
Vysoké teploty zle
znášajú takmer všetky živé
tvory na zemi, ale vari najvi−
ac problémov majú starší a
chorí ľudia. Spýtali sme sa
preto riaditeľky Domova so−
ciálnych služieb − Domova
dôchodcov vo V. Krtíši Mgr.
Júlie Černajovej, ako tieto
vysoké teploty znášajú ich
klienti. Mgr. J. Černajová:
"Ťažko, ale musíme sa pris"Ťažko, ale musíme sa pris−−
pôsobiť. Dbáme o to, aby nepôsobiť. Dbáme o to, aby ne−−
chodili na priame slnko, alechodili na priame slnko, ale
zdržiavali sa vo vnútri, alebozdržiavali sa vo vnútri, alebo
v tieni stromov v našom areáv tieni stromov v našom areá−−
li. Ležiacich klientov častejli. Ležiacich klientov častej−−
šie kontrolujeme a starámešie kontrolujeme a staráme
sa o to, aby všetci dodržiavasa o to, aby všetci dodržiava−−
li pitný režim. Zatiaľ sme neli pitný režim. Zatiaľ sme ne−−
zaznamenali nejakú príhozaznamenali nejakú prího−−
du, alebo zhoršenie zdravotdu, alebo zhoršenie zdravot−−
ného stavu z tepla." ného stavu z tepla." 

Ani vo veľkokrtíšskej
Všeobecnej nemocnici s poli−
klinikou, n.o. nezaznamenali
zhoršenie zdravotného sta−

vu ležiacich pacientov kvôli vy−
sokým teplotám. Riaditeľ ne−
mocnice Ing. Pavel Bartošík:
"Na izbách nemáme klimati"Na izbách nemáme klimati−−
záciu, ale dbáme na to, abyzáciu, ale dbáme na to, aby
pacienti mali dostatočnépacienti mali dostatočné
množstvo tekutín a personálmnožstvo tekutín a personál
ich častejšie kontroluje.ich častejšie kontroluje.
Klimatizované sú operačnéKlimatizované sú operačné
sály, kde by sa bez klimatizásály, kde by sa bez klimatizá−−
cie nedalo pracovať. Počascie nedalo pracovať. Počas
tých najhorúcejších dní smetých najhorúcejších dní sme
tiež upravili pracovnú dobutiež upravili pracovnú dobu
našim zamestnancom."našim zamestnancom."

Upravenú pracovnú dobu
mali aj v niektorých ďalších
podnikoch a úradoch. Horšie
na tom boli pracovníci, ktorí
musia pracovať na priamom sl−
nku. Napríklad poštoví doručo−
vatelia alebo stavební robotní−
ci. Ako nám povedali, je to ťaž−
ké, ale musia  to prekonať.
Poštu musia doručiť čo najskôr
a na stavbách tiež nemôžu
prestať pracovať, keď mnohí

robotníci sú vôbec radi,
že majú zamestnanie. Pred pá−
liacim slnkom sa chránia prik−
rývkami hlavy a zvýšeným príj−
mom tekutín. 

To sú aj rady odborníkov.
Prijímať viac tekutín a nečakať
až pocítime smäd, ale piť treba
skôr. Najlepšie nesladené nápo−
je a vyvarovať sa najmä alko−
holických nápojov. Podľa mete−
orológov nás horúčavy potrá−
pia aj v auguste.                 −red−
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VAŠE TELEFÓNNE ČÍSLO:

...............................................
Meno a priezvisko:

Adresa:

Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte ich na hraciu kartu a na
záver ich pošlete  alebo prinesiete ku nám do redakcie. Tým ste
splnili podmienku zaradenia do žrebovania o prvú cenu
− permanentku na Kupko Aquatermal Strehová a dve vecné ceny.  
VEĽA ŠŤASTIA!

AUGUSTOVÁ

KUPÓNKA
č.1

kupón č.2 kupón č.3 kupón č.4

AUGUSTOVÁ KUPÓNKA

Ku krádeži došlo z nedele (28. 7.) na pondelok (29. 7.) v jednom
z veľkokrtíšskych autobazárov. Páchateľ na Škultétyho uli−
ci vo Veľkom Krtíši poškodil zámok na vstupnej bráne do
autobazáru, následne vypáčil zámok dverí na unimobunke,
ktorá slúži ako kancelária autobazáru, odkiaľ si z čierneho
koženkového kufríka zobral kľúče od vozidla VW Passat r.v.
2009, tmavohnedej  metalízy. Vozidlo z autobazáru ukradol.
Majiteľovi vznikla krádežou škoda vo výške  10.500,− eur. Po
vozidle bolo vyhlásené pátranie. 

mjr. PhDr. PETRA VAŠKOVÁ − hovorkyňa KRPZ BB

Ukradli auto z autobazáru

Posledný júlový týždeň patril medzi najteplejšie dni v tomto horúcom lete. Teploty sa špl−
hali k 40°C a vo viacerých mestách a obciach zaznamenali teplotné rekordy. Ten absolút−
ny, ale nepadol. Na Slovensku doteraz namerali najviac v Hurbanove v 20. 7.  2007 − 40,3°C
a v Dudinciach v ten istý deň rovných 40 stupňov Celzia.  

n Horúco bolo aj v Leseniciach
na medzinárodnej súťaži vo
varení gulášu, kde sa súťažiaci

osviežovali aj v malom bazéne

l

Ako sa chrániť pred
horúčavami? 

Pokiaľ idete k vode, nezabud−
nite na slnečník. Oči by vám
mali chrániť kvalitné slnečné o−
kuliare.  Nezabudnite si natrieť
pery pomádou s UV filtrom.  Do
kabelky či tašky si pribaľte mi−
nimálne 1,5−litrovú fľašu vody,
najlepšie nesladenú a neperli−
vú. Denne by ste mali vypiť mi−
nimálne 3 litre tekutín. 

Vodu pite postupne, nie liter
naraz, telo si pomaly ovlažujte.   

Dobrá je tiež voda v rozprašo−
vači, ktorú si počas dňa môžete
striekať na telo. 
V priebehu celého dňa jedzte

striedmo, najradšej ľahšie zele−
ninové šaláty a veľa ovocia, kto−
ré je bohaté na vodu. 

Klimatizáciu v aute či práci
rozhodne nenastavujte o 5 až 9
stupňov Celzia menej, ako je
vonku. Je to veľmi nebezpečné
na kĺby i zápalové ochorenia. 
Vo vlažnej vode sa v priebehu
dňa osprchujte i niekoľkokrát.

ROZHODNE SA VYHÝBAJTE:
Slneniu v čase od 11. do 14. ho−

diny, keď slnko najintenzívnej−
šie pripeká, celodennému vyli−
hovaniu na slnku, pitiu alkoho−
lických nápojov, skákaniu po
hodine opaľovania do studenej
vody, oblečeniu, ktoré obsahuje
veľa umeliny, a v ktorom sa pa−
ríte celý deň, vysedávaniu v
mokrých plavkách, mastným
jedlám.                                −red−



Uplynul 1 rok od  5. 8. 2012, čo sme 
si museli zvykať žiť bez našej  

milovanej mamy, starej 
a prastarej mamy 

ZUZANY VAJSOVEJ ZUZANY VAJSOVEJ 
z Hornej  Strehovej,z Hornej  Strehovej,

lebo čas je nemilosrdný .
Opustila nás vo veku 84 rokov.

Spomíname s láskou Anka, Eliška 
a Ondrej s rodinami.

Spomienky čas nezmaže

Dva roky uplynú 5. 8. 2013 od úmrtia nášho drahého
manžela, otca a starého otca 

Mgr. JÁNA ČERNÍKA z Veľkého Krtíša. Mgr. JÁNA ČERNÍKA z Veľkého Krtíša. 

S láskou spomínajú: manželka Valéria, dcéry Jana 
a Danica s rodinami a pravnuci Davidko a Andrejko.

Spi sladko, nech Ti je zem slovenská ľahká

"Do večnosti odišiel si spať, 
zaplakal každý, kto Ťa pre Tvoju
dobrotu a lásku mal rád. Odišiel
si od nás, my zostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých,

ktorí Ťa veľmi milovali."
Ako úder blesku nás pred štyrmi

rokmi zasiahla neuveriteľná správa,
ktorá nám zvestovala náhly 

a tragický odchod nášho milovaného
manžela, otecka a syna 

RÓBERTA RÉGA z Neniniec, RÓBERTA RÉGA z Neniniec, 
ktorý nás navždy opustil vo veku 38 rokov. 
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, kvety 
položíme a pri plamienku sviečky za Teba sa modlíme. 
S láskou a úctou na Teba spomínajú: manželka Monika,
synovia Viktor a Richard, mama a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 8. 8. 2013 si s vrúcnou 
láskou, vďakou a úctou 

pripomíname 30. nedožité 
narodeniny nášho jediného

a láskyplného syna 
JARKA ČIKU z Leseníc, 

ktorého zlatú niť života pretrhla 
28. 5. 2005 autonehoda vo Zvolene − Rákoši. 

"Hojže, Bože, jak to bolí, keď sa junač 
roztratí po tom šírom sveta poli na chlebovej postati.

Každý svojou pošiel stranou, hnaný žitia nevôľou, 
v osamelých havranov zmenil sa kŕdeľ sokolov." 

Spomínajú milujúci rodičia, starí rodičia 
a krstný otec s rodinou.

Tak málo života, 
tak veľa žiaľu

"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 všetko spomínať."

Práve v týchto dňoch uplynú
smutné štyri roky, ako sme navždy

stratili nášho milovaného manžela,
otca, syna a brata 

PETRA PÚPAVU z Dolnej Strehovej PETRA PÚPAVU z Dolnej Strehovej 
vo veku 40 rokov. 

S láskou spomínajú: manželka Monika, syn Martin, 
mama Margita, sestra Evka s rodinou a svokra Mária.

"Čas plynie a život sa skončil.
Zostali nám len slzy, smútok a

krásne spomienky. Zavrel si oči,
srdce Ti prestalo biť, aj keď si 

s nami veľmi chcel žiť."
Dňa 5. 8. 2013 uplynul rok od

smutnej udalosti, kedy nás navždy 
opustil manžel, starý otec a prastarý
otec Ing. ĽUDOVÍT KRÁĽ z V. Krtíša. Ing. ĽUDOVÍT KRÁĽ z V. Krtíša. 

S úctou a láskou spomínajú: manželka Marta, vnučky
Aneta a Adriana s rodinami a ostatná rodina. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Tvoja  pamiatka bude žiariť
v našej pamäti 

"Už ubehli štyri roky, ako tu nie
si s nami, miesto ostalo po Tebe

prázdne. Cítime sa sami. V našich
srdciach si však stále, s láskou 

na Teba spomíname. Čas plynie ako 
tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, 
nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojim 

tokom plynie, krásna spomienka na Teba nikdy nepominie."
Dňa 10. 8. 2013 si pripomenieme 4. výročie odvtedy, ako

nás navždy opustil náš otec, syn a druh 
RÓBERT NAGY z Veľkého Krtíša RÓBERT NAGY z Veľkého Krtíša vo veku 48 rokov. 

S láskou a bolesťou v srdci spomína syn Richard, 
družka Jana, mama a ujo s deťmi a celá smútiaca rodina.

Spomienka na štvrté výročie
banského nešťastia v Handlovej,

pri ktorom zahynuli aj traja
muži z nášho okresu

"Odišiel si tichučko ako odchádza
deň, no v našich srdciach 
zostáva spomienka len.

Milovali sme Ťa, Ty si miloval
nás, tú lásku v našich srdciach

nezničí ani čas."
S hlbokým zármutkom oznamujeme,

že dňa 26. 7. 2013 vo veku 39 rokov nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec,

syn, brat, švagor, kolega, učiteľ a tréner 
Mgr. ROMAN NOCIAR z Veľkého Krtíša.Mgr. ROMAN NOCIAR z Veľkého Krtíša.

S láskou spomína a lúči sa manželka Janka, synovia
Roman a Kristián, rodičia, brat Vlado s rodinou, svok−
rovci Martinčokovci, švagriná Erika s priateľom, švagor
Peter s rodinou a ostatná smútiaca rodina. Touto cestou
chceme poďakovať primárovi interného oddelenia
MUDr. Jozefovi Kanyóvi, primárke JIS MUDr.
Drahomíre Šarankovej a celému kolektívu sestričiek
z interného oddelenia vo VŠNsP, n. o., vo Veľkom Krtíši
za ich vzornú a intenzívnu starostlivosť.

Ako ľahko zapraskali 
putá, čo držali nás pri sebe   
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24. 7. Daniela z M. Kameňa,  

25. 7. Marek zo S. Plachtiniec, 
26. 7. Liana z V. Krtíša 

NARODILI SA

24. 7. Jozef Colotka, nar. v r.
1926 z V. Krtíša, 25. 7. Štefan Dačo,
nar. v r. 1949 z V. Zlievec,  26. 7. Mgr.

Roman Nociar, nar. v r. 1973 z V. Krtíša, Verona
Győrgyová, nar. v r. 1918 z Čeboviec, Štefan Rác, nar. v r.

1949 z Novej Vsi, Gejza Velebný, nar. v r. 1945 z Plášťoviec,
Dušan Šramka, nar. v r. 1961 zo Záhoriec, Helena Kiššová,
nar. v r. 1935 z Vrbovky, 27 .7. Július Marko, nar. v r. 1944
z V. Krtíša, 28. 7. Ján Škopík, nar. v r. 1957 z M. Kameňa,
30. 7. Marie Salvetová, nar. v r. 1931 z Olomouca

OPUSTILI NÁS
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Ani tento rok nechýbali hos−
tia zo spriatelených obcí: z ru−
munského Sedmohradska priš−
la početná delegácia z obce
Gyergyócsmafalva, nechýbali
ani priatelia z maďarských obcí
Baktalórantházu a z Ráckéve
pri Budapešti. Hostia postup−
ne prichádzali už v piatok
pred večerom. Starosta Zoltán
Kuzma im spolu s ostatnými
členmi obecného zastupite−
ľstva pripravil aj tento rok
zaujímavý program. V sobotu
ich zobral do krásnych pries−
torov hotela AQUATERMAL
Dolná Strehová, kde im doži−
čil wellness a pobyt v osvie−
žujúcej vode. Pobyt sa hos−
ťom nesmierne páčil a na ad−
resu zariadenia v D.
Strehovej sa vyjadrovali ve−
ľmi pochvalne.  Pre občanov
Neniniec bolo zase priprave−
né sobotňajšie športové popo−
ludnie na miestnom ihrisku.
Večer tu urobila dobrú nála−
du skupina Elite Duo a taneč−
ná zábava pokračovala do
nočných hodín. Vyvrcholením
"horúčky sobotňajšej noci"
bolo zapálenie vatry, aj po
ktorej sa ľudia ešte len poma−
ly rozchádzali do svojich prí−
bytkov.  

Nedeľné ráno, tak ako po
všetky roky, začalo slávnost−
nou svätou omšou, ktorú ce−

lebroval Mns. Péter Dobos.
Po pokrme ducha dostalo
svoje aj telo v kultúrnom do−
me, kam sa hostia z kostola
pobrali v slávnostnom sprie−
vode na čele so starostom
Zoltánom Kuzmom a jeho man−
želkou Marikou. Neninské ženy
so šéfkuchárom Tiborom
Krakovským nezostali nič
dlžné svojmu chýru výbor−
ných gastronómov, a tak ako
aj po iné roky, ani teraz nebo−
lo čo bohato prestretej sláv−
nostnej tabuli vytknúť − všet−
ko bolo vskutku vynikajúce.
Keď sme, nielen našu pochva−
lu, chceli prostredníctvom
starostovej manželky Mariky
adresovať šéfkuchárovi, po−
vedala, že by sa rada aj ona
poďakovala všetkým ženám,
ktoré napiekli chutné neza−
meniteľné domáce zákusky.
Hoci, samozrejme, nebolo
možné ochutnať všetky, vyze−
rali lákavo a povestnou "če−
rešničkou na torte" bola ma−
ková štúdľa s čerešňami, ale
aj ďalšie sladké pokušenia.  

Kým sa hostia občerstvili,
na starom futbalovom ihris−
ku k organizátorom kultúr−
neho popoludnia, guľášmaj−
strom, stankárom začali po−
stupne prichádzať celé rodi−
ny domácich, aby sa usadili v
tieni veľkého stanu a počkali

si na kultúrne vystúpenie,
ktoré ako vždy otvorili naj−
mladší a najmilší vystupujúci
z miestnej materskej a zá−
kladnej školy. Po obrovskom
aplauze, ktorí deťom venovali
rodičia a starí rodičia, sa k
prítomným prihovoril staros−
ta Zoltán Kuzma. Povedal, že
je veľ mi rád, že sa opäť po ro−
ku stretli a poďakoval všet−
kým, ktorí sa na príprave o−
sláv podieľali. Temperamentné
tanečníčky zo skupiny Crazy
dancers vystúpili niekoľko−
krát a vždy potešili oči divá−
kov. Je obdivuhodné, že kým
mnohí ledva lapali (horúci)
vzduch pri bežnom prechád−
zaní okolo stánkov, ony tan−
covali ako o dušu a pri typic−
kom francúzskom kankáne

už skandovalo celé hľadisko.
Vynikajúce tanečníčky ne−
prekvapili len svojou priam
profesionálnou choreografi−
ou, ale aj verejným poďakova−
ním pre starostu za podporu,
ktorej sa im od neho a obec−
ného zastupiteľstva dostáva.
Starostovi podarovali krásnu
kyticu ruží, ako vďaku za to,
že neopomína žiadne záujmo−
vé, kultúrne alebo športové
združenie v obci a všetkých
sa snaží bez rozdielu podpo−
rovať. Potlesk si za svoj vý−
kon zaslúžil aj miestny žen−
ský folklórny súbor, ale aj
rytmické a chytľavé melódie
miestnej ženskej speváckej
skupiny. Bránice divákov
precvičili herci amatérskeho
divadelného súboru vo vtip−
ných scénkach, na ktorých sa
miestni schuti zabávali. Žiad−
na neninská oslava sa nezao−
bíde bez Neninského citaro−
vého súboru, ktorý patrí k
najstarším hudobným zosku−
peniam v okrese. Celý kultúr−
ny program pripravila a do−
hliadala naň Žofia Balková,
predsedníčka MO Csemadoku,
za čo jej patrí veľké uznanie,
pretože program mal iskru a
vhodne gradoval.  

Aby si aj domáci vystupujú−
ci mohli trochu oddýchnuť a
pobaviť sa, na javisko prišli
skupiny Dupla káve a hudob−
ná kapela B − Verzió, ktoré ti−
ež urobili vynikajúcu náladu,
ktorá prítomných  rozpálila,
(tak ako až do svojho západu
páliace slnko) a navnadila
ich na žrebovanie bohatej
tomboly. Medzi vyše 100 ce−
nami nechýbal televízor, bi−
cykel, elektrospotrebiče, kva−
litné víno a pod., a tak veľa
Neninčanov neodchádzalo z
obecných  osláv s prázdnymi
rukami.  

Neninská jubilejná obecná
oslava dopadla vynikajúco
vďaka starostovi a množstvu
ochotných Neninčanov, kto−
rým aj týmto spôsobom vyslo−
vujeme veľké poďakovanie za
to, že aj my, z redakcie, sa  u
nich v obci vždy cítime ako
doma. 

Obecné oslavy v Neniciach za ostatné roky majú vždy čosi spoločné aj s extrémnymObecné oslavy v Neniciach za ostatné roky majú vždy čosi spoločné aj s extrémnym
počasím. Kým v minulom roku to bol prudký prívalový dážď a silný vietor, ktorýpočasím. Kým v minulom roku to bol prudký prívalový dážď a silný vietor, ktorý
prevracal stany na starom ihrisku, tento raz Slovenský hydrometeorologický ústavprevracal stany na starom ihrisku, tento raz Slovenský hydrometeorologický ústav
vyhlásil na 28. júla III. rizikový stupeň pre našu oblasť kvôli extrémnym horúčavámvyhlásil na 28. júla III. rizikový stupeň pre našu oblasť kvôli extrémnym horúčavám
na celom Slovensku. Hoci odborníci predpovedali, že u nás padnú rekordné "štyridna celom Slovensku. Hoci odborníci predpovedali, že u nás padnú rekordné "štyrid −−
siatky" našťastie sa tak nestalo. Ale aj napriek tejto páľave, kedy teplomer v deň osiatky" našťastie sa tak nestalo. Ale aj napriek tejto páľave, kedy teplomer v deň o −−
sláv už − už dosahoval hrozivých štyridsať,  pripravovali už od skorých ranných hosláv už − už dosahoval hrozivých štyridsať,  pripravovali už od skorých ranných ho −−
dín v pätnástich veľkých kotloch trojčlenné skupiny guľášmajstrov tento neodmyslidín v pätnástich veľkých kotloch trojčlenné skupiny guľášmajstrov tento neodmysli −−
teľný chutný pokrm pre všetkých, ktorí v tento deň prišli na jubilejné Dni obce. teľný chutný pokrm pre všetkých, ktorí v tento deň prišli na jubilejné Dni obce. 

Poďakovanie na záverPoďakovanie na záver
Manželia Marika a Zoltán Kuzmovci by chceli čo najúprimnej−
šie poďakovať všetkým sponzorom, ktorí jubilejný desiaty roč−
ník obecných osláv v Neninciach podporili, či už finančne, bo−
hatými cenami do tomboly alebo materiálne.  Ďakujú všetkým
ženám za napečenie chutných zákuskov, šéfkuchárom T.
Krakovskému, Vlkolenskému ale aj "guľášmajstrom" a ich po−
mocníkom za vynikajúce pripravené jedlá počas všetkých dní.
Aj vďaka nim sa zahraniční aj domáci hostia cítili v
Neninciach ako doma. Veľké poďakovanie
patrí aj všetkým športovcom, účinkujúcim
ale aj tým, ktorí nacvičili hlavne s nenin−
ským drobizgom hodnotné kultúrne vystú−
penie, tak že sa naozaj bolo celé nedeľné

popoludnie na čo pozerať.            − red −
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Foto: R. Hornáčeková
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Hovorí sa, že z lásky ku deťom by sme urobili všetko na svete.  V rovnakom duchu vznikla pekná myšlienka,
ktorú sa rozhodli zrealizovať čebovskí podnikatelia a zároveň rodičia a pripravili pre svoje ratolesti všetko

dobré, čo mohli. Dátum dňa detí pripadol na sobotu 20.7., kedy už od desiatej ráno sa schádzali menšie 
i väčšie deti na amfiteáter i športové ihrisko v Čebovciach. Tam počas celého dňa prebiehali súťaže, hry, 

programy pre deti, jazda na aute okolo obce po poľných cestách, skákací hrad a maľovanie na tvár. 

Počas dňa mali deti občerstvenie a sladkosti zadarmo: gofry, cukrovú vatu,
zmrzlinu, ľadovú drť, párky, langoše, záviny, zákusky i kofolu. Popoludní
program pokračoval od 13,00 hod. športom − kopaním jedenástok a neskôr Mini
diskotékou pre deti, ktorým hral DJ Koxi. Veľmi očakávanou bolo aj žrebovanie
tomboly, ktorej lístky dostali deti zadarmo. Detské očká žiarili pri pohľade na
štyridsať hodnotných cien, medzi ktorými boli 1. cena tablet, 2. MP4 prehrávač,
ale aj reproduktory, CD−ečka, slúchadlá, USB kľúče, hračky a sladkosti.
Podvečer si prišli na svoje milovníci futbalu, ktorí sa zišli o 17,00 hod., aby si
pozreli Medzinárodný priateľský futbalový zápas Čebovce − Szécsény
(Maďarsko), v ktorom domáci nedali šancu hosťom a vyhrali v pomere 5:1. 
Deň venovaný deťom skončil tanečnou zábavou, na ktorej hrali a zabávali OKÉ

Band + Laci (Sugár). Organizátorom boli poďakovaním desiatky šťastných a
spokojných detí, ktoré prežili so svojimi rodinami zaujímavý  deň plný zábavy.
Zároveň sa po úspešne zrealizovanej peknej myšlienke − úspešnom dni − zabavili
až do bieleho rána aj samotní organizátori − Združenie čebovských podnikateľov,
ktorí už teraz majú svoje plány, čím prekvapia svojich spoluobyvateľov. 

− red − 



Ako si Jaroslava spomína
na pocit, ktorý vtedy cítila,
nikdy nezabudne. Cítila tlak,
akoby bola v kozme. Po páde
sa prebrala vo výťahu, kde jej
poskytovala pomoc vedúca
predajne. Už vtedy si necítila
nohy a tušila, že jej zranenie
bude vážne. A mala pravdu.
Okrem zlomeného ľavého
členka na troch miestach ma−
la roztrieštený aj driekový
stavec chrbtice. Telo si necí−
tila od pásu dole. Po prevoze
do banskobystrickej nemoc−
nice nasledovali dve operá−
cie a začala sa dlhá liečba, na
konci ktorej je túžba i nádej
mladej ženy podporená názo−
rom lekárov, že raz predsa
len, aj keď s pomocou bariel,
bude chodiť po vlastných. 

Musím sa s tým 
naučiť žiť

Žiaľ, ani po viacerých ope−
ráciách, liečeniach a každoroč−
nej rehabilitácii v Kováčovej,
aj po šiestich rokoch dokáže
sama s barlami bez pomoci
prejsť iba niekoľko krokov. 
Sympatickej mladej žene pl−

nej elánu a životnej energie,
ktorá snívala o tom, že bude
obchodnou zástupkyňou a
milovala šoférovanie, sa ži−
vot radikálne zmenil. Odrazu
bola odkázaná na pomoc in−
ých. Od začiatku pri nej stáli
rodičia a najmä veľká opora

jej je matka Anna. Jaroslava
však zažila aj sklamania, keď
sa od nej niektorí "tiež" pria−
telia odvrátili. Ona sama je
však odhodlaná čeliť svojmu
osudu so vztýčenou hlavou, i
keď: "Je to veľmi ťažké. Aj"Je to veľmi ťažké. Aj
keď sa to možno navonokkeď sa to možno navonok
nezdá, vo vnútri je to veľminezdá, vo vnútri je to veľmi
ťažké. Nemôžem sa s týmťažké. Nemôžem sa s tým
zmieriť, ale musím sa s týmzmieriť, ale musím sa s tým
naučiť žiť. Človek nemôženaučiť žiť. Človek nemôže
stále iba sedieť doma, mustále iba sedieť doma, mu−−
sím ísť aj medzi ľudí." sím ísť aj medzi ľudí." 

V súčasnej dobe Jaroslava
nesedí stále iba doma. S po−
mocou si kúpila auto, a tak, i
keď veľmi opatrne, môže v
prispôsobenom vozidle znovu
šoférovať. Venuje sa tiež skrá−
šľovaniu ženských rúk gélový−
mi nechtami. Všemožne sa
snaží prekonať ťažkosti, kto−
ré jej nadelil osudný deň pl−
ný − inak vraj šťastných − se−
dmičiek.    

Chcem vedieť, kto
je zodpovedný 

za moje zranenie
Možno že by sa jej ťažkosti

ľahšie prekonávali, keby as−
poň vedela, kto je vinný za to,
čo sa jej stalo, teda, kto nesie
zodpovednosť za pád výťahu.
To však ani po šiestich ro−
koch nie je zatiaľ známe.
Obvinený bol bývalý riaditeľ
technického úseku CBA Ing.
Igor I., ktorý prišiel aj na vy−
týčené pojednávanie 15. 7.
2013. Ako povedal, nemá sa
k čomu vyjadriť, keďže po−
jednávanie bolo odročené a
rozhodne sa necíti zodpo−
vedný za ten osudný pád
výťahu. 

J. Nekvasilová: "Dúfala"Dúfala
som, že na tomto pojedsom, že na tomto pojed−−
návaní sa už dozviem,návaní sa už dozviem,
kto nesie zodpovednosťkto nesie zodpovednosť

za to, čo sa mi stalo. Že buza to, čo sa mi stalo. Že bu−−
de známy vinník toho nede známy vinník toho ne−−
šťastného pádu výťahu. Išťastného pádu výťahu. I
keď ja sama by som si rozkeď ja sama by som si roz−−
hodnutie súdu vypočuť nehodnutie súdu vypočuť ne−−
mohla, pretože pojednávamohla, pretože pojednáva−−
nie bolo vytýčené v miestnie bolo vytýčené v miest−−
nosti na poschodí budovynosti na poschodí budovy
súdu a ja sa tam neviem ssúdu a ja sa tam neviem s
vozíčkom dostať."vozíčkom dostať."

Pojednávanie bolo teda od−
ročené a na dôvod sme sa
spýtali hovorkyne Krajského
súdu v B. Bystrici JUDr.
Silvie Svitkovej: 
"O odročenie hlavného po"O odročenie hlavného po−−
jednávaniajednávania požiadal v požiadal v prieprie−−
behu dnešného dňa právnybehu dnešného dňa právny
zástupca poškodenej zzástupca poškodenej z
dôvodu jeho práceneschopdôvodu jeho práceneschop−−
nosti." nosti." 
Sudkyňa Okresného súdu vo
V. Krtíši vytýčila nové pojed−
návanie na september 2013. 

Aj keď rozhodnutie súdu o
tom, kto je vinný, zatiaľ ne−
bolo vynesené, J. Nekvasilová
je presvedčená, že za to môže
prevádzkovateľ výťahu. K ta−
kému rozhodnutiu dospel aj
Národný inšpektorát práce v
Košiciach (NIP), ktorý prípad
prešetroval. Toto svoje roz−
hodnutie  vyslovil na jednom
z predchádzajúcich pojedná−
vaní. Prevádzkovateľ budovy
sa voči tomuto rozhodnutiu
odvolal na krajskom súde,
ktorý zrušil rozhodnutie NIP.
Voči rozhodnutiu krajského
súdu sa odvolal NIP na naj−
vyšší súd. Krajský súd odročil
v roku 2010 hlavné pojedná−
vanie na neurčito za účelom
pripojenia spisu Krajského
súdu v B. Bystrici o odvolaní
Národného inšpektorátu prá−
ce proti jeho rozhodnutiu. 

Takú odpoveď dostala aj J. Nekvasilová, keď sa infor−
movala, prečo sa už tak dlho nepokračuje v súdnom ko−
naní. Aj preto sa potešila, že sudkyňa okresného súdu
vytýčila nové pojednávanie tohto prípadu. Na verdikt
si však ešte bude musieť počkať. Rozhodnutie súdu o
vinníkovi v tomto prípade by rada uvítala aj preto,
aby mohla začať občiansko−právne konanie vo veci od−
škodnenia za spôsobenú ujmu. 
J. Nekvasilová: "Viem, že peniaze mi zdravie a no"Viem, že peniaze mi zdravie a no−−

hy nevrátia, ale pomôžu mi žiť. Veď pri dôchodhy nevrátia, ale pomôžu mi žiť. Veď pri dôchod−−
ku čo dostávam, by  sa mi bez pomoci rodičov žiku čo dostávam, by  sa mi bez pomoci rodičov ži −−
lo oveľa ťažšie." lo oveľa ťažšie." − red −  

Peniaze zdravie nevrátia

Prešlo už 6 rokov a v prípade pádu nákladného výťaPrešlo už 6 rokov a v prípade pádu nákladného výťa−−
hu v budove patriacej spoločnosti M−Market zhu v budove patriacej spoločnosti M−Market z

Lučenca, známej ako obchodný dom, ešte stále nieLučenca, známej ako obchodný dom, ešte stále nie
je známy vinník. Šesť dlhých rokov je to hlavneje známy vinník. Šesť dlhých rokov je to hlavne

pre Jaroslavu Nekvasilovú z V. Krtíša, ktorá vpre Jaroslavu Nekvasilovú z V. Krtíša, ktorá v
čase pádu výťahu bola práve v ňom. Vtedyčase pádu výťahu bola práve v ňom. Vtedy
pracovala mladá žena ako predavačka okuliapracovala mladá žena ako predavačka okulia−−
rov a v predajni potravín CBA mal jej zarov a v predajni potravín CBA mal jej za−−
mestnávateľ prenajatú určitú plochu na premestnávateľ prenajatú určitú plochu na pre−−
daj tohto tovaru. Po skončení pracovnej zmedaj tohto tovaru. Po skončení pracovnej zme−−
ny ny vozievalvozievala J. Neka J. Nekvasilová výťvasilová výťahomahom v sprievov sprievo−−
dede niektorej poverenej osoby, alebo ako honiektorej poverenej osoby, alebo ako ho−−
vorí, aj sama so súhlasom vedúcej predajne,vorí, aj sama so súhlasom vedúcej predajne,
tovar do skladu na poschodí obchodnéhotovar do skladu na poschodí obchodného
domu. Urobila tak aj v ten osudný deň   7. 7.domu. Urobila tak aj v ten osudný deň   7. 7.
2007. Keď sa výťahom vracala znova dolu,2007. Keď sa výťahom vracala znova dolu,
výťah sa najskôr zasekol a po chvíli si tovýťah sa najskôr zasekol a po chvíli si to
voľným pádom nasmeroval do šachty.voľným pádom nasmeroval do šachty.

l
n Jaroslava Nekvasilová sa už
šesť rokov márne domáha
odškodného
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K nešťastnému zraneniu došlo 7. 7. 2007, čo mal byť mimoriadne šťastný deň...
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V polovici júna sa v Rally Parku VeľkéV polovici júna sa v Rally Parku Veľké
Zlievce uskutočnilo 4. kolo osemdielnehoZlievce uskutočnilo 4. kolo osemdielneho
automobilového seriálu Pokrok Cup 2013,automobilového seriálu Pokrok Cup 2013,
tentoratentoraz pod názvom − Béreš Race Autotechz pod názvom − Béreš Race Autotechnana
Cup. Po dlhom daždivom období bolo exCup. Po dlhom daždivom období bolo ex−−
trémne teplo, a tak dôležitú úlohu zohrávaltrémne teplo, a tak dôležitú úlohu zohrával
každý meter chládku a hlavne bufet s občerkaždý meter chládku a hlavne bufet s občer−−
stvením. stvením. 

Výsledky zo 16. 6.  podľa jednotlivých kategórií:

Organizátori pre pretekárov pripravili 2 km
dlhú trať, jazdili sa tri kolá a do celkového
výsledku sa každému pretekárovi započíta−
val len najrýchlejší čas. Preteky odštartovali
jazdci z kategórie A1. Cez prestávku po pr−
vom kole organizátori privítali krstného otca
Rally Parku Jozefa Béreša, st., ktorý po roku
opäť prijal pozvanie, pozdravil prítomných
pretekárov a divákov, zaželal im veľa ďalších
úspechov v pretekaní a organizovaní týchto
podujatí v našom regióne.  Jožkovi Bérešovi
patrí úprimné poďakovanie, že aj napriek na−
bitému pretekárskemu programu, aký má
počas roka, a aj napriek servisu na jeho pre−
tekárskych autách, si dokázal nájsť v tento
deň čas a prišiel až z východu Slovenska, aby
pred nadšenými divákmi rozburácal svoj
špeciál Audi Quattro. Jazda a zvuk tohto au−
ta je niečo jedinečné a ocenili to aj všetci prí−
tomní diváci svojím potleskom. Rovnako oce−
nili aj príjemné chvíle strávené pri debate a
kávičke v spoločnosti Jožka Béreša, jeho hos−
tí a Ivana Strmého. Organizátori skrátka
urobili z tohto podujatia nezabudnuteľný zá−
žitok. Jožko Béreš s Ivanom Strmým si za−
spomínali na preteky "Stracinské S", ktoré
boli súčasťou podujatí MRC v rokoch 2008 −
2010 v okrese V. Krtíš.    

Boje o body   
Poďme ale naspäť na trať. V druhom a tre−

ťom kole jednotlivých jázd sa tvrdo bojovalo
o seriálové body a celkovo najlepší čas dosia−
hol Andrej Kováč na Ford Pume, pred
Ivanom Longauerom na Peugeote. Úspešný
deň Fordu potvrdil Ján Božik s Fiestou na
celkovo treťom mieste.
V seriáli je na čele Andrej Kováč s 31 bodmi,

pred Miroslavom Krištofom (26 b.) a Ivanom
Longauerom s 24 bodmi.

Piate kolo seriálu − DRIFT SHOW −  sa usku−
točnilo v sobotu, 3. 8., na letisku v Sklabinej.

− Text a foto: E. KOVÁČ −

n 1. J.Béreš na Audi Quattro

n 2. Divákov pozdravila aj vzácna
návšteva − Jožko Béreš, st., ktorý

je aj krstným otcom Rally Parku

n 3. Na stupni víťazov sa tešili traja
najrýchlejší: 1. Andrej Kováč (v strede),
2. Ivan Longauer (vľavo) a 3. Ján Božik

n 4. Zľava: E. Kováč, I. Strmý, J. Béreš,
S. Zupková, R. Kováč

l

1.

2.

3.

4.



Aj keď na výber nebolo až tak veľa
druhov piva, ktoré mohli návštevníci o−
chutnať, boli to však najpredávanejšie
slovenské značky, ktoré sú medzi rodu−
vernými Slovákmi obľúbené už dlhé ro−
ky. V hudobnej produkcii potom pokra−
čovalo zoskupenie A.M.O., ktorých ra−
pované texty oslovili najmä mladšiu ge−
neráciu. Na záver sa diváci bavili na af−
ter párty, ktorú pre nich pripravil Ivan
"Binďo" Bindas z rádia Expres, ktorý
celý večer spolu s Mgr. Erikou Grega
moderoval. Pre návštevníkov si pripra−
vili viacero prekvapení v podobe rôz−
nych súťaží a pekných cien. Počas celé−
ho večera sa mohli návštevníci, muži i
ženy, zapájať do súťaže v pití piva na
rýchlosť, ukázať výdrž pri držaní pivo−
vého pohára, (mimochodom
túto súťaž nezvládli trénova−
ní hasiči, ktorí prehrali s bor−
com, ktorý naplnil príslovie
"Tichá voda brehy myje"), či
preťahovaní lanom. 

Moderátori nezabudli ani
na deti, ktoré prišli s rodič−
mi a pripravili pre ne súťaž
v zbieraní  prázdnych po−
hárov.   

Práve deti sa najviac za−
bávali aj na záverečnej
diskotéke pri Binďovi,
ktorá však podľa niekto−
rých končila príliš skoro,
v čase, keď sa nálada prá−
ve rozbiehala.

−René−

Príjemný piatkový podvečerPríjemný piatkový podvečer
19.7. patril vo V. K19.7. patril vo V. Krtíši, a rtíši, a hlavnehlavne
na miestnom amfiteátri, pivu.na miestnom amfiteátri, pivu.
Už po tretUž po tretí raz sa tu uskuí raz sa tu uskutočnilitočnili
slávnosti piva Pivný mozoľslávnosti piva Pivný mozoľ
2013. Dobrú náladu účastníkov2013. Dobrú náladu účastníkov
tohoto podujatia odtohoto podujatia odštartovalaštartovala
skupinaskupina StarStarmánia ,  ktormánia ,  ktor áá
známymi domácimi i zahraničznámymi domácimi i zahranič−−
nými hitmi ostatných rokovnými hitmi ostatných rokov
navodila správnu atmosférunavodila správnu atmosféru
oslavy penistého moku. oslavy penistého moku. 

Texty k fotografiám:l
n 1. Moderátor rádia Expres Ivan
Binďo Bindas nezaprel povesť
šoumena ani tentoraz

n 2. − 4. Diváci sa zabávali na 
hudobných vystúpeniach, ale aj na
súťažiach súvisiacich s pivom

n 5. V dobrej nálade sme zastihli 
aj nášho kolegu Mariana Vladoviča 
s partnerkou Dankou

n 6. −  7. Hudobné zoskupenie
A.M.O. predviedlo kvalitné 
vystúpenie, ktoré potešilo najmä
mladú generáciu

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.
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Pre niekoho z vášho o−

kolia sa stanete poslom
dobrých správ a záro−
veň sa ich sami dočká−
te. Pre vás sa všetky ve−
ci od lásky, peňazí,
práce, duchovna hýbu
samé, nemusíte vynalo−
žiť veľa námahy a úsi−
lia, aby to fungovalo.

Nezasahujte do tohto stavu, inak toto
fungovanie narušíte alebo stopnete.
Práve naopak, čas využite pre záleži−
tosti, ktoré ste dlhodobejšie odkladali
kvôli nedostatku času a povinnostiam,
a ktoré vám robia radosť a prinášajú
potešenie. Či už sa jedná o dovolenku,
návštevu známych, čítanie alebo poze−
ranie filmov. 

Naučte sa „kamošiť s
ujom nadhľadom“. Príliš
si beriete k srdcu názo−
ry, pohľady, gestá ľudí,
ktorí ani nepatria do
užšieho kruhu najbliž−
ších. Buďte sami sebou
a majte na všetko svoje
vlastné názory, aj keby
pred vami stál samotný prezident.
Prirodzenosť, a ako aj skvelá schop−
nosť komunikovať, zjednávať, je vašou
najväčšou a najsilnejšou devízou, ťažte
z nej po tieto dni. Vašu slabšiu strán−
ku, ktorou je citlivosť, pre istotu veľmi
nevystavujte do popredia, aby to niekto
nezneužil. Zabudnite na to, že sa hodí−
te do pasívnej pozície.

Budete mať okolo seba
veľa ľudí, ale napriek
tomu sa budete cítiť
vnútorne sami. Tento
pocit pre vás nie je ne−
známy, len v tomto ob−
dobí vyústi na povrch o
niečo intenzívnejšie. 
Nezabúdajte, že je to

len váš pocit, realita je trošku iná, pre−
to sa aj s týmto menším zádrheľom dá
niečo robiť. Slnka a lásky máte v sebe
veľa, preto, keď otvoríte klietku, v kto−
rej ste ich uväznili, aj tento týždeň
môžete prežiť plnohodnotne, príjemne
a hlavne nerušene. Máte možnosť voľby
v tom, či si zvolíte úsmev alebo smútok.
Menšie otrasy spôsobia finančné úniky.  

Máte vlastné názory,
ktoré si pri určitých ľu−
ďoch budete nechávať
pre seba a to vám
spôsobí po tieto dni ša−
rapatu. Buď ich teda
vyjavte a vyveďte na
svetlo sveta, alebo ich
prihoďte na kôpku vnú−
tornej sopky, ktorá sa blíži k explózii.
Jednoducho povedané, buďte sami se−
bou a nepotláčajte to, čo je pre vás pri−
rodzené. Trápia vás zdravotné problé−
my niekoho blízkeho, tieto však umoc−
ňujete svojím strachom, majte to na pa−
mäti. Nezrovnalosti, ktoré sa však jed−
norázovo odstránia, čakajte na pracov−
nom poli. V láske tiež zahrmí. 

Na všetko ste dvaja,
no napriek tomu chce−
te mať pod palcom a
všetko diktovať len vy.
Argumentácia, že to
tak vôbec nie je, vám
neprejde (vybavte si
niektoré konkrétne si−
tuácie). Začnite viac
počúvať svoju polovič−

ku a všetko pôjde akosi ľahšie.
Všeobecne máte naklonený týždeň, kto−
rý vám nič negatívneho (pokiaľ sa o to
cielene a teda vedome sami nepričiní−
te) neprinesie (príjemná stereotypnosť).
Obklopte sa prírodou a zeleňou, vďaka
čomu načerpáte energiu a zároveň do−
siahnete stav uvoľnenia. V zdravotnej
oblasti vás potrápi dýchací systém.

Očakávajte radostné
záležitosti, ktoré vás
ako človeka budú posú−
vať vpred. Všeobecne
prídu väčšie zmeny,
ktoré sa pre vás stanú
kľúčovými a vďaka
ktorým sa začne písať
akási ďalšia etapa váš−
ho života. Všetko sa dá zvládnuť a pre−
konať, len musíte chcieť. Zamerajte sa
na všetko, po čom túžite a neupustite z
toho ani za nič. Choďte si za tým, čo
vás robí šťastným a usmievavým člove−
kom. Vďaka tomu budete mať pod kon−
trolou stavy výbušnosti ako aj vzťaho−
vačnosti.

Stanete sa objektom ob−
divu a budete žať len
samé chvály na svoj
zjav, vyžarovanie, ako
aj schopnosti či danos−
ti, ktoré sú vám dané.
Všetko sa bude diať ne−
závisle od toho, akého
ste pohlavia. O kúsoček

bude mať navrch nežnejšia časť zna−
menia. Začínate v sebe spracovávať do−
minantnosť, ktorá začína byť pre oko−
lie prijateľnejšia a príjemnejšie. Pre ti−
eto dni sa stanete studnicou dobrých
nápadov, a preto vás viacero ľudí poži−
ada o pomoc pri riešení svojich vlast−
ných problémov (podvedome budú ťa−
haní k vám). 

Budete sa cítiť „neu−
trasene“ a akosi nikde
nebudete mať pokoj.
Ten nájdete, len pokiaľ
sa uvoľníte a doprajete
si viac zo systému lážo
– plážo a to dokonca aj
v práci. Neprepínajte
(ako svoje psychické
tak aj fyzické) sily, dohnali by ste sa do
stavu, z ktorého sa potom budete ťažšie
vyhrabávať. Chýba vám vyrovnanosť a
pokoj, ktorých zdrojom je, ako inak,
príroda a samotná zeleň. Relaxujte a
pracujte na tom, ako dosiahnete stav
uvoľnenosti, čo sa vám zíde aj do bud−
úcnosti – vybudujte si svoj vlastný rých−
ly spôsob.  

Nenechajte sa pobláz−
niť sladkými rečička−
mi, ktoré sú k vám
smerované len z jedné−
ho jediného dôvodu a
tým je cielene vás okla−
mať. Jedná sa o vyššie
ciele, ako sú peniaze,
majetky, sláva, zvidite−

ľnenie a to všetko na váš úkor.
Nedovoľte, aby sa niekto škriabal po
vašom chrbte – zastavte to alebo aspoň
obmedzte hneď na začiatku. Vaša pred−
vídateľnosť  má silu stopnúť prefíka−
ných a vypočítateľných ľudí. Napriek
tomuto upozorneniu sa vyjasní vo všet−
kých vzťahoch, v ktorých zahrmelo. 

Očakávajte prirodze−
ný prechod akousi psy−
chohygienou, ktorú vám
spolu s okolnosťami
prinesie bežný život.
Padne vám vhod a vy
bude na svet hľadieť s
čistou hlavou a s ešte
čistejším vnútrom. 
Budete mať jasno v tom, čo vlastne

chcete a po čom túžite. Nebudete si mu−
sieť to, po čom by ste podľa vás mali
prirodzene túžiť, umelo vkladať do
podvedomia a do hlavy (nebudete za−
vádzať ani klamať sami seba). Vďaka
očiste, ktorou prejdete, sa vám to obja−
ví samé a to prirodzene, žiadnym ume−
lým vkladaním a presviedčaním. V
skratke – vyjasní sa vám v hlave, duši,
srdci… 

Stále budete zotrvá−
vať vo fáze, v ktorej sa
neodporúča púšťať sa
do veľkých vecí (inve−
stovanie, predaj, kúpa,
hazardovanie) v ničom
by ste totiž nepokročili
a s ničím by ste ani ne−
pohli. Hviezdy ukazujú

na to, že nič okolo vás sa nebude meniť,
a ani sami nemáte silu na to, aby ste
tento fakt prelomili. Dni sa ustália síce
v stereotype, ale aj ten si môžete spra−
viť pekným a príjemným, zapojte svoju
fantáziu, po prípade oprášte svoje ko−
níčky, záujmy a záľuby.

Stále vás mátajú fi−
nancie, práca, stále
chcete žať úspechy svo−
jej práce, len vám to a−
kosi nejde. Nič sa totiž
nedá robiť nasilu. Na
to, aby ste žali úspechy,
si musíte počkať na
vhodné vonkajšie i vnú−
torné podmienky. Nevytvárajte ich ume−
lo. Musí to ísť prirodzene. Naozaj sa po−
kúste uvoľniť, pokiaľ vám to nejde, pri−
kážte si to, potrebujete oddych, či vy−
pnutie, ako ste to mali opísané v pred−
chádzajúcom týždni. Ak sa vám to po−
darí, môžete sa tešiť na precitnutie v
radosti, pohode i v láske.  



l sú najmenšie veľhory na svete a na ú−
zemí medzi Alpami, Kaukazom, Uralom
a Severným ľadovým oceánom sú naj−
vyšším vnútrozemským pohorím v
Európe. Hlavný hrebeň je dlhý 26 km, 
l najväčším a najhlbším plesom v slo−
venských Tatrách je Veľké Hincovo
pleso ( 1946 m n. m) . Má rozlohu 20,08
ha, hĺbku 53,7 m. Dĺžka plesa je 740 m a
šírka 370 m. Voda v plese je taká priez−
račná, že vidno do hĺbky 12,5 m. Väčšiu
časť roka, ( asi 270 dní ), je pokryté ľa−
dom, 
l najvyšší štít je Gerlachovský štít (2
654,4 m n.m.). Štatút najvyššieho štítu
potvrdil svojimi meraniami Ľudovít
Greiner až v rokoch 1837−1838. Dovtedy
bol za najvyšší štít považovaný Kriváň
(2 494,7 m n.m.) a neskôr Lomnický štít
(2 633,9 m n.m.) alebo Ľadový štít (2
627,3 m n.m.). Ján Still v roku 1834 stál
zrejme ako prvý človek na jeho vrcho−
le, 
l najvyššie položená jaskyňa je
Kamzíčia jaskyňa v Belianskych
Tatrách  (2 004 m.n.m.), 
l Kamzík vrchovský tatranský
(Rupicapra rupicapra tatrica) je sym−
bolom Tatranského národného parku,
patrí k chráneným druhom a živia sa
prevažne trávami, lišajníkmi a bylina−
mi,  
l najstarší sneh a Tatranský ľadovec je
v Medenej kotline, ktorá je celoročne v
tieni Lomnického štítu. Pod snehovým
poľom vedci objavili tatranský ľadovec,
ktorý je skrytý pod vrstvou sute, ktorá
ho izoluje od vonkajších klimatických
podmienok, 
l najvyššie položená botanická záhra−
da je na Lomnickom štíte ( 2 634 m
n.m.) a nachádza sa tu 22 rastliniek v
ich prirodzenom prostredí, 
l na Skalnatom plese bola nameraná
najvyššia nameraná rýchlosť vetra

09:25 − S Talianom v ku−
chyni: Veľká noc l 10:10 −
Dempsey a Makepeacová

l11:05 − Sila lásky V. 161 l12:00 − Správy RTVS
l 12:20 − Maigret: Maigret a miništrant l 14:00 −
Sila lásky VI. 178 l 14:50 − Sila lásky VI. 179 l
15:45 − Dr.House VIII.: Transplantácia 2/l 23: l
16:30 − Správy RTVS l16:55 − Počasie l17:05 − S
Talianom v kuchyni: Carciofi l 17:45 − Duel l
18:20 − 5 proti 5 l 19:00 − Správy RTVS l 19:45 −
Počasie l 19:50 − Góly − body − sekundy l 20:10 −
Sindibád 11/12 l 20:55 − Sindibád 12/12 l 21:40 −
Vyvolení: Proroctvo 12/12 l 22:40 − Uragán l
23:25 − Dempsey a Makepeacová

l09:55 − Eva Kristínová ju−
biluje: Bičianka z doliny l
11:00 − Dokumentárny

klub: Zabudnuté ženy l11:55 − Živá panoráma l

12:30 − Na ľudovú nôtu l 13:25 − Siesta: Senior
klub − magazín l13:50 − Chalupárium alebo Keď
v meste padla... l 14:45 − Odpískané l 15:15 −
Návraty k Bratislavským pondelkom: Radosť
žiť l16:30 − Parkúr Grand Prix Bratislava CSIO
l 18:15 − 60 zabijakov divočiny 24/26 l 18:40 −
Ovce.sk l 18:45 − Večerníček: V chalúpke a za
chalúpkou l 19:00 − Správy RTVS "N" l 19:40 −
Správy − Hírek l19:50 − Počasie l20:00 − Od pris−
ťahovalca po milionára: William Boeing − eso le−
teckého staviteľstva l20:50 − VAT − Veda a tech−
nika: Energo−lúčové rezanie l21:20 − Letné kino
na Dvojke: Môj učiteľ Ibrahim l22:50 − Góly − bo−
dy − sekundy l 23:00 − Počasie l 23:05 − Apropo
TV l 23:25 − Polnočný ateliér: Ateliér l 23:50 −
Správy RTVS "N"  

l 09:10 − Kobra 11 VI. 15−
16/18 l 11:15 − Upírske
denníky II. 3/22 l 12:10 −

Mentalista II. 22/l 23: l 13:05 − Odložený prípad
III. 3/l 23: l 14:00 − Dr. House III. 5/24 l 15:00 −

Dva a pol chlapa V. 13/19 l 15:30 − Krok za kro−
kom II. 3/24 l 16:00 − NCIS − Námorný vyšetro−
vací úrad VI. 16/25 l 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE
NOVINY l17:20 − Lampáreň l17:45 − Susedia l
18:30 − Dva a pol chlapa V. 14/19 l 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY l20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY l20:15 − POČASIE l20:30 − Búrlivé víno l
21:40 − Slunce, seno, jahody l 23:50 − Nočné
Televízne noviny l 00:10 − NCIS − Námorný vy−
šetrovací úrad VI. 16/25 l 01:00 − Dr. House III.
5/24 l01:45 − Odložený prípad III. 3/l23: l02:25
− Kobra 11 VI. 15−16/18 l 03:55 − Susedia

JOJ l09:55 − Najhoršia zra−
da l 12:00 − Malý unavený
Joe l 14:40 − Áno, šéfe!

Jaroslav Žídek l 15:50 − Páli vám to? l 17:00 −
NOVINY O l 17:00 l 18:00 − SÚDNA SIEŇ:
Opaľoval starenku l19:00 − KRIMI l19:30 − NO−
VINY TV JOJ l 19:59 − ŠPORT l 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE l 20:20 − SLNKO, SENO,
SLANINA l 22:00 − Kameňák 3 l 00:25 − Haló!

PONDELOK 5. 8.:TV PROGRAM

Kpt. Ing. Martina Červočová, samostatná odborná inšpektorka na oddelení
požiarnej prevencie OR HaZZ Veľký Krtíš, nám na tému dovoleniek napísala:

" Myslím, že dovolenku si spravíme krásnou sami, a tak sa snažím, aby" Myslím, že dovolenku si spravíme krásnou sami, a tak sa snažím, aby
každá naša dovolenka bola krásna. Keďže milujem hory, za najzaujíkaždá naša dovolenka bola krásna. Keďže milujem hory, za najzaují−−
mavejší zážitok považujem výlet do švajčiarskych Álp − tá príroda je nemavejší zážitok považujem výlet do švajčiarskych Álp − tá príroda je ne−−
skutočne krásna, ľudia milí a ochotní (aj voči "chudobným" slovenskýmskutočne krásna, ľudia milí a ochotní (aj voči "chudobným" slovenským
turistom). Je to krajina, kde si nemusíte ani auto zamykať, keď parturistom). Je to krajina, kde si nemusíte ani auto zamykať, keď par−−
kujete pri svojom dome, kde si nikto nedovolí odhodiť smeti na chodkujete pri svojom dome, kde si nikto nedovolí odhodiť smeti na chod−−
ník − pre nás až nevídané....  A teraz sú určite najkrajšie dovolenky sník − pre nás až nevídané....  A teraz sú určite najkrajšie dovolenky s
naším  maličkým synom.  U nás, v rodine, nie je zvykom ísť na jednunaším  maličkým synom.  U nás, v rodine, nie je zvykom ísť na jednu
dlhšiu dovolenku, my radšej ideme na viac kratších (troj − štvordňodlhšiu dovolenku, my radšej ideme na viac kratších (troj − štvordňo−−
vých) výletov do roka. Tento rok už máme za sebou dva pobyty vových) výletov do roka. Tento rok už máme za sebou dva pobyty vo
Vysokých Tatrách a dúfam, že ešte niečo stihneme... Slovensko je nádVysokých Tatrách a dúfam, že ešte niečo stihneme... Slovensko je nád−−
herná krajina a ešte je veľa krásnych miest, ktoré nepoznám. Našou vyherná krajina a ešte je veľa krásnych miest, ktoré nepoznám. Našou vy−−
snívanou destináciou je určite Škandinávia − samozrejme, kvôli horám,snívanou destináciou je určite Škandinávia − samozrejme, kvôli horám,
ale láka ma aj architektúra a kultúra týchto krajín."  ale láka ma aj architektúra a kultúra týchto krajín."  

Ak aj vy milujete
Tatry, mohli by ste
o nich vedieť, že ...

1.

(Pokračovanie na str. 13)
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l 11:05 − Sila lásky V. 162 l
12:00 − Správy RTVS l
12:20 − Maigret: Maigret a

štyri ženy l14:00 − Sila lásky VI. 180 l14:50 − Sila
lásky VI. 181 l 15:45 − Dr.House VIII.: Prípad
charity 3/l 23: l 16:30 − Správy RTVS l 16:55 −
Počasie l 17:05 − S Talianom v kuchyni:
Asparagi l 17:45 − Duel l 18:20 − 5 proti 5 l 19:00
− Správy RTVS l 19:45 − Počasie l 19:50 − Góly −
body − sekundy l 20:10 − Nikto nie je dokonalý l
21:15 − Sanitka 8/11 l 22:20 − Zákon a poriadok:
Špeciálna jednotka VII. l 23:00 − Zákon a poria−
dok: Špeciálna jednotka VII.: V noci 16/24 l23:40
− Dempsey a Makepeacová: Požiar

l 09:45 − Od prisťahovalca
po milionára l 10:40 −
Chlap v dome: Brigáda l

11:20 − 60 zabijakov divočiny 24/26 l 11:45 − Živá

panoráma l 12:20 − Pri detvianskych muzikách
l 12:50 − Svetový skautský Moot − Mexiko 2OOO
l 13:25 − Siesta: Senior klub l 13:55 −
Chalupárium alebo Keď v meste padla... 2002 l
14:40 − Smiem prosiť...? l 15:20 − Apropo TV l
15:45 − Návraty k Bratislavským pondelkom:
Listy Juliane l 17:20 − Trezor: Jozef Cíger−
Hronský l 17:50 − Stopy dávnej minulosti:
Stratený gombík l 18:20 − Záchranári − pomoc v
núdzi 10/12 l18:40 − Ovce.sk l18:45 − Večerníček:
V chalúpke a za chalúpkou l 19:00 − Správy
RTVS "N" l 19:40 − Správy − Hírek l 19:50 −
Počasie l 20:00 − Prečo chudoba?: Opojenie
pôdou l20:50 − Ambulancia: Neodbytný žlčník l
21:20 − Letné kino na Dvojke: Iris l 22:45 − Góly −
body − sekundy l 22:55 − Počasie l 23:00 −
Propeler l 23:55 − Správy RTVS "N" 

l 09:35 − Susedia l 10:15 −
Kobra 11 VI. 17/18 l 11:15 −
Upírske denníky II. 4/22 l

12:10 − Mentalista II. l23:/l23: l13:05 − Odložený

prípad III. 4/l 23: l 14:00 − Dr. House III. 6/24 l
15:00 − Dva a pol chlapa V. 14/19 l15:30 − Krok za
krokom II. 4/24 l 16:00 − NCIS − Námorný vyšet−
rovací úrad VI. 17/25 l 17:00 − PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY l 17:25 − REFLEX l 17:50
− Susedia l 18:30 − Dva a pol chlapa V. 15/19 l
19:00 − TELEVÍZNE NOVINY l 20:00 −
ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 − POČASIE l 20:30
− Búrlivé víno l 21:40 − LAPD: Oddelenie vrážd
8/13 l 22:50 − Nočné Televízne noviny l 23:10 −
NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VI. 17/25 l
00:05 − Dr. House III. 6/24 l 00:55 − LAPD

l09:55 − Na mŕtvom bode l
12:00 − Policajt v Afrike l
14:40 − Áno, šéfe! Jaroslav

Žídek l 15:50 − Páli vám to? l 17:00 − NOVINY O
l 17:00 l 18:00 − SÚDNA SIEŇ: Šikana nevlast−
ného brata l19:00 − KRIMI l19:30 − NOVINY TV
JOJ l 19:59 − ŠPORT l 20:10 − NAJLEPŠIE
POČASIE l 20:20 − SLNKO, SENO, SLANINA l
22:00 − Hra so smrťou l 00:10 − Kosti IV. 12 
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78,6 m/s (283 km/h), čo predstavuje naj−
vyšší − 12. stupeň, považovaný za orkán
s ničivými účinkami, 
l najdlhšia ľadovcová dolina je
Bielovodská dolina (10 km),  ktorá bola
tvarovaná najväčším tatranským ľa−
dovcom s dĺžkou 13 km, hrúbkou 280 m
a šírkou 1,5 km. Ako jediná spomedzi
tatranských dolín svojím vzhľadom,
rozsiahlymi lúčnymi poľa−
mi a mohutným skalným
amfiteátrom v závere doli−
ny nadobúda alpský cha−
rakter, 
l najlegendárnejšia skal−
ná stena je 300 metrov vy−
soká severná stena, nazý−
vaná galéria Gánku. Je
najpopulárnejšou horole−
zeckou výzvou, 
l najvyššia skalná stena je
severná stena Malého
Kežmarského štítu (900
m), 
l najväčšie a najrozľahlej−
šie mesto na Slovensku sú
Vysoké Tatry s rozlohou
39 816 ha. Mesto je tvorené
zoskupením 15 samostat−
ných osád  
l najvyšším štítom Belianskych Tatier
je Havran (2151,5 m n.m.), ktorý nie je
turisticky sprístupnený, 
l v Belianskych Tatrách sa nachádza
jediná sprístupnená jaskyňa v Tatrách
− Belianska jaskyňa ležiaca nad osadou
Tatranská Kotlina, 
l najdlhšie premostenie v Tatrách je
zrekonštruované premostenie nad vo−
dopádmi Studeného potoka, otvorené
od 11.7. 2009. Dĺžka mostu je 25 m, re−

konštrukcia si vyžiadala asi 45 ton ma−
teriálu, ktorý bol vynesený od
Rainerovej chaty na pleciach pracov−
níkov, 
l najvyšší vodopád je Kmeťov vodopád
v Kôprovej doline (1245 m n.m.). Voda
padá z 80 m (ako 30 poschodová  budo−
va), 
l najdlhším chodníkom je Tatranská
magistrála vedúca z Podbanského až
ku Bielym plesám a jej dĺžka je 46,25
km, 
l najvyšší štít poľských Tatier je Rysov
(2 499,6 m n. m.), ktorému chýba 40 cm
na to, aby mohol byť považovaný za ve−
ľhorský vrchol, 
ll najväčším zvieraťom je Medveď hne−
dý dosahujúci hmotnosť 140 − 350 kg u
samca a 80 − 200 kg u samice, na
Slovensku ich žije okolo 1000 a hoci
patrí medzi šelmy, postupne sa stal
všežravcom, 
l najväčším vtákom je Orol skalný s
rozpätím krídiel až 2,5 m, dĺžkou tela

až 90 cm. Samec váži 3 − 4,5 kg a sami−
ca 3,5 − 6,5 kg. Na Slovensku sa monito−
ruje približne 100 párov a odhaduje sa,
že ich tu žije 250 jedincov. Orol sa do−
žíva 15 − 30 rokov a pri love dosahuje
rýchlosť až 150 km/h, 
l najviac serpentín až 32 sa nachádza
na turistickom chodníku vedúcom z
Popradského plesa do sedla pod
Ostervou, 
l najvyššie položená budova je na

Lomnickom štíte (2 632 m n.m.) a je
koncovou stanicou lanovky. Do pre−
vádzky bola uvedená v roku 1941.
Lanovka bola vybudovaná v roku 1940,
výškový rozdiel, ktorý prekonávala zo
Skalnatého plesa na vrchol
Lomnického štítu bol v časoch svojho
vzniku svetovým unikátom, v súčas−
nosti sa na vrchole nachádza meteoro−
logická stanica a stanica SAV na vý−
skum slnečnej koróny. Budova bola po−
stavená bez pomoci leteckej techniky.
Všetok materiál, potrebný na stavbu,
bol vynesený len za pomoci ľudskej si−
ly − nosičmi, 
l najvyššie položená celoročne otvore−
ná chata je Téryho chata (2015 m n.m.)
v Malej Studenej doline, 
l najvyššie položená Chata pod Rysmi
je otvorená podľa poveternostných
podmienok od začiatku letnej sezóny
15.6. do 1.11, 
l Modré pleso je najvyššie položené (
2192 m n.m.), 

l najväčšie pleso na území
V. Tatier je Morské oko (1
395,4 m n.m.) na poľskej
strane. Má rozlohu 34,93 ha,
dĺžku 862 m a šírku 566 m.
Pre jeho prirodzené zaryb−
nenie, bol prvotný názov
Rybie pleso, 
l Symbolický cintorín je pri
Popradskom plese (1 525
m.n.m) pod stenou Ostrvy je
miestom, kde sú na pamiat−
ku obetiam Vysokých Tatier
umiestnené pamätné tabule
s menami ľudí, ktorí zahynu−
li vo Vysokých Tatrách, ale
kde nie je nikto pochovaný.
Autorom myšlienky bol aka−
demický maliar Otakar Štáfl
z Prahy. Projekt kaplnky vy−

pracoval Ing. Róbert Vosyka z
Popradu. Prvé symbolické, ručne vyre−
závané kríže, sú od rezbára Jozefa
Fekiača − Šumného z Detvy.
Drevorezbu v interiéri kaplnky urobil
Ladislav Tfirst. Cintorín bol založený
v roku 1936 a vysvätený 11. 8. 1940 a
hneď na to bol sprístupnený verejnosti
s mottom "Mŕtvym na pamiatku, živým
pre výstrahu". 

Spracovala:  − rh− 

Texty k fotografiám:l
n 1. Túra vo Švajčiarsku 
− 7 Gipfel tour, keď sme v roku
2010 vyšli na tretí zo siedmich 
vrcholov  

n 2. Kpt. Ing. Martina Červočová
s manželom Petrom a 10 mesač−
ným  synčekom Miškom na
Lomnickom štíte  

2.


