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Deň Novoveských detí
V Novej Vsi býva približne 65 detí do štrnásť ro−

kov; až 55 z nich sa prišlo pozrieť 7.  júna na tra−
dičný Deň detí v obci, ktorý pre ne pripravil obec−
ný úrad. Prišli aj úplne malé deti v sprievode ro−
dičov a z "výšky" svojich kočiarikov alebo pliec o−
cinkov sa rovnako ako tie staršie tešili zo súťaží a
povzbudzovania tých, ktorí zápolili. Nevadilo im
ani páliace slniečko, ktoré s pribúdajúcimi hodi−
nami pálilo čím ďalej a možno sa aj čudovalo, že
nedokáže rozohnať Novovešťanov do svojich do−
movov. Už od deviatej ráno  dedina žila ruchom
príprav na súťaže detí, na ktoré pozýval diskdžo−
kej Paľko Mazán. Organizátori kreslili na asfalt
"chodníky a cesty", stavali kužele. So zatajeným
dychom deti sledovali, ako z útrob svojho auta vy−
berali nablýskané kolobežky a bicykle Ing.
Vladimír Gabúľ s dcérou Agnes. Bolo že to radosti,
keď deti diktovali svoje mená do zoznamu tridsia−
tich súťažiacich a preberali dvojkolesové bezmo−
torové tátoše. Nálada bola taká dobrá, že vyskúšať
kolobežku neodolal ani starosta obce Štefan
Paholík, ktorý si takto zaspomínal na svoje detské
roky a zároveň, sťaby testovací jazdec, vyskúšal
bezpečnosť pretekárskej dráhy.  

Pre deti, ktoré boli ešte malé, aby súťažili alebo
aby ich výtvarný talent prevládal nad technický−
mi zručnosťami jazdenia, boli pripravené stoly, na
ktorých mohli kresliť a pustiť uzdu svojej fantázii.
V príjemnom chládku košatej lipy oproti obecné−
mu úradu sa v drobných rúčkach mihali pastelky
a vytvárali obrázky detských fantázií. Po kreslení
opäť prišlo na rad previerka fyzickej zdatnosti −
nebola síce ťažká, no víťaz musel preukázať svoju
silu, ktorá je potrebná pri preťahovaní lanom.
Svoje svaly si vyskúšali dievčatá proti chlapcom.
Na počudovanie divákov, zvíťazilo nežnejšie po−
hlavie − dievčatá. Počas celého dňa dbali organizá−
tori aj o pitný režim − ponúkali deťom nealko, aby
ich schladili. Na poludnie dostali deti ľahké občer−
stvenie a zákusky od obce a nealko nápoje a na−
nuky im darovala majiteľka obchodu s potravina−
mi Iveta Bošeľová z Novej Vsi. So sladkou odme−
nou prišla aj sladká odmena v podobe oddychu v
chládku kultúrneho domu v Novej Vsi. Po nado−
budnutí nových síl bicyklisti a kolobežkári si za−
súťažili v jazde zručnosti na približne 60 metrovej
trati.  Po tom, ako dosiahli cieľ všetci súťažiaci, bo−
li známi aj víťazi poslednej kategórie. Okolo dru−
hej popoludní už boli deti dosť unavené a akurát
vhod prišlo vyhodnotenie súťaží, v rámci ktorého
dostali výhercovia darčeky od obce: balíčky slad−
kostí, perá a dievčatá aj náušnice. Víťazmi boli
všetci − šikovné deti aj ich rodičia, ktorí trpezlivo
sprevádzali najmä najmenších a našli si čas, aby
sobotu strávili so svojimi deťmi.                     − red − 

Potom zobrali poslanci na vedomie sprá−
vu hlavnej kontrolórky. Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia (VZN) o poskytova−
ní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a
mimoriadnej dávky sociálnej pomoci ob−
čanom Mesta Veľký Krtíš predložil Mgr.
Ľudovít Filický. Poslanci tento návrh
schválili, podobne ako aj návrh na uzatvo−
renie zmluvy o dielo s martinskou firmou
DVASTAV Dušana Lizáka na opravu stre−
chy športovej haly. Tú poškodil silný vie−
tor a do haly počas dažďov zateká.
Celkové náklady na opravu boli vyčíslené
na 20 999,− eur s DPH. Návrh zmluvy o die−
lo na opravu chodníkov so spoločnosťou
Strabag, s.r.o.,  na sumu 29 445,− eur, pred−
ložil aj Podnik verejnoprospešných slu−
žieb (PVPS). Poslanci aj túto zmluvu
schválili. 

Dlhšia diskusia bola okolo návrhu na
zriadenie vecného bremena. Požiadala o
to spoločnosť Stefe, s.r.o., ktorá v ostat−
ných rokoch renovuje v meste rozvody
tepla. Práve na pozemky v majetku mesta,
cez ktoré vedú potrubie požiadali o zria−
denie vecného bremena. RNDr. I. Borešovi
sa nepozdávala výška sumy poplatku
vzhľadom na celkovú plochu pozemkov,
na ktorých by malo byť zriadené vecné
bremeno. Navrhol, aby sa najskôr vypra−
coval znalecký posudok a na základe toho
stanovila suma prenájmu. Po vysvetlení
niektorých nezrovnalosti a po pripomien−
ke primátora, že vyššia suma by sa prav−
depodobne v konečnom dôsledku prejavi−
la v cene tepla pre obyvateľov, poslanci aj
tento návrh schválili i s navrhovanou su−
mou 17 000,− eur poplatku za zriadenie
vecného bremena.  

Zima nám ušetrila peniaze
V ďalšom bode poslanci schválili záve−

rečný účet mesta za rok 2013. Celkový vý−
sledok hospodárenia predstavuje preby−
tok 472.388,68 Eur. V zmysle zákona o roz−
počtových pravidlách je mesto povinné
odviesť najmenej 10% z prebytku rozpočtu
do rezervného fondu − čo predstavuje (46
968,65 eur). Rozdiel prebytku vo výške 425
420,03 eur bude prevedený do peňažného
fondu − Fond nevyčerpaných prostriedkov
minulých rokov a môže sa použiť iba na in−
vestičné účely.  
Mierna zima "ušetrila"  plánované výdav−

ky na zimnú údržbu a poslanci schválili
rozpočtové opatrenie, ktorým sa ušetrené
peniaze presunú na obnovu chodníkov,
dažďových vpustov a kanalizačných šácht
v meste v sume 55 550,− eur a do fondu na
opravy 7 500,− eur.  Prísediacim na súde
končí funkčné obdobie a poslanci na ná−
vrh primátora a po súhlase okresného sú−
du schválili na ďalšie funkčné obdobie
tých istých 13−stich prísediacich. 

Pri schvaľovaní prevodu nehnuteľnosti
schválili poslanci, okrem iných, aj predaj
pozemkov pod pevnými stánkami pre Ing.
Emila Beňa a p. Mondoka v sume 100,−
eur/m2. Po viac ako roku sa poslanci do−
hodli aj na priamom predaji pozemku pri
cintoríne o výmere 758 m2 za cenu najme−
nej 5,− eur/m2. Po prvý raz o tomto pozem−
ku poslanci rokovali už v marci 2013.

V bode rôzne informoval Ing. Dalibor
Surkoš poslancov aj o rokovaní s predse−
dom BBSK  Mariánom Kotlebom o prevo−
de cesty (Ul. A. H. Škultétyho až po križo−
vatku na Bušince v M. Krtíši) pod správu
mesta, s čím súhlasí aj obec M. Krtíš. Záleží
ešte na schválení poslancami BBSK.  

Napínavá voľba 
hlavného kontrolóra

Na záver rokovania si poslanci nechali
voľbu hlavného kontrolóra mesta, ktoré−
mu končí 6−ročné funkčné obdobie. O ten−
to post prejavilo záujem 7 uchádzačov.
Priamo na voľbe sa zúčastnilo 6 adeptov
na toto miesto a jeden sa ospravedlnil.
Keďže v prvom kole nezískal ani jeden z u−
chádzačov nadpolovičnú väčšinu hlasov
poslancov, konalo sa druhé kolo. Do neho
postúpili Ing. Milena Jakabová a Mgr.
Miloš Krchňavý, ktorí získali rovnaký po−
čet 7 hlasov. Jeden poslanec nehlasoval.
Pred druhým kolom požiadal predseda
poslaneckého klubu SMER−SD o krátku
prestávku na poradu klubu. Ale ani to ne−
zmenilo výsledky voľby v druhom kole,
kde znovu obaja kandidáti získali po 7
hlasov a jeden poslanec nehlasoval.
Podľa zákona tak o hlavnom kontrolórovi
rozhodoval žreb. Viceprimátor MUDr.
Mirko Trojčák vytiahol z urny lístok s me−
nom Mgr. Miloša Krchňavého, ktorý sa te−
da stal novým hlavným kontrolórom mes−
ta na dobu najbližších 6 rokov.  

−P. GAŠPAROVIČ− 

PRE KANCELÁRIE ZASTÚPENÍ V OKRESOCH
LUČENEC A VEĽKÝ KRTÍŠ.

Agentúrne riaditeľstvo Wüstenrot
stavebná sporiteľňa, a.s.,

a Wüstenrot poisťovňa, a.s.,
so sídlom vo Veľkom Krtíši

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIE:

− OBLASTNÝ MANAŽÉR
− FINANČNÝ KONZULTANT

Štrukturované životopisy posielajte mailom na 
mpavlovova@wustenrot.sk

Kontaktná osoba: Lucia Šajátová, 0905 135 649

(Dokončenie zo str.2)

O hlavnom kontrolórovi Mesta rozhodol žreb
V poradí už 28. schôdza Mestského zastupiteľstva (MsZ) vo V. Krtíši v tomto volebnom

období mala bohatý program. Na programe bola aj voľba hlavného kontrolóra, preto
hneď v úvode poslanci schválili volebnú komisiu, ktorej predsedom sa stal MUDr.
Ondrej Kollár a členmi RNDr. Igor Boreš a JUDr. Jozef Magdič. 



"Kto ju poznal, spomenie si, kto ju mal
rád, nezabudne. Žiješ v srdci tých, 
ktorí Ťa milovali." Dňa 24. 6. si 

pripomenieme desiate výročie úmrtia 
našej tety ZUZANY BEŇOVEJ 

z Červenian.
S láskou spomína Lydka s rodinou. 

Žiješ v našich srdciach †
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Je tomu už jeden rok, čo po dlhej 
a ťažkej chorobe dotĺklo milujúce srdce
manželky, maminy, starkej a prastarkej. 

Dňa 22. 6. 2013 umrela 

MARGITA MARTUŠINOVÁ 
z Veľkého Krtíša vo veku 66 rokov. 
Tichú spomienku venujú: manžel, 
deti s rodinami a ostatná rodina. 

Rok nie si medzi nami†

Mal som Vás všetkých veľmi rád a chcel
som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, 
keď som musel do večnosti ísť. 

Dňa 21. 6. 2014 sme si pripomenuli prvé
smutné výročie ako nás navždy opustil

náš milovaný manžel, otec, syn a starý otec
JÁN HUDEC z V. Krtíša.

S úctou a láskou spomína celá smútiaca rodina

Nebolo Ti dopriate 
ostať tu s nami

†

„Bolesťou unavená tíško ste zaspali
zanechajúc všetkých a všetko, 

čo ste radi mali. S tichou spomienkou 
ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok 
na Vás myslíme. Osud Vám nedoprial 

s nami dlhšie byť, no  v našich srdciach 
budete navždy žiť!“ 

So žiaľom v srdci oznamujeme, že dňa 8. 6. 2014
nás navždy opustila naša milovaná mamička, svokra, starká 

a prastarká ROZÁLIA LÍŠKOVÁ, rodená HUDECOVÁ 
z Ďurkoviec vo veku 86 rokov (neskôr bývala vo V. Krtíši).  

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí ju 
prišli odprevadiť na poslednej ceste, za všetky prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. 

S láskou a úctou spomínajú syn Milan s rodinou, dcéry Klára 
a Mária s rodinami a všetky vnúčatá a pravnúčatá. 

Budete nám chýbať
do konca života...

†

Blahoželáme
ku krásnym 

šesťdesiatinám
Pred pár dňami, 10. 6. 2014
sa dožila krásneho životného

jubilea 60 rokov naša 
skvelá majsterka a úžasná žena

DARINKA HUDECOVÁ 
z Veľkého Krtíša

„Nepozeraj, Darinka, už spiatky,
teš sa z krásnej šesťdesiatky.
Veď život rýchlo letí ako šíp,

ako ho najlepšie prežiť nevie nik.
Nech krásne spomienky z mladosti sa k Tebe vrátia,

a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento krásny deň, dá Ti úsmev a radosť len.

Nech každý ďalší rok, dá Ti len šťastný krok.
Nech navždy Tvoja dobrá duša rastie,

nech Ti dá Pán Boh lásku a šťastie. 
To všetko a ešte viac − najmä, zdravia, šťastia, 

pohody a veľa životného elánu do ďalších 
rokov života, Ti praje Tvoja spolupracovníčka

Anka Muránska. 
K blahoželaniu sa pripája celý kolektív

spoločnosti ADANO Veľký Krtíš

31. 5. Gizela Gőrčiová  naro31. 5. Gizela Gőrčiová  naro−−
dená v roku 1928 z Bušiniec, 3. 6.dená v roku 1928 z Bušiniec, 3. 6.

Zuzana Mesárošová nar. v r. 1914 zZuzana Mesárošová nar. v r. 1914 z
V. Krtíša, 9. 6. Viera Šimúnová nar. v r. 1967 zV. Krtíša, 9. 6. Viera Šimúnová nar. v r. 1967 z

Príbeliec, 10. 6. Jozef Olajec nar. v r. 1941 z V. Krtíša,Príbeliec, 10. 6. Jozef Olajec nar. v r. 1941 z V. Krtíša,
12. 6. Eva Bernátová nar. v r. 1944 z V. Krtíša, 14. 6.12. 6. Eva Bernátová nar. v r. 1944 z V. Krtíša, 14. 6.
Alžbeta Rimóciová nar. v r. 1946 z Opatovskej Novej Vsi,Alžbeta Rimóciová nar. v r. 1946 z Opatovskej Novej Vsi,
14. 6. Ida Nemčoková nar. v r. 1942 zo Slovenských Ďarmôt,14. 6. Ida Nemčoková nar. v r. 1942 zo Slovenských Ďarmôt,
13. 6. Ivan Kováč nar. v r. 1965 z Litavy, 14. 6. Ján Berky13. 6. Ivan Kováč nar. v r. 1965 z Litavy, 14. 6. Ján Berky
nar. v r. 1956 z Vlkanovej. nar. v r. 1956 z Vlkanovej. 

OPUSTILI NÁS

V lučenskej pôrodnici sa narodili
detičky z nášho okresu: 5. 6. Vladimír zo

Závady, 6. 6. Martina zo Sklabinej, 7. 6.
Eliška zo Stredných Plachtiniec, 7. 6. Patrik z

Obeckova, 8. 6. Zoja z Veľkého Krtíša, 10. 6. Ľuboslav z Modrého
Kameňa, 11. 6. Nela Bianka z Veľkých Zlievec, 11. 6. Adrian z
Hornej Strehovej, 11. 6. Miroslav z Čeloviec, 13.6. Dominik z
Veľkého Krtíša, 15. 6. Alexandra z Pôtra, 17. 6. Samuel Štefan z
Veľkého Krtíša.

NARODILI SA

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Ukradli malotraktor
Niekedy v čase od 27. 5. do 28. 5.

2014 sa doteraz neznámy pácha−
teľ vlámal do garáže neobývané−
ho rodinného domu v Bátorovej.
Z garáže ukradol malotraktor
nezistenej výroby spolu s rotavá−
torom. Majiteľovi tým spôsobil
škodu vo výške približne 100,−
eur. 

Kradli Jánovia
Poverený policajt z D. Strehovej

začal 6. 6. trestné stíhanie a ná−
sledne 10. 6. vzniesol aj obvinenie
voči 24−ročnému Jánovi a 23−
ročnému Jánovi. Obvinil ich zo
spáchanie prečinu krádeže spá−
chaného formou spolupáchateľ−
stva. Obaja Jánovia sa mali v no−
ci z 5. na 6. 6. vlámať do garáže
pri neobývanom rodinnom do−
me v časti zvanej Urdova pusta−
tina v katastri M. Zlievec.
Neznámym predmetom vypáčili
kovový rám na okne garáže,
vliezli dovnútra a potom si otvo−
rili dvere garáže. Cez otvorené
dvere vyniesli 15 ks. kovových
dielcov oplotenia. Potom ešte z
plota okolo domu vylámali 6 ďal−

ších kusov tohto oplotenia, čím
pre 42−ročného majiteľa z
Bratislavy spôsobili krádežou
celkovú škodu vo výške 450.− eur.
Poškodením rámu okna na gará−
ži mu spôsobili škodu za 20,− eur. 

Rozkradli stroje
Trestné stíhanie začal a súčasne
vzniesol obvinenie pre prečin
krádeže spáchaného formou
spolupáchateľstva  poverený po−
licajt z OO PZ vo V. Krtíši ma−
ďarským občanom J. V. (58) a J.
R. (47). Obaja obvinení 5. 6. medzi
9.00 hod a 13.00 hod v
Kováčovciach za poľnohospo−
dárskym strediskom ukradli z
voľne odstaveného buldozéra
rôzne kovové diely − časti hyd−
rauliky, časti kovového rámu,
pás. Niektoré z ukradnutých
vecéí odviezli obvinení na nezná−
me miesto, niektoré sa našli v ich
zaparkovanom Wartburgu s po−
znávacími značkami Maďarska
a niektoré na zemi pri aute.
Krádežou presne nezisteného
množstva železných dielov spô−
sobili majiteľovi − poľnohospo−
dárskej spoločnosti, škodu vo
výške najmenej 800,− eur. 

Teplé dni priali zlodejom
Za ostatných pár dní sa zlodeji činili a boloZa ostatných pár dní sa zlodeji činili a bolo

spáchaných viacero krádeží prakticky v celom okrese. spáchaných viacero krádeží prakticky v celom okrese. 
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l V nedeľu ste mali určite jeden
z vašich najväčších zážitkov v
živote − dostať sa totiž na sláv−
nostnú recepciu novozvoleného
prezidenta republiky sa nepo−
darí hocikomu − čo teda pozva−
niu predchádzalo?
−  Áno, bol to veľmi zaujímavý

zážitok. Pán Andrej Kiska sa
dozvedel o našom projekte Deaf
Kebab prvý raz pred dvoma rok−
mi. Nadácia Pontis nás oboch
pozvala prednášať na školenie
pre budúcich podnikateľov. On
hovoril o svojej podnikateľskej
ceste, ktorú prežil a ja som ho−
voril o svojich začiatkoch a prí−
prave mojej prevádzky Deaf
Kebab. Mnoho vecí, ktoré hovo−
ril, ma veľmi zaujali a po pred−
náške sme sa spolu rozprávali o
podnikaní. Projekt, ktorý sme
spolu s bratom Robom vymysle−
li, sa mu páčil a pozval nás na
konzultácie do Popradu. V sídle
Dobrého Anjela sme vtedy od pá−
na Kisku dostali množstvo ne−
oceniteľných rád pre náš pro−
jekt Deaf Kebab.

lOd vašej maminy viem, že sa
so súčasným prezidentom
Andrejom Kiskom poznáte už
dávnejšie, ako na vás pôsobil
ako podnikateľ a filantrop?
−  Myslím, že pána prezidenta A.
Kisku vystihuje hlavne slovo po−
kora. Ako podnikateľ zažil nie−
koľko krachov, ale nikdy sa ne−
vzdal. Jeho podnikateľský prí−
beh je spojený hlavne s kreatív−
nym prístupom a snahou pomá−
hať ľuďom. Splátkové spoloč−
nosti, ktoré založil, umožnili
bežným ľuďom dovoliť si veci,
na ktoré predtým museli dlho
šetriť. Ak sa niekomu pokazila

práčka alebo televízor, tak
Triangel bol určite veľká po−
moc. Preto si myslím, že sa nedá
od seba oddeľovať Kiska − filan−
trop a Kiska podnikateľ.
Dokázal to aj v projekte Dobrý
Anjel. Dokázal naštartovať sys−
tém adresnej pomoci. Na začiat−
ku investoval peniaze na roz−
beh, ale dnes systém funguje a je
udržateľný aj bez toho, aby ho

musel dotovať. Z môjho pohľa−
du je to brilantné riešenie.
Hlavne, ak ho porovnáme so
štátnym sociálnym systémom.  

lNáš nový prezident republiky
je určite povolaný radiť ľuďom,
ako byť úspešný, pretože jeho ži−
votný osud je toho dôkazom. Čo
vám on, ako podnikateľ radil vo
vašom nevšednom podnikaní, a
z čoho si môžete brať príklad?
−  Od pána prezidenta som do−

stal viacero rád. Asi najdôleži−
tejšia v podnikaní bola rada,
aby som sa snažil pomáhať ľu−
ďom. Nesústredil sa na to, ako

zarobiť peniaze, ale na to ako
pomôcť ľuďom a uľahčiť im ži−
vot. Peniaze potom prídu aj sa−
mé. 

lNa recepcii ste neboli sám, bol
s vami aj brat Róbert, ako ste sa
na tento deň ako bratia chysta−
li? Mali ste z tejto významnej u−
dalosti obavy, trému...? 
− Bohužiaľ, obaja s bratom sme

nesmierne pracovne vyťažení.
Popri fungujúcich prevádzkach
v Krtíši, Zvolene, Krupine, Detve
a Prešove pracujeme na prípra−
ve ďalších v Rožňave, Nových
Zámkoch a Vrábľoch. Brat na−
ďalej tlmočí a lektoruje pre na−
dačný font Telekomu v nadácii
Pontis. Z toho dôvodu sme ne−
mali čas dlho sa pripravovať.
Na obavy a trému nebol čas, ale
pozvanie na recepciu bol dôvod,
aby sme si konečne dali urobiť
vizitky. Po troch rokoch práce
pre Deaf Kebab už bolo na ča−
se... 

lOpíšte nám, prosím, ako pre−
biehala samotná recepcia, aký
bol pán prezident?
− Recepcia bola o siedmej večer

v priestoroch Bratislavského
hradu. Limuzíny privážali po−
zvaných hostí, prišli členovia
vlády, veľvyslanci, poslanci ale
aj zástupcovia rôznych oblastí
života. Toľko veľa významných
osobností na jednom mieste som
ešte nikdy nezažil. Pri vchode
na hrad bol červený koberec a
nastúpená čestná stráž. Hostia
pri vstupe dostali šampanské.
Všetkých nás strážili bodyguar−
di. V úvode nás pán prezident
privítal a predniesol krátky prí−
hovor. Následne mu začali hos−
tia gratulovať. Gratulácie trva−
li skoro celé dve hodiny. My s
bratom sme čakali v rade asi 45
minút. Ja som mu blahoželal v
mene všetkých nepočujúcich v
posunkovom jazyku. Okrem
gratulácie som pána prezidenta
pozval na návštevu Veľkého
Krtíša a nášho Kebabu. Dúfam,
že si nájde čas a navštívi nás. 

l Podnikáte v gastronómii, o−
píšte nám, prosím, čo sa na re−
cepcii podávalo? 
− Počas recepcie bol pripravený
catering. Pochúťky vyzerali vy−
nikajúco, a aj keby sme tam bo−
li celý deň, nedokázali by sme
všetko ochutnať. S bratom sme
si dali hovädziu roštenku. Popri
jedle sa nám veľmi páčila profe−
sionálna práca čašníkov. Ale
jedlo nebolo tým hlavným bo−
dom programu a viac ako chuť
jedla sme nasávali slávnostnú
atmosféru. 
Pripravila: R. HORNÁČEKOVÁ

Foto: Mgr. RÓBERT ŠARINA

Oficiálne otvorenie bolo po−
sunuté na 23. 5. 2014, kedy
KUPKO Aquatermal malo o−
kresanú prevádzku, čo zna−
mená, že začalo fungovať päť
zo šiestich vonkajších bazé−
nov a prevádzková doba bo−
la upravená, a to od 10,00 do
18,00 hod. denne. Keďže bola
skrátená otváracia doba a
viacúčelový bazén nebol v
prevádzke, bolo znížené aj

vstupné. Spomínaná uprave−
ná prevádzka fungovala až
do 12. 6. a od 13. 6. je KUPKO
otvorené denne od 09,00 do
20,30 a to s kompletnou pre−
vádzkou všetkých bazénov.
Bližšie o nových službách
KUPKA si môžete prečítať
nabudúce v rozhovore s ma−
nažérom zariadenia Ing. Ľu−
boslavom Dobrockým. 

Bratia Pavel a Róbert Šarinovci boli ako jediní Veľkokrtíšania na recepcii v prezidentskom paláci po inaugurácii prezidenta
Slovenskej republiky Andreja Kisku. O dojmy z tohto výnimočného a slávnostného dňa sme požiadali Pavla Šarinu,
spolumajiteľa projektu DeafKEBAB

Bratia Šarinovci na recepcii u prezidenta republiky 

KUPKO AQUATERMAL − perla 
nášho okresu už v plnej prevádzke
Konečne teplé dni! Potešili sa milovníci kúpaliska v Dolnej

Strehovej, ktorí si museli na     otvorenie vonkajších bazénov
počkať o týždeň neskôr. Naplánovaný termín začiatku pre−
vádzky, ktorý bol stanovený na  17. 05. 2014 nebol reálny
kvôli počasiu, kedy sa rekreanti mohli kúpať skôr v dažďo−
vých kvapkách ako v bazénoch... 

Prezident SR Andrej Kiska, človek s minulosťou podnikateľa 
a filantropa sa víta s podnikateľom Pavlom Šarinom

Horúce letné dni sa dajú ľahšie prežiť po  blahodárnom  
ochladení vo vodách bazénov KUPKA v Dolnej Strehovej
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V sobotu 30. 5. sa v areáli ne−
ninského futbalového ihriska
stretlo 116 športuchtivých súťa−
žiacich z 10 ZO z celého okresu.
Privítal ich predseda OV SZZP
Ing. Milan Lavrík spolu s pred−
sedníčkou ZO v Neninciach
Boženou Ferenčíkovou a staros−
tom obce Zoltánom Kuzmom. Že
to bude po organizačnej stránke
vydarený ročník športových
hier svedčilo nie iba srdečné
privítanie domácich organizáto−
rov, ale aj bohaté raňajky a eli−
xír na povzbudenie. 
Po slávnostnom otvorení špor−

tového dňa sa súťažiaci rozišli
na jednotlivé stanovištia. Dobre
pripravené športoviská v areáli
futbalového štadióna i v kultúr−
nom dome, kde sa hral stolný te−
nis, dávali tušiť kvalitné výko−
ny. Bolo radosť pozerať, s akou
chuťou, zápalom i nadšením
zdolávajú prekážky na športo−
viskách zdravotne postihnutí.
Ako sa, niektorí už aj s 8 či 7 krí−
žikom na chrbte, snažia dosiah−
nuť čo možno najlepší výsledok.
Svojim odhodlaním a zápalom

by iste zahanbili mnohých z
mladšej generácie, ktorí len vy−
sedávajú na prípecku, pozerajú
televízor a frflú na nespravodli−
vý svet bez toho, aby sa pričinili
o zlepšenie svojho zlého posta−
venia. 

Súťažiaci sa snažili a výborné
výkony nenechali na seba dlho
čakať. V atletickom trojboji −
hod oštepom, hod granátom i
vrhom guľou, často prekonávali
svoje najlepšie výkony z minu−
lých rokov. Pevná ruka a isté
oko boli zárukou kvalitnej streľ−
by i dobrého umiestnenia v sú−
ťaži streľby zo vzduchovky. Za
zeleným stolom sa zas prejavila
skúsenosť, postreh i rýchla ruka
jednotlivých hráčov. 

Kvalitné výkony 
a dobré 

občerstvenie zdobili
športovanie zdravotne

postihnutých
Kým jedni súťažili, alebo čaka−

li na svoju súťaž, tí čo už mali
športovanie za sebou sa mohli v
pokoji porozprávať a nadviazať
nové, či obnoviť už aj viacročné
priateľstvá. O tom čo ich ťaží na
tele, o svojej rodine, deťoch,
vnukoch ba poniektorí i pra−
vnukoch. Pritom dodržiavali
pravidelný pitný režim, pochut−

Hendikepovaní z celého okresu 
PREKONÁVALI SAMI SEBA

Slovenský zväz zdravotne postihnutých (SZZP) v našom okrese
združuje celkovo 14 Základných organizácií (ZO) SZZP, v kto−
rých je zaevidovaných 780 členov. Pre svojich členov organizuje
pravidelne rôzne podujatia, či už to sú výlety do liečebných za−
riadení, za poznaním krás našej prírody či historických pamia−
tok. Ale asi najviac sa všetci tešia na pravidelné športové hry
zdravotne postihnutých, ktoré v tomto roku zorganizovali už po
sedemnástykrát. Pri ich organizovaní sa pravidelne striedajú
jednotlivé základné organizácie  a v tomto roku sa na túto ne−
ľahkú úlohu podujala ZO SZZP v Neninciach. 

Slávnostný nástup účastníkov počas otvorenia športového dňa, kde najväčšie zastúpenie mala  veľkokrtíšska a domáca  ZO 

Všetkých účastníkov 17. športového dňa SZZP privítal predseda
OV Ing. Milan Lavrík spolu so starostom Neniniec Zoltánom
Kuzmom a predsedníčkou ZO v Neninciach Boženou Ferenčíkovou



7 / 23.  jún 2014

návali si na kávičke a domácich koláčoch. A
veruže si mohol vybrať každý podľa svojej
chuti. Veď až 40 žien, členiek ZO nie iba z
Neniniec, ale aj z Bátorovej a Čeboviec na−
piekli pre svojich kolegov z celého okresu
sladké i slané koláčiky. Oči by jedli, srdce
plesalo, ale telo a rozum velili striedmosti.
Veď s končiacimi sa súťažami sa nad areá−
lom vznášala vôňa gulášu. Výborná špecia−
lita po súťažiach posilnila telo na vyhlaso−
vanie konečných výsledkov i žrebovanie
tomboly, do ktorej organizátori a sponzori
prispeli viac než 100 vecnými cenami. 

Členovia ZO SZZP z Neniniec sa ukázali
nie iba ako výborní organizátori a hostite−
lia, ale aj ako dobrí športovci. Veď spolu zís−
kali najviac, až 11 umiestnení medzi najlep−
šími tromi. Za nimi skončili Želovčania so 6
a Veľkokrtíšania s 5 umiestneniami. Po 4
pódiové umiestnenia mali aj športovci zo
Sklabinej a Novej Vsi. Právom teda získala
ZO SZZP v Neninciach putovný pohár pred−
sedu OV SZZP. Bude ho opatrovať až do bu−
dúceho ročníka športových hier, ktoré v ro−
ku 2015 budú v Dolnej Strehovej. 

VÝSLEDKY: 
nATLETICKÝ TROJBOJ : 

l Muži do 55 rokov: 1. Július Bavko,
Nenince; 2. Michal Bevíz, Nenince; 3. Peter
Deák, Želovce. 
l Muži nad 55 rokov: 1. Ctibor Pecho, V.
Krtíš; 2. Pavol Králik, Nová Ves; 3. Pavol
Hajdúch, Hrušov.  
l Ženy do 55 rokov: 1. Mária Bábošová,
Nenince; 2. Anna Hriadeľská, Želovce; 3.
Ivana Slezáková, Nová Ves; 3

lŽeny nad 55 rokov: 1. Katarína Hívešová,
Nenince; 2. Anna Mišutová, D. Strehová; 3.
Jolana Sušerová, Sklabiná. 

n STREĽBA 
ZO VZDUCHOVKY:   

lMuži do 55 rokov: 1. Lambert Bányai, Že−
love; 2. Aladár Híveš, Nenince; 3. Michal
Bevíz, Nenince. 
lMuži nad 55 rokov: 1. Ľudovít Viselka, V.
Krtíš,  2. Pavel Hajdúch, Hrušov; 3. Štefan
Komlóši, V. Krtíš.
lŽeny do 55 rokov: 1. Alena Brindzová, D.
Strehová; 2. Mária Šimonová, V. Krtíš; 3.
Zlata Mézešová, Nenince. 
l Ženy nad 55 rokov: 1. Božena
Ferenčíková, Nenince; 2. Mária Kováčová,

S. Ďarmoty; 3.  Anna Kameništiaková, V.
Krtíš.  

n STOLNÝ TENIS: 
lMuži do 55 rokov: 1. Peter Deák, Želovce;
2. Henrich Husár, Želovce; 3. Peter Dudáš,
Sklabiná. 
l Muži nad 55 rokov: 1. Pavol Mesároš,
Sklabiná; 2. Stanislav Černák, Sklabiná; 3.
Jozef  Gazdík, D. Strehová.  
lŽeny do 55 rokov: 1. Anna Hriadeľská, Že−
lovce; 2. Monika Molnárová, Nenince; 3.
Ivana Slezáková, Nová Ves. 
lŽeny nad 55 rokov: 1. Magdaléna Tóthová,
Nenince; 2. Daniela Diheneščíková, N. Ves;
3. Katarína Hívešová, Nenince. 

−P. GAŠPAROVIČ −

Sústredenie pri streľbe, sila pri vrhu guľou, švih pri oštepe i pohyb za zeleným stolom stoja energiu,
ktorú športujúci dôchodcovia dočerpávali vo chvíľach oddychu 

Patrón 17. športového dňa starosta Zoltán Kuzma rozdával pozitívnu energiu
aj guľášmajstrom a ich pomocníkom
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Súťaživosť máme v sebe. Byť
lepší ako ostatní, byť lepší ako
včera nás posúva vpred. Či už je
to v osobnom živote, alebo v
športe. Športového ducha, du−
cha fair play rozvíjajú už od naj−
menších žiačikov aj v škôlkach
vo V. Krtíši. Olympijský deň
škôlkarov, ktorý dlhé roky pri−
pravovali spoločne, si teraz e−

lokované triedy
MŠ na Poľnej ul. urobili jednot−
livo. Aktívni boli aj škôlkari z
triedy na Ul. SNP. Pani učiteľky
pre ne pripravili veľa rôznych
športových u zábavných hier,
ktoré plnili pod olympijskou
vlajkou a olympijským ohňom.
Ten zapálila riaditeľka Mgr.
Lýdia Korbeľová a otvorila tým

športový olympijský deň. Deti
sa snažili ako skutoční olympio−
nici. Skákali, behali s fúrikom,
hádzali na cieľ loptičkou, kopali
loptu do brány a hlavne dobre
sa zabávali. Svojimi výkonmi
potešili seba i pani učiteľky.
Odmenou pre všetkých boli na
záver medaily a sladké prekva−
penie.                                 −P.G.− 

Škôlkari mali svoj olympijský deň 

Mgr. Lýdia Korbeľová zapálila olympijský oheň
a otvorila tým športový deň

plný súťaží a oduševnených výkonov škôlkarov 

Odhodlanie v tvárach malých bežcov á la Usain Bolt :−)

Jazda s fúrikom sa tešila záujmu drobcov

Napätie počas vyhlasovania víťazov

Dievčatá sa pred chalanmi 
nedali zahanbiť a disciplíny

zvládli rovnako bravúrne
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Na úseku štátnej správy o−
chrany prírody a krajiny plní
odbor základné úlohy hlavne
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o o−
chrane prírody a krajiny. Na ú−
zemí okresu Veľký Krtíš je v sú−
časnosti vyhlásených 14 chráne−
ných území (9 prírodných rezer−
vácií, 3 prírodné pamiatky, 2
chránené areály). Okrem toho
sa tu nachádza 9 území zarade−
ných do tzv. sústavy NATURA
2000 (sústavou chránených úze−
mí Európskej únie), z toho osem
území európskeho významu a
jedno Chránené vtáčie územie
Poiplie. V kompetencii odboru
je aj problematika tzv. CITES, čo
v praxi znamená ochrana dru−
hov voľne žijúcich živočíchov a
voľne rastúcich rastlín reguláci−
ou obchodu s nimi. V súvislosti s
rozširovaním areálu veľkých še−
liem (medveď, vlk) na územie o−
kresu Veľký Krtíš, sa čoraz aktu−
álnejším stáva problematika
škôd, ktorú môžu v najbližšom
čase tieto chránené živočíchy
spôsobiť. Dôležitým krokom pre
uplatnenie nároku na náhradu
škody je dodržanie lehôt urče−
ných na písomné oznámenie
vzniknutej škody na miestne
príslušný odbor starostlivosti o
ŽP. V neposlednom rade je v
kompetencii príslušného úseku
aj oblasť posudzovania vplyvov
na životné prostredie v rámci
tzv. procesu EIA, t.j. posudzova−
nia vplyvov navrhovaných čin−
ností na životné prostredie a tzv.
procesu SEA, t.j. posudzovania
vplyvov strategických doku−
mentov na životné prostredie. 

Na úseku odpadového hos−
podárstva vykonáva odbor čin−
nosti vyplývajúce zo zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch. Zákon
o odpadoch upravuje pôsobnosť
orgánov štátnej správy a obcí,
práva a povinnosti právnických
osôb a fyzických osôb pri pred−
chádzaní vzniku odpadov a pri
nakladaní s odpadmi, zodpoved−
nosť za porušenie povinností na
úseku odpadového hospodár−
stva, zriadenie Recyklačného
fondu a opatrenia na predchá−
dzanie vzniku odpadu.
Príslušný úsek vykonáva tak−
tiež činnosti vyplývajúce zo zá−
kona č. 119/2010 Z.z. o obaloch.
Zákon o obaloch upravuje po−
žiadavky na zloženie, vlastnosti

a označovanie obalov ako aj prá−
va a povinnosti právnických o−
sôb a fyzických osôb pri nakla−
daní s obalmi s cieľom predchá−
dzať vzniku a škodlivosti odpa−
dov z obalov a znižovať ich
množstvo a nebezpečnosť pre ži−
votné prostredie.  Súčasne vyko−
náva aj činnosti vyplývajúce zo
zákona č. 17/2004 Z.z. o poplat−
koch za uloženie odpadov, ktorý
rieši poplatkovú povinnosť, pla−
tenie, rozdelenie a odvod poplat−
ku a taktiež ohlasovaciu povin−
nosť. 

Na úseku štátnej vodnej sprá−
vy vykonáva odbor hlavne čin−
nosti vyplývajúce zo zákona č.
364/2004 Z.z. o vodách. Tento zá−
kon upravuje práva a povinnos−
ti fyzických osôb a právnických
osôb vo vzťahu k vodám, ochra−
ne vôd a ich účelnom a hospo−
dárnom využívaní. Orgán štát−
nej vodnej správy teda vydáva
povolenia napr. na osobitné uží−
vanie povrchových a podzem−
ných vôd (napr. ich odber alebo
vypúšťanie, využívanie týchto
vôd na hospodársky chov rýb,
na zavlažovanie a odvodňova−
nie pozemkov a pod.), na vysá−
dzanie a odstraňovanie stromov
a krov v korytách vodných to−
kov a na pobrežných pozem−
koch, na ťažbu piesku, štrku,
bahna z pozemkov tvoriacich
koryto a pod. Ďalej príslušný ú−
sek vydáva súhlasy na rôzne
činnosti a stavby vymedzené v
zákone, vyjadruje sa k staveb−
ným zámerom a  vykonáva štát−
ny vodoochranný dozoru v rám−
ci svojej pôsobnosti a ukladá o−
patrenia na nápravu. Ďalej je
špeciálnym stavebným úradom
vo veciach vodných stavieb. V
skratke to znamená, že vydáva

povolenia na uskutočnenie,
zmeny alebo odstránenie vod−
ných stavieb a na užívanie vod−
ných stavieb, za ktoré sa pova−
žujú okrem iných napr. aj malé
domové čistiarne vôd pri rodin−
ných domoch, studne, stavby na
ochranu pred povodňami, ryb−
níky, hate, vodovody či kanali−
zácie. Okrem kompetencií uve−
dených vo vodnom zákone, rieši
uvedený úsek aj problematiku
uvedenú v zákone č. 442/2002
Z.z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách, v záko−
ne č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a v
zákone č. 7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodňami, kde v prvom
rade úzko spolupracuje s obca−
mi v rámci okresu, usmerňuje a
kontroluje ich činnosť pri plnení
úloh na úseku ochrany pred po−
vodňami. 

Na úseku štátnej správy o−
chrany ovzdušia plní odbor úlo−
hy uvedené v zákone č. 137/2010
Z.z. o ovzduší, podľa ktorého od−
bor vydáva súhlasy na umiest−
nenie, povolenie a užívanie veľ−
kých a stredných zdrojov zne−
čisťovania ovzdušia, v rámci
ktorých určuje prevádzkovate−
ľom podmienky prevádzkova−
nia, tak aby boli zabezpečené
všetky podmienky na udržanie
kvality ovzdušia. V okrese Veľký
Krtíš je celkovo 79 prevádzkova−
teľov, ktorí prevádzkujú 128
zdrojov. Uvedeným prevádzko−
vateľom vydáva tunajší odbor
každoročne rozhodnutie o urče−
ní výšky ročného poplatku za
znečisťovanie ovzdušia v pred−
chádzajúcom roku. Taktiež
spracúva každoročne údaje o
množstvách a kvalite preda−
ných palív za predchádzajúci
rok, ktoré predkladá poverenej

organizácii. Uvedený úsek rieši
aj problematiku v zmysle záko−
na č. 261/2002 Z.z. o prevencii zá−
važných priemyselných havárií.
Uvedený zákon ustanovuje pod−
mienky a postup pri prevencii
závažných priemyselných havá−
rií v podnikoch s prítomnosťou
vybraných nebezpečných látok
a na pripravenosť na ich zdolá−
vanie a na obmedzovanie ich ná−
sledkov na život a zdravie ľudí,
životné prostredie a majetok v
prípade ich vzniku. 

Každý zo spomínaných úse−
koch štátnej správy vydáva zá−
väzné stanoviská a vyjadrenia
na základe ktorých si jednotlivé
úseky uplatňujú svoje požiadav−
ky na ochranu jednotlivých zlo−
žiek životného prostredia v ob−
vode svojej pôsobnosti, v rámci
územného, stavebného alebo i−
ného podobného konania vede−
ného všeobecnými alebo špeci−
álnymi stavebnými úradmi.
Lehoty na vybavenie žiadostí sú
rôzne, spravidla je to ale do 30
dní, v zložitejších prípadoch je
to 60 dní a viac. Niektoré úkony
správneho orgánu podliehajú
poplatkovej povinnosti v zmysle
zákona č. 145/1995 Z.z. o správ−
nych poplatkoch (V.Časť −
Stavebná správa a X.Časť − Ži−
votné prostredie). 

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Je jedným z  tých odborov okresného úradu, ktoré vznikli z bývalých úradov špecializovanej štátnej
správy. Životné prostredie, ako také, má veľa zložiek (ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy a pod.).
Neprekvapuje preto, že odbor vykonáva štátnu správu v prvom a druhom stupni na viacerých úsekoch
podľa osobitných zákonov, ktoré riešia ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. Siedmi za−
mestnanci odboru, ktorý vedie Ing. Pavel Šalamún, sídlia na treťom poschodí budovy Úradu práce so−
ciálnych vecí a rodiny na Ulici I. Madácha 2 vo Veľkom Krtíši. 

Ing. PAVEL ŠALAMÚN

MV SR Štátny archív v Banskej Bystrici  pobočka Veľký Krtíš, Za parkom č. 851 
Vás pozýva pri príležitosti  Medzinárodného dňa archívov na VI. ročník podujatia  

DEŇ  OTVORENÝCH DVERÍ DEŇ  OTVORENÝCH DVERÍ 
26. 6. 2014 od  8.00  do  17.00 hod.

P r o g r a m: 
l "Inter arma, silent leges − Keď zbrane rinčia, zákony mlčia"  (Cicero)

Výstava z  archívnych prameňov  o prvej svetovej vojne 1914 − 1918 
(historické fotografie,  školské kroniky, 
obecné kroniky a ď. archívne dokumenty)

lAladár Koch − Zsélyi,  priekopník letectva (1883 Čeláre − 1914 Budapešť,   
pochovaný v rodisku)Prednáška spojená s videoprezentáciou

lPrehliadky archívu,  historických dokumentov,
informácie o činnosti a úlohách štátneho archívu
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Vojaci oboznámili žiakov s rôz−
nymi druhmi zbraní a s pravid−
lami bezpečnosti pri ich použí−
vaní. Žiaci si tiež mohli pod do−
zorom vojakov vyskúšať streľbu

z ručných zbraní. Oboznámili sa
s poskytovaním prvej pomoci, a
prezreli si záchranné vozidlo s
výstražným zvukovým zariade−
ním. Príslušníci vojenskej polí−

cie predviedli deťom prácu ky−
nológa a výcvik služobného psa
pri zadržaní páchateľa.
Neninské deti si tu tiež mohli vy−
skúšať alkohol − tester, putá a

mohli si dať odobrať odtlačky
prstov. Hoci spočiatku počasie
neprialo, neskôr sa predsa len u−
múdrilo, a tak si deti nakoniec
odniesli domov kopec nových
zážitkov. Aj prostredníctvom
Pokroku sa chceme poďakovať
vojakom z Vojenského výcviko−
vého strediska Lešť a príslušní−
kom Vojenskej polície za ne−
všedné ukážky, ktoré naše deti
veľmi zaujali a určite aj poučili.  

−  Mgr. KATARÍNA KOŠÍKOVÁ
− Foto: BRYAN LENDVAI − 

Na netradičnom ale o to zaujímavejšom Dni detí v Neninciach 

Nechýbali vojaci ani policajti
Žiaci Základnej školy a Materskej školy v Neninciach 3. júna netradične oslávili svoj sviatok. Na jeho
začiatku si zaspievali a zatancovali so speváčkou Orsi z Maďarska. Potom už na nich čakali vojaci a po−
licajti, ktorí na školskom dvore deťom predviedli svoju náročnú a zaujímavú prácu. Deti sa prostred−
níctvom aktivít na niekoľkých stanovištiach zabavili, ale aj  poučili. 

PODEĽTE SA 
S DOVOLENKOVÝMI ZÁŽITKAMI  

Svet sa zmenšuje, hovoríme si stále, keď sa k nám do redakcie prí−
dete potešiť alebo pochváliť fotografiami a zážitkami z krásnych,
známych ale aj nevšedných miest našej zemegule. Dnes, keď sa
môžeme podľa svojej chuti (ale samozrejme aj hrúbky peňaženky)
pohybovať po celom svete, nie je ničím nezvyčajným cesta aj na
najodľahlejšie či exotické miesta. Dovolenkové a prázdninové ob−
dobie je tu už čo nevidieť, preto myslite na to, či by ste sa po ná−
vrate z ciest nechceli podeliť s čitateľmi Pokroku so svojimi dovo−
lenkovými zážitkami. Každý jeden cestopis odmeníme peknou kni−
hou.  

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU 
DOVOLENKOVÚ FOTOGRAFIU 

Redakcia POKROK vyhlasuje súťaž o najkrajšiu dovolenkovú fo−
tografiu. Čo najkvalitnejšiu dovolenkovú fotografiu a s čo najväč−
ším rozlíšením aj s popisom, kde a s kým ste dovolenku absolvova−
li, prípadne aj s nejakým pekným zážitkom pošlite na e−mailové ad−
resy: noviny. pokrok@stonline.sk alebo hornacekova.pokrok@ston−
line.sk alebo pošlite klasickou poštou na adresu redakcie. Krásne
leto priatelia a plno nezabudnuteľných, ale len príjemných zážit−

kov z dovoleniek vám želá REDAKCIA POKROK 

Deti mali veľkú radosť z maďarskej speváčky Orsi...

...ale ešte viac sa tešili z ukážok psovodov a možnosti 
vyskúšať si streľbu, fúkanie do alkohol − testera,

či branie odtlačkov
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Zúčastnili sme sa jednodňo−
vej turistiky. Aby sme mali na−
ozaj radosť a hlavne predišli
možným rizikám, prebrali sme
niekoľko užitočných rád ako
sa správať počas túry. Naším
hlavným cieľom bola turistika.
Zo školy  sme putovali nádher−
nou krajinou k Šóšarským piv−
niciam. Boli sme očarení nád−
herným výhľadom, naše pľúca
boli plné čerstvého vzduchu.
Urobili sme veľa pre svoje fy−
zické a psychické zdravie, pre−
tože chôdza je tým najlepším a
najprirodzenejším druhom po−
hybu, pri ktorom odbúrate
stres, udržíte si kondíciu a bu−
dete sa cítiť šťastnejšie a zdra−
vo. Počas dňa sme zažili aj nie−
čo netradičné. S veľkou láskou
pre nás sponzorsky pripravila
rodina Hiblárová a Oravcová
veľké prekvapenie. Na kopci

nás očakávali s výborným gu−
ľášom, za čo im patrí veľké po−
ďakovanie. Po rôznych činnos−
tiach a aktivitách, ako je hľa−
danie pokladu v lese, luko−
streľba, triafanie do hrozno−
vých bobúľ a iné, sme sa mohli
do sýtosti najesť. Cítili sme sa s
nimi veľmi dobre. Potom sme
pokračovali v túre. Vrátili sme
sa do školy zdraví a šťastní.
Navštívte aj vy so svojimi uči−
teľmi, či rodičmi naše lesy.
Určite sa budete do nich vra−
cať znova a znova a nachádzať v
nich vždy čosi nové a zaujíma−
vé, ako aj žiaci našej  školy, kto−
rí tu prežili nádherný slnečný
deň plný krásnych zážitkov.         

Text a foto:  
Mgr. V. BUDAIOVÁ, 

učiteľka I. stupňa 
ZŠ s MŠ Želovce

Ahojte, volám sa Katarína
Guzmová. Dňa 29. 3. 2014
som oslávila svoj prvý rô−
čik svojho života. Rada
papám, hrám sa a niekedy
si veru rada pozriem aj te−
levíziu. Páčia sa mi zvie−
ratká, najmä zajačiky a
psíkovia. Ak som vás zau−
jala, pošlite mi kupónik.
Určite sa každému jedné−
mu veľmi poteším. 
Ďakujem. J

DETSKÁ TVÁR POKROKU

KUPÓN
DETSKÁ TVÁR POKROKU 2014
18. KATARÍNA GUZMOVÁ
(KATEGÓRIA 0−3 ROKY)

Našu súťaž Detská tvár Pokroku onedlho končí, dnes sa 
predstavuje predposledná súťažiaca.

Na našu výzvu zareagoval
ďalší, tentoraz mladý hu−
bár Dominik zo Stredných
Plachtiniec, ktorý sa po−
chválil takýmito nádher−
nými pečiarkami: „Volám
sa Dominik Šinkov a so
svojimi rodičmi som našiel
takéto parádne pečiarky,
ktoré narástli na stredno−
plachtinských lúkach.
Priemer jednej z nich bol
až neuveriteľných 26 cm.“

Ste aj vy vášnivým 
hubárom? Podaril sa vám
ešte zaujímavejší nález? 
Pochváľte sa aj vy našim

čitateľom.

Školské túry sú tie najkrajšie − to vám vieme potvrdiť!

Pečiarky ako 
z rozprávky

Krajina nás volá  očarujúcimi farbami, vonia kvetmiKrajina nás volá  očarujúcimi farbami, vonia kvetmi
a slnečné lúče nás hladkajú po tvári. Žiaci z prvého stupňaa slnečné lúče nás hladkajú po tvári. Žiaci z prvého stupňa
zo ZŠ s MŠ Želovce nepremeškali takýto nádherný deň a strázo ZŠ s MŠ Želovce nepremeškali takýto nádherný deň a strá−−
vili sme ho v našich  lesoch. vili sme ho v našich  lesoch. 

Túra k Šóšarským pivniciam bola plná pekných zážitkov

Po vyčerpávajúcej turistike a rôznych aktivitách, ako napríklad hľadanie pokladu v lese, padol vhod výborný guľáš
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Od 16. stor. sa Holanďania zaobe−
rajú námorníctvom, rybolovom a
obchodníctvom. Z juhovýchodnej
Ázie si vybudovali koloniálne im−
périum. Rotterdam je v súčasnosti
najväčším prístavom sveta.
Holanďania boli oddávna odbor−
níkmi na reguláciu záplav, odvod−
ňovanie území a získavanie novej
súše z mora budovaním hrádzí a
využívaním čerpadiel. Takto
vznikla bohatá poľnohospodárska
krajina, vyvážajú najmä syry a
maslo.
Holandsko patrí medzi najosídle−

nejšie štáty v Európe. Najväčšie
mesto Amsterdam je hlavným
mestom krajiny, ale vláda sídli v
Haagu. 

V 16. stor. si Holandsko vybojo−
valo nezávislosť od Španielska.
Belgicko a Luxembursko boli jeho
súčasťou do 19. stor. Tieto tri  štáty
zostali v úzkom kontakte ako čle−
novia EÚ, ktorá má svoje hlavné
sídlo v Bruseli.
Cestovať autobusom na dlhé tra−

sy môže byť dosť nepohodlné. Inak
to nebolo ani po ceste z Veľkého
Krtíša do Liege, ktorá trvala niečo
viac ako štrnásť hodín. O to viac
sme sa tešili, keď sme konečne do−
razili k prvej historickej pamiatke
v Luxemburgu.
Luxembursko nie je len najmen−

šou krajinou  beneluxského troj−
lístka, ale zároveň aj jednou z naj−
menších krajín celej Európy. Už
na samotnom hesle krajiny "Mir
wëlle bleiwe wat mir sinn"
(Chceme ostať takými, akými sme)
vidno, že si s tým jej obyvatelia hla−
vu veľmi nelámu a žijú si svojím
spokojným životom. Aj turista si tu
však po chvíli nájde svoje obľúbe−
né miesta.
Prehliadkou  starého mesta sme

začali  pri  bastione, pod ktorým sa
nachádzajú kazamaty zo 17. stor.,
ktoré začali budovať Španieli.
Hlavnou dominantou mesta je
Cathédrale Notre−Dame. 
Belgicko − malá krajina ležiaca v

západnej Európe na brehoch
Severného mora už dávno nie je
pre turistov  veľkou neznámou.
Preslávila ju lahodná čokoláda,
svetlé pivo, diamanty, ale aj čaro−
krásne flámske mestá, valónske
dediny a pohoda, ktorú si človek
pri prechádzkach uličkami vy−
chutná až do svojho odchodu, kto−
rý príde vždy skôr ako by mal. Aj
keď sa hovorí, že Brugy sú najkraj−
ším, čo človek môže v Belgicku
nájsť, aj flámske mesto Gent  vie
ako zaujať...Gent, druhé najväčšie
flámske mesto je popretkávané
kanálmi a námestiami plnými

stredovekých domov. Výlet do
Gentu by sa dal nazvať aj výletom
do stredovekého mesta, kde vďaka
starobylej architektúre má človek
pocit, akoby sa o pár storočí pre−
padol v čase. V období svojej naj−
väčšej slávy sa o ňom hovorilo ako
o najväčšom stredovekom meste
za hranicami Paríža. Svoj význam
ešte podčiarklo, keď sa stalo eu−
rópskym centrom výroby látok a
najväčším dovozcom vlny z
Britských ostrovov. V roku 1500 sa
tu dokonca narodil jeden z najvý−
znamnejších európskych panovní−
kov Karol V.  Za mostom cez rieku
Leie  sme sa ocitli na najkrajšom
mieste celého mesta. Je ním ná−
brežie Graslei ležiace priamo na
brehu. Stojíme na nábreží oproti a
nevieme sa vynadívať na toľko
krásy. Akoby zovšadiaľ vytŕčali
malé aj väčšie prezdobené vežičky
a chceli dať vedieť, že aj ony sú tu

a čakajú kým k ním podídeme bliž−
šie. Na rohu stojí mohutný kostol
sv. Michala a k nemu sa pripájajú
pitoreskné domčeky akoby vy−
strihnuté zo stredovekých rytín.
Originálne príbytky sa, žiaľ, neza−
chovali, ale ani to, že ich zrekon−
štruovali začiatkom 20. stor. im ne−
uberie ani štipku z ich krásy. Po
lampách sa ťahajú farebné mušká−
ty a na slnku sa vyhrievajú ľudia.
Pozdĺž rieky vedie cesta až k pev−
nosti Gravensteen. Veľká kamen−
ná pevnosť slúžila ako sídlo flám−
skych kniežat až do 14.stor., kedy
sa premenila na súdny dvor a obá−
vané väzenie. Úzke kamenné ulič−
ky Gentu hrajú azda všetkými far−
bami. Dlažba šedej farby kontras−
tuje s typickou tehlovou architek−
túrou domov. Pre ich oživenie si
miestni zdobia svoje domy farbe−
nými dverami, okenicami, kveti−
náčmi alebo popínavými rastlina−
mi. Všetko tu má svoje miesto. Na
rozľahlých námestiach má človek
pocit, že si tu ľudia vedia užívať ži−

vot.. Na konci námestia stojí vyso−
ká veža zvonice, ktorá skrášľuje
nejedno belgické mesto. Bez nej a−
koby mesto stratilo svoju dušu.
BRUGGY  − názov mesta je odvo−

dený od staroseverského slova
Bryggia, čo znamená prístav − na−
kladací mostík. Základ svojho bo−
hatstva získalo mesto práve z prí−
stavu. V 1. stor. p. n. l. na mieste
mesta bola počas jednej výpravy
Júlia Caesara založená pevnôstka,
ktorá mala strážiť pobrežie pred ú−
tokmi pirátov. Rovnako proti úto−
kom od mora dal Balduin I. v 9.
stor. postaviť hrad.  Na tomto hra−
de bola vyrazená aj mimoriadne
zriedkavá minca s nápisom
Bryggia.  V chránenom prístave sa
začalo rýchle obchodovať s
Anglickom a Škandináviou.
Prehliadku začíname  v tichom
parku Minnewater s jazerom.
Slovo Minnewater znamená vnú−
tornú vodu, na ktorej sa "obracali
lode" a nie ako je všeobecne rozší−
rené jazero lásky. V stredoveku sa
tu nachádzal rušný prístav,  ktorý
bol s centrom mesta prepojený ce−
lou sieťou umelých kanálov,  ktoré
vznikli z pôvodnej riečky Rei.  Od
parku sme prešli  kľukatými ulič−
kami do srdca stredovekého mes−
ta. Zaujímavá gotická tehlová bu−
dova nad kanálom je kaplnka St−
Janshospitaal. Táto nemocnica
Svätých Jánov bola v tejto budove
v prevádzke od 12. stor. až do roku
1976, kedy bola presťahovaná in−

de. Dnes sa v nej nachádza Hans
Memling múzeum, ktoré je na jed−
nej strane venované slávnemu ni−
zozemskému maliarovi, ktorý vy−
zdobil svojimi dielami nemocnič−
nú kaplnku a na druhej strane je
tu expozícia venovaná lekárnictvu
a samotnej nemocnici. Oproti cez
ulicu sa nachádza Onthaalkerk
Onze − Lier − Vrouw,  ktorý je za−
svätený Panne Márii. Má najvyš−
šiu kostolnú vežu v meste, vysokú
122 metrov. Ďalším významným
kostolom mesta je St−
Salvatorkathedral, ktorý sa stal
známym ako miesto rokovaní
Rytierov zlatého rúna. Tento ry−
tiersky rád založil burgundský voj−
voda Filip III. Dobrý v Bruggách v
roku 1430 a jeho členmi sa stali
všetci významní panovníci západ−
nej Európy a významné šľachtické
rody. Najdôležitejším námestím
mesta je Markt, bývalé trhové ná−
mestie s jeho dominantou Belfort.
Túto zvonicu sa dá navštíviť,  ale

až po zdolaní 366 schodov. Trochu
trápenia sa oplatí prekonať za naj−
krajší výhľad na centrum mesta.
Veža je vysoká 83 metrov a do sú−
časnej podoby bola dobudovaná v
15. stor. Vo veži sú uložené listiny
výsad a práv mesta, najstaršia lis−
tina slobôd pochádza z 13. stor. Na
tomto námestí sa v roku 1302 ko−
nal zvláštny jazykový test. V čase
keď sa obyvatelia nizozemských
miest snažili zbaviť francúzskej
nadvlády začali obyvatelia Brugg
zhromažďovať cudzincov.
Každého donútili povedať pore−
kadlo "Scilt en Vrient" . Ten, kto ho
vyslovil s francúzskym akcentom,
tak prišiel o hlavu... 

Prvé mesto, ktoré sme navštívili
na území Holandska  bol MID−
DELBURG, hlavné mesto provin−
cie Zeeland. Najstaršie archeolo−
gické nálezy datujú vznik osídle−
nia do doby Karola Veľkého. V ro−
ku 844 tu vzniká opátstvo, okolo
ktorého sa začalo rozrastať mesto.
Dodnes sú budovy tohto opátstva
v srdci stredovekého mesta.
Prehliadku sme  začali pri plaveb−
nom kanáli Kanaal door
Walcheren, ktorý ide  cez stred
mesta a je dodnes dôležitou do−
pravnou tepnou. V stredoveku sa
mesto nachádzalo v strede ostrova
a priame spojenie s morom malo
vďaka plavebnému kanálu. Do his−
torického centra sme sa dostali  po
ulici Herenstraat − panská ulica.
Na konci sa križuje s ulicou Lange
Delft,  ktorá nás dovedie po Rybí
trh. Námestiu dominuje budova
starej radnice − Stadhuis z 15. stor.,
ktorá v roku 1940 úplne vyhorela,
ale podarilo sa ju obnoviť. K miest−
nemu opátstvu patria dva kostoly:
Koorkerk zo 14. stor. a Neuwe
Kerk z 15. stor. Najzaujímavejším
prvkom nového kostola je osem−
stranná veža Lange Jan − Dlhý
Ján, ktorá je vysoká 91 metrov.
Nádvorie opátstva má nezameni−
teľnú stredovekú atmosféru.
Opátstvo bolo odsvätené v roku
1574 po tom, čo mesto ovládol
Viliam Oranžský a vyhnal mní−
chov. Budovy neboli zbúrané, ale
sa začali využívať ako úrady a
skladové priestory . V jednom z
krídel,  kde boli pôvodne cely pre
mníchov sa dnes nachádza regio−
nálne múzeum Zeeuws museum.     
Zaujímavosťou  pre nás  bol OOS−

TERSCHELDEKERING,  kde bol
uskutočnený projekt Delta ako je−
den z najrozsiahlejších a najdrah−
ších projektov, ktoré boli realizo−
vané proti hrozbe záplav.
Prehradenie delty rieky Schelda
sa ukázalo ako kľúčové pre bez−
pečnosť krajiny. Tomuto predchá−
dzala rozsiahla katastrofa. V noci z
31. 1. na 1. 2. 1953 sa odohrala naj−
horšia povodeň 20. stor. Silná búr−
ka sa prihnala k pobrežiu presne
vo chvíli keď vrcholil príliv. Túto
masu vody staré hlinené hrádze
nevydržali a pretrhli sa na viace−
rých miestach. Voda zaliala veľkú
časť juhozápadného Holandska a
obyvateľstvo nestihli včas evaku−
ovať. Zahynulo 1835 ľudí a bolo zni−
čených niekoľko tisíc domov. To
dalo do pohybu prípravu rozsiah−
leho projektu.   (Pokrač. na str. 13)

Benelux ako na dlani
V apríli  2014 Gymnázium A.H.Škultétyho Veľký Krtíš zorganizovalo
historickú exkurziu, v rámci ktorej    účastníci  navštívili krajiny
Beneluxu −   Belgicko, Holandsko a Luxembursko,   patriace do skupi−
ny štátov na severozápade Európy, známe aj ako "Nízke krajiny".
Nederland, ako Holanďania nazývajú svoju krajinu, doslova znamená
nízko položená krajina. Dve pätiny územia ležia nižšie ako je morská
hladina. Krajina je poprepletaná množstvom vodných kanálov. Po
týchto vnútrozemských vodných cestách sa sústreďuje polovica ho−
landskej nákladnej dopravy. Krajinu dotvárajú veterné mlyny, pôvod−
ne postavené na reguláciu vodnej hladiny. 

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť − to platí aj pre cestovateľov,
ktorí sa zúčastnili na nedávnej exkurzii krajín Beneluxu a pozreli

si veľa pamiatok a významných miest 
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Na našom putovaní sme navštívili

aj obec WESTKAPELLE , ktorá je
zaujímavá pre svoj neustály boj s
vodou. Už z diaľky je viditeľná bý−
valá kostolná veža z 15. stor.,  ktorá
dnes slúži ako maják. Kostol bol
zbúraný ešte v roku 1831, no jeho
veža pre svoju dvojitú úlohu zosta−
la stáť. Nás  najviac zaujímala vyso−
ká morská hrádza,  ktorej dejiny sú
zároveň dejinami boja Holandska s
morom. Až do 15. storočia bola obec
prirodzene chránená piesočnými
dunami. Tie  odniesla búrka a obec
sa ocitla na "bojovom fronte", na
ktorom išlo o existenciu celého os−
trova Walcheren. Obyvatelia sa
pustili do náročného projektu bu−
dovania hrádze,  ktorú sa im poda−
rilo dokončiť v roku 1458. Hrádza
odvtedy neslúžila iba k obrane
Holandska pred morom, ale aj na
vojenské účely. 
BREDA  sa stala našim domovom
na 4 noci. Mesto je známe najmä
svojou pevnosťou. V čase vojny me−
dzi Spojenými provinciami a Špa−
nielskym kráľovstvom Breda často
menila svojho majiteľa. Po vypuk−
nutí vojny zo Španielskom sa mes−
to bez boja vzdalo nepriateľovi s
podmienkou, že nedôjde k rabova−
niu. Španielski vojaci však začali v
meste drancovať a zabíjať. Za obeť
im padlo až 500 ľudí. 
Ďalšie mesto, ktoré nás čakalo  bol
UTRECHT − jedno z najstarších
miest v Holandsku založené ešte
Rimanmi. Našu prehliadku   začí−
name v centre mesta, ktoré  nie je
také ucelené ako iné historické
mestá Holandska. Vedľa staroby−
lých kostolov tu stoja moderné
komplexy nákupných stredísk. Nie
všetky chrámy sa v Utrechte do−
dnes používajú na pôvodný účel.
Takým príkladom je napríklad
Buurkerk postavený v 13. stor. v
ktorom je dnes Národné múzeum
hracích hodín a flašinetov.
A teraz prichádzame do rozpráv−

ky. PALEIS HET LOO − kráľovská
letná rezidencia nazývaná holand−
ské Versailles. Zakladateľom tohto
zámku je princ Viliam III.,  ktorý v
okolí získal lovecké teritó−
rium bohaté na divú
zver. Vnútorné priesto−
ry  zámku boli často
u p r a v o v a n é .
Niekoľko krát bo−

li zmenené už za Viliama a Márie,
ktorí ich neustále skrášľovali podľa
najnovšej módy. 
HERTOGENBOSCH je mesto  pre−
slávené na celom svete ako rodisko
Hieronyma Boscha (1450 − 1516).
Meno Bosch znamená les. Samotný
názov mesta znamená Princov les.
V 10. storočí tu boli lesy, ktoré vlast−
nili bradantskí princovia.
Prehliadku začíname na
Stationplein. V strede križovatky
stojí Dračia fontána. Hoci v mest−
skom znaku sa nenachádza žiadny
drak v diele Hieronyma Boscha sa
to len tak hemží najrôznejšími po−
tvorami. Do stredovekého mesta
vstupujeme po Wilhelmibnabruck
− pomenovanom po holandskej krá−
ľovnej. Skôr než prejdeme na
Markt ešte odbočíme na
Molenstraat. Je to stredoveká úzka
ulička, ktorá lemuje starý vodný
kanál. Úzky kanál sa v tomto mes−
te volá Binnendienze. Kanály boli
vykopané, aby sa po nich dal ľahšie
dopravovať tovar. V 15. storočí už
mesto patrilo k najväčším mestám
Nizozemska a ešte stále bolo zvie−
rané stredovekými hradbami.
Najdôležitejším námestím mesta je
Markt − stredoveké trhovisko. Na
ňom stojí najstarší tehlový dom,
nielen mesta ale údajne aj celého
Holandska. Dom je známy pod me−
nom "de Moriaan" (jeho názov sa dá
preložiť ako "u Maura"). Neďaleko
neho stojí socha najslávnejšieho ro−
dáka mesta Hieronyma Boscha, kto−
rý tu stojí s paletou v ruke. Po ulici
Kerkstrat sa dostávame  pred ka−
tedrálu Sint Jan. Katedrála je zná−
ma svojou bohatou sochárskou vý−
zdobou. Je na nej najviac sôch a re−
liéfov v celom Holandsku. 
A sme na miestach, ktoré patria k
symbolom Holandska. KINDER−
DIJK − je malá obec v ktorej sa na−
chádza najslávnejšia skupina ve−
terných mlynov v Holandsku.
Sústava 19 veterných mlynov
vznikla okolo roku 1740 a zachova−
li sa do dnešného dňa odolávajúc
povodniam a požiarom. Dnes už
mlyny neslúžia k pôvodnému úče−
lu, na ten  je tu  moderná  prečer−
pávacia stanica, ale ako turistická
atrakcia. Organizácia UNESCO
zhodnotila sústavu mlynov a okoli−
tú kultúrnu krajinu za mimoriad−

ne cennú pamiatku ľudskej
schopnosti,.
Cesta do Leidenu viedla popri
Rotterdame, Delfte a Haagu.
Rotterdam je popri Hamburgu
najväčším európskym prísta−
vom. Ročne sem príde okolo 30

000 zaoceánskych lodí a 130 000
riečnych plavidiel, z ktorých sa vy−
kladajú milióny kontajnerov a tony
surovej ropy. Je tu zamestnaných
300 000 ľudí, ktorí tvoria 10% HDP
v Holandsku. V prístave sa nachá−
dza najväčšia ropná rafinéria na
svete  Pernis. V Haagu sídli okrem
Holandskej vlády aj kráľ a medzi−
národný súdny dvor.  
LEIDEN nás privítal ako upršané

mesto Prehliadku sme začali pri
veternom mlyne z roku 1743. Dnes
je v ňom Múzeum veterného mly−
nu, kde sa mlelo obilie pre potreby
obyvateľov mesta. Po krátkej pre−
chádzke sa dostávame  ku grachtu
Rapenburg,  ktorý patril v období
zlatého storočia k najobľúbenejším
adresám bohatého meštianstva. Po
opustení mesta ideme  cestou č.
206. Popri nej sa asi 10 km za mes−
tom nachádzajú známe polia,  kde
sa pestujú tulipány a ďalšie kvety.
Holandsko je dnes kvetinárskou
veľmocou. 
A už sme na predmestí
Amsterdamu  v ZAANSE SCHANS.
Je tu  skanzen, ktorý  patrí medzi
najnavštevovanejšie turistické at−
rakcie v Holandsku. Nachádza sa
tu funkčná syráreň,  kde sa dá po−
zrieť technika výroby syru a je tu
možnosť nákupu miestnych výrob−
kov. Nasledujúci objekt je výrobňa
drevákov. V múzeu holandskej de−
diny nemôže chýbať destilérka.
Najznámejšími atrakciami sú ve−
terné mlyny. Mlyny,  ktoré sú sú−
časťou areálu slúžili na rôzne účely
od mletia obilia cez prečerpávanie
vody až po pílenie dreva. 
Na záver našej exkurzie nás priví−

talo mesto AMSTERDAM hlavné
mesto Holandska, ktoré  je považo−
vané za najkozmopolitnejšie mesto
Európy. Kolorit mesta dofarbujú
prisťahovalci z každého kúta býva−
lej koloniálnej ríše. K neodmysliteľ−
ným prvkom mesta patria aj cof−
feeshopy a štvrť červených lámp..
Amsterdam je síce hlavným mes−
tom krajiny, ale nesídli tu vláda ani
ministerstvá. Tie sú v Haagu.
Autobus nás doviezol až na
Museumplein pred Rijskmuseum. Toto
múzeum je hlavným cieľom mno−
hých návštevníkov mesta. Bolo len
nedávno  komplexne zrekonštru−
ované a má sa stať jedným z naj−
modernejších múzejných inštitúcií

v Beneluxe.

Rekonštrukcia budovy začala v ro−
ku 2003 a novú expozíciu otvorili o
10 rokov neskôr v apríli 2013. Plán
rekonštrukcie vypracovali dvaja
španielski architekti Antonio Cruz
a Antonio Ortiz zo Sevilli. V prvom
rade odstránili všetky nevyhovujú−
ce moderné prístavby. Jednotlivé
miestnosti dostali svoju pôvodnú
podobu, ktorú jej dal v roku 1885
architekt Cuypers. Za múzeom sa
nachádza rozsiahle námestie
Museumplein. Pôvodne tu bolo veľ−
ké a zanedbané námestie,  ktoré ľu−
dia navštevovali iba kvôli blízkosti
múzeí. Odvtedy prešlo architekto−
nickou úpravou a stalo sa obľúbe−
ným miestom stretnutí a piknikov.
Na rohu námestia pri múzeu sa na−
chádza malá vila, kde od roku 1840
sídli firma na brúsenie diamantov.
Coster Diamonds brúsila napr.
slávny Koh−i−noor. Na
Museumplein sa okrem
Rijskmusea nachádzajú ešte dve
svetové múzeá. Prvé z nich je Van
Gogh museum. Je venované dielu
najznámejšieho holandského ma−
liara 19. stor. Vincentovi van
Goghovi. Zo strany námestia vidieť
zaujímavú prístavbu od japonské−
ho architekta Kišo Kurokawa.
Rovnako zaujímavé je nové krídlo
Stedelijk musea,  ktoré vlastní
zbierku moderného umenia. Na
konci námestia sa nachádza budo−
va Concertgebouw,  ktorá bola pô−
vodne postavená ako koncertná
sieň a dnes je to multifunkčné kul−
túrne centrum.  Zaujímavé sú náz−
vy ulíc okolo námestia. My sme išli
na Gabriel Metsustraat a potom na
Nicolaas Maesstraat. Obe ulice sú
pomenované po významných ho−
landských maliaroch. Z ulice sme
vyšli na nábrežie kanála, ktoré sa
volá Hobbemakade, znova pome−
nované po významnom holand−
skom krajinárovi. Mostom sme
prešli  ponad kanál
Boerenwetwring do ulice Albert
Cuyp pomenovanej na počesť ma−
liara krajiniek a zvierat. Po pešej
prehliadke mesta  sme sa popri
Hejnekene dostali  k
Singelgrachtu. Tam sme   vyhliad−
kovou plavbu po kanáloch ukonči−
li našu skvelú exkurziu.

PaedDr. PAVEL ANTOLOV
vedúci exkurzie

Spoločná fotografia účastníkov zájazdu
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Miestna samospráva a Obecný úrad 
v Dolinke, Vás srdečne pozýva 

12. júla 2014
na 

XV. Medový
festival

spojený s odbornými prednáškami,
prehliadkou včelárskych

a medových produktov 
a korunovaním Medovej kráľovnej

PROGRAM:

9:00 hod.  Svätá omša na počesť sv. Ambróza
10:00 hod. Otvorenie festivalu − položenie vencov
10:45 hod. Odborné prednášky, predaj medu 

a medových výrobkov
15:00 hod. Korunovanie Medovej kráľovnej
18:00 hod. Vystúpenie: Dred a Doris
19:00 hod. Tombola
22:00 hod. Vystúpenie: Marót Viki a skupiny Nova
23:00 hod.  Medový ples

Medová kráľovná 
z roku 2013 − Terézia
Tóthová z Opatovskej

Novej Vsi

V našom okrese sme na tom s
účasťou o niečo lepšie ako je
slovenský priemer. K urnám
prišlo 13,50 % voličov. Z celko−
vého počtu 36  191 zapísaných
voličov svoje právo využilo len
4 889 voličov. Percentuálne naj−
viac ich bolo v Červeňanoch −
36,36 %, Glabušovciach 35,35 %,
S. Brezove 33,75 %, Olovároch a
Balogu nad Ipľom 32,89 %. V o−
statných obciach to už bolo me−
nej ako 30 %, pričom pod 8 %
voličov prišlo v Želovciach 7,92
%, Dačovom Lome 7,64 %, Če−
lovciach 7,47 %,  a najmenej v S.
Ďarmotách 6,18 %. 
V najbližších 5 rokoch nás v
750−člennom EP bude zastupo−
vať týchto 13 poslancov: Maroš
Šefčovic, Monika Flašíková−

Beňová, Boris Zala, Vladimír
Maňka (SMER−SD), Ivan Štefa−
nec, Eduard Kukan (SDKÚ−
DSD), Anna Záborská,
Miroslav Mikolášik (KDH),
Branislav Škripek (OĽaNO),
Jana Žitňanská (NOVA),
Richard Sulík (SaS), Pál Csáky
(SMK) a József Nagy (Most−
Híd). 

Do parlamentu sa pravdepo−
dobne dostane aj Monika
Smolková, ako prvá náhrad−
níčka strany SMER − SD. Ako
totiž povedal Maroš Šefčovic,
chce aj naďalej  pôsobiť v
Bruseli ako eurokomisár. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Nevyužívame svoje právo ísť voliť
Viacerí čitatelia nás požiadali o informácie k voľbám do
Európskeho parlamentu − ako dopadli v našom okrese. Výsledky
volieb do Európskeho parlamentu 2014 znovu potvrdili, že iba má−
lo občanov SR využíva svoje právo voliť. Voľby do EP boli od 20. do
24. 5. vo všetkých členských štátoch EÚ, pričom účasť bola o niečo
vyššia ako pri voľbách v roku 2009 − 43,11 %. K zvýšeniu účasti ale
neprispeli Slováci a potvrdili sa obavy z nízkej účasti voličov, ale
tak extrémne nízku účasť asi nečakali ani tí najväčší skeptici. 

Baníctvo a banícke tradície si v
obci, ktorá leží v prekrásnom ú−
dolí medzi B. Bystricou a
Breznom, pripomenuli na už III.
Baníckych a hutníckych dňoch
30. − 31. 5. 2014. Ľubietová ožila ru−
chom ako v časoch svojej najväč−
šej slávy. Zišli sa tu baníci, hutní−
ci, spolky a ich cechy takmer z ce−
lého Slovenska. Spolu s Ľubietov−
čanmi si pripomenuli časy, keď sa
tu ťažilo zlato, železná a najmä
medená ruda. Organizátori toho−
to  stretnutia si dali záležať a pre
účastníkov pripravili bohatý  kul−
túrny a spoločenský program.

V prvý deň, piatok 30. 5., bola
konferencia zameraná na baníc−
ke a hutnícke tradície
Slovenského stredohoria a rudo−
horia. Jej účastníkov zaujala naj−
mä ukážka tavby zliatiny v pud−
lovacej peci i tavba železnej rudy
v šachtovej hlinenej peci.
Otvorené bolo mineralogické mú−
zeum,  kde si návštevníci mohli

pozrieť najkrajšie minerály náj−
dené v Ľubietovej. Druhý deň o−
slavy pokračovali kultúrno−spolo−
čenským programom. Súčasťou
osláv bol jarmok tradičných re−
mesiel i výstava obrazov z histó−
rie baníctva, obce i okolitej príro−
dy. Nechýbali tradičné jedlá z Ľu−
bietovéj a okolia, ktoré účastní−
kom podujatia mimoriadne chu−
tili a o dobrú náladu sa postarali
viaceré úmelecké súbory.
Vyvrcholením, ako to už na tých−
to stretnutiach býva, bol historic−
ký sprievod baníckych cechov a
spolkov obcou.   Medzi pochodu−
júcimi účastníkmi sprievodu bol
zastúpený aj veľkokrtíšsky
Banícky cech Dolina, ktorý re−
prezentovali Ján Ziman,
Stanislav Petrůj, Pavel Beňovič a
Ľubomír Gallo. Zástupcovia náš−
ho cechu sa tu stretli s priateľmi,
bývalými baníkmi z iných ban−
ských podnikov i členmi spolkov
a cechov. Po sprievode bola sláv−
nostná dekorácia zástav baníc−
kych cechov. Po dni bohatom na
zážitky, dojmy a nové priateľstvá
sa vracali domov s dobrým poci−
tom, že účasťou na tomto poduja−
tí prispeli k tomu, aby sa na sláv−
ne časy nášho baníctva na
Slovensku nezabúdalo. Už teraz
sa členovia nášho baníckeho ce−
chu tešia na  22. − 24. august, kedy
sa v Kremnici uskutoční už 7. ce−
loslovenské stretnutie banských
miest a cechov .

−ĽUBOMÍR GALLO−   

V Ľubietovej na zlaté časy baníctva nezabúdajú
Starej baníckej osade Ľubietová  udelil výsady kráľovského banského mesta v roku 1379 kráľ Ľudo−

vít Veľký. A to je aj  prakticky prvá písomná zmienka o tejto obci, i keď podľa archelogických nálezov
sa tu vzácne kovy ťažili už pred príchodom prvých Slovanov. Ťažilo sa tu zlato, meď i železo, ale naj−
väčší význam pre obec mala ťažba medi. Mediarstvu sa darilo od 13. až do začiatku 18. storočia. Po ro−
ku 1700 sa už meď ťažila iba sporadicky a posledná zmienka o jej ťažbe je z roku 1872. Náhradu za ú−
padok mediarstva si Ľubietovčania našli v ťažbe a spracovaní železnej rudy, ktoré ale nedosiahlo ta−
ký význam ako ťažba medi. Významným medzníkom vo vývoji ľubietovského železiarstva bol rok 1692,
kedy tu bola postavená prvá vysoká pec v Uhrosku. Podľa niektorých archívnych prameňov boli v ľu−
bietovskej maši uliate súčiastky na prvý parný stroj postavený roku 1722 v Novej Bani, ktorý slúžil na
čerpanie vody z baní.
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Čakajú vás príjemné slneč−
né dni, ktoré vám nabúrajú
starosti a pletky vzniknuté
a napojené na samotné bý−
vanie (pokazené spotrebiče,
poškodené potrubie, prask−
liny a pod.). Bude si to vy−
žadovať, aby ste na nápra−
vu vzniknutých „škôd“
siahli do svojho vrecka o
čosi hlbšie, preto je potreb−

né, aby ste boli pripravení na nečakané vý−
davky. Pokiaľ patríte do skupiny šťastne za−
daných, tak sa pripravte na pokušenie v zvod−
nom prevedení, tí ostatní si musia v sebe u−
sporiadať, či im vyhovuje čisto milenecký
vzťah bez záväzkov, vždy sa môžete rozhod−
núť. Ešte jedno upozornenie plynie smerom k
pofidérnym obchodom, platí to aj pri kúpe au−
ta, postupujte opatrne a predvídavo.

Do každej situácie, ktorú
budete riešiť a ktorej budete
vystavení, vám vo veľkom
bude “kafrať” váš rozum a
príliš čistá racionalita.
Nebojte sa viac uvoľniť a
zaimprovizovať. Uvidíte, o
čo ľahšie sa vám bude všet−
kým hýbať. V práci vám bu−
de posunutá informácia,
ktorá vám otvorí iné, hlav−
ne nové možnosti ako zabo−
dovať a uspieť. Pokúste sa obmedziť príkazy a
zákazy, ktoré okolo seba nekompromisne roz−
sievate, dá sa to vysvetliť a podať aj inak, než
len konečným, prísnym ortieľom. Pokiaľ si v
niečom a niekde udáte sami tempo, pokúste sa
v ňom všetko aj dokončiť, akési poľavenie, a−
lebo naopak, prílišné ponáhľanie, či tlačenie
veciam iba uškodí.

Mali by ste sa učiť praco−
vať s prirodzenou skrom−
nosťou. Je zaujímavé, ako
sa budete „utápať“ vo vlast−
ných myšlienkových pocho−
doch, pričom akúkoľvek is−
kierku šťastia a radosti
preventívne udupete.
Nechcete si dovoliť radosť?
Mali by ste si najprv zvážiť

a následne prejavovať všetky pozitívne pocity
na fyzickej úrovni. Veľmi veľa vecí bude pre
Baranov utajených alebo zahalených tajom−
nom, o čo sa postará Univerzum. Cieľom je,
aby sa vo vás prirodzene prebudilo chcenie
napredovania, zisťovania a mapovania situá−
cií. Jednoducho povedané – všetko, čo chodilo
a padalo, obrazne povedané, k vašim nohám,
si budete musieť teraz “pracne” vybehať a vy−
dolovať. Otočte tvár k slnku a dovoľte mu, aby
prehrialo vaše stuhnuté a
skrehnuté telo.

Tento týždeň sa budú kryš−
talizovať vzťahy a city.
Začiatkom vás vykoľají ne−
čakaná správa, ktorá si bu−
de vyžadovať váš rýchly od−
chod z miesta, kde sa bude−
te nachádzať (pohotovosť
reakcií) a ešte rýchlejšie ko−
nanie. Správa bude navia−
zaná na pomoc blízkemu človeku. Pokúste sa
neklamať a nezavádzať, nastoľte si týždeň
pravdovravnosti a pokiaľ to bude nevyhnutné,
tak radšej mlčte, klamstvo nechajte bokom. Za
príjemnejšiu časť dní môžete považovať pra−
covné úspechy, kde je možný aj váš postup, či
povýšenie. S blížiacim sa víkendom bude na−
rastať aj vaša vnútorná spokojnosť, ktorou
budete obsypávať všetkých priateľov, zná−
mych a rodinu. 

Nesťažujte sa, koľko toho
máte veľa. Na svojich ple−
ciach nesiete množstvo
problémov, ktoré ste si sa−
mi naložili.
„Horekovaním“ sa nikam
nedostanete a tak začnite
pekne riešiť, nech z tej kopy
komplikácií a nedorieše−
ných záležitostí pekne ubú−
da. Vaše okolie bude mať

problém s vami komunikovať, budete mať ten−
denciu útočiť a kričať. Ešte to nejaký ten deň
vydržte, tento proces, ktorým prechádzate, sa
pomaly, ale isto blíži k jeho ukončeniu, len
musíte niečo pochopiť a vďaka reakciám oko−
lia to veru pomaly aj začínate chápať. Áno, aj
vy robíte chyby,  tak isto ako všetci ostatní, ale
ventilovať na ľuďoch srdcu blízkych sa nedá
donekonečna. Ste rovnako nároční aj na seba
alebo očakávate obrovské veci len od okolia? 

Napriek tomu, že svet vní−
mate pestro a farebne, pre
vás sa táto rozmanitosť na
nejakú chvíľočku vytratí a
vkĺznete do sveta, ktorý bu−
de len čierny alebo biely.
Presnejšie povedané, neut−
ralita a diplomacia nebude
u vás platiť, budete sa mu−
sieť rozhodnúť: čierna ale−
bo biela, vpravo alebo vľavo (žiadna čierno−
biela alebo stred). Táto „zapeklitá“ situácia
má vo vás podnietiť ráznosť podčiarknutú
prijateľnou priamočiarosťou ako v prejave,
tak v komunikácii. Po tejto „skúške“ nado−
budnete nadhľad, s ktorým sa vám bude kaž−
dý deň kráčať o čosi ľahšie. Otvorením srdca
si pritiahnete ľudí, s ktorými nájdete spoločnú
reč a nové priateľstvá. Vo financiách sa briež−

di na lepšie časy. 

Do vienka vám bude na ten−
to týždeň darovaná veľká si−
la a ešte väčšie množstvo e−
nergie, stanete sa priam ne−
zastaviteľnými, budete vša−
de a vybavíte všetko, čo si za−
umienite od pracovných až
po súkromné záležitosti.
Pokiaľ nedovolíte, aby vás o−
vplyvnili vtieravé myšlienky

o pochybovaní  v samých seba, tak sa po celý
týždeň budete cítiť ako v Lunaparku.
Prekvapenia, nečakané stretnutia, posedenia
s priateľmi, nové nápady, noví nápadníci a
nápadníčky… nuž, na čo si pomyslíte, to do−
stanete. Dokonca sa vám oplatí investovať
malú čiastku peňazí, ktorá sa pekne znásobí,
keď nie v samotných peniazoch, tak zaručene
budete obdarovaní iným a možno hodnotnej−
ším spôsobom.

Karty vám v tento týždeň
zamieša nerozhodnosť.
Vždy ste boli akýmsi spôso−
bom minimálne o krok
vpredu pred ostatnými, ale
teraz zostanete stáť na
mieste. Stále dookola si bu−
dete premietať jednotlivé
scenáre (čo ak, keby, keď)
rôznych variant vášho roz−
hodnutia. Príliš nešpekulujte, inak budete za−
vedení úplne niekam inam a z cesty, potom bu−
de už vaše rozhodnutie bezpredmetné. Z práce
domov nič nenoste, ani jeden kancelársky pa−
pier, či spinku, inak vám to bude poriadne vy−
čítané a vyhadzované na oči jedným zo „skve−
lých“ kolegov. Celkovo si v práci dávajte pozor
na donášanie a ani vy sami nepoukazujte na
chyby vašich kolegov a kolegýň. 

Riskovanie sa vám mini−
málne po tieto dni neopla−
tí a to v ničom. Naopak, za−
merajte sa na akúsi po−
stupnosť, ktorá sa u vás vy−
tráca, začínate konať viac
neuvážene a chaoticky, ro−
bí vám to nepríjemnosti. Vy
si naozaj môžete dovoliť a−
kúsi “nalinajkovanosť” ve−

cí a záležitostí, ktoré máte riešiť a hlavne ke−
dy (časovo), systém potrebujete. V strede týž−
dňa sa nedajte zlákať na cestu,  ktorá vám
vlastne vôbec nevyhovuje. V prípade únavy si
doprajte pookriatie a obklopte sa deťmi, vnú−
čatami, tie vám zaručene vyčaria úsmev na
tvári. Cítite, že potrebujete pod nohami pevnú
pôdu a stabilitu, tak si ju potom sami nena−
rúšajte a vychutnávajte si, že vám všetko kla−
pe tak, ako máte vo svojich predstavách.

Pokiaľ ste u seba v neja−
kom smere pociťovali defi−
cit, či už v správaní, komu−
nikácii, prejavoch, na “fy−
zičke”, či dokonca psychike,
tomu odzvonilo. Pomaly,
ale o to istejšie sa u vás roz−
púšťa všetko „zlé“ a nega−
tívne, čo vás brzdilo a spo−
maľovalo. Môžete to pociťo−
vať aj tým, že o niečo viac
budete nervóznejší, ale to sa postupne vytratí.
Ideálny až priam euforický stav nastane vo
vzťahoch, v práci by ste však mali byť o čosi o−
patrnejší. Pri svojej práci, ktorú považujete už
za rutinnú, vám môžu uniknúť dôležité infor−
mácie, prípadne zabudnete vybaviť dôležitú
vec, pre každého však platí maximálna po−
zornosť a koncentrácia. Vhodný čas nastal aj
v prípade plánovaného rodičovstva.

Už je to o čosi lepšie a slnko
začalo svietiť aj pre vás.
Nespútavajte sa obmedze−
niami, ktoré si sami stano−
vujete, hlavne nepodmie−
ňujte svoje vlastné šťastie
niekým iným a v závislosti
na niekom inom. Naučte sa
byť radi sami so sebou.
Nepúšťajte sa do príliš veľ−

kých a razantných zmien, v tieto dni nie je na
to vhodný čas. Práve naopak, urobte si akési
vnútorné čistky a naordinujte si pravidelný a
hlavne úprimný úsmev. Výraznejšie lepšie bu−
de v práci, tam pôjdete ako „píla“, nevylučuje
sa ani finančné prilepšenie vo forme odmien.
V prípade, že pocítite akúsi nostalgiu, či zač−
nete sa vŕtať v minulosti a univerzálnej ne−
spravodlivosti, navštívte so svojimi blízkymi
najväčšiu a najpestrejšiu
liečiteľku – matku prírodu.

Nejaký čas ste sa pokúšali v
sebe potláčať dominant−
nosť, ktorá sem−tam vysko−
čila aj v nevhodnej chvíli.
Teraz je však čas, aby ste ju
aspoň trošku prebudili, pre−
tože vám do života vstúpila
osoba, ktorá sa vás snaží podmaniť, ovplyvniť
a narábať s vami, ako jej vyhovuje. Preto by
bolo fajn hneď na začiatku ukázať vaše jem−
ne dominantné ja. Nedáte si predsa skákať po
hlave za každú cenu. Okrem tohto menšieho
osobnostného vpádu si v pohode vyfúknite,
vzťahy sú v poriadku, práca klape a financie
sú tiež v norme. Jediné, čo vás môže trošku vy−
koľajiť, je akýsi životný príbeh niekoho zná−
meho, ktorý vám bude vyrozprávaný priamo
alebo sprostredkovane. 
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0905 808 616, 
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V PONUKE ZRUBOVÝ
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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OPTICKÝ INTERNET SLOVANET OPTICKÝ INTERNET SLOVANET 

UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. CENY UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. CENY 

OD OD 11,90 11,90 eur/mesiaceur/mesiac

lAUTOSERVIS AUTOSERVIS 
FIT AUTO,FIT AUTO, s.r.o.s.r.o.
− ŠÓŠÁRSKA UL.,
ŽELOVCE ,tel: 

0908 903 749
− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE 

OPRAVY
− NÁHRADNÉ DIELY

− PLNENIE A ÚDRŽBA
KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS −

ZNAČKOVÉ FÓLIE 3M

S L U Ž B Y  M O T O R I S T O M

llR − SERVICE  −  R. ŠTRBÍK R − SERVICE  −  R. ŠTRBÍK 
www.r−service.sk. www.r−service.sk. 

AUTOSERVIS − PNEUSERVISAUTOSERVIS − PNEUSERVIS
Regionálne zastúpenie Regionálne zastúpenie PNEUPNEU

VRANÍK. Využite predaj pneumaVRANÍK. Využite predaj pneuma−−
tík za skvelé ceny! Digitálnatík za skvelé ceny! Digitálna

geometria − diagnostika.geometria − diagnostika.
Písecká 3, V. Krtíš, Písecká 3, V. Krtíš, 
tel. 0915 832 193tel. 0915 832 193

LEKÁRENSKÁ
POHOTOVOSŤ:

Pondelok − piatok 
16.00 −  20.00 h., 

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

Služby lekární − jún
Dr. Max 1, 6, 12, 18, 24, 30, 
Panacea 7, 8, 13, 19, 25, 
Aqua viva 2, 14, 15, 20, 26, 
Biely lev  3, 9, 21, 22, 27, 
Čierny orol 4, 10, 16, 28, 29, 
Belladonna  5, 11, 17, 23, 

ZDRAVOTNÍCKY  INFOSERVIS
lLekárska pohotovostná služba (Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48

31 111). Pre dospelých: Po. − Pi. 15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00
h. Pre deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., So. − Ne. 8.00 − 22.00 h. 

PONÚKAME ŠIROKÝ 
VÝBER OKRASNÝCH
RASTLÍN A KVETOV.
NOVÝ SORTIMENT 
AJ EXOTICKÝCH

RASTLÍN A KVETOV

Kamenárstvo
Milan Tóth 
− ZOMITA

ponúka 
kamenárske práce
za výhodné ceny. 
Tel.: 0915 213 791,

0905 188 628, 
047/48 702 29
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Úspešnejší bol Štefan Banič
(1870−1940), pôvodne robotník zo
Smoleníc, okr. Trnava, ktorý po
vysťahovaní za prácou v USA sa
technicky vzdelával. Jeho proto−
typ padáka v roku 1914 patento−
vali a zaradili aj do výzbroje a−
merického letectva v prvej sveto−
vej vojne. Pred prvou svetovou
vojnou priekopníkom letectva v
Uhorsku bol Andrej Kvas (1883−
1974), zámočník a mechanik, ab−
solvent priemyselnej školy v
Budapešti, ktorý pochádzal z ro−
diny slovenských vysťahovalcov
v Békešskej Čabe. Ako pilot u−
skutočnil v r. 1906 − 1909 niekoľko
letov a údajne spolupracoval s
francúzskym vynálezcom L.
Blériotom. V Budapešti sa podie−
ľal na vývoji prvých lietadiel ma−
ďarského konštruktéra Ing.
Aladára Koch − Zsélyiho. Po jeho
tragickej smrti zostrojoval vlast−
né prototypy. Z nich niektoré bo−
li zaradené do výzbroje rakúsko−
uhorskej armády ešte počas  sve−
tovej vojny (1914−1918).  Lietajúce
stroje si získali aj astronóma, dip−
lomata a politika, spoluzaklada−
teľa Československej republiky
Milana Rastislava Štefánika
(1880−1919). Po absolvovaní letec−
kého výcviku vo Francúzsku v
roku 1915 sa stal vojenským pilo−
tom v službách francúzskej ar−
mády, v ktorej získal vysokú vo−
jenskú hodnosť generála. Po
skončení svojej diplomatickej mi−
sie v Taliansku, pri návrate do−
mov 4. mája 1919 sa ním pilotova−
né  lietadlo aj s dvoma taliansky−
mi letcami a mechanikom neďa−
leko Bratislavy, v Ivánke pri
Dunaji,   z dodnes nevysvetle−
ných príčin zrútilo a celá posád−
ka zahynula. 
Nádejným konštruktérom lieta−

diel ešte pred prvou svetovou voj−
nou v Uhorsku bol Aladár Koch −
Zsélyi (1883 − 1914), rodák z malej
dedinky Čeláre, nachádzajúcej
sa na juhu súčasného okresu
Veľký Krtíš. V mnohých publiká−
ciách sa za jeho rodisko pokladá
obec Bušince, kde je umiestnený
kamenný pomník s nepresnými
údajmi a v Dedinskom múzeu pa−
mätná izba s maketou lietadla a
osobnými predmetmi pilota a le−
teckého konštruktéra. Aladár
Koch sa narodil 12. decembra
1883 v Čelároch v rodine statkára
Ladislava Kocha, pôvodom z fe−
hérskej (Stoličnobelehradskej)
župy a Etely, rod. Rittingerovej.

Jeho krstnými rodičmi boli
Rudolf a Mária Körfyovci. Krst sa
uskutočnil 15. decembra 1883 v
rím.−katolíckom kostole v
Bušinciach, kde Aladár neskôr
navštevoval aj ľudovú školu. Po
jej skončení študoval na gymná−
ziu v Lučenci a zapísal sa na
strojnícku fakultu technickej u−
niverzity v Budapešti. 

Už počas vysokoškolských štú−
dií sa zaujímal o letectvo a od ro−
ku 1908 pracoval na konštrukcii
svojho prvého motorového lie−
tadla. Malo pohon na 2 motorové
vrtule, dĺžka lietadla bola 7,1 met−

ra, šírka 7 metrov a hmotnosť 150
kilogramov. Na ňom  vykonal aj
prelet, asi 200 metrov, ale pri pri−
státí stroskotal. 

V roku 1909 pod názvom
Technické základy motorového
lietadla vydal svoje prvé dielo o a−
viatike. Podpísané je už pod jeho
novým menom Zsélyi, ktoré pri−
jal  v roku 1905. Udáva sa, že me−
no si zmenil podľa mena neďale−
kej obce Želovce. Ďalšia verzia

hovorí, že podľa priezviska svoj−
ho mecenáša. Vo výskume mohol
pokračovať aj vďaka finančnej
podpore rodičov. Zručného me−
chanika a spolupracovníka na−
šiel v Andrejovi Kvasovi. V
Budapešti si prenajali väčší han−
gár a začiatkom roku 1910 do−
končili svoje vlastné lietadlo
"Zsélyi I." Toto tiež poháňal dvoj−
valcový francúzsky motor
Darracgue s výkonom 32 kon−
ských síl. Po poškodení lietadla
pri pristávacom manévri prvé
lietadlo prestavali a v máji 1910
predviedli model "Zsélyi II." Malo

skrátený trup a zväčšené rozpä−
tie krídel a ako pilot a konštruk−
tér získal zaň Aladár Koch −
Zsélyi ocenenia. Koncom mája
1910 Tolnayho cenu za let dlhý je−
den kilometer a Károlyiho cenu
za let vo výške 15 metrov, vo
vzdialenosti 1 km so zvládnutím
zákrut.
O mesiac neskôr sa na budapeš−

tianskom letisku Zsélyi usiloval
získať veľkú Károlyiho cenu za

let dlhý desať kilometrov. Úspeš−
ný let skončil nehodou, keď sa
mu pri pristávacom manévri pre−
trhol drôt výškového kormidla.
Lietadlo sa pred divákmi zrútilo
a letec sa ťažko zranil. Po nehode
sa Zsélyi venoval teoretickým a
konštrukčným veciam.   
V roku 1911 vydal prácu z odbo−

ru mechaniky, v roku 1913 o ply−
nových turbínach. Popri výsku−
me plynových turbín pracoval na
konštrukcii nového typu lietadla,
tzv. aerobusu.
V roku 1911 odišiel na študijný

pobyt do  Francúzska a  po svo−
jom návrate do Budapešti  po−
kračoval v konštruovaní a navr−
hovaní výkonnejších lietadiel. V
roku 1913 sa vrátil aj k pilotova−
niu svojich modelov, čo sa mu
stalo osudné. Pri zalietavaní jed−
ného z nových lietadiel na jar
1914 havaroval a zlomil si ruku.
Na následky zranení a otravu
krvi 1. júla 1914 v Budapešti vo
veku 30 rokov zomrel.
Pochovaný bol v rodnej obci Če−
láre a jeho hrob bol dlho zabud−
nutý. Až v roku 1978 sa o jeho ob−
novu zaslúžili nadšenci aviatiky z
Lučenca, ktorí dali postaviť Ing.
Aladárovi Koch − Zsélyimu pom−
ník, symbolizujúci jeho priekop−
nícku činnosť. Je chybou, že aj na
tomto náhrobku sa uvádza ne−
správne miesto narodenia. Podľa
matričného záznamu je miestom
narodenia Aladára Koch−
Zsélyiho obec Čeláre.  

− PhDr. MARTA KAMASOVÁ − 

Pred 100 rokmi zomrel Aladár Koch − Zsélyi (1883 − 1914), 
letecký konštruktér a pilot

Lietaniu zasvätil celý svoj mladý život   
K priekopníkom  aviatiky rozvíjajúcej sa  koncom 19. a na začiatku 20. storočia patrí niekoľko

Slovákov, na ktorých sa ale v jej dejinách neprávom zabúda. Rodák z neďalekej  Zvolenskej Slatiny, ab−
solvent vojenskej technickej akadémie vo Viedni Ján Bahýľ (1856−1916), svojimi pokusmi s motorovým
vrtuľníkom najmenej o štyri roky predstihol francúzskych vynálezcov L. Brégueta a J. Cornua, ktorým
sa v technickej literatúre pripisuje vynález vrtuľníka. 

Hrob A. Koch − Zsélyiho v Čelároch

Lietanie je bezpečné...
Letecká doprava je bezkonkurenčne najrýchlejšia, najpohodlnejšia a takisto najbezpečnejší spôsob
prepravy. Aj tak sa tvrdí, že zhruba u štyroch z desiatich zákazníkov aeroliniek sa prejavuje strach a−
lebo obava z letu. Podľa štatistík došlo od roku 1945 k približne 12 500 leteckým nehodám. Nehody do−
pravných lietadiel leteckých spoločností, ktorých následkom bolo vážne zranenie alebo smrť cestujú−
cich, tvorí len ich malú časť. Od roku 1960 do konca roka 2006 ich podľa štatistík malo fatálne násled−
ky len zhruba 36%. Najviac nehôd sa stalo vo fáze pristávania ( 32%) , necelých 20% nehôd pri fáze od−
letovej a len k 10% nehôd došlo priamo za letu. Z týchto nehôd vyplýva, že v priemere z 53% sa neho−
da deje pochybením pilota, zhruba u 16% prípadov tomu ešte dopomôže počasie. Len 20% nehôd má
na svedomí technická chyba stroja, niečo vyše 10% spôsobí počasie, 8% sabotáž a 7% iná ľudská chyba.
Pravdepodobnosť, že sa stane človek obeťou leteckej nehody v lietadle, je zhruba 1 : 4 miliónom, pokiaľ
letí s "dobrou" " spoločnosťou. Pokiaľ letí so spoločnosťou, ktorá vykazuje častú nehodovosť, je riziko o
niečo vyššie, ale v konečnom dôsledku je aj to celkom zanedbateľné. Pre porovnanie : pravdepodob−
nosť, že sa človek zabije v aute, je zhruba 1 : 300. Čísla pravdepodobností sa u rôznych zdrojov líšia,
podľa vstupných dát, ktoré do pravdepodobnosti boli zahrnuté. Čísla samozrejme zahŕňajú aj ľudí, kto−
rí lietadlom nikdy nepoletia a ich šanca je úplne nulová. Napriek tomu, pre ľudí, ktorí využívajú služ−
by leteckej prepravy je pravdepodobnosť smrteľnej nehody je mizivá. 

Milí čitatelia, ak sa rozhodnete na svoju zaslúženú dovolenku letieť, želáme vám šťastný let. A ak  by
ste nám chceli napísať o nejakom svojom zaujímavom zážitku z lietania, napíšte nám na e−mailovú ad−
resu: hornacekova.pokrok@stonline.sk. Najzaujímavejšie príbehy odmeníme peknou knihou. 



18 / 23.  jún 2014

nPredám rodinný dom v Dolnej
Strehovej. Inf. m 0908 337 401,
0905 507 995.                      np − 530
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt na SNP
vo V. Krtíši − po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnikanie. Cena
28.000 eur. Inf. m0908 986 734.

np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nadštandardný 3 − iz−
bový byt, 110 m2, na Ul. M.R. Š−
tefánika vo V. Krtíši. Inf. m 0905
343 379, 0905 380 519.      np − 493

n Predám rodinný
dom so záhradou, elek−
trina, voda, plyn. Cena
11. 700 eur. Inf. m 0908
559 836.             np − 527
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový
byt, loggia, v OV na B.
Nemcovej č. 25 vo V.
Krtíši.  Inf. m 0902 276
483.                    np − 556
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  
n Predám chatu v re−
kreačnej oblasti
Bánovo − Zbojská (me−
dzi Tisovcom a
Breznom). Chata má 8
miest na spanie, kúpeľ−
ňu, WC, krb a je situ−
ovaná v hore.
Neďaleko nej sa nachá−
dza lyžiarsky vlek a o−
zubnicová železnica
na Pohronskú polho−
ru. Výhodná cena − do−
hodou. Inf. m 0903 581
293.                    np − 569
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu v
3 − izbovom byte jednu
izbu − pre nefajčiara/−
ku. Inf. m 0910 638 572
(NIE SMS!).     np − 477
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n V Selešťanoch pre−
dáme 2 pozemky s vý−
merou 1182 m2, vinica
s 395 hlavami a ovocné
stromy. Cena : 1,−− euro
/ m2, Inf.m 0905 358
389.                 np  − mi1
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n V Selešťanoch pre−
dáme pozemky v cel−

kovej výmere 2295 m2. Vinohrad
so 100 hlavami viniča, lúka, prí−
strešok na grilovačku. Pekný vý−
hľad na Maďarsko, ideálny výlet
do prírody a na opekačku. Cena
: 1,− euro/m2, Inf. m0905 358 389 

np − mi2
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam do prenájmu 1 − iz−
bový čiatočne zariadený byt na
Venevskej, 6. posch., od 1. júla,
cena mesačne 220 eur. Inf. 0903
744 798.                              np − 577

n Predám zrekonštruovaný byt
vo V. Krtíši. Inf. m0911 50 65 27. 

np − 572
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt na SNP
vo V. Krtíši − po rekonštrukcii,
vhodný aj na podnikanie. Cena
28.000 eur. Inf. 0908 986 734. 

np − 574
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám murovanú chatu v Že−
lovciach. Chata pozostáva z 3
miestností + pivnica + 2 áre vi−
nič. V chate je voda, elektrina,
ÚK. Treba vidieť. Cena 17.400
eur. Inf. m0904 047 210. np − 583
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim 3 − izbový byt v OV s
balkónom na Ul. Venevskej a
Novohradskej. Inf. m 0911 218
666, volať pondelok − piatok od
9.00 − 17.00 hod.                 np − 584
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 3 − izbový slnečný
byt vo Veľkom Krtíši na
Lučenskej (plastové okná, muro−
vané jadro, plávajúce podlahy,
zateplený). Cena 260 eur/ mesiac,
vrátane garáže. Inf. 0905 894 839. 

np − 586
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dvojizbový čiastočne
zrekonštruovaný byt vo Veľkom
Krtíši na Venevskej ul. na 8/8 p.,
výmera 52 m2. Cena 15.500 EUR.
Tel. kontakt:   0902 192 521. 

np− 610
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim 2 − alebo 3 − izbový byt
vo V. Krtíši v pôvodnom stave.
Platba v hotovosti. Inf. m 0908
924 349.                              np − 611
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nObec Malé Zlievce ponúkaObec Malé Zlievce ponúka
od 01.07.2014 do prenájmuod 01.07.2014 do prenájmu
voľný 3−izbový  byt v obecvoľný 3−izbový  byt v obec−−
ných nájomných bytoch.ných nájomných bytoch.
Bližšie informácie na tel.čísleBližšie informácie na tel.čísle
0474892182, prípadne na0474892182, prípadne na
obecnom úrade denne odobecnom úrade denne od
8,00 do 15,00 hod.8,00 do 15,00 hod. np − 620
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž za bývalým
Zväzarmom. Cena 2000 eur. Inf.
m0908 935 577.                 np − 618

n Zoberiem do prenájmu garáž.
Inf. m0911 64 98 83.        np − 706
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDáme do podnájmu v 3 − izbo−
vom byte jednu izbu. Zn. nefaj−
čiar. Inf. m0910 638 572. np − 707
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na Ul.
Okružnej vo V. Krtíši. Byt voľný
od 1. 7. 2014. Inf. m0908 884 815,
+420 7311 90 407.                np − 708

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.            np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršiu spálňu a obý−
vačku − LACNO!. Inf.m 0905 362
184.                                   np − 507
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám veľkú chladničku s
mrazničkou so 4 zásuvkami.
Cena dohodou. Inf. m047 433 07
92.                                    np − 597
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám funkčnú 220 l chlad−
ničku s mrazničkou 110 l −
Whirpool A+ za 60 euro. Inf. m
0908 527 530.                   np − 598

nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m0908 962 716.   np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šamotové tehly 0,90
eur/ 1 ks a stavebnú miešačku
150 l v dobrom stave za 250 eur.
Inf. m0908 805 120.          np − 579

l NEHNUTEĽNOSTI

Realitná kancelária MICHA+, s.r.o.
Nám.A.H.Škultétyho 6, 

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

122−13

NIK NEPOZNÁ VAŠU NIK NEPOZNÁ VAŠU 
NEHNUTEĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY.NEHNUTEĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY.
SME TU PRE VÁS UŽ 22 ROKOV !SME TU PRE VÁS UŽ 22 ROKOV !

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

l STAVEBNÝ MATERIÁL

" 3 − izbový zrekonštruovaný v strede mesta
" 1 − izbový čiast.zrekonštruovaný byt na ĽŠ
" 3 − izbový čiast.zrekonštruovaný byt na ĽŠ
" 2 − izbový DB na B.Němcovej − 12 000,−− eur
" 2 − izbový OV na B.Němcovej 14 000,−− eur
" 2 − izbový OV na POH

l FIRMA VYKÚPI 
VAŠU 

NEHNUTEĽNOSŤ 
VO VEĽKOM KRTÍŠI 

A OKOLÍ.
(VAŠE PRÍPADNÉ

DLŽOBY A EXEKÚCIE
VYPLATÍME!)

PLATBA V HOTOVOSTI. 
Inf. & 0907 48 48 40. 

np − 573

nPredám stavebný pozemok v okrese Veľký Krtíš v obci Nová Ves.
Rozloha 33 árov, cena dohodou. Inf. 0908 09 11 23. np − 538

S+K realitná kancelária 
PONÚKA:

* Predaj rodinného domu  vo V. Krtíši, (82 000 eur)
* Predaj rodinného domu v Želovciach (55 000 eur)

* Predaj 1 − izbového bytu na P.O.H. vo V. Krtíši  (10 000 eur).
HĽADÁ:

* Na predaj domy, byty, pozemky, poľnohospodársku 
pôdu a domy na samote.

SPROSTREDKUJE:
* Kúpu a predaj poľnohospodárskej pôdy v súlade

s novým zákonom. 
Nájdete nás na Nám. A.H. Škultétyho 5, Veľký Krtíš.

Katarína Sarvašová tel.: 0908 787 713
e−mail: sarvasova.katarina@gmail.com
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n Predám kachľovú pec. Inf. m
0907 816 646.                       np − 591

n ODŤAHOVKA − NONSTOP.
Inf.m0903 533 921.           np −201
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám biely Peugeot 306, 1.4
B, r.v. 1998, ťažné, el. okná, šíber,
STK a EK do 2016. Cena 1 800 eu−
ro + dohoda.  Inf. m0908 946 292. 

np −551
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám motorku cross Honda
CR 125 v dobrom stave, po GO.
Cena 700 eur + dohoda možná.
Inf. m0905 569 315.          np − 578

n Predám 4 letné kolesá s dis−
kami na Octaviu − za 100 eur,
resp. dohoda. Inf. 0905 569 315. 

np − 588
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám motor ŽUK.  Inf. 0907
313 332.                             np − 604
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT TIPO, 1,4 i, r.v.
93, platná STK a EK, cena 350 eu−
ro.  Inf. 0910 552 051.        np − 607
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPomôžte nájsť ! Dňa 9. 6. 2014
okolo 17.hodiny bola stratená
kožená sedačka čiernej farby z
motocykla ČZ 175 medzi obcami
Ďurkovce a Vinica. Poctivého
nálezcu finančne odmením.
T.č.m0905 532 978.          np − 612

nPredám malotraktor VARI TE−
RA za 550 eur. Inf. m 0902 329
359.                                      np − 621

nPredám dámsky bicykel. Cena
60 euro. Inf. m0910 552 051.  np −
608

nPredám detské dievčenské ve−
ci (letné, zimné) od 1−5 rokov +
topánky, treba vidieť. Inf. m0904
480 914 .                           np −123b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Veľmi výhodne predám polo−
hovateľné: športový kočík a vy−
sokú stoličku. Inf. m 0918 526
119.                                   np − 580

nPredám palivové drevo − agát,
cer, dub, hrab. S dovozom. Cena
dohodou. Inf. m0917 698 979. 

np − 372

nPredám motorovú pílu a disky
− elektróny na Feliciu. Inf. m
0948 782 666.                      np − 582
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám najlacnejšie palivové
drevo aj s dovozom. Inf. m 0915
867 594.                              np − 585

n Vykupujem palivové drevo.
Inf. m0905 515 540. np  − 617

nPredám obilie. Inf. m 0908 805
165.                                    np − 590

n Predám králiky − čistokrvné,
novozélandské biele a králiky
nemecké, obrovité strakáče. Inf.
m0905 192 877.                 np − 566
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám dvoch nemeckých ov−
čiakov, 5 − mesačné, po 50 eur.
Inf. m0949 131 488.          np − 595
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám odstavčatá mangalice
plavej, cena dohodou. Inf. m
0908 166 028.                     np − 602
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 10 týždňové mládky
ISSA BROWN − vakcinované,
znáška 320 kusov vajec ročne.
Inf. m0905 368 131.          np − 605
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim jalovice a býky.  Inf. m
0948 155 120.                     np − 606
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka SCHITZU,
cena dohodou.  Inf. m047 48 963
47.                                         np − 609
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mláďatá králikov −
belgický obor, nemecký obrovitý
strakáč a kalifornský. Inf. 0911
264 766.                               np − 614
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predáme králiky na mäso aj
chov − výhodne. Inf. m 0908 805
144.                                    np − 702
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredáme slovenského kopova
so skúškami SD a FSMP − cena
dohodou. Inf. m0908 805 144. 

np − 703
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0908 337 401.                      np − 704
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0915 254 027.                       np − 711

nPredám hovädzie mäso v 5 kg
balíčkoch. Cena za 1 kg je 5 eur.
Inf. m0907 317 220. np − 536
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kvalitný med, repko−
vý − pastovaný − 5 eur/kg a med a−
gátový  6 eur/kg. Priamo od vče−
lára. Inf. 0908 495 311.      np − 613

nPrijmem kuchára/−ku na TPP
a pokladníčku. Inf. m 0918 613
809.                                     np − 494

* Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí v o−
kolí V. Krtíša.  Hľadám prácu aj
v oblasti vinohradníctva a ovoci−
nárstva. Inf. m0949 223 403. 

np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* Hľadám prácu ako opatrova−
teľka alebo pomocná sila, resp. o−
patrím malé deti. Inf. m0944 344
044.                                     np 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Príjmeme čašníkov, čašníčky,
kuchárov, kuchárky. Inf. m0905
657 689.                            np − 442
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nProfesionálne kosenie, vyžína−
nie, hrabanie a úpravy záhrad a
rôznych plôch (nerovných, veľ−
kých, zanedbaných), údržba po−
zemkov, likvidácia krovia.
Profesionálne pílenie dreva na
klátiky, rúbanie dreva. Inf. 0917
754 682.                           np − 502 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám šikovného stolára s
prívesným vozíkom na menšie
stolárske práce.  Inf. m 0910 664
145.                                      np − 547
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrijmem brigádničku na zmrz−
linu pri nemocnici vo V. Krtíši.
Inf. m0915 874 257.           np − 560
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Robím lacné stavebné práce.
Inf. m0902 730 441.         np − 568

nReštaurácia MAFÍK príjme do
zamestnania muža alebo ženu
na rozvoz pizze. Inf. m 0905 657
689.                                  np − 593b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam montáž nábytku,
rôzne dobré opravy v domácnos−
ti, vrátane elektroinštalácie.  Inf.
m0915 583 533.                 np − 596
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l PRODUKTY Z DVORA

l BURZA PRÁCE

l OBLEČENIE, HRAČKY, 
KOČÍKY, POSTIEĽKY

nKurence kačky, husi −
BABCSÁN FARMA. 

Inf. m0036/309 258 102, 
0905 95 24 59 np−260

n Predám palivové drevo −
agát, cer, dub, hrab. S dovo−
zom. Cena dohodou. Inf. 0917
698 979.                            np − 372

l AUTO − MOTO

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

ZA POLOVIČNÉ CENY.ZA POLOVIČNÉ CENY.
Inf. & 0905 660 174.         

np − 016

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC l HOBBY − VOĽNÝ ČAS

n Predám garážové a
vchodové dvere. Inf. m
0907 808 707. np − 557

n Predám Škodu Octavia
Combi II.  − 1.9 TDI Elegance.
Dobrá výbava: el. okná, polo−
kožené sedadlá, klimatizácia,
nové ťažné zariadenie a iné.
STK−EK platná do 12/2015.
Cena 5500 eur. Inf. &0904/354
594.                                np −122c

nPredaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m0918 565 355.  

np − 528

nPredaj palivového dreva aj
s dovozom. Inf. m 0905 463
926.                                    np − 599

l NOČNÝ KLUB V CZ vo
VESELÍ NAD MORAVOU
prijme sympatické dievčatá.
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná
doba i dohodou. Zdarma za−
bezpečené ubytovanie hote−
lového typu. Serióznosť a
diskrétnosť samozrejmos−
ťou. Prídite sa presvedčiť a
nebudete ľutovať. Tel. m
0905 244 226.            np − 612 b

n Ponúkam zateplenie
rodinných domov a povr−
chovú úpravu + ponú−
kam kamienkový kobe−
rec zn. BIANKA − aj s po−
kládkou, do exteriéru
(chodníky, bazény). Inf.
m0903 561 711.       np − 567
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nPrijmeme brigádnikov na 
absolventskú a študentskú prax. 

V prípade záujmu volajte  
m0903 258 143,

mail: elpo@elpo−nabytok.sk
np − 603

nPredám nové nepoužívané juto−
vé vrecia, vhodné na výrobu tašiek.
Inf. m0910 989 481. np − 00

n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                      np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

MINIBÁGER 
Zemné a výkopové práce. Inf. m
0915 813 322, 0905 354 723. 

np − 329

nKúpim starožitnosti: starú bi−
žutériu, porcelán, staré doku−
menty  povál, pohľadnice, min−
ce, bankovky, sväté sochy, staré
sklo...  Inf. m0903 671 290. 

np − 546
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám starožitný obraz − zá−
tišie (180x80 cm). Inf.m 0944 962
149.                                    

np − 581
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám guľovnicu ZKK601
WINCH 243 za 300 eur, pištoľ ČZ
75 kaliber 9 mm. Lug. Za 100 eur
a brokovú dvojku 16/70+16/70,
flinta je gravírovaná, cena doho−
dou. Inf. m0908 805 120. 

np − 579 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n PROFICREDIT − PôŽIČKA.
Inf. m0902 767 838.        np − 575
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n ENGLISH READING BOOKS
FOR SALE. 50 books in English
fiction paper backs second hand
− 2 Euro each. And Children´s re−
ading books in English − 1 Euro
each. nlulham@gmail.com. 

np − 576
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nMilan Tóth − ZOMITA ,
ponúka kamenárske prá−
ce za výhodné ceny.
Telefón: 0915 213 791,0905
188 628, 047/48 702 29

np −111b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám foršne − borovica, dub.
Inf. m0902 810 865.       np − 709

1. ERIK ÁDÁM,  108 b., 
2. JÁN NEMČOK,  107 b., 
3. VIKTÓRIA FURÁKOVÁ,  105 b.
3. JÁN HAVRILA, Sklabiná, 105 b.,

Ondrej Cífer, V. Krtíš, 103 b., 
Ján Pavlík, Lesenice, 103 b., 
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 102 b., 
Mária Bariaková, V. Krtíš, 102 b. , 
Mária Mericová, Vrbovka, 101 b.,
Tibor Rybár, V. Krtíš, 99 b. ,
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 99 b. 
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 97 b.,
Jozef Kováč, Vinica, 96 b., 
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 95 b. 
Milan Havrila, V. Krtíš, 94 b. , 
Terézia Labudová, V. Krtíš, 94 b., 
Jozef  Donč, K. Kosihy, 94 b., 
Jozef Csík, V. Ves n.I., 93 b. , 
Jozef Košík, Čebovce, 93 b.,
Svetozár Havrila, Obeckov, 91 b., , 
Zsófia Orlai, Šahy, 89 b.,  
Ján Urda, nml., M. Kameň, 89 b., 
Gejza Mlynárik, Želovce, 88 b., 
František Petényi, Vinica, 88 b., 
Jozef Holovic, st., V. Krtíš, 88 b., 
Stefo Zolo Svorník, Želovce, 87 b., 
Ján Molnár, D. Strehová, 86 b., 
Jakub Holoda, V. Čalomija, 86 b., 
Ján Kiss, Vinica, 85 b.,
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 84 b., 
Ján Golian, V. Krtíš, 84 b.,
Erika Macková, Záhorce, 79 b., 
Ján Urda, st, V. Krtíš, 79 b., 
Ján Macka, Záhorce, 79 b., 
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 79 b.,
Jaroslav Macka, Záhorce, 77 b. 
Stanislav Lendvai, Bátorová, 76 b., 
Miroslava Macková, Záhorce, 69 b. 
Ladislav Kiss, Vinica 68 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 61 b. , 
František Fónod, Kosihovce, 52 b., 
Ján Kalmár, Sklabiná, 48 b., 
Július Matúška, V. Krtíš, 36 b., 
Jozef Holovic, ml., V. Krtíš, 12 b.,
Cecília Ďurčová, Hrušov, 6 b.

KONEČNÉ PORADIE
FUTBALOVEJ TIPOVAČKY
Prvým trom  víťazom gratuluje−
me a pozývame ich do redakcie 
27. 6. o 15.00 hod., aby si prišli

pre výhry 30, 20 a 10 eur.

10 kg − 14,50 eur
2 kg −  3,50 eur

PREDAJ PROPÁN 
− BUTÁNOVÝCH FLIAŠ

ZEL−O−VOC SKLABINÁ 248
INF. M 0908 924 349

− bazén
− jazda na koňoch
− sokoliari
− športové súťaže 
o pekné ceny

− DJ Bobec
− turistika
− vojenský výcvik   
prežitia

− 5 dňový tábor
− Hotel Róza Koprovnica
− 7.7. až 11. 7. 2014
− 5 x denne strava
− ubytovanie
− animátori
− od 8 do 15 rokov

Tešíme sa, že prežijeme spolu krásne prázdniny

5 dní 
za 110 eur

2 − ročné nadstavbové štúdium v študijnom odbore

6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH 
A SLUŽBÁCH

Riaditeľstvo Spojenej školy v Modrom Kameni oznamuje
všetkým záujemcom o získanie maturity, že na základe

rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR s účinnosťou od 1.septembra 2014 otvára

Predmetný študijný odbor je vhodný pre absolventov
všetkých učebných odborov. Žiakom umožní doplniť si

úplné stredoškolské vzdelanie a získať maturitu.
Nadobudnú poznatky z ekonomiky, podnikových 

činností, účtovníctva a pracovno−právnych vzťahov.
Absolventi sa uplatnia v remeslách a službách ako 

manažéri alebo samostatní podnikatelia.

l RÔZNE

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

3.poschodie, č.dverí 95. 
Pracujem ako viazaný finančný 

agent pre spoločnosť 
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. 

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,
živnostníkom, podnikateľom, firmám 

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355 383,

www.peniazeprevas.sk 

17
−1

2

nPonúkam kvalitné odborné
stomatologické služby 

v Balašských Ďarmotách. 
Zhotovenie, oprava zubných

protéz, porcelánových 
mostíkov a ďalšie odborné 

stomatologické služby.
Práce ponúkam za výhodné

ceny. Kvalita zaručená! 
Inf.  0908 844 868.   np − 413

n MINIBAGER
− zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279

nOZNAM PRE
DRŽITEĽOV ZBRANÍ.
Vykonávame tlakové
skúšky vašich zbraní.

Objednávky do 5. 7. 2014
na tel. č.: 0907 288 687. 

np − 562

nPostaráme sa
o Vašich dôchodcov

non−stop 
v novootvorenom

DOMČEKU LÚČKA
v Kováčovciach. 

Max. dĺžka pobytu 
1 mesiac. 

Zabezpečíme 
ubytovanie, stravovanie

a 24 − hodinový 
dohľad v rodinnom

prostredí. Inf. 
m0908 244 384. np − 700



nPredám detský horský bicykel
č. 24. Cena dohodou. Inf. m0903
517 364.                     np − 713
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nNAJVÝHODNEJŠIE
PÔŽIČKY. Inf. m0904 256 464.   

np − 714
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno vykonávam elektroin−
štalácie a drobné opravy. Inf. m
0911 214 266.                     np − 715
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám odstavčatá. Inf. m047/
48 925 48.                   np − 718
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám rodinný dom v Želov−
ciach za 25. 000 eur. Inf. m 0919
312 307.                             np − 719

nDáme do podnájmu priestory
na pohostinskú činnosť GRILL
BAR ZETKO vo V. Krtíši, vráta−
ne zariadenia kuchyne a baru s
letnou terasou. Inf. m 0905 356
713, 047/ 48 313 34.         np − 717
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu nad M.
Kameňom − so zariadením: 3
spálne, kuchynka, veľká hala s
krbom, vodovod z vlastnej stud−
ne, sprcha, WC, dreváreň, elek−
trika, kúrenie na tuhé palivo.
Cena 22.800 eur. Inf. m 0910 908
644.                                  np − 716
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Deawoo Espero, r.v.,
1996 benzín, klimatizácia, ABS,
posilovač riadenia, nehavarova−
né, 66 kW, zelená metalíza,
STK,EK PLATNÁ do 3/ 2016,
274191 km, v slušnom stave,
Cena 550 eur +  dohoda. Inf.m
0903 519 184.                      np − 720
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám káru 60x80 cm, preš
na hrozno 25 l, ručné kosy a
"plevnák". Inf. m0902 688 622.

np − 721
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Bezpečnostná
firma hľadá 

PRACOVNÍKOV 
z Veľkého Krtíš

a okolia.

Požiadavky: 
preukaz odbornej

spôsobilosti, 
dobrý zdravotný

stav.
Kontakt: 

0911 514 328,
sba@sbabb.sk

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, SZČO ALEBO
FIRMA − PENIAZE MÁTE 
K DISPOZÍCII RÝCHLO

A NA ČOKOĽVEK
Nájdete nás  

na Ul. nemocničnej  18, 
V. Krtíš, inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný finančný
agent pre spoločnosť 

PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
www.proficredit.sk

RÝCHLA PÔŽIČKA

n Firma prijme murára. Inf.
m 0905 389 631.       np − 720b

l PO UZÁVIERKE

Pozývame Vás do novootvorenej 

GALANTÉRIE A KRAJČÍRSTVA 
na Ul. SNP (bývalá predajňa KAPPA).

Okrem tradičného tovaru a služieb ponúkame 
aj originálne oblečenie z Nepálu a Indie,

ako aj slovenskú značku 

AngryTuta (http://www.angrytuta.sk/)
Otvorené: Pondelok − piatok 

od 8.00 do 16.30 hod. NONSTOP  

nPredám 2 − izbový byt v cen−
tre mesta Veľký Krtíš za vý−
hodných podmienok. Inf. m
0905 538 183.                 np − 712
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Rodinné centrum Hruštička Rodinné centrum Hruštička 
Vás srdečne všetkých pozýva na Vás srdečne všetkých pozýva na 

OTVORENIE

na Ul. P. O. Hviezdoslava 51, V. Krtíš
(pavilón A, pri MŠ a CVČ)

Čaká Vás skvelá zábava,
preteky lezúňov, maľovanie na tvár,

skákací hrad, trampolína, detská 
diskotéka a prekvapenie pre detičky  

PENOVÁ PÁRTYPENOVÁ PÁRTY
Tešíme sa na Vás J

V NEDEĽU 29. 6. 2014 
od 14.00 hod. 



22 / 16.  jún 2014

Prvé mužstvo S. Ďarmôt zača−
lo hrávať futbal v 60−tych rokoch
minulého storočia v IV. okresnej
triede. Najväčší rozmach tej doby
dosiahli v 70−tych rokoch. V tých
rokoch si svojpomocne v akcii Z
vybudovali futbalové ihrisko a v
ročníku 1974/1975 sa mužstvu po−
darilo postúpiť do II. triedy.
Postupne však záujem o túto naj−
populárnejšiu hru upadal a kon−
com 80−tych a začiatkom 90−tych
rokov sa v obci futbal ani nehrá−
val. Viacerí hráči, ktorí tvorili zá−
klad vtedajšieho mužstva už žiaľ,
obúvajú kopačky nebeského tí−
mu, ale istotne držali svojim na−
sledovníkom palce.  
Po zmene spoločenského zriade−

nia prišla aj zmena v zložení klu−
bu. Nový klub ako TJ bol založe−
ný zaregistrovaním na
Ministerstve vnútra 27. 5. 1990.
Ani potom to však s futbalom v S.
Ďarmotách nevyzeralo ružovo.
Na základe nových stanov sa
klub 17. 5. 1998 premenoval na
FK Slovenské Ďarmoty a tento
názov používa dodnes, podobne
ako aj vlastný erb a pečať. Rôzne
vyhrotené situácie vo výbore i
klube samotnom viedli k viace−
rým zmenám na poste predsedu,
ktorými postupne boli  − Pavol
Mäsiar, Ján Šinko, Imrich
Hodási, Štefan Kukolík. 

Keď to do rúk 
vezme žena

Napokon si futbalisti do svojho
čela zvolili ženu − predsedníčku
Denisu Árvayovú. Členmi výboru

sú Jozef Šaranko, Jozef Bača − ne−
skoršie Jozef Ďorď, Štefan
Kukolík a Ladislav Beňovič. S no−
vým vedením prišli aj nové ciele.
Zlom nastal v ročníku 2011/2012.
Pomohol J. Šaranko a klub sa po−
silnil o niekoľko talentovaných
hráčov. Po dlhých rokoch bojov v
II. triede prišiel konečne postup
do najvyššej okresnej súťaže.
Hráči FK sa tu však dlho ne−
ohriali. Hneď v prvom roku sa
stali majstrami okresu a postúpi−
li do oblastnej V. ligy skupiny D. V
prvom roku pôsobenia v tejto sú−
ťaži skončili v strede tabuľky. Po
oťukaní sa v V. lige, zatúžili ísť
vyššie. Podarilo sa im to už v dru−
hom roku pôsobenia v tejto súťa−
ži. O ich oprávnenosti svedčí aj 7−
bodový náskok na čele tabuľky
pred druhým Jesenským a 14 bo−
dov pred 3. Čebovcami. O ich ví−
ťazstve bolo rozhodnuté už pred
posledným zápasom tohto roční−
ka s Lubeníkom a mohli si dovo−
liť aj slávnostný príchod do stre−
dového kruhu domáceho ihriska. 

V čele kráčali s transparentom
víťazov obaja brankári, bratia
Holubovci. Za nimi sa na historic−
kom koči viezli tréner Ing.
Lambert Tažký, kapitán Maroš
Varholák a najlepší strelec
Nikolaj Havrila. V dvojstupe ich
potom nasledovali všetci, ktorí sa
spolu s nimi o víťazstvo v súťaži
zaslúžili: Marek Béreš, Daniel
Ondrejkov, Imrich Lukács, Miloš
Varholák, Marián Berec,
Ladislav Pixiades, , Jozef Ďörď,
Roland Béreš, Július Molnár,

Norbert Kelemen, Peter Príbeli,
Róbert Rajťuk, Ivan Brna a
Marian Násaly.

Maďarský reprezentant
na súpiske mužstva

Chýbalo najväčšie eso z tohto
mužstva, i keď už trošku staršie
Attila László Pintér. Bývalý ma−
ďarský reprezentant a v súčasnej
dobe tréner reprezentácie
Maďarska, je stále na súpiske
mužstva S. Ďarmôt ako hráč. Na
slávnostnom ceremoniály sa ne−
mohol zúčastniť zo zdravotných
dôvodov.  Počas svojej kariéry o−
dohral 266 zápasov a strelil 36 gó−
lov v rôznych kluboch Maďarska
i v zahraničí. Najdlhšie pôsobil vo
Ferencvárosi Budapešť (144 zá−
pasov). V reprezentácii odohral
20 zápasov a strelil 3 góly. V roku
1992 pôsobil aj v Dunajskej
Strede a na sklonku kariéry hral
aj vo Vinici. V posledných rokoch
pomohol S. Ďarmotám ako hráč,
pričom neoceniteľné sú aj jeho
rady a postrehy pre spoluhráčov,
ale aj hráčov žiackeho mužstva.

To, pod vedením trénera
Vladimíra Kopčiaka,  dosahuje
pekné výsledky v I. triede v okre−
se a v ročníku 2012/2013 skončilo
na 2. mieste. 

Veľa úspechov a hlavne
výdrž, chlapci! 

Po slávnostnom nástupe a krát−
kom fotografovaní, dali rozhod−
covia pokyn k začatiu majstrov−
ského zápasu. Hráči S. Ďarmôt
proti poslednému mužstvu tabuľ−
ky od začiatku dokazovali prí−
tomnému publiku prečo sú víťaz−
mi ligy. Svojho súpera zatlačili
pred jeho bránu a po pekných ak−
ciách do polčasu viedli 4:0. A aj
keď v druhom polčase, vedomí si
svojho náskoku, trochu poľavili,
zvíťazili aj v tomto stretnutí jasne
5:2. Po skončení posledného
stretnutia V. ligy skupiny D, si
hráči S. Ďarmôt prevzali medaily
pre víťazov aj za prítomnosti sek−
retára Oblastného futbalového
zväzu Jána Černáka, starostky S.
Ďarmôt a predsedníčky FK
Denisy Árvayovej, členov výboru
FK a vďačných fanúšikov z obce i
okolia. Z tohto úspechu sa tešia
všetci, čo sa "točia" okolo futbalu v
S. Ďarmotách a želajú mu veľa ú−
spechov aj v IV. lige. 

Na historickej fotografii: Horný rad zľava: (†)  Július Tóth, st., František Košík, Ladislav Očovský, Jozef Beňovič, (†) Štefan Baláž, Štefan
Radoš, Jozef Vician, Zoltán Krekáč, Ladislav Baláž, (†) Pavel Mäsiar, Ján Hodási, Ján Ondrejkov, st.. Dolný rad zľava: (†) Jozef Dinka,
Jozef Kőrőš, Alexander Nemčok, st., (†) Jozef Šaját, (†) František Lata, Štefan Balga, (†) Ján Baláž, (†) Dušan Varga, Milan Marcík. 

Historický úspech futbalu v Slovenských Ďarmotách
Futbalistom reprezentujúcim obec na hranici s Maďarskom sa v práve skončenom futbalovom roční−

ku 2013/2014 podaril historický úspech. Vyhrali V. ligu skupiny D a postúpili do IV. ligy skupiny Juh. V
približne 60 ročnej histórii organizovaného futbalu v S. Ďarmotách je to po prvý raz, keď hráči z tejto
obce dosiahli takú vysokú métu. 

Denisa Árvayová n azáver dodáva: „Chcem poďakovať vedeniu FK za
úmornú a vyčerpávajúcu spoluprácu pri riadení činnosti klubu, "zla−
tým" chlapcom za bravúrne výkony hodných hrdinov, obecnému za−
stupiteľstvu obce Slovenské Ďarmoty za finančnú a morálnu podpo−
ru, všetkým sponzorom za poskytnutú pomoc, futbalovým fanúšikom
za skvelú podporu na každom zápase doma, či vonku. Obyvateľom
obce za pomoc pri prípravách na nedeľňajšej slávnosti,  Marcelovi
Kiššimonovi zo Želoviec − majstrovi guľášov − za výborné občerstvenie.
Všetkým menovaným aj nemenovaným želám výdrž a nech ich dobré
zvyky neopúšťajú a pomáhajú nám naďalej.  

Z CELÉHO SRDCA VEĽKÉ ĎAKUJEM.
TEŠÍME SA NA IV. LIGU, DRŽÍME VÁM PALCE!“
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