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Hovorí sa, že čas zahojí všetky rany,
nie je to však pravda. V skutočnosti sa

s tou bolesťou človek len naučí žiť. 
Dňa 27. 3. uplynuli tri roky, ako nás 

navždy opustil náš milovaný ocinko
ROBKO BERNÁTH vo veku 36 rokov. 

Veľmi nám chýbaš.  
S láskou každý deň na Teba spomínajú:

manželka Martuška, dcéry Nikolka a
Natálka, celá zarmútená rodina a známi. 

Veľmi nám chýbaš

S láskou a úctou si už ôsmy rok
pripomíname 2. apríla, kedy nás náhle

opustil náš drahý ŠTEFAN FELEDI 
z Veľkého Krtíša.

Kto ste ho poznali a mali radi,
spomínajte s nami.

Manželka Anička, dcéra Marika 
so synčekom Paľkom a syn Števo. 

Osem rokov spomienok

"Ticho ste trpeli a tíško ste aj odišli.
Navždy prestali pre Vás hviezdy svietiť
a slnko hriať, ale tí, ktorí Vás milovali 

a mali radi, nikdy neprestanú 
na Vás spomínať." 

S hlbokým žiaľom a slzami v očiach
2. 4. 2013 spomíname 

na MÁRIU CESNAKOVÚ 
z Horných Plachtiniec, ktorá nás 

opustila pred rokom vo veku 71 rokov.  
S láskou spomína syn Juraj, celá rodina a nikdy nezabudnú

priateľky Zuzana Dudášová, Mária Mlynárová
a Dáša Bučková s rodinami. 

Nech jej dá Boh večnej
milosti a slávy

Odišiel si rýchlo, nečakane...
Dňa 18. 3. 2013 nás navždy

opustil náš drahý
FRANTIŠEK KIŠKOVÁČ, 

zo Želoviec vo veku 52 rokov. 
Bolestný bol pre nás Tvoj odchod

náhly a však v našich srdciach 
ostaneš navždy s nami. Ako tíško si žil,

tak tíško si odišiel, skromný v živote 
a vo svojej dobrote, pomáhal si všetkým a nič si nežiadal. Mal

si rád všetkých, miloval blízkych, žiaľ osud krutý bol a zobral Ti
dar ďalej rozdávať. Nedá sa tomu uveriť, že ťažká choroba Ťa

vzala, že tu už nie si medzi nami. Ďakujeme Ti za to, aký si bol.
S hlbokým smútkom v srdci sa s Tebou lúči 

celá rodina, priatelia a známi

Ostaneš navždy 
v našich srdciach

"Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali. 

Zhasli oči, stíchol hlas, mal rád život 
a všetkých nás. Tak veľmi si prial ešte
žiť, toľko veľa urobiť. Aj keby láskou
vzbudiť sme Ťa chceli, neozveš sa 

viackrát. Že čas všetko zahojí, je len
veľký klam, čím ďalej ubieha, tým 

viacej chýbaš nám. Spi sladko, drahý náš, 
snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každý deň."

Dňa 4. apríla 2013 uplynie rok, kedy nás nečakane opustil náš  
milovaný manžel, otec a dedko JÁN FRAŇO z Dolných Strhár. 

Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si s nami na neho v tento deň. 
Spomínajú: manželka, dcéry, 

vnučka Janka a švagriná Irenka s rodinou. 

Dotĺklo srdce, ktoré
sme milovali

"Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
sú okamihy, na ktoré tisíckrát denne
spomíname. Márne Ťa naše oči všade
hľadajú, márne po tvári slzy stekajú.

Čas plyne, slzy vánok suší, 
no bolesť v našich srdciach neutíši."

Dňa 2. apríla 2013 uplynie rok, keď
nás vo veku 64 rokov navždy

opustil milovaný manžel,
otec, starý otec, brat a príbuzný 

JÁN CHLPOŠ z Veľkého Lomu. 
S láskou spomína: manželka, syn s rodinou a dcéry s rodinami.

Slzy vánok suší

"Odišla si tíško a čas ďalej letí. 
Tvoj obraz však zostal v tvárach 

Tvojich detí. Hoci jej srdiečko viacej 
nebije, ale naša maminka v srdciach
našich stále žije. Keby slzy mŕtvych 

kriesili a láska divy robila, 
nikdy by Ťa čierna zem nebola prikryla. 

Dobrý človek nikdy neumiera 
v srdciach tých, ktorí ho milovali."

Dňa 29. 3. 2013 uplynulo 20 rokov ako
nás navždy opustila naša drahá maminka a starká 

BOŽENKA HALAJOVÁ z Veľkého Krtíša, 
vo veku nedožitých 46 rokov. 

S láskou spomínajú: dcéry Janka, Marianna a Lenka s rodinami.

Je nám smutno bez Teba

Vrúcne prianie k Tebe letí
Zdravie, lásku a šťastie želajú najbližší

MIROSLAVOVI DULEBOVI 
z Veľkého Krtíša, ktorý 27. 3. 2013 
oslávil okrúhle 50. − te narodeniny. 

"V deň krásneho Tvojho sviatku, keď si
sa dožil päťdesiatku, na Teba si spomína 

s láskou celá rodina. Vrúcne prianie 
k Tebe letí od manželky, od detí a 
v deň narodenín chceme zaželať Ti 
zdravie, šťastie, veľa lásky a veľa 

dobrých vecí, nech radosť a úsmev
sprevádza Ťa žitím vpred. 

Nech nezakúsiš sklamania, bolesti a žiaľ." To Ti 
k narodeninám želajú: manželka Milena, dcéra
Martinka s manželom Jánom a dcéra

Marcelka s priateľom Tomášom.
Starkému veľkú pusu posiela vnúčik

Miško. Ku gratulácii sa pripája 
celá rodina a známi.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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Veľké ďakujeme primárovi 
a jeho kolektívu 

V menej celej rodiny Zaťkovej z Pôtra ďakujeme primárovi
oddelenia dlhodobo chorých MUDr. NORBERTOVI KUČERKOVI a
kolektívu ošetrovateľov tohto oddelenia pod vedením PAVLA
BARIAKA za príkladnú starostlivosť o nášho chorého LADISLAVA
ZAŤKA, ktorého dlhodobé zdravotné problémy pripútali na lôžko.
Zvlášť si ceníme vysoko profesionálny prístup na tunajšom odde−
lení.     Za príkladnú starostlivosť ďakujú manželka Emília s deťmi.
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"Keď som sa večer vrátila zo ško−
ly domov, pred našim domom ma ča−
kalo prekvapenie − našla som tam
fenku bieleho labradora. V pôrodných
bolestiach, hladná a vysilená sa do−
tackala pred dvere môjho obytného
domu. Už na skalami vysypanom
dvore prišlo na svet prvé šteniatko.
Bolo chladno, preto sme ju vpustili na
chodbu a ustlali jej. Začalo jej utrpe−
nie a boj o záchranu psa − a to do−
slova dňom i nocou. Neboli by sme si
ale sami poradili, našťastie nám
úžasne pomáhala Judka Nemčoková,
dlhoročná chovateľka psov, ktorá s veľ−

kou trpezlivosťou pomáhala fenke
(podľa všetkého prvorodičke) dostať
jej šteniatkam na svet. Rovnako boli
úžasní MVDr. Ján Drugda, ktorý pri−
šiel pár minút po našom zavolaní ako
aj MVDr. František Macalák, veteri−
nári, ktorí si zaslúžia náš hlboký ob−
div za lekársku pomoc, odborné rady,
ochotu a prístup. Boli nesmierne,
obetaví, rovnako ako aj JUDr. Mirko
Chromý, ktorý bez váhania konal a
zaangažoval sa, ostatne tak ako
vždy, keď ide o dobrú vec, aby upo−
vedomil Regionálne centrum Slobody
zvierat v Lučenci a vybavil miesto v

útulku v Lučenci. Moje poďakovanie
patrí aj Mgr. Kataríne Ferenczovej,
vedúcej útulku, za psychickú podpo−
ru, povzbudivé slová a rady ako aj
celému personálu útulku v Lučenci,
ktorý fenku so šteniatkami prijal. Ďa−
kujeme, že ste tu pre zvieratá, pomá−
hate, liečite a zachraňujete ich životy,
za čo vám patrí vďaka. Fenka, ktorá
našla u nich nový dočasný domov, je
veľmi inteligentná, čo si ale nemyslí−
me o jej bývalom majiteľovi, ktorého
sa nedočkala. Preto si myslíme, že si
ju ani nezaslúžil a zachoval sa veľmi
primitívne. Mám pre neho tento od−
kaz: Nepribližuj sa viac ku zviera−
tám a verím, že za tento čin budeš
pykať!" Rozhorčene odkazuje býva−
lému majiteľovi J. Pričová.
"Fenka bola počas pôrodu pokojná,

neútočná, prijala všetkých,
ktorí jej prišli pomôcť a do−
slova spolupracovala.
Porodila trinásť štenia−
tok, no ani jedno ne−
prežilo a takmer zahy−
nula aj ona sama.

Bola by som nesmierne rada, keby
sa našiel v tomto svete človek s dob−
rým srdcom a ujal sa jej. Verím, že
práve tento psík bude dobrým spo−
ločníkom a prinesie pánovi, ktorý sa
bude o ňu starať veľa radosti, ak by
ste si ju chceli z útulku vziať, toto je
moje tel. číslo: 0917
414 558. Spolu so
všetkými záchranca−
mi verím, že skončí
v dobrých rukách,"
vyslovila na záver
nádej na dobrý
koniec Janka
Pričová. 

− red − 

Odkaz pre bezcitného človeka 
V Neninciach  zastalo pred rodinnými domami v piatok 22.3., t.r., nezná−

me osobné auto. Otvorili sa jeho dvere a vypotácal sa z neho štvornohý
priateľ človeka − fenka bieleho labradora. V pôrodných bolestiach sa niekoľ−
ko hodín túlala medzi rodinnými domami, až si vybrala jeden, pred ktorým
si ľahla. Zrejme jej zvierací inštinkt jej hovoril, že tu nájde svoju záchranu.
Keby tomu tak nebolo, pravdepodobne by počas chladnej noci spolu so svo−
jimi  šteniatkami uhynula. Viac o tomto šokujúcom prípade, kedy sa človek
nezachoval ako koruna tvorstva, nám povedala Janka Pričová: 

Zaplnený veľkokrtíšsky cintorín vyprevádzal Ondreja 
na poslednej ceste s očami plnými sĺz a otáznikov

V piatok 22.3. 2013 vyprevadili na poslednej ceste tragicky zosnulého, len 22−ročného Ondreja Svoradu z V. Krtíša, všetci jeho najbliž−
ší, rodina, priatelia, kamaráti a známi. Okrem sĺz, ktoré sa zračili v každom oku, bolo na tvárach všetkých smútiacich, ktorí prišli na pohreb,
vidieť množstvo otáznikov: “Prečo práve Ondrej? Prečo tak záhadne? Dozvieme sa niekedy pravdu?“ Bolesť nad stratou milovaného syna, pria−
teľa, kamaráta či kolegu umocňujú ešte viac práve tieto otázky... Aj keď odpovede na ne už Ondrejovi život nevrátia, jeho blízki si určite zaslúžia
poznať pravdu. Viac svetla do jeho záhadného úmrtia by mali vniesť výsledky pitvy, ktoré ešte nie sú známe. Rodina ešte raz ďakuje všetkým,
ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s ich milovaným Ondrejom a kvetinovými darmi sa znažili zmierniť ich nesmierny žiaľ. 

Vyprevadiť Ondreja na cintorín prišlo
niekoľko stoviek smútiacich. 

Aj oni spolu s rodinou veria, že sa
dočkajú odpovede na otázku: Prečo?

Text a foto: −ms−

S fenkou nakoniec všetko dopre dopadlo 
aj vďaka Judite Nemčokovej
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Divadelné súbory pri ZUŠ V. Krtíš,
ZUŠ M. Kameň, Gymnázium V.
Krtíš, Divadlo bez groša, Odtiaľ po−
tiaľ a D. Strehová sa predstavili v
11 predstaveniach, ktoré hodnotila
odborná porota s predsedom PhDr.
Ľubom Šárikom (divadelný teoretik
a kritik, režisér, dramaturg, riaditeľ
MsKS v Rimavskej Sobote) a člen−
mi prodekankou Fakulty dramatic−
kého  umenia Akadémie umenia v
B. Bystrici Mgr. art Katarínou
Hitzingerovou, ArtD,  a Mariánom
Krajčovičom. 

Škoda, že sa okresnej prehliadky
nezúčastnilo viac divadelných sú−
borov, ktoré pôsobia v našom o−
krese. Napríklad z Hrušova, M.
Stracín alebo Vinice. Odborná po−
rota i diváci mali možnosť počas
dvoch zaujímavých dní vidieť nové,
netradičné ponímanie divadelného
umenia v podaní mladých tvorcov a
účinkujúcich ale aj divadelnú klasi−
ku.  Každý si mohol vybrať, čo ho
baví. Je potešujúce, že medzi di−
vákmi bolo veľa mladých ľudí, ktorí
prejavujú o túto formu umenia stá−
le väčší záujem. 

Ako na záverečnom hodnotení
povedali členovia poroty, divadlo v

tomto regióne dostalo iný rozmer
príchodom mladých umelcov Mgr.
Art. Silvie Svákusovej a Mgr. Art.
Cyrila Páriša. Práve po ich prícho−
de pred niekoľkými rokmi sa zača−
lo tvoriť súčasné divadelné záze−
mie. Aj na tohtoročnej prehliadke,
ktorej vznik tiež inicioval C. Páriš,
sa títo dvaja, v súčasnej dobe uči−
telia ZUŠ v M. Kameni a V. Krtíši,
autorsky podieľali až na 9 z jede−
nástich súťažných predstavení.
Pritom Mgr. Art. S. Svákusová pri−
pravila scénické návrhy hádam pre
každé predstavenie.  Samozrejme
že nie všetko sa vydarí. Na drobné
chyby poukázala  aj porota pri zá−
verečnom hodnotení. Rozobrali
jednotlivé predstavenia a povedali,
čo bolo dobré, a čo sa už vydarilo
menej. A keďže to bola súťažná
prehliadka, rozhodla aj o poradí v
jednotlivých kategóriach i o postu−
pe na krajské kolá jednotlivých sú−
ťaží. 
Poradie je nasledovné: Detské a
mládežníce súbory: Mladší žiaci
1. miesto s nomináciou do krajské−
ho kola súťaže "Rozprávkové javis−
ko" v Žiari nad Hronom získala
DDS Bodka, ZUŠ Veľký Krtíš, s in−

scenáciou SRDIEČKO, réžia: S.
Svákusová.  2.  DDS ÚSMEV, ZUŠ
Modrý Kameň, s  inscenáciou JU−
MANJI, réžia: C.Páriš
Starší žiaci: 1. miesto s nomináci−
ou do krajského kola súťaže
"Sládkovičova Radvaň" získala
DDS Bodka, ZUŠ Veľký Krtíš s in−
scenáciou Kŕdeľ divých duší, réžia:
S. Svákusová;
2. DDS Úsmev, ZUŠ Modrý Kameň s
inscenáciou Ach−jáj, réžia: C.Páriš
Mládežnícke divadlo: 1.miesto s
nomináciou do krajského kola súťa−
že "Divadlo mladých" získal DDS
Úsmev, ZUŠ Modrý Kameň s in−
scenáciou Príbeh ulice, réžia: C.
Páriš
3. DDS Gympel Hystéria, Veľký

Krtíš s inscenáciou Striptíz, réžia:
B. Babicová
Poetické divadlo: 1. miesto s no−

mináciou do krajského kola súťaže
"Sládkovičova Radvaň" obsadila
DS Fúzia, ZUŠ Veľký Krtíš s insce−
náciou My..., réžia: S. Svákusová;  2.
DDS Úsmev, ZUŠ Modrý Kameň s
inscenáciou Misterioso 119, réžia:
C.Páriš

Dospelé ochotnícke súbory: 
1. miesto s nomináciou do krajské−

ho kola súťaže "Zochova divadelná
Revúca" si vyhralo: Divadlo bez
groša, Veľký Krtíš s inscenáciou
Matka, réžia C. Páriš; 
2. miesto s odporúčaním do kraj−
ského kola súťaže "Zochova diva−
delná Revúca" a divadelnej pre−
hliadky v Trebišove: Divadlo bez
groša, Veľký Krtíš s inscenáciou
Spadne z čerešni, réžia Juraj
Matiaš, 
2. miesto patrí DS Odtiaľ−Potiaľ, Dolná
Strehová s inscenáciou Spoonriverská
antológia, réžia C. Páriš. 

Porota udelila aj špeciálne ceny
ktoré si prevzali Mgr. Art.  Silvia
Svákusová za kreatívne scénogra−
fie, Erika Kunková za  interpretač−
ný výkon v inscenácii My...  a za
herecký výkon pri stvárnení posta−
vy matky v inscenácii Matka cenu
prevzala Mgr. Lenka Stanková. 

−petred−

Kultúrny dom plný divadla
Predveľkonočný víkend 22. − 23. 3. 2013 patril mladým divadelníkom a členom ochotníckych divadiel

z nášho okresu. Stretli sa na už 4. ročníku okresnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divad−
la dospelých Divadelné révy 2013 v KD vo V. Krtíši. Prehliadku organizačne pripravili BBSK −
Hontiansko − Ipeľské osvetové stredisko, Mesto V. Krtíš, Mestské kultúrne stredisko V. Krtíš, OZ Divadlo
bez groša a Matica slovenská. 

Diváci a porota videli počas dvoch dní na 4.ročníku Divadelných rév 2013 spolu jedenásť predstavení  

Na krajskú súťaž postupujúcu 
inscenáciu My...  DDS Fúzia 

(ZUŠ V. Krtíš) režírovala S. Svákusová

Divadelný súbor z D. Strehovej 
s hrou Spoonriverská antológia

(réžia C. Páriš)  
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Iba v samotnom okresnom meste
sa podarilo odhovoriť dvoch ľudí od
uskutočnenia podobného zámeru a
podarilo sa zachrániť aj mladého
muža z Hrušova.  Informovali sme
vás o tom v Pokroku číslo 12. Po u−
verejnení tejto informácie, sa však o−
zvala rodina mladého muža, s tým,
že chceli na niektoré pasáže z člán−
ku reagovať, niektoré upresniť či vy−
vrátiť. Vybrali sme sa teda do
Hrušova, aby sme si niektoré veci
vysvetlili. 

Na Hrušovských lazoch nás priví−
talo takmer zimné počasie ale  teplo
rodinného krbu v dome. V tomto do−
me v poslednú februárovú noc pre−
žívali rodičia krušné chvíle strachu o
svojho syna. Privítala nás matka
mladíka a s úľavou povedala, že do−
ma je už aj jej syn. Mohli sme sa te−
da spýtať priamo jeho na ten osudný
večer a noc. 

" Z tej noci si skoro nič nepa−
mätám. S mojou, teraz už bývalou
manželkou, pretože sme sa pri−
bližne pred rokom rozviedli, má−
me syna, ktorého mám veľmi rád
a nikdy by som mu neublížil.
Kvôli nemu som súhlasil, že mo−
jej bývalej manželke pomôžem o−
praviť starší rodinný dom, ktorý si
kúpila v obci neďaleko Šiah. Pol
roka som tam býval a snažil sa
dom opraviť pre nich, ale hlavne
pre syna. Aby syn mohol bývať v

čistom a teplom dome.  Keď som
sa v ten večer vrátil z dediny do
domu, moje veci boli pred dvera−
mi, bol som vyhodený." 

To mladého muža trochu rozčúlilo,
ale ako uvádza, nikomu sa nevyhrá−
žal a ani nenadával. Agresívne boli
skôr jeho bývala manželka a jej mat−
ka, ktorá bývala spolu s ňou v dome.
Incident musela riešiť policajná
hliadka zo Šiah a dokonca ženy u−
pozorňovať, aby sa utíšili a nerušili
nočný pokoj.  

Ako som sadol do 
auta, mám „okno“

"Žiadal som policajtov, prosil
ich, aby ma odviezli domov, že
som rozrušený a cez deň že som
si aj trochu vypil. Ale oni ma len
posielali domov samého. Tak
som sa s nimi ešte pokojne do−
hodol, že na druhý deň dopolud−
nia, za ich asistencie, si prídem
pre veci, ktoré som tam mal.
Ostalo tam rôzne náradie, ktoré
som používal pri oprave domu.
Ako som si sadol do auta a zavrel
dvere, mám okno. Až neskôr som
si z útržkov pamäti spomenul, že
som bol na nejakej čerpacej sta−
nici. Ale ako som sa tam dostal,
prečo som tam išiel a čo som tam
robil, neviem.  Ako som sa ne−
skôr z tachometra dozvedel, v ten
večer som prešiel skoro 100 kilo−
metrov. Som rád, že som nikoho

nezrazil a ani sám nehavaroval." 
To, že by o tejto situácii informo−

vala rodičov jeho bývala manželka
nie je pravda. Ako nám mladík po−
vedal, ona sa o neho už vôbec ne−
zaujíma a je jej jedno čo sa s ním
stane. O tom, čo sa stalo informoval
rodičov telefonický sám. 
"Volal nám, že sa pohádali, že je

vyhodený a že ide k nám," hovorí
mladíkova matka. "Na to si však
už nepamätá. Keď nám to zavolal,
otec hneď sadol do auta a išiel za
ním, aby ho doviezol, ale sa mu−
seli niekde minúť.  Aj keď sme mu
potom volali na mobil, stále ho−
voril "Pohádali sme sa, som vy−
hodený, idem k vám."  Celí zúfali
sme ho celú noc hľadali. Ja som
potom asi od pol piatej ráno vo−
lala na políciu a prosila ich, aby
nám pomohli. Ale najprv som sa
dovolala do Lučenca, potom do
B. Bystrice a až potom ma prepo−
jili do Levíc. Tam mi policajt po−
vedal, že vie, že sa tam niečo rie−
šilo, ale keďže sme z Hrušova,
musíme zavolať na oddelenie do
Vinice. Až potom vinickí policajti

začali s pátraním. Aj v čase, keď
ho už hľadali, tak sa nám ozýval
na mobil, ale už ho nebolo rozu−
mieť. Asi už bol priotrávený ply−
nom. Boli sme celí zúfali, že sme
ho počuli a nevedeli kde je, ne−
dokázali mu pomôcť. Veľká vďaka
patrí tým, ktorí ho vypátrali do−
slova v poslednej hodine. Ako
nám povedali, keby tam bol o ho−
dinu dlhšie, už by sa asi nepre−
bral." 

Svojho syna mám 
nadovšetko rád

Za to, že celé to utrpenie prežil
mladík v relatívnom zdraví, môže
vraj aj podľa lekárov ďakovať tomu,
že má ťažkou prácou zocelené telo.
Aj teraz má dobrú prácu, kde sa ko−
legovia zaujímajú o jeho zdravotný
stav.  Podobne ako jeho rodina i
známi. Jediný, kto neprejavil záujem
o jeho stav, je jeho bývala manžel−
ka.     

"Keď som sa prebral na ARO v
nemocnici, nevedel som kde
som. Pýtal som sa kde som, pre−
čo som tu, a čo sa vlastne stalo.
Pýtal som sa na rodinu a hlavne
na syna. Vôbec som nehovoril o
nejakých plánoch či vyhrážkach,
že by som ublížil bývalej manžel−
ke a hlavne synovi. Čo sa stalo
ma mrzí a ďakujem všetkým, kto−
rí sa podieľali na mojej záchrane
a som rád, že som dostal druhú
šancu. Nikdy by som však ne−
ublížil svojmu synovi.  Veď svoj−
ho syna mám nadovšetko rád." 

Fotokrúžok pri Spojenej škole v
Modrom Kameni naďalej pokra−
čuje vo svojej dobrej práci a je−
ho členovia získavajú úspechy
na rôznych súťažiach. Aj na ce−
loštátnej súťaži amatérskych fo−
tografov − AMFO 2012, úspešne

reprezentovali našu školu žiačky
štvrtého ročníka Obchodnej aka−
démie v Modrom Kameni
Veronika Malíková a Radka
Sulačeková. 

Tri fotografie z ich prác odborná
porota vybrala a zaradila medzi

najzaujímavejšie spome−
dzi niekoľko tisíc fotografií
od autorov z celého
Slovenska. Fotografie sú
súčasťou putovnej expozí−
cie, ktorá sa postupne vy−
stavuje v krajských mes−
tách. 

−Ing. ANNA LOBOTKOVÁ −

Úspešné mladé fotografky

Ocenené snímky a na spoločnej fotografii  hore zľava Veronika Malíková a Radka Sulačeková

Mladý muž z Hrušova, ktorému policajti zachránili život, nám tvrdí: 

"Svojmu synovi by som nikdy neublížil" 
Koniec minulého a začiatok tohto roka bol pre viacero rodín v našom okrese veľmi smutný a tragický.

Od decembra až do začiatku marca v našom regióne zahynulo tragickou smrťou 15 ľudí, ktorí si siahli
na život. Väčšinou išlo o mužov rôzneho veku. Prečo sa odhodlali k tomuto hroznému činu sa nikto už
nedozvie, svoje tajomstvá si zobrali so sebou.  Potešujúce je, že niekoľkých z tých, ktorí sa rozhodli
skoncovať so životom sa podarilo aj zachrániť. 

Dotyčnému mladému mužovi držíme palce, aby jeho návrat do normálneho
života bol čo najplynulejší a aby napriek rozpadnutému manželstvu našiel
zmysel života. Spoločne s ním veríme, že keď emócie opadnú, čas všetko za−
hojí a on sa možno bude môcť o svojho syna, už ako rozvedený otec možno
vedieť lepšie postarať, ako keby žili spolu s manželkou v nefungujúcej rodine.  

− PETRED − 
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Tak aj tento rok v mesiacoch február −
marec mali možnosť tí najmenší nakuk−
núť do priestorov školy. Učiteľka Eva
Guttenová previedla deti po triedach
školy. V každej triede očakávali deti uči−
telia hudobného odboru,  Mária
Cmoriková, Gabriela Uhrinová a  Jozef
Škamla, ktorí im porozprávali o klavíri,
keyboarde, husliach, gitare, akordeóne
a flaute. Mnohé z detí po prvý raz chyti−
li do rúk hudobné nástroje a pokúsili sa
zahrať pár tónov. V triede literárno − dra−
matického odboru, ktorý vyučuje Mgr.art.
Cyril Páriš, čakalo na deti prekvapenie −
prednes prózy v podaní žiaka Martina
Bražinu. Dozvedeli sa aj o divadelných
predstaveniach, ktoré nacvičujú žiaci
LDO ZUŠ Modrý Kameň a o festivaloch
a prehliadkach, na ktorých vystupujú. V
triede tanečného odboru ich vítali učiteľ−
ky Lýdia Takáčová a Emília Vrábelová,
ktoré im priblížili rôzne druhy tancov − ľu−
dový, klasický, moderný, jazzový, krea−
tívny a balet. Po vzorovej ukážke týchto
tancov si všetky deti spoločne zatanco−
vali. Nakoniec sa deti pohodlne usadili v
koncertnej sále školy, kde si vypočuli
skladby na rôznych hudobných nástro−
joch v podaní žiakov hudobného odboru.
Na záver si deti zaspievali ľudové pies−
ne so sprievodom detskej ľudovej hudby
ZUŠ Modrý Kameň. Bolo to veru veselé
dopoludnie plné hudby, spevu a tanca.
Základná umelecká škola v Modrom
Kameni v záujme sprístupnenia a umož−
nenia umeleckého vzdelávania deťom aj
na vidieku má svoje elokované triedy aj
v obciach Dolná Strehová, Bušince,
Veľká Čalomija a Senohrad. Tu priamo v
tamojších materských a základných ško−
lách spestrujú deťom program výchovný−
mi koncertmi, tanečnými a dramatickými
vystúpeniami "Deň otvorených dverí" v
ZUŠ Modrý Kameň bol určite inšpiráciou
a podnetom pre mnohé deti, aby sa v jú−
ni tohto roku prihlásili do umeleckej ško−
ly a tak od nového školského roku rozší−
rili rady malých hudobníkov, tanečníkov
a recitátorov.

PaedDr. LÍVIA HRUŠKOVÁ, 
riaditeľka ZUŠ Modrý Kameň

S umeleckým vzdelávaním treba začať už v predškolskom veku 
Mnohí rodičia, keď uvažujú o umeleckom vzdelávaní svojho dieťaťa sa často pýtajú, odMnohí rodičia, keď uvažujú o umeleckom vzdelávaní svojho dieťaťa sa často pýtajú, od

akého veku môže dieťa navštevovať základnú umeleckú školu. Odpoveď je jednoznačná. Sakého veku môže dieťa navštevovať základnú umeleckú školu. Odpoveď je jednoznačná. S
rozvíjaním umeleckých schopností  treba začať čo najskôr − už v rannom veku detí. Do zározvíjaním umeleckých schopností  treba začať čo najskôr − už v rannom veku detí. Do zá −−
kladnej umeleckej školy sa môžu prihlásiť deti už od 3 rokov. Samozrejme najčastejšie jekladnej umeleckej školy sa môžu prihlásiť deti už od 3 rokov. Samozrejme najčastejšie je
to od 5. roku dieťaťa. Základnú umeleckú školu v Modrom Kameni navštevujú žiaci predto od 5. roku dieťaťa. Základnú umeleckú školu v Modrom Kameni navštevujú žiaci pred −−
školského veku v hudobnom, tanečnom a literárno − dramatickom odbore, kde hravou forškolského veku v hudobnom, tanečnom a literárno − dramatickom odbore, kde hravou for −−
mou rozvíjajú svoj talent. Základná umelecká škola v Modrom Kameni každoročne organimou rozvíjajú svoj talent. Základná umelecká škola v Modrom Kameni každoročne organi −−
zuje pre deti predškolského veku " Deň otvorených dverí".zuje pre deti predškolského veku " Deň otvorených dverí".

Žiačky tanečného odboru z triedy učiteľky Lýdie Takáčovej a Emílie Vrábelovej

Gabriela Uhrinová a žiaci sláčikového oddelenia Adam Gutten a Roland Bubenčík 
o niečo mladším modrokamenským škôlkarom predviedli, čo sa v škole naučili

Žiaci ZŠ M. Kameň 
v triede klavírneho 

oddelenia

Žiak literárno − dramatického odboru,
Martin Bražina pri prednese prózy


