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Zostali nám len slzy, smútok 
a krásne spomienky. Zavrela si oči,

srdce prestalo Ti biť, aj keď si
s nami veľmi chcela žiť." 

Dňa 18.9. uplynie päť rokov od
smutnej udalosti, kedy nás navždy

opustila naša drahá mamička, 
svokra, babka a prababka

MÁRIA ŽIAKOVÁ z Veľkého Krtíša. 
S úctou a láskou navždy spomínajú: synovia

s rodinami a všetci príbuzní. 

Čas plynie a život sa skončil

"Ťažko je bez Teba, smutno je nám
všetkým, už nič nie je také, ako 

bolo predtým. Tíško si trpel, bolesťou 
unavený tíško si zaspal. Zhasli oči,

utíchol hlas, mal rád život 
a všetkých nás." 

Dňa 23.09.2013 uplynie rok od úmrtia
nášho milovaného manžela, otca, starého
otca a priateľa PAVLA MIKU zo Šule 

S láskou spomínajú manželka Anna, dcéra 
a syn s rodinami, ostatní príbuzní, priatelia a známi.  

Dobrý boj som bojoval, 
beh som dokončil

"Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé
nám bolo, osud vzal. Utíchlo srdce,

utíchol hlas, mal si rád život 
i všetkých nás. Už len kyticu kvetov
na hrob Ti môžeme dať a s láskou

spomínať."  
Dňa 21. septembra uplynie rok, 

ako nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a dedko 

ONDREJ KAMENSKÝ z Veľkého Krtíša vo veku 80 rokov. 
S láskou a úctou spomína manželka Elena, deti a vnúčatá. 

S láskou spomíname

"Žiarila z Teba láska a dobrota, 
budeš nám chýbať do konca života.

Aj keď už nie si  medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami. 

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada 
mala. Za všetky Tvoje trápenia 

a bolesti nech Ti dá Pán Boh večnej 
milosti. V neznámy svet odišla si spať, 

zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Odišla si od nás, zostali
sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali." 

Dňa 18. septembra si pripomenieme
prvé výročie úmrtia MARGITY CHUDEJ z Glabušoviec, 

ktorá zomrela vo veku 79 rokov. 
S láskou a úctou spomínajú manžel Štefan, dcéry Marta
a Marianna s manželmi, syn Štefan s manželkou, vnúčatá,

pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina. 

Prvé smutné výročie

"Do večnosti odišiel si spať, zaplakal
každý, kto Ťa pre Tvoju dobrotu a lásku
mal rád. Odišiel si od nás, zostali sme 
v žiali, no vždy budeš v srdciach tých,
ktorí ťa veľmi milovali. Zavrel si oči,
srdce Ti prestalo biť, i keď si veľmi 

s nami chcel byť." S hlbokým smútkom
oznamujeme, že dňa 3. 9. 2013 dotĺklo

srdce nášho milovaného manžela, švagra,
krstného otca a príbuzného 

PAVLA PERENČAIA z V. Krtíša,
rodáka z Lešti vo veku 73 rokov. 

Touto cestou sa chceme poďakovať celej rodine, priateľom, 
poľovníckemu združeniu DIEL a všetkým 

za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
S láskou a úctou spomínajú: Manželka 

Júlia, neter Alena s rodinou, Emília a Zuzka Baľové, 
švagriná Ľubomíra a Mária s rodinami a ostatná rodina.

Odišiel si do večnosti
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Tvoj obraz však ostal v tvárach
Tvojich detí. Hoci jej srdiečko
viacej nebije, ale našla maminka

v srdciach našich stále žije. 
Keby slzy mŕtvych kriesili a láska
divy robila, nikdy by ťa čierna zem 

nebola prikryla. Dobrý človek nikdy
neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali." 

S hlbokým zármutkom v srdci 
oznamujeme, že nás 8. 9. 2013 opustila 

JÚLIA RECHTORÍKOVÁ z Modrého Kameňa. 
So smútkom v srdci sa s Tebou lúčia dcéry s rodinami. 
Naše poďakovanie patrí primárovi MUDr. Norbertovi
Kučerkovi a celému personálu oddelenia dlhodobo 

chorých za starostlivosť o našu mamičku.   

Odišla si tíško a čas ďalej letí 

Dotĺklo srdce, prestalo biť,
skončilo svoju púť,
my nechceme na Teba zabudnúť.
Slza v oku v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud vzal.

Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach zostaneš stále s nami.

Už len kytičku kvetov na hrob môžeme Ti
dať a s láskou na Teba spomínať. 

Dňa 12. septembra sme si pripomenuli 3. výročie od náhlej
smrti našej milovanej VERONIKY KAMASOVEJ z Hrušova,
ktorá nás opustila vo veku 69 rokov. S láskou spomínajú  

manžel Viliam a dcéry Veronika a Evka s rodinami.

V našich srdciach
zostaneš navždy s nami 

S hlbokým zármutkom 
oznamujeme, že dňa 2. 9. 2013
nás navždy opustil náš drahý 

ŠTEFAN LAKATOŠ 
z K. Kosíh vo veku 94 rokov. 

Ďakujeme všetkým za vyjadrenie 
úprimnej sústrasti a kvetinové dary. 

Navždy spomínajú manželka
Margita, dcéry s rodinami 

a celá smútiaca rodina. 

Navždy si nás opustil

5. 9. Marie Tračíková nar.
1925 z V. Krtíša, 7. 9. Pavel
Rumpli nar. 1928 zo S. Ďarmôt,

Tibor Šujan nar. 1930 z V. Krtíša, 8. 9.
Alexander Macko nar. 1939 z Leseníc, Júlia

Rechtoríková, nar. 1933 z M. Kameňa, František Celenk
nar. 1927 z Čeboviec. 

OPUSTILI NÁS

POĎAKOVANIE LEKÁROMPOĎAKOVANIE LEKÁROM
Touto cestou, by som sa chcela poďakovať 

celému chirurgickému oddeleniu za príkladnú
starostlivosť v čase mojej hospitalizácie od 29. 8 do 6. 9. 

A moje veľké ĎAKUJEM patrí hlavne primárovi oddelenia
MUDr. Róbertovi Švidraňovi, že mi zachránil život. 

VDAČNÁ PACIENTKA ANNA MARKOVÁ
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Horela suchá siláž
Požiar suchej trávy v Pôtri

časť Slatinka bol ohlásený
na operačné stredisko HaZZ
dňa 7. 9. 2013. Operačný dô−
stojník  vyslal na zásah tech−
niku  s 3 príslušníkmi. Po
príchode na miesto hasiči
zistili, že ide o požiar suchej
siláže a okolitej trávy malého
rozsahu na ploche asi 1 x 3 m.
Na likvidáciu požiaru bol pou−
žitý vysokotlakový prúd vody.
Príčinou požiaru bolo podob−
ne ako aj v niektorých ďalších
prípadoch v ostatnom období
nedbalé konanie neznámej o−
soby.

Havarovala 
žena s deťmi

Dopravná nehoda osobného
motorového vozidla Fiat
Panda medzi  Príbelcami a Če−
bovcami bola ohlásená na ope−
račné stredisko na ďalší deň 8.
9. 2013.  Po príchode na miesto
nehody štyria hasičov s techni−
kou našli auto mimo štátnej
cesty v priekope. Pri aute sa
nachádzala žena s dvoma deť−
mi a bolo zjavné, že sú v mier−
nom šoku.  Všetkých troch pre−
vzala do starostlivosti posádka
rýchlej lekárskej pomoci, ktorá
sa dostavila na miesto udalosti
spolu s hasičmi. Nehoda sa na−

šťastie zaobišla bez vážnejších
zranení. Príslušníci vykonali
protipožiarne opatrenia, pre−
kontrolovali priestor vozidla
ako aj okolie a po zdokumen−
tovaní dopravnej nehody vo−

zidlo vytiahli z priekopy po−
mocou navijaku. Následne
bol poškodený automobil od−
tiahnutý na bezpečné miesto
mimo štátnej cesty.

Zdroj: kpt. Ing. DUŠANDUŠAN
DRIENOVSKÝDRIENOVSKÝ

Počas zdravotno−výchovnej
kampane MOST − Deň srdca 

pracovníčky OPZ pri
Regionálnom úrade verejné−
ho zdravotníctva vo Veľkom

Krtíši budú realizovať :
dňa 27.9.2013 od 8.00 do 12.00

hod na námestí  
A. H. Škultétyho vo  V.Krtíši

B E Z P L A T N É    
V Y Š E T R E N I E

* biochemické vyšetrenie krvi
− celkový cholesterol, glukózu
* meranie krvného tlaku a
pulzu * meranie percenta te−
lesného tuku, obvod pása  a
BMI. Každému klientovi bude
poskytnuté individuálne po−
radenstvo na základe výsled−
kov  vyšetrení. Bližšie infor−
mácie o podujatí môžete zís−
kať na tel. č. 49 117 17 alebo
priamo v Poradni zdravia na
Baníckej ulici č.5 vo Veľkom
Krtíši.                    OPZ RÚVZ

Veľký  Krtíš

ll Žena s dvomi deťmi vyviazli z tejto nehody, Žena s dvomi deťmi vyviazli z tejto nehody, 
našťastie, bez zranenínašťastie, bez zranení

Hasiči zasahovali pri požiari a nehode

SENIORI,
PRIHLÁSTE 

SA NA
OLYMPIÁDU

Jednota dôchodcov 
a Klub dôchodcov

vo V. Krtíši Vás srdečne
pozýva na 

ŠPORTOVÚ OLYMPIÁDU 
SENIOROV

21. septembra 2013 
od 8.30 hod. 

do športového areálu
Gymnázia A. H. Škultétyho 

vo V. Krtíši.  Bližšie 
informácie  a prihlášky 
dostanete v Klube dôchodcov
na Ul. SNP vo V. Krtíši. 

Nechajte sa 
bezplatne

vyšetriť
V populárnej a medzi vami

čitateľmi veľmi obľúbenej
kupónke sa v tej augustovej
usmialo šťastie na nasledo−
vných čitateľov: Prvú cenu
permanentku v hodnote 85
EUR do AQUATERMALU
Strehová získava Dana
Ramšáková z Poľnej ulice vo V.
Krtíši. Druhú cenu svietidlo z
predajne KAPA NORBERT
KOVÁČ získava Rozália
Nemčoková zo Záhoriec č.179
a tretiu cenu kozmetický ba−
líček ORIFLAME od Marcely
Krnáčovej získava Ivana
Mojžišová zo Žihľavy 246. 

V Pokroku číslo 35 sme u−
verejnili reportáž z otvore−

nia novovybudovaného det−
ského ihriska v Modrom
Kameni. Obyvatelia mesta
ho dostali ako dar od švéd−
skej firmy ORIFLAME v hod−
note 6000 eur v podpisovej
súťaži občanov slovenských
miest, rozdelených na veľké,
stredné a malé. V súťaži ma−
lých miest jednoznačne vy−
hral M. Kameň, keď sa z cel−
kového počtu 1585 obyvate−
ľov zapojilo do súťaže 1099
občanov. Zo všetkých správ−
nych odpovedí sme vylosova−
li Kláru Orlíkovú, z
Hviezdoslavovej ulice vo
V.Krtíši, ktorá získa hodnot−
ný kozmetický balíček od fir−
my ORIFLAME. 

Víťazom správne vylúšte−
nej tajničky krížovky z
Pokroku č. 35 sa stala Irena
Knapeková z ulice P. O. H vo V.
Krtíši, ktorá od redakcie do−
stane peknú knihu. 

Ostatné krížovky boli pre
vás zrejme veľmi ťažké, lebo
sme nedostali ani jednu
správnu odpoveď L . 

Víťazom blahoželáme a pre
svoje ceny si môžu prísť v
ktorýkoľvek pracovný deň v
čase od 8.00 do 16.00 hodiny.
Vám ostatným ďakujeme, že
sa zapájate do našich súťaží
a veríme, že niekedy nabud−
úce budete mať šťastie zase
vy. 

− VAŠA REDAKCIA −

Aj keď tohtoročná bezdaždivá a ex−
trémne suchá sezóna nenasvedčo−
vala, že by sa na záhradkách do−
mácich pestovateľov urodili re−
kordné „kúsky“ plodov, nie je to−
mu tak. Svedčí o tom táto 1200 gra−
mov vážiaca paradajková „obry−
ňa“, ktorú dopestovala a do redak−
cie sa s ňou prišla pochváliť pani
Zita Kováčová zo Želoviec. Už vlani
sa táto odroda ukázala ako nad−
štandardná, keďže sa jej podarilo
dopestovať okolo 800 − 900 g vážia−
ce plody.  Podarilo sa aj vám dope−
stovať zaujímavý plod či už svojimi
rozmermi alebo vzhľadom?
Prineste nám ho ukázať a podeľte
sa so svojím pestovateľským uni−
kátom aj s našimi čitateľmi.

Prekvapenie aj napriek suchu

SPONZORMI
KUPÓNKY

SÚ:

Marcela Olšiaková

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

Redakcia rozdá 
darčeky víťazom 

Kvôli lepšej
predstavivosti

sme mega
paradajku 

odfotili s 1,5
litrovou fľašou

V posledný augustový víkend sa ve−
ľkokrtíšski divadelníci s hrou Matka
ukázali divákom na festivale Fedimák
v Tisovci. Matku mohli vidieť aj ná−
vštevníci Madáchových dní v D.
Strehovej 6.9. a v Babinej zožali ús−
pech Čerešne… 8.9. "Horúca" pre diva−
delníkov bude aj jeseň, keď 19. a 20. 9.
sa zúčastnia s hrou Matka na festivale
Chalúpkovo Brezno, kde počas dvoch
dní odohrajú 3 predstavenia. V mesia−
ci úcty k starším by radi odohrali jed−
no predstavenie aj vo V. Krtíši, ak bu−
de voľný termín, a 17. − 18. 10 sa s ko−
médiou Spadne z čerešni zúčastnia
Celoslovenského festivalu hier s de−
dinskou tematikou v Trebišove. −red−

„Bezgrošákom“
to zatiaľ šlape…

Krížovky pre Krížovky pre 

zábavu aj odmenu
zábavu aj odmenu
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red samotnou svätou omšou
zasvätenou patrónovi po−

ľovníkov Hubertovi, priniesli na
nádvorie zámku uloveného da−
niela. Lebo, ako nám povedal
Mgr. Peter Kušík: "...patrí sa,
aby patrón poľovníkov mal pred
sebou aj nejakú ulovenú zver." 

Šťastným lovcom bol Ján
Bukoven, ktorého sprevádzal
Ing. Ivan Vaňo, aby dodržali
zvyky a tradície patriace k také−
muto úlovku. Lovec vzdá úctu
ulovenému zvieraťu tým, že jej
odovzdá takzvaný posledný
hryz − to je úlomok halúzky na−
močený vo farbe − krvi, ktorá vy−
tečie z rany a založí jej ho do pa−
pule. Potom odovzdá sprievod−
ca vetvičku − "zálomok" lovcovi a
zagratuluje mu  k úspešnému
lovu, ak dodržal všetky zásady
správneho lovu. Podľa tradície
sa tento "zálomok" za šerpou
klobúka nosí až do západu sln−
ka dňa, kedy bola zver ulovená.
Úspešný a šťastný lovec J.
Bukoven:

"Lov na daniela je veľmi pekný po−
ľovnícky i spoločenský zážitok.
Mám ulovených niekoľko danie−
lov, ale každý úlovok je špecific−
ký. Tohto daniela som ulovil v
jednom z najkrajších poľovných
revírov nášho okresu − v Čebov−
skej Bukovine."   

Najlepší guláš uvarili
Kosihovčania

Kým na nádvorí panovala sláv−
nostná atmosféra počas omše,
pred hradom sa už rozlievala
vôňa z kotlíkov plných lákavých
poľovníckych špecialít − gulá−
šov. Až osemnásť družstiev sa v
tomto roku prihlásilo do tejto
tradičnej súťaže. Okrem toho sa
tu pripravovali ďalšie poľovníc−
ke špeciality a medzi nimi aj ba−
žantia polievka, ktorú varili
manželky členov Poľovného
združenia Hunter z Leseníc.
Pani Macková i Petrovičová do−
hliadali na to, aby sa polievka
správne − a to pomaly varila, ne−
vrela, aby bola číra a mala všet−
ko, čo potrebuje. A veru chutila
výborne. Veď do kotla išlo až
šesť bažantov, patrí tam aj zele−
nina, rezance a pripravené boli
aj čili papričky. 
Potom už prišlo to, čo všetci o−

čakávali s napätím. Vyhlásenie
výsledkov súťaže vo varení gu−
lášu. Ocenenia najlepším odovz−
dával herec majster Š. Kvietik,
ktorý na úvod, okrem iného, po−
vedal: "Dobrý deň všetkým rodá−
kom, poľovníkom, všetkým v ze−
lenom. Vážim si ich pozvanie,
som rád, že tieto chvíle môžem
prežiť vo vašom objatí. Mne je
srdcu blízke každé stretnutie v
rodnom kraji. Rodáci mi na−
pĺňajú moju dušu a vedomie a
verím, že ja som im v sloven−

skom svete ani inde hanbu neu−
robil. Myslím si, že treba pove−
dať niečo k obdobiu, ktoré pri−
chádza a je najkrajším v poľov−
níckom období − za chvíľu za−
znie z hôr jelenia ruja a želám
všetkým v zelených košeliach a
"gaťoch", aby si to užili. Sme ľu−
dia, ktorí milujú prírodu, ktorí
sa starajú o prírodu ako takú,

a teda aj o zver. Želám im oči−
stenie duše v chráme prírody,
aby ich Hubert ochraňoval a
Diana dopriala pekné úlovky.
Ďakujem."

Po týchto úprimných a pek−
ných slovách si za 3. miesto v sú−
ťaži prevzali ocenenie členovia z
PZ Senné, na druhom mieste
skončili hostia z PZ Líška
Senohrad a najlepšie sa v tomto
roku guláš vydaril členom PZ
Kosihovce. 

Bohatý program 
i bohatá návštevnosť

Po ocenení kuchárov za kvalit−
ný guláš, si prevzali ocenenie aj
poľovníci, ktorí sa svojou čin−
nosťou zaslúžili o rozvoj poľov−
níctva vo svojich PZ  i v našom
okrese. Kým dopoludnia potešil
divákov svojou prítomnosťou Š.
Kvietik, poobede ich zabával
Jožo Pročko. Svoje sily si mohli
zmerať aj pri pílení dreva, stre−
ľbe a deti ukázať znalosti o lese
a prírode pri rozoznávaní se−
mien jednotlivých stromov, ale−
bo pri tvorbe vlastného, malého
herbára v súťaži, ktoré pre nich
pripravili pracovníčky podniku
Lesy SR, štátny podnik B.
Bystrica. 

Počas celého dňa si mohli ná−
vštevníci, ktorých prišlo neúre−
kom, pochutnávať aj na kvalit−
nom burčiaku i vínku, ktoré pre
nich pripravili členovia OZ
Veľkokrtíšska vinná cesta i ob−
čerstviť sa na stanovištiach jed−
notlivých poľovných združení,
kúpiť si poľovnícke potreby, ale−

bo darčekové predmety s touto
tematikou, obdivovať ušľachti−
lých poľovníckych psov a zaba−
viť sa na sprievodných progra−
moch. Či už na módnej prehli−
adke salónu Cyntia, brušných
tanečniciach zo Zvolena, pri vy−
stúpení členov skupiny historic−
kého šermu Vis Fortis alebo ľu−
dovej hudbe. Oddýchnuť si od
poľovníckej tematiky mohli ná−
vštevníci prehliadkou stálych
expozícií múzea alebo pri pose−
dení v hradnej cukrárni.  
Počet poľovných združení i ná−

vštevníkov, ktorí prišli na 8. po−
ľovnícke dni, dokazuje, že orga−
nizátori vedia pripraviť kvalit−
ný a zaujímavý program, o kto−
rý majú ľudia záujem a na ktorý
aj prídu. Určite si preto nene−
chajte ujsť ani Poľovnícke dni v
budúcom roku a tešte sa na pre−
kvapenia, ktoré vám poľovníci i
pracovníci Múzea hračiek a
bábkarských kultúr pripravia. 

− René −   

Že v našom okrese sú krásne a bohaté poľovné revíry, presvedči−

li členovia poľovných združení širokú verejnosť a pozvaných hostí

na už ôsmich Poľovníckych dňoch, ktoré 7. 9. v priestoroch histo−

rického modrokamenského hradu pripravili organizátori z

Obvodnej poľovníckej komory a Okresnej organizácie

Slovenského poľovníckeho zväzu vo Veľkom Krtíši v spolupráci so

SNM Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Hrad M. Kameň.

Pozvanie tohto roku prijal aj vari najznámejší poľovník medzi her−

cami a najlepší herec medzi poľovníkmi Štefan Kvietik, rodák z ne−

ďalekých Dolných Plachtiniec, poslanci VÚC BBSK MUDr. Mirko

Trojčák, Ladislav Jámbor, predstavitelia poľovníkov zo susedného

krupinského okresu i ďalší vzácni hostia.

P

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ:VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ:
* STREĽBA: 

Dievčatá: 1. Monika
Janíčková; 

2. Andrea Illéšová; 
3. Martina Kumštárová 

Chlapci: 1.   Adam
Matušov; 2.  Jakub Režňák;

3.  Jozef Nikolaj  Marko  
Ženy: 1. Veronika  Kollárová; 

2. Veronika Hrušková; 
3. Alena  Moravčíková 

Muži: 1. Matyas  Koncz; 
2. Otto  Novotka; 

3. Miroslav  Moravčík 
PÍLENIE DREVA

(buk priemer 15 cm, surový):
1. Lipovský − Gibala, 0:30:42

min. PZ Plachtince;
2. Marko − Kunštár, 0:31:67
min. PZ Senné; 3. Hruška−
0:40:14 min. PZ Strháre;

Mikuš − Andok 1:03:04 min;
Nociar − Kulich 1:49:01 min.

Na fotografii vľavo Ing. Ivan Vaňo,  
vzácny hosť Štefan Kvietik (štvrtý zľava) 

a Ing. Miroslav Hudec (druhý sprava) spolu
s ocenenými zástupcami PZ, ktoré na

Poľovníckych dňoch uvarili najlepšie guľáše...
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Sálu historického kultúrneho
domu v B. Štiavnici zaplnili
pracovníci podnikov spomína−
ných rezortov z celého
Slovenska. Pozdraviť ich prišli
aj kolegovia z Čiech, Poľska i
Maďarska.  Slávnostný príhovor
na úvod stretnutia predniesol a
celé slávnostné zhromaždenie
na počesť osláv Dňa baníkov, ge−
ológov, hutníkov a naftárov vie−
dol generálny riaditeľ
Hornonitrianských baní
Prievidza, a.s., a predseda pred−
stavenstva Slovenskej banskej
komory Dr.h.c.Ing. P. Čičmanec,
PhD. Po hymnách baníkov i hut−
níkov privítal všetkých pozva−
ných hostí a medzi nimi aj po−
slancov NR SR, ministra hospo−
dárstva T. Malatinského,  minis−
tra životného priemyslu P. Žigu,
štátneho tajomníka minister−
stva práce sociálnych vecí a ro−
diny B. Ondruša, predstaviteľov
odborov spomínaných rezortov
Vladimíra Jacka a Jozefa Škro−
báka i primátorku B. Štiavnice
N. Babjakovú. 

Medzi pozvanými hosťami ne−

chýbali ani zástupcovia Bane
Dolina, a.s., Veľký Krtíš, člen
skupiny Energy Group Ing.
Branislav Mojžiš a Ján Sojka,
ktorých určite pocitom hrdosti
napĺňalo to, že vôbec ako prvé
meno medzi ocenenými pracov−
níkmi zaznelo meno Peter
Kőrősi, predák na dopravnom ú−
seku Baňa Dolina, a.s. V. Krtíš,
člen skupiny Energy Group. A
ako prvému mu aj minister hos−
podárstva T. Malatinský odovz−
dal Čestný odznak ministra za
pracovnú vernosť. 

Baníctvu je verný 
25 rokov

P. Kőrősi si toto ocenenie urči−
te zaslúžil, veď tento 45−ročný že−
natý otec dvoch detí, Martiny a
Petra,  pracuje na Bani Dolina
od roku 1988. Rodený Revúčan,
napriek tomu, že absolvoval tex−
tilné učilište v Ružomberku, je
uhoľnému baníctvu a Bani
Dolina verný už 25 rokov. Za ten
čas prešiel pod zemou rôznymi
robotníckymi profesiami. Bol
predákom na banskej doprave,
údržbe, likvidácii a montážach.

Rokmi získané odborné vedo−
mosti a skúsenosti využíva pri
riešení pracovných záležitosti a
rád sa s nimi  podelí i s ostatný−
mi kolegami. Aj preto je ako pre−
dák vážený a rešpektovaný kole−
gami i podriadenými. Jeho dlho−
dobá výkonnosť, spoľahlivosť i
morálne vlastnosti ho predurčo−
vali k tomu, že si na tohtoroč−
ných oslavách dňa baníkov mo−
hol prevziať rezortné vyzname−
nanie z rúk ministra hospodár−
stva. Spolu s ním si ocenenie v B.
Štiavnici prevzal aj ďalší pracov−
ník skupiny Energy Group,
Jozef Váňa, zamestnanec Bane
Čáry, a.s.  

Tisíce divákov
pozdravovali baníkov

Po slávnostnom zhromaždení a
odovzdávaní ocenení sa pozvaní
hostia mohli uvoľniť a porozprá−
vať s kolegami priateľmi v pries−
toroch Banského múzea na pri−
pravenej recepcii. V historických
priestoroch a pri občerstvení o−
padlo slávnostné napätie. Dobre
padla chvíľa oddychu a posilne−
nia pred večerným sprievodom u−

licami mesta, na ktorý sa tešia o−
byvatelia B. Štiavnice i širokého
okolia. Putovanie sprievodu his−
torickým centrom mesta začalo,
ako každý rok, pri bývalej taba−
kovej továrni a v čele  kráčali pri−
mátorka N. Babiaková, ministri
T. Malatinský a P. Žiga, poslanci
NR SR, odboroví predáci a ocene−
ní pracovníci jednotlivých rezor−
tov. Medzi nimi i zástupcovia
Bane Dolina, a.s. a Bane Čáry, a.s.
a nechýbali ani zástupcovia ba−
níckych miest, hutníci, geológo−
via, naftári, študenti baníckych
škôl a ani baníci z Čiech, Poľska a
Maďarska. Množstvo divákov o−
kolo trasy sprievodu pozdravova−
lo a oceňovalo ťažkú prácu baní−
kov potleskom a pozdravnými
zvolaniami.     
Ovšem diváci, i samotní baníci sa

tešili a očakávali najmä
Salamandru, ktorá podľa povesti
priviedla pastiera k nálezu vzác−
nej rudy a tým B. Štiavnicu k jej
bohatstvu. Za pastierom už tra−
dične idú v sprievode historické
postavy spojené so životom mes−
ta. Postavičky z legiend, ale aj re−
álne žijúce postavy, ktoré oboha−
tili históriu mesta. Je ťažké opísať
pestrosť sprievodu i samotnú at−
mosféru tohoto podujatia. To tre−
ba precítiť na mieste a možnosť k
tomu budete mať o rok znovu pri
Oslavách Dňa baníkov, geológov,
hutníkov a naftárov a Salamand−
rových dňoch v B. Štiavnici.
Určite sa tu stretnete aj so zá−
stupcami Bane Dolina, a.s., V.
Krtíš, člena skupiny Energy
Goup. Zdar Boh.                   −red−

Ako prvý si z rúk ministra hospodárstvaAko prvý si z rúk ministra hospodárstva
prevzal ocenenie Peter Kőrősiprevzal ocenenie Peter Kőrősi

Hutníci z US Steel Košice tadične aj s dychovkouHutníci z US Steel Košice tadične aj s dychovkou

Salamander Salamander 
a pastier a pastier 

v čele sprievoduv čele sprievodu

V družnej debate v historickýchV družnej debate v historických
priestoroch múzeapriestoroch múzea

Práca baníka je stále vážená
V historickej Banskej Štiavnici, zasvätenej baníctvu už 15 rokov, pravidelne od roku 1998, počas sláv−
nych Salamandrových dní vzdávajú úctu tým, ktorí deň čo deň tvrdou a poctivou prácou prispievajú
k tomu, že slávne a ťažké banícke remeslo je v našej vlasti stále vážené.  Celoslovenské oslavy Dňa ba−
níkov, geológov, hutníkov a naftárov aj v tomto roku 6. 9. pripravila Slovenská banská komora v spo−
lupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom životného prostredia SR, Zväzom hutníctva,
ťažobného priemyslu a geológie SR ako aj  OZ pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR a
samozrejme Mesta B. Štiavnica. 
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Predseda predstavenstva
PSS, a. s., Ing. Imrich Béreš k
aktuálnej ponuke dodáva:
"Pozorne monitorujeme pod"Pozorne monitorujeme pod−−
mienky a ponuky, ktoré exismienky a ponuky, ktoré exis−−
tujú v prostredí slovenskýchtujú v prostredí slovenských
bánk. Musím skonštatovať, žebánk. Musím skonštatovať, že
akcia, ktorú sme pripravili,akcia, ktorú sme pripravili,

nemá momentálne konkurennemá momentálne konkuren−−
ciu. 3−percentný úrok naciu. 3−percentný úrok na
vklady bez akejkoľvek viazavklady bez akejkoľvek viaza−−
nosti neponúka žinosti neponúka ži−−
adna iná bankováadna iná banková
inštitúcia." inštitúcia." 
Zmluvu o staveb−

nom sporení s

bezkonkurenčným úrokom 3
% ročne si môže uzatvoriť
každý, kto v období od 1. jú−
la do        31. augusta 2013 ne−
mal aktívnu zmluvu v Prvej
stavebnej sporiteľni, a. s. To
znamená, v tomto období si
nesporil alebo nesplácal ú−
ver. Minimálna cieľová suma

na tento mimo−
riadne výhodný
typ zmluvy je 10
000 eur, pričom
vklad stavebné−
ho sporiteľa nie

je obmedzený. 
Atraktívnu úrokovú sadzbu

3 % ročne Prvá stavebná spo−
riteľňa, a. s., garantuje počas
celej doby sporenia. K vkla−
dom získava každý klient
štátnu prémiu, ktorá je v
tomto roku 11,5 %, maximál−
ne vo výške 66,39 eur. 

Najlepší čas sporiť si penia−
ze do budúcnosti je práve te−
raz. Táto bezkonkurenčná
akcia potrvá do 31. októbra
2013. 

Úver na bývanie bez 
založenia nehnuteľnosti 

Špeciálna akcia, ktorú môžu kli−
enti PSS, a. s., využiť, potrvá až
do konca októbra tohto roka.
Na zabezpečenie medziúveru
s hodnotiacim číslom rovným a−

lebo vyšším ako 5 až do výšky 40
000 eur klient nebude potrebo−
vať nehnuteľnosť. Stačí druhý ú−
častník úveru, napríklad man−
žel či manželka, alebo iný ruči−
teľ. Nie je potrebný ani znalecký
posudok a tiež dodatočné poi−
stenie nehnuteľnosti. 

"Táto úverová"Táto úverová
akcia je doslovaakcia je doslova
šitá na mierušitá na mieru
našim klientom.našim klientom.
Často prichádČasto prichád−−
zajú s tým, žezajú s tým, že
potrebujú vopotrebujú vo
svojej domácsvojej domác−−
nosti niečo onosti niečo o−−
praviť, rekonštpraviť, rekonšt−−
ruovať či moruovať či mo−−

dernizovať. Úver do 40 000 imdernizovať. Úver do 40 000 im
na to určite stačí. V niektona to určite stačí. V niekto−−
rých regiónoch Slovenska dorých regiónoch Slovenska do−−
konca za túto sumu dokážukonca za túto sumu dokážu
kúpiť aj nový byt. Zdĺhavá bykúpiť aj nový byt. Zdĺhavá by−−
rokratická cesta k úveru vrokratická cesta k úveru v
tomto prípade odpadá. Klienttomto prípade odpadá. Klient

vybaví úver rýchlejšie, jednovybaví úver rýchlejšie, jedno−−
duchšie a samozrejme lacnejduchšie a samozrejme lacnej−−
šie",šie", hovorí predseda predsta−
venstva PSS, a. s., Ing. Imrich
Béreš. 

Znižujeme úrokové 
sadzby 

Zmena v zabezpečení úverov
však nie je jedinou zmenou od
začiatku septembra. Pri viace−
rých typoch medziúverov so zá−
ložným právom znižuje Prvá
stavebná sporiteľňa, a. s., úroko−
vé sadzby. Konkrétne ide o po−
kles až o 0,8 % ročne.
Medziúvery tak môžu klienti te−
raz získať s úrokovou sadzbou
od 5,09 % do 6,09 % ročne. 

Stavebné sporenie s bezkonkurenčným úrokom 
Sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., je od 1. septem−
bra 2013 bezkonkurenčné. Všetkým novým klientom, ktorí si
uzatvoria zmluvu o stavebnom sporení, ponúka najväčšia
stavebná sporiteľňa na Slovensku výhodnú úrokovú sadzbu
až 3 % ročne. Svoje úspory si tak klienti môžu zhodnocovať
mimoriadne výhodne.

Ing. IMRICH BÉREŠ

Založte si domov bez 
založenia nehnuteľnosti 

Založiť svoj byt či dom v prospech banky mnohým
z nás nevonia. V Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., však
úver na bývanie získate od 1. septembra 2013 aj bez
založenia nehnuteľnosti. Výška úveru pritom môže byť
až do 40 000 eur.
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Obyvatelia obce sa zobudili do
slnečného rána a hneď začali ako
včeličky usilovne pracovať.
Jedna časť obce sa premenila na
veľkú poľnú kuchyňu, kde odbor−
níci na varenie gulášov, fazuľovi−
ce, kapustnice a iných rôznych
dobrôt, rozložili svoje "nádobíč−
ko" a začali variť, aby mohli po−
tom nachovať mnoho hladných
krkov. V druhej časti obce sa sú−
stredili tí, ktorí majú radi pohyb
a najmä futbal. Futbalový turnaj
o pohár starostu, samozrejme, o−
tvoril Ján Petroch, starosta obce,
ktorý sa aj aktívne zapojil do hry,
keďže v niektorých mužstvách
chýbali hráči. Či aj on pomohol k
víťazstvu niektorého z družstiev,
sme sa nedozvedeli, ale určite si
aspoň trochu zašportoval. 
Približne v tom istom čase sa pri

obecnom úrade začalo niečo diať.
To Ing. Vladimír Gabúľ s dcérou
Agnes prišiel s prenosným do−
pravným ihriskom − bicyklami a
kolobežkami, aby hravou formou
deti naučil ako správne a bezpeč−
ne jazdiť po cestách a chodní−
koch vymedzených pre bicykli−
stov.   Skrátka, v celej obci to vre−
lo, tak ako vo velikánskych kot−
loch, v ktorých sa varili voňavé
dobroty. 

O pätnástej hodine starosta ob−
ce Ján Petroch otvoril II. ročník
Dňa obce slávnostným príhovo−
rom, v ktorom nezabudol spome−
núť medziľudské vzťahy, ktoré sú
v dnešnej dobe dosť narušené a

takéto podujatia majú slúžiť prá−
ve na ich upevňovanie. Po jeho
príhovore prišli na javisko ako
prví členovia folklórneho súboru
Bažalička pod vedením Juraja
Matiaša. Spev, tanec a humorné
slovo sa nieslo celým prírodným
amfiteátrom. Asi po desiatich mi−
nútach starosta na počudovanie
všetkých prerušil kultúrne vy−
stúpenie a s tajnostkárskym ú−
smevom nás všetkých vyzval, aby
sme sa presunuli pred obecný ú−
rad a miestny obchod. A potom to
prišlo. Do dediny sa prihnali "ne−
závratnou" rýchlosťou auta − ve−
terány. Viete si predstaviť ten ú−
žas, keď cez celú dedinu prechád−
zajú autá, o akých sa vám ani ne−
snívalo? Malé, veľké, modré, bie−
le, červené, ružové, no proste sve−
tové, úžasné. 
Nejednému pri tej kráse padli

sánky a poskočilo srdiečko. Ibaže
aj to pekné je pominuteľné, a au−
tá −  "deduškovia" sa s nami rozlú−
čili trúbením a my sme sa zase
presunuli k amfiteátru, kde mo−
hla Bažalička dokončiť svoje vy−

stúpenie. Po nej už patrilo pódi−
um miestnemu spevokolu troch
generácií, pod vedením Miloty
Benkovej. Ich piesne a tance chy−
tili za srdce každého z nás.
Pomyselný štafetový kolík po
nich prevzala rómska komunita
pod vedením Mgr. Ľubice Čilla−
govej a tá svojim temperamen−
tom rozprúdila krv všetkých di−
vákov. Počas celého dňa do tanca
a spevu hrala hudobná skupina
vždy veselých a usmiatych hu−
dobníkov z Bušiniec. Ale to už za−
čali vyhrávať hudci aj v bruškách
prítomných, ktorých zmorilo
športovanie, ale aj jeho pasívne
sledovanie, a tiež kultúrny pro−
gram, preto sa všetci mohli posil−
niť guľášmi, kapustnicou a fazu−
ľovicou navarenými s láskou a po
ktorých ostali len prázdne kotly.

Potom starosta vyhlásil výsledky
futbalového turnaja, ktorého ví−
ťazom sa stalo družstvo AS RO−
MA. A prišlo dlho očakávané lo−
sovanie bohatej tomboly, v ktorej
bolo až 40 cien. V hľadisku nasta−
lo šušťanie papierikov, lebo kaž−
dý kto mal lístok, chcel vyhrať,
ale bohužiaľ, to nebolo možné.
Odovzdaním poslednej ceny tom−
boly starosta poďakoval všetkým
sponzorom, bez ktorých by sa to−
to podujatie tvorilo s ťažkosťami
a zároveň poďakoval aj všetkým
obyvateľom, ktorí sa na príprave
II. ročníka Dňa obce podieľali.

Pomaly sa zmrákalo, čo bolo
znamenie, že bude nasledovať
zlatý klinec programu a to ma−
gická kúzelnícka noc v podaní
kúzelníkov z Detvy pod vedením
Júliusa Čierneho. O tom, že išlo
skutočne o znamenité kúzelné
kúsky, svedčí aj fakt, že sa nám
nepodarilo prísť ani na jeden
trik, hoci sme si išli oči vyočiť.
Dokonca im asistoval aj starosta,
ktorému kúzelníci sľúbili, že bu−
de vedieť s ich kúzelnou paličkou
ešte lepšie vedieť "starostovať", o
čom vydá čas najlepšie svedectvo.  

Na druhý úspešný ročník Dňa obce v Čelovciach prišiel aj kúzelník, 
ktorý vraj naučí starostu Jána Petrocha kúzliť, ibaže ...

...starosta maličkej obce to dokáže 
aj bez čarovnej paličky 

Predposledná augustová sobota bola pre mnohých úplnePredposledná augustová sobota bola pre mnohých úplne
obyčajná, ale pre obyvateľov Čeloviec  výnimočná, pretože vobyčajná, ale pre obyvateľov Čeloviec  výnimočná, pretože v
tento deň oslavovali II. ročník Dňa obce, sprevádzanýtento deň oslavovali II. ročník Dňa obce, sprevádzaný
rôznymi podujatiami a bohatým kultúrnym programom. rôznymi podujatiami a bohatým kultúrnym programom. 

Ján Petroch, starosta obce, sa v záverečnej reči poďakoval všetkým
účinkujúcim, pochválil najlepších šéfkuchárov, ktorí pripravili tie
najlepšie pokrmy, ocenil futbalistov, ktorí hrali fair−play a ešte raz
poďakoval všetkým ľudom, ktorí sa pričinili o to, aby II. ročník Dňa
obce mal zdarný priebeh a skutočne prispeli k upevneniu medziľud−
ských vzťahov. Celkový záver patril hudobníkom z Bušiniec, ktorí na
počúvanie do tanca hrali moderné ale aj ľudové piesne, ktoré niko−
ho z prítomných nenechali stáť v pokoji a ľudia sa zabávali  do ne−
skorých nočných (či skôr skorých ranných) hodín, pretože poslední
vytrvalci sa rozchádzali do svojich príbytkov o tretej nadránom. 

− RP − 

Malá obec − veľký program. Na svoje si prišiel každý. Nechýbal šport, folklór, zábava, občerstvenie a potešili sa aj milovníci veteránov
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Výsledky súťaže boli nasledo−
vné:  V I. kategórii  "Oriešky" ma−
lé a stredné bolo poradie nasle−
dovné: 1. miesto Mirka Vajsová
so psíkom Swenom, 2.miesto
Lenka Hašková so psíkom
Nerom, 3. miesto Katka
Kadučáková so psíkom Kubom.
"Oriešky" veľké :  1. miesto Peter
Ivanič so psíkom Jeffrim, 2. mi−
esto Pavel Janíček so psíkom
Bonym a na 3. mieste Ružena
Vargicová so psíkom Rexom. 
V II. kategórii : Čistokrvné bez

preukazu pôvodu (malé psíky)
boli udelené dve prvé miesta:

Lea Krapková so psíkom
Lerrym a Martina Kuboleková
so sučkou Lú. Takisto boli ude−
lené dve druhé miesta pre
Sabrinu Nociarovú so psíkom
Benym  a pre Miriam Kováč
Darabošovú so sučkou Ebi. 3.
miesto získala Laura Balíková
so psíkom Charliem. 
V II. kategórii stredné psíky sa

na 1. mieste umiestnil Jaroslav
Výbošťok so psíkom Dinom, na
2. mieste Terézia Čapliarová so
psíkom Eddym a na 3. mieste
Martina Kulichová so psíkom
Spikem. V kategórii veľké psíky

získal 1. miesto Erik Boroš so
psíkom Plutom, 2. miesto Žane−
ta Triznová so psíkom Jackym a
3. miesto Patrik Bahna so suč−
kou Javou. 
Víťazom súťaže Najkrajšia dvo−
jica −  dieťa a pes −  sa stali
malá Eliška Vargová z
Dolných Plachtiniec so psí−
kom Tobym. 

Veríme, že súťaž bude mať
pokračovanie aj na budúci
rok, aby sa milovníci najver−
nejších priateľov človeka o−
päť mohli nimi pochváliť a
zasúťažiť si.                         − RZ − 

Prvý ročník súťaže "Krtíšsky oriešok" sa uskutočnil na amfiteátri vo Veľkom Krtíši 8. júna.
Ibaže pre prudký lejak bola súťaž prerušená a jej "druhý polčas" sa uskutočnil  24. augusta
2013. Moderátorka a známa milovníčka zvierat Janka Hospodárová opäť prišla na túto vy−
darenú akciu, v ktorej majitelia s hrdosťou predviedli svojich krásnych štvornohých milá−
čikov bez preukazu pôvodu. 

Súťaž Najkrajšia dvojica "dieťa 
a pes": Jednoznačným víťazom
(rozhodli o tom diváci) sa stala 
malá Eliška Vargová s Tobym. 

Cenu jej odovzdal rozhodca 
výstavy Bc. I. Teren

Nastúpení víťazi jednotlivých kategórií s moderátorkou Jankou Hospodárovou

Ukážky športovej kynológie
predviedli psovodi 

MVDr. Peter Braunstein
a Bc. Ivan Teren s figurantom

Petrom Bahnom

Súťaž "Naj psí talent" − M.
Vajsová so psíkom Swanom

Titul "Krtíšsky oriešok 2013" a
absolútny víťaz výstavy získal
pes Pluto, ktorého majiteľom
je Erik Boroš

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 AQUATERMALPERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMAL
STREHOVÁSTREHOVÁ

A DVE A DVE 
VECNÉVECNÉ
CENY. CENY. 
VEĽA 

ŠŤASTIA!

SEPTEMBROVÁ

KUPÓNKA
č.3

SEPTEMBROVÁ KUPÓNKA

pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,
sobota, nedeľa, sviatok: 9.00 − 12.00

h. a 16.00 − 20.00 h.
16. 9. PANACEA (SNP)
17. 9. BIELY LEV (Banícka)

18. 9. Dr. MAX   (v nemocnici)
19. 9. AQUA VIVA (SNP)
20. 9. BELLADONNA (SNP)
21.−22 9. ČIERNY OROL         

(Nemocničná)

ZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS VO V. KRTÍŠIZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS VO 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. KRTÍŠLEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ V MESTE V. KRTÍŠ



10 / 16. september 2013

Oddiel o sile 100 mužov pozo−
stávajúci prevažne z handlov−
ských baníkov, mal hlavnú zá−
kladňu v Suchom Brezove a zá−
ložňu na Plachtinských lazoch.
Veliteľom bol 25 ročný poručík
sovietskej armády Ivan
Chvostikov. Druhý oddiel o sile
130 mužov pod velením soviet−
skeho kapitána Vorobjova mal
hlavnú  základňu v M. Kameni
a záložňu v obci Senné. V rámci
týchto početných oddielov  pôso−
bili i tri špeciálne skupiny ( gru−
py) ruského štábu, pozostávajú−
ceho z 15 − 20 špecialistov pre
spravodajsko − prieskumnú a
diverznú činnosť v tyle nepriate−
ľských vojsk. Jednotlivým skupi−
nám velil Slovák nadporučík
Ladislav Peško, ruskí kapitáni
Mironov a Kačanov. Historické
dokumenty potvrdzujú, že na ú−
zemí vtedajšieho okresu, v dobe
od 20. októbra do 28. decembra
1944, pôsobilo okolo 300 organi−
zovaných partizánov z rôznych
národov. Ich bojová činnosť bo−
la už v minulosti popísaná a
publikovaná, však podľa môjho
názoru, dosiaľ  nebol publiko−
vaný prechod fronty a spojenie
Pionierskeho oddielu gen.
Svobodu so sovietskou armá−
dou. Preto, s odstupom rokov,
práve pri príležitosti 69. výročia
SNP, podľa rozprávania pria−
meho účastníka tejto akcie
Pavla Ďuricu pokladám vo svo−
jom článku za dôležité pripome−
núť občanom, čitateľom
Pokroku aj túto skutočnosť. 

Oddiel dňa 25. 12.1944 dostal
rozkaz k prechodu fronty a spo−
jenia so sovietskou armádou od
nadriadeného štábu veličkovej
brigády. Na základe tohto prí−
kazu velenie oddielu v skorých
ranných hodinách 28.12.1944
nariadilo organizovaný presun
s využitím lesného terénu zo
Suchého Brezova smerom na
Riečky − Plachtinské a Cerovské
lazy, do priestoru predpoklada−
ného prechodu severne od dedi−
ny Čelovce. Oddiel sa členil do
troch podskupín pochodujúcich
v dvojstupe za sebou s rozostup−
mi do 300 m. Presun proti  ne−
čakanému napadnutiu zabez−
pečovala prieskumná hliadka
postupujúca vpredu do 400 m
pred hlavnými silami oddielu.
Za veliteľa prieskumnej hliadky
bol vybratý najskúsenejší parti−
zán  z hlásiacich sa dobrovoľní−
kov Paľo Ďurica, občan

Veľkého Krtíša, ktorý si ďalších
hlásiacich sa partizánov vybral
do hliadky štyroch mladých fy−
zicky zdatných chlapov, prevaž−
ne baníkov Handlovčanov.
Presun sťažoval neprimerane
hlboký sneh, aj skutočnosť, že sa
pochodovalo  cez kopce zalesne−
ného terénu. Našťastie, v tej do−
be v priestoroch Čebovskej
Bukoviny, Čeloviec a Opavy a
Cerova Nemci viedli len ústupo−
vé boje a obrana Nemcov bola
členená len do ohnísk odporu.
Hlavná cesta Čebovce −
Plášťovce bola v pásme postave−
nia nikoho z bojujúcich strán.
V odpoludňajších hodinách na

sklonku dňa, sa prieskumná
hliadka priblížila na dohľad k
roľníckej usadlosti na
Cerovskej križovatke. Vpredu
postupujúca dvojica pátra−
čov zahlásila Ďuricovi, že v
dvore usadlostí stojí nemec−
ký obrnený transportér
(Hakel). K upresneniu da−
nej skutočnosti boli vyslaní
dvaja pátrači, ktorí sa
snažili nepozorovane prí−
skokmi v snehu priblížiť
čím najbližšie k usadlosti.
Činnosť pátračov s pripra−
venou streľbou boli pripra−
vení podporiť ostatní  prí−
slušníci hliadky zaľahnutí v
snehu v zostave rojnice. Však i
napriek značnej opatrnosti po−
hyb pátračov smerom k usadlos−
ti zbadal strážiaci Nemec v
transportéri a začal paľbu zo
zalafetovaného guľometu na
OT po pátračoch. Na túto stre−
ľbu vybehla aj osádka Nemcov
transportéra, v tej dobe zdržia−
vajúca sa v dome usadlosti, a
začali paľbu z pušiek. Streľbu
Nemcov opätovali aj príslušníci
prieskumnej hliadky, pri ktorej
Nemci rýchlo  nasadli do tran−
sportéra, kryjúcich sa pred stre−
ľbou hliadky jeho pancierova−
ním a dali sa na útek smerom
cez Cerovo. Žiaľ, veliteľ hliadky
Ďurica, po skončení tejto akcie
musel spolu s členmi hliadky
stáť tvárou v tvár tej najtragic−
kejšej skutočnosti, keď jeden
príslušník, mladý baník
Handlovčan Jozef Trnka, bol
pri prestrelke usmrtený zása−
hom striel do hlavy a hrude.
Tým bolestivejšie pôsobila táto
tragédia na členov hliadky a ce−
lého oddielu, keď sa dozvedeli,
že na území okresu pôsobil od−
diel bez strát na životoch a pre−

chod bol poslednou bojovou ak−
ciou, ktorá nedopriala mladé−
mu partizánovi tešiť sa z víťaz−
stva. Padlý partizán bol odnese−
ný do usadlosti a gazdovi bolo
uložené pochovať ho, keď to do−
volia snehové podmienky.
Nakoniec sa to aj tak stalo, gaz−
da pochoval padlého partizána
J. Trnku na Cerovskej križovat−
ke smerom na Čelovce, kde jeho
hrob so skromným pomníčkom
opatruje dodnes rodina a dobrí
ľudia prechádzajúci okolo.
Gazda usadlosti partizánov in−
formoval, že Nemci si po vstupe
do usadlosti vynútili od neho
jedlo a gazda, v snahe vyhnúť
sa prípadnej násilnosti Nemcov,
pohostil ich slaninkou i klobás−

kou. 

Ďalej informoval, že pri pre−
strelke bol poranený aj Nemec
do ruky a nohy, ktorého však
naložili do transportéra a uti−
ekli s nim. 
Ďurica, vyslal jedného prísluš−

níka hliadky smerom k zvyšku
oddielu presunujúcej sa za hli−
adkou a ten informoval veliteľa
Chvostikova o vzniknutej pre−
strelke a strate partizána.

Odovzdal aj správu veliteľa hli−
adky Ďuricu, že cesta na Čelov−
ce je voľná. Už za súmraku sa
celý oddiel bez ďalších strát, po
prechode hlavnej cesty cerovskej
križovatky s radosťou zvítal s
prieskumnou hliadkou soviet−
skej armády severne od dedinky
Čelovce. Po krátkom  odpočinku
sa presunul oddiel ďalej do ob−
ce Nekye − dnes Vinica, kde sa
rozmiestnili na dlhší odpočinok
a boli zaradení do jednotiek so−
vietskej armády, kde pokračo−
vali v bojoch proti Nemcom.
Navyše, z dobrovoľníkov bola vy−
tvorená špeciálna skupina
Morave. Žiaľ, prechod fronty tej−
to skupiny sa nevydaril a po ve−
ľkých stratách na životoch sa
zvyšok skupiny vrátil k jadru
oddielu. Slováci a Česi boli po
odpočinku zaradení do bezpeč−
nostných jednotiek na prihra−
ničnom oslobodenom území s
Maďarskom, armáda ktorého
do skončenia vojny bojovala po
boku Nemecka a pomáhala im
v potlačení povstania čistiť od
partizánov slovenské hory a
doliny. Maďarská armáda u−
trpela spolu s Nemcami po−
rážku v II. svetovej vojne ako
spojenec. Oslobodené územie
Maďarska bolo považované
za územie porazeného nepri−
ateľa, čo ovplyvňovalo aj
správanie sa vytvorených bez−
pečnostných jednotiek soviet−
skej armády a partizánov na

tomto území voči obyvateľstvu. 
Dnes túto tragickú poslednú

bojovú činnosť partizánskeho
oddielu pripomína len hrob s
pomníčkom partizána Jozefa
Trnku na Cerovskej križovatke,
ktorý neváhal obetovať svoj
mladý život v boji proti fašizmu
v historickej dobe SNP. Táto u−
dalosť nech je výstrahou pre
mladú generáciu, aby urobila
všetko preto, aby sa podobné u−
dalosti v našom živote neopako−
vali. 

Spomína: 
−  pplk. v.v.  

JÁN MRVA −

Fotografia padlého partizána
Jozefa Trnku sa síce 

nezachovala, ale o jeho
hrob je dôstojne postarané

NA MARGO NEDÁVNEHO VÝROČIA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

Mladí by mali poznať históriu a nedopustiť, aby sa opakovala
Pred 69. rokmi počas SNP na území nášho okresu (vtedy

Modrokamenskom) pôsobili dva partizánske oddiely a tri skupi−
ny. Medzi najpočetnejšie patrili oddiel s názvom Pioniersky prá−
por gen. Svobodu ako súčasť Veličkovej brigády.

Pozn. red. :  V rukopise článku jeho autor, dal redakcii, povedané
vojenskou terminológiou "bojový úkol", zistiť niečo viac o mladom
zastrelenom partizánovi. Na Obecnom úrade v Cerove som natrafi−
la na dve ochotné pracovníčky Darinu Kružicovú a Teréziu Šimko−
vú, ktoré mi povedali viac o padlom hrdinovi Jozefovi Trnkovi, kto−
rý sa narodil 3. 4. 1908 a umrel 31.12.1944, a o pamätník o sa pekne
stará starosta obce Čelovce Ján Petroch so svojimi občanmi, keďže
sa nachádza v katastrálnom území tejto obce. J. Petroch dal vyme−
niť oplotenie na pomníčku a vždy pri príležitosti výročia SNP mu
položia kytičku na hrob. Partizán Jozef Trnka položil svoj mladý,
len 36 ročný, život aj za našu slobodu, a hoci je už takmer 70 rokov
po svojej smrti, je dobré, že vďaka autorovi článku sa o ňom dozve−
dia čitatelia Pokroku aj po dlhých rokoch.                               ( rh ) 
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Pri vašom znamení sa to
už raz odohralo. Nič kon−
krétne vám nevyšlo, takže
z karty pramení len jediná
vec. Každý deň bude pre
vás nepoznaný, nejasný a
zahmlený, nič nevytušíte a
nevycítite vopred, všetko
bude o prežívaní daných
momentov (od práce až po
súkromie) tak, ako vám

ich život prinesie. Platí pre vás čistá impro−
vizácia, čoho sa však obávať nemusíte, je to
jedna z oblastí, v ktorej vynikáte, takže po−
hodička. Jedno menšie upozornenie by tu
však predsa bolo – pozor na všetky „papiero−
vačky“ (termíny, podpisy, platby a pod.). 

Dlhodobejšie niečo v sebe
dusíte, zápasíte s vlastnými
myšlienkami a pocitmi, kto−
ré vás práve tento týždeň
dovedú ku konkrétnym kro−
kom a rozhodnutiam. Majte
na mysli, že rozhodnutie bu−
de nezvratné, pokiaľ ho už
učiníte, stojte si za ním.
Menšie výkyvy sa ukážu aj v
atakovaní niektorých členov širšej rodiny na
vašu osobu, reagujte síce pohotovo, ale s po−
kojom bez túžby atak opätovať. V partner−
stvách padnú akési ultimáta (čas na dieťa,
sťahovanie, zmenu práce, čas zásnub, svad−
by – všetko termíny podmienené partnerom).
V zdravotnej oblasti vás potrápi búšenie srd−
ca v prepojení na dýchanie.

Keď ste sa už ako tak
„upratali“, do vášho života
zasiahne staršia, domi−
nantnejšia (aspoň sa bude
tak prezentovať) osoba,
ktorá vás bude presviedčať
o tom, že ona presne vie, čo
máte alebo nemáte robiť,
aby vám bolo lepšie a všet−
ko klapalo. Zažehnajte a−
kýkoľvek jej pokus o „kaf−

ranie“ sa do vášho súkromia. Nedovoľte, aby
prekročila váš kruh, obrazne povedané, o−
sobnej intimity. Čo sa odohráva za stenami
vášho obydlia – či už je to forma hospodáre−
nia, umiestnenie nábytku, fungovanie vzťa−
hu, výchova detí, auto, na ktorom sa vozíte a
pod. −  je výhradne len vaša záležitosť. Z tak−
tického hľadiska si ju vypočuť môžete, ale
zmeny by ste mali nastoľovať priamo vy, nie
niekto iný. 

To, že ste teraz takpovedi−
ac pri sile, neznamená, že
si na chrbát budete, podo−
týkam dobrovoľne, na−
kladať viac, ako sami
unesiete. Nakopí sa vám
toho veľa a nič nebude−
te stíhať, potom všetko
len „rozbrblete“ a nič
nedokončíte k obojstrannej spokojnosti
vás a zainteresovaných ľudí.
Pesimizmus a „veľavravné“ gesto – myk−
nutie plecami (napr. pri priateľskej o−
tázke – čo sa s vami deje?) nenapraví va−
še myslenie ani vnútornú nespokojnosť.
Chce to osobnostné naštartovanie a na−
kopnutie – zvoľte si spôsob, aký vám vy−
hovuje (párty, príroda, samota, „pokec“ s
kamošmi, rybárčenie a pod.). Keď to
zmáknete, napravia sa vám nezrovnalosti v
práci aj vo vzťahoch. 

Z vyšliapaných a istých
ciest vás bude zvádzať
vlastná roztopašnosť,
podčiarknutá roztržitos−
ťou. Preto náhle, rýchle
a spontánne rozhodnu−
tia pre tento týždeň ne−
budú najšťastnejším rie−
šením. Chce to hlbšie
premýšľanie a analyzo−

vanie (nie pitvanie s príchuťou sebaľútos−
ti). Celkovo vám týždeň svojím pôsobením
a energiami podporí všetky očistné proce−
sy, do ktorých by ste sa pustili.
Neodvracajte tvár a neotáčajte sa chrb−
tom ku človeku, ktorého poznáte, iba vy z va−
šej pozície ho dokážete postaviť na nohy. 

Tým, že zutekáte zo spo−
ločnosti a vytesníte sa od
ľudí, síce docielite vytúže−
ný stav pokoja a samoty a
priestoru na svoje záleži−
tosti, ale na druhej stra−
ne vám hrozí, že zapad−
nete prachom, preto to
nie je správne. Viac si
zakmitáte v práci a nevy−
lučujú sa ani nadčasy, či
zaskakovanie za kolegov. V prípade, že ste
nezamestnaní, otvára sa vám ideálny čas
na to, aby ste si vyhovujúcu prácu našli –
z domu a zo stoličky to však nepôjde. Pre
rozhýbanie tela, ducha a mysle je pre toto
obdobie prínosný aktívny pohyb – zašpor−
tujte si, či už samostatne alebo s priate−
ľmi, dosiahnete pocit oslobodenia. 

Nuž, Levy, máte to pori−
adne pestré. Dobehne vás
vlastná nedoriešená mi−
nulosť, hrozí vsadenie na
nesprávnu kartu, neod−
hadnutie situácie a odsú−
denie človeka len na zá−
klade tzv. prvého (klam−
ného) dojmu, ktorý bude
podľa vás naozaj mizerný
až nulový. Celá opísaná

plejáda záležitostí bude mať jedného spo−
ločného menovateľa a tým je vlastná vnú−
torná nerovnováha a nespokojnosť, ktorá
potlačí vašu objektivitu. Ste „pekelne“ sil−
ným znamením, tak to konečne začnite vy−
užívať kladne pre svoj vlastný prospech,
ako aj ľudí, na ktorých vám záleží. Sila je
v pomoci, láske, nežnosti, nezištnosti, po−
chopení, bojíte sa to všetko pustiť v do−
mnení, že to bude zneužité.

Ženiete sa za akousi ilúzi−
ou dokonalosti. Stanovili
ste si cieľ a aj jeho presné
splnenie a ďalšie štádium
je motivovanie a hnanie
sa za tým, čo ste si stano−
vili. Pre pochopenie a sa−
mozrejme obraznosť (pro−
sím, neurazte sa) ste do−
stihovým koňom, ktorý sa
sám poháňa, orientuje a riadi. Fungovať
vám to môže iba na začiatku, ale do cieľa
neprídete, lebo máte tendenciu zlynčovať
sami seba. Prijmite tento týždeň do svojho
života pohodu, pokoj, radosť a bezstarost−
nosť, ktorá vám pôjde viac ku prospechu
ako šialené tempo, na ktoré máte v úmys−
le nabehnúť. Buďte veľkými deťmi a užite
si tieto dni. 

Vám asi nikto a nič ne−
vyhovie. Pre zmenu zatú−
žite po veľkých zmenách,
ktoré by okoliu vyrazili
dych a doviedli by ich k
miernejším aj silnejším
šokom. Nič vás vnútorne
neuspokojí natoľko, aby
ste prestali vymýšľať.
Položte si otázku, o čo mi

vlastne ide? O okolie, od ktorého chcete,
aby vám závidelo? Prinajlepšom sa snaží−
te tento dojem budiť, ale ide o vás samot−
ných, keď si uvedomujete, aké „chyby“ ro−
bíte. Ste skvelí ľudia a vy nikomu nič ne−
musíte dokazovať, dokonca ani sami sebe.
Užívajte si každý jeden deň života v zdra−
ví. Prekvapenie vás čaká v oblasti lásky a
financií. 

U vás bude prekvitať inti−
mita a na ňu naviazané
vzťahy. Partnerstvo nabe−
rie úplne iný rozmer vo
vašom živote, posuniete
sa, precitnete, budete ešte
o niečo viac milovať. Ste
nezadaní? Nezúfajte a
dajte šancu človeku, kto−
rého by ste za iných okol−
ností v prvom momente ako potenciálneho
partnera úplne zavrhli (nie v každom po−
zlátku je maškrta). Láska je krásna, ale
trošku aj zaslepujúca, preto sa pokúste od−
deliť ju od práce a aj od priateľov. V prá−
ci sa vám pohorší a priatelia, ktorých bu−
dete zanedbávať, tu po vašom zostúpení z
obláčika lásky už nemusia byť.

Zatúžite po diaľavách.
Pokiaľ vás práca a fi−
nancie pustia, tak nie je
dôvod, aby ste túto túžbu
nenaplnili. Určitá sku−
pinka strelcov sa pohrá−
va s myšlienkou odcesto−
vať do zahraničia za
prácou. Nápad je skvelý
a bez problémov by ste sa

uchytili, len zvážte okolnosti a načasova−
nie. Neodchádzajte bez toho, aby ste vo svo−
jej domovine niečo nedoriešili alebo nedo−
tiahli a to papierovo a aj skutkami.
Neočakávane stretnete človeka, o ktorom
ste už poriadne dlhý čas nepočuli. Nájdite
si naňho čas a strávte s ním nejakú peknú
chvíľu, bude vám to obojstranne prospešné.

Pokračujete v „hojdačko−
vom“ systéme – raz  hore,
potom zasa dolu. Po ceste
nahor prichádza strmhla−
vý pohyb dolu, ktorý po mi−
nulom týždni nastáva prá−
ve teraz. Vaša nekompro−
misnosť preukázaná oko−
liu vás môže doviesť ku
chybám a nespravodlivosti
vášho konania (z vašej po−
zície to budete samozrejme vnímať ako tú
najsprávnejšiu vec a cestu). Príkazom a
nadriadenosťou, či nezmyselným dupaním
nikoho nezastrašíte. Pre zmenu choďte na
to z opačného konca, ten vám bude zaru−
čene fungovať – namiesto výčitiek pochva−
la, namiesto hádky pohladenie. Kohútik s
úspechom, ktorý sa zdanlivo zavrel, sa o−
tvorí, keď prídete na to, ako správne využívať
svoju vlastnú silu a moc. 

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
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09:50 − Asijina voľba
10/88 10:45 − 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 11/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Destinácia svet: Malaiské extrémy 17:10 −
Podvodníci v akcii II 7/10 17:45 − Duel 18:20 − 5
proti 5 19:00 − Správy RTVS 19:50 − Góly − body −
sekundy 20:10 − Počasie 20:20 − Nanič chlapec
21:55 − Rossella 6/7 23:30 − Profesionáli II: Zvírený
prach 8/13 00:20 − Reportéri 00:50 − Občan za dve−
rami 01:20 − Dámsky klub 02:50 − Sila lásky V. 190
03:40 − Asijina voľba 11/88 04:30 − Správy RTVS
"N"

09:35 − Džob 11:20 − Ľudia a
čas: Okres Senec 11:50 −
Miestopis cechov a manu−
faktúr: Krása v kove zaliata

12:10 − Živá panoráma 12:55 − ArtSpektrum 13:05
− Trenčín 13:40 − Áno−ume−nie: Terárium duše, vi−

várium pocitov 14:25 − Magazín Ligy majstrov
14:50 − Odpískané 15:30 − Športové ozveny 15:55 −
Národnostný dokument: Jókaiho divadlo 60. 2.
diel 16:20 − Profesionál 16:45 − Fokus práca 17:30
− Správy RTVS z regiónov 17:45 − Počasie 17:50 −
Správy − Hírek 18:00 − Vašimi očami: Katalánsko
18:25 − Košice − Európske hlavné mesto kultúry
18:40 − Večerníček: Kominárik a kocúrik 1/7
18:50 − Krtko: Krtko a hudba 19:00 − Správy RTVS
"N" 19:45 − Počasie 19:50 − (Ne)celebrity: Alžbeta
Verešpejová 20:00 − Prípad Sikorski −
Churchillova zrada Poľska 20:55 − VAT − Veda a
technika 21:30 − Správy a komentáre 21:50 −
Počasie 21:55 − Góly − body − sekundy 22:05 −
Európske kino − klub: Neds 00:00 − A3UM: AKTI−
VISTI 00:30 − Správy RTVS "N" 01:20 −
ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:45 − Kobra 11 IX. 1/16
11:50 − Mentalista IV.
11/24 12:45 − FARMA 14:00

− FARMA − DUEL 15:55 − NCIS − Námorný vyšet−
rovací úrad VII. 20/24 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 − Nočné
Televízne noviny 23:30 − NCIS − Námorný vyšet−
rovací úrad VII. 20/24 00:25 − Kobra 11 IX. 1/16
01:20 − Expendables: Nezničiteľní 02:55 − FARMA
03:55 − Kobra 11 IX. 1/16 04:40 − Lampáreň 04:55 −
TELEVÍZNE NOVINY

09:55 − KLAN 12 11:00 −
Kutyil s.r.o. 10 12:00 − NOVI−
NY O 12:00 12:30 − Kosti 11

13:30 − Kosti IV. 3 14:30 − Vyvolení − Dom snov
15:40 − Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00
− NOVINY O 17:00 17:45 − KLAN 13 19:00 − VEĽKÉ
NOVINY TV JOJ 20:00 − ŠPORT 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − Panelák:
Priznanie 21:40 − VyVolení − Dom snov − VEĽKÁ
VOĽBA 23:00 − Geissenovci − Ťažký život milio−
nárov IV. − PREMIÉRA 15 00:00 − X FACTOR
USA 2013 03:05 − Damages − V ohrození života IV.
7 03:55 − KRIMI 04:20 − Zločinné úmysly IV.

PONDELOK 16. 9.:TV PROGRAM

Dnes generácia mojich detí
i mladšia generácia hľadá
cestu späť. Týka sa to pozná−
vacích zájazdov i záujmu na−
šich podnikateľov a ich u−
platnenia na ruských tr−
hoch. Jeden taký poznávací
zájazd do Moskvy sa pokú−
sim priblížiť, možno  to oslo−
ví aj vás. Aj keď veľa ľudí te−
raz zrejme bude upierať svoj
zrak a plánovať cesty najmä
do  Soči, nakoľko toto mesto
bude hostiteľom XXII. zim−
ných olympijských hier v ro−
ku 2014.

V júli 2013 skupinku zveda−

vých štyridsiatnikov zorga−
nizovala Katka, moja priate−
ľka − bývalá kolegyňa.  Práca
s ľuďmi jej bola vždy blízka a
plniť želania druhých to
vždy bolo a je jej cieľom.
Moskvu pozná dobre, svojho
partnera niekoľkokrát spre−
vádzala počas služobných ci−
est a určité obdobie v
Moskve pôsobila.  Znalá po−
merov a histórie, jazykovo
zdatná a plná zážitkov z rus−
kých ciest, ktoré dokázala s
jej vlastným entuziazmom
prezentovať medzi kolegami,
priateľmi a známymi, čo  na−

koniec  vyústilo do myšlien−
ky zorganizovať malý  po−
znávací zájazd. 

Recenzie od účastníkov zá−
jazdu, ich veľké dojmy a
myšlienky, ktoré som mala
možnosť prečítať si, vyjadro−
vali ich absolútnu spokoj−
nosť. Jednak s ponukou pro−
gramu,  s jej organizáciou, a
hlavne s tým, čo im úžasná
Moskva ponúkla na vlastné
očí. Medzi krajinami, a mes−
tami, ktoré mali už doteraz
možnosť navštíviť, zaradili
Rusko a Moskvu medzi tie
miesta, ktoré naozaj stojí za

to vidieť.
Vo veľkom ruskom hoteli sa

im bývalo super, vychutnali
si tu patričný relax, kultúru
rôznych národov sveta, ori−
ginálnu ruskú tanečnú
show. Ochutnali ruskú ku−
chyňu, ruské nápoje. Na
vlastné oči sa presvedčili, že
Moskva to nie je len stáročia
známa história a krajina,
ktorá písala svetové dejiny,
ale je to aj kus ozajstnej prí−
rody, s množstvom parkov,
fontán a prírodných rezer−
vácii.

Moskva − hlavné mesto
Ruskej federácie je jedným z
najväčších miest na svete, je
politickým, hospodárskym,
kultúrnym a duchovným
centrom Ruska, krajiny, kto−
rá sa rozprestiera na dvoch
svetadieloch, ktorá je  devia−
tou najľudnatejšou krajinou
sveta,  a rozlohou najväčšou
krajinou sveta.
Hovorí sa, že prejsť všetky

ulice a námestia Moskvy sa
rovná trom tisícom kilomet−
rov, a je k tomu treba dobrá
fyzická kondícia.

Moskva  − história, tradície, 
príroda a luxus v jednom  

Po roku 1989, ale ešte aj dnes  sa pomerne často  stretávam s odmietavým
stanoviskom ku všetkému, čo je ruské. Možno je to pochopiteľné, ale určite

nie racionálne. Moja generácia mala oveľa väčšie možnosti navštíviť túto ve−
ľkú krajinu. Trasa Kyjev − Moskva − Leningrad, bola kedysi asi najznámejšia  a naj−

vyhľadávanejšia − letecky alebo vlakom, a hlavne za primerané ceny, zodpovedajúce  vtedaj−
ším platom. Mimoriadne vyhľadávaným na pobreží Čierneho mora je mesto  Soči, kde  ľudia
mojej generácie chodili ako turisti a  tiež  ako pacienti  − na oficiálny  liečebný poukaz.

Tak sa teraz aspoň trošku prejdime Moskvou, jej ulicami a námestiami tak, ako ju videli účastníci tohto zájazdu.

Pohľad na Červené námestie − najhlavnejšie
námestie Moskvy, ako aj celého Ruska. Symbol

Ruska, kde sa  stále odohrávajú všetky najdôležitejšie
udalosti a slávnosti Ruska. Námestie obklopené 
významným pamätníkom ruskej architektúry −

Pokrovskij sobor − dnes známy ako Chrám Vasilija
Blaženého, kremeľskými múrami, Mauzóleom

V. I. Lenina, Štátnym
historickým múzeom, a

Gumom − architektonickým
skvostom 19. storočia, dnes

jedným z najväčších 
obchodných 

domov na svete, 
v tomto roku 
oslavujúci 
120 rokov

Vojaci ruskej
armády v

Alexandrovskom
sade, ktorí strážia
žulový chodník na
pamiatku hrdinom

vojny, ako aj 
hrobku neznámeho

vojaka a večný 
oheň, ktorý tu horí

už niekoľko 
desiatok rokov

(Pokračovanie na str. 13)
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STV1 09:50 − Asijina voľba
11/88 10:50 − Duel 11:15 − 5
proti 5 12:00 − Správy RTVS

12:20 − Dámsky klub 14:00 − Postav dom, zasaď
strom 14:30 − Hurá do záhrady 15:10 − Asijina vo−
ľba 12/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 − Destinácia
svet: Peru−zvláštna krajina 17:10 − Podvodníci v
akcii II 8/10 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. 2/13 22:15 − Najväčšie kriminálne prí−
pady Slovenska: Nočný vrah 22:40 − Najväčšie
kriminálne prípady Slovenska: Čubirková 23:10
− Profesionáli II: Jazda na slepo 9/13 00:00 −
Domček z kariet 01:50 − Dámsky klub 03:10 − Sila
lásky V. 191 04:00 − Asijina voľba 12/88 04:45 −
Správy RTVS "N" 

10:00 − Vašimi očami:
Katalánsko 10:25 −
Národnostný dokument:
Jókaiho divadlo 60. 2. diel

10:55 − Fokus práca 11:40 − Športové ozveny 12:05
− Živá panoráma 12:45 − ArtSpektrum 12:50 − A
pri tom speve 13:30 − Kráľovná noci v kamennom
mori 14:50 − Rodina a alkohol 15:25 − Família:
Família − Stále proti prúdu 15:55 − Ukrajinský
magazín 16:20 − Portréty Rómov : Jozef 16:45 −
Fokus zdravie 17:30 − Správy RTVS z regiónov
17:45 − Počasie 17:50 − Správy − Hírek 18:00 −
Koniari sveta: Gaučovia z Patagónie 3/20 18:25 −
Zadná Poľana 18:40 − Večerníček: Kominárik a
kocúrik 2/7 18:50 − Krtko: Krtko a telefón 19:00 −
Správy RTVS "N" 19:45 − Počasie 19:50 − (Ne)ce−
lebrity: Zdeňek Šteliar 20:00 − Lož o mlieku 20:45
− Ambulancia: Život v pohybe aj po cievnej moz−
govej príhode 21:10 − GEN.sk: Karol Pieta 21:30 −
Správy a komentáre 21:50 − Počasie 21:55 − Góly
− body − sekundy 22:05 − Kennedyovci 3/8 22:45 −
Umenie 2013: Vizuálne umenie 23:15 − Kinorama
23:40 − Energetika 00:00 − Správy RTVS "N" 00:45
− ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú 10:40
− Kobra 11 IX. 2/16 11:40 −
Mentalista IV. 12/24 12:40 −

Dr. House IV. 10/16 13:35 − Krok za krokom III.
4/23 14:05 − FARMA 15:25 − Dva a pol chlapa VI.
21/24 15:55 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad
VII. 21/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
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 − Nočné Televízne noviny 23:30 −
NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VII. 21/24
00:25 − Kobra 11 IX. 2/16 01:20 − Mentalista IV.
12/24 02:00 − Dr. House IV. 10/16 02:55 − FARMA
03:55 − Kobra 11 IX. 2/16 04:55 − TEL. NOVINY

11 12:00 − NOVINY O 12:00
12:30 − Kosti 12 13:30 − Kosti
IV. 4 14:30 − VyVolení − Dom

snov − VEĽKÁ VOĽBA 15:40 − Nakupuje vám to
15:55 − Páli vám to? 17:00 − NOVINY O 17:00 17:45
− KLAN 14 19:00 −NOVINY TV JOJ 20:00 − ŠPORT
20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − Panelák:
Pravda niečo stojí 21:40 − Vyvolení − Dom snov
23:00 − XXL RODINA WOLLNYOVCI 3 00:00 −
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 

TV PROGRAM UTOROK  17.9.:

Text: Mgr. ANNA ČUNDERLÍKOVÁ (Dokončenie nabudúce)

Kremeľ − symbol pevnosti a nedobytnosti Ruska, srdce
Moskvy. Toto sú jeho paláce. Tento pohľad a záber 

fotoaparátom sa určite dlho uchová v pamäti 
nejedného účastníka zájazdu

Pýcha pravoslávnej cirkvi a
najväčší pravoslávny chrám na svete,

s neuveriteľne bohatou históriou

Ochutnanie ruskej kávy 
a morožennogo v slávnej Puškinovej 

cukrárni − to bol tiež jeden zo zážitkov.

Slávna Treťjakovská galéria, 

a zraz zvedavých účastníkov zájazdu,

kde tu asi môže byť vystavených 130 tisíc 

exemlárov ruského umenia, hm ?

Historický Arbat, a Dom 
s múzeum  jedného z najväčších
ruských básnikov a prozaikov

A. S. Puškina

A je naozaj dobrá − tá ruská
čokoláda ..., toto je najväčšia ruská čokoládovňa

Po prehliadke kremeľských nádvorí a palácov,
bol čas aj na malý oddych, a príjemnú prestávku

v kremeľských záhradách

Dokončenie zo str. 12)


