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4.2. Július Bereš, 5.2. Elena Bradňanská,
Emília Kubalošová, 6.2. Albína Hantkeová,
7.2. Zlata Gáliková, 8.2. Elena Kokayová,
MUDr. Milan Uhrin, Anna Mazurkievičová

Jubilujúci
Veľkokrtíšania

"Čas plynie a život sa končí. 
Zostanú len slzy, smútok a spomienky...

Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť, 
musel si zomrieť, i keď si tak veľmi

chcel medzi nami žiť."
Rok uplynie 8. februára 2013 od úmrtia
nášho milovaného manžela a otca 
JURAJA HRDINU z Veľkého Krtíša. 

My, ktorí sme ho mali radi, nezabúdame.
Vy, ktorí ste ho poznali, chvíľkou ticha spomínajte. 

Manželka Mária, dcéry Adriána a Katarína a syn Adrián. 

"Kto sa hlboko vryje do srdca,
nikdy sa z neho vevytratí."  
Tento týždeň 8. februára uplynie rok,

kedy sme sa navždy rozlúčili 
s našim kolegom 

JURAJOM HRDINOM z Veľkého Krtíša.
Za tichú spomienku ďakujú

a spomínajú: bývalí kolegovia 
z Bane Dolina, a. s.

Tichá spomienka na otca...
...a na dobrého kolegu

So slzami v očiach a so smútkom 
v srdci si 7. 2. 2013 pripomenieme 

15. výročie, kedy nás navždy opustil
manžel a starý otec 
JÁN ROTARIDES. 

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

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme, pri plamienku sviečky si na

Teba spomíname. Už len kyticu z lásky Ti môžeme na hrob dať 
a na Teba spomínať." 

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú: manželka a milovaná
vnučka Katka. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Čas plynie, smútok
zostáva

Dňa 9. 2. 2013 uplynie rok, kedy
nás navždy opustil pán 

ŠTEFAN SOZANSKÝ z Veľkého Krtíša
vo veku 66 rokov. Veľmi nám chýbaš 

a ostávaš v našich srdciach večne živý.
S láskou na Teba spomínajú: 

manželka, sestra, brat a ostatná rodina. 

Deň po dni sa míňa
v smutnom kalendári

"V neznámy svet odišla si spať, 
zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 

Odišla si, ostali sme sami, 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 kvetov
môžeme Ti na hrob dať, chvíľu postáť

a tíško spomínať."
Dňa 6. 2. 2013 uplynie 14 rokov 

od chvíle, kedy nás navždy opustila 
naša matka, starká a svokra 

MARIE JÓRIOVÁ z Veľkého Krtíša. 
Kto ste ju poznali, spomeňte si na ňu s nami. 

S láskou spomínajú: synovia, nevesty a vnúčatá.

S láskou spomíname

Úsmev si zachovaj, 
pekné chvíle 

prežívaj
Všetko najlepšie budeme želať
NORKOVI SZÓKONTOROVI 

z Fiľakova, ktorý 5. 2. 2013 bude
mať 10 rokov. Starí rodičia, krstná

mama s Michalom Norkovi 
zo srdca venujú tieto riadky: 
"Dnes krásny sviatok máš,

už desať rokov život 
spoznávaš. 

Prajeme Ti len
krásne

dary, nech sa Ti vždy všetko darí, 
v láske, v šťastí život uži, zdravie

stále nech Ti slúži."

Poďakovanie za starostlivosť  
Touto cestou sa chcem poďakovať celému kolektívu lekárov

a sestričiek z geriatrického oddelenia vo VšNsP, n. o., vo Veľkom
Krtíši za vysoko profesionálny prístup a vzornú zdravotnú
starostlivosť. Vďačný pacient PAVEL ZACHAR z Veľkého Krtíša

22.1. Helena Bendeová, nar. 1926 z
V.Krtíša, 26.1. Ján Ďuriš, nar. 1945 z
Príbeliec, 27.1. Ladislav Nagy, nar. 1950

z Dolinky, 28.1. Marta Ballová, nar. 1940 z V. Čalomije,  Ondrej
Patvaros, nar. 1944 z V. Krtíša, Imrich Péter, nar. 1937 z
Opatovskej Novej Vsi

Opustili nás
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Aj tu už od skorých ranných
hodín pracovali zamestnanci
spoločnosti a odhŕňali sneh z
chodníkov i ciest.  S ich prá−
cou boli spokojní aj obyvatelia
Viničiek, i keď sa našli aj kriti−
ci. Sťažovali sa najmä majite−
lia motorových vozidiel, ktorí
mali problém dostať sa z par−
kovacích miest na cestu. Aj
keď si odhrnú sneh spred au−
ta, stáva sa že prejde auto s
radlicou a kopu snehu majú
späť. Niektorí z tých, ktorí ma−
jú zaplatené parkovacie mies−
to sa pýtajú, či by Mesto ne−
malo od snehu očistiť aj tieto
individuálne parkovacie mies−
ta, ak si za ne obyvatelia pla−
tia, napríklad pracovníkmi na
aktivačných prácach.  Iste by
sa dali očistiť od snehu aj par−
kovacie miesta na okraji vo−
zovky, to by ich ale museli
majitelia vozidiel uvoľniť.
Takto si ich musia očistiť sami
a pritom sa báť, že ak očiste−
né miesto opustia, po návrate
ho už nemusia nájsť voľné .
To je však už o spoločen−
skom uvedomení si každého
majiteľa vozidla. Zatiaľ však
môžeme byť  so zimnou údrž−

bou v našom meste spokojní. 
Situáciu v parkovaní na

Viničkách, a to nielen v zim−
nom období, by malo zlepšiť
78 novopostavených garáží v
oplotenom areáli, s výstavbou
ktorých sa začalo v júni 2011.
Cena garáží, ktoré sú napoje−
né na elektrickú energiu  a
vedie k nim betónová prístu−
pová komunikácia  je 5500
eur a doteraz je ich už obsa−
dených štyridsať. Prednostné
právo na kúpu garáží, ktorých
výstavba sa realizovala v zá−
ujme riešenia dopravy a skva−
litnenia služieb obyvateľom o−
kresného mesta, mali občania
Viničiek  a ďalší záujemcovia
sa môžu informovať na
Mestskom úrade vo V. Krtíši.

Na skvalitnenie dopravnej si−
tuácie v meste, rekonštrukciu
chodníkov, miestnych komu−
nikácií a parkovísk Mesto vy−
členilo pre rok 2013 250 000
eur. 

Fotografie zachytávajúce
snehovú situáciu na našom
najväčšom sídlisku skôr pri−
pomínajú idylku tatranských
sídlisk,  ale vcelku so zimnou
údržbou v našom meste mô−
žeme byť spokojní. Všetkým,
ktorí,  či už s mechanizmami
alebo s lopatami  odpratávali
od skorých ranných hodín
sneh z našich chodníkov a
parkovacích miest v meste, si
zaslúžia našu pochvalu a po−
ďakovanie.  

−P. GAŠPAROVIČ −

Tohtoročná zima ukazuje svoju krásu i silu
Spokojnosť s odhrnutými chodníkmi a parkovacími plochami v centre mesta bola aj v
pondelok 28. 1. Ako je to však na našom najväčšom sídlisku na Ul. Boženy Němcovej −
na Viničkách, sme sa boli pozrieť osobne s redakčným fotoaparátom. 

Zasnežené Viničky

Vyhrnutá bola nie iba hlavná cesta 
prechádzajúca sídliskom, 

ale aj cesty za obytnými blokmi

Parkovacie miesto si musí upratať 
každý majiteľ auta sám

Miesto na zimné hry si deti
našli aj na tomto sídlisku

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY,
INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:

°Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor 
vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva  
školstva SR. Č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

° najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm b) 
zákona č. 596/2003 Z.z.

° vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 odsek 7 
zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných  
zamestnancoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,

° osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
° zdravotná spôsobilosť
° orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,
° základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
° znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy, upravujúce problematiku 

školstva − riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl 
a školských zariadení, výchovno−vzdelávací proces a pod.),

° znalosť práce s PC
° riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
° predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy, 
° flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému 

zaťaženiu,
° spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
° Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
° doklady o vzdelaní (overená kópia)
° doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
° štruktúrovaný profesijný životopis, 
° písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy,
° výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
° lekárske potvrdenie  o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon

činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
° písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na 

účely výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2 zákona č. 428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 

° čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe 
žiadosti.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť o potrebné doklady do výberového konania je potrebné
doručiť do  25.2.2013  do 12.00 hod. na adresu:

Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová
Obálku označte heslom "Výberové konanie − riaditeľ ZŠ s MŠ −

NEOTVÁRAŤ" s uvedením odosielateľa a adresy.
Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí

spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy najmenej 7 dní
pred jeho konaním. 
Ďalšie informácie:  Obec Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná
Strehová, tel.: 047/4897169, fax: 047/4911499,  obec@dolnastrehova.sk

V Dolnej Strehovej, 4. 2. 2013      Ing. Dušan Mališ − starosta obce

Obec Dolná Strehová podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta
RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Dolná Strehová

so sídlom I.Madácha č. 3, 991 02 Dolná Strehová
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FEBRUÁROVÁ KUPÓNKA
Stačí, keď kupón vystrihnete, nalepí−
te ho na hraciu kartu z minulého čís−
la a na záver ju pošlete  alebo prine−
siete ku nám do redakcie. Tým ste
splnili podmienku zaradenia do žre−
bovania o pekné vecné ceny.           

VEĽA ŠŤASTIA!

FEBRUÁROVÁ
KUPÓNKA

č.2

Horeli sadze
Požiar na Jarmočnej ul. v M.

Kameni oznámili na operačný dis−
pečing hasičov v pondelok 14. 1.
Na miesto požiaru vyrazili 3 hasiči
s cisternou CAS 30, ktorí po prí−
chode na miesto zistili, že ide o
požiar sadzí v komíne rodinného
domu. V čase príchodu jednotky
na miesto zásahu, bolo ohnisko v
kotle na pevné palivo uhasené
majiteľom rodinného domu. 

Skrížený kamión
Nepriaznivé počasie začiatkom 3.
týždňa sa pravdepodobne podpí−
salo aj pod nehodu, ktorá sa stala
v katastrálnom území obce Pôtor.
Na ceste II triedy medzi Pôtrom a
D. Strehovou havaroval 14. 1. kami−
ón. Keď na miesto nehody prišli hasi−
či, našli kamión s návesom skrížený
cez štátnu cestu a následkom nárazu
z neho vytekala chladiaca kvapalina.
Príslušníci odtiahli nákladné vozidlo
na bezpečné miesto mimo štátnu ces−
tu a zamedzili úniku prevádzkových
kvapalín.  

Spracoval: kpt. Ing. DUŠAN
DRIENOVSKÝ

Ukradol televízor
Obyvateľka V. Krtíša  oznámila

na polícii, že niekedy v čase od
8.1. do 15. 1. sa do jej bytu na Ul.
B. Nemcovej na 2. poschodí vlá−
mal doteraz neznámy páchateľ,
pričom dvere bytu boli riadne u−
zamknuté. Z bytu ukradol LCD te−
levízor, čím 19−ročnej žene spôso−
bil škodu vo výške približne 300,−
eur. 

Ďaleko nezašiel
Doteraz neznámy páchateľ 16. 1.

približne o 20.10 hod. ukradol
spred obchodného komplexu na
Lučeneckej ul. (Sandokan) riadne
uzamknuté vozidlo Škoda
Octavia. Krádež oznámil 42−ročný
muž, pričom v aute boli aj doklady
a platobné karty s menom ozna−
movateľa. Vozidlo bolo na lízing a
patrilo lízingovej spoločnosti z
Piešťan. Po vozidle bolo vyhláse−
né pátranie a polícia ho už 17. 1.
našla v neuzatvorenej garáži na
Pálavskej ceste vo V. Krtíši. 

− npor. Mgr. JANA 
VRBICKÁ, KR PZ−

Spoloènos� KLAS, s.r.o.  
obsadzuje pozíciu: 

ADMINISTRATÍVNY 
PRACOVNÍK 

Pracovná náplň: správa nájomných zmlúv, 
podpora pre manažérov, administratíva. 

Požadujeme: MS Office − pokročilý, schopnosť  
učiť sa nové veci, ctižiadostivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

Zameranie na poľnohospodárstvo výhodou. 
Životopis zasielajte na koci@agro−movino.sk.

Chlapec potom vyliezol
po plynovej rúre až k o−
kienku na poschodí, kto−
ré rozbil a vošiel dnu. V
predajni ukradol spodnú
časť kovovej pokladne s
drobnými mincami, svie−
tidlo, rozobral aj počíta−
čovú zostavu, ale z nej
nič neukradol. Pokladňu
rozbil sekerou na záhra−
de rodinného domu a na−
šiel v nej väčšie množ−
stvo kovových mincí v
hodnote približne 112
eur. Svietidlo však stratil

cestou. Majiteľke spôso−
bil krádežou a poškode−
ním okna škodu vo výške
približne 140,− eur. 

Mladík svojim nero−
zumným správaním, kto−
ré malo pokračovanie,
potvrdil pravidlo, že pá−
chateľ sa vracia na mies−
to svojho činu. Počas
dňa si všimol, že na poš−
tu prišiel balík, a hoci ne−
bol adresovaný jemu,
rozhodol sa pozrieť sa,
čo je v ňom. Vrátil sa te−
da k budove pošty, kde

rozbil okno vedúce do
priestorov pošty a vnikol
dnu. Svojím konaním
však spustil hlásič naru−
šenia priestoru − alarm,
naľakal sa a ušiel.
Policajti tohto mladistvé−
ho páchateľa vypátrali aj
vďaka policajnému psovi,
ktorý ich doviedol až k
bydlisku páchateľa.
Rozbitím okna spôsobil
Slovenskej pošte škodu
vo výške 30,− eur. 

Z policajných zdrojov
spracoval: 

− P. GAŠPAROVIČ −

Ten sa už dlhšiu dobu snažil u−
držať svoj vzťah so 16−ročnou
priateľkou rôznymi vyhrážkami a
aj fyzickými útokmi. Ešte 16. 1.
sa približne od 6.30 hod. snažil
dostať do bytu dievčiny v obyt−
nom dome, napriek tomu, že na
jeho vyzváňanie a klopanie mu
majitelia neotvárali. Využil však
príležitosť, keď jeho priateľka vy−
prevádzala do školy mladšieho
brata a otvorila dvere. Mladý
muž ju aj za použitia fyzického
násilia pretlačil dovnútra bytu,
kde spadla. Dievčaťu sa podarilo
zavolať si na pomoc pred jeho ú−

tokmi susedku, pred ktorou sa
mladík vyhrážal, že si podreže ži−
ly.  Následkom týchto, ale i ďal−
ších útokov mu jeho priateľka po−
slala 23. januára večer SMS
správu, že ich vzťah končí. Ráno
24.1 okolo 8.00 hod. ju 18−ročný
mladík napadol na verejnom
priestranstve pred obytným blo−
kom a strhol jej z uší náušnice s
tým, že jej ich vráti, ak bude dob−
rá. Náušnice však odniesol do
záložne vo V. Krtíši, kde ich pre−
dal, čím dievčaťu spôsobil škodu
vo výške približne 100 eur.
Mladík je stíhaný na slobode. 

Ani prosby, ani hrozby Pôtorčanovi 
nevrátia lásku, no môžu ho stáť slobodu... 
Vyšetrovateľ vo V. Krtíši vzniesol 25. januára obvinenie pre

zločin lúpeže, vydierania a porušovania domovej slobody vo−
či 18−ročnému mladíkovi z Pôtra. 

Dvakrát a dosť...

Keď ešte len 14−ročný mladistvý obyvateľ Pôtra videl, že predavačka v pre−
dajni rozličného tovaru v Pôtri, ktorý sídli v bočnom krídle budovy Slovenskej
pošty, zatvorila a odišla preč, pokúsil sa o vlámanie do tejto predajne. 



5 / 4. február 2013

l Pani riaditeľka, mohli by ste
nám povedať niečo o histórii
Strednej odbornej školy  vo
Veľkom Krtíši?
− Vznik Strednej odbornej školy

siaha do roku 1980, kedy vzniklo
Stredné odborné učilište strojárske
vo Veľkom Krtíši. Pripravovalo kva−
lifikovanú mládež na robotnícke
povolania v strojárskych a elektro−
technických profesiách pre podniky
LIAZ, TESLA, Baňa Dolina a iné. V
roku 1993 zriaďuje Krajský úrad v
Banskej Bystrici v priestoroch
Stredného odborného učilišťa
Strednú priemyselnú  školu. Táto
škola prispieva významnou mierou
k rozšíreniu ponuky štúdia pre žia−
kov regiónu v oblasti moderných
technických vied akými sú elektro−
technika so zameraním na počíta−
čové systémy a technicko−informa−
tické služby v elektrotechnike.
Spojením týchto dvoch škôl v roku
2002 vzniká Združená stredná
škola vo Veľkom Krtíši. Od roku
2002 prebieha výučba v novopo−
stavenej modernej budove, ktorá
svojou zaujímavou architektúrou a
polohou osloví mnoho žiakov a ši−
rokú verejnosť, nakoľko sa nachá−
dza v bezprostrednej blízkosti  au−
tobusovej zastávky, ako aj najobý−
vanejších sídlisk mesta Veľký Krtíš.
Od septembra 2008 škola nesie
názov Stredná odborná škola. V

roku 2012 vzniklo v areáli SOŠ
školské multifunkčné ihrisko, ktoré
žiaci školy využívajú počas hodín
telesnej a športovej výchovy ako aj
mimoškolských aktivít.

l Aká je súčasná situácia na va−
šej škole?
− V súčasnosti sa Stredná odbor−

ná škola vo Veľkom Krtíši zameria−
va na aktuálne požiadavky trhu
práce a pripravuje žiakov v elek−
trotechnických profesiách so za−
meraním slaboprúdovú elektro−
techniku, počítačové siete. V stro−
járskych profesiách sa zameriava
na techniku a prevádzku dopravy a
obrábanie kovov, v profesiách po−
čítačovej grafiky  a v ekonomic−

kých profesiách so zameraním na
cestovných ruch. 

Cez mnohé projekty EU sa žiaci zú−
častňujú výmenných stáží v krajinách:
Nemecko, Grécko, Portugalsko, kde
žiaci získajú europas.

l Vyjadrili by ste sa nám aj k sú−
časnej situácii v školstve, ktoré
je v poslednej dobe medializova−
né?

− Naše finančne podhodnotené
školstvo potrebuje, aby si predsta−
vitelia vlády a štátu konečne uve−
domili, že kvalitné vzdelanie mlá−
deže je zárukou a istotou do bu−
dúcnosti. Vzdelávať a vychovávať v
školách s tak obmedzenými finan−
čnými prostriedkami ako máme v
našom školstve a zároveň čakať,
že výsledkom vzdelávania a vý−
chovy bude mládež dostatočne pri−
pravená pre  činnosť, ktorú bude
vykonávať o 10 až 15 rokov, je ilú−
zia.
Teší ma však, že v tak nepriazni−

vej dobe si naša škola drží svoje
postavenie, že sa postupne zvyšu−
je počet záujemcov o štúdium, na−
koľko i v tomto roku sme naplnili

počet plánovaných žiakov pre prijí−
manie do prvého ročníka. Ukazuje
sa, že je v našej spoločnosti  ešte
stále dosť ľudí, ktorým záleží na
kvalite vzdelávania, ktorí  vedia o−
ceniť, že hoci je potrebné počas
štúdia vynaložiť viacej úsilia pre
dosiahnutie dobrého výsledku, ale
je to dobrá investícia do budúcnos−
ti.

l Máte pred školou postave−
ných pekných obrovských sne−
huliakov. Kto bol autorom nápa−
du postaviť ich?

−Pred školou sa po vyučovaní
strhla obrovská guľovačka, kde
chlapci − tretiaci, zrealizovali aj ná−
pad postaviť snehuliakov. Tak
vznikli až traja snehuliaci, ktorí bo−
li prekvapením pre deviatakov na
Dni otvorených dverí. Teší ma, že i
v tomto zimnom období sa podari−
lo areál školy zaujímavo spestriť.

l Máme už za sebou síce viac
ako mesiac nového roku, ten
školský sa prehupol do druhej
polovice, ale aj tak − čo by ste
chceli zaželať žiakom a kolegom
do roku 2013?
− Prajem  všetkým našim žiakom

a učiteľom, aby sa podarilo situá−
ciu v školstve zlepšiť, aby sme ma−
li dostatok finančných prostriedkov
na neustálu inováciu technického
vybavenia školy, a aby celá spo−
ločnosť pochopila, že súčasná in−
vestícia do vzdelania sa prejaví v
dobre pripravenej spoločnosti  v
budúcnosti. − red −

„Deviataci, je čas správne sa rozhodnúť...“

V školskom roku 2013/2014
SOŠ vo Veľkom Krtíši ponúka 

ŠTUDIJNÉ 4−ROČNÉ ODBORY UKONČENÉ MATURITNOU 
SKÚŠKOU − MATURITNÉ VYSVEDČENIE:

2675 M  elektrotechnika,
3447 K  grafik digitálnych médií,
6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu,
3765 M  technika a prevádzka dopravy.

UČEBNÉ ODBORY 3−ROČNÉ UKONČENÉ ZÁVEREČNOU 
SKÚŠKOU − VÝUČNÝ LIST, S MOŽNOSŤOU POKRAČOVANIA 

V 2−ROČNOM NADSTAVBOVOM ŠTÚDIU UKONČENÉ 
MATURITNOU SKÚŠKOU − MATURITNÉ VYSVEDČENIE:

2683 H 15 elektromechanik−úžitková technika,
2433 H  obrábač kovov,
6475 H  technicko−administratívny pracovník.
Bližšie informácie na tel.č.: 0911 494 496, zbosmanova@gmail.com

Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš, pripomína:

V súčasnosti je veľmi dôležité pre deviatakov základných škôl vybrať si strednú školu a na nej študijný alebo u−
čebný odbor tak, aby kroky žiakov po ich ukončení nemuseli smerovať rovno na úrad práce. Školou s perspek−
tívnym výhľadom do budúcnosti je v našom okrese aj Stredná odborná škola vo Veľkom Krtíši. Rozprávame sa
s jej riaditeľkou Ing. Zuzanou Bosmanovou.

Ing. Zuzana Bosmanová, 
riaditeľka SOŠ V. Krtíš

Na hodinách vládne super 
atmosféra, podobne aj mimo
nich. Tretiaci si areál školy
skrášlili megasnehuliakom
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Nocľaháreň vo V. Krtíši pre osoby, kto−
ré nemajú kde na noc skloniť svoje hlavy,
alebo  napríklad nestihli z rôznych príčin
posledný spoj do svojich domovov, je k
dispozícii už siedmu sezónu. V tejto sezó−
ne je otvorená od októbra denne od 20:00
hod. do 8:00 hod. Využívať ju môžu rov−
nako muži ako aj ženy od 18 rokov, za
striktných podmienok: žiaden alkohol, ani
iné omamné látky a zaplatený poplatok vo
výške 1 euro �a 50 centov� pre tých, ktorí
majú potvrdenie o hmotnej  núdzi.
Ubytovaní majú k dispozícii okrem izby so
sociálnym zariadením aj kuchynku a prá−
čovňu. Od začiatku sezóny až do polovi−
ce januára (14.1.) poskytlo toto sociálne
zariadenie nocľah už  592 krát. Najmladší
nocľažník mal 19 rokov a najstarší 69 ro−
kov. Najviac nocľažníkov, a to 15, bolo v
noci z 3. na 4. januára. 

Mesto Veľký Krtíš sa kvôli nepriaznivým
poveternostným klimatickým podmienkam
posledných dní rozhodlo urobiť ústretový
krok k ľuďom bez trvalého bydliska a mi−
moriadne otvorilo nocľaháreň aj počas
dňa. Toto rozhodnutie tí, ktorí služby noc−
ľahárne využívajú, privítali a v nocľahárni
môžu počas nepriaznivého, mrazivého
počasia stráviť 24 hodín.

−red−

Aj v tomto roku sa pri pamätní−
ku K. Mikszátha v záhrade jeho
pamätného domu v obci, zišlo
niekoľko desiatok obdivovateľov
tohto literárneho velikána, aby si
pripomenuli 166. výročie jeho na−
rodenia. 

V priestoroch Múzea všetkých
privítala riaditeľka Mgr. Gabriella
Jarábik. Slávnostným príhovorom
si významného rodáka uctila sta−

rostka Sklabinej Bc. Marta
Kálovcová a prítomným hosťom
sa prihovoril aj Attila Mizsér, šéf−
redaktor mesačníka Palóc  zo
Szécsényu. Po položení vencov k
buste tohto velikána, pokračovala
milá spomienka vo  vnútorných
priestoroch múzea. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Aby sa poštová zásielka dostala
k adresátovi včas, je treba na nej
zreteľne a presne napísať jeho ad−
resu. Na poštových doručovateľoch
je, aby sa včas a neporušená do−
stala do správnych rúk. Veru, poš−
tárčina nie je ľahké povolanie.
Poštoví doručovatelia musia svoju
zmenu zvládať za každého počasia
s niekoľkokilovými taškami, v kto−
rých musia mať utriedenú všetku
poštu určenú pre svoj rajón. Ibaže
okrem toho musia byť poštoví doru−

čovatelia občas aj veľmi vynalieza−
ví a chytrí, hlavne vtedy, ak na o−
bálke, nie je správne napísané me−
no, priezvisko adresáta, či ulica a−
lebo chýba popisné číslo domu, ale
aj vtedy, keď sa písmo nedá prečí−
tať. Niekedy je skutočne problém
adresáta vypátrať a poštár musí
preukázať svoje pátracie schopnos−
ti ako detektív.     

Veľkokrtíšanka Paula Hrončeková
ostala prednedávnom veľmi zasko−
čená, keď si z poštovej schránky
vybrala zásielku, na ktorej bola na−
písaná adresa veľmi skomolene.
Na obálke bolo napísané: Paula
Komenského, Okružná 3, 990 01,
Veľký Krtíš. Odosielateľom bola istá
internetová spoločnosť, ktorá on−li−
ne predáva svoje výrobky a pani

Paule poslala jednu zo
svojich reklamných zá−
sielok, keďže dávnejšie
bola ich zákazníčkou. 

"Zásielku som dosta−
la 11. januára na do−
mácu adresu, kde bý−
vam." Keďže pani Paula
pracuje ako úradníčka
na Mestskom úrade vo
V. Krtíši od roku 1975 a
obyvateľkou mesta
Veľký Krtíš je od roku
1976, pozná ju veľa ľudí.
Napadlo ju preto, že dô−
vtipná poštová doručo−
vateľka Pavlina
Sozanská vedela skom−
binovať jej krstné meno
s adresou zamestnáva−
teľa a ulicou jej trvalého
pobytu.  
"Myslím si, že niekto−

rí iní doručovatelia by
sa so zásielkou s takto
nepresne napísanou
adresou ďalej neza−
oberali. Chcem sa pre−
to našej poštárke Pavlínke poďa−

kovať za jej doruče−
nie a zároveň chcem
vyzdvihnúť prácu
všetkých poštových
doručovateľov, ktorí
to pri roznášaní poš−
ty majú veľakrát sťa−
žené a adresátov
musia vedieť doslo−
va vypátrať," − oceni−
la služby a pohotovosť
ich poštárky Paula
Hrončeková. Hoci sa
to možno niekomu zdá

ako malicherné, potešilo ju to. A
drobných radostí života nikdy nie je
dosť, to dobre vie hrdá stará mama
troch vnúčikov  Filipka, Deniska a
Lea, pre ktorú bol uplynulý rok veľ−
mi smutný. V roku 2012 ju opustila
jej milovaná mama, ktorá sa veno−
vala zbieraniu liečivých rastlín a
rozpoznávaniu ich účinkov na člo−
veka. Touto svojou užitočnou záľu−
bou pomáhala nielen, sebe ale aj
svojim blízkym, čo v pani Paule vy−
volalo záujem, aby sa ďalej ona ve−
novala zbieraniu liečivých rastlín. 

− Text a foto: EDIT − 

Nocľaháreň je
otvorená aj cez deň

Medzi najvýznamnejších maďarských spisovateľov patrí aj Kálmán Mikszáth. Autor mnohých ro−
mánov a poviedok, ktoré čerpajú aj z nášho regiónu sa narodil 16. 1. 1847 v Sklabinej.  Na svojho
slávneho rodáka Sklabinčania nezabúdajú a každý rok v spolupráci so SNM − Múzeum kultúry
Maďarov na Slovensku pripravujú v deň jeho narodenín malú spomienkovú slávnosť.

Na svojho rodáka nezabúdajú

Poštári občas detektívmi
Hoci svojich blízkych a priateľov dnes častejšie zaplavujeme ese−

mes−kami a e−mailami, klasické listy a pohľadnice posielame naďalej.
Stále sa nájdu ľudia, ktorí vezmú do ruky pero, či zapnú počítač, vy−
tlačia list či napíšu pohľadnicu a nelení sa im ich odniesť na poštu. 

Podujatie si nenechala ujsť
ani Mikszáthova

obdivovateľka Eva Šoóšová

Uctiť pamiatku slávneho rodáka si prišlo do Sklabinej mnoho jeho obdivovateľov

Obálka s takouto 
adresou bola 
poriadnym 
rébusom...

Poštárka Pavlina Sozanská  skombinovala
krstné meno s adresou zamestnávateľa,

ulicou trvalého pobytu a adresátku vypátrala 

Pani Paula je svojej poštovej
doručovateľke vďačná

alebo Poštárka Pavlinka pomohla pani Paule
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Veľmi pomaly a s problémami sa
rozbieha zimná lyžiarska sezóna v je−
dinom zimnom stredisku nášho okre−
su v Lomníku na D. Lome. Napriek to−
mu sa vďaka zlepšeným klimatickým
podmienkam a umelému zasnežova−
niu podarilo pre milovníkov lyžovania
spustiť lyžiarsky vlek a 19. 1. 2012 o−
tvoriť  toto stredisko pre lyžiarov. 
Vedúci strediska Ľuboslav Mikula:
"Napriek ťažkostiam sa nám poda−
rilo pripraviť podmienky v našom
stredisku na dobrej úrovni a mohli
sme otvoriť tohtoročnú sezónu.
Naša zjazdovka je približne 500
metrov dlhá s prevýšením 105 met−
rov. Je to stredne náročný svah,
ktorý je hlavne v druhej polovice
značne strmý. Vlek má kapacitu
600 osôb / hod. V súčasnej dobe
máme dostatok snehu. Okrem
zjazdového lyžovania si tu môžu

svoju kondíciu vyskúšať aj bežci
na lyžiach. Pre milovníkov tohto
športu sme pripravili trať o dĺžke
približne 2,5 kilometra."

Stredisko je zamerané skôr na jed−
nodňovú a rodinnú lyžovačku.
Chodievajú sem lyžiari z nášho a oko−
litých okresov i susedného Maďarska.
Počas sezóny je vlek v prevádzke v
stredu štvrtok, piatok a sobotu od
17.00 do 20.00 hod a v sobotu a v ne−
deľu od 9.00 do 16.00 hod. Cez sviat−
ky a prázdniny je stredisko otvorené
ako počas víkendu.  Cena 2−hodino−
vého lístka na vlek je 8 eur pre do−
spelých a 6 eur pre deti, poldňový sto−
jí 9 a 7 eur a celodenný lístok 13 a 10
eur. 

Lyžiarov na svahu sme sa spýtali

ako sa im páči v tomto stredisku a
ako sa im lyžuje. 
Ivan Samson, V. Krtíš: "Je tu cel−
kom dobre. Zjazdovka je pomerne
dobre upravená, aj keď je trať tro−
chu zľadovatená. V tomto roku sa
lyžujeme po prvý raz a sme tu už
od rána. Dole zjazdovkou sme zišli
asi 12−13 krát a už je to cítiť v no−
hách. Pre dnešný deň končíme,
ale určite toto stredisko ešte na−
vštívime."
František Sásik, V. Krtíš: "Na začia−
tok sezóny je zjazdovka dobre pri−
pravená. Kto chce, môže si tu dob−
re zalyžovať. Sme radi, že s rodi−
nou nemusíme ďaleko cestovať,
ak si chceme trochu zajazdiť na
lyžiach." 

Darinka Komllosyová, Bratislava:
"Sme tu na návšteve a sme milo
prekvapení, že tu je takáto mož−
nosť lyžovania. Radi sme ju využi−
li. Sneh je celkom dobrý, zjazdov−
ka pre bežných lyžiarov celkom
vyhovujúca." 

Lyžiari stredisku, ktoré spravuje
Prvá družstevná, a.s., D. Lom, prajú
dlhú sezónu. Len keby aj počasie bo−
lo také, ako sa na zimu patrí a sezó−
na bola čo najdlhšia. Želajú si to iste
nielen milovníci zjazdového lyžova−
nia z okolia V. Krtíša, ale aj samotní
prevádzkovatelia lyžiarskeho stredis−
ka Lomník v D. Lome.  Aké sú aktu−
álne podmienky na lyžovanie v
tomto stredisku sa môžete infor−
movať na t. č. 487 41 10;  alebo na
stránkach www.holidayinfo.sk.  

− P. GAŠPAROVIČ −

ála kultúrneho domu vo
Veľkom Krtíši bola obsadená
do posledného miestečka a

prinášali sa aj náhradné stoličky.
Jednoduchú kulisu na otvorenom
javisku tvorili pôvabné dedinské
domy s rukopisom Mgr. Art Silvie
Svákusovej, ktorá dokázala vtipne
a nezameniteľne vyjadriť, že tie
domčeky sú naozaj plachtinské.
Priedomie sa zaľudnilo svojráznymi
postavičkami, ktoré akoby prišli z

polovice minulého storočia, a už is−
krili vtipom, ľubozvučným nárečím
ako rodení Plachtinčania, rozohrá−
vali svoje "pletke", ktorými okoreňo−
vali každodenný život. Ženy ako tu−
lipány hrdo a prirodzene nosili pre−
krásny kroj, vzácne kultúrne dedič−
stvo, jemným, občas aj ráznejším
zavlnením bokov rozohrávali "zvo−
nenie" svojich sukníc. Chlapi boli
presvedčiví v hre kto z koho, kto je
lepší, odvážne brali do vlastných

rúk aj spravodlivosť. Celé predsta−
venie sprevádzal potlesk a salvy
smiechu obecenstva, ktoré na zá−
ver nadšenými ováciami ďakovalo
za nevšedné veselé predstavenie.

Nuž, bravo, pán Matiaš! Tento
vzácny folklorista si pripísal ďalšie
ku svojim mnohorakým aktivitám, a
to autorstvo a réžiu úspešnej vese−
lohry podľa spomienok na život v
rodnej dedine.

Bravó, páni herci! Po svojich pra−
covných povinnostiach ochotne
zhodili únavu z pliec a dlhé hodiny
nacvičovali týždeň čo týždeň túto
hru, tak ako aj všetky predošlé a

popritom stíhali pripravovať ďalšiu. 
Úspech tejto hry predurčuje pred−

staviteľku starenky Borky, pani
Máriu Faybíkovú predniesť svoju
prorockú repliku "Spadne z čereš−
ni" ešte na mnohých javiskách.
Spomenula som si na nášho neza−
budnuteľného rodáka Ďuska
Pántika, ako by reagoval na toto
predstavenie? Priam ho počujem
hovoriť: "Milučičkí moji! Boli ste
úžasní. Som na vás hrdý ... a
mám vás rád."

Vďaka, že má kto oživiť hrdinov
rôznych príbehov hrou, do ktorej
vkladá svoje srdce. Vďaka, že ich
má kto prijať s otvoreným srdcom.
Bravó, Divadlo bez groša! 

− EVA ŠOÓŠOVÁ  −

Občianske združenie "Divadlo bez groša" Veľký Krtíš 17. januára 2013 
uviedlo premiéru ľudovej veselohry z autorského pera Juraja Matiáša 

SPADNE Z ČEREŠNI
S

Lyžiari mieria na Lomník 

Vedúci strediska
Ľuboslav Mikula

Lyžiarom sa na Lomníku páči a zjazdovku si pochvaľujú

Protagonisti veselohry si na záverečnej klaňačke vyslúžili
standing ovation od zaplnenej sály kultúrneho domu
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Z Veľkého Lomu pochádza
ANNAMÁRIA ONDRÍKOVÁ, ktorá
tento mesiac bude mať 5 mesia−
cov.  Svojim rodičom robí veľkú ra−
dosť a je pre nich malou princez−
ničkou. Annamária už začala ob−
javovať svet okolo seba a u−
smeje sa na každého, kto na
ňu prehovorí. No najradšej má,
keď je okúpaná a má plné
bruško.  

Súťaž o najsympatickejší manželský pár

Manželia Monika a Tomáš
Tóthovci sa rozhodli skúsiť
šťastie v našej súťaži, v ktorej
vám postupne predstavujeme
mladomanželské páry z celého okresu.   

Tomáš, ktorý má 28 rokov pochádza zo Štúrova a 23−ročná Monika,kto−
rá sa slobodna volala Sisterová, pochádza z Bušiniec. Zoznámili sa cez in−
ternet. Po dlhodobom spoznávaní cez internet sa rozhodli stretnúť aj o−
sobne. Bola to láska na prvý pohľad, pretože si hneď padli do očí. Na
Monikine 21.narodeniny v marci 2011 sa s Tomášom zasnúbili. Do stavu
manželského vstúpili 16. júla 2011 v rímsko − katolíckom kostole v
Bušinciach. Svadbu mali v Lučenci v hoteli Reduta. Po svadbe si Monika
s Tomášom zariadili spoločné hniezdočko lásky v Štúrove. A potom nasle−
dovala ich svadobná cesta do Talianska. "Navštívili sme Benátky. Na na−
šej krásnej svadobnej ceste sme si užili každú chvíľku. A pekné chví−
le prežívame spolu stále. Sme šťastní, že sme sa našli" − povedali nám
mladomanželia Tóthovci.

KUPÓN (I. kategória)
Manželia Monika 
a Tomáš Tóthovci

Detská tvár Pokroku 2012

KUPÓN  
ANNAMÁRIAANNAMÁRIA
ONDRÍKOVÁONDRÍKOVÁ

Kategória: 0-3roky 

" Milá redakcia! Volám sa Kamila Rýsová a mám 13 rokov.
Bývam v malebnej dedinke. Volá sa Veľký Lom. Nedávno som si
listovala staré časopisy. Ako som tak listovala, našla som v jed−
nej strane dieru. Pri tej diere bolo moje meno. Ten časopis bol z
roku 1999, niekedy na jar. Proste to bola nádhera. Keď som to
zbadala, uvedomila som si, že ja som bola v Pokroku
a moja sestra bude tiež. Som nesmierne rada, že
aj vtedy bol Pokrok. A veľmi sa chcem poďa−
kovať svojim rodičom, ktorý ma tam prihlási−
li a teraz tam bude moja sestrička. A hlavne
redakcii Pokrok, že som sa tam dostala −
jedno veľké ĎAKUJEM."  
Pisateľku tohto listu ako prvú odmeňu−
jeme v súťaži, ktorú sme pred časom vy−
hlásili : 2 x 20 = 40 rokov  = 40 eur a pro−
síme Kamilku Rýsovú, aby si prišla k
nám do redakcie pre 20 eur. Milí čitate−
lia, píšte nám aj vy svoje zážitky a
skúsenosti s jubilujúcim Pokrokom 
A HRAJTE KAŽDÝ MESIAC O 2 XA HRAJTE KAŽDÝ MESIAC O 2 X
20 EUR. 20 EUR. 

Prvé tri páry v obidvoch kategóriach získajú tieto ceny:

2 HLAVNÉ CENY,
 v hodnote po 100100 eur 

venoval AQUATERMAL STREHOVÁ a zahŕňa
l Neobmedzený vstup do vitálneho sveta 

v HOTELI AQUATERMAL STREHOVÁ, 
v ktorom manželia môžu využiť  −  Tri vnútorné bazény  

(v tom aj jakuzza) − Saunový svet (štyri druhy sáun − suchá, infra, 
bylinková a soľná) − Tepidárium l Romantickú večeru vo dvojici 

l Noc v Hoteli AQUATERMAL  STREHOVÁ l Raňajky

2X SVIETIDLÁ
podľa 

vlastného
výberu 

z predajne 
KA − PA

svietidlá,
Ul. nemocničná,

Veľký Krtíš 
v sume po 40 eur 

2x KOLEKCIU DÁMSKEJ 
A PÁNSKEJ KOZMETIKY

od ORIFLAME v sume po 50 eur
venuje Marcela Krnáčová − Olšiaková,

Nám. Škultétyho, Veľký Krtíš 

Ak sa chcete prihlásiť do súťaže o Najsympatickejší manželský
pár, ktorá má 2 kategórie ( do 3, a viac ako 20 rokov spoločného 
života) neváhajte a svoje fotografie prineste do redakcie do 15.
februára 2013. Šance na výhru svojim favoritom zvýšite počtom
zaslaných kupónov, ktoré si zo starších čísel Pokroku môžete 
kúpiť priamo v redakcii. Informujte sa na č.t. 047/ 48 303 42. 

K maličkej Annamárii musíme niečo veľmi milé dopísať.K maličkej Annamárii musíme niečo veľmi milé dopísať.
Zvyčajne chodia do súťaže prihlasovať svoje detičky rodiZvyčajne chodia do súťaže prihlasovať svoje detičky rodi −−
čia a starí rodičia. Annamáriu do súťaže prihlásila jej starčia a starí rodičia. Annamáriu do súťaže prihlásila jej star −−
šia sestra, ktorá nám okrem popisu bábätka napísala: šia sestra, ktorá nám okrem popisu bábätka napísala: 

Ľudia chcú milovať svo−
jich hrdinov a zároveň
sa z nich smiať. Juraj
Jánošík je najznámej−
ším predstaviteľom
zbojníka na Slovensku,
z ktorého sa stal postu−
pom času mýtus. Ľudo−
vá slovesnosť a neskôr
umenie vytvorili z
Jánošíka heroickú ume−
leckú postavu. Kultový

muzikál o najznámejšom slovenskom hrdinovi, známy z dlhoročného ú−
činkovania na doskách SND, prišiel do Jánošíkovho rodného kraja. Žilin−
ská inscenácia ponúka bigbítovú úpravu klasického muzikálu v hudobnej
úprave Pavla Cabadaja, kde Jánošíka hrá frontman skupiny Arzén
Jaroslav Gažo. Autori: Ernest Bryll, Kataryna Gärtnerová. Réžia: Anton Šu−
lík. Účinkujú: Jaroslav Gažo a.h., Barbora Švidraňová a.h./Lucia Korená a.h.,
Nadežda Jelušová a.h., Boris Zachar, Lukáš Púchovský, Branislav Bačo,
Marcel Cebula a.h., Rudolf Vitos a.h., Pavol Klimašovský, Jaroslav Vitos a.h.,
Radovan Kianica, Anna Hulmanová, Dorota Letenajová a.h./Réka Derzsi,
Kristína Sihelská a folklórny súbor ROZSUTEC. Info: 047/483 03 47

MAĽOVANÉ NA SKLE
20.2.2013   19:00, Kultúrny dom Veľký Krtíš


