
Odišla si tichučko, ako odchádza
deň, no v našich srdciach zostane
spomienka len. Milovali sme Ťa.

Ty si milovala nás, tú lásku 
v našich srdciach, nezničí ani čas.

Dňa 3. 10. nás navždy po ťažkej chorobe
opustila naša mamička, dcéra, sestra 

a hlavne naša veľká láska
DENISKA MIKULOVÁ, rod. Tibenská z obce Obsolovce.

Ďakujeme všetkým, ktorí ju odprevadili
na poslednej ceste a aj za pomoc a podporu.

Smútiaca rodina.

Odišla si navždy, Tvoja láska
v našich srdciach ostáva

Smútok a žiaľ v srdci máme, 
na Teba s láskou spomíname. 
Len na krátky lúčime sa čas, 

vo večnosti zídeme sa zas. 

S hlbokým zármutkom odprevádzame
na poslednú  cestu našu drahú matku

a starú matku 
TERĚZIU MORAVČÍKOVÚ, ktorá zomrela

dňa 27.9. 2013 vo veku 74 rokov. 
Smútiaci synovia Paľko, Jožko, Mirko a dcéra Marianka

s rodinami. Chceme sa poďakovať oddeleniam
VšNsP vo V. Krtíši: ARO, Interné, ODCH, 

MUDr. D. Šarankovej, MUDr. M. Ilenčíkovi, ako aj RZP Falck.
Ďakujeme Ti, maminka za všetko, 

bude nám za Tebou navždy smutno.

Smútok a žiaľ v srdci máme

„Tak som chcela všetkých milovať,
napokon z lásky je iba biela inovať... 

Zlomili mi krídla, 
než som stihla vzlietnuť...“

Dňa 8.10 2013 uplynulo 12 rokov 
odvtedy, ako nás vo veku 16 rokov 

navždy opustila naša milovaná dcéra,
vnučka, sestra, krstná dcéra,

sesternica a kamarátka GABIKA KLIMOVÁ.
S nevyslovným žiaľom a bolesťou v srdci spomínajú 

maminka, bratia Tibko a Viki, starká Betka, 
krstná mama, teta Ľubka, kamarátka Veronika,

priatelia a ostatná rodina. 
Nie, čas nezahojí všetky rany... 

Gabika, stále nám chýbaš...

V živote človeka sú chvíle, o ktorých
vieme, že prídu a predsa nás ich 

príchod prekvapí. Tým skôr, 
keď prídu náhle. 

S hlbokým žiaľom oznamujeme, 
že nás náhle po ťažkej chorobe opustil

náš drahý  PAVEL KRNÁK 
vo veku 72 rokov zo Senného. 

Ďakujeme všetkým, 
ktorí ste sa s ním prišli rozlúčiť a vzdali mu úctu. 

S úctou a láskou navždy spomínajú syn Ľubomír 
s manželkou Ľubkou, dcéra Jelka s manželom Igorom,

vnučka Veronika, vnuci Patrik, Ľubko a Denis, 
sestra Ľubica ako aj celá rodina. 

Zarmútená rodina ďakuje lekárom, sestrám a celému
personálu Dialyzačného strediska vo Veľkom Krtíši na
Venevskej  ulici ako aj vodičom sanitiek za dlhoročnú
odbornú starostlivosť a ľudský prístup. 

Túžili sme Ťa 
mať ešte pri sebe

Každým dňom očakávaný, no cesty
späť už niet. Tvoj úsmev zatienil 

čierny mrak, no vždy budeme na
Teba s láskou spomínať. Odišiel si

bez rozlúčky a sám, no slzy, smútok,
trápenie ostalo nám. Vždy na Teba
myslíme, no to naše slniečko už ni−
kdy nevyjde. Tvoja láska, radosť 
a usilovnosť nám chýbať bude, 

no náš veľký žiaľ už nikto nevymaže. 
Dňa 13. októbra uplynie rok, čo nás opustil 

MIROSLAV PETROV zo Suchého Brezova. 
Navždy ostaneš v srdciach rodičov, celej rodiny, 

kamarátov a všetkých známych, ktorí Ťa mali radi. 
Pozerám do izby a neverím, že si tu rok neni,

sedím na Tvojej posteli a strašne smutno je mi.
Všetky veci čo si nosil, tu ostali ležať,

všetko sa náhle zastavilo, čas prestal bežať.
Každý deň čakáme, sme v tom kedy zasa prídeš,
vidím Tvoj úsmev, si tu s nami, nikdy neodídeš.

Bol si tak mladý, plný života, ideálov,
rozdával si radosť všade, tak Bože! Je to málo?

Pýtam sa Teba, prečo musel zomrieť mladý človek,
nepoznám odpoveď, pýtal som sa už kohokoľvek.
Sedím tu sám s Tvojou fotkou a nechcem veriť,
do konca života s tou bolesťou budem súperiť.

Bola to rana bolestivá a veľká strata,
stratili sme milovaného syna, kamaráta.

Budeš nám chýbať, nikdy na Teba nezabudneme,
každý deň v našich srdciach navždy spolu ostaneme...

Odišiel mladý človek, prečo to tak musí byť?
Mal všetko pred sebou a chcel ešte ďalej žiť.
Chcel by tu medzi nami užívať si tento svet,
vyhasol mladý život, zrazu je to všetko preč.

Dúfam, že si už v nebi, pozeráš sa na nás zhora
navždy Ťa milujeme, odkazujeme ti zdola...

Budeš žiť v našich srdciach dovtedy, kým tu budeme,
počkaj tam na nás hore, určite sa raz stretneme.

Čas plynie a teba už niet
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25. 9. Jozef Zakuťanský naro−
dený v roku 1943 z V. Krtíša, 25. 9.
Natália Horváthová nar. v r. 1952 z

M. Kameňa, 27. 9. Terézia Moravčíková, nar. v
r. 1939, z Dolnej Strehovej, 29. 9. Pavel Kupec, nar. v

r. 1941 z V. Krtíša, 30. 9. Oľga Krahulcová v r. 1942, z V.
Zlievec, Margita Eliášová, nar. v r. 1921 z V. Krtíša, 1. 10.
Mária Hamáriová, nar. v r. 1930 z H. Plachtiniec, 2. 10.
Pavel Mäsiar, nar. v r. 1920 z V. Krtíša, Pavel Krnák, nar.
v r. 1941 zo Senného, 3. 10. Ján Králik, nar. v r. 1950 z M.
Kameňa, Alžbeta Zőlleiová, nar. v r. 1943 z Opatovskej N.
Vsi, 4. 10. Norbert Kmetty, nar. v r. 1969 z Kosihoviec, 6.
10. Irena Fehérová, nar. v r. 1938 z D. Plachtiniec, 7. 10.
Jozef Murár, nar. v r. 1934 zo Širakova. 

OPUSTILI NÁS

25.9. Boris z Hrušova, 27.9. Olivér
z Čeboviec, 2.10. Antónia z Čeboviec, 3.10.
Viktória z V. Krtíša, 3.10. Anna  z V.

Krtíša, 6.10. Ján zo Želoviec, 6.10. Dušan zo S. Plachtiniec,
7.10. Tobias zo Sečianok, 7.10. Michal z V. Krtíša

NARODILI SA
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Takto krásne sa vyznal zo svojej
najväčšej lásky k prírode 72 roč−
ný Pavel Kupec z Veľkého Krtíša,
ktorý bol pred dvomi týždňami
nezvestný a polícia po ňom pát−
rala. Pátranie však bolo zrušené,
pretože pominuli dôvody naň a
starého pána našli. Žiaľ, už mŕt−
veho.  

Mať iba tieto informácie, mož−
no by skončili iba ako krátka
správa v čiernej kronike našich
novín. Ibaže Pavel Kupec, ktorý
sa narodil "v tôni Vepra" nebol
pre svoju rodinu celkom obyčaj−
ný. Ako o interesantnom človeku
nám prišla porozprávať jeho
manželka a zať, ktorí nám donies−
li aj peknú zbierku básní o prí−
rode, ktorú ich drahý zosnulý na−

písal. 
Pavel Kupec sa narodil v Čier−

nom Balogu, študoval na elekt−
rotechnickej priemyslovke v B.
Bystrici a po jej skončení nastú−
pil pracovať v R. Sobote. Tu sa aj
oženil a do Veľkého Krtíša sa s
manželkou Margitou a dvomi
deťmi presťahovali v roku 1976.
Vychovali tri deti dcéru Moniku
a synov Paľka a Jarka. Prežili
spolu polstoročie a oslávili aj 48
rokov manželstva a tešili sa z
troch vnúčat. P. Kupec od mla−
dosti miloval prírodu, do ktorej
chodil najradšej peši. Zbieral by−
linky, ktoré nazýval "vitamínový−
mi bombami" a veril tomu, že prí−
roda je najlepší lekár. Bol veľmi
šťastný, že jeho syn Jaroslav išiel
doslova v jeho šľapajach. Študo−

val na rovnakej strednej škole a
počas základnej vojenskej služby
bol v rovnakých
martinských ka−
sárňach, rovna−
ko miluje príro−
du a vybral sa
dokonca pešo o−
kolo Slovenska.
(Jeho cestu sme
pred rokmi ma−
povali a zazna−
menali aj v na−
šich novinách). 

Pavel Kupec
bol zanietený
pingpongista,
turista a cyklis−
ta. Veď si len
predstavte, že na
bicykli chodil ni−
elen do roboty na
Kompresorovú stanicu vo
Veľkých Zlievcach, ale aj ako
päťdesiatsedemročný sa vybral
pozrieť na Hriňovskú priehradu,
či je v nej dosť vody(!) Ani po by
pase srdca sa nešetril a do príro−
dy chodil nielen relaxovať, pook−
riať, ale sa o ňu aj starať.
Kdekoľvek sa pristavil alebo
oprel bicykel, oslobodzoval stro−
my od popínavých rastlín, aby
mohli "lepšie dýchať". Nielen vo
voľnej prírode ale aj kdekoľvek v
meste sa neváhal zohnúť a
zdvihnúť smeti, ktoré ktosi pred
ním necitlivo hodil na zem, čo ho
veľmi hnevalo. Keď mu už zdra−
vie prestalo slúžiť, tak sníval o
strávených chvíľach v prírode a
svoje pocity dával na papier.

Vždy sa rozcitlivel, keď sa k nim
vracal a bol šťastný, že jeho
vnučka mu ich vytlačila a navž−
dy zachovala v krásnej básnickej
zbierke, ktorú nám priniesli do
redakcie. 
P. Kupec miloval prírodu a svo−

ju rodinu. Predsavzatie a man−
želský sľub, ktorý si
dali vytrvať bok po
boku v dobrom aj
zlom, spoločne až
do konca života,
preťal 29. septem−
ber 2013, keď ho
našli už bez zná−
mok života po zly−
haní srdca. Skonal
tam, kde ho celý ži−
vot ťahalo − v milo−
vanej prírode, v ho−
re pod bralom v le−
se nad Tučekovou
ulicou vo Veľkom
Krtíši. Mal rád svo−
jich blízkych, ale
najväčšou láskou

bola pre neho príroda
a hora Klenovský Vepor, v ktorej
sa jeho rodina rozhodla rozptýliť
na budúci rok jeho popol. Takže
naveky bude spočívať jeho duša,
presne podľa názvu zbierky bás−
ni: "Tam, v tôni Vepra"...               

− rh −  

Vtedy, v krásnom májovom rá−
ne 12. 5., niekedy medzi 3. a 4.
hodinou ráno sa uličkami Želo−
viec v blízkosti hostinca "Pod
gaštanom" ozýval bolestivý ná−
rek ženy, ktorú mlátil jej žiarli−
vý priateľ. Po tom, čo spoločne
sedeli a popíjali v  hostinci, o−
dišla mladá žena preč, ale  pria−
teľ ju na presne nezistenom mi−
este dostihol a začal surovo biť.
Udieral ju päsťami a kopal do
tváre, hrudníka i brucha tak
prudko, že jej spôsobil zlomeni−
ny tvárových kostí, nosa, nadoč−
nicového oblúka a rozsiahle po−

hmoždenia hlavy, hrudníka,
brucha, horných i dolných kon−
čatín. Z týchto zranení sa diev−
čina liečila viac ako 42 dní. 
Niet sa čo ani čudovať, že s ná−

silníkom nechcela mať už po−
tom nič spoločné. M. M. však
nechcel ostať bez svojej milej a
k tomu, aby sa k nemu vrátila,
začal začiatkom leta používať
aj psychický nátlak a vydiera−
nie. Už od začiatku júla až do−
teraz sa prostredníctvom mo−
bilu i sociálnej siete svojej bý−
valej priateľke opakovane vy−
hráža, že zverejní v jej profile

na sociálnej sieti fotografie, na
ktorých ju nafotil nahú alebo
len v spodnom prádle a vyhrá−
ža sa fyzickými útokmi voči jej
rodine i známym, ak sa s ním
nestretne a nenadviažu spolu
znovu intímny vzťah. Nátlak o−
hrdnutého milenca cez sociál−
nu sieť pokračuje aj tým, že bez
vedomia S. O. zmenil prístupo−
vé heslo v jej profile a používa
ho v jej mene. Opakovane vy−
tvára falošné profily pod jej
menom ako i menami iných o−
sôb a kontaktuje ju aj jej pria−
teľov, pričom vystupuje ako

S.O. Získava tým intímne infor−
mácie určené iba jej a zneužíva
jej osobné údaje. Prenasleduje
ju v bezprostrednej blízkosti jej
bydliska i na iných miestach jej
pohybu v meste, o čom ju neu−
stále informuje SMS správami
a správami zasielanými prost−
redníctvom sociálnej siete. To
v nešťastnej dievčine vzbud−
zuje obavu o vlastnú bezpeč−
nosť, ako i o bezpečnosť svojej
rodiny, obmedzuje ju to v bež−
nom spôsobe života a v komu−
nikácii s priateľmi a známymi.

Láska skončila bitkou a vydieraním
Horúca láska často prerastie do nádherného a pokojného

súžitia dvoch ľudí, ale niekedy máva aj búrlivý koniec
a občas platí, že čím väčšia láska, tým väčšia nenávisť. Tak
tomu bolo aj v prípade 33−ročného M. M. zo Želoviec a jeho
mladej 18−ročnej priateľky S. O. z V. Krtíša. Ich vzťah začal
dostávať trhliny v mesiaci, ktorý je vraj pre lásku ako
stvorený − v máji.

Dievčina sa voči tomuto konaniu bránila oznámením na polícii a
policajný vyšetrovateľ začal voči M. M. 3. 10. trestné stíhanie a sú−
časne mu vzniesol obvinenie za zločin vydierania a prečin nebez−
pečného prenasledovania podľa príslušných paragrafov Trestného
zákona. Iba o deň neskôr, 4. 10., vzniesol vyšetrovateľ voči M. M. aj
trestné obvinenie pre zločin ublíženia na zdraví podľa § 155, ods. 1,
Trestného zákona.                                                                             −red−

"Vzťahy medzi ľuďmi
sú krehké. Veľká láska medzi 

ľuďmi je vzácna. Výnimku tvorí
azda len materinská láska. 

Je ešte jeden druh lásky, ktorá
býva každým dňom pevnejšia 

a úprimnejšia. Je to láska
k horám... Je pre človeka 

šťastím, ak má horu, ktorú si 
obľúbil. Pre mňa je takou horou

Klenovský Vepor, pod ktorým
som sa narodil." 

Svoj večný sen bude snívať 
pod milovaným Veprom 

S hlbokým zármutkom 
sa navždy lúčime s našim

drahým zosnulým 
PAVLOM KUPCOM: 

manželka Margita, deti
Monika, Pavel a Jaroslav 
s rodinami a vnúčatami
Dominikou, Tomášom 

a Julianou 
a celá zarmútená rodina. 

A už som na Vepre
Chvála Pánu Bohu, 

Tu v posvätnom tichu 
V duši mám pokoru.

Stromy ako stĺpy 
V božej katedrále,

A kazateľnica 
Týči sa na skale.

Pokľaknem na skalu
Tu, bližšie pri Bohu, 
Ruky zopnem spolu
Hľadím na oblohu. 

Vzduch čistý, prehriaty
Nad skalou chveje sa

Otčenáš, ktorý si... 
Šeptom pomodlím sa... 
(Úryvky sú z básne Pavla
Kupca: Tam, v tôni Vepra) 

PAVEL KUPEC (†72)

Svoju zbierku básní mal
Pavel Kupec 

aj v profesionálnom 
vyhotovení fotoknihy
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Hlavní organizátori podu−
jatia Mesto Modrý Kameň a
SNM − Múzeum hračiek a
bábkarských kultúr Hrad M.
Kameň pripravili v priesto−
roch modrokamenského
hradu dôstojnú oslavu tohto
chutného ovocia. Od skoré−
ho rána sa nádvorím hradu i
pred ním šírila vôňa peče−
ných gaštanov a okoštovať
ich chceli vari všetci ná−
vštevníci slávnosti. V tomto
roku sa už organizátori pri−
pravili a okrem stáleho do−
máceho predajcu Antona
Feketeho, tu boli aj predaj−
covia z Nitry i ďalších miest
Slovenska. Nielen pečených,
ale aj surových gaštanov na
predaj bolo dosť. Aj keď pe−
stovatelia hovorili, že v tom−
to roku bola slabšia úroda,
gaštany boli väčšie a krajšie
ako vlani. 

Ocenili to určite aj gazdin−
ky, ktoré sa prihlásili do sú−
ťaže o najlepší gaštanový zá−
kusok, keď s väčšími gaštan−
mi sa lepšie pracuje ako s
malými. Do súťaže prihlásili
v tomto roku až 34 druhov
rôznych koláčov a zákuskov.
Návštevníci si súťažné kolá−
čiky mohli aj kúpiť, a aj keď
sa možno niekomu zdali ce−
ny jednotlivých druhov mož−
no trochu vysoké, zákusky
sa rýchlo míňali už aj počas
svätej omše, ktorá otvárala

kultúrny program tohto dňa
a v kaplnke hradu ju celeb−
roval PaedDr. Mgr. Marek
Veverka. 

Aj keď typickým zákuskom
M. Kameňa je, vraj, gaštano−
vá roláda, odborná porota z
množstva dobrôt ako najlep−
ší zákusok v tomto roku vy−
brala gaštanové košíčky,
ktoré upiekla Monika Černá−
ková z M. Kamňa. Až za ňou
sa na druhom mieste umiest−
nila nepečená gaštanová ro−
láda Margity Kyzúrovej a
tretia skončila Oľga
Matejkinová s gaštanovými
rezmi. Na štvrtom mieste sa
umiestnila Anna Urdová z V.
Krtíša s gaštanovými cukrík−
mi a piata bola Katarína
Bajová, ktorá upiekla  gašta−
nový tunel. 

Tradičnou súťažou tohto

podujatia je aj odhad počtu
gaštanov v sklenenom pohá−
ri. V tomto roku sa do pohá−
ra zmestilo 435 gaštanov a
najbližšie k tomuto číslu bo−
la Anna Magháthová zo Žar−
novice (440) a Roben Oravec
z B. Bystrice, ktorý tipoval
430 kusov gaštanov.  

Kým niektorí návštevníci
súťažili, alebo ochutnávali
gaštan v rôznej podobe, iní

si pozreli stále expozícii mú−
zea a mohli obdivovať aj vý−
stavku prác žiakov
Základnej a materskej školy
z M. Kameňa z jesenných da−
rov prírody. Na práce svo−
jich žiakov bola hrdá aj  ria−
diteľka ZŠ s MŠ Ing. Jana
Mišurdová, ktorá k výstave
povedala: "Deti sa na výsta−
vu a na tvorbu svojich výtvo−
rov tešia už  od 1. septembra.
Pri výrobe vystavených die−
lok sme použili všetko, čo je−
senná príroda ponúka − listy,
šúpolie, tekvice, ovocie, zele−
ninu, koreniny, mach no a
samozrejme gaštany. Do
prác sa zapojili deti od ma−
terskej školy, ktorým trošku
pomáhali aj rodičia, až po
žiakov I. a II. stupňa základ−
nej školy. Výstava je súčas−
ťou gaštanových slávnosti už
od ich začiatkov a sme radi,
že naši žiaci môžu takto pre−
zentovať svoju šikovnosť a
fantáziu." 
Šikovnosť, fantáziu i kus ta−

lentu ukázali aj účinkujúci v
bohatom kultúrnom progra−
me. Na pódiu sa predstavili
žiaci ZUŠ M. Kameň s taneč−
nými i inštrumentálnymi 

(Pokračovanie na str. 5)

Hlavné mesto gaštanov sa pochlapilo
Vraj aj týmto hrdým titulom zvyknú označovať najmenšie
mestečko na Slovensku Modrý  Kameň, ako nám povedal je−
ho primátor Ing. Aladár Bariak počas osláv, hádam najvzác−
nejšieho modrokamenského prírodného pokladu,  gaštana
jedlého − Castanea sativa Mill .  Tento jedinečný plod, ktorý
na Slovensku rastie iba na niekoľkých lokalitách si obyva−
telia najmenšieho mestečka na Slovensku náležite vážia a v
sobotu 5.10. už po 13.  raz pripravili  na jeho počesť
Gaštanové slávnosti. 

Najlepší bol 
gaštanový košíček

Žiaci ukázali svoju 
šikovnosť a fantáziu

Zlata Vetráková (vľavo) spolu s ďalšou členkou 
Klubu zdravotne postihnutých z M. Kameňa

napiekli najviac zákuskov 

Gaštan sa na modrokamenskom
hrade skloňoval v každom páde

V súťaži o najlepší zákusok sa v tomto roku najviac darilo
Monike Černákovej a Margite Kyzúrovej, sprava 

Či je všetko ako má  byť pri stole s vystavenými zákuskami
kontrolovali Marta Kozáková (vľavo) a Anna Ivaničová 
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(Dokončenie zo str.4)
vystúpeniami súborov i jed−

notlivcov, návštevníci sa
mohli zabaviť pri počúvaní
dychovej hudby Hradčianka,
najmenších divákov potešilo
vystúpenie bábkového diva−
dla Nitka z Písku a počas ce−
lého dňa sa mohli zabaviť v
stanovom tábore dobových
rytierov zo zoskupenia his−
torického šermu Vir Fortis
zo Zvolena, či na rôznych zá−
bavných  atrakciách. Potešilo aj
vystúpenie policajných psovo−
dov z V. Krtíša so svojimi štvor−
nohými zverencami. 

Na svoje si prišli aj milovníci
folklóru pri vystúpení súboru
Hriňovčan a tiež obdivovatelia
starých slovenských evergrínov
v podaní skupiny SLOVAK
TANGO. Nechýbali ani najsláv−
nejšie hity skupín a sólistov ako
ABBA, QUEEN, S. Wonder, J.
Lennon, P. McCartney či  P.
Collins upravené pre  a cappel−
lový štýl, ktorý zaspievala ban−
skobystrická skupina OTTO
VOCE. Z domácich interpretov
sa predstavila úspešná skupina

THE SHED z V. Krtíša a záver
programu patril skupine HEX,
ktorá zaplnila celé nádvorie
hradu. Chalani z HEX−u odohra−
li všetky svoje hity, vrátane ak−
tuálneho „Keď sme sami“ a di−
váci pod pódiom spievali, čo im
sily stačili spoločne s kapelou.
Samozrejme, nechýbal aj prída−
vok, ktorý si diváci vypýtali
skandovaním „Ešte, ešte!“.
Hexáci zahrali na úplný koniec
podobe coververzie známeho
hitu od skupiny The Clash −

Should I Stay Or Shoud I Go a to
už skákalo celé publikum, až sa
hradné múry otriasali. Známa
skupina bola s koncertom na
hrade veľmi spokojná a hneď na
druhý deň pochválili atmosféru
i krásne prostredie hradu aj na
sociálnej sieti.

Najmä táto skupina prilá−
kala množstvo návštevníkov

gaštanových slávností, ktorí
mohli obdivovať mnohorakú
podobu tohto vzácneho ovo−
cia. Na posilnenie mohli vyu−
žiť aj viaceré stánky s občer−
stvením pred hradom i v
hradnej priekope, i keď niek−
torí predajcovia mali ceny
trochu prehnané a účtovali
ich aj bez registračných po−
kladníc. 

Tento malý neduh mohol
naštrbiť, ale nie pokaziť nád−
hernú oslavu gaštana jedlé−
ho, na ktoré zavítali návštev−
níci z celého Slovenska i za−
hraničia a najmä z obci náš−
ho okresu. Mnohí odchádzali
očarení prostredím maleb−
ného mestečka a obohatení o
chuť ovocia, ktoré do týchto
končín prišlo pravdepodobne s
Turkmi pred niekoľkými storo−
čiami. V súčasnej dobe ho však
kvári zhubná choroba, ktorú sa
zatiaľ nepodarilo zastaviť, ale
všetci Modrokamenčania dú−
fajú a veria, že riešenie sa poda−
rí nájsť a že M. Kameň, ako to
povedal aj primátor,  sa bude aj
o niekoľko rokov hrdo hlásiť k
titulu hlavné mesto gaštanov na
Slovensku.                       −René− 

Foto: −red −Hex−

Hex zaplnil
celé nádvorie

Podarí sa gaštany 
vyliečiť? 

Atmosféra na koncerte Hexu bola výborná. Takto si publikum zvečnil z pódia člen skupiny, gitarista Tomáš Yxo Dohňanský.

Dlhoročným predajcom jedlých gaštanov nie iba v M.
Kameni je Anton Fekete (vpravo), ktorému pomáhal jeho
brat Ladislav so synom Ladislavom, sklonený nad pecou.

Vľavo stojí kameraman RTVS Róbert Tóth

Kultúrny program opäť nesklamal, na pódiu sa 
vystriedali žánre od „rocku až po prší, prší“ a diváci si prišli na svoje
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Už z toho, čo sme spomenuli v úvode je vi−
dieť, že ochutnávanie vína je hotové umenie,
ako hovoria aj jeho predajcovia. Slováci sa
tomuto umeniu, i keď pomaly, ale isto učia.
Mnohí už dajú radšej prednosť kvalitnému
slovenskému vínu pred  lacným dovozovým.
Presadzujú sa aj vína z našej oblasti i kvalit−
né vína z Movina, ktoré "zabodovali" na rôz−
nych súťažiach aj v tomto roku. O tohtoroč−
nej úrode a kvalite hrozna sme sa počas po−
dujatia rozprávali s výrobným riaditeľom a
konateľom spoločnosti Ing. Ondrejom
Cellengom. 

Nejde nám len o kvantitu, 
ale aj o kvalitu

nKoľko hektárov vinohradov obhospodaru−
jete?  Ing. O. Celleng: "V súčasnej dobe máme
približne 170 hektárov rodiacich vinohradov
a v tomto roku sme vysadili aj 8 ďalších hek−
tárov." 
n Akú úrodu očakávate v tomto roku? 
Ing. O. Celleng: "Pre úrodu bol tento rok dosť
komplikovaný. Začiatok bol dobrý, ale po−
tom prišli dažde a bol problém s odkvitnu−
tím hrozna. Potom prišlo obdobie sucha až
prakticky do septembra a bol tlak chorôb,
múčnatky a bol náročný agrotechnika. Pre
dozrievanie hrozna je dôležitý september,
ktorý bol doteraz (21.9., v čase rozhovoru, po−
známka redakcie) dosť premenlivý. S obera−
ním zatiaľ vyčkávame a obrali sme praktic−

ky iba moravský muškát a niektoré háklivé
pasáže vinohradov, ktoré trochu poznačila
choroba. Z toho čo sme obrali doteraz, sa u−
kazuje cukornatosť ako priemerná, ale moh−
lo by to byť približne na úrovni minulého ro−
ka. Aj keď niektorí vinohradníci už oberajú
2 týždne, my ozajstnú oberačku začneme
prakticky v tretej dekáde septembra. Pre nás
nie je dôležitá len kvantita, ale aby hrozno
malo aj požadovanú kvalitu. Napríklad cu−
kornatosť okolo 22, aby sme vedeli vína de−
klarovať v neskorom zbere." 
n Koľko litrov vína plánujete vyrobiť? 

Ing. O. Celleng: "V tomto roku chceme vyro−
biť približne 1,5 − 1,8 milióna litrov vína.
Druhová skladba je široká, vyrábame prib−
ližne 15 odrôd." 
n Môžete povedať, na ktorých súťažiach sa

vám podarilo získať ocenenia, aspoň tie naj−
významnejšie? 
Ing. O. Celleng: "Boli sme na viacerých sú−

ťažiach a úspechov bolo tak veľa, že si na ni−
ektoré z nich takto v rýchlosti ani nespome−
niem." (Zoznam niektorých ocenených vín
nájdete na konci reportáže.)  
nKtoré víno je vašim osobným favoritom? 

Ing. O. Celleng: "Ja mám rád Rizling rýnsky
a z červených vín Cabernet sauvignon i
frankovku. Z bielych ešte aj dobrý Műller
mám rád pre bežnú konzumáciu. U mňa sa
to ale tak trochu každý rok strieda. Záleží aj
na tom, ktoré víno sa podarí urobiť kvalitné." 

Do Movina sa prísť oplatí
A že v Movine sa darí robiť kvalitné vína,

svedčia nielen úspechy na medzinárodných
súťažiach, ale aj spokojní návštevníci na Dni
vína Movina, ktorí si prišli vychutnať kvalit−
né vínko do priestorov spoločnosti. Náladu
im spríjemňovalo aj vystúpenie folklórnej
skupiny Bažalička z Príbeliec a Plachtiniec
i ľudová hudba D. Oláha zo Sucháňa. Aby
však návštevníci iba nesedeli za stolmi, pri−
pravili pre nich "moviňáci" aj rôzne zábavné
súťaže spojené s vínom. Spestrením poduja−
tia bola aj bohatá tombola, v ktorej návštev−
níci mohli získať hodnotné ceny.  Dobrá ná−
lada pri hudbe, speve i tanci a vínku pokra−
čovala až do záveru podujatia, kedy sa ná−
vštevníci rozchádzali s presvedčením, že do
Movina sa oplatí prísť aj na ďalšie podujatia,
ktoré tu pripravia. Kvôli príjemnému prost−
rediu, personálu,  zábave, dobrému jedlu a
samozrejme kvalitnému vínku.               −René−   

Vybraný zoznam získaných 
ocenení vín firmy MOVINO 

na najvýznamnejších súťažiach 
v roku 2013

l AWC Vienna 2013, Viedeň 
SM − Cabernet Sauvignon, neskorý zber 2012
SM − Frankovka modrá, výber z hrozna 2012
SM − Don Velder, akostné značkové víno 2012
lNárodný salón vín SR 2013, Pezinok
V najlepšej stovke vín sa umiestnili:
Frankovka modrá, výber z hrozna 2011
Frankovka modrá, výber z hrozna 2012
Cabernet Sauvignon, neskorý zber 2012 
lEgyházi és Világi Borok Versenye, Veresegyház
ZM − Rulandské biele, výber z hrozna 2012
SM − Devín, výber z hrozna 2012
SM − Cabernet Sauvignon, neskorý zber 2012
SM − Don Velder, akostné značkové víno 2012
l Concours Mondial de Bruxelles 2013,
Bratislava
SM − Rulandské biele, bobuľový výber 2012
lCuvée Ostrava 2013, Ostrava
ZM − Don Velder, akostné značkové víno 2012 ZM − Don Velder, akostné značkové víno 2012 
− VICEŠAMPIÓN− VICEŠAMPIÓN
lGrand Concours 2013, Strasbourg
SM − Tramín červený, výber z hrozna 2012
SM − Tramín červený, výber z hrozna 2011
SM − Rizling rýnsky, neskorý zber 2011
lVienále 2013, Topoľčianky
ZM − Rulandské biele, výber z hrozna 2012 ZM − Rulandské biele, výber z hrozna 2012 
− ŠAMPIÓN− ŠAMPIÓN
SM − Rizling rýnsky, výber z hrozna 2012
lBacchus 2013, Madrid
SM − Devín, výber z hrozna 2012
SM − Devín, hrozienkový výber 2011
lMUVINA 2013, Prešov
ZM − Devín, výber z hrozna 2012
ZM − Svätovavrinecké, neskorý zber 2012
ZM − Cabernet Sauvignon, neskorý zber 2012
SM − Chardonnay, výber z hrozna 2012
SM − Frankovka modrá, výber z hrozba 2012
lVINFEST 2013, Vinica
ZM − Alibernet, neskorý zber 2012
ZM − Frankovka modrá, neskorý zber 2012
ZM − Cabernet Sauvignon, neskorý zber 2012
ZM − Cabernet Sauvignon, bobuľový výber 2011
ZM − Rulandské modré, bobuľový výber 2011
lAGROVÍNO 2013, Nitra
SM − Devín, výber z hrozna 2012
SM − Frankovka modrá, neskorý zber 2012
lVINOFORUM Pardubice 2013, Pardubice 
ZM − Don Velder, akostné značkové víno 2012 ZM − Don Velder, akostné značkové víno 2012 
− Víťaz kategórie červených vín− Víťaz kategórie červených vín
SM − Frankovka modrá, výber z hrozna 2012

Dni vína v Movine získavajú na popularite
Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku, pripravili pracovníci Movino, spol. s.r.o., V.

Krtíš pre návštevníkov aj v tomto roku podujatie s názvom Dni vína v Movine.  Podujatie
otvoril Ing. Peter Pál, ktorý  so svojimi spolupracovníkmi pripravil pre návštevníkov ne−
jednu lahôdku. V priestoroch spoločnosti mohli návštevníci vychutnávať guláše, rôzne gri−
lované a pečené špeciality, na ktorých sa podieľali aj pracovníci penziónu a reštaurácie
Babičkin dvor, a samozrejme nemohlo chýbať ani to hlavné, kvalitné víno z produkcie spo−
ločnosti Movino, spol. s.r.o. Početní návštevníci si mohli v príjemnom prostredí kvalitné ví−
no nielen vychutnávať, ale od skúsených someliérov sa o víne aj mnoho naučiť. Napríklad,
aký pohár vybrať pre biele, aký pre červené víno, že biele víno by malo mať pri podávaní
teplotu okolo 10 − 12 °C, červené 14 −16 °C. Pri víne si môžeme všímať jeho čírosť, farbu,
vôňu, chuť, celkový dojem a množstvo ďalších vlastností. 

Kvalitné vínko z Movina, živá ľudová hudba, rôzne atraktívne súťaže − to bola
záruka pohody a dobrej zábavy na podujatí Dni vína Movino
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V  túžbe za poznaním a po stretnutiach s
príjemnými ľuďmi členovia MO MS spolu s
ev. cirkevným zborom, ktorý sa podieľal na
zorganizovaní  akcie,  cestovali 7. −  8. sep−
tembra 2013 na východ nášho prekrásneho
Slovenska.

V sobotu sme sa poprechádzali a spozná−
vali Európske hlavné mesto kultúry Košice
2013.  Navštívili sme evanjelický kostol na
Mlynskej ulici, kde 30 rokov  vykonával
službu Pána brat veľkokrtišského rodáka
Augusta Horislava Škultétyho −  Eduard
Miloslav Škultéty (1825 − 1891), starý otec
slávneho šanghajského architekta
Ladislava  Eduarda Hudeca. Eduard Škul−
téty je, podľa dostupných informácií, pocho−
vaný na evanjelickom cintoríne na Žriedlo−
vej ulici. Na miesto posledného odpočinku
slovenského národného buditeľa, básnika a
kňaza sme nemohli prejsť. Najstarší evanje−
lický cintorín v Košiciach, pamätné miesto
slovenskej histórie, kde odpočívajú mnohé
významné osobnosti, nie je  v správe ev.
cirkvi a je značne zdevastovaný, čo neslúži
ku cti mestu s prívlastkom Európske  hlav−
né mesto kultúry. Ako sme zistili na inter−
netových stránkach, o jeho záchranu sa už
dlho a doteraz márne  usiluje Dejepisný spo−
lok v Košiciach.  

Naša návšteva v  Košiciach pokračovala
prehliadkou architektonického skvostu,
Dómu Sv. Alžbety a upraveného centra mes−
ta, ktoré po obidvoch stranách lemujú po−
zoruhodné meštianske domy a objekty, kul−
túrne pamiatky, v ktorých je písaná naša
história a kde sa rodila naša súčasnosť. 

Nedeľu sme trávili v spoločnosti priateľov
vo Vranove nad Topľou, kde pôsobí od roku
1994 veľkokrtíšsky rodák ev. farár Slavomír
Gallo. Pánom farárom, ako aj vranovským
cirkevným zborom,  sme boli srdečne prija−
tí. Zúčastnili sme sa služieb Božích, kde ka−
zateľkou bola ev. farárka Martinka
Rumanová, ktorá pôsobí v ev. cirkevnom
zbore vo Veľkom Krtíši. Ev. spevokol Nádej
−  kolektívny člen MO Matice Slovenskej vo
Veľkom Krtíši, zaspieval niekoľko duchov−
ných piesní a po príhovore dozorcu našej
ev. cirkvi brata Pavla Martinčoka, podpred−

sedníčky MO MS vo Veľkom Krtíši Marty
Kamasovej a tajomníka MS v Martine a
predsedu Okresnej rady MS vo Vranove
nad Topľou  Mariana Gešpera znela pieseň
" Hoj vlasť moja".

V dopoludňajších hodinách v sprievode
Mariana Gešpera sme si prezreli pamätníky
v meste Vranov nad Topľou. Pred ev. kosto−
lom na mramorovom podstavci stojí busta
Karola Kuzmányho, veľkého národovca a
prvého podpredsedu Matice slovenskej. Dr.
Štefan Moyzes − prvý predseda Matice slo−
venskej má osadenú pamätnú tabuľu s bus−
tou na budove Združenej strednej školy,
kde pod skoro 100 ročnou košatou lipou ve−
dľa školy spevokol spontánne zaspieval ľu−
dovú pieseň "Horela lipka horela". Pýchou
mesta určite je aj pamätná tabuľa umiest−
nená na dome, v ktorom žil Dr. Cyril Daxner
(1904−1945), organizátor protifašistického
odboja a  potomok  popredného národovca
Štefana Marka Daxnera z Tisovca.

Po družných debatách,  na spoločnom
stretnutí predstaviteľov ev. a. v. cirkevného
zboru a Matice slovenskej vo Vranove, ktorí
pre nás pripravili skvelé prijatie, sme napl−
nili poslanie našich Matičných mostov.
Spoločne sme prispeli k zachovaniu národ−
ných a kultúrnych hodnôt, k prezentácii no−
vohradskej regionálnej kultúry v zemplín−
skej oblasti a vzájomne sme sa obohatili o
tradície, ktoré nám zanechali naši predko−

via. 
Myšlienka matičných mostov bola realizo−

vaná za finančnej podpory Matice sloven−
skej, Mesta V. Krtíš a Evanjelickej cirkvi a.
v. vo Veľkom Krtíši, začo úprimne ďakuje−
me. Miestny odbor Matice slovenskej vo
Veľkom Krtíši ďakuje účastníkom projektu,
ktorí sa zriekli domáceho víkendového po−
hodlia a mali túžbu spoločne s nami puto−
vať, a tak vzdávať úctu národným a vlaste−
neckým hodnotám. 

Svoje putovanie do nášho kraja sme ešte
prerušili v Betliari, kde sme  navštívili  his−
torické múzeum, kaštieľ Andrássyovcov.
Naše srdcia po tomto požehnanom putova−
ní boli očarené krásou našej krajiny a do−
brým pocitom zo stretnutí s ľuďmi s otvore−
ným srdcom.              

− Mgr. − Mgr. EVA GALLAYOVÁ, EVA GALLAYOVÁ, 
predsedníčka MO MS V. Krtíš − predsedníčka MO MS V. Krtíš − 

Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši hľadal do plánu práce na rok
2013 také aktivity a program, ktoré by zaujali mladšiu i staršiu generáciu jej čle−
nov a priaznivcov. Tak sa zrodil projekt Matičné mosty, ktorého ideou je vzá−
jomná spolupráca, výmena skúseností z matičného života, spoznávanie kultúr−
nych a historických hodnôt. S Vranovom nad Topľou nás spája spoločný zrod o−
kresov v roku 1968, s Košicami, okrem iného, osobnosti z rodu veľkokrtíšskeho
farára Michala Škultétyho.  

Matičné mosty  Veľký Krtíš − Vranov nad Topľou

Členovia MO MS spolu s ev. cirkevným 
zborom si z východu krajiny odniesli

prekrásne spomienky

Zľava: Mgr. M. Hroncová, S. Gallo, Ing. P. Martinčok 
s manželkou Ing. Boženou Martinčokovou a Ján Labát

Evanjelický spevokol Nádej −  kolektívny člen MO Matice Slovenskej vo Veľkom Krtíši,
zaspieval niekoľko duchovných piesní

PhDr. Marta Kamasová odovzdala 
darček S. Gallovi (vľavo)



Ako nám Ing. Ľ. Dobrocký povedal,
počas celého leta sa v Aquatermal
Strehová o komfort všetkých návštev−
níkov a klientov hotela staralo 59 ľudí,
z toho bolo 30 zamestnancov KUPKA
Aquatermal ( šesť pokladníčok, dvaja údrž−
bári, štyri upratovačky, štrnásť plavčíkov,
traja animátori a jeden záhradník).
V Hoteli Aquatermal***  to bolo 26 za−

mestnancov: (šesť čašníkov, sedem pra−
covníkov kuchyne, štyri wellness pra−
covníčky a masérky, údržbár, štyri
chyžné a štyria zamestnanci na recpe−
cii. Ing. Ľ. Dobrocký: „Celý tento skve„Celý tento skve−−
lý tím ľudí riadil zvyšok zamestnanlý tím ľudí riadil zvyšok zamestnan−−
cov  − traja pracovníci menežmentucov  − traja pracovníci menežmentu
− riaditeľ zariad− riaditeľ zariadenia Ing. Ivanenia Ing. Ivan
Matina, ja ako manažér a administraMatina, ja ako manažér a administra−−
tívna a personálna pracovníčka Bc.tívna a personálna pracovníčka Bc.
Stanislava Kubišová. Touto cestou byStanislava Kubišová. Touto cestou by
som chcel v mene csom chcel v mene celého vedenia nášelého vedenia náš−−
ho zariadenia vysloviť veľkého zariadenia vysloviť veľké
ĎAKUJEM práve týmto ľudom, vĎAKUJEM práve týmto ľudom, vďaďa−−
ka ktorým sa ľudia u nás cítili skvele aka ktorým sa ľudia u nás cítili skvele a
odnášali si príjemné pocity z návštevyodnášali si príjemné pocity z návštevy
nášho KUPKA a Hotela Aqutermal***.nášho KUPKA a Hotela Aqutermal***.
Sme hrdí na našich ľudí, ktorí pre spoSme hrdí na našich ľudí, ktorí pre spo−−
kojnosť zákazníka urkojnosť zákazníka urobia všetko, čo jeobia všetko, čo je
v ich silách.“v ich silách.“

l Sezónu teda hodnotíte pozitívne, ale
určite ste stretli aj s menej príjemnými
situáciami. S akými najväčšími problé−
mami ste sa borili, čo bolo najťažšie od−
strániť, resp. s čím ste si nevedeli rady?  
Ing. Ľ. Dobrocký: „Čo sa týka problé„Čo sa týka problé−−
mov, tých bolo túto sezónu o dosť menejmov, tých bolo túto sezónu o dosť menej
než predchádzajúce. Až na niekoľko manež predchádzajúce. Až na niekoľko ma−−
lých zranení, ktoré ošetrili naši pohotolých zranení, ktoré ošetrili naši pohoto−−
ví plavčíci a zopár nevoľností, sme v aví plavčíci a zopár nevoľností, sme v a−−
reáli neriešili nejaké väčšie problémy.reáli neriešili nejaké väčšie problémy.
Samozrejme, želáme si, aby sa takýtoSamozrejme, želáme si, aby sa takýto
bezproblémový stav stal tradíciou kažbezproblémový stav stal tradíciou kaž−−
dej sezóny :−)“dej sezóny :−)“

Relax v Hoteli Aquatermal***Relax v Hoteli Aquatermal***
− to je aj masáž− to je aj masáž

chuťových buniekchuťových buniek
l Na šéfkuchára kuchyne Hotela
Aquatermal*** Ľubomíra Matejku po−
čuť samé chvály − predstavte to naj z je−
ho jedálneho lístka... 
Ing. Ľ. Dobrocký: „Je pravdou, že naša„Je pravdou, že naša
kuchyňa pod vedením šéfkuchára Ľubokuchyňa pod vedením šéfkuchára Ľubo−−
míra Matejku pripravuje skutočne samémíra Matejku pripravuje skutočne samé
špeciality, ktoré naši hostia radi ochutšpeciality, ktoré naši hostia radi ochut−−
návajú. Ako však tvrdí náš šéfkuchár,návajú. Ako však tvrdí náš šéfkuchár,
budem ho citovať: "Celý úspech kuchynebudem ho citovať: "Celý úspech kuchyne
nestojí len na mne, ale na celom tíme vnestojí len na mne, ale na celom tíme v
kuchyni, pretože každý jeden z mojichkuchyni, pretože každý jeden z mojich
ľudí priloží ruku k dielu". ľudí priloží ruku k dielu". 

V súčasnom A´la carte jedálnom lístkuV súčasnom A´la carte jedálnom lístku
je veľmije veľmi ťažké vybrať to NAJ, pretožeťažké vybrať to NAJ, pretože
každý má iné chute. Ak mám povekaždý má iné chute. Ak mám pove−−
dať za seba, moje najobľúbenejšiedať za seba, moje najobľúbenejšie
jedlo je jednoznačne Pomaly pečjedlo je jednoznačne Pomaly pečená ená 

(Pokračovanie na str. 9)
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09:50 − Asijina voľba
30/88 10:50 − Duel 11:15 − 5
proti 5 12:00 − Správy RTVS
12:20 − Dámsky klub  13:55 −

Taxík 14:20 − Postav dom, zasaď strom 15:10 −
Asijina voľba 31/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Počasie 16:25 − Destinácia svet: Malé a krásne
Belize 17:10 − Podvodníci v akcii III 17/20 17:45 −
Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy RTVS  19:50
− Góly − body − sekundy  20:10 − Počasie 20:20 −
Kráľovská aféra 22:35 − Kráľov korzár 5/6 23:25 −
Kráľov korzár 6/6 00:15 − Profesionáli IV: Zbraň
2/13 01:05 − Autosalón 01:30 − Dámsky klub 03:00
− Sila lásky V. 210 03:50 − Asijina voľba 31/88 04:35
− Správy RTVS 

12:45 − Piesne domova z
Parchovian 13:20 − Pepka
13:45 − Magazín Ligy maj−

strov 14:15 − Odpískané 14:55 − Športové ozveny
15:30 − Autosalón 15:55 − Národnostný magazín

mix: Bulharský 16:20 − Profesionál 16:45 − Fokus
práca "N" 17:30 − Správy RTVS z regiónov 17:45 −
Počasie 17:50 − Správy − Hírek 18:00 − Vašimi o−
čami: Francúzsko: Zátoka Somme 18:30 − Košice
− Európske hlavné mesto kultúry 18:45 −
Večerníček: Hlavičkove rozprávky 18:50 − Krtko:
Krtko a zajačik 18:55 − Bolek a Lolek: Dvaja ryti−
eri 19:05 − Ja a moja rodina: Zong Jao z Číny
19:20 − Hádaj, kto nás pozval 19:55 − Správy RTVS
pre nepočujúcich "N" 20:00 − Výnimočné ženy:
Audrey Hepburnová 20:50 − VAT − Veda a tech−
nika 21:15 − Veda v Európe II: Mozgová porážka
21:30 − Správy a komentáre 21:55 − Počasie 22:00
− Góly − body − sekundy 22:05 − Európske kino −
klub: Lurdy 23:40 − A3UM: REHABILITÁCIA
00:15 − Správy RTVS "N" 01:00 − ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
11:00 − Kobra 11 X. 5/16
12:00 − Mentalista V. 7/22
12:50 − FARMA 14:10 −

FARMA − DUEL 16:00 − NCIS − Námorný vyšetro−
vací úrad VIII. 16/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE

NOVINY 17:25 − Lampáreň 17:50 − Chlapi nepla−
čú 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY  20:00 −
ŠPORTOVÉ NOVINY  20:15 − POČASIE 20:30 −
Búrlivé víno  21:40 − FARMA 23:00 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad VIII. 16/24 00:00 −
Kobra 11 X. 5/16 00:50 − Mentalista V. 7/22 01:30 −
Replikant 03:05 − FARMA 04:00 − Kobra 11 X. 5/16
04:45 − Lampáreň 04:55 − TELEVÍZNE NOVINY 

10:00 − Dom snov VII. 1,2/29
12:00 − NOVINY O 12:00
12:30 − Kosti II. 9 13:30 −

Kosti IV. 23 14:30 − Vtierka Castle II. 19 15:40 −
Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00 − NO−
VINY O 17:00 17:50 − Súdna sieň: Zničila ma 19:00
− VEĽKÉ NOVINY TV JOJ  20:00 − ŠPORT  20:10
− NAJLEPŠIE POČASIE  20:20 − Panelák: Akty
21:40 − DEDIČSTVO: Otec 2 23:15 − Geissenovci −
Ťažký život milionárov III. 17 00:15 − Kosti IV. 23
01:15 − X FACTOR USA 2013 03:55 − Zločinné ú−
mysly III. 04:45 − Modrí templári 14

PONDELOK 14.10.:TV PROGRAM

O komfort návštevníkov sa staral 
takmer šesťdesiatčlenný tím

V hodnotení uplynulej letnej sezóny na Kupku Aquatermal Strehová pokračujeme aj v tomto čísle.V hodnotení uplynulej letnej sezóny na Kupku Aquatermal Strehová pokračujeme aj v tomto čísle.
Rozprávame sa s manažérom tohto zariadenia  Ing. Rozprávame sa s manažérom tohto zariadenia  Ing. ĽUBOSLAVOM DOBROCKÝM, ĽUBOSLAVOM DOBROCKÝM, ktorý upresnilktorý upresnil
informáciu z minulého čísla, kde sme spomínali, že návštevnosť KUPKA Aquatermal za leto 2013 bolainformáciu z minulého čísla, kde sme spomínali, že návštevnosť KUPKA Aquatermal za leto 2013 bola
viac ako 72 000 návštevníkov. Celková návštevnosť spolu s ubytovanými hosťami v hoteli Aquatermalviac ako 72 000 návštevníkov. Celková návštevnosť spolu s ubytovanými hosťami v hoteli Aquatermal
a v vonkajšej chatovej oblasti bola však viac ako 84 000, teda až 12 000 ľudí sa rozhodlo tráviť letnúa v vonkajšej chatovej oblasti bola však viac ako 84 000, teda až 12 000 ľudí sa rozhodlo tráviť letnú
dovolenku práve v Aquatermal Strehová.dovolenku práve v Aquatermal Strehová.

Recepcia: 047/ 430 88 11
info@strehova.sk

Vďaka prvotriednym službám v každom smere sa hostia 
do Hotela Aquateťrmal*** vracajú veľmi radi



(Dokončenie zo str. 8)
bravčová panenka s dijonskou smotabravčová panenka s dijonskou smota−−

novou omáčkou a domácimi špenátovýnovou omáčkou a domácimi špenátový−−
mi haluškami, ale neodolám tiež hovädmi haluškami, ale neodolám tiež hoväd−−
ziemu steaku s dubákovou omáčkou aziemu steaku s dubákovou omáčkou a
steakovými hranolkami.“steakovými hranolkami.“

Šľachetný čin pre deti Šľachetný čin pre deti 
z detského domovaz detského domova

l Už aj minulý rok ste urobili šľachet−
ný čin pre deti z detského domova.
Povedzte niečo o tejto peknej akcii pre
deti, ktoré nemajú toľko šťastia v živo−
te ako iní... Čo sa im najviac páčilo, čo
ste pre ne pripravili, koľko detí a na
ako dlho u vás boli? Plánujete podobnú
akciu zopakovať? 
Ing. Ľ. Dobrocký: „Začiatkom leta 2012„Začiatkom leta 2012
sme boli oslovení z vedenia detského dosme boli oslovení z vedenia detského do−−
mova Valašská. Volala riaditeľka zariamova Valašská. Volala riaditeľka zaria−−
denia s prosbou o zľavu na vstupné predenia s prosbou o zľavu na vstupné pre
ich deti, ktoré budú mať tábor za odmeich deti, ktoré budú mať tábor za odme−−
nu a budú ubytované vo vonkajšom arenu a budú ubytované vo vonkajšom are−−
áli (teda v chatovej oblasti). Vtedy sme siáli (teda v chatovej oblasti). Vtedy sme si
ako manažment sadli a začali diskutoako manažment sadli a začali diskuto−−
vať o zľave pre tieto deti. Som veľmi rád,vať o zľave pre tieto deti. Som veľmi rád,
že sme sa s riaditeľom zhodli na tom, žeže sme sa s riaditeľom zhodli na tom, že
si vstup na KUPKO Aquatermal určitesi vstup na KUPKO Aquatermal určite
zaslúžia GRÁTIS. Po minuloročnej názaslúžia GRÁTIS. Po minuloročnej ná−−
všteve sme boli oslovení aj tento rok a nevšteve sme boli oslovení aj tento rok a ne−−
váhali sme ani chvíľu a dohodli sme sa,váhali sme ani chvíľu a dohodli sme sa,
že deti s vedúcimi z detského domovaže deti s vedúcimi z detského domova
Valašská radi privítame opäť a venujeValašská radi privítame opäť a venuje−−
me im vstupy na KUPKO Grátis, veď tieme im vstupy na KUPKO Grátis, veď tie−−
to deti si to zaslúžia, pretože bez rodičovto deti si to zaslúžia, pretože bez rodičov
nemajú ľahký život.“nemajú ľahký život.“

l Pre deti všeobecne ste rozšírili det−
ský park − detský kútik AQUAKIDS − čo
ich tu zabaví tak, aby si mohli dospelí
oddýchnuť... 
Ing. Ľ. Dobrocký: „Náš detský kútik, na„Náš detský kútik, na−−
zývaný tiež AQUAKIDS, sme sa rozhodlizývaný tiež AQUAKIDS, sme sa rozhodli
rozšíriť a vylepšiť práve vďaka tomu, žerozšíriť a vylepšiť práve vďaka tomu, že
na našej letnej terase veľmi rady tráviana našej letnej terase veľmi rady trávia
čas práve mamičky s deťmi pri šálkečas práve mamičky s deťmi pri šálke
dobrej kávy. A aby si ju mohli vychutnaťdobrej kávy. A aby si ju mohli vychutnať
ešte lepšie a o detský program bolo poešte lepšie a o detský program bolo po−−
starané, zakúpili sme nový domček sostarané, zakúpili sme nový domček so
zvončekom a kuchynskou linkou, vysokúzvončekom a kuchynskou linkou, vysokú
šmýkačku s tunelom, preliezaciu stenušmýkačku s tunelom, preliezaciu stenu
so šmýkačkou. Najväčší úspech zožala uso šmýkačkou. Najväčší úspech zožala u
detí  malá loďka plná vody, ktorá mádetí  malá loďka plná vody, ktorá má
rôzne iné atrakcie, vďaka ktorým vodarôzne iné atrakcie, vďaka ktorým voda
vystrekne až na jej plachty. A keďže detivystrekne až na jej plachty. A keďže deti
majú najradšej vodu, najviac času trámajú najradšej vodu, najviac času trá−−
vili práve pri spomínanej loďke.“vili práve pri spomínanej loďke.“

* V lete ste boli partnerom akcie  Kúp
výrobok  Fa a vyhraj Fa−radise. Do akej
miery bola táto akcia úspešná? 
Ing. Ľ. Dobrocký: „Kampaň Kúp výro„Kampaň Kúp výro−−
bok FA a zaži Fa−radise, bola celoslobok FA a zaži Fa−radise, bola celoslo−−
venská kampaň, ktorú organizovalavenská kampaň, ktorú organizovala
spoločnosť Henkel. Ja osobne som veľmispoločnosť Henkel. Ja osobne som veľmi
rád, že sme sa dostali do tak úzkeho výrád, že sme sa dostali do tak úzkeho vý−−
beru medzi zariadeniami a hlavne, žeberu medzi zariadeniami a hlavne, že
sme sa nakoniec stali partnerom tohtosme sa nakoniec stali partnerom tohto
podujatia. Výhercovia teda mali možpodujatia. Výhercovia teda mali mož−−
nosť vyhrať nie len Fa−radise pobyt nanosť vyhrať nie len Fa−radise pobyt na
ostrove, ale aj wellness pobyt v našomostrove, ale aj wellness pobyt v našom
hoteli. Vďaka tejto kampani a spolupráhoteli. Vďaka tejto kampani a spoluprá−−
ci sme mohli aj my rozdávať skvelé FAci sme mohli aj my rozdávať skvelé FA
výrobky v našich súťažiach počas celéhovýrobky v našich súťažiach počas celého

leta a tiež rozdať počas dňa detí veľaleta a tiež rozdať počas dňa detí veľa
detských sprchových gélov a šampónov.“detských sprchových gélov a šampónov.“

l Boli ste hlavným sponzorom našej
manželskej súťaže, čo si naši výherco−
via veľmi pochvaľovali a sme vám za to
vďační... nebolo to však jediné sponzor−
stvo z vašej strany − podporujete SK
TEAM JASE LÁTKY a na aute s EČ DT
060 AS môžu vodiči na celom Slovensku
vidieť, že podporujete aj regeneráciu
športovcov...
Ing. Ľ. Dobrocký: „„Áno, okrem sponzoÁno, okrem sponzo−−
ringu manželskej súťaže a rôznych súringu manželskej súťaže a rôznych sú−−
ťaží v týždenníku POKROK, s ktorým jeťaží v týždenníku POKROK, s ktorým je
radosť spolupracovať − za čo vám vreleradosť spolupracovať − za čo vám vrele
ĎAKUJEME, začali sme podporovať ajĎAKUJEME, začali sme podporovať aj
športovcov zo SKI Team JASE Látky.športovcov zo SKI Team JASE Látky.
Ako spomínate, na ich aute môžete vidiAko spomínate, na ich aute môžete vidi−−
eť reklamu, že regeneráciu pre SKIeť reklamu, že regeneráciu pre SKI
Team JASE Látky zabezpečujeTeam JASE Látky zabezpečuje
Aquatermal Aquatermal Strehová.“ Strehová.“ 
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STV1 09:50 − Asijina voľba
31/88 10:50 − Duel 11:15 − 5
proti 5 12:00 − Správy RTVS

12:20 − Dámsky klub  13:45 − Postav dom, zasaď
strom 14:10 − Hurá do záhrady 14:40 − Svet v ob−
razoch 15:10 − Asijina voľba 32/88 16:00 − Správy
RTVS 16:20 − Počasie 16:25 − Destinácia svet:
Karibské súostrovia 17:10 − Podvodníci v akcii
III 18/20 17:45 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 −
Správy RTVS  19:50 − Góly − body − sekundy  20:10
− Počasie 20:20 − Nikto nie je dokonalý 21:30 −
Sanitka II. 6/13 22:30 − Najväčšie kriminálne prí−
pady Slovenska: Horehronský rozparovač 22:55
− Najväčšie kriminálne prípady Slovenska:
Odsúdení na smrť 23:25 − Profesionáli IV:
Prepadnutie 3/13 00:15 − O 5 minút 12

12:50 − Gemer 13:25 −
Kristína 14:40 − Slovenská
kultúrna noc v New Yorku
15:05 − Família: Família −

Renátine kríže 15:30 − Orientácie 16:00 −
Ukrajinský magazín 16:25 − Veda v Európe II:
Mozgová porážka 16:45 − Fokus zdravie "N" 17:30
− Správy RTVS z regiónov 17:40 − Počasie 17:50 −
Správy − Hírek 18:00 − Koniari sveta: Indiáni
kmeňa Nez Percé 18:25 − Obnovme si domov
18:45 − Večerníček: Hlavičkove rozprávky 18:50 −
Krtko: Krtko a metro 18:55 − Rozprávky Bolka a
Lolka: Zlatá rybka 19:05 − Ja a moja rodina: Katy
z New Yorku 19:20 − Hádaj, kto nás pozval 19:55
− Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 20:00 −
Stratená česť − príbeh rodiny Sürücüovcov 20:45
− Ambulancia: Rázštep pery a podnebia nie je
"chyba krásy" 21:10 − GEN.sk: Štefan Luby 21:30 −
Správy a komentáre 21:55 − Počasie 22:00 − Góly
− body − sekundy 22:05 − Kennedyovci 7/8 22:50 −
Umenie 2013: Vizuálne umenie 23:15 − Kinorama
23:45 − Energetika 23:55 − Správy RTVS "N" 00:45
− ArtSpektrum 00:50 − Stratená česť − príbeh ro−
diny Sürücüovcov 

09:35 − Chlapi neplačú 10:45
− Kobra 11 X. 6/16 11:45 −
Mentalista V. 8/22 12:45 −

Dr. House V. 14/24 13:40 − Krok za krokom III.
16/23 14:10 − FARMA 15:30 − Dva a pol chlapa VI−
II. 13/16 16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad
VIII. 17/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 − REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY  20:15 − POČASIE 20:30 − Búrlivé víno  21:40
− FARMA 23:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad VIII. 17/24 00:00 − Kobra 11 X. 6/16 00:50 −
Mentalista V. 8/22 01:40 − Dr. House V. 14/24 02:20
− Krok za krokom III. 16/23

09:30 − Panelák: Akty 11:00 −
Dom snov VII. 18 12:00 − NO−
VINY O 12:00 12:30 − Kosti
II. 10 13:30 − Kosti IV. 24

14:30 − Vtierka Castle II. 20 15:40 − Nakupuje vám
to 15:55 − Páli vám to? 17:00 − NOVINY O 17:00
17:50 − Súdna sieň: Dcéra zmija 19:00 − VEĽKÉ
NOVINY TV JOJ  20:00 − ŠPORT  20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE  20:20 − Panelák: Dedko
21:40 − Vyvolení − Dom snov − PREMIÉRA 23:15 −
Geissenovci − Ťažký život milionárov III. 

TV PROGRAM UTOROK  15.10.:

OTVÁRACIE HODINY 
V HOTELI 

AQUATERMAL 
A V REŠTAURÁCII: 

Otváracie hodiny  wellness
centra sú denne 

od 10.00 do 22.00 hod.
Otváracie hodiny reštaurácie
sú denne od 11.30 do 22.00 hod.

(objednávky prijímame
do 21.30 hod.).

K novinkám uplynulej sezóny patril aj takýto detský kútik
− AQUAKIDS plný atrakcií

Aquatermal Strehová podporuje aj regeneráciu
športovcov v SK TEAM JASE Látky
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09:50 − Asijina voľba 32/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5
12:00 − Správy RTVS 12:20 −
Dámsky klub  13:55 −

Postav dom, zasaď strom 14:25 − Pravdivé príbe−
hy s Katkou Brychtovou: Boj o dieťa 15:10 −
Asijina voľba 33/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Počasie 16:25 − Destinácia svet: Florida 17:10 −
Podvodníci v akcii III 19/20 17:45 − Duel 18:20 − 5
proti 5 19:00 − Správy RTVS  19:50 − Góly − body −
sekundy  20:10 − Počasie 20:20 − Parfum: Príbeh
vraha 22:45 − Dvaja muži v meste 00:20 −
Profesionáli IV: Dvojitý prístup 4/13 01:10 −
Reportéri 01:40 − Občan za dverami 02:10 −
Dámsky klub 03:40 − Asijina voľba 33/88 04:25 −

Správy RTVS 

09:55 − Koniari sveta:
Indiáni kmeňa Nez Percé
10:25 − Ukrajinský magazín

10:55 − Fokus zdravie "N" 11:40 − Ambulancia:
Rázštep pery a podnebia nie je "chyba krásy"
12:05 − Živá panoráma 12:30 − ArtSpektrum 12:35

− Súbor Turiec 13:05 − Konečná dolina 14:35 −
A3UM: REHABILITÁCIA 15:00 − VAT − Veda a
technika 15:30 − Slováci vo svete 2012: Stretnutie
Slovákov zo sveta v Bratislave 15:55 − Maďarský
magazín 16:25 − Energetika 16:45 − Fokus spotre−
biteľ "N" 17:30 − Správy RTVS z regiónov 17:40 −
Počasie 17:50 − Správy − Hírek 18:00 − Symboly
krásy: Bambusové koše 18:25 − Test magazín:
Crash testy osobných automobilov strednej trie−
dy 18:45 − Večerníček: Hlavičkove rozprávky
18:55 − Krtko: Krtko a myška 19:00 − Rozprávky
Bolka a Lolka: Červená Čiapočka  19:05 − Ja a
moja rodina: Giang z Vietnamu 19:20 − Hádaj, kto
nás pozval 19:55 − Správy RTVS pre nepočujú−
cich "N" 20:00 − Ladislav Chudík 21:30 − Správy a
komentáre 21:55 − Počasie 22:00 − Góly − body − se−
kundy 22:05 − Nová vlna v českom filme: "Hoří,
má panenko" 23:15 − Polícia 23:30 − Profesionál
23:45 − Autosalón 00:10 − Správy RTVS "N" 01:00 −
ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:45 − Kobra 11 X. 7/16
11:45 − Mentalista V. 9/22

12:45 − Dr. House V. 15/24 13:40 − Krok za krokom
III. 17/23 14:10 − FARMA 15:30 − Dva a pol chlapa

VIII. 14/16 16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad VIII. 18/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVI−
NY 17:25 − REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY  20:15 − POČASIE 20:30 − Modré z neba
22:30 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VIII.
18/24 23:30 − Kobra 11 X. 7/16 00:25 − Mentalista V.
9/22 01:10 − Dr. House V. 15/24 02:00 − Dva a pol
chlapa VIII. 14/16 02:20 − Sklenený dom 04:00 −
Kobra 11 X. 7/16 04:55 − TELEVÍZNE NOVINY 

09:30 − Panelák: Dedko
11:00 − Dom snov VII. 21
12:00 − NOVINY O 12:00
12:30 − Kosti II. 11 13:30 −

Kosti IV. 25 14:30 − Vtierka Castle II. 21 15:40 −
Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00 − NO−
VINY O 17:00 17:50 − Súdna sieň: Deti do domova!
19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ  20:00 − ŠPORT
20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE  20:20 − Panelák:
Návrat 21:40 − C.S.I.: Kriminálka Miami X. 6 23:00
− Vtierka Castle V. 8 00:00 − Vtierka Castle III. 16
01:00 − Kosti VII. 8,9 02:50 − Slnečno, sem−tam
vraždy 11 03:35 − KRIMI 04:00 − Zločinné úmysly
III. 04:40 − Modrí templári 16

TV PROGRAM STREDA 16.10.

Na "domácej pôde" pozdravil prítom−
ných riaditeľ školy Mgr. Jaroslav
Horváth a potom sa ujala slova Mgr.
Mária Hroncová, predsedníčka OO JDS
vo Veľkom Krtíši, ktorá v mene organi−
zátorov privítala  súťažiacich, hostí,
rozhodcov a divákov .

Na pôde Mesta privítal športujúcich
dôchodcov z celého okresu primátor
Ing. Dalibor Surkoš, pod záštitou kto−
rého sa podujatie konalo. Veľa športo−
vých úspechov a príjemných zážitkov z
tohto podujatia športuchtivým senio−
rom zaželali aj poslanci VÚC i predse−
da najväčšej organizácie v okrese MsO
JDS vo V. Krtíši Ing. Emil Šiška.

Po slávnostnom úvode sa potom zača−
li samotné športové súťaže, pri ktorých
na regulárnosť a správnosť výsledkov
dohliadali rozhodcovia − telocvikári:
Mgr. B. Kortiš, Mgr. Ľ. Dula, Mgr. V.
Kmeťová, Mgr. E. Lekýr spolu s ďalšími
organizátormi a pomocníkmi: Z.
Knechtovou, T. Kuchtovou, E.
Hrozovou, J. Kuchtom, Ing. M.
Chamulom i I. Vredíkom. Viac ako 50
súťažiacich seniorov  z MsO JDS Veľký
Krtíš, ZO Želovce, ZO Stredné
Plachtince a ZO Žihľava podávalo na
športoviskách hodnotné výkony.
Mnohí mladší občania by im mohli zá−
vidieť. Pritom niektorí sa zúčastnili aj
viacerých športových disciplín.
Príkladom môže byť Vladimír Kropáč,
ktorý súťažil v takmer každej disciplí−
ne a vo všetkých sa umiestnil na stupni
víťazov. 

Nemožno sa čudovať, že po zdatných
športových výkonoch prišiel výborný
obed všetkým veľmi vhod. Postaral sa
oň vedúci Školskej jedálne pri
Gymnáziu A.H.Š  M. Péter spolu s ku−
chárkami J. Rebrovou a E. Rosíkovou.
Organizátori ďakujú tiež mecénom a

sympatizantom podujatia:  A.
Brindzovi, M. Semerádovi, Ing. J. Čer−
nému, J. Siskovej,  Csudaiovi, zástup−
kyni MS SČK E. Martinkovej − veď raz
všetci dôjdu do dôchodcovského veku.

Na záver chcem vyjadriť aj svoje o−
sobné poďakovanie všetkým organizá−
torom, športovcom, rozhodcom a po−
zvaným hosťom, sympatizantom a ďal−
ším nemenovaným, že bez zaváhania,
výhovoriek a iných problémov ochotne
venovali svoj voľný čas a prostriedky,
aby vyčarili dobrú náladu na tvárach
starších ľudí a spestrili ich každodenný
život. Srdečná vďaka patrí primátorovi
mesta za jeho úctu k seniorom mesta,
za jeho pravidelnú a múdru podporu
všetkých našich aktivít, veď už po 7−
krát sa takýto športový sviatok konal
pod jeho patronátom a vždy si považo−
val za česť ho aj osobne pozdraviť. 

Výsledky − Ž E N Y:
l HOD VÁĽKOM:
− do 65 r.: 1. Anna Hončaruk, 2. Alžbeta
Godová, 3. Anna Rybianska.  
− do 70 r.: 1. Anna Turanová, 2. Zuzana
Parkániová, 3. Magdaléna Grančayová.
− nad 70 r.: 1. Eva Žigová, 2. Katarína
Brundová, 3. Oľga Rebrošová 
l KOP NA BRÁNKU:
− do 65 r.: 1. Vlasta Fajtová, 2.Anna
Hončaruk, 3. Želmíra Nemčeková,  
−  do 70 rokov: 1. Anna Turanová, 2.
Magda Grančayová, 3. Irena Šestáková 
−  nad 70 rokov: 1.Mária Vozafová, 2.
Mgr. Mária Hroncová, 3. Pavlína Šiško−
vá.
l CHÔDZA:
− do 65 r.: 1. Mária Liptáková, 2. Vlasta
Fajtová, 3. Želmíra Nemčeková.  
− do 70 r.: 1. Anna Turanová.                   
− nad 70 r.: 1. Oľga Rebrošová, 2. Eva Ži−
gová, 3. Katarína Brándová.
l HOD LOPTIČKOU DO DIAĽKY:
− do 65 r.: 1. Anna Kameništiaková, 2.
Emília Záležáková, 3. Anna Hončaruk. 
− do 70 r.: 1.Anna Turanová, 2. Zuzana
Parkániová, 3. Magda Grančayová.
− nad 70 rokov: 1. Katrína Brundová,
Mária Vozafová, 2. Irena Šestáková.

Športová olympiáda seniorov sa vydarila
Po roku sa na pôde Gymnázia A. H. Škultétyho vo V. Krtíši znovu zišli seniori,

aby si zmerali sily na už 7. ročníku Športovej olympiády seniorov. Na jednotli−
vých športoviskách bolo všetko pripravené, zabezpečené, seniori − športovci pri−
chystaní na zápolenie a dokonca aj slniečko sa začalo usmievať, a tak sme mohli
olympiádu otvoriť.

Súťažiaci dali do svojich výkonov všetko
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09:50 − Asijina voľba 33/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5 12:00 − Správy RTVS
12:20 − Dámsky klub  13:55 − Postav dom, zasaď
strom 14:20 − Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 −
Asijina voľba 34/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Počasie 16:25 − Destinácia svet: Seychely −
Mauritius 17:10 − Podvodníci v akcii III 20/20
17:45 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy RTVS
19:50 − Góly − body − sekundy  20:10 − Počasie 20:20
− Luther III. 3/4 21:10 − Luther III. 4/4 22:05 −
Kriminálka Staré Mesto: Prípad zamknutého
kostola 7/7 23:05 − Reportéri 23:30 − Profesionáli
IV: Víkend na vidieku 5/13 00:25 − Najväčšie kri−
minálne prípady Slovenska: Horehronský roz−
parovač 00:50 − Najväčšie kriminálne prípady

Slovenska

09:00 − Ladislav Chudík
10:15 − Maďarský magazín

10:45 − Fokus spotrebiteľ "N" 11:30 − Pred rokmi...
12:00 − Živá panoráma 12:45 − Spieva Miroslav
Žbirka 13:10 − ArtSpektrum 13:15 − Senior klub

13:40 − Televízny klub nepočujúcich 14:10 − Kde
ešte podkovy prinášajú šťastie 14:45 − Futbal MS
do 17 rokov 17:15 − Polícia 17:30 − Správy RTVS z
regiónov 17:40 − Počasie 17:50 − Správy − Hírek
18:00 − Cena prírody III.: Cudza invázia 18:20 −
Halali 18:45 − Večerníček: Hlavičkove rozprávky
18:50 − Krtko: Krtko a flauta 18:55 − Rozprávky
Bolka a Lolka: Drak 19:05 − Ja a moja rodina:
Francúzska 19:20 − Hádaj, kto nás pozval 19:55 −
Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 20:00 − Veda
o rodovej identite 20:50 − Spektrum vedy 21:30 −
Správy a komentáre 21:55 − Počasie 22:00 − Góly
− body − sekundy 22:05 − Večer pod lampou 00:10
− České milovanie: O láske na štyroch kolesách
00:35 − Správy RTVS "N" 01:25 − ArtSpektrum 

08:30 − Modré z neba 10:30
− Chlapi neplačú 11:35 −
Kobra 11 X. 8/16 12:40 −
Mentalista V. 10/22 13:35 −

Dr. House V. 16−17/24 15:30 − Dva a pol chlapa VI−
II. 15/16 16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad
VIII. 19/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY

17:25 − REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY  20:15 − POČASIE 20:30 − Búrlivé víno  21:40
− FARMA 23:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad VIII. 19/24 00:00 − Kobra 11 X. 8/16 01:00 −
Mentalista V. 10/22 01:40 − Dr. House V. 16/24
02:20 − Dva a pol chlapa VIII. 15/16 02:40 − FAR−
MA 03:40 − Kobra 11 X. 8/16 04:55 − TELEVÍZNE
NOVINY

09:30 − Panelák: Návrat
11:00 − Dom snov VII. 22
12:00 − NOVINY O 12:00
12:30 − Kosti II. 12 13:30 −

Kosti IV. 26/26 14:30 − Vtierka Castle II. 22 15:40 −
Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00 − NO−
VINY O 17:00 17:50 − Súdna sieň: Kutil 19:00 −
VEĽKÉ NOVINY TV JOJ  20:00 − ŠPORT  20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE  20:20 − Panelák:
Záchranná akcia 21:40 − Vyvolení − Dom snov −
PREMIÉRA 23:15 − Gigolovia II. 00:30 − Kosti IV.
26/26 01:25 − Gigolovia II. 02:35 − Hawaii 5.0 II. 7
03:20 − C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. 4 04:05 −
Zločinné úmysly III. 04:45 − Modrí templári 17 

ŠTVRTOK 17.10.

pondelok − piatok
16.00 −  20.00 h.,

sobota, nedeľa, sviatok:
9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
14. 10. BELLADONNA (SNP)
15. 10. ČIERNY OROL         

(Nemocničná)
16. 10. PANACEA (SNP)
17.10. BIELY LEV (Banícka)
18. 10. Dr. MAX  

(v nemocnici)
19. − 20. 10. AQUA VIVA 

(SNP)

ZDRAVOTNÍCKYZDRAVOTNÍCKY
INFOSERVIS INFOSERVIS 

VO V. KRTÍŠIVO V. KRTÍŠI
Lekárska pohotovostná

služba (Banícka 35, Veľký
Krtíš, tel. 48 31 111). Pre

dospelých: Po. − Pi. 15.30 −
7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00 h.

Pre deti a dorast: 
Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h.,
So. − Ne. 8.00 − 22.00 h.

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ 
V MESTE V. KRTÍŠ

Pozvánka
Mesto Veľký Krtíš a Mestské
kultúrne stredisko vo V.
Krtíši Vás pozývajú pri prí−
ležitosti októbra − Mesiaca ú−
cty k starším na hudobno −
zábavný program "Vždy s ú−
smevom", v ktorom účinkuje
slovenský zabávač, spevák a
imitátor Štefan Hruštinec za
hudobného doprovodu Jura−
ja Chlebanu a hosť. Program
sa uskutoční dňa  18. 10.
2013 o 17.00 hod. v KD vo V.
Krtíši.

Hontiansko − ipeľské 
osvetové stredisko,V. Krtíš

pripravuje podujatie
CHRÁMOVÁ PIESEŇ − 

Krajská súťažná  prehliad−
ka  speváckych zborov BB−
SK bude 19. 10. o 12.00 hod;
v rímsko−katolíckom kosto−
le sv. Antona v M. Kameni 

PAMÄTNÝ DEŇ GYULA
KRÚDYHO

− 19.−20. 10. Kováčovce

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 STREHOVÁPERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMAL STREHOVÁ

A DVE VECNÉ CENY. A DVE VECNÉ CENY. 
VEĽA ŠŤASTIA!

OKTÓBROVÁ

KUPÓNKA

č.2

SPONZORMI
KUPÓNKY

SÚ:

Marcela Olšiaková

Recepcia: 047/ 430 88 11
info@strehova.sk

OKTÓBROVÁ KUPÓNKA

l HOD LOPTIČKOU NA CIEĽ:      
− do 65 r.: 1.Mária Liptáková, 2.Helena
Bečkeiová, 3.Anna Kameništiaková. 

− do 70 r.: 1. Magda Grančayová, 2.Anna
Turanová, 3.Zuzana Parkániová. 
− nad 70r.: 1.Margita Kaderiaková, 2.Mária
Faybíková, 3.Pavlína Šišková. 
l STOLNÝ TENIS:
− do 65 r.:  1.Alžbeta Godová, 2.Anna
Rybianska, 3.Anna Kameništiaková.
− do 70 r.:  1.Magda Grančayová
l BEH na 50 metrov:              
− do 65 r.: 1. Mária Liptáková, 2. Anna
Kameništiaková, 3.Vlasta Fajtová.
− do 70 r.: 1. Anna Turanová.
− nad 70r.: 1.Eva Žigová, 2. Katarína
Brundová.
l STREĽBA ZO VZDUCHOVKY: 
− do 65 r.: 1. Anna Kameništiaková 

Výsledky  − MUŽI:
l VRH GUĽOU:   
− do 65 r.: 1. Vladimír Kropáč, 2.Vincent
Kameništiak, 3. Ladislav Bohumel.
− do 70 r.: 1. Štefan Komlóši.
− nad 70 r.: 1. Ján Andrášik, 2. Barna Varga, 3.
Július Kaderiak.
lKOP NA BRÁNKU:   
− do 65 r.: 1. Ladislav Bohumel,  2. Vincent
Kameništiak,  3. Imrich Čéry.
− do 70 r.: 1. Ladislav Černák,  2. Marián Tuschl.
− nad 70 r.: 1. Ján Andrášik, 2.Ing. Jozef Fukáč,
3.Barna Varga.
lCHÔDZA:  
− do 65 r.: 1.Vladimír Kropáč, 2.Ladislav Bohumel.
− do 70 r.:  1.Ladislav Černák. 
− nad 70 r.:  1. Ján Andrášik, 2.Július Kaderiak. 
lHOD GRANÁTOM DO DIAĽKY:    
− do 65 r.:  1. Ladislav Bohumel, 2. Vladimír

Kropáč, 3. Vincent Kameništiak.
− nad 70 r.: 1. Ján Andrášik, 2. Barnabáš Varga, 3.
Ing. Emil Šiška. 
l HOD GRANÁTOM NA CIEĽ:       
− do 65 r.: 1.Vladimír Kropáč, 2.Vincent
Kameništiak, 3. Ladislav Bohumel.
− do 70 r.:  1. Štefan Komlóši,  2. Ladislav Černák.
− nad 70 r.: 1. Ján Andrášik, 2. Barnabáš Varga 
lBEH na 100m
− do 65 r.:  1.Vladimír Kropáč, 2. Ladislav Bohumel.
−   nad 70 r.: 1. Ján Andrášik.
lSTOLNÝ TENIS 
− do 65 r.:1.Vladimír Kropáč, 2. Ján Martinčok.
− nad 70 r.: 1. Ján Andrášik, 2. Barnabáš Varga. 
lSTREĽBA ZO VZDUCHOVKY        
− do 65 r.: 1.Viliam Urban, 2.Vincent Kameništiak,
3.Ladislav Bohumel.   
− do 70 r.: 1. Štefan Komlóši, 2. Štefan Mrva.
− nad 70 r.: 1. Barnabáš Varga, 2. Július Kaderiak,
3.Ján Andrášik, Ing.Jozef Fukáč.

− Mgr.− Mgr. MÁRIA HRONCOVÁMÁRIA HRONCOVÁ, , 
predsedníčka OO JDS vo Veľkom Krtíši predsedníčka OO JDS vo Veľkom Krtíši 

−Foto: Ivan Vredík −−Foto: Ivan Vredík −

Mgr. M. Hroncová v konzultácii
s rozhodcom Mgr. Ľ. Dulom
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09:50 − Asijina voľba 34/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti
5 12:00 − Správy RTVS

12:20 − Dámsky klub  13:55 − Postav dom, zasaď
strom 14:25 − Nebíčko v papuľke: Holíč 15:10 −
Asijina voľba 35/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Počasie 16:25 − Destinácia svet: Tanzánia 17:10 −
Podvodníci v akcii IV 1/10 17:45 − Duel 18:20 − 5
proti 5 19:00 − Správy RTVS  19:50 − Góly − body −
sekundy  20:10 − Počasie 20:20 − Milujem
Slovensko 21:40 − Legendy popu: Vašo Patejdl
23:50 − Nikto nie je dokonalý 01:00 − Profesionáli
IV: Provízia 6/13 01:55 − Dámsky klub 03:25 − Sila
lásky V. 214 04:15 − Drišľakoviny 

09:55 − Cena prírody III.:
Cudza invázia 10:20 −
Koľko stojí rómsky hlas ?
10:50 − Slovensko pre začia−

točníkov 11:45 − Spektrum vedy 12:15 − Živá pa−
noráma 12:45 − ArtSpektrum 12:55 − Od
Prešporka k Dunaju 13:25 − Večer pod lampou

15:55 − Tvárou v tvár 16:25 − Eurovirtuál −
František Kelle 16:45 − Fokus rodina "N" 17:30 −
Správy RTVS z regiónov 17:40 − Počasie 17:45 −
Správy − Hírek 17:55 − Národnostné správy 18:00
− Televíkend 18:30 − Encyklopédia slov.obcí:
Poniky 18:45 − Večerníček: Hlavičkove rozpráv−
ky 18:50 − Krtko: Krtko a prameň 18:55 −
Rozprávky Bolka a Lolka: Zázračné zrkadlo
19:05 − Ja a moja rodina: Eun Tai z Kórey 19:20 −
Hádaj, kto nás pozval 19:55 − Správy RTVS pre
nepočujúcich "N" 20:00 − Universum: Bodamské
jazero − smaragd uprostred Európy 20:50 −
Família: Família − Francúzsky sen 21:20 − Góly −
body − sekundy 21:25 − Počasie 21:30 − Kinorama
22:00 − Kino na Dvojke: Obyčajní hrdinovia 23:50
− Bratislavské jazzové dni 2012: Pierre de
Trégomain Quartet (Francúzsko) 00:45 − Správy
RTVS "N" 01:35 − ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:45 − Kobra 11 X. 9/16
11:50 − Mentalista V. 11/22

12:45 − Dr. House V. 18/24 13:40 − Krok za krokom
III. 18/23 14:10 − FARMA 15:30 − Dva a pol chlapa

VIII. 16/16 16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad VIII. 20/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVI−
NY 17:25 − REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NOVI−
NY  20:15 − POČASIE 20:30 − Búrlivé víno  21:40 −
FARMA 23:00 − AKČNÝ PIATOK: Kuriér mafie
00:50 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VIII.
20/24 01:30 − Kobra 11 X. 9/16 02:20 − Mentalista V.
11/22 03:00 − FARMA 04:00 − Kobra 11 X. 9/16 

09:30 − Panelák: Záchranná
akcia 11:00 − Dom snov VII.
23 12:00 − NOVINY O 12:00

12:30 − Kosti II. 13 13:30 − Kosti V. 1/22 14:30 −
Vtierka Castle II. 23 15:40 − Nakupuje vám to
15:55 − Páli vám to? 17:00 − NOVINY O 17:00 17:50
− Súdna sieň: Nehanbi sa za seba! 19:00 − VEĽKÉ
NOVINY TV JOJ  20:00 − ŠPORT  20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE  20:20 − Panelák:
Nemožná 21:40 − Cena je správna 23:00 − Doba ľa−
dová 01:00 − United 93 03:25 − Baby, sex a iné
zvrhlosti 04:55 − Modrí templári 18

TV PROGRAM PIATOK 18. 10.

Banícky cech šíri informácie o banskej
činnosti v našom regióne na rôznych po−
dujatiach banských miest, cechov a spol−
kov, na ktorých sa jeho zástupcovia zú−
častňujú po celom Slovensku i v zahrani−
čí. Iba v tomto roku to bolo napríklad na
medzinárodnom stretnutí banských mi−
est a obcí v Košiciach, či na cisárskej vizi−
tácii v B. Bystrici i na nedávnom 17. stret−
nutí baníckych a hutníckych miest a obcí
Českej republiky v Kladne, kúsok za
Prahou. 
Tohto podujatia sa 6. − 8. septembra 2013

zúčastnili Stanislav Petrůj, Ľubo Gallo,
Ján Suja a Ján Páleník. Na dlhú cestu sa
mohli vydať aj vďaka pomoci Bani Dolina,
a.s., V. Krtíš člena skupiny Energy Group
a Mesta V. Krtíš. Časť nákladov si účast−

níci Kladenského fedrovaní hradili sami.
Cesta autom im dobre ubiehala a nebyť
častých opráv na diaľnici medzi
Bratislavou a Prahou, mohli byť na mies−
te skôr ako len niečo viac ako hodinu
pred slávnostným otvorením podujatia. 

Baníkov prijal 
aj primátor Kladna

To bolo v kostole Nanebovzatia panny
Márie a potom sa prešlo do záhrady
Kladenského zámku, kde predstavitelia
českého baníctva odovzdali ocenenia za−
slúžilým pracovníkom v baníctve a hut−
níctve. Okrem baníkov a hutníkov z Či−
ech tu boli aj baníci z Poľska, Nemecka,
Rakúska a samozrejme i Slovenska. Po

slávnostnom úvode pokračoval večer re−
cepciou a posedením pri živej hudbe.
Výborná atmosféra a srdeční ľudia nielen
počas hudobnej produkcie, ale aj neskôr
večer v mieste ubytovania, vytvárali
skvelú náladu. Čas rýchlo plynul pri roz−
právaní najmä veselých zážitkov, ktoré sa
pri ťažkej práci baníkov tiež stávajú. Sily
si však bolo treba nechať aj na ďalšie dni
tohoto stretnutia, veď na druhý deň ráno
ich prijal aj primátor usporiadateľského
mesta. Na námestí vyhrávali banícke dy−
chovky a formoval sa sprievod, v ktorom
s cechovou i baníckou vlajkou kráčali aj
zástupcovia Cechu Dolina. 

Bolo potešujúce, že v sprievode bolo ve−
ľa mladých ľudí i detí, ktorí sa v pestrofa−
rebných odevoch hrdo hlásili k baníckym
tradíciám svojich miest. V uliciach
Kladna, ktorými išiel sprievod, pozdravo−
valo baníkov množstvo obyvateľov mesta
a svojou prítomnosťou dokazovali, že na−
priek tomu, že v samotnom Kladne už ba−
níctvo po viac ako 200 rokoch skončilo
svoju ťažbu kvalitného čierneho uhlia, na
baníkov a ich tradícii v meste nezabú−
dajú. Na rozdiel od mnohých slovenských
miest. Nášho nevynímajúc. (Veď naprí−
klad, koľko obyvateľov mesta prišlo vzdať
úctu baníkom, ktorí zahynuli pri výkone
svojho povolania, v pietnej spomienke
10.8.?)     

(Pokračovanie na str. 13)

V Čechách sú hrdí 
na banícke tradície

Banícky Cech Dolina V. Krtíš sa od svojho vzniku snaží o znovu objavovanie ban−
ských tradícií, ich udržanie a propagovanie v našom meste, ale aj o pozdvihnutie
baníckeho remesla na miesto, ktoré mu v našom okresnom meste a regióne patrí.
Veď práve baníctvo prispelo hlavnou mierou k rozvoju mesta V. Krtíš i celého o−
kresu a so svojimi takmer 200 zamestnancami v súčasnej dobe, stále patrí k naj−
väčším zamestnávateľom v okrese. 

Baníci sú tvrdí chlapi − v pohode
zvládnu aj takéto stravovacie
provizórium na parkovisku 

pri diaľnici cestou do Kladna

Naši zástupcovia v sprievode
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09:35 − Megamozog 10:05 −
Berlin, Berlin: Marta 12
11:05 − Milujem Slovensko

12:25 − On air 12:55 − Pošta pre teba 13:55 − Moje
dcéry III. 4/8 15:40 − Všetok čas na svete 17:15 −
Postav dom, zasaď strom 18:00 − Taxík 18:25 −
Nebíčko v papuľke: Zelenina 19:00 − Správy
RTVS  19:50 − Góly − body − sekundy  20:10 −
Počasie 20:20 − Pošta pre teba 21:20 − Pravdivé
príbehy s Katkou Brychtovou: Dve matky 21:55 −
Jesenné dieťa 23:25 − Všetok čas na svete 00:55 −
Moje dcéry III. 4/8 02:35 − Jesenné dieťa 

11:05 − Piloti 11:35 − Slováci
vo svete 2012: Švédsko −
Stockholm 12:00 − 5 minút

po dvanástej: ZABIŤ DOCHODCU? 13:00 − GYM−
PEL.TV: Videobúdka 6/13 13:50 − Vždy s úsme−
vom: Upratovanie 14:30 − Magazín Ligy majstrov
15:05 − Kapura 15:50 − Farmárska revue 16:10 −
Test magazín: Crash testy osobných automobi−
lov strednej triedy 16:25 − Senior klub−magazín
17:00 − Herecké legendy 17:05 − Prvá nadovšetky
18:10 − Na ceste po Česku: Na ceste po Lednicku
a Valticku 18:45 − Večerníček: Kto býva v húšti−
nách 18:50 − Krtko: Krtko a kúzelný štetec 18:55
− Rozprávky Bolka a Lolka: Lietajúci kufor 19:05
− Ja a moja rodina: Ingunna z Islandu 19:20 −
Hádaj, kto nás pozval 19:55 − Správy RTVS pre
nepočujúcich "N" 20:00 − Vynálezy, ktoré zmenili
svet: Vynálezy, ktoré zmenili svet − 1920 − 1930
20:45 − Anjeli strážni: Anjeli strážni Ady
Strakovej 21:15 − A3UM: KOŠICE EHMK 21:40 −
Giulietta a duchovia 23:55 − Umenie 2013

10:25 − Parťáci I. 7/10 10:55
− Postrach Denis 13:00 −
Spider−Man 2 15:40 − Už

sme doma? 17:35 − Uragán 18:20 − Smotánka 19:00
− TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY  20:15 − POČASIE 20:30 − FARMA − DUEL
22:15 − Jonesovci 00:15 − Neľútostný zabijak 01:50
− Hrozba z temnoty V. 7−8/22 03:10 − FARMA − DU−

EL 04:35 − Smotánka 

09:10 − Panelák: Nemožná
10:30 − Tarzan 2 12:00 −

DEDIČSTVO: Otec 2 13:30 − United 93 16:10 −
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 18:00 − Cena
je správna 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ  19:59
− ŠPORT 20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE  20:20 −
Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik 23:00
− Vyvolení  01:10 − Pohyblivý terč

SOBOTA 19.10.TV PROGRAM

(Dokončenie zo str. 12)

Podpisy hokejistov Kladna
sú vzácnou korisťou

Slávnostný sprievod skončil svoju púť na
miestnom štadióne, kde bol pripravený
kultúrny program. V rámci neho bola aj
autogramiáda hokejistov HC Kladno, z
ktorého radov vyšiel napríklad aj
Jaromír Jágr, vystúpenia viacerých sku−
pín a vyvrcholením celého popoludnia
bolo vystúpenie legendárnej skupiny
Pražský výběr s Michaelom Kocábom. Na
záver podujatia organizátori odovzdali
štafetu − svetlo sv. Barbory − usporiadate−
ľovi tohoto podujatia v budúcom roku  −
Českému Krumlovu. Veľkolepý ohňostroj
bol dôstojnou  bodkou za oslavami dňa
baníkov i tradičných Dni mesta Kladna. 

Posledný deň pobytu u našich bratov si
členovia cechu uctili obete fašizmu z
Lidíc. Navštívili túto obec a pamätník,
ktorý tu postavili na počesť obetí  pohe−
ydrichovského besnenia, keď mužov
Lidíc vyvraždili, ženy a deti odviedli do
koncentrákov a obec vypálili. 

Aj keď záverečný výlet pripomenul
hrôzy vojny, zástupcovia Cechu Dolina
odchádzali domov spokojní so stretnutia
s priateľskými a milými ľuďmi. S niekto−
rými sa už poznali a s mnohými nadvia−
zali nové priateľstvá, veď napríklad s ba−
níkmi z Jihlavy debatovali až do rána. Aj
keď baníctvo v Čechách ani na Slovensku
už nemá ten lesk ako kedysi a mnohé ba−
ne zanikajú, priateľstvá nadviazané "pod

zemou" sú často tie najpevnejšie, ktoré
ani čas a vzdialenosť celkom nerozviaže. 
Zdar Boh! 

Uhlie ťažili niekoľko
storočí

Kráľovské mesto Kladno leží približne
25 kilometrov severozápadne od Prahy.
So svojimi 67 115 obyvateľmi je najväčším
mestom Stredočeského kraja a 13−tym
najväčším mestom v Čechách.  Prvými,
kto začal na kladensku "kutať" uhlie boli
vari ešte Kelti. Prvá písomná zmienka o
dobývaní čierneho uhlia v tejto oblasti je
z roku 1463, kedy sa ťažilo v okolí Malých
Přílep. Je to vôbec najstaršia písomná

zmienka o ťažbe uhlia v Čechách.
Najväčší rozmach ťažby v kladnianskej
panve nastal v druhej polovici 19. storo−
čia. Prvý parný stroj tu bol postavený v
30−tych rokoch 19. storočia v šachte
Ludmila. Rozsahom dobývacieho priesto−
ru a dlhoročnou nepretržitou prevádz−
kou bola jednou z najväčších šachta
Caroli, ktorá bola v prevádzke od roku
1830 do roku 1904. Šachta Mayrau vo
Vinařiciach, kde je dnes banský skanzen,
bola ako prvá v českých zemiach hĺbená
v kruhovom profile v roku 1870.
Najmladšou šachtou na kladniansku je
šachta Tuchlovice, pôvodne Jaroslav.
Jeho výstavba začala v 40−tych rokoch 20.
storočia a mala najväčší dobývací pries−

tor. Najnovšiu a najmodernejšiu baňu tu
začali budovať koncom 20. storočia. Po ú−
tlme baníctva po roku 1991 a pre nevyho−
vujúce prírodné podmienky − voda, plyn −
už vyvŕtané šachty zakonzervovali. Po
výbuchu metánu 29. 11. 2001 na bani
Schöller, pri ktorom zahynuli 4 baníci, sa
rozhodlo kladňanské bane zavrieť.
Posledný "hunt" uhlia zo šachty
Tuchlovice vyšiel 31. 3. a zo Schöllera 30.
4. 2002. Tým bola ťažba uhlia v kladňan−
skej uhoľnej  panve ukončená.  Aj keď sa
tu už viac ako 10 rokov uhlie neťaží, ba−
nícke tradície majú zapustené hlboké ko−
rene, čo bolo vidieť aj počas osláv dňa ba−
níkov v Čechách na Kladenskom fedrova−
ní. Škoda, že tomu tak nie je aj u nás. 

− Text a foto : ĽUBO GALLO;  red  −

Pamätník obetí obce Lidice zanechá v každom silný dojem

Sprava: Stanislav Petrůj,  Ján Suja, Ľubo Gallo a Ján Páleník


