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"Deň po dni sa míňa v našom smut−
nom kalendári. Rok s rokom si podá
ruku zas. Že čas všetko zahojí, to sa
len tak hovorí. Ani po roku nezmizli
vrásky žiaľu z našich tvári a bolesť 

ukrytá je hlboko v nás. 
Tvoje oči nikdy neuvidia slnko 

vychádzať ani zapadať. 
Tvoje pery sa už nebudú nikdy smiať

ani s nami rozprávať. 
Odišla si navždy a nám zostal nekonečný žiaľ." 
Vo veku 41 rokov nás 18.4.2012 navždy opustila 

naša milovaná ZITKA KNÁPEKOVÁ z Veľkého Krtíša. 
My, ktorí sme ju milovali, nezabúdame a vy, 

ktorí ste ju tiež poznali a mali radi, chvíľkou ticha spomínajte s nami. 
Smútiaci rodičia, dcéry Dianka a Sofinka, 

súrodenci a všetci príbuzní a známi.   

Pred rokom si bola
ešte s nami

"Tak náhle odišla duša Tvoja, zavrel si
oči, chcelo sa Ti spať, že si nám nestihol

povedať, ani "zbohom, rodina moja, 
drahá." Do večnosti odišiel si tíško, 

zaplakal každý, kto Ťa pre Tvoju dobrotu
a lásku mal rád. Odišiel si od nás, my 
ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť 
v srdciach tých, ktorí Ťa milovali. 

Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme
dať, tichú modlitbu odriekať a s láskou na Teba spomínať. 

Už navždy Ti prestali hviezdy 
svietiť a slnko hriať, ale Tí, ktorí Ťa radi mali, 

neprestanú na Teba spomínať."
Dňa 8. 4. 2013 nás opustil náš drahý otec a starý otec 

MILAN ĽUDMA vo veku 65 rokov z V. Krtíša z Venevskej ulice. 
So zármutkom v srdci na Teba spomínajú: syn Miňo s manželkou
Ankou, syn Daniel s priateľkou Aďkou, vnúčatá David, Dianka,

malý Danko, celá smútiaca rodina, susedia a známi. 

Tak náhle odišla 
Tvoja duša...

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

Čas plynie, slzy vánok suší, 
no bolesť v našich srdciach neutíši."
Dňa 21. apríla 2013 uplynie rok, keď

nás vo veku 76 rokov navždy opustila
naša drahá mamička, starká, prastarká 

a sestra HELENA GUBÁNIOVÁ z Glabušoviec. 
S láskou každý deň na Teba spomínajú: dcéra Jutka, 

syn Jaroslav s manželkou, 
vnuci Miroslav a Gabriel s rodinami a sestra Matilka.

Čas plynie, slzy 
vánok suší

Prišlo to tak zrazu, nečakane a nádeje 
na život už niet, zostalo prázdne miesto 

v dome a pár nedokončených viet. 
S hlbokým zármutkom oznamujeme 

všetkým príbuzným, priateľom a známym,
že 3. 4. 2013 nás vo veku 72 rokov 

opustil náš drahý manžel, otec, starký a
kamarát VOJTECH KRNÁČ z Kosihoviec.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a

kvetinové dary. Naše poďakovanie patrí aj personálu oddelenia
dlhodobo chorých vo VšNsP, n. o., vo Veľkom Krtíši za vzornú

starostlivosť a ľudský prístup. 
So stálou spomienkou v srdci sa lúči celá smútiaca rodina. 

V našich srdciach ostaneš
navždy s nami

Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi
prajte a v srdci večnú spomienku 

na mňa si zachovajte. Nebolo mi súdené
s Vami dlhšie žiť, nadišla moja chvíľa 
kedy som musel ísť. Slniečko ma viac 

nezobudí, zaspal som tíško keď odchádzal
deň a v tichu  senianskeho cintorína 

snívam svoj večný sen. 
Dňa 12. 4. 2013 sme si pripomenuli 

2. výročie, čo navždy odišiel náš drahý manžel, otec, starký,
svokor a prastarký MIROSLAV FRANÍK zo Senného 

S láskou spomína smútiaca rodina. 

Nebolo mi súdené s Vami
dlhšie žiť

Narodili sa z obce Dačov Lom:  Peter Gonda, nar. 25.4. v Lučenci,
Jakub Riasz, nar. 18.6. v Lučenci, Denis Kováč, nar. 27. 7. vo
Zvolene, Jana Kováčová, nar. 21.8. vo Zvolene, Michaela
Horváthová, nar. 28. 9. v Lučenci, Vivien Matisová, nar. 1.11. vo
Zvolene.
Zomreli z  Dačovho Lomu: 15. 1. Júlia Rohoňová, nar. 2011, 25. 6.
Anna Pavlovkinová, rod. Kňažková, nar. 1932, 17. 12. Vladislav
Pavlis, nar.1949,  24. 4. Anna Šajbanová, rod. Šajbanová, nar. 1953.
Zomreli zo Sucháňa: 26. 3. Ján Madaj, nar. 1926, 29. 6.  Mária
Pivarčeková, rod. Šajbanová, nar. 1931,  17. 8. Dagmar Adamcová,
rod. Ilčíková, nar. 1967, 12. 11. Pavel Bohov, nar. 1952.

Z minuloročných zápisov v matrikách okresu
Matričný úrad Dačov Lom

Prosíme všetkých našich inzerentov −  čitateľov, ktorí nechali u nás 
za ostatné roky fotografie svojich drahých do spoločenskej rubriky,

aby si pre ne prišli do redakcie, pretože sa nám tieto fotografie 
nahromadili a svedomie nám nedovolí, aby sme vaše chýbajúce

a často možno jediné snímky z rodinných albumov vyhodili...

Nechýba vám fotografia?

Zadávatelia oznamov do Spoločenskej rubriky súhlasili so spracovaním svojich
osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z .z. o ochrane osobných údajov.

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.3Tento mesiac hráte 

o hlavnú cenu 
− permanentku do wellness −

sáun a bazénov HOTELA
AQUATERMAL STREHOVÁ

V HODNOTE 85 EUR
a ďalšie hodnotné ceny

Víťazi marcovej kupónky sú známi 
Aj do marcovej pokrokovej kupónky ste sa opäť zapojili vo veľkom počte, čo
nás veľmi teší, že  sme vás touto súťažou zaujali. Šťastie sa tentoraz  usmia−
lo na PAVLA ZÚRA z Veľkého Krtíša, ktorý vyhral permanentku na 10 dvoj−
hodinových vstupov do spa a wellness (bazény, štyri druhy sáun, jakuzza...) v
hodnote 85 eur, ktoré venoval HOTEL AQUATERMAL STREHOVÁ.
Druhú cenu −  manikúru v koženom puzdre vyhráva EVA PREPELICOVÁ z
Malého Krtíša a 3. miesto knihu a DVD podľa vlastného výberu v redakcii vy−
hráva BOŽENA VÝBOCHOVÁ zo Sucháňa. 
Víťazom blahoželáme a pre ceny sa môžu zastaviť v ktorýkoľvek pracovný deň
v čase od 8 − 16. hodiny  a vám ostatým, budeme držať palce, aby sa vám
podarilo vyhrať ešte niekedy do konca roka. 

Vaša redakcia POKROK 
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Za obcou Ľuboreč na kilometri 180
sa prepadla vozovka v dĺžke pri−
bližne 10 metrov, pričom prepadli−
na zasahuje až cez stredovú čiaru.
Celú havarijnú situáciu priamo na
mieste prepadu vozovky riešili  zá−
stupcovia správcu cesty Slovenskej
správy ciest, Regionálnej správy ciest
z Lučenca, zástupcovia SAD M.
Kameň i Lučenec, Dopravného in−
špektorátu OR PZ v Lučenci a aj
zástupcovia samosprávy −  staros−
ta obce Ľuboreč Mgr. Marcel Šupi−
ta. Aké by bolo najvýhodnejšie rie−

šenie tejto situácie z pohľadu auto−
busovej dopravy, nám na mieste
havárie povedal zástupca SAD M.
Kameň na tomto jednaní  vedúci
dopravy Ing. Pavol Pástor:
"Týmto úsekom prechádza den−
ne približne 50 linkových auto−
busov a nie je tu žiadna vhodná
alternatíva dopravy. Musela by
sa robiť obchádzka cez Trenč,
Veľkú Ves nad Ipľom, čo je úpl−
ne nevýhodne z časového i fi−
nančného hľadiska. Preto my,
spolu s kolegami z Lučenca, jed−

noznačne trváme na tom, aby
bola zachovaná aspoň autobu−
sová doprava." 
Po obhliadke na mieste havárie

rokovali zástupcovia kompetent−
ných úradov na obecnom úrade v
Ľuboreči. K akému riešeniu dospe−
li, nám povedal starosta obce Mgr.
M. Šupita, ktorého sme sa najskôr
spýtali, čo by znamenalo pre oby−
vateľov Ľuboreče úplné uzavretie
cesty smerom na Lučenec. 
Mgr. M. Šupita: "Naša obec má,
dá sa povedať, akési centrum

občianskej vybavenosti v Haliči.
Je tam zdravotné stredisko, ško−
la, pošta a tieto zariadenia po−
trebujú občania denne navšte−
vovať.  Uzavretie cesty by ich
značne limitovalo, keďže na−
miesto siedmich kilometrov, by
museli po obchádzke chodiť až
41 kilometrov, pričom časovo by
to znamenalo o hodinu, až hodi−
nu a pol dlhšie. Na tomto jedna−
ní sme ale dostali prísľub, že na
havarijnom stave cesty sa začne
pracovať okamžite s tým, že bu−
de zachovaná osobná a autobu−
sová doprava a nákladná dopra−
va bude odklonená na obchádz−
kovú trasu."
Na túto situáciu už reagovala aj
polícia a hovorkyňa KR PZ v B.
Bystrici npor. Mgr. Jana Vrbická  a
vydala upozornenie pre vodičov,
že vzhľadom na  havarijný stav
štátnej cesty I/75 v úseku km
180,000 bude spomenutý úsek
cesty v časti Luboreč−Lehôtka  v o−
krese Lučenec uzavretý pre ná−
kladnú dopravu nad 3,5 t okrem
autobusov, od 10. 4.2013 od 00.00
hodiny. Obchádzková trasa pre ná−
kladnú dopravu povedie po ceste
II/585 cez obce Trenč, Bušince,
Malé Zlievce, Veľké Zlievce, Malý
Krtíš a Veľký Krtíš. 
Ako dlho bude uzávera pre kamió−
ny trvať, si zatiaľ nikto netrúfa od−
hadnúť. Predpoklad je niekoľko
mesiacov.                 − RENÉ−

Kamióny z V. Krtíša do Lučenca neprejdú
Kamionisti to na našich cestách nemajú jednoduché. Na stále rastúcu automobilovú, hlavne kamióno−
vú dopravu neboli cesty v našom regióne dimenzované a odnáša si to ich každý rok čoraz horšia kva−
lita, ba až havarijný stav, ktorý tu vzniká. Po tom, čo je na celý rok úplne uzavretá cesta I/75 medzi V.
Krtíšom a Pôtrom, vznikol iba o niekoľko kilometrov ďalej smerom na Lučenec na tejto ceste ďalší ha−
varijný stav. 

Voda z vodovodu je
zdravšia ako zo studne

Ing. M. Kovácsová: "Žiaľ, ani v tom−
to roku nedopadli výsledky rozbo−
rov vzoriek najlepšie.
Podľa nariadenia vlády
SR č. 496/10 Z.z.., ktorým
sa dopĺňa NV SR č.
354/2006 Z.z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky
na vodu určenú na ľud−
skú spotrebu a kontrolu
kvality vody určenej na
ľudskú spotrebu, je je
povolený obsah dusična−
nov v pitnej vode 50 mg/l
a dusitanov 0,5 mg/l. Z odobra−
tých vzoriek malo až 81 (64%) viac
dusičnanov ako povoľuje nariade−
nie vlády a dusitanov malo viac  5
vzoriek (3,4 %). Najvyššia zistená
hodnota dusičnanov bola 685,7
mg/l (v Selešťanoch) a najvyššia
hodnota dusitanov bola 4,47 mg/l
(v Neninciach). V 63  vzorkách bol
obsah dusičnanov väčší ako 100
mg/l."
Podobné výsledky ukazujú rozbory
vôd už niekoľko rokov a predpokladá
sa, že je to spôsobené najmä silným

hnojením dusíkatými hnojivami a in−
tenzívnou poľnohospodárskou výro−
bou v minulosti. Vysoký obsah dusič−
nanov vo vodách z vlastných studní

predstavuje riziko najmä
pre deti v prvých troch me−
siacoch života, keď k
príprave umelej výživy
detí sa používa voda z
týchto studní. V ich trá−
viacom trakte sa dusič−
nany vplyvom niekto−
rých baktérií redukujú na
toxické dusitany, ktoré
po vstrebaní do krvi spô−
sobujú premenu krvné−

ho farbiva hemoglobínu na methe−
moglobín, ktorý nie je schopný pre−
nášať kyslík. Nedostatok kyslíka sa
v prvej fáze prejaví modraním kože
a pier, pri vážnych stavoch skutoč−
ným dusením a poškodením funk−
cie mozgu až zlyhaním základných
životných funkcií. Na prípravu koje−
neckej stravy pre dojčatá je stano−
vená medzná hodnota dusičnanov
vode 10 mg/l a dusitanov 0,1 mg/l.
V organizme dospelých môžu du−
sitany v žalúdku reagovať s amín−
mi a amidmi, pričom sa tvoria nit−

rozamíny, ktoré sú karcinogénne. 
Ing. M. Kovácsová: "Aj keď v ostat−
ných rokoch sme v našom okrese
výskyt methemoglobinémie neza−
znamenali, na jej nebezpečenstvo
upozorňujeme, pretože sa môže

stále vyskytnúť, a aj keď bude o−
jedinelý, môže mať tragické ná−
sledky." To, že sa v dedine nájde
studňa s takým vysokým obsahom
dusičnanov, ešte neznamená, že
všetky studne budú mať jeho rovna−
ké množstvo. Vody z vlastných stud−
ní sa neobávajú ani susedia majiteľa
studne s najvyšším nameraným ob−
sahom dusičnanov v Selešťanoch.
Niektorí z nich sú už napojení aj na
verejný vodovod a vodu z vlastných
studní používajú iba na polievanie
záhrad, či na osobnú hygiénu.
Niektorí však aj vzhľadom na svoj
vek a finančnú náročnosť vybudova−

nia prípojky k verejnému vodo−
vodu radšej používajú vlastný
zdroj vody. Ochorenia sa ne−
obávajú, veď ako hovoria, túto
vodu používajú celý život a ne−
zbadali zhoršenie svojho zdra−
votného stavu kvôli používaniu
vody z vlastného zdroja.  Na
záver informácií, ktoré nám po−
skytla Ing. M. Kovácsová, ešte
pridala upozornenie, že RÚVZ
nebude posielať výsledky roz−
borov odobratých vzoriek poš−
tou a je potrebné prísť si tieto
výsledky  vyzdvihnúť osobne na
RÚVZ vo V. Krtíši na oddelenie
HŽP. Zároveň tu výsledky roz−
borov prekonzultujú s odborný−
mi pracovníkmi, vrátane zdra−
votných rizík a používania pitnej
vody spĺňajúcej požiadavky NV
SR č. 496/2010 Z.z.  

Zdroj: RÚVZ

Dusičnany a dusitany trápia Nenince a Selešťany
Každý rok pri príležitosti svetového dňa vody (22. marca)  poskytujú pracoviská Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva (RÚVZ) možnosť dať si otestovať individuálne zdroje vody zadarmo.  Túto možnosť poskytli RÚVZ
aj v tomto roku, a ako nám povedala vedúca Oddelenia hygieny životného prostredia RÚVZ vo V. Krtíši Ing.
Magdaléna Kovácsová, v našom okrese urobili v tomto roku  127 odberov vzoriek z  individuálnych zdrojov vo−
dy so zameraním na dusičnany a dusitany. Okrem toho pracovníci RÚVZ  radili obyvateľom  v oblasti čistenia
studní, dezinfekcie, kvality vody, úpravy vody, prípadne napojenia na verejný vodovod. 

Havarijnú situáciu priamo na mieste prepadu
vozovky riešili  kompetentní zástupcovia 

Ing. M. Kovácsová

"Už máme s manželom veľa rokov a prí−
pájať sa na vodovod sa nám už neoplatí."
Hovorí suseda majiteľa zdroja s najvyš−
ším obsahom dusičnanov zo Seleštian. 
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HORELA TRÁVA 
NA SLATINKE

Hneď dvakrát v priebehu pár hodín
a na to isté miesto bol dňa
24.3.2012 ohlásený požiar suchej
trávy v obci Pôtor časť Slatinka na
OS OR HaZZ vo Veľkom Krtíši pro−
stredníctvom tiesňovej linky.
Operačný dôstojník  na základe zis−
tených skutočností vyslal na zásah
techniku s tromi príslušníkmi. Tí po−
žiar uhasili pomocou genfo vakov a
jednoduchého hasiaceho prostried−
ku. Príčinou požiaru bolo nedbalost−
né konanie neznámej osoby.

HROZIVÁ NEHODA
NA „HORNEJ 
ZASTÁVKE“

Dopravná nehoda dvoch áut  − Saet
Leon a Škoda Felícia v meste Veľký
Krtíš bola ohlásená na OR HaZZ vo
Veľkom Krtíši  25.3.2012. Stala sa
na Lučenskej ulici oproti autobuso−
vému nástupišťu. Na miesto dorazi−
li spolu s políciou a záchrankou aj
štyria hasiči. Pri dopravnej nehode
došlo k zraneniu troch osôb, ktoré
boli ošetrené RZP. Hasiči vykonali
protipožiarne opatrenia a zamedzili
úniku prevádzkových kvapalín po−
mocou sorpčného materiálu.

HORELO AJ MEDZI 
ČEBOVCAMI 

A NENINCAMI
V ten istý deň okrem vyššie spomí−
nanej nehody museli hasiči zasaho−
vať pri ďalšom požiari. Tentoraz ho−
rela suchá tráva medzi  Čebovcami
a Nenincami v blízkosti cestnej ko−
munikácie. Traja vyslaní hasiči pou−
žili na hasenie  jednoduché hasiace
prostriedky. Príčinou požiaru bolo aj
v tomto prípade nedbalostné kona−
nie neznámej osoby.

POŽIAR V KOTOLNI
Ďalší nebezpečný požiar museli ha−
siči likvidovať 27.3. 2013 už o ôsmej
ráno. Požiar bol ohlásený na
OS OR HaZZ vo Veľkom Krtíši cez
tiesňovú linku 150. Traja hasiči na
mieste zistili, že horí kotolňa na
Jarmočnej ulici, konkrétne sa v nej

rozhorelo uskladnené drevo vedľa
kotla. Príslušníci na hasenie použili
jeden "C" prúd vody a jednoduché
hasiace prostriedky. Príčiny vzniku
požiaru je v štádiu šetrenia, majite−
ľovi vznikla škoda vo výške asi
100,− eur.

ŠŤASTIE, 
ŽE NEVYBUCHLA

Plné ruky práce mali hasiči s požia−
rom propán−butánovej fľaše, ktorá
sa vznietila v byte na  Hviezdoslavovej
ulici vo V. Krtíši.  
Netesnosť a únik propán−butánu
mal za následok vznik požiaru, kto−

rý bol ohlásený na OS OR HaZZ vo
Veľkom Krtíši cez tiesňovú linku 150
dňa 28.3.2013. Operačný dôstojník
na základe zistených skutočností
vyslal na zásah techniku  s tromi
príslušníkmi. Do príchodu jednotky
majiteľka domu vyniesla horiacu fľa−
šu pred obytný dom, kde ju hasiči
následne použitím jedného sneho−
vého hasiaceho prístroja uhasili. 

VODA NESTÍHALA 
ODTEKAŤ ANI 

V OKRESNOM MESTE
Pretrvávajúce nepriaznivé počasie
malo za následok vznik udalosti,

ktorá bola ohlásená hasičom vo
Veľkom Krtíši prostredníctvom ties−
ňovej linky dňa 31.3.2013 v okres−
nom meste na Ul. Ľ. Štúra.
Dochádzalo tam k nahromadeniu
vody, ktorá nestíhala odtekať do ve−
rejnej kanalizácie pri obytných do−
moch. Operačný dôstojník na zásah
vyslal troch hasičov. Príslušníci pre−
kopali kanál a vodu nasmerovali do
ďalšej najbližšej kanalizačnej vpus−
te, aby bolo možné vyčistiť vpusť,
ktorá bola upchatá. Po poklese vo−
dy bola vyčistená a voda bola opäť
zvedená do pôvodného smeru.

Zdroj: kpt. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ
FOTO: OR HAZZ VK

Deti maľujú vojakov
Náčelník Generálneho štábu
Ozbrojených síl SR generálma−
jor Peter Vojtek a mesačník
Ministerstva obrany SR OBRA−
NA vyhlasujú pre žiakov zá−
kladných škôl 12. ročník výtvar−
nej súťaže Deti maľujú vojakov.
Účastníci súťaže zašlú svoje
práce spolu so spiatočnou ad−
resou, telefónnym kontaktom
a dátumom narodenia najne−
skôr do 17. 5. 2013 na adresu: 

Redakcia OBRANA, 
Kutuzovova 8, 

832 47 Bratislava.
Autori najlepších prác v kate−
górii mladších a starších žiakov
získajú hodnotné ceny. Ich prá−
ce budú uverejnené na interne−
tovej stránke Ministerstva obra−
ny SR. Zároveň budú pozvaní
na oslavy Dňa detí s
Ozbrojenými silami SR, ktorý
sa uskutoční 1. júna v
Giraltovciach.

l Integrovaný záchranný systém 112
l Záchranná služba 155, 16 155
l Hasiči 150 
l Polícia 158
l Mestská polícia 159
l Elektrina −  linka pre poruchy

0800 123 332
l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727
l Asistenčná odťahová služba 

motoristom 18 123
l Automobilová služba 18 777
l Letecká záchranná služba 18 155

Užitočné telefónne čísla

l Informácie vlaky a autobusy 12 111 
l Železničná spoločnosť Slovensko,

a. s., zákaznícke centrum 18 188
l Horská záchranná služba 18 300
l Linka Pomoc. sk (linka dôvery) 
0800 500 500

l Linka záchrany (poradenstvo pri
záchrane života a prvej pomoci) 
0850/111 313

l Linka detskej istoty pri SV UNICEF 
116 111

Kultúrny spolok VICTÓRIA
KULTÚREGYESŰLET 
Vás srdečne pozýva 

20. apríla na 

VICTÓRIA BÁL 
− spoločenský večer so živou
hudbou − hrá skupina Fénix
so začiatkom o 19.00 hod., 

v reštaurácii Fontána Želovce
TOMBOLA!!!

Cena: 10 euro na osobu
Občerstvenie * Večera *
Zákuskový švédsky stôl 

z vašich upečených zákuskov
Predaj vstupeniek do 15. 4.
2013 − v reštaurácii Fontána
Želovce ako aj u M. Šramkovej

a A. Galčíkovej 

Koniec marca sa niesol v znamení ohňa a vodyZ HASIČSKÉHO
ZÁPISNÍKA

Takéto potoky vody sa valili ulicou 
Ľ. Štúra vo V. Krtíši na Veľkonočnú nedeľu

Najčastejšie výjazdy hasičov na sklonku marca smerovali 
k požiarom suchej trávy, ale horela aj kotolňa v M. Kameni

Nehoda pri autobusovej zastávke
vo V. Krtíši si vyžiadala troch zranených
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Svetový deň vody  22. marec 2013 −
sa niesol na našej škole v znamení
MODREJ farby.  Takouto veselou for−
mou sme chceli upozorniť na význam a
opodstatnenie vody v živote každého z
nás.  Na chodbách, v triedach, ba i v
zborovni sme nachádzali rôzne odtiene
modrého oblečenia z našich šatníkov.
Deň bol hneď krajší, farebnejší.
Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať
si dôležitosť a význam vody, upozorňovať
na stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane.
Prvý Svetový deň vody vyhlásilo Valné
zhromaždenie OSN na 22. marec 1993 a
odvtedy sa koná každý rok. 
My sme svojou malou aktivitou tiež mali
snahu podporiť myšlienku OSN. Žiaľ, za−
tiaľ ešte stále považujeme vodu za samo−
zrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť len
málokedy. Až 97,4 % svetovej vody pred−
stavuje slaná voda oceánov a morí a iba
zvyšných 2,6 % predstavuje pitnú vodu,
ktorá musí postačovať pre 7 miliárd ľudí na
Zemi.

Text a foto: Mgr. MIROSLAVA ČOPOVÁ,
Gymnázium A.H. Škultétyho, V.Krtíš

Na svete sú len necelé tri percentá pitnej vody 

Do modrej farby sa odeli na gymnáziu tak−
mer všetci − počnúc učiteľmi v zborovni

Význam dňa vody podporili aj najmladší žiaci z primy...

...aj najstarší štvrtáci zo IV. A

Rovnako tak aj dve triedy z III. A a B a druháci na titulke (II.B)
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ohto roku sa schôdza konala v jedálni II. ZŠ
vo Veľkom Krtíši a bola o niečo (čo sa týka
pohostenia) skromnejšia. Členovia, ktorí ve−

dia, aká je zlá finančná situácia a to nielen v ob−
lasti dobrovoľníctva, pochopili, že schôdza nie je
len o večeri, ale najmä o rokovaní a oceňovaní.
Skôr, ako si však darcovia prevzali darčeky,
predsedníčka MS SČK Jaroslava Ubrankovičová
všetkých privítala a poďakovala sponzorom,
vďaka ktorým môže Slovenský Červený kríž aj v
týchto ťažkých časoch povedať: pracujeme a
sme tu pre ľudí, ktorí nás potrebujú. 
Členovia MS si vypočuli správu o činnosti spol−
ku (dozory na podujatiach, besedy s  dospelými,
práca s deťmi a so žiakmi, hliadky s políciou a
pod.) plány na budúci rok a zvolili kandidátku na
delegáta  na celoslovenský snem, predsedníčku
MS J. Ubrankovičovú a náhradníčku Janku
Koroncziovú. Ako každoročne sa svojim členom

prihovoril MUDr. Jozef Murgaš, predseda
Územného spolku SČK v Lučenci, pod ktorý
patrí aj náš miestny spolok. Jeho povzbudivé a
oceňujúceho slová vždy dobre padnú všetkým
dobrovoľníkom zo Slovenského Červeného krí−
ža. Aj tento rok povzbudzoval k činnosti, po−
chválil výbor, ale najmä všetkých darcov, oce−
nených v roku 2012, ktorým odovzdal spolu so
zástupkyňami výboru  vecné darčeky pripravené
pre nich miestnym spolkom.

Za rok 2012 získali bronzovú plaketu prof.
Jána Janského títo obyvatelia V. Krtíša −
Roman Botoš, Ing. Milan Čeman, Mgr. Martin
Hrapka, Janka Koroncziová, Mária
Kramecová, Mgr. Róbert Kušický, Bc. Július
Matúška, Miloš Mižúr, Mgr. Slávka Vaňová,
Lukáš Vician, Ing. Štefan Lalík z Malých
Zlievec: Radoslava Filkusová, Novej Vsi:

Miroslava Hegedüšová, Sklabinej: Peter
Hrubčo, Závady: Pavel Keľov, Selian: Jana
Lietavová, Šule: Miriama Marková, Veľkej
Vsi: Peter Petík, Vladimír Šimkovič,
Obeckova: Viera Pohánková, Opavy: Ľubo−
mír Šuľaj, Slovenských Kľačian: Erika
Varechová. 
Darcovia ocenení striebornou plaketou prof.
Jána Janského − z Veľkého Krtíša: Štefan
Hodási, Ing. Štefan Lalík, Peter Plavec, Filip
Špaldoň, zo Záhoriec: Július Dinka, Malých
Zlievec: Šimon Filkus, Leseníc: Slavomír
Gemer, Opatovskej Novej Vsi: Terézia
Záhorecová. 
Darcovia ocenení zlatou plaketou prof. Jána
Janského − z Veľkého Krtíša: Jozef Dibala,
Marian Dibala, Erik Klátik, Koloman Mács,
Želoviec: Katarína Walent. Jednu plaketu
prof. Jána Kňazovického dostal Pavel Ďuriš−
ka z Veľkého Krtíša. Vyznamenanie II. stup−
ňa SČK za obetavosť, humanitu a dobrovoľ−
nú službu: Janka Koroncziová z V. Krtíša. 
Všetkým darcom ešte raz ďakujeme aj v mene
tých, ktorým ich krv pomohla a možno i zachrá−
nila život.                                       − red − 

Žiaden dar ani slová chvály nie sú dosť veľké pre našich darcov 
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža sa po niekoľkých rokoch "pokoja" úspešne
prebral z letargie pred ôsmimi rokmi. Niekoľko dobrovoľníkov (dnes už môžeme smelo po−
vedať, že úspešne) znovu vzkriesilo dobrovoľníctvo tohto charakteru v našom meste. Tak,
ako bilancujú iné spolky a inštitúcie, aj výbor miestneho spolku pozval svojich členov na
členskú schôdzu, aby bilancoval, odmeňoval a plánoval. 

T

Členovia MS SČK V. Krtíš

S programom na zdravotnícku tému vystúpili žiačky II. ZŠ, 
zľava: L. Nácestová, V. Kúnová, L. Kladivíková

Zľava: Ján Viazanička, MUDr. Jozef Murgaš z Územného spolku
SČK Lučenec, podpredsedníčka MS SČK E. Martinková

a  J.Ubrankovičová predsedníčka MS SČK

Z. Sedlačková, L. Kladivíková, K. Dobosová, L. Bugyiová, A.Illešová

Neuveriteľných stokrát  daroval krv
Pavel Ďuriška, čím získal plaketu 

prof. Jána Kňazovického Časť ocenených spolu so zástupcami MS SČK V. Krtíš
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Nikdy ma neprestane okúzľovať
malebné mestečko s prekrásnym
prírodným okolím − Modrý Kameň.
Priľahlé doliny, vrchy a starobylý
hrad, ako aj romantické úzke ulič−
ky mi učarovali už od čias mojich
študentských rokov na SVŠ v tom−
to mestečku. V budove teraz pôso−
bí Základná škola s materskou
školou.
Keď som dostala pozvanie na be−
sedu od učiteliek, Mgr. Evy Štefa−
nidesovej a Mgr. Renaty Melichovej,
veľmi som sa potešila. Niet sa čo−
mu diviť. Na ZŠ som odučila 36 ro−
kov a tak viem, že práca učiteľa je
veľmi náročná, zodpovedná a ne−
zaobíde sa bez lásky k deťom.
Učiteľ musí byť trpezlivý, neustále
sa potrebuje vzdelávať, aby mohol
žiakom odovzdávať množstvo ve−
domostí a skúseností. Keďže tie
ratolesti trávia v škole podstatnú
časť dňa, učitelia ich zároveň aj vy−
chovávajú. Je to beh na dlhú trať a
často až po rokoch  žiaci ocenia
ich veľmi náročnú prácu.
Keď som sa 27. marca 2013 ocitla
na tejto škole po prvý raz nie ako
učiteľka, ale ako spisovateľka, bo−
la to pre mňa nová skúsenosť.
Nová, no veľmi milá a zanechala v
mojom vnútri tie najkrajšie dojmy,

pocity a spomienky na
krásny deň strávený s ú−
žasnými deťmi a ich uči−
teľmi. Veď na besedu
sa dôsledne všetci pri−
pravili. 
Oboznámili sa s mojou
literárnou tvorbou a
prečítali si jednu z mo−
jich kníh, ktorá je
vhodná pre ich vekovú
kategóriu a nesie ná−
zov "Biela studňa".

Spolu s učiteľkami pri−
pravili informačný panel, čim ma
naozaj prekvapili. Krásne, láskypl−
né privítanie sa mi dostalo od ria−
diteľky Ing. Jany Mišurdovej, ako aj
od žiačky Laury Štefanidesovej,
ktorá spolu s kamarátkou
Dominikou Gughovou moderovali
priebeh besedy. Keď moje oči spo−
činuli na sústredených tvárach žia−
kov sediacich po obvode triedy, i−
hneď si ma všetci získali a ja som
mala pocit, akoby som zo školy vô−
bec nikdy neodišla. Žiaci naozaj

využili možnosť spýtať sa nielen na
moju literárnu tvorbu, ale aj na mo−
je obľúbené knihy a zážitky z det−
stva. Snažila som sa odpovedať na
všetky ich zvedavé otázky. Čo sa
týkalo mojej literárnej tvorby, tak
tam som formulovala odpovede zo

širšieho kontextu. Hovorila som o
obsahovej stránke kníh, voľbe náz−
vov, ale tiež o grafickom dizajne,
typografii, ako o umení vizualizácie
nápadov.
Po troch hodinách besedy sme sa
rozlúčili a mne ostali prekrásne
spomienky na učiteľov a žiakov ZŠ
s MŠ v Modrom Kameni.

− Mgr. ANNA KOLLÁROVÁ
− CIELOVÁ 

PhDr. Marta Kamasová: "DVD, 30
minútový dokumentárny film, ur−
čený pre vzdelávacie a osvetové
účely vydáva Spoločnosť A. H. Š−
kultétyho s finančným prispením
BBSK, Mesta Veľký Krtíš, EVAV
cirkvi, sponzorov, v spolupráci so
Spojenou školou v Modrom
Kameni, Maticou slovenskou,
štátnym archívom vo Veľkom
Krtíši a na  jeho výrobe sa tri ro−
ky podieľal väčší tvorivý, amatér−
sky kolektív. 
Je to dokumentárno−dramatickou

formou spracovaný životopisný
príbeh  Augusta Horislava Škulté−
tyho, ktorý svojím dielom  nepo−
chybne patrí medzi najväčšie o−
sobnosti štúrovskej generácie.
Zároveň je to  príbeh o rodinnom
zázemí, priateľstvách, štúdiách
Augusta Škultétyho a jeho bratov
na ev. lýceách v Banskej Štiavni−
ci, Kežmarku, Bratislave, o jeho
pedagogickom  pôsobení na bra−
tislavskom ev. lýceu  a neskôr v
Revúcej, o jeho tvorbe a činoch,
ktorými sa zapísal do slovenskej
histórie a na ktoré sa,  z nepo−
chopiteľných dôvodov,  zabúda.
Mohla by som konkrétne uviesť aj
niekoľko príkladov, ale nemáme
taký priestor. Za všetky pripome−

niem novšie vydania slovenských
národných rozprávok  Pavla
Dobšinského, ktorého si  pri vy−
dávaní  prvej edície rozprávok
Škultéty vybral za  spolupracov−
níka. Z Dobšinského publicistika
urobila slovenského Andersena,
meno Škultétyho  ostalo zabud−
nuté. Tento film prináša okrem
autentických záberov z miest pô−
sobenia A. Škultétyho aj snímky
historických archívnych doku−
mentov z lyceálnych knižníc, re−
vúckeho múzea, cirkevných a i−
ných archívov.  Striedajú sa do−
kumentárne a hrané  pasáže, čo
môže byť pre diváka zaujímavé,
rovnako hudobná zložka − meló−
die najkrajších piesní z ev. spev−
níka v úprave Braňa Hronca, kto−
rý tiež vyrastal na ev. fare vo
Veľkom Krtíši."

−EDIT−

MODRÝ KAMEŇ

Malebné mestečko s prekrásnym úbočím,

gaštanovým hájom, či hradom starobylým.

Postoj a počúvaj šepot stromov,

v nich spoznáš veľkosť malých chvíľ.

Nad hlavou modré diaľavy

hovoria, že prichádza jar.

V romantických uličkách

mladý pár šepká si lásky vyznania.

Turisti obdivujú lesostep,

lúky, bralá, rokliny, či hlboké doliny.

To všetko v celej kráse

ponúka poetický Modrohrad.

Prvý raz v škole nie ako učiteľka

O našom rodákovi nakrútili film
Jedna otázka pre podpredsedníčku Spoločnosti A. H. Škultétyho a výboru MO MS PhDr. Martu Kamasovú

* Len málo Veľkokrtíšanov vie, že o našom najvýznamnejšom ro−
dákovi bol  nakrútený dokumentárny film "A. H. Škultéty 1819 −
1892. Posolstvo života a diela", ktorý bude mať svoju premiéru prá−
ve 16. mája. Mohli by ste našim čitateľom priblížiť, čím tento film
môže zaujať diváka? 

Žiaci využili možnosť spýtať Mgr. A. Kollárovej −
Cielovej nielen na jej literárnu tvorbu, ale aj na jej
obľúbené knihy a zážitky z detstva

Mgr. Anna Kollárová − Cielová (v strede) prijala pozvanie
na zaujímavú besedu do školy, na ktorej odučila 36 rokov

PhDr. MARTA KAMASOVÁ


