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Už nevezmeš do rúk nožnice, 
aby si obstrihal svoje milované stromy.
Už sa neprejdeš po záhrade, aby si sa

pokochal nádejnou úrodou.
Už dlhých 8 rokov pozeráš 

z nebeských výšin na prírodu na Zemi.
11. apríla 2013 uplynie dlhých 

8 rokov, ako Ing. JÚLIUS ŽLNKA
z Veľkého Krtíša odišiel do večnosti.

Venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Myslíme na Teba a nezabúdame! 

Deti Igor a Iveta a vnuk Matej.

Už osem rokov pozeráš 
z nebeských výšin na prírodu

"Možno bol čas už odísť, snáď to tak 
bolo súdené... Zostali len sny, čo dali
sa ešte snívať... Odišiel si tichučko,
drahý náš, tichučko snívaj ten svoj

večný sen a ver, že nikdy 
nezabudneme na ten smutný deň."

Rok uplynul 3. 4. 2013 od úmrtia 
nášho drahého manžela, otca a starého

otca LADISLAVA RECHTORÍKA 
z Veľkého Krtíša. 

S láskou v srdci spomínajú: manželka, dcéra s rodinou a syn.

Zostali len sny, čo dali
sa ešte snívať

"Jediné srdce na svete sme mali, čo do−
kázalo nás milovať. Aj keby láskou vzbu−
diť sme ho chceli, neozve sa viackrát.
Odišlo, zmĺklo, išlo spať. Tak krátky bol
život Tvoj, tak krátka bola radosť naša,
prečo ten osud k Tebe taký krutý bol,
mama? Milovali sme Ťa, Ty si milovala
nás, tú lásku v našich srdciach nezničí
ani čas."

Dňa 8. apríla 2013 bude tomu 12 rokov,
kedy nás navždy opustila vo veku 51 rokov naša milovaná 
manželka, mamička a starká JARMILA SUDROVÁ z V. Krtíša.

Stále spomínajú a nezabúdajú: manžel, dcéry Monika 
a Erika s rodinami a syn Juraj s manželkou.

Tak krátky bol život Tvoj

"Už nepočuť po dome Tvoj hlas, 
už neprídeš medzi nás. Márne Ťa, ocko

náš, oči naše hľadajú, márne slzy 
po lícach stekajú.  Smutný je náš 

domov, chýbaš nám stále v ňom..."  
Päť smutných rokov uplynie 12. apríla 
odvtedy, ako nás navždy opustil náš 

milovaný manžel, ocko a starký
Ing. JÁN MORAVČÍK z Bušiniec. 

Spomínajú manželka Magdaléna, syn Ján, dcéra Janka 
so synmi Patrikom a Matejom, 

blízka a vzdialená rodina, susedia a známi. 
Kto ste ho mali radi, spomeňte si na Janka.

Ocko, navždy ostávaš 
v našich spomienkach

"V neznámy svet odišla si spať, 
zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Odišla
si, ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť

v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Vybrala si si cestu, kde chodí každý
sám, len dvere spomienok nechala 

si dokorán. Len kyticu na hrob môžeme
Ti dať, chvíľu postáť a ticho spomínať."

Dňa 12. 4. 2013 si pripomenieme 
10. výročie úmrtia našej drahej maminky 
JULIANNY MRÁZOVEJ z Veľkého Krtíša. 

Za tichú spomienku ďakujú a s láskou spomínajú: 
dcéry Viera a Janka a vnuci s rodinami. 

Len dvere spomienok
si nechala dokorán

Dňa 8. apríla 2013 bude tomu 
už 8 rokov, ako nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, starý otec 

a svokor ĽUBOSLAV VOLKO z V.Krtíša. 
I keď už nie si medzi nami, stále žiješ 

v našich srdciach a spomienkach.
Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 
Spomína celá smútiaca rodina.

Stále žiješ v našich srdciach

19. 3. Emily z Bátorovej, Lia zo Želoviec, 20. 3.
Timea z Bušiniec, Anton z V. Krtíša, Liana z Če−
loviec, Stanislav z D. Plachtiniec, 22. 3. Sabina

z V. Krtíša, Jasmína z V. Krtíša, 23. 3. Valentína z N. Vsi, 25. 3.
Lilien z Čelár, 26. 3. Kristián z Pôtra, 29. 3. Nina z M. Zlievec, 30.
3. Matej z V. Krtíša 

Narodili sa
8. 4. Albertom, 9. 4. Milenám, 10. 4. Igorom,
11. 4. Júliusom a Leom, 12. 4. Esterám, 13.

4. Alešom, 14. 4. Justínom a Justínam 

Blahoželáme

19. 3. Margita Hegedűšová, nar. v r. 1933
z Bušiniec, 21. 3. Pavel Vanko, nar. v r.

1930 z V. Krtíša, 25. 3. Marta Líneková, nar. v r. 1935 z V. Krtíša,
Anna Cesnaková, nar. v r. 1931 z V. Krtíša, 26. 3. Aladár Bariak,
nar. v r. 1928 z M. Kameňa, 28. 3. Anton Hromádka, nar. v r. 1925
z Leseníc, 29. 3. Jozef Popálený, nar. v r. 1953 z Krupiny, 30. 3.
Pavel Ďurčov, nar. v r. 1928 z M. Krtíša, Dušan Tóth, nar. v r. 1956
z Bušiniec 

Opustili nás

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Obyvatelia a starostovia obcí v okolí
Ipľa očakávali kulmináciu vody vo večer−
ných hodinách 3.4. a pripravovali sa na to
aj plnením vriec pieskom. V niektorých
domoch na brehu rieky v Muli,
Bušinciach či Kiarove mali spodnú vo−
du v pivniciach a v izbách im vlhli mú−
ry. Vari najhoršie na tom bola mladá ro−

dina z Mule, kde sa voda dostala až na
ich dvor pred vchodové dvere a do do−
mu museli chodiť cez susedovu záhra−
du. Pritom mladá žena už netrpezlivo a
s obavami očakáva príchod dieťaťa. 
Plný vody bol aj Kiarovský močiar a
pracovníci na aktivačnej činnosti pri−
pravovali vrecia s pieskom na očaká−

vanú večernú kulmináciu Ipľa. 
Ako nám potvrdil aj Ing. Jaroslav

Lentvorský vedúci odboru civilnej o−
chrany a krízového riadenia ObÚ V.
Krtíš, vo štvrtok 4. 4. sa hladina Ipľa
ustálila a pomaly začala klesať. V na−
šom regióne je to prakticky situácia,
ktorá sa tu vyskytuje pravidelne tak−
mer každú jar, ba aj počas silnejších
búrok v letných mesiacoch. Voda sa
zatiaľ dostala iba do záplavových ob−
lastí Ipľa a vážnejšie neohrozila oby−
vateľov obcí v okolí Ipľa.  − RENÉ −

Situácia na vodných tokoch, stále vážna, nie však kritická 
Vytrvalý dážď počas veľkonočnej nedele a v pondelok v noci spôso−

bil čiastočné zdvihnutie hladín riek aj v našom okrese. Z brehov vy−
stúpili nie iba vody Ipľa, ale aj jeho prítokov. Potoky, v ktorých je po−
čas leta vody ako sa hovorí "žabám po brucho", sa vďaka výdatným
dažďom vyliali z brehov koryta.

Zomreli zo Sklabinej: 15. 1.
Ján Zaťko, nar. 1991,  29. 1.
Július Kováč, nar. 1958,  3. 8.
Jozef Bartók, nar. 1947, 10.
12. Štefan Suchánsky, nar.
1923
Zomreli z Obeckova: 18.8.
Rozália Sámeľová nar. v r.
1926 
Zomreli z Novej Vsi: 15. 2.
Štefan Tóth, nar. 1926, 24. 3.
Mária Čániová nar. 1928, 16.
11. Ondrej Marek nar. 2012 

Z minuloročných zápisov 
v matrikách okresu

Matričný úrad
Sklabiná
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APRÍLOVÁ KUPÓNKA

Stačí, keď kupón vystrihnete, nale−
píte ho na hraciu kartu z minulého
čísla a na záver ju pošlete alebo
prinesiete ku nám do redakcie.        

APRÍLOVÁ
KUPÓNKA

č.2

Ďalších 20 litrov nafty ukradol aj z
nádrže traktora, ktorý bol odstave−
ný taktiež pod prístreškom.
Obvinený Alexander zatiaľ dával
pozor pri plote, kde od Milana naf−
tu v bandaskách prebral a násled−
ne ju spoločne ukryli. 
Poľnohospodárskemu družstvu spôso−
bili krádežou nafty a poškodením
vozidiel škodu 116 eur. V noci z
26. 11. na 27 11. 2012, Milan a
Alexander obdobným spôsobom
ukradli bez použitia násilia 247 lit−
rov motorovej nafty z dvoch trak−
torov, voľne odstavených na dvore
areálu strediska Suché Brezovo −
Veľký Lom. V tomto prípade spô−
sobili škodu 340 eur. Všetci traja
obvinení v čase okolo 22.00 hodi−
ne 15. 3., spoločne vošli do areá−
lu  poľnohospodárskeho družstva
Suché Brezovo kde z 3 náklad−
ných motorových vozidiel z 2 trak−

torov ukradli 140 litrov nafty.
Krádežou a poškodením vozidiel
spôsobili škodu 482 eur. Obvinený
Milan a Alexander sa 24. 3. okolo
21.30 hodine, vlámali do rodinné−
ho domu v obci Veľký Lom.
Alexander poškodil okno na dve−
rách kuchyne rodinného domu,
cez ktoré následne obidvaja vošli
do domu. Na izbe otvorili okno,
cez ktoré vyniesli  vyžínač, 4  skla−
dacie záhradné stoličky, rozbruso−
vačku, elektrický kábel dlhý 25
metrov, detský kočík a  vysávač.
Sekerou vypáčili vchodové dvere
do domu, odkiaľ prešli do komory,
z ktorej ukradli lištovú kosačku s
motorovou jednotkou, prevodovku
s kolesami, plúžok na orbu a tiež
plúžok na ohŕňanie zemiakov.
Následne  odstránili  visiace zám−
ky na dverách skladu  a dielni, od−
kiaľ nič nevzali. Majiteľovi domu

spôsobili krádežou, poškodením
dverí a zámkov škodu viac ako 2−
tisíc eur. Okrem týchto trestných
činov majú obvinení Milan a
Alexander na svedomí aj ďalšie
krádeže nafty z poľnohospodár−
skeho družstva, ktoré vzhľadom
na spôsobenú škodu polícia rieši
ako priestupky proti majetku. Ide o
viaceré priestupky, ktoré im boli
preukázané a na objasnení ďal−
ších polícia stále pracuje. V týchto
prípadoch ukradli približne 340 lit−
rov nafty za takmer 480 eur. S krá−
dežami nafty začali už vo februári
2012. Kradli vždy, keď nemali pe−
niaze, toto bol pre nich spôsob,
ako si ich ľahko zarobiť. Ukradnutú
naftu ďalej predávali a peniaze si
rozdelili. Na základe operatívnych
informácií ich polícia vypátrala a v
utorok (2.4.) ich policajti zadržali.
Po vykonaní procesných úkonov
obvineného Milana  a Alexandra
umiestnili do policajnej cely a po−
verený policajt spracoval podnet
na ich vzatie do väzby. Obvinený
Erik je stíhaný na slobode. Za tie−
to skutky môžu byť potrestaní od−
ňatím slobody až na 2 roky.

− krpzbb−

Z A DR Ž A L I  Z L O D E J OV  N A F T Y  Z A DR Ž A L I  Z L O D E J OV  N A F T Y  
Poľnohospodárske družstvo okrádali viac ako rok
Polícia v Dolnej Strehovej obvinila z prečinu krádeže v spolupá−
chateľstve 21−ročného Milana, 23−ročného Alexandra a 26−ročného
Erika z Veľkého Lomu. Milana  a Alexandra obvinili aj z  prečinu
porušovania domovej slobody. Obvinený Milan 16. 11. 2012 okolo
23.15 hodine v areáli Poľnohospodárskeho družstva Suché
Brezovo − Veľký Lom, vypáčil zátky na palivových nádržiach 2 ná−
kladných motorových vozidiel, z ktorých ukradol spolu 50 litrov
motorovej nafty.

Obvodný úrad Veľký Krtíš, odbor
živnostenského podnikania upozor−
ňuje podnikateľskú obec na úpravu
dĺžky obdobia pozastavenia pre−
vádzkovania živnosti.
Zákonom č. 136/2010 Z. z. o služ−
bách na vnútornom trhu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa
novelizoval zákon č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnos−
tenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len "živnostenský
zákon") − "§ 80s ods. 3 živnosten−
ského zákona − prechodné ustano−
venie účinné od 1.júna 2010".
Podľa § 80s ods. 3 živnostenského
zákona "Podnikatelia, u ktorých bo−
lo do 31. mája 2010 rozhodnuté o
pozastavení prevádzkovania živ−
nosti upravia svoje právne vzťahy v
súlade s § 57 ods. 6 do troch rokov
od účinnosti tohto zákona, inak im
uplynutím tejto doby pozastavené
živnostenské oprávnenie zanikne".
V praxi to znamená, že všetci pod−
nikatelia, ktorí mali k 1. júnu 2010
pozastavené prevádzkovanie živ−
nosti na dobu dlhšiu ako 3 roky,
musia oznámiť živnostenskému ú−
radu zákonom požadovanú zmenu
pozastavenia živnosti, ktorá nemô−
že prekročiť túto zákonom stanove−
nú dobu (1. júna 2013), inak im u−
plynutím tejto doby pozastavené
živnostenské oprávnenie zanikne.

Ing. MICHAELA ČINČUROVÁ
vedúca odboru živnostenského

podnikania, ObÚ Veľký Krtíš

Ďalšou detskou súťažiacou je táto
malá parádnica, ktorá sa vám čita−
teľom predstavuje nasledovnými
slovami: "Volám sa Dominika
Petercová, nedávno som oslávila 5
rôčkov a bývam v Čebovciach.
Mám dvoch mladších súrodencov −
Martinko má 3 a Monika 1 rôčik.
Som veselé, milé a poslušné diev−
čatko. Rada pečiem s maminkou a
veľmi rada chodím do škôlky.
Minulé leto sme boli zo škôlky, a
potom aj so starými rodičmi, na vý−
lete v Habakukoch. Je to krásna
rozprávková dedinka na Donovaloch,
kde nám rozprávkové postavičky
zahrali pekné rozprávky a mohli

sme si vyskúšať všelijaké starodáv−
ne remeslá a zažiť rôzne dobro−
družstvá. Veľmi sa mi tam páčilo a
dúfam, že tam ešte s rodičmi a sú−
rodencami zavítame." 
Ak vás dievčatko Dominika
Patercová oslovilo, pošlite jej svoj
hlas, čím zvýšite jej šancu na vý−
hru v našej obľúbenej súťaži. 

Detská tvár Pokroku 2012

FOTO: MAŇA FOTO

KUPÓN  
DOMINIKADOMINIKA

PETERCOVÁPETERCOVÁ
Kategória:
3-6 rokov 

Pozastavené
živnostenské
oprávnenia

Operatívne zasadnutie protipovodňovej komisie s prednostom
Obvodného úradu V. Krtíš Mgr. Jozefom Cuperom (tretí zľava)

Veľká voda vo Veľkej Čalomiji
robila vrásky obyvateľom aj na

Veľkonočnú nedeľu
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očiatočné roky boli poznačené
skôr nadšením ako umeleckým
stvárnením vystúpení Krtíšana,

a až keď sa začal Pavel Javor venovať
choreografii a Ján Streška nastúpil do
funkcie  umeleckého vedúceho, zača−
lo sa toto teleso formovať a prinášať
radosť aj úspechy nielen jeho protago−
nistom ale aj divákom na rôznych vy−
stúpeniach. Kolektív sa postupne sta−
bilizoval a začal dosahovať dobré vý−
sledky. V roku 1978 došlo k zlúčeniu s
ďalším súborom Dúbrava, kde už bol
choreografom Vladislav Mališ a orga−
nizačným vedúcim sa stal Juraj
Matiaš. Pod ich vedením si pripravili
pásmo, s ktorým vystúpili na
Hontianskych folklórnych slávnostiach
ako aj na známych Podpolianskych
slávnostiach v Detve. A už o dva roky
na to získal kolektív zaradenie do vyš−
šej kategórie C. Nasledujúce roky boli
bohaté na rôzne vystúpenia po celom
Slovensku. 
Umeleckou vedúcou a choreografkou
FS Krtíšan sa v roku 1983 stala Lýdia
Takáčová a je ňou až dodnes. K láske
k tancu viedla aj svojich dvoch synov,
ktorí v súbore aktívne niekoľko rokov
tancovali. Mgr. Filip Takáč má v
Krtíšane v súčasnosti na starosti  cho−
reografiu a jeho brat Kristián je taneč−
ným pedagógom. Veľká vďaka patrí aj
Tatiane Kuchtovej, ktorá hoci má rodi−
nu, pravidelne chodí na tréningy a po−
máha vychovávať mladých tanečníkov. 
Na ktorých najvernejších spolupracov−
níkov, tanečníkov či hudobníkov si
Lýdia Takáčová spomína?  "Bolo ich
veľa! Starších veľmi nepoznám, ale
určite medzi najvernejších patrí
Janko Ádam a Juraj Matiaš, Vinco
Krištofík, Marcela Orthová, Evka
Sliacka, Jarko Suja, Mirko Nota,
Klára Kremničanová, Peter Palaj,
Denisa a Maroš Sujovci, Tatiana
Kuchtová, dlhoročný primáš Paľko
Slezák, vynikajúci spevák Karolko
Zaviačič, bohužiaľ, už obaja posled−
ne menovaní sú už nebohí. Výborný,
vždy usmiaty harmonikár Jožko Š−
kamla a nespočetné množstvo ďal−
ších ľudí." 
Keby mal niekto povedať, kto najviac

pomohol súboru, že vydržal 40 rokov,
bola by to veľmi ťažká odpoveď, preto−
že každý jeden, čo i len obyčajný člen
má na tom zásluhu, pretože ani v mo−
zaike nesmie chýbať žiadny jeho kú−
sok, každý bol, je, a bude dôležitý.
Dôležití sú tí, čo ho založili, všetci tí,
ktorí pomáhali po organizačnej strán−
ke, tí, ktorí poskytovali financie, či
priestor na cvičenie, tanečníci, hudob−
níci, speváci, Mesto Veľký Krtíš...
Najdlhšie, už 30 rokov je v súbore

však umelecká vedúca, cho−
reografka, šatnárka, šička
krojov v jednej osobe Lýdia
Takáčová. Z tanečníkov naj−
dlhšie vydržala Tatiana
Kuchtová, ktorá ešte aj teraz
tancuje a patrí naozaj k naj−
obetavejším tanečníčkam, dá
sa na ňu vždy spoľahnúť.  

Pri ohliadnutí sa späť L.
Takáčová spomína nielen na
úspechy, ktoré FS sprevá−
dzal, ale aj na ťažkosti, ktoré
museli prekonať: " Keď malo
Okresné osvetové stredisko
finančné problémy, prestal
Krtíšan financovať a zrušilo
ho. To však neodradilo na−
šich členov tancovať ďalej −
schádzali sa a nacvičovali nové prog−
ramy napriek "finančným suchotám", s
vierou a nádejou, že sa raz peniaze na
fungovanie súboru nájdu. Nadšenie
však nestačilo, preto som sa spolu s
niekoľkými členmi vybrala posťažovať
sa na vzniknutú situáciu na bývalý o−
kresný stranícky aparát, ktorý rozho−
dol, že Krtíšan musí prežiť a zmena
zriaďovateľa pod Mestské kultúrne
stredisko priniesla načas pokoj pre
tvorivú prácu folkloristov. Druhýkrát sa
zatriasla "stolička" pod Krtíšanom ne−
dávno, keď MsKS nedostalo v rozpoč−
te peniaze na fungovanie a zaradilo ho
pod Centrum voľného času  Veľký
Krtíš. Ibaže zmenou legislatívy bolo
rozhodnuté, že centrá na Slovensku
nedostanú financie pre dospelých čle−
nov a zase sme ostali bez zastrešenia.
Tu nám prišlo na pomoc Občianske
združenie Spoločnosť  A. H. Škultéty−
ho, ktorého sme kolektívnym členom.
Hoci ani v súčasnosti nemáme penia−
ze, naši členovia tancujú radi a s odu−

ševnením, pre svoju radosť a poteše−
nie divákov. Odmenou sú nám nie pe−
niaze ale potlesk divákov a ten naj−
väčší a najkrajší, z ktorého nám išiel
mráz po chrbte, sme zažili pred štyrmi
rokmi na známej Hontianskej paráde.
Vtedy vystúpenie našich členov, ich
spev a tanec natoľko nadchol divákov
v Hrušove, že si za svoj výkon vyslú−
žili standing ovation".  
Okrem vystúpení v našom okrese a po
celom Slovensku tlieskali Krtíšanu di−
váci aj v Maďarsku, Česku, Rakúsku,
Taliansku, Nemecku a všade nachá−
dzajú obdiv a uznanie. 
Náš folklórny súbor v prvom rade u−
chováva tradície z Novohradu a
Hontu, na území ktorých sa okres roz−
kladá, ale samozrejme nezanedbáva
ani ostatné regióny a svoj repertoár o−
bohacje aj o iné regióny, aby pripravil
zaujímavý a pútavý program. A tak sa
na ich vystúpeniach môžete pokochať
na hravých detvianskych tancoch,
temperamentných východniarskych
tancoch, rytmických dupákoch z

Horehronia, zaujímavých maďarských
tancoch, či čarovných rómskych tan−
coch. 
K tomu máme prispôsobené aj kroje,
ktoré šijem  väčšinou sama a pomáha
mi Ruženka Labudová z Veľkého
Krtíša, ktorá je veľmi ochotná a vždy
nám pomôže − väčšinou nezištne, lebo
peniaze nemáme.  
Štyridsať rokov trvania, aj keď v sťaže−
ných podmienkach, je vhodnou príleži−
tosťou pohliadnuť sa za uplynulým ob−
dobím, pospomínať a poďakovať tým,
ktorý pri zrode stáli ako aj tým, ktorí
dodnes šíria dobré meno súboru aj za
hranicami okresu. 
Na galavečeri, ktorý sa konal 16. mar−
ca 2013 v kinosále veľkokrtíšskeho
kultúrneho domu sa zišlo nielen sú−
časných 25 členov, ale prišli aj mnohí,
z bývalých takmer 400 členov
Folklórneho súboru Krtíšan, aby si za−
spomínali na roky venované hudbe a
tancu, ktoré tak ako pred 40. rokmi aj
dnes robia bez nároku na finančnú od−
menu. Tak ako v minulosti aj dnes tan−
covali a spievali však s radosťou a
nadšením, pretože si dobre uvedomo−
vali, že sú nositeľmi ľudových tradícií a
ich zachovania pre budúce pokolenie.
Súčasný súbor tvorí len 25 ľudí, ale
všetko sú to  mladí ľudia, ktorí sa aj v
dnešnom uponáhľanom svete snažia
nájsť si čas na zachovanie folklórnych
tradícií, aby sa čo najviac kultúrneho
dedičstva uchovalo do budúcnosti.
Nezištne obetujú svoj voľný čas a jedi−

nou odmenou je pre nich potlesk divá−
kov. Keďže väčšinou sú to študenti
schádzajú sa na tréningoch cez sobo−
ty a nedele a to v telocvični II. ZŠ na
Škultétyho námestí vo V. Krtíši a za
poskytnutie týchto skvelých priestorov
patrí poďakovanie riaditeľke školy Mgr.
Vlaste Lunterovej. 
V galavečeri vystúpili a zaslúžený po−
tlesk zožal Krtíšan s nasledovnými tan−
cami: "Gajdošský a dupkaný"  z
Plachtiniec, "Na Hrušove zverbovaný"
− verbung a párový tanec, "Čardáš z
Vrbovky", "Legényes" − mládenecký
tanec, "Čardáš z Parchovian", párový
tanec. V horehronskom programe "Na
priedomí" vystúpili bývalí členovia sú−
boru. S programom  "Až za hrob"  sa
predstavila Kruta z Margecian a divá−
kov potešil hosť večera CreDance.
Celkom na záver všetkých v sále po−
tešil a rozohnil cigánsky tanec  "Oheň
v srdci." Jednotlivé tanečné čísla boli
popretkávané sólovými spevmi Jána   

(Pokračovanie na str.5)

Folklórny súbor KRTÍŠAN oslávil štyridsiatiny 

Profesionálne výkony v amatérskych podmienkach 
Keď sa v roku 1973 stretlo pár nadšencov a obdivovateľov folklóru:  Ivan Števák, Anton Hupka a Tibor

Hlbočan zo známeho žilinského folklórneho súboru Stavbár spolu s Jánom Ádamom, aby vytvorili jad−
ro pre vznik nového folklórneho zoskupenia, nemohli tušiť, že ich nadšenie zachovať ľudové tradície v
okrese Veľký Krtíši prežije 40 rokov. Krátko po oficiálnom vzniku sa k nim začali pridávať ďalší milov−
níci folklóru J. Matiaš, A. Šagulová, J. Ádam, D. Repková, J. Ondrejkov, E. Repová, J. Képeš, B.
Hornová, F.Bán, I. Gáborová, A. Zvoníčeková,  G. Guttenová, J. Miháľ, M. Celengová, M. Šiška, J.
Fabianová, V. Kasarová, E. Vanko, E. Bellovová a ďalší, aby začali nacvičovať a tancovať ľudové tance,
s ktorými absolvovali nejedno vystúpenie priamo v meste Veľký Krtíš ale aj v jeho okolitých dedinách. 

l Radosť vidieť na tvárach tých,...

l... ktorí venovali FS Krtíšan kus svojho života

P
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(Dokončenie zo str.4)
Trebuľu na heligónke a fujare.
Cimbalovým sólom a spevom poteši−
la Alžbetka Bystrianska, ako aj spe−
váčka zo Spiša Jana Puklušová a hu−
dobné vstupy  mala aj sprevádzajúca
hudba pod vedením primáša Milana
Berkyho a jej členovia Tereza
Berkyová, Alžbeta Bystrianska,
Rastislav Ferov, Milan Gonda, Martin
Stieranka, Slavomír Šurina. 
Svoje tanečné umenie predviedli
Mária Bariaková, Zuzana Golianová,
Eliška Hluchá, Miriama Kuchtová,
Tatiana Kuchtová, Lenka Oravcová,
Diana Samková, Ivana Suchánska,
Kristína Šajbanová, Ľudovít Bobek,
Bartolomej Bretl, Andrej Cibrín, Karol
Cibrín, Martin Ďurov, Jakub Heimlich,
Martin Heimlich, Milan Hruška, Lukáš
Suchánsky, Filip Takáč a Kristián
Takáč, ktorých spevom sprevádzali
Lýdia Takáčová a Martina Bariaková.

Podľa, reakcií  a ohlasov diPodľa, reakcií  a ohlasov di −−
vákov, galaprogram bol najvákov, galaprogram bol naj −−
krajším programom, s akýmkrajším programom, s akým
sa kedy FS Krtíšan predviesa kedy FS Krtíšan predvie−−
dol za celé svoje trvanie.dol za celé svoje trvanie.
Celý program bol nádherneCelý program bol nádherne
dramaticky vystavaný, divádramaticky vystavaný, divá−−
kov neustále držal v napätí akov neustále držal v napätí a

ak sa im jedno číslo zdalo byťak sa im jedno číslo zdalo byť
krásne, to ďalšie ich zasekrásne, to ďalšie ich zase
prekvapilo niečím nádhernýmprekvapilo niečím nádherným
a tým program neustále graa tým program neustále gra−−
doval. Choreografovi  sa podoval. Choreografovi  sa po−−
darilo vniesť do tradičnéhodarilo vniesť do tradičného
folklóru prvky modernéhofolklóru prvky moderného
tanca. Tanec „ Až za hrob“tanca. Tanec „ Až za hrob“
diváci sledovali so zatajenýmdiváci sledovali so zatajeným
dychom a nádherne prepojedychom a nádherne prepoje−−
ná autentická kruta zná autentická kruta z
Margecian s prvkami zo súMargecian s prvkami zo sú−−
časného tanca v podaní vyničasného tanca v podaní vyni −−
kajúcich sólistov Mgr. Filipakajúcich sólistov Mgr. Filipa
Takáča, Martina Ďurova aTakáča, Martina Ďurova a
Márie  Bariakovej, si získalMárie  Bariakovej, si získal
všetkých divákov. Zo všetvšetkých divákov. Zo všet−−
kých tanečníkov vyžarovalakých tanečníkov vyžarovala
nesmierna radosť a do tancanesmierna radosť a do tanca
dali celé srdce, čo bolo aj cídali celé srdce, čo bolo aj cí −−
tiť. Galaprogramu to dalotiť. Galaprogramu to dalo
správny náboj, pretože to bolsprávny náboj, pretože to bol
výkon hodný profesionálov avýkon hodný profesionálov a
vystúpenie, na ktoré nezavystúpenie, na ktoré neza−−
budnú tanečníci ale predobudnú tanečníci ale predo−−
všetkým diváci v sále. všetkým diváci v sále. 

Pred galaprogramom Mesto Veľký
Krtíš odmenilo niekoľkých súčasných
a bývalých členov FS Krtíšan za dl−
horočnú aktívnu činnosť. Boli to: Juraj

Matiaš, Ján Ádam, Marcela Orthová,
Vincent Krištofík, Denisa Sujová,
Maroš Suja, Karol Cibrín, Martin Ďu−
rov, Andrej Cibrín, Ivana Suchánska,
Lenka Oravcová a Lýdia Takáčová.
Spoločnosť A. H. Škutétyho odmenila
Filipa Takáča za tvorbu choreografií,
tvorivosť pri udržiavaní a zachováva−
ní kultúrneho dedičstva, Kristiána
Takáča za vynikajúcu reprezentáciu
a zachovávanie kultúrneho dedičstva
a Lýdiu Takáčovú za dlhoročné a o−
betavé vedenie FS Krtíšan. L.
Takáčová k tomu dodáva: "Veľmi
ma mrzí, že sa nedalo oceniť via−
cerých, lebo každý jeden, kto ú−
činkoval v tomto súbore, by si za−
slúžil ocenenie, takže všetci, ktorí
ste zostali nemenovaní, každému
jednému z vás patrí veľké ďaku−
jem, lebo bez vás by FS Krtíšan
nebol." 
Po galavečeri sa viacerí presunuli na

slávnostnú recepciu, ktorá sa konala
v jedálni II. ZŠ na Nám. A. H. Škulté−
tyho vo Veľkom Krtíši, ktorú zabezpe−
čila L. Takáčová, vďaka štedrým
sponzorom. Súboristi sa jej zas za ro−
ky venované folklóru v okrese odme−
nili krásnou tortou, ktorú upiekla a
štýlovo vyzdobila Mirka Hegedúšová
z Dačovho Lomu. Skôr ako ju Lydka
Takáčová rozkrojila a rozdelila prí−
tomným, sfúkla na nej sviečky, a ak
bolo jej nevyslovené prianie spojené
s ďalšími úspešnými rokmi súboru,
tak jej prajeme, nech sa jej splní do
bodky. 
V jedálni školy sa prítomní až do ne−
skorých nočných hodín oddávali nie−
len dobrému jedlu a lahodnému vín−
ku, ale predovšetkým spomienkam
na krásne časy strávené pri tanci a
speve s priateľmi z Folklórneho sú−
boru Krtíšan. 

Ibaže pri každoročnom náraste tro−
fejí, budú mať poľovníci pomaly
priestorové problémy s ich vysta−
vovaním. Aj v uplynulom roku do−
siahli poľovníci zo združení v na−
šom okrese, ktoré hospodária v 40
poľovných revíroch na celkovej vý−
mere poľovnej plochy 75 288,72
ha, dobré výsledky. Schválené plá−
ny lovu jednotlivých druhov zveri
sa darilo plniť na 94 − 99%. Je to
pozitívna informácia aj pre poľno−
hospodárov, keďže lesná zver robí
značné škody na hospodárskych
plodinách. Kvalitou trofejí môžu na−
še poľovné revíry konkurovať aj po−
ľovným oblastiam s chovom jelenej
zveri.
Na tohtoročnej výstave si mohli ná−
vštevníci pozrieť až 688 trofejí, kto−

ré hodnotili členovia jednotlivých
komisií. Z celkového počtu bol až
86 medailových trofejí, kde najviac
potešila kolekcia  9 zlatých danie−
lov, pričom najhodnotnejšia trofej
mala viac ako 205 bodov. Je to za−

tiaľ druhá najsilnejšia trofej ulovená
v našom okrese. Vynikajúce bol aj
srnčie trofeje, kde prím hrala trofej
zo Sečianok ohodnotená na
176,80 bodu. Ak túto hodnotu po−
tvrdí aj medzinárodná komisia, bol
by to nový  rekord okresu. Vysoké
body získal aj jeleň ulovený v reví−
ri v N. Vsi, ktorého bodové hodno−
ty zaradili na druhé miesto v okre−
se. 

Tieto, a ešte oveľa viac trofejí,
mohli obdivovať návštevníci výsta−
vy. Mohli sa presvedčiť, že práca
poľovníkov aj mimo sezóny, sta−
rostlivosť o revír a o zver, prináša
svoje ovocie. Veď kvalita ulove−
ných trofejí sa každý rok zvyšuje a
naše poľovné revíry sa stávajú atrak−
tívnymi pre mnohých poľovníkov zo
Slovenska i zo zahraničia.    

−red−

Poľovné revíry v okrese plodia kvalitu
Poľovníci z celého okresu i širšieho okolia už každú jar netrpezli−

vo očakávajú okresnú chovateľskú prehliadku trofejí uplynulého
hospodárskeho roka. Prehliadky, ktorej usporiadanie vyplýva zo
zákona, sa dočkali aj v tomto roku v priestoroch Mestského kul−
túrneho strediska vo V. Krtíši a v dňoch 13. −17. 3.  2013 ju pripra−
vila Obvodná poľovnícka komora V. Krtíš. 

Fotografie z otvorenia
výstavy

A keďže nebolo možné poďakovať každému jednému členov zvlášť, robíme to
radi cez Pokrok, ktorý mimochodom, tiež tento rok oslavuje svoje 40. narode−
niny, a v ktorom často a radi informujeme o rôznych vystúpeniach FS Krtíšan.
Teda v mene súčasného aj bývalého vedenia FS Krtíšan ďakujeme všetkým
členom, ktorí sa za 40 rokov v súbore vystriedali, že šírili a šíria dobré meno
folklóru z nášho regiónu. Želáme im veľa zdravia a úspechov v živote.
Súčasným členom prajeme radosť z pohybu a spevu a tiež, aby sa Krtíšan do−
žil aj abrahámovin.                                                             − LT − RH − 
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Z Miestneho odboru Matice sloven−
skej vo Veľkom Krtíši bola prítomná
Mgr. Eva Gallayová, Ján Brloš z
Oblastného pracoviska Matice slo−
venskej vo Veľkom Krtíši, Mgr.
Mária Hroncová zo Spoločnosti A.
H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, ďa−
lej boli prítomní asistentka primáto−
ra  Veľkého Krtíša Mgr. Erika Grega,
riaditeľka Mestského kultúrneho
strediska Mgr. Zuzana Braunstei−
nová, z BBSK − Hontiansko − novo−
hradskej knižnice A. H. Škultétyho
riaditeľka Mgr. Zuzana Unzeitigová
a metodička Danka Šagiová,
zástupkyňa riaditeľa
Gymnázia A. H. Škultétyho
PaedDr. Miroslava Babicová,
z BBSK − Hontiansko − ipeľ−
ského osvetového strediska
vo Veľkom Krtíši Mgr. Ivana
Lešková, riaditeľka Štátneho
archívu pobočky Veľký Krtíš
PhDr. Marta Kamasová a za
mediálneho partnera − spra−
vodajský týždenník Pokrok
Edita Debnárová. Na zasad−
nutí prerokovali program
jednotlivých podujatí  r.
2013.  
Čo všetko organizátori  pre
verejnosť pripravujú, sme sa
opýtali podpredsedníčky
Spoločnosti A. H. Škultétyho
a výboru MO MS PhDr. Marty
Kamasovej. 

l Dni A. H. Škultétyho začnú 16.
mája a budú pokračovať 19. mája.
Čo všetko sa bude konať počas
týchto dvoch dní?
"Pri koncipovaní programu vychádza−
me aj v tomto roku z histórie, ktorá je
inšpirujúca a prvý deň   venujeme  ju−
bilejným udalostiam a osobnostiam
našich národných dejín. Prvý blok
programu dňa 16. mája bude zamera−
ný na 20. výročie vzniku  Slovenskej
republiky a 150. výročie  Matice slo−
venskej.   V dopoludňajších hodinách
sa v priestoroch knižnice v kultúrnom
dome uskutoční historický seminár
pod názvom "Matica slovenská  v kon−
texte slovenských národných dejín" so
sprievodnou   výstavou "Dokumenty
slovenskej národnej identity a štátnos−
ti". 
Osobnosť veľkokrtíšskeho rodáka
Augusta Horislava Škultétyho je spätá
s činnosťou v prvom slovenskom
vzdelávacom spolku Tatrín a vznikom
Matice slovenskej v 19. storočí, zalo−
žením a existenciou vôbec prvých slo−
venských vyšších  škôl, evanjelického
a. v. gymnázia  a učiteľského ústavu
v Revúcej. Škultétyho mnohostrannú
činnosť v období slovenského národ−
ného obrodenia, ktorá nie je náležite
prezentovaná ani v odbornej literatúre,
predstavíme v dokumentárnom filme s
názvom "August Horislav Škultéty
(1819−1892). Posolstvo života a diela",
ktorý bude mať premiéru dňa 16. má−
ja. V nedeľu 19. mája sa uskutočnia,
ako tradične, slávnostné služby Božie
v ev. a. v. kostole a spomienková sláv−

nosť pri pamätnej tabuli A. H. Škulté−
tyho na miestnej fare, s možnosťou
návštevy pamätnej izby. 
Všetky tieto podujatia sú otvorené pre
širšiu verejnosť, očakávame najmä
mladú generáciu, študentov gymnázia,
stredných  a základných škôl."

l Kto bude prednášať na historic−
kom seminári Matica slovenská v
kontexte slovenských národných
dejín ? Pre koho je seminár urče−
ný?
"Spomínané jubileá nabádajú k hlbšie−

mu štúdiu a k objektívnemu pohľadu
na naše dejiny. Náš národ má bohatú
históriu a prežil veľmi zložité, dlho tr−
vajúce obdobie  zápasov o prirodzené,
Slovákom odopierané práva, ktorého
výsledkom je vznik samostatnej
Slovenskej republiky v roku 1993.
Práve Matica slovenská  zohrala de−
jinnú  úlohu v emancipačnom zápase
Slovákov, a to nielen v období ich ži−
vota v Rakúsko−uhorskej monarchii,
ale aj v 20. storočí v spoločnom  štáte
Čechov a Slovákov. Naším zámerom
je interpretovať tieto poznatky  pro−
stredníctvom novej generácie histori−
kov a na seminári bude prednášať
Mgr. Angelika Dončová, PhD. 
Seminár i výstava majú populárno−
vzdelávacie ciele, sú určené všetkým
záujemcom o dejiny, predovšetkým
študentom stredných škôl."

l Aké archívne kópie dokumentov
budú na výstave vystavené?  
"Keď načrieme  do dávnej  minulosti,
na počiatku bolo slovo − obrazne po−
vedané, priniesli ho našim predkom  v
podobe písma solúnski bratia sv. Cyril
a Metod. K jubileu 1150 rokov od ich
príchodu  na Veľkú Moravu pripravuje−
me osobitné programy, na výstave
však nebudú chýbať kópie takých vý−
znamných dokumentov ako  pápežská
bula − ňou bolo už v r. 880 na našom
území zriadené prvé, Nitrianske bis−
kupstvo a vďaka nej sa popri latinčine
ako bohoslužobný jazyk slovienčina
používala do roku 885. Aj v období u−
horského kráľovstva si Slováci zacho−
vali svoju národnú identitu, čo dokla−
dajú mnohé archívne, rukopisné i tla−
čené pamiatky, ako napr. slovenský

katolícky spevník z r. 1655. Úsilie a zá−
pas o národnú emancipáciu v 19. sto−
ročí je zachytený v ďalších dokumen−
toch, z nich k najvýznamnejším patria
žiadosti slovenského národa z r. 1848−
1849 a  memorandum z r. 1861.
Pripomeňme tiež kodifikácie sloven−
ského jazyka Antonom Bernolákom a
Ľudovítom Štúrom a i. Začiatkom 20.
storočia to bola Pittsburská dohoda a
Deklarácia slovenského národa z roku
1918, ako základné dokumenty o u−
sporiadaní spoločného štátu Čechov a
Slovákov. Tieto a ďalšie dokumenty,
patriace  k  archívnym  klenotom, do−
kladajúce historický vývoj, potvrdzujú
naše veľmi hlboké, kultúrne korene a
naše právo na štátnosť. Výstava bude
obsahovať výber kópií najvýznamnej−
ších dokumentov a doplnená bude vý−
berom tematických publikácií k 20. vý−
ročiu vzniku Slovenskej republiky.

Podieľať sa budú  MV SR Štátny ar−
chív v B. Bystrici pobočka Veľký Krtíš
a BBSK − Hontiansko−novohradská
knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom
Krtíši."

l Súčasťou dní bude aj slávnostná
Akadémia Gymnázia A. H. Škultéty−
ho v júni, na ktorej sa oceňujú naj−
lepší študenti školy a 22. ročník ce−
loslovenskej súťaže vo vlastnej lite−
rárnej tvorbe Škultétyho rečňovan−
ky, ktorej vyhodnotenie bude v ok−
tóbri. Čo si myslíte, prejavujú dneš−
ní mladí ľudia väčší alebo menší zá−
ujem o históriu, dejiny, literatúru a
umenie? 
"Prehlbovať poznatky a rozvíjať ušľachtilé
záľuby mládeže, hrdosť na svoj pôvod,
korene,  tradície a kultúru,  napomá−
hajú  podujatia uskutočňované v na−
šom meste pod názvom Dni A. H. Š−
kultétyho. Zo svojej praxe môžem po−
tvrdiť, že dnešní mladí ľudia majú záu−
jem o históriu, väčšina bádateľov ar−
chívnych prameňov sú študenti vyso−
kých škôl. Náš archív často navštevu−
jú aj stredoškoláci,  ktorí sa zúčastňu−
jú so svojimi prácami rôznych súťaží z
dejepisu, geografie a okrem nich  do

archívu každý rok prichádzajú  na ex−
kurziu žiaci základných škôl. 
Dvadsaťdva  ročníkov súťaží v predne−
se poézie a prózy Škultétyho Zornička
a  Škultétyho Rečňovanky, súťaže vo
vlastnej literárnej tvorbe žiakov z celé−
ho Slovenska,  svedčí o tom, že mla−
dí ľudia majú záujem aj o literatúru a
umenie." 

l V čom spočíva podstata a vý−
znam Dní A. H. Škultétyho? Po koľ−
ký raz sa toto podujatie v našom
meste uskutoční? 
"Do podujatí Dní A. H. Škultétyho sa
zapájajú viacerí organizátori a sú ur−
čené predovšetkým  pre mladú gene−
ráciu, študentov a žiakov našich škôl
ako výchovno−vzdelávacie, kultúrne a
spoločenské.  Majú už dlhoročnú tra−
díciu, niektoré sa formovali  od roku
1991, keď  som na výbore MO Matice

slovenskej navrhla, aby
sme nadviazali na dielo A.
H. Škultétyho, rozvíjali det−
skú tvorivosť  literárnymi
súťažami pomenovanými
podľa Škultétyho literárnych
diel Zornička (prvý časopis
pre deti) a Rečňovanky, ale
aj oceňovali vynikajúcich
žiakov škôl v našom okre−
se. Vďaka organizačnému
"zastrešeniu" knižnicou,
MO MS, centrom voľného
času, gymnáziom a neskor−
šou Spoločnosťou AHŠ
majú tieto podujatia  súčas−
nú podobu.   
Rečňovanky sa vyvinuli do
úspešnej, profesionálne or−
ganizovanej celoslovenskej

súťaže žiakov vo vlastnej literárnej
tvorbe. Uplynulé ročníky Dní A. H. Š−
kultétyho, ktoré sa pod týmto názvom
konajú vo Veľkom Krtíši od roku 2000,
sa venovali mnohým témam. Priniesli
nové poznatky z regionálnej a národ−
nej histórie aj v podobe vydaných
zborníkov (dejiny baníctva, školstva, o−
chotníckeho divadla, významné osob−
nosti a ď.), z toho dva krát boli do or−
ganizovania Dní zapojené aj iné obce
(Pôtor, Závada). 
Uskutočňovať  tieto podujatia (pri veľ−
kej skromnosti) bolo a bude  možné
len  spojenými silami, s pomocou fi−
nančných príspevkov podporovateľov
kultúry. Veľké uznanie a poďakovanie
za doteraz vynaložené finančné prí−
spevky patrí Mestu Veľký Krtíš,
Banskobystrickému samosprávnemu
kraju, Matici slovenskej a ďalším priaz−
nivcov (2% dane z príjmov, členské
príspevky, sponzorské).  Verím, že
hlavný organizátor Dní, Občianske
združenie Spoločnosť A. H. Škultétyho
(v r. 1992 − 1997 Nadácia AHŠ)  ne−
stratí motiváciu a v tejto činnosti a spo−
lupráci bude pokračovať."

− Za rozhovor poďakovala:
EDITA DEBNÁROVÁ − 

P O Z V Á N K A 
Jednota dôchodcov a Spoločnosť A. H. Škultétyho vo Veľkom

Krtíši vás pozýva na Stretnutie generácií  11. apríla 2013 od 15,00 hod.
do sály KD vo Veľkom Krtíši. Na podujatí venovanom 1150. výročiu prí−
chodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie, 20. výročiu vzni−
ku Slovenskej republiky a 20. výročiu založenia MsO a OO JDS vo
Veľkom Krtíši vystúpia spevácke súbory, jednotlivci a recitátori seniori,
stredná generácia, aj mladí účastníci.  Organizátori sa tešia na vašu účasť.  

Za organizátorov  Mgr. MÁRIA HRONCOVÁ 

Škultétyho dni sa už pripravujú
V priestoroch Hontiansko − novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo
Veľkom Krtíši sa 7. marca stretol organizačný výbor, zástupcovia inštitúcií,
ktoré  sa budú aj tohto roku podieľať na organizácii kultúrno−osvetových po−
dujatí Dní Augusta Horislava Škultétyho. 

Organizačný výbor Dní A. H. Škultétyho


