÉ 
RÉVY 2013

Sponzori podujatia: Autocentrum Bystriansky, Obec Stredné Plachtince; MYXY,s.r.o, Gabriel Pulai; TIWA, BESTMOTO.eu,
Ivan Hriadelský;  SUMA, značkový veľkosklad;  OZ DIVADLO BEZ GROŠA. Mediálny partner: spravodajský týždenník POKROK
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Počas jarných prázdnin nesede−
li žiaci len doma, ale vyplnili si svoj
voľný čas  športovaním. Dňa 25. 2.
2013 si žiaci ZŠ s MŠ Dolná
Strehová preverili svoje zručnosti
vo futbalovom turnaji i bežeckom
mini maratóne. Futbal  začal o 8.00
hod., pod vedením rozhodcov V. Š−
trbíka a M. Sokola.  Družstvá sa
poriadne rozcvičili a turnaj začal.
Každé družstvo sa snažilo.

Zápasy boli kvalitné a veľmi bojov−
né. Niektorým futbalistom sa darilo
viac, niektorým menej. Medzi finá−
lovými zápasmi dostali priestor
bežci. Maratón spočíval v tom, že
každý žiak musel bežať určeným
tempom, vytýčenou traťou okolo
obvodu telocvične. Ak žiak spoma−
lil tempo behu, bol upozornený. Po
dvoch upozorneniach, alebo preru−
šení behu krokom súťaž končil a

zapísal sa mu čas, ktorý odbehol.
V behu si svoju vytrvalosť vyskúša−
lo 11 žiakov a z toho len dve diev−
čatá.

Výsledky futbal : 
1. miesto RUSZOVCI − Ladislav
Ruszó, Dominik Žiga, Lukáš
Marko, Miroslav Kulich 
2. miesto ŽLTÉ HVIEZDY −
Dominik Jekkel, Rudolf Berky,
Peter Ružinský, Patrik Dobrocký,
Erik Smotzer, 3. miesto BAREŤÁCI −

Dávid Javorský, Jaroslav Oláh,
Jozef Tóth, Andrej Fajčík, 4.
miesto ZVYŠOK SVETA − Martin
Rausa, Kristián Hegedüš, Adrián
Trajteľ, Kristián Oláh 
Výsledky beh :

Dievčatá: 1.miesto  Eva
Jágerská  8 minút a 10 sekúnd,
2.miesto Mária Žigová  5 minút.

Chlapci: 1.miesto Jaroslav
Oláh  40 minút a 24 sekúnd,
2.miesto     Adrián Trajteľ  25 mi−
nút a 25 sekúnd,  3.miesto Peter
Ružinský  15 minút a 12 sekúnd.

− ZŠ s MŠ D. Strehová−

Atmosféru pravej dedinskej zabí−
jačky umocnil harmonikár Janko z
Nadlacu, ktorý  hral do nôty, aby
práca mäsiarskym majstrom išla
lepšie od ruky. Už o pätnástej ho−
dine v kultúrnom dome rozvoniava−
li chutné klobásky, hurky, kaša,
slaninka a kapustnica. Celú atmo−
sféru vystihla vo svojom príhovore
Jožka Čižmárová, ktorá takto za−
veršovala:   
Už koľú prasa  na obecnom úra−
de/ hlavný mäsiar Činčura s no−
žom v ruke/, aby dobre pichol
prasa pri hlave/ ostatní pomoc−
níci, rýchlo sa dali do práce/ aby
klobásy a jaternice boli na osla−
vu hotové/.  Kapustnica, kaša v

kotle sa varia/ aby sa každému
dostala. 
Richtár náš, richtár náš, vese−
lých ľudí máš/ a to všetko preto,
že sa o nás dobre staráš/ aj my
sme veselí, radi sa bavíme/ do
nášho taniera klobásku, slanin−
ku prosíme.

V kultúrnom programe účastní−
kov fašiangových hodov pozdravili
svojím vtipným a veselým vystúpe−
ním ľudoví rozprávači Mária
Kropáčová a Juraj Matiaš. K tej
správne dobrej nálade prispela aj
ľudová hudba Ladislava Jonáša z
Veľkého Krtíša, ktorá hrala na po−
čúvanie i do tanca. Druhá časť fa−
šiangových hodov pokračovala o

siedmej večer fašiangovou zába−
vou s obľúbeným disdžokejom
Robom, ktorá končila v skorých
ranných hodinách. Za vydarenú
akciu, ktorá sa stáva v našej obci
tradíciou, patrí poďakovanie všet−
kým usporiadateľom a občanom,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom po−
dieľali na jej príprave a realizácii. 

− ORGANIZÁTORI 
PÔTORSKEJ ZABÍJAČKY −  

Hoci už máme hlboký pôst, ešte sme vám dlžní informácie, ktoré sa z priestorových 
dôvodov nezmestili do predchádzajúcich čísel Pokroku. K takým patrí aj

Pôtorská zabíjačka ukončila fašiangy
Už po tretíkrát Obec Pôtor pripravila pre svojich občanov fašiangové hody. V skorých ranných hodi−
nách sa v sobotu 16. februára pred Obecným úradom začala dedinská zabíjačka, na ktorú sa mohli
prísť pozrieť všetci občania obce, aby si tak pripomenuli tradície svojich predkov. 

Dali prednosť športu pred počítačmi

Voňavé klobásky a jaternice
sa šírili celým Pôtrom

O zábavu sa postarali ľudoví
rozprávači Mária Kropáčová a
Juraj Matiaš

Dolnostrehovských žiakov do športovania netreba nútiť. Vedia, že
aktívny pohyb a zdravie im virtuálny svet nenahradí


