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V tichu úprimných slov chceme vyjadriť
naše poďakovanie všetkým dobrým 
ľuďom, ktorý spolu s nami 6. 8. 2012 
odprevadili na poslednú cestu nášho 
milovaného manžela, ocka a starkého 
Ing. JOZEFA BARTÓKA zo Sklabinej, 

ktorý nás náhle opustil 3. 8. 2012 
vo veku 64 rokov. 

Ďakujeme za všetky kvetiny a prejavy 
úprimnej sústrasti tlmiace našu bolesť a hlboký žiaľ. 

Smútiaca manželka Angela, dcéry Angelika, Adrika a Jojda 
s manželmi, vnučky Samira, Shayenne, Sára a Lana a ostatní príbuzní. 

Odišiel človek, na ktorého
sme sa mohli spoľahnúť

"Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. 

Že čas žiaľ zahojí, je len veľký klam, čím
ďalej ubieha, tým viacej chýbaš nám. 
Čas plynie, smútok zostavá, tá strata 

v srdci bolieť neprestáva..." 
Päť rokov uplynie 27. 8. 2012, 

kedy nás navždy opustila manželka, 
maminka, starká a svokra 

JAROSLAVA BREZINSKÁ z Veľkého Krtíša. 
Kto ste ju poznali a mali radi, spomeňte 

si s nami na ňu v tento deň. 
Spomínajú: manžel Jaroslav, dcéra Jana, vnuk Lukáš a zať Dušan.

Láska, úcta a spomienky
zostávajú

"Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal
a v srdci si nám bolesť zanechal. No čas
ide ďalej, ako rieky prúd, kto Ťa mal rád,

nevie zabudnúť. Tak ako voda svojim 
tokom plynie, krásna spomienka 

na Teba nikdy nepominie." 
Dňa 26. 8. 2012 sme si so smútkom 

v srdci pripomenuli 10. výročie  odvtedy,
ako nás opustil milovaný manžel, otec 

a starý otec JOZEF MATÚCH. 
S láskou spomínajú manželka Elena, 

dcéry Janka a Marianka s rodinami.

Odišiel bez rozlúčky

"Do večnosti odišiel si spať, zaplakal 
každý, kto Ťa pre Tvoju dobrotu a lásku

mal rád. Ako úder blesku nás pred 15−timi
rokmi zasiahla neuveriteľná správa, ktorá
nám zvestovala náhly a tragický odchod

nášho milovaného manžela, otca, 
syna a brata 

JÁNA KIZÚRA z Modrého Kameňa, 
ktorý nás opustil 27. 8. 1997 

vo veku 35 rokov. Kto ste ho poznali 
a mali radi, venujte mu tichú spomienku. 

S úctou spomína smútiaca rodina.

Už privial osud opäť čas,
pre ktorý srdce puká zas

Dotĺklo láskavé srdce, klesli pracovité ruky. 
Stíchol dvor, záhrada, dom, už nepočuť,

mamička, Tvoj hlas a kroky v ňom. 
Tak veľmi si chcela žiť, ale smrť 

preťala Tvojho života niť. 
Už niet návratu ani nádeje, len 

cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
Šesť smutných rokov uplynie 28.8.2012, 

odvtedy ako nás po ťažkej chorobe navždy
opustila naša milovaná  manželka a mamička 

MÁRIA BABLENOVÁ z Mule vo veku 66 rokov. 
Stále spomínajú a nikdy nezabudnú manžel a synovia s rodinami. 

Šesť smutných rokov

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

utíchol hlas, mal rád život a všetkých nás."
S bolesťou v srdci sme prijali 

smutnú správu o náhlom odchode nášho
drahého manžela, starého otca, 

prastarkého, brata a strýka  
Ing. ĽUDOVÍTA KRÁĽA z Veľkého Krtíša,

ktorý nás opustil 5. 8. 2012 vo veku 
nedožitých 81 rokov. Chceme sa poďakovať všetkým za prejavy

sústrasti a kvetinové dary. 
S láskou spomínajú: manželka Marta, vnučky Aneta a Adriana 

s rodinami a ostatní príbuzní.

Pohaslo slnko, 
na večnosť išlo spať

Sedemnásteho augusta 2012 dotĺklo 
srdiečko našej šľachetnej susedky 

pani ŽELMÍRY ZUZANIAKOVEJ. 
Vy, ktorí ste ju poznali, 

venujte jej tichú spomienku. 
Spomína sused 

Nezomiera ten, kto ostáva
v ľudských srdciach

"Prišlo to tak zrazu, nečakane a nádeje
na život už niet. Zostalo prázdne miesto 

v dome a pár nedokončených viet. 
Cítime obrovský smútok a žiaľ, zrazu nič

nie je také, akoby si človek prial..." 
S nesmiernym žiaľom si 2. 9. 2012 

pripomenieme 5.výročie, kedy dotĺklo 
láskavé srdce nášho drahého manžela, 

otca a starkého 
ANTONA KRKOŠKU z Veľkého Krtíša, 
ktorý nás opustil po ťažkej chorobe. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Pokojným spánkom odpočíva

"Čas plynie, smútok zostáva, tá strata 
v srdci bolieť neprestáva. 

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme, pri plamienku sviečky za 

Teba sa modlíme. Už len kyticu z lásky
Ti môžeme na hrob dať 
a na všetko spomínať."

Dvadsať rokov uplynie 31. 8. 2012 
od úmrtia nášho milovaného manžela, 

syna, ocka, starkého a brata 
JOZEFA SUJU z Viesky, 

ktorý zomrel vo veku 33 rokov. 
Kto ste ho poznali, spomeňte si... Kto ho mal rád, nezabudne... 

S láskou a úctou spomínajú: manželka Janka, dcéra Janka, vnuk 
Sebastian, mama, švagriná Ľubka s rodinou a ostatní príbuzní.

Kto ho mal rád, nezabudne

15.8. František Doboš, nar. v r. 1942 z Vinice,
Ladislav Huszár, nar. v r. 1932 z Kosíh n.
Ipľom, Vincent Iždinský, nar. v r. 1957 z V.

Krtíša, Margia Karáčonyiová, nar. v r. 1938 zo Širákova, 16.8. Mária
Nováková, nar. v r. 1929 z V. Krtíša, 17.8. Želmíra Zuzaniaková, nar. v
r. 1923 z V. Krtíša, Jaroslav Novák, nar. v r. 1963 z V. Krtíša, 18.8.
Imrich Sladovník, nar. v r. 1952 z Bátorovej, Alžbeta Šurinová, nar. v
r. 1934 z M. Krtíša, Pavel Pavlikovský, nar. v r. 1954 z Tisovca 

Opustili nás
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27.8. Silviám, 28.8. Augustínom, 29.8.
Nikolám a Nikolajom, 30.8. Ruženám,
31.8. Norám, 1.9. Drahoslavám, 2.9.
Lindám

Blahoželáme

14.8. Martin zo Sklabinej, 15.8. Peter z V.
Krtíša, 16.8. Dominika z Horných Strhár Narodili sa

28.8. Michal Varga, 31.8. Margia Antalová,
2.9. Anna Jakušová, Sonja Lupkanová

Jubilujúci 
Veľkokrtíšania

"Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal
a v srdci si nám iba bolesť zanechal.
Milovali sme Ťa, Ty si miloval nás, tú

lásku v našich srdciach, nezničí ani čas.
Zbohom, nestihol si povedať, len žiaľ 
v srdciach nás všetkých zanechať. 

Už nepočuť ten krásny hlas, prestali sa
ústa smiať. Tak veľmi si si prial, ešte žiť,
toľko veľa urobiť. Aj keby láskou vzbudiť

sme Ťa chceli, neozveš sa, viackrát. 
V smutný deň sme Ťa do tmavej studenej zeme uložili, kvetmi z

lásky obložili. Že čas žiaľ 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." 

Desať rokov uplynie 29. 8. 2012, kedy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a starký JÁN JOMBÍK z Veľkého Lomu. 

S láskou spomínajú: manželka Danka, syn Ján s manželkou
Zuzanou, syn Pavel s priateľkou Zuzanou a vnuk Adamko.

Osud je občas veľmi krutý

"Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechajúc všetkých, 
ktorých si rád mal." 

So smútkom v srdci oznamujeme
všetkým príbuzným, priateľom 

a známym, že po zákernej chorobe nás
17. 8. 2012 vo veku 49 rokov 

opustil náš drahý manžel, ocko, zať
a švagor JAROSLAV NOVÁK 

z Veľkého Krtíša z ulice Lučenskej. 
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Manželka Yvetta, syn Daniel a celá smútiaca rodina.

Utíchlo navždy
predobré srdce

Kupón vystrihnite, nalepte 
ho na hraciu kartu a spolu
na záver ich pošlite  alebo 

prinesiete ku nám, do redakcie.
Tým ste splnili podmienku 
zaradenia do žrebovania 

o pekné vecné ceny.         

AUGUSTOVÁ
KUPÓNKA

č.4

AUGUSTOVÁ KUPÓNKA

Nech jej dá Boh 
veľa zdravia

Je nám veľkým potešením 
zablahoželať k narodeninám našej

drahej maminke a starkej 
IRENKE KNAPEKOVEJ 

z Veľkého Krtíša, ktorá 24. 8. 2012
oslávila okrúhle jubileum 70 rokov.
"Na stole sedemdesiat červených
ruží, nech Ti to zdravíčko naďalej
slúži. Buď šťastná a nemaj chvíle

tiesne, nech sa slza v Tvojom oku,
nikdy nezaleskne. Želáme Ti k

Tvojmu jubileu pev−
né zdravie, šťastie, nech Ti v srdci iba
láska a spokojnosť rastie. Nech Pán

Boh sprevádza Tvoje kroky, aby si v
zdraví dožila ešte mnohé roky."

S láskou na oslávenkyňu myslia syno−
via Milan, Svetozár, Marian, Ján a dcéra

Irenka s rodinami, vnúčatá: Jakub,
Róbert, Nikolaj, Mišelka, Danka,

Vaneska, Johan, Ninka, Lianka a malý
Mathiasko posiela starkej veľkú pusu.

K blahoželaniu sa pripájajú Anka 
s manželom Lacim a so Simonkou a Lackom.

Dňa 24.8.2012 sa dožila krásneho jubilea
60−tych narodenín pani 

MÁRIA ZAŤKOVÁ zo Stredných Plachtiniec. 

Dnes si sa dožila prekrásnej chvíle, prešla si životom predlhé míle.
Prešla si krajinou bolesti, lásky, dovoľ nám pohladiť strieborné vlásky.

Veľmi ťa máme radi, najmä keď na stôl položíš tvoje voňavé koláče, 
každý sa vtedy od šťastia do sladka rozplače:

Keď na stôl položíš poháre, klobásku, čašu, 
za nič si nedáme, ňaničku našu.

Všetko najlepšiem k tvojim krásnym 
narodeninám Ti praje manžel Ján, brat Pavel 

s manželkou Annou, Zdenka s manželom Marianom, 
Jarko s manželkou Zuzkou a veľkú pusu ti posielajú

Maťko so Zuzankou a Zdenka s Johankou. 
K blahoželaniu sa pripájajú aj susedovci Svákovci, 

Kvietikovci Belicovci a Berecovci.

Blahoželanie pre ňaničku

GRILL BAR ZETKO,
Železničná, V. Krtíš

ZASE NOVÉ AKCIE!

Vypi 3x SPIŠ − Zábavu si zvolíš (šípky, stolný futbal, jukebox)
Vypi 3x VODKA GORAL MASTER  4.−tá VODKA ZDARMA

* KOFOLA ORIGINAL  0,15 eur/1 dcl 
* DOBRÁ SLIVKA 0,55 eur/4 cl 
* VODKA OBYČAJNÁ 0,35 eur/4 cl

Aktuálne cena a akcie nájdete na www.grillbarzetko.com 
a tiež v týždenníku POKROK

Odpadol 
na záchode

Epilepsia je nebezpečná choroba a jej
prejavy sa môžu objaviť nečakane a na
nečakonom mieste. Presvedčili sa o
tom aj hasiči z V. Krtíša, ktorých 18. 8.
privolali na pomoc k pacientovi, ktorý trpí
epileptickými záchvatmi. Ten na WC od−
padol tak nešťastne, že zakliesnil dvere a
záchranári sa k nemu nevedeli dostať.
Hasiči pomocou páčidiel zosadili dvere z
pántov a v spolupráci s RLP poskytli po−
stihnutej osobe predlekársku prvú pomoc
a  následne asistovali pri naložení pa−
cienta do vozidla RLP. − DD −PG−

Aj to sa 
môže stať
Pracovníci Rýchlej lekár−

skej pomoci požiadali 16.8.
hasičov o pomoc pri oslobo−
dení pacienta, ktorí na
Novohrad−skej ul. vo V.
Krtíši na drevenej lavičke str−
čil ruku medzi latky a neve−
del ju vytiahnuť. Hasiči po−
mocou hydraulického vyslo−
bodzovacieho náradia ruku
uvoľnili a pomohli pracovní−
kom RLP pacienta naložiť do
sanitky.            − DD − PG − 

Bodavý hmyz útočí
Aj v týždni od 13. do 19.8.  museli príslušníci OR HaZZ vo V. Krtíši od−

straňovať hniezda bodavého hmyzu, ktoré ohrozovali obyvateľov v blíz−
kosti obytných domov.  Hasiči zasahovali proti bodavému hmyzu v S.
Kľačanoch, Bušinciach a aj v okresnom meste V. Krtíš. Hniezda odstrá−
nili vo včelárskych oblekoch s pomocou sprejov proti bodavému hmyzu,
ktoré poskytli majitelia obytných domov.

70



4 / 27. august 2012

Príbeh troch najväčších lá−
sok stredovekého barda
Bálinta Balassiho spracova−
la do literárnej podoby Eva
Šoóšová, ktorá túto hru aj
naštudovala s hercami
Divadla bez groša z V.
Krtíša. Na hradnej bašte ho
18.8. mohli vidieť návštevní−
ci hradných Nočných pre−
chádzok. Podľa vyjadrení di−
vákov sa téma hry i výkony
účinkujúcich páčili a ako po−

vedala riaditeľka múzea
Mgr. Helena Ferencová, by
bola rada, keby sa toto
predstavenie na hrade ešte
zopakovalo. 
Na fotografii: Tri lásky B.
Balassiho, zľava Judita

(Darinka Králiková), Anna
Losonczy (Lenka

Stanková), Kristína Dobó
(Silvia Svákusová) 

Vpravo − Bálint Balassi
(Rado Sýkora) 

Pokojné nedeľné popoludnie naru−
šila v tejto obci hlučná hádka dvoch
na mol opitých mužov. Štyridsaťtri−
ročný Dezider vo svojom dome
podľa jednej verzie prípadu "vystrú−
hal" kvôli istej žene žiarlivostnú
scénu, počas ktorej obviňoval z ne−
kalých úmyslov s ňou 33 − ročného
Vladimíra, taktiež z H. Plachtiniec.
Z iného zdroja sme sa dozvedeli,
že spor vraj vznikol kvôli hádke o
existencii Boha. Mladší z mužov sa
však počas hádky choval pokojne,
čo Dezidera zrejme vyprovokovalo

natoľko, že schytil do rúk kuchyn−
ský nôž s takmer 15 centimetrovou
čepeľou a vyhrážal sa mu bodnu−
tím. Vladimír mu údajne povedal:
"Ak mi neveríš, tak ma zabi".
Dezider sa teda nenechal ponúkať
a vrazil mu asi polovicu dĺžky noža
do oblasti hrudníka, pričom mu sti−
hol spôsobiť aj rezné poranenie
palca ľavej ruky. Aj napriek značne
podguráženému stavu si Dezider
uvedomil, čo vykonal a utekal do
susedov hľadať pomoc. Sused mu
spočiatku nechcel veriť, ale keď u−

videl jeho zakrvavené ruky, rozbe−
hol sa pozrieť do domu, kde sa in−
cident odohral. Tam uvidel v kresle
sediaceho Vlada, prikrytého roztr−
hanou dekou. Odkryl ju a uvidel hl−
bokú ranu v mužovej hrudi. Vzápätí
zavolal políciu a záchranku. Z rany
poškodeného sa po ich príchode
valila spenená krv, Vladimír bol
však pri vedomí. Doba jeho liečenia
bola stanovená na asi jeden me−
siac, aj keď zo slov obyvateľov ob−
ce sme sa dozvedeli, že sa
Vladimírov stav zhoršil a je v sú−
časnosti (21.8.) veľmi vážny.
Presný motív činu, ktorý bol podľa
polície klasifikovaný ako úmyselné
ublíženie na zdraví, je stále v štádiu
vyšetrovania a muži zákona zatiaľ
ani jednu z verzií, ktorá incidentu

predchádzala, nepotvrdili. 
Deziderovi v prípade dokázania

viny a ak zranený prežije, hrozí ba−
sa natvrdo na 6 mesiacov až dva
roky. Domácich táto udalosť šoko−
vala, pretože obidvaja muži boli
vraj vždy bezproblémoví a dokonca
často mnohým v obci chodili vypo−
máhať pri manuálne ťažších prá−
cach. Ako sa viacerí zhodli, keby o−
baja neholdovali alkoholu, nič po−
dobné sa nemuselo stať. 

− MARIAN SEDLAČKO −

Motív krvavej hornoplachtinskej
drámy − žena či Boh?  

Ošúchané francúzske príslovie "Za všetkým hľadaj ženu" zrejme
platilo aj pri krvavej udalosti, ktorá sa stala v nedeľu 19.8. asi o dru−
hej poobede v Horných Plachtinciach. Náš okres v tom čase síce
žil smrteľným útokom pitbula na ženu v Sucháni, ľudská krv tiekla
aj na úpätí plachtinskej doliny.

Pod týmto heslom sa niesol
hlavný program folklórnych sú−
borov z Hontu na XVII. ročníku
Hontianskej parády v Hrušove
17. a 18.8. 2012. Ani v tomto ro−
ku neostala Hontianska paráda
nič dlžná svojej povesti a diváci

mohli vidieť festival tradičnej
kultúry, o ktorého vydarený
priebeh sa zaslúžili organizátori
a všetci obyvatelia Hrušova.
Fotoreportáž z Hontianskej pa−
rády prinesieme nabudúce. 

Od prameňa k plameňu 

K najviac obdivovaným činnostiam patrí tradičné pečenie chleba
v kamenej peci. Pri miesení lepníkov sa dobre zabávali (sprava)
Anna Bendíková, Anna Fašangová a Katarína Matúšovová. 

O mede, jeho využití i o ďalších produktoch sa hovorilo na Hradnom me−
dovaní, ktoré pripravili modrokamenskí včelári na hrade M. Kameň v sobo−
tu 18.8. Návštevníci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o včelách a
ich produktoch, hodnotili med v súťaži o ten najlepší a pochutili si aj na po−
ľovníckom guláši.                  

Zdravie od malých robotníčok

Tri lásky 
Bálinta Balassiho

Ilustračná 
fotografia

Teodor Kolodej (na malej foto vľavo) predsta−
vuje návštevníkom Hradného medovania
prednášajúceho Rudolfa Moravčíka z Piešťan,
ktorý toho o včelách, mede i jeho využití vie
naozaj veľa.  
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DIABLA NEMALI 
VÔBEC BRAŤ NA 
PRECHÁDZKU

Avšak samota švajčiarskeho
Slováka sa pomaly stáva samotou
strachu, ktorú najbližší susedia i o−
koloidúci turisti radšej zďaleka obí−
du. Veď okrem Diabla tu má ďal−
ších približne 20 psov plemien pit−
bul a americký stafordšírsky teriér.
Niektorí ľudia tvrdia, že psov chová
na psie zápasy, iní zas, že iba na pre−
daj. V každom prípade však má maji−
teľ chov tohto bojového plemena psov
riadne povolený a má  všetky potreb−
né vyšetrenia a potvrdenia od veteri−
nárov, či iných organizácií. Psy sú
chované na reťaziach a rozmiest−
nené po pozemku okolo domu.
Sú to však silné psy a už sa v
minulosti stalo, že sa jeden zo
psov odtrhol a dohrýzol sused−
ku, ktorá sa potom radšej od−
sťahovala. Sused Ján Martuš
sa obáva zobrať si na niekoľko
dní na prázdniny vnúčatá, aby
sa im náhodou niečo nestalo.
Najmä, keď samotný majiteľ čas−
to cestuje a nebýva doma. 

Počas jeho neprítomnosti sa
mu o psov starala 45−ročná
Dagmar A.  z Kuzmíc v topoľ−
čianskom okrese a jej 52−ročný
druh z okresu Nové Zámky. Ako
sme sa dozvedeli, tento partner−
ský pár dostal pokyny ako sa ma−
jú o psov starať, dokonca toho
najnebezpečnejšieho psa zo svor−
ky, Diabla, ani nemali vyvádzať na
prechádzku. S ním chodil iba majiteľ
a podľa našich informácií, aj on pri
tom býval ozbrojený. 

Keď sa partner v piatok poobede
vybral na nákup do dediny, ostala
žena sama so psami. Možno sa
potužila alkoholom (podľa dostup−
ných informácií sa obaja partneri
nenechali dlho ponúkať), nabrala
odvahu a s tým najnebezpečnejším
psom sa vybrala na prechádzku do
lesa. Muž sa vrátil z nákupu  pod−
večer, Diabol pobehoval voľne po
dvore a žena nikde nebola. Pes ho
začal napádať a muž sa skryl vo
vnútri domu. Na stole vraj našiel
napísaný odkaz od družky, že sa i−
šla prejsť s Diablom. Aj keď sa za−
čal o ženu obávať, strach z napad−
nutia psom mu nedovolil vyjsť na
dvor a ísť ju hľadať.   

Podráždený pes však nenapádal
iba jeho, ale púšťal sa aj do ostat−
ných psov uviazaných na reťazi.
Jeden zo súbojov sa mu však stal
osudným a priviazaný pes ho u−
smrtil. 

MUSELA TO BYŤ
HROZNÁ SMRŤ 
VO VEĽKÝCH 
BOLESTIACH 

Keď muž uvidel ráno ležať nehyb−
né telo Diabla na dvore, nabral od−
vahu. Zavolal ešte dodávateľa
granulí a spolu potom
išli hľadať ne−
zvestnú že−
nu. 

Bohužiaľ, jej telo našli v sobotu v
popoludňajších hodinách na okraji
lesného porastu už bez známok ži−
vota. Čo sa vlastne medzi ženou a
psom v lese stalo, môžeme iba
predpokladať. Žena ale musela
prežívať strašné chvíle a obrovskú
bolesť. Pravdepodobne niečím vy−
dráždila pitbula natoľko, že ten na
ňu zaútočil. Podľa predbežných vý−
sledkov súdnej pitvy bezprostred−
nou príčinou smrti ženy bol úrazo−
vý krvácavý šok pri mnohonásob−
ných hryzných poraneniach spôso−
bených chrupom zvieraťa. Pes na
vzpriamenú ženu pravdepodobne
zaútočil spredu, a keď spadla, hrý−
zol ju po celom tele. O agresivite
zvieraťa svedčí aj to, že podľa in−
formácií z dôveryhodného zdroja,
mala šatstvo aj spodné prádlo roz−

trhané na krvavé franforce. Časť jej
poranení svedčí o tom, že sa brá−
nila. Polícia prípad vyšetruje ako
trestný čin usmrtenia, obvinený za−
tiaľ nie je nikto.

Po tejto hroznej tragédii sa na
Slovensko vrátil aj majiteľ psov.

Ako povedal za smrť ženy sa ne−
cíti vinný, partnerský pár, ktorý
bol podľa neho konfliktný a ne−
pohrdol pohárikom alkoholu,
porušili jeho príkazy. Diablovi
mali iba vyčistiť koterec a dávať
mu žrať a piť. Nemali s ním
chodiť von. Ako však dodal, ke−

by bol vedel, že k takejto tragédii
dôjde, psa by bol už dávno utratil.
Zvlášť po tom, čo už napadol jednu
ženu. Ostatné psy sú vraj mierumi−
lovné a u neho na lazoch už iba
dožívajú. 

ZAKÁZAŤ, 
ČI NEZAKÁZAŤ? 

Posledné prípady útokov psov
na človeka znovu

otvorili otázky či nezakázať chov
bojových plemien, alebo či nepri−
jať nejaké prísnejšie podmienky,
ktoré by platili pri ich chove.
Poukazuje na to i Romana
Březinová zo Slobody zvierat.
Poslanci sa po posledných úto−

koch psov na ľudí zobudili a pri−
pravujú vraj legislatívne kroky,
ktoré by sprísnili chov bojových
plemien psov. Prísnejšie by sa
mali posudzovať majitelia všet−
kých psov pri útoku na človeka aj
malých. Proti úplnému zákazu
chovu sú aj niektorí špičkoví ky−
nológovia. Podporujú ich v tom
skúsenosti z niektorých krajín,
kde chovy niektorých plemien za−
kázali. Viedlo to potom k rozšíre−
niu nelegálnych chovov a kríženiu
zakázaných plemien, čo vedie k
vývoju ešte horších a nebezpeč−
nejších psov. Ochrancovia zvierat
a milovníci psov pritom jedným
dychom dodávajú, že nebezpeč−
ným sa pes stáva výchovou.

V každom prípade však, ako po−
vedal Ján Martuš, budú susedia
trvať na tom, aby majiteľ chov ne−
bezpečných pitbulov na Suchánskych
lazoch zrušil. 

−P. GAŠPAROVIČ−

Tak totiž volali psa − pitbula, ktorý  v piatok 17.8. zabíjal na Suchánskych lazoch. Pes napadol 45−roč−
nú ženu a spôsobil jej zranenia, na následky ktorých zomrela. Tragédia na Suchánskych lazoch otrias−
la počas víkendu našim okresom i Slovenskom. Veď iba pred niekoľkými dňami napadli psy fotografa
pri Bratislave.  Pitbula, bojové psie plemeno, choval na samote asi 4 kilometre od obce neďaleko od−
bočky na Trúbiaci kameň, Tibor Veščičík (70 r.) Slovák žijúci vo Švajčiarsku. Nádherné prostredie
Plachtinských i Suchánskych lazov, ich malebné zákutia s domčekmi aj na nemožných miestach lákajú
obyvateľov veľkých miest, aby si tu kupovali samoty na oddych, aby v tichu a pokoji okolitých lesov na−
čerpali nové sily a energiu. 

Pre prečin vyhrážania a ublíženia na zdraví v spolupáchateľstve začali
policajti z V. Krtíša trestné stíhanie voči dvom mužom (23 a 24 rokov) z
D. Lomu. Obaja mladíci 7.6. asi o 22.30 hod.  večer napadli pred dvera−
mi rodinného domu jeho majiteľa 49−ročného obyvateľa z D. Lomu. Muža
začali biť päsťami a drevenou pálkou. Ten sa snažil ukryť v dome, kde
spadol. Násilníci vošli otvorenými dverami za ním a muža ležiaceho na
zemi naďalej fyzicky napádali. Napadnutý muž utrpel pri útoku zranenia,
z ktorých sa liečil 14 dní. Prípad je ešte v štádiu vyšetrovania a obidva−
ja obvinení sú stíhaní na slobode.

− Z informácií hovorkyne KR  PZ BBSK spracoval PG− 

Muži ho napadli vo vlastnom dome

Ukradli naftu
aj motúzy 

V čase od 16.00 hod 30.7 do
6.30 hod. 31.7. doteraz neznámy
páchateľ vnikol popod oplotenie
do areálu poľnohospodárskeho
družstva v Dolinke. Z tu zapar−
kovaných 2 traktorov ukradol
spolu 900 litrov nafty a z odsta−
vených poľnohospodárskych
strojov motúzy používané pri li−
sovaní slamy − celkovo 8 kotúčov
po 9 kilogramov. Páchateľ spô−
sobil majiteľovi škodu vo výške
približne 1 300 eur. 

Tibor Veščičík má na samote  ďalších približne 20 psov 
plemien pitbul a americký stafordšírsky teriér. 

Jeho susedia trvajú na tom, aby majiteľ chov nebezpečných
pitbulov na Suchánskych lazoch zlikvidoval. 

Žena zomrela v tesákoch Diabla

Ilustračná fotografia
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o ž n o ,
že nie tak intenzív−
ne, ale určite s rovna−
kým nadšením sa na
svoju olympiádu kaž−
dý rok pripravujú žiaci
a žiačky materských
škôl vo V. Krtíši. V
tomto roku súťažili na
športoviskách areálu
materskej školy na
Hviezdoslavovej ul. deti
z Materskej školy na
Poľnej a alokovaných tried
(AT) na ul. Červenej armády,
Hviezdoslavovej, SNP a
Tučekovej. Po slávnostnom nástu−
pe, sľube športovcov a zapálení o−
lympijského ohňa vedúcim odboru
sociálneho, školstva a kultúry MsÚ
V.Krtíš Mgr. Ľudovítom Filickým, sa
začali športové súťaže. Deti zo všet−
kých tried MŠ sa snažili podať čo
najlepšie výkony za podpory svojich
kamarátov zo škôlky i niektorých ro−
dičov, ktorí prišli svoje ratolesti po−
vzbudiť. Na športové výkony naj−
mladšej generácie Veľkokrtíšanov
bol zvedavý aj primátor mesta Ing.
Dalibor Surkoš, ktorý ich tiež prišiel
povzbudiť. A hoci výsledky pochopi−
teľne nemohli byť porovnateľné s tý−

m i
n a

skutoč−
nej olympiá−

de, snaha a nadše−
nie detí bolo možno oveľa
väčšie.   

Žiaľ, výbornú športovú,
olympijským duchom
znásobenú náladu, de−
ťom prekazil dážď už po
prvej disciplíne. Deti s
napätím čakali na roz−
hodnutie školského o−

lympijského výboru a or−
ganizačného štábu kedy a

ako, sa bude v olympiáde
pokračovať. 

(Pokračovanie na str. 7)

Olympijské ideály spoznávali aj detskí športovci
Celý svet s napätím sledoval súťaže XXX. Olympijských hier, ktoré boli na prelome júla a augusta v Londýne. 

Obdivoval výkony jednotlivých športovcov i kolektívov, ktorí sa na športový sviatok pripravovali štyri roky. 

Slávnostný nástup súťažiacich, výboru a celý otvárací ceremoniál olympijského dňa dokonale 
„nažhavil“ malých športovcov na ich oduševnené výkony

M
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(Dokončenie zo str. 6)
Keď im jeho predsedníčka, zástupkyňa riadi−

teľky MŠ na Poľnej ul. Mgr. Soňa Lomnická o−
známila, že sa na športoviskách zídu znovu už
o dva dni, neboli deti také sklamané a rozchá−
dzali sa oveľa spokojnejšie.   
A aj keď to už o dva dni nebolo za takej pod−

pory svojich kamarátov a pozornosti verejnos−
ti, deti svojimi výkonmi ukázali, že v nich je o−
lympijský, športový duch a prekonávali sa v po−
dávaní kvalitných športových výkonov. Za všet−
kých súťažiacich aspoň mená víťazov jednotli−
vých súťaží chlapcov i dievčat: 
Kop na bránu chlapci: René Madács, AT
na ul. SNP;  Nikolka Geregayová, Poľná, 

Skok znožmo: Sebastián Menihardt, Poľná;
Nina Havrilová, Poľná

Kolobežka: Michal Bendík, POH; Dominika
Šútová , Poľná

Beh: Ján Nemčok, Š. Tučeka; Dominika
Číriová, Poľná

Hod tenisivou loptičkou: Andrej Tóth,
Poľná; Liliana Horváthová, POH. 

V súťaži družstiev boli najúspešnejší reprezentanti
MŠ na Poľnej ul., ktorí zvíťazili pred žiakmi z AT na
Hviezdoslavovej a tretí skončili žiaci z Červenej
armády.    Text a foto: − P.GAŠPAROVIČ − 

Deti i školský olympijský výbor boli
nakoniec spokojní. Radosť zo špor−
tovania im neprekazil ani dážď a za
mohutného povzbudzovania podá−
vali drobci najllepšie výkony, aké
dokázali. Veď boli na olympiáde,

hoci len na škôlkárskej J
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Nielen pre miestnych, ale i oby−
vateľov zo širokého okolia a rodá−
kov pripravila obec folklórny prog−
ram na prírodnom amfiteátri. V
slávnostnom príhovore bola vy−
zdvihnutá história obce, významné
medzníky v živote jej obyvateľov,
prítomnosť, ale aj plány do budúc−
nosti. V kultúrnom programe vystú−
pili folklórne súbory z okolitých de−
dín z Bátorovej, Opatovskej Novej
Vsi, Kosíh nad Ipľom, FS Prameň z
Dolnej Strehovej, FS Krtíšan,
Krtíšanček, deti zo ZUŠ v Modrom

Kameni, evanjelický spevokol
Cesta z Malej Čalomije a ľudoví
rozprávači − kmotrovci Juraj Matiaš
a Mária Kropáčová z FS Bažalička
z Plachtiniec a Príbeliec. 
Počas osláv si účastníci podujatia

pochutnali na troch druhoch výbor−
ných gulášov, občerstvení a zákus−

koch, ktorí upiekli šikovné žienky
pracovníčky z menších obecných
služieb. Príjemné počasie, ktoré
nám prialo, dobrá hudba, vynikajú−
ca nálada, stánky s cukrovinkami,
to všetko spolu s hudobným prog−
ramom tvorilo kulisu obecných o−
sláv, ktoré trvali do neskorých ve−

černých hodín. 
Organizátori ďakujú za sponzor−

stvo súkromným podnikateľom a
všetkým, ktorí sa aktívne podieľali
na príprave a realizácii obecných
osláv.

− NORA HLAČOKOVÁ − 

Maločalomijčania majú za sebou nezabudnuteľný slávnostný deň 

Prvú augustovú nedeľu žila Malá Čalomija oslavami, ktoré sa niesli
v duchu 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci z roku 1342.

Návštevníci osláv pookriali pri ľúbivých tónoch domáceho evanjelického spevokolu Cesta

Agačinka Bátorová a Folklórny súbor Prameň z D.Strehovej patrili taktiež k spestreniu osláv

Najmladšiu generáciu folkloristov na dni obce zastupoval 
FS Krtíšanček

Diváci mali počas celého dňa 
o zábavu postarané
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V prvom zápase remizovali futba−
listi  FK Hrušov s dorastom Dlhej
nad Oravou 1:1. Až na penalty
Hrušovčania zvíťazili 3:1. V druhom
zápase si domáci hráči TJ
Družstevník Dlhá nad Oravou po−
radili s hráčmi z neďalekej obce TJ
Tatran Chlebnice 2:1. Pekným
spestrením turnaja bol zápas býva−

lých hráčov
O r a v s k é h o
Podzámku a domá−
cich, ktorý sa skončil
remízou 2:2. V zápa−
se o 3.miesto dorast TJ
Družstevník Dlhá nad
Oravou zvíťazil nad TJ Tatran
Chlebnice 5:3. Potom si zmerali si−

ly žiaci domácich so žiakmi FK
Hrušov. Domáci zvíťazili 3:1. V sa−
motnom finále turnaja si hráči do−
máceho TJ Družstevník hravo po−
radili s hráčmi FK Hrušov. Zvíťazili
6:0 a zaslúžene obhájili prvenstvo
na turnaji. Ceny zúčastneným
mužstvám odovzdal starosta Dlhej
nad Oravou Ing. Ján Kamas.

Turnaj navštívil i známy súčas−
ný futbalový reprezentant

Slovenska Erik Jendrišek,
ktorý z Dlhej nad Oravou
pochádza. 

Za príjeme strávený
deň na Orave sa chceme
poďakovať "nášmu"

Jankovi Kamasovi. Želá−
me mu veľa úspechov v ú−

rade starostu na krásnej
Orave.

− ANTON BENDÍK −

V Dlhej nad Oravou majú
Hrušovčania dobrých priateľov

Telovýchovná jednota Partizán Hrušov usporiadala 15. 7. 2012 zájazd na futbalový turnaj na sever náš−
ho Slovenska do Dlhej nad Oravou. Táto známa obec v okrese Dolný Kubín, ležiaca na brehoch rieky
Oravy, má vyše 1300 obyvateľov. Jej pekné, priam už družobné vzťahy s Hrušovom, či už na poli špor−
tovom, ale i kultúrnom, sú založené na zaujímavom fakte, že starosta Dlhej nad Oravou Ing. Ján Kamas
je rodák z Hrušova. Aj 6. ročník futbalového turnaja O pohár starostu obce sa uskutočnil pod jeho záš−
titou. 

Futbalová turnajová atmo−
sféra je skvelá aj na Orave

Ako  nám povedala mladá pracov−
níčka DD Zuzana Krahulcová, ktorá
bola s deťmi ako výchovný dozor,
deti sa na tento tábor veľmi tešili.
Veď na podobnom viacdňovom po−
byte z DD boli po prvý raz.   
Z. Krahulcová: "Spolu s  riaditeľ−
kou DD a OZ Jasmín, ktoré sme
založili spolu s mamou a pro−
stredníctvom, ktorého organizuje−
me pre deti rôzne podujatia, sa
nám podarilo zariadiť tento tábor
pre naše deti. Na jednodňové vý−
lety chodievame častejšie, ale na
viacdňovom  sme ešte neboli.
Deťom sa tu veľmi páči." 

Aj počas nášho rozhovoru so Z.
Krahulcovou sa deti rozbehli po are−
áli a využívali jeho možnosti. Čo ale
rozhodlo, že si vedenie DD a OZ
Jasmín vybrali práve Kupko
Aquatermal  Strehová v D.
Strehovej? 
Z. Krahulcová: "Keď sme sa už
rozhodli, že urobíme letný tábor
pre deti, hľadali sme na internete
možnosti pobytu na Slovensku.
Vyberali sme podľa toho, aký je
veľký daný areál, čo ponúka a aj
podľa možností, ktoré ponúka pre
deti, pretože sú tu aj deti so špe−
ciálnymi potrebami.  Každé dieťa
je špecifické, niečím  výnimočne.
V tomto zariadení nám vyšli v ú−
strety hneď od prvého telefonic−
kého kontaktu a preto sme sa roz−
hodli pre Kupko Aquatermal
Strehová."

Deti nemajú čas 
na nudu 

Ako nám povedala Z. Krahulcová,
urobili dobre a deťom sa tu veľmi pá−
či. Sú nadšené z možností, ktoré im
ponúka areál kúpaliska. Porovnáva−
jú to s tábormi, ktoré absolvovali, aj
mimo DD, na iných miestach a D.

Strehová je podľa nich SUPER. 
Z. Krahulcová: "Deti tu nemajú
čas nudiť sa. Chvália si množstvo
atrakcií, medzi ktorými jedno−
značne vyhráva  tobogán. Tešia
sa z vírivky, z toho že tu majú aj
teplú vodu, páči sa im, že sú von−
ku a že tu majú toľko miesta a
môžu sa jašiť. Starším deťom sa
páčia večerné  diskotéky, že sa
môžu trochu zabaviť aj pri hudbe
a tanci." 
Počas pobytu nestrávili  deti celých

desať dní iba pri bazénoch. Boli sa
pozrieť aj na hrade v M. Kameni, kde
obdivovali vystúpenie sokoliarov a
páčili sa im exponáty múzea bábkar−
ských kultúr a hračiek a urobili si aj
vychádzku po okolí D. Strehovej.
Bazény im však večer už chýbali a
so staršími deťmi sa Z. Krahulcová
musela isť ešte v ten deň aj vykúpať.  
Z. Krahulcová: "Deti sú z tohto pro−
stredia a možností, ktoré ponúka

proste nadšené. Ale nielen zaria−
denia kúpaliska Kupko Aquater−
mal  Strehová sú výborné. Musím
sa poďakovať  aj celému perso−
nálu.  Prístup  vedenia a zamest−
nancov Kupka k nám je veľmi sr−
dečný, otvorený a veľmi ústreto−
vý. Máme zadarmo vstup na kú−
palisko, zdarma máme desiatovú
polievku, urobili nám narodenino−
vú párty a veľmi ochotne upiekli
koláče." 

Sociálne zameraná
politika

Takéto slová sa veľmi dobre počú−
vajú. Čo ale viedlo vedenie
Aquaparku k tomu, že umožnilo
stráviť krásnych 10 dní deťom z DD
vo svojich priestoroch, sme sa spý−
tali manažéra Ing. Ľubomíra
Dobrockého:
"Keď  mi zatelefonovala Zuzana
Krahulcová z DD  a informovala
sa, či by pre deti z DD nemohli

dostať nejakú zľavu na vstupnom,
hneď som o tom informoval riadi−
teľa. Spoločne sme si sadli a
zhodli sme sa, že si ľudí, ktorí ro−
bia niečo pre deti vážime a roz−
hodli sme sa, že deťom a ich
sprievodu počas celého pobytu
umožníme vstup do bazénov za−
darmo.  Celá politika nášho zaria−
denia a manažmentu je zameraná
sociálne a aj týmto príkladom
sme chceli ukázať, že sme prí−
stupní aj takýmto možnostiam."

Za tento prístup si Kupko
Aquatermal  Strehová určite zaslúži
vďaku nie iba od detí,  ale aj od ve−
denia DD a OZ Jasmín.  Na záver
nášho rozhovoru so Z. Krahulcovou
som sa jej spýtal, ako sa jejpáči v D.
Strehovej. 

Z. Krahulcová: "Veľmi sa mi tu pá−
či. Ja som na termálnom kúpalis−
ku v D. Strehovej už raz bola, ale
ešte ako dieťa. Vtedy to však ešte
nebolo takto pekne vystavané,
nebolo to také krásne.  Som veľ−
mi rada, že sme tu mohli s deťmi
stráviť nádherných 10 dní a mys−
lím si, že Kupko Aquatermal
Strehová  je to najlepšie, čo sme
mohli pre deti vybrať." 

Desať nádherných dní na Kupku
Práve toľko trval pobyt 20 detí z Detského domova (DD) vo Valaskej v areáli ter−

málneho kúpaliska Kupko Aquatermal  Strehová v D. Strehovej.  Od stredy 8.8.
až do piatka 17.8. sa 12 chlapcov a 8 dievčat vo veku od 6 do 16 rokov mohlo do
sýtosti vyšantiť v bazénoch areálu, kam mali vďaka vedeniu spoločnosti Kupko
Aquatermal  Strehová, voľný vstup.  

Deti sa na kúpalisku vyšantili do sýtosti a svoju
vedúcu Z. Krahulcovú by nedali za nič.

Podobne ako aj  Lukáš a Justín (vpravo)
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PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

− Ovčie a kravské údené a neúdené syry, − ochutené bylinkami, cesnakom,
gyrosom − parenice, korbáče, syry, − maslo, tvaroh, bryndzu i žinčicu. 

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

Naše výrobky neobsahujú konzervačné látky 
a môžete si ich kúpiť vo vákuovom darčekovom balení

ako syrové alebo obložené taniere. 
Bližšie informácie dostanete u nás osobne alebo na: 

tel. č.: 0907 847 775, 48 304 44,  
info@farma−baranek.eu

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov.

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť
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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

05
 −1

2

l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 14,00 eur,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 

l opravy traktorov. 
PRI ZAKÚPENÍ BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK 
ALEBO KOTÚČOV VÝMENA ZDARMA.

MELSERVIS, s. r. o.
(areál LIAZ−u), Ul. Osloboditeľov 46,

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok
od 8.00 − 17.00, sobota na objednávku.

Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 
www.melservis.szm.com
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0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .


