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Aj v okresnom meste V. Krtíš sa
zimná údržba riadila prijatým ope−
račným plánom a nijaké vážnejšie
problémy nenastali. Ako nám pove−
dala asistentka primátora Mgr. Erika
Grega, situáciu zvládli a viacerí oby−
vatelia mesta vyjadrili spokojnosť s
operatívnym zásahom počas tejto
snehovej nádielky. Ako to bolo v nie−
ktorých obciach okresu nám pove−
dali ich starostovia, či zástupcovia
obcí. V podhorskej obci Suché
Brezovo sa starostka Eva Psiarová
v týchto dňoch cíti sťa na Orave, toľ−
ko snehu majú v obci: "Situácia sa
dala zvládnuť. Hlavné cesty v ob−
ci odhŕňali autá RSC priebežne a

miestne komunikácie odhŕňal
traktor z družstva, s ktorým má−
me dohodu o pomoci pri takých−
to situáciách. Obávam sa však to−
ho, čo môže nastať pri rýchlom
topení snehu. Kam pôjde všetka
voda z roztopeného snehu?
Treba veriť, že kritická situácia
nenastane. " 

Obec D. Strehová zabezpečuje
zjazdnosť komunikácií aj z viacerých
okolitých osád, ktoré patria pod jej
správu. Starosta Ing. Dušan Mališ:
"Situáciu sa nám podarilo zvlád−
nuť bez väčších problémov a pre−
jazdné boli aj hlavné cesty v ob−
ci. Obecné komunikácie i cesty v

osadách sme upravovali vlast−
ným traktorom."   

Podobne zvládli situáciu aj v
Hrušove a na Hrušovských lazoch.
Ako nám povedala pracovníčka OcÚ
Mária Augustínová, o cesty v obci i na
lazoch sa starali 3 traktory s radli−
cou, ktoré zabezpečili bezpečnú
prevádzku miestnych komunikácií.
Posypové vozidlá RSC pravidelne
odhŕňali aj štátnu cestu, takže pre−
mávka v obci bola bez obmedzení. 

Problémy so snehovou nádielkou
nemali ani vo Vrbovke. Aj tu si
miestne komunikácie odhŕňali vlast−
ným traktorom a ako nám povedala
matrikárka Erika Marčoková námes−
tie v strede obce, na ktorom je polo−
žená nová dlažba, čistili  ručne, aby
si pekné, vynovené námestie nepo−
škodili.  

Starosta Opavy Ing. Pavel Lekýr:
"Pondelok a utorok boli namáha−
vé. Po oba dni pracovali 2 trakto−
ry, ktoré odhŕňali sneh z obec−
ných komunikácií v obci i na
Opavských lazoch." 

Podľa našich informácií však bola
horšia situácia na cestách okresu
mimo obcí.  Na viacerých úsekoch
vznikali nebezpečné situácie. Zlá si−

tuácia bola najmä v utorok 15. 1. rá−
no, pričom úsek cesty  I/75 z V.
Krtíša smerom na Lučenec bol pre−
jazdný iba s obmedzením. Cesta bo−
la šmykľavá, neposýpaná a približne
o 8. 00 hod nevedeli vyjsť hore kop−
com z V. Krtíša 2 kamióny, ktoré o−
stali stáť skrížené na ceste a pre−
mávku riadili policajti. Podľa vyjadre−
ní vodičov prichádzajúcich smerom
od Lučenca, bola takáto cesta od
hranice okresu. Akoby po hustom
nočnom snežení cesty vôbec neod−
hŕňali a neposýpali.
Ako sa nám podarilo zistiť, sklama−

la technika. Práve v noci z pondelka
na utorok sa pokazilo 5 vyorávačov
z 12−tich a jednoducho nestíhali od−
hŕňať všetky cesty podľa potreby.
Situácia sa zlepšila až s príchodom
posýpača krátko pred desiatou. Po
posýpaní a odhrnutí sa sneh na ces−
te potom už rýchlo topil. Kamióny sa
pohli a cesta bola od 10.00 hod už
prejazdná.  

Oteplenie v nasledujúcich dňoch
situáciu značne zlepšilo, ale koncom
týždňa malo byť, podľa predpovedí
meteorológov, znovu mrazivé poča−
sie a aj trvanlivejšie sneženie. 

−P. GAŠPAROVIČ−

Obce si so snehom poradili 
Silné sneženie, najmä v pondelok a v utorok ráno, potešilo

najmenších i priaznivcov zimných športov, starosti však pribudli
dopravcom, prepravcom, vodičom i cestárom. Sneh narobil problé−
my v cestnej doprave na celom Slovensku. Viaceré horské priechody
a úseky ciest boli aj niekoľko hodín nezjazdné a ani v obciach a mes−
tách to nebolo najlepšie. Vítaným pomocníkom viacerých vodičov
bola lopata, lebo si z parkovacích miest alebo spred garáži museli
najskôr odpratať sneh, ak chceli vyjsť. 

Na šmykľavej ceste si križujúce kamióny 
museli počkať na pomoc cestárov 

Cestu do okresného
mesta od Lučenca

v utorok ráno zaplnili
kolóny 

čakajúcich áut 

Rozhodli sme sa, že do osudia za−
radíme ešte raz všetky hracie karty,
ktoré ste nám posielali počas celé−
ho roka 2012. Z nich sme minulý
týždeň vyžrebovali týchto desiatich
bonusových víťazov. 

Sú nimi: Valéria Trojčáková z
Veľkého Krtíša, ktorá vyhráva
obrus zo 100% bavlny a knihu,
Dušan Hromada zo Záhoriec,
ktorý sa môže tešiť z USB kľúča
a knihy, Vierku Hodulovú z
Veľkého Krtíša potešíme kalku−
lačkou, Marian Andráško z
Veľkého Krtíša získava knihu,
Mária Gábelová z Leseníc vyhrá−
va parfum, pre Martu Balážovú
zo Slovenských Ďarmôt je pri−
pravená kvalitná manikúra v ko−
ženom puzdre, Milan Bariak z
Horných Strhár vyhráva kovový
solárny reflektor, Ladislav
Michňa z Neniniec získava tričko
a šiltovku, Erika Košíková z Če−

boviec si odnesie darčekové ba−
lenie kávovej šálky a Agnesa
Nagyová z Bušiniec vyhráva
kozmetický balíček zn. Oriflame. 

Výhercom srdečne blahoželáme!
Ceny si môžu prísť prevziať do re−
dakcie 24. januára 2013 o 14.00
hodine.                         − red. − 
Dôležitá informácia

pre súťažiacich 
Aj vy, alebo niekto z vašej ro−

diny či známych sa zapojili do
manželskej alebo detskej súťaže
týždenníka POKROK? Máme pre
vás dobrú správu − na žiadosť
viacerých súťažiacich uverejní−
me fotografie aj s kupónmi všet−
kých súťažiacich aj s ich doteraj−
šími počtami hlasov. Ak by ste
chceli teda vylepšiť "skóre" svo−
jim blízkym, nezabudnite si za−
obstarať POKROK č. 5. 

− Vaša redakcia −

VÝHERCOVIA CELOROČNEJ KUPÓNKY
Celý minulý rok sa mohli všetci čitatelia zapájať do súťaže − POKRO−
KOVEJ KUPÓNKY, v ktorej sa hralo o zaujímavé a hodnotné ceny.
Pravidelne sme každý mesiac vyžrebovali troch šťastlivcov, čiže za
vlaňajší rok sme obdarovali  vecnými cenami a permanentkami do
Aquaterrmal D. Strehová spolu 36 čitateľov. 

príjme zamestnanca do trvalého
pracovného pomeru 

na pozíciu:

TECHNIK STROJÁRSKEJ VÝROBY
NÁPLŇ PRÁCE:
− navrhovanie súčiastok a náhradných dielov pre stroje a zariadenia
− vypracovávanie výkresov a konštrukčných podkladov pre výrobu

nástrojov a náhradných dielov pre stroje a zariadenia
− riešenie vzniknutých technických a technologických problémov 

POŽIADAVKY:
− ukončené vzdelanie v strojárskom odbore 
− skúsenosti s čítaním a tvorbou technických výkresov
− minimálne 3 ročná prax v uvedenom odbore 
− znalosť AutoCAD

Miesto výkonu práce: Priemyselný park Malý Krtíš  

výrobca rotorov a statorov do elektromotorov

Životopisy zasielajte na adresu: personalne@sisme.sk      
alebo SISME SLOVAKIA, s.r.o., 

Ul. Sušiny 162/5, 990 01 Malý Krtíš
kontaktná osoba:  Anna Trebuľová, tel.: 047/ 4308912
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27. 12. Lenka z V. Krtíša, 29. 12. Peter z M.
Kameňa, 30. 12. Adam zo S. Ďarmôt, 1. 1. 2013

Róbert z Bušiniec, 2. 1. Damian z V. Krtíša, 4. 1. Augustína z
Chrtian, 7. 1. Tiffany z V. Krtíša, 8. 1. Jaroslav z V. Krtíša, 11. 1.
Patrik zo S. Plachtiniec, 12. 1. Sofia z Bušiniec, Laura z
Kosihoviec, 14. 1. Florián Róbert z Vinice

Narodili sa

7. 1. Rudolf Farkaš, Vasil Kostár, 8. 1. Ján Kalmár, 9. 1. Stanislav
Rybiansky, 10. 1. Etela Samková, Anna Backová, 12. 1. Mária Ži−
gová, 14. 1. Ivan Kováč, 15. 1. Elena Tonkovičová, Edita
Košlabová, Margita Kamenská, Michal Golian, 16. 1. Zuzana Ďur−
čová, Jolana Berkiová, 17. 1. Mária Jáchymová, 19. 1. Elena
Novosadská, 23. 1. Alžbeta Kretová, 24. 1. Pavel Paulenda 

Jubilujúci Veľkokrtíšania

2. 1. Anna Nováková, nar. v r. 1932 z V.
Krtíša, Šarlota Kuzmová, nar. v r. 1926 z
M. Krtíša, Amália Fridrichová, nar. v r.

1934 z V. Lomu, Mgr. Milan Modrovič, nar.v r. 1945 z V. Krtíša, 7.
1. Mária Kakasová, nar. v r. 1922 z Vinice, 8. 1. Katarína
Maďarcová, nar.v r. 1956 z V. Krtíša, 10. 1. Pavel Jančov, nar. v r.
1934 z V. Krtíša 

Opustili nás

"Kto navždy stratil milovaného človeka,
vie čo je najväčšia bolesť a žiaľ duše."

Dňa 26. 1. 2013 si pripomíname 
5. výročie úmrtia milovanej manželky
a maminky BRIGITY LONGAUEROVEJ 

z Veľkého Krtíša. 
S láskou spomínajú: manžel Ľubomír,

syn Martin s rodinou 
a dcéra Zuzana s rodinou.  

Život je mihnutie
motýlieho krídla

"Odišiel si bez rozlúčky, veľkej lásky
zrazu niet, prišlo to tak náhle, nečakane,
nevrátiš sa k nám už späť. A nám zostali
len spomienky a v srdci veľký žiaľ. Tvoje
vrúcne objatia, Tvoje úsmevy, ktoré si
nám rozdával, navždy budú chýbať
nám." 

Desať rokov uplynie 21. 1. 2013, kedy
nás navždy opustil vo veku nedožitých
57 rokov náš drahý a milujúci manžel, 

otec a starý otec 
RSDr. TIBOR KÁZMER z Vinice. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou spomínajú: manželka Veronika, 

dcéry Regina a Andrea s rodinami a ostatní príbuzní.

Spomínajme...

Dňa 26. januára 2013 uplynie rok
od úmrtia nášho drahého manžela, 

otca a dedka 
Ing. STANISLAVA KUKUČKU

z Veľkého Krtíša. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 
S úctou spomína manželka Marie, 

synovia Stanislav a Vladimír s manžel−
kami, vnúčatá Frederika, Šimon, Olívia,

Ema, Tadeáš a brat Jozef s rodinou.

"Chýba nám Tvoj hlas aj úsmev.
Všetko to pominulo, ale ostalo to v nás.

Krásne spomienky ostali v našich 
srdciach. Každý deň, Mirko ocko náš,
spomíname na Teba. Lásku, ktorú si

nám dával rád, nikdy nezhasne. 
Ten, kto miloval, bude navždy 

milovaný."  
Dňa 25. januára si pripomíname 

5. výročie úmrtia milovaného manžela,
otca a starého otca 
MIROSLAVA ANDRÁŠIKA z Veľkého Krtíša. 

S láskou spomínajú manželka Rúth, dcéra Mirka, 
syn Davidko s manželkou Gabikou a vnúčatkami.

Kto miloval, bude
navždy milovaný

21. 1. Vincentom, 22. 1. Zorám,
Zoranom a Zoranám, 23. 1. Milošom,

24. 1. Timoteám a Timotejom, 25. 1. Gejzom, 26. 1. Tamarám, 27.
1. Bohušom 

Blahoželáme

Nech Tvoju tvár stále úsmev zdobí
DIANA ORAVCOVÁ 

z Bušiniec 
oslávi 21. januára 19.− te 

narodeniny. 
K narodeninám sa všeličo želá,
dobré, pekné, ba i veľa. No my
Ti chceme zo srdca priať, aby si
sa mohla vždy v živote smiať.
Zdravie, šťastie, lásku 
a usmiatu tvár, to je ten 
najkrajší dar. 

Všetko 
najlepšie 

k narodeninám 
jej prajú 
rodičia, 

starí rodičia 
a brat.

NARODILI SA: 2. 2. Leonard Fischer, 27. 2. Peter Legát, 27. 12.
Ivana Botošová, 31. 12. Alexej Fischer 
 ZOMRELI: 7. 1. Štefan Stankovič (nar. v r. 1940), 20. 1. Verona
Sásová (1928), 17. 2. Mária Jásiková (1936), 26. 3. Katarína Červe−
náková (1917), 13. 5. Anna Hojsová (1925), 27. 5. Zuzana Sľúková
(1924), 1. 6. Jozef Bendík (1925), 2. 6. Ján Danko (1945), 7. 6.
Verona Bírešová (1942), 7. 6. Helena Tóthová (1930), 16. 6. Viliam
Kamas (1941), 22. 6. Františka Hajdúchová (1945), 4.7. Veronika
Miháliková (1923), 6. 8. Jozef Valach (1931), 16. 8. Verona Matejková
(1923), 29. 11. Mária Lackovská (1921), 21. 12. Jozef Orem (1943)

NARODILI SA: 27. 1. Mathias Oravec, 3. 2. Matúš Franko, 4. 7.
Gabriela Vassová
ZOMRELI: 7. 2. Juraj Petráš (nar. v r. 1961), 20. 2. Imrich Laczko
(1928), 28. 3. Mária Ďurkovičová (1939) l zo Širákova: 30. 11. Mária
Stráňovská (nar. v r. 1916)  

NARODIL SA: 3. 10. Jozef Gőrči, Muľa 
ZOMRELI: 15. 10. Arpád Bombor (nar. v r. 1944) l z Čelár: 27. 2.
Jozef Hulík (nar. v r. 1926), 6. 4. Ján Lupa (1944), 16. 5. Ján Berčík
(1947), 16. 7. Viera Trmíková (1942), 20. 7. Stanislav Kováč (1958),
23. 11. Ján Peniak (1935) l z Glabušoviec: 9. 9. Štefan Bercsényi
(1947) l z Malých Zlievec: Ján Gál (1950) l z Olovár: 20. 7. Mária
Prachárová (1921) l z Veľkých Zlievec: 25. 1. Ladislav Rácz (1954)
l zo Zomboru: 20. 10. Elena Lavríková (1919) 

(Informácie z ostatných matričných úradov budeme prinášať 
priebežne v ďalších číslach)

V roku 2012 nás opustili a narodili
sa títo občania okresu Veľký Krtíš

Matričný úrad Hrušov 

Matričný úrad Kamenné Kosihy

Matričný úrad Bušince

Čas plynie a smútok
zostáva
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Druhý ročník Futbalového turnaja
o Putovný pohár riaditeľa závodu,
ktorý sa konal 12. januára 2013 v
telocvični Spojenej školy v Modrom
Kameni, sa stretol s obrovským ú−
spechom. O pohár bojovalo  9 tí−
mov, v ktorých súťažilo približne 60
hráčov, čo svedčí naozaj o obrov−
skom záujme o šport a pohyb, ho−
ci sa teploty vonku pohybovali pod
nulou. Bez akýchkoľvek pochyb−
ností však možno konštatovať, že
medzi súťažiacimi tímami chladno
nebolo, práve naopak ☺. 

Nechýbala ani početná divácka
kulisa, mnoho ľudí prišlo podporiť
svojich kolegov, priateľov či man−
želov a pomohli tak vytvoriť atmo−
sféru skutočného turnaja.
Už od 9.00 ráno sa tímy pustili do

prvých zápasov v troch základných

skupinách. Najlepší tím z každej
skupiny postupoval do semifinále a
nasledoval boj o poslednú − štvrtú
miestenku do semifinálových bo−
jov. Vášnivé semifinálové zápasy
priniesli niekoľko zaujímavých chvíľ
nielen pre divákov, ale i pre roz−
hodcu, ktorým bol jeden zo za−
mestnancov Technogymu, Stevan
Čepo. Našťastie si však so všet−
kým (a so všetkými) hravo poradil
a všetci sa presvedčili, že sa hralo
nielen v duchu "wellness lifestyle"
ale aj v duchu fair play. Miestenku
do finále si vybojovali tím Kvalita (v
zložení Roman Stráňovský, Kamil
Karásek, Viktor Žingor, Martin
Gerbáč, Lukáš Samson) a z druhej
semifinálovej dvojice postúpil tím
Black Star (Slavomír Štefan,
Vladimír Horváth, Milan Vlačuha,

Ján Kocúr, Peter Halás, Dušan
Horváth a Marek Zaťko). O tretie
miesto zviedli boj medzi sebou tím
Lakovňa (Viktor Gonos, Peter
Debnár, Dávid Dívald, Marek Šalát,
Pavel Hudec, Tomáš Gál, Marián
Keťko a Dionýz Talpáš) a tím s
názvom Paleťáci (Patrik Berac,
Miroslav Jágerský, Norbert Löče,
Tomáš Cibuľa, Marián Vrbovkai,
Tibor Gemer a Gabriel Povalač). A
hoci do tímu Paleťáci patril aj naj−
lepší strelec turnaja Gabriel
Povalač, ktorý bol samozrejme tak−
isto ocenený, nestačilo na pomys−
lenú bronzovú medailu a na treťom
mieste skončil práve  tím Lakovňa. 

Finálny súboj tohto ročníka
Futbalového turnaja skutočne napí−
nal všetky nervy, a to nielen hrá−
čom, ale i divákom. 

Nakoniec si Putovný pohár riadi−
teľa závodu ponechal tím Kvalita,
ktorým sa tento turnaj podarilo vy−
hrať aj v júni minulého roka, kedy
sa na umelej tráve v areáli základ−
nej školy konal prvý ročník tohto
vydareného turnaja. Putovný pohár
sa veľmi ďaleko nedostal a zostal
tam, kde sa po prvýkrát objavil.
"Sme veľmi radi, že Putovný po−
hár nemusel putovať nikam a zo−
stal na našom oddelení," zasmial
sa jeden z hráčov a zároveň aj or−
ganizátor turnaja Kamil Karásek.
Práve z tohto víťazného tímu bol o−
cenený aj najlepší brankár turnaja,
ktorým sa vďaka len jedinému stre−
lenému gólu stal Roman Stráňovský.
Po náročnom turnaji nesmelo chý−
bať ani posedenie pri guláši a dob−
rej nálade. 

Technogym a jeho zamestnanci šíria 
"WELLNESS LIFESTYLE" aj v zime!

Raz do roka jednoducho nestačí. Teda aspoň nie zamestnancom
Technogymu, pokiaľ ide o športové súťaženie. Technogym sa na pod−
net svojich vlastných zamestnancov rozhodol usporiadať druhý roč−
ník Futbalového turnaja o putovný pohár riaditeľa závodu. Šírenie
"wellness lifestyle", teda zdravého životného štýlu, pohybu a pozitív−
neho prístupu je už takmer poslaním aj pre zamestnancov tejto spo−
ločnosti, ktorá nielen vyrába tie najkrajšie stroje na svete, ale práve
pohybom prispieva k lepšiemu svetu.

Víťazom turnaja sa stal tím s príznačným názvom Kvalita, 
na fotografii s rozhodcom Stevanom Čepom 

Finálové brány turnaja uzreli aj hráči Black Stars, 
museli sa uspokojiť so striebrom

Tretiu priečku si vybojovali futbalisti z tímu Lakovňa Hráčov na ihrisku hnali dopredu nehrajúci kolegovia − diváci

"Organizovanie podobných podujatí je pre nás skutočnou radosťou,
v tomto prípade sa aj do organizačného tímu zapojili aj naši zamest−
nanci, nielen Oddelenie ľudských zdrojov, čo nás veľmi teší. A takis−
to sme radi, že slová z predchádzajúceho ročníka Futbalového turna−
ja, ktorý sa konal v júni, sa naplnili. A to, že sme na začiatku jednej
krásnej športovej tradície v Technogyme," povedala Ing. Mária
Vraniaková, HR Manager spoločnosti Technogym.                         −zk−
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Ich úsilie neostáva bez odozvy a
Územný spolok Slovenského Čer−
veného kríža každoročne oceňuje
viacnásobných darcov krvi
Kňazovického i Janského plaketa−
mi. 

V roku 2012 sa na hematologic−
ko−transfuzilogickom oddelení
Všeobecnej nemocnice s poliklini−
kou v Lučenci urobilo 1 760 odbe−
rov krvi. Medzi nimi boli aj darcovia
z V. Krtíša, ktorí si spolu s darcami
z okresov Lučenec a Poltár pre−
vzali 3. 12. 2012 ocenenia za svo−
ju pomoc blížnym. V úvode tohto
slávnostného podujatia všetkým
darcom poďakoval za ich vzácny
dar MUDr. Jozef Murgaš  a potom
si už prítomní darcovia prevzali
vzácne ocenenia, ktoré získali
podľa počtu odberov.  
l Bronzovú Janského plaketu

za 10 bezplatných odberov zís−
kali: Roman Botoš, V. Krtíš; Ing.
Milan Čeman, V. Krtíš;
Radoslava Filkusová, M.
Zlievce; Miroslava Hegedűšová,
Nová Ves; Martin Hrabka, V.
Krtíš; Peter Hrubčo, Sklabiná;
Pavel Keľov, Závada; Janka
Koroncziová, V. Krtíš; Mária
Kramecová, V. Krtíš; Mgr.
Róbert Kušický, V. Krtíš; Jana
Lietavová, Seľany; Mariana
Marková, Šuľa; Bc. Július
Matúška, V. Krtíš; Miloš Mižúr,
V. Krtíš; Viera Pohánková,
Obeckov; Vladimír Šimkovic,
Opava; Mgr. Slávka Vaňová, V.
Krtíš; Erika Varechová, S.
Kľačany; Lukáš Vician, V. Krťíš.  
l Striebornú Janského plaketu

za 20 bezplat−
ných odberov:
Július Dinka,
Záhorce; Šimon
Filkus, M.
Zlievce; Slavomír
Gemer, Lesenice;
Štefan Hodási, V.
Krtíš; Ing. Štefan
Lalík, V. Krtíš;
Peter Plavec, V.
Krtíš; Terézia
Záhorecová, Op.
N. Ves; Filip Špal−
doň, V. Krtíš;  

l Zlatú Janského plaketu ženy
za 30 bezplatných odberov:
Katarína Walent, Želovce; 
l Zlatú Janského plaketu muži
za 40 bezplatných odberov:
Jozef Dibala, V. Krtíš; Marian
Dibala, V. Krtíš, Erik Klátik, V.
Krtíš; Koloman Mács, V. Krtíš;
l Diamantovú Janského plaketu
za 80 bezplatných odberov Norbert
Bednář, Sl. Kľačany
l Kňazovického plaketu za 100
bezplatných odberov  Milan
Križan, Vinica. 

Krvný program je jednou z
prioritných činností SČK, ale
jeho záber je oveľa širší. Či už
je to práca so žiakmi na ško−
lách, prevencia poskytovania
prvej pomoci, či prítomnosť
členov SČK na rôznych podu−
jatiach, na ktorých zabezpeču−
jú zdravotný dozor. Aj Miestny
spolok SČK (MS SČK) vo V.
Krtíši sa aktívne podieľa na
týchto činnostiach a jednou z
najagilnejších je Janka

Koroncziová z V. Krtíša, ktorá si
za svoju prácu v SČK prevzala o−
cenenie na tomto aktíve. 

Nie všetci, ktorí si ho zaslúžili, si
ho aj vyzdvihli osobne. Tí, ktorí ne−
mohli prísť pre ocenenie do
Lučenca si jednotlivé plakety môžu
vyzdvihnúť v kancelárii MS SČK v
budove Mestského úradu vo V.
Krtíši. Termín prevzatia plakety
si môžete dohodnúť na telefón−
nom čísle: 0915 656 808.  

−red, foto: Ing. IVAN VAŇO− 

Prof. MUDr. Jan Janský −
(3. 4. 1873,− 8.  9. 1921,)

bol český neurológ a psychiater.
Ako jeden z prvých opísal delenie
ľudskej krvi na štyri základné krv−
né skupiny I, II, III a IV. Toto roz−
delenie najprv predniesol v no−
vembri 1906 v Spolku českých le−
károv a neskôr v roku 1907 publi−
koval v "Sborníku klinickom" pod
názvom "Hematologická studie u
psychotiků". Toto rozdelenie však

vzniklo ako vedľajší produkt jeho
výskumnej činnosti. Sám Janský
sa už ďalej výskumom krvi neza−
oberal. Označenie krvných skupín
ako A, B, AB a 0 bolo zavedené
až v tridsiatych rokoch 20. storo−
čia. 

Prof. MUDr. Ján Kňazovický
(27. 10. 1893 − 19. 8. 1987) 

bol slovenský lekár − chirurg a vy−
sokoškolský pedagóg. Priekopník
krvnej transfuziológie, ktorý v roku
1923 uskutočnil prvú transfúziu na

Slovensku. Zaslúžil sa o rozvoj
chirurgie, zdravotníctva a výchovu
lekárov na Slovensku. Bol zakla−
dateľom a v rokoch  1929−38 aj pr−
vým riaditeľom Strednej zdravotnej
školy na Slovensku. Zaslúžil sa o
rozvoj lekárských fakúlt na
Slovensku a bol prvým dekanom
novozaloženej lekárskej fakulty v
Košiciach. Aktívne operoval až do
svojich 85 rokov a operáciu viedol
ešte aj ako 91−ročný. Bol aktívny
až do konca svojho života. Jeden
z jeho výrokov znel : "Ak sa človek
prestane zaujímať o svet okolo se−
ba, politiku, kultúru a šport, život
mu odcvála ako kôň." Vo vyso−
kom veku už horšie počul, ale tak−
mer každý deň chodieval na svoje
bývalé pracovisko do nemocnice.
Zomrel po autonehode. Bol u svoj−
ho internistu na kontrole so srd−
com a pri odchode z nemocnice
nepočul cúvajúce nákladné auto,
ktoré ho zrazilo. Na následky tých−
to zranení neskôr zomrel. 

Patrí im vďaka pacientov
Stále vzácnejšou sa v tomto období stáva pomoc človeka človeku bez akéhokoľvek nároku na

odmenu. Veľké uznanie si zaslúžia tí, ktorí pravidelne pomáhajú tým najcennejším čo majú, svojou
vlastnou krvou. Aj medzi obyvateľmi nášho okresu sa nájdu darcovia krvi, ktorí pravidelne a bez
nároku na odmenu pomáhajú pri záchrane životov väčšinou pre nich neznámych ľudí.

Kto boli prof. MUDr. Jan Janský a prof. MUDr. Ján Kňazovický, ktorých mená nesú plakety,
ktorými sú oceňovaní viacnásobní bezplatní darcovia krvi v Čechách a na Slovensku? 

Sympatická Mgr. S. Vaňová 
darovala krv už desaťkrát

Za prácu v SČK si ocenenie 
zaslúži J. Koroncziová z V. Krtíša

Diamantovú Janského plaketu
si prevzal 

N. Bednář zo S. Kľačian

OZNAMUJEME 
DOBROVOĽNÝM DARCOM

KRVI A ZÁROVEŇ POZÝVAME
Miestny spolok Slovenského

Červeného kríža vo Veľkom
Krtíši organizuje ďalší odber
krvi pod názvom "Novoročná
kvapka", na ktorý vás srdečne

pozýva  24.1.2013. Odber sa u−
skutoční na novej baníckej
slobodárni v priestoroch GAS−
TRO HELL Ul. Nemocničná 4
vo Veľkom Krtíši, v čase od
7,30 do 10,00 hod.

− J. UBRANKOVIČOVÁ−

MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA VEĽKÝ KRTÍŠ

NOVOROČNÁ KVAPKA
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šetci úprimní ľudia,  hoci si
kladú otázku,  prečo sa to sta−
lo, i napriek tomu málo stojíme

a veľmi slabo bojujeme za pravdu,
aby sme obhajovali tohto vzácneho
Božieho muža. Boh už nebude ml−
čať a chce mojim príspevkom pre−
hovoriť. Treba si uvedomiť, že táto
kauza má omnoho väčší rozmer,
než antropologický, lebo tu nejde
len o jeho osobu. On je len nástroj,
hoc v pozícii trpiaceho a ukrivdené−
ho Božieho služobníka. Boh znovu
ako v dejinách pred tým vyhlasuje
svojej nevernej neveste − Cirkvi,
súd. Súd náboženskému forma−
lizmu (zvyková formálna viera), i−
deologickému kolektivizmu (ob−
medzovanie slobody prejavu bez e−
xistencie dialógu), kultúrnemu tra−
dicionalizmu (budem robiť len to,
čo ostatní a nevybočím z radu) ne−
evanjeliovému triumfalizmu
(skvost, nádhera, prepych, bohat−
stvo), prosektárskemu fanatizmu
(neprijímam členov iných cirkví a
denominácií)  a cirkevno − centric−
kému oportunizmu (mlčanie a ne−
kritické tolerovanie spoločenských
pomerov a hlbokého úpadku v spo−
ločnosti). 

Rímska kúria si  ,,strelila 2 vlast−
né góly ,, svojím arogantným sprá−
vaním,  keď znemocnila Božie slo−
vo ako také, lebo evanjelista Ján
7:50−51 hovorí o Nikodémovi, ktorý
bol síce farizej a navonok pôsobil v
židovskom sanhedrine, ale v srdci
mu už pracoval sv. Duch, lebo sa
osobne stretol s Pánom Ježišom a
hovorí tieto slová, citát z uvedenej
časti písma: "Odsúdi náš zákon
človeka prv, ako by ho vypočul a
zistil, čo urobil?" a ,,druhý gól do
bránky tradície, keď zneužila posta−
venie sľubu poslušnosti Cirkvi a
nadradila ho poslušnosti Bohu. Aj v
tomto prípade to Božie slovo obha−
juje arcibiskupa Bezáka, keď v pís−
me máme  odkazy Mk 7:13 „A ru−
šíte Božie slovo pre svoje obyčaje,

ktoré si odovzdávate“ a Sk 4:19
„Ale Peter a Ján odpovedali im
takto: Súďte,  či je spravodlivé pred
Bohom poslúchať viac vás ako
Boha.“  Pre nás je arcibiskup
Bezák nielen symbol „nového člo−
veka“ v cirkvi ale predovšetkým
prorok súčasnej doby, ktorý kritizo−
val praktiky svojho predchodcu.
Udreli nášho pastiera a preto sa
ešte viacej zomknime všetci znovu−
zrodení kresťania v Kristovi a hlav−
ne nerozpŕchnime sa v dave a vo
vlastných názoroch. Prišiel čas,
aby sme sa konečne spojili,  ako sa
patrí na Boží ľud a spoločným mod−
litebným úsilím zobudili toho ,,veľ−
kého ale, žiaľ, ešte spiaceho obra,
ktorým je katolícka cirkev, ako po−
vedal jeden belgický kardinál
Suenens, otec II. Vatikánskeho
koncilu  a tým pripravili cestu sv.
Duchu, ktorý jasne a hmatateľne
klope na dvere, lebo nám chce po−
môcť. Modlime sa za nášho arcibis−
kupa Bezáka, ale nezabudnime
ani  našich kňazov i biskupov, pá−
peža Benedikta XVI, ale i duchov−
ných iných cirkví a denominácií, le−
bo aj oni nám chcú pomôcť  v tom−
to boji. Oni, naši kňazi, síce dostali
moc zväzovať a rozväzovať, ale sa−
mi sú v zajatí toho zaviazania sa u−
čiteľskému úradu cirkvi, preto sú
neslobodní a boja sa o svoje mies−
ta. Len máloktorý sa vyjadruje v
Duchu a Pravde. Nedajme sa za−
strašiť tomu ,,Zlému, ktorý chce,
aby sme sa ho všetci báli. Vo svä−
tom písme je viac ako 400 x pove−
dané nám na povzbudenie "Neboj
sa!" Nech nás všetkých povzbudí
slovo proroka Izaiáša ,,IZ 8:20 ,,K
zákonu a k svedectvu", by sa naše
zhromaždenia, kde stále prevláda
ťažký anonymizmus a neznalosť
Božieho zákona, premenili na spo−
ločenstvá, kde doplníme ten absen−
tujúci prvok spoločného a vzájom−
ného sa zdieľania nad pravdami
Božieho slova, ako nás to  vyzýva

apoštol Pavol v liste Galaťanom,
Gal 6:6,,Ten koho vyučujú slovo,
nech sa spoločne zdieľa o všetky
dobrá s tým, kto ho vyučuje. Lebo
ten, čo nás mätie, odnesie si trest,
nech je ktokoľvek. Pripravujme
takto cestu Pánovi pre novú evan−
jelizáciu cirkvi a dajme tým najavo,
tým "hore", ,,že sv. Duch pôsobí aj
zdola, ak tí najpovolanejší zlyháva−
jú vo vernosti Slovu a dajme pekný
darček nášmu pápežovi Benediktovi
XVI, ktorého si vážime, že mu po−
zitívne odpovieme na jeho pastier−
sky list, ktorý napísal v minulom ro−
ku 2012 ,,Ubicumque et semper,,
čo v preklade znamená ,,vždy a
všade evanjelizovať, "teda aj v kos−
toloch, kde je to pravé miesto na
spoločné agapé. A takto budeme
môcť sa aj my vnútorne pripravovať
pre službu Pánovi, aby sme už ne−
boli, len pasívnymi poslucháčmi v
našich kostoloch, ale aktívnymi  a
mohli činiť učeníkmi Pána Ježiša
Krista aj tých ostatných. A takto do−
kážeme, že už nie sme laikmi, ako
nás nazývajú, ale dostaneme nové
meno "všeobecné kráľovské kňaz−
stvo". 

"Prajem vám, a prosím všemohú−
ceho Boha, aby sa vás dotkol aj
týmto listom a aby ste aj vy v sile
Ducha boli vyučovaní a aby vás u−
čil rozoznávať a čítať znamenia do−
by, aby nás aj táto skúsenosť hod−
notového konfliktu podnietila kritic−
ky uvažovať, jasne a zrozumiteľne
formulovať svoje presvedčenie, le−
bo viera je z počutia a počúvanie
skrze slovo Kristovo. (Rim 10:17.)
A zakončím slovami sv. apoštola
Jána zo zjavenia zjv 3:3 ,,Preto si
spomeň, odkiaľ si padol/a ( kresťan,
kňaz, biskup, kardinál, cirkev....)
rob pokánie a čiň ako predtým. Kto
má uši nech počúva, čo sv. Duch
hovorí cirkvám.                          

−mm − 

Napísali ste nám "..ale zbav nás Zlého" 
Všetci kresťania veľmi dobre poznajú tento výrok z modlitby Pána. Hoci sa každý deň modlíme, i napriek to−
mu je tu toho Zla stále viac. A takýmto veľkým zlom bolo minulý rok 2012 odvolanie nášho arcibiskupa
Roberta Bezáka, ktorý sa previnil tým, že prekročil hranice dané spoločenskou a náboženskou konvenciou
(v čom je nám vzorom Ježiš Kristus, keď uzdravoval v sobotu, stretol sa so samaritánkou, prostitútkou...)
a  kritizovaním pomerov v cirkvi, čím vlastne prorokoval a tu je nám opäť vzorom Ježiš Kristus a apoštol Pavol). 

V

Pozn. red. Autor článku si neželal zverejniť svoje meno v novinách, ale
v prípade, že by chcel niekto na jeho myšlienky reagovať, rád bude
s kýmkoľvek viesť prostredníctvom novín dialóg. 

Podobne ako v iných obciach aj
vo V. Zlievcach bude tohto roku
peňazí menej a vystačia tak na
pokrytie finančných nárokov ob−
ce a obecného úradu, nie ešte na
nejaké podujatia, či nebodaj in−
vestičné akcie. Nadácia SPP z ne−
ďalekého podniku poskytla obci
na tento rok určitú finančnú vý−
pomoc. Ako nám povedal staros−
ta Ivan Krahulec s touto pomocou

by chceli v jarných mesiacoch
postaviť malý prírodný amfiteáter
a ak sa podarí, vybudovať aj nie−
ktoré vodovodné a kanalizačné
prípojky.

V ostatných rokoch sa v obci
vďaka výrobnému družstvu ERC
rozvíja aj motoristický šport. V
priestoroch hospodárskeho stre−
diska bývalého JRD sa podarilo
motoristickým nadšencom vybu−

dovať aj pretekársku trať, ktorá na
každé podujatie rally priláka znač−
né množstvo divákov. Aj v tomto
roku by sa mali preteky pravidel−
ne organizovať. Podľa I. Krahulca,
si toto podujatie získalo podporu
aj domácich obyvateľov a je víta−
ným spestrením života v obci. K
tomu patrí aj futbal, ktorý vo V.
Zlievcach má bohatú tradíciu a
pred niekoľkými málo rokmi do−
sahovali ich žiacke mužstvo dob−
ré výsledky i v krajských súťa−
žiach. V súčasnej dobe hrajú veľ−
kozlievski futbalisti pod hlavičkou

Prameň D. Strehová B v okresnej
súťaži dospelých. S prípravou na
jarnú časť sezóny by mali začať
spolu s A −mužstvom D. Strehovej
1. februára. 

Starostu mrzí, že sa v obci vy−
tráca spoločenský život. Pred nie−
koľkými rokmi organizovali rôzne
podujatia miestni hasiči a čo to
pripravili aj mladí obyvatelia ob−
ce. Žiaľ, aktívni hasiči pomaly vy−
mierajú a mladí sa akosi "nechy−
tajú". Dokonca v tomto roku ani
nevítali spoločne Nový rok, ako
zvykli robievať v minulosti. Ani v
čase fašiangovej veselosti sa v
obci nepripravuje žiaden ples či
zábava.     − P. GAŠPAROVIČ − 

Na decembrovom Mestskom
zastupiteľstve vo V. Krtíši (MsZ)
hovorili poslanci aj o nefunk−
čnom mestskom rozhlase. Na
viacerých miestach v meste je
stále poruchový, ale otázkou je
aj to, či vôbec obyvatelia V.
Kríša mestský rozhlas chcú.
Kým starší obyvatelia sú za,
mladší obyvatelia by boli aj bez
neho. Poslanci MsZ spolu s ve−
dením mesta sa dohodli, že o
tom, či sa bude naďalej investo−
vať do opravy mestského roz−

hlasu, alebo či mesto bude bez
rozhlasového vysielania,  budú
rokovať začiatkom tohto roka.
Zatiaľ tak neurobili a na ich roz−
hodnutie si ešte musíme poč−
kať. Správy mestského rozhlasu
si ale môžete nechať posielať e−
lektronicky − e−mailom, ak sa k
tejto bezplatnej službe prihlási−
te. Z týchto  správ sa dozviete
napríklad aj to, že veľkokrtíšski
modelári pripravujú začiatkom
februára výstavu modelov aut,
lodí a lietadiel.             −red− 

O mestskom rozhlase sa nerokovalo

Veľká fabrika je niekedy šťastím pre obec
Pre V. Zlievce a niektoré ďalšie okolité obce, je šťastím  (z určité−

ho pohľadu) to, že pri nich stojí plynová kompresorová stanica SPP,
a.s., ktorú v súčasnosti, ako aj celú prepravu plynu z Ruska riadi
dcérska spoločnosť Eustream.

Róbert Bezák
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Labužníci, lačnejúci po
peknom slove, určite neza−
budnú na predvianočné
stretnutia s nevšednými hos−
ťami na čítačkách v Mafíku.
Čitateľ často ani nevie, kto
sú autori diel, ktorými nás o−
slovia, keď siahneme po kni−
he − tichom, nenáročnom,
múdrom, či zábavnom pria−
teľovi na voľné chvíle.
Stretnúť sa zoči voči − autor,
čitateľ − je vlastne vzájom−
ným darom: "Hovor, počúvať
ťa. − Vďaka, že mám komu
hovoriť"... a ja s úctou pri−
stupujem k tomu, aby som
čitateľom Pokroku spro−
stredkovala aspoň nepatrný
zlomok myšlienkového bo−
hatstva, ktoré nám ponúka−
jú: 

Pavel "Hirax" Baričák, au−
tor ôsmich románov, troch
cestopisov, troch básnických zbie−
rok sa prihovára svojim čitateľom
hlasom múdreho človeka a on sám
tvrdí o sebe: ..."Som obyčajná, a
teda zázračná ľudská duša. Tak
ako vy. Robím prešľapy a padám,
smejem sa, ponáhľam a následne
sa zastavujem, aby som si nádher−
ný život, ten prekrásny dar, ktorý
sa javí ako najtvrdší kameň utrpe−
nia, opäť vyhladkal, umyl slzami a
ocenil. Snívam, prosím, prijímam a
ďakujem. Tu a teraz. Niet krajšej
cesty." Držím v rukách jeho Šlabi−
kár šťastia s podtitulom Návrat k
sebe. Čítam riadky poslednej kapi−
toly: ..."Láska vás potrebuje, ste
bojovníci v prvej línii. Nemáte zbra−
ne, tie rinčali včera. Kráčate len s
dušami na dlani, tie budú spievať
zajtra. Tak už choďte, ste očakáva−
ní"... Za slovami "Buďte šťastní" je
podpis autora − Hirax. 

Mladučký umelec Marcel Páleš s
úsmevom a radosťou v očiach hľa−
del na prítomných na decembrovej
čítačke ako na starých známych, s
ktorými nám je príjemne. Zo stret−
nutia si odnášam jeho debutový ro−

mán "Keď slnko nezapadá" s pod−
titulom "Motivačný román, ktorý
Vás pozýva bojovať za svoje sny."
(Oj, ako veľmi potrebuje človek silu
a vytrvalosť uskutočniť ich.)
Staručký maliar dal svojej výstave
obrazov názov "Spomienky", preto−
že každý z nich je spomienkou.
Hosťom vernisáže spomína, ako sa
učil byť dobrý, ako sa postaviť pro−
ti zlu, prijať pomoc, vytrvalo ochra−
ňovať slabších... Citujem jeho slová
z poslednej strany: ... "Všetko to
výnimočné, čomu som dal cez deň
zmysel a čo dalo zmysel môjmu ži−
votu, kreslí na západe môjho vnú−
torného slnka nádherné farby. −
Každé ráno mi ponúka biele plátno,
do ktorého vmaľujem svoj deň.
Napokon v závere dňa prichádza
krátke obzretie sa... Slnko je v nás
i nad nami." Ešte posledná veta z
jednej eseje: "Život má vždy šancu
byť krajším, pokiaľ ho máme a po−
kiaľ sa nevzdáme nádeje."

Básnik Miroslav Kapusta predsta−
vil poslucháčom novotou voňajúcu
knihu "Nulová gravitácia" s ilustrá−
ciami svojho priateľa, výtvarníka
Petra Horniaka. Sú fascinujúce.

Tieto emotívne obrazy
mužov a žien dávajú
možnosť nazrieť im pod
kožu, do duše, do živo−
ta. Sú rovnocennou sú−
časťou diela práve tak,
ako sú slová básní. Je
to silná, zrelá poézia
zrelého, impulzívneho
muža. Povedala som si
v duchu: "Áno, taký je
náš vek, všetko dobre
a zlo sa ma dotýka tak
ako treba, rozumiem ti
a ty rozumieš mne."
Vyberám citáty. Pocit
viny evokuje myšlienku
... " som sebe tečúci
piesok" ... Za nasledu−
júcim slovami je veľmi
mnoho: "Na svete je
mnoho osamelých mu−
žov /majú ženy/majú
deti/majú milenky/ a

prácu čo ich zhltla zaživa"...
Nástojčivo sa vrýva do pamäti ob−
raz ..."a v hlave sa mi ozýva bre−
chot psa /obíjajúceho si blchy o ko−
pance z klbka smiechu/ bez kto−
rých už nedokáže byť žiadna ne−
láska ..." Nemusí to byť pes, môže
to byť dieťa, bezmocný človek, na−
miesto posmechu potrebujú po−
moc. Do poetickej kroniky začiatku
tretieho tisícročia patria aj slová: ...

"Keď plače chlap /je na poľutovanie
celý svet − Ach Bože ... keby som
v teba aspoň veril"... Ďalšie verše
nabádajú žiť, nepremeškať to, čo
mohlo byť dôležité: ... "Tak vstaň
/prebúdzam ťa láska/ − Lebo zajtra
už možno nebudeš"... Verše veno−
vané matkiným rukám, ktoré ...
"odstrčili každú horu z cesty /a
..."ďalej "Usmievaš sa/mama?
Viem /taký som ostal /to ty si mi
dala do vienka dozrieť/..." V niekto−
rých veršoch je opodstatnený
chlapský hnev, vyvolaný bezohľad−
nosťou, vyjadrený drsnými výrazmi.
Čitateľ bude vedieť, prečo tam pat−
ria. Čo poviete na ďalšie citáty? ...
"aj dnes som ešte stretol človeka /a
to pre začiatok stačí!" ... "a cestou
som nikdy nezabudol − ľúbiť" ...

Špeciálnym hosťom čítačky bol

výtvarný "krivič tvárí" Jaro Slabej.
Kreslil tváre tých, ktorí chceli vidieť
svoju podobu zachytenú jeho ceru−
zou. Výsledkom boli trochu úsmev−
né portréty, ktoré však nepopreli
krásu mladosti. Medzitým zneli slo−
vá z duše. Svoje básne predniesol
aj Peter Papš. Je v nich neha, o−
tvorenosť, energia a cieľavedomosť
mladého umelca, ktorý dospel na
muža začiatkom tretieho tisícročia. 

Dvere na ďalšie hodiny so živým
slovom budú pre každého otvore−
né.            − EVA ŠOÓŠOVÁ −

Foto: IVANA LABUDOVÁ 
a JURAJ KUBOŠ 

Keď sa prihovára človek človeku
Celý rok sme vzájomne pospájaní nitkami myšlienok, ktoré vedú od srdca. Túžba po vzájomnej blíz−

kosti dovedie človeka domov, k spoločnému stolu, aspoň na Vianoce. Ako dobre, že boli a budú!
Spomienky na vianočné stretnutia a nielen tie, ukladáme do priečinkov pamäti ako poklad. Medzi naj−
krajšie novoročné predsavzatia určite patrí: "Musím, vlastne chcem, častejšie vidieť tých, ktorých mám
rád."

Hosťom čítačiek, ktoré pripravuje Andrea Győrgyová
(vľavo) bol aj Miroslav Kapusta, ktorý sa rozpráva s
Evou Šoóšovou. S úsmevom počúva Zuzana
Bartošová 

Návštevníčky čítačiek s členmi Generácie Nula zaujalo aj rozprávanie Petra Papša. Zľava Zuzana
Vreštiaková, Karmen Cudaiová, Magdaléna Ballová, Peter Papšo, Ivana Labudová a Andrea Győrgyová

Pizza na Mafíku chutila aj
Pavlovi Hiraxovi Baričákovi,
ktorý prijal pozvanie na čítačky
od A. Győrgyovej

Generácia Nula na čítačkách UŠI V DUŠI zľava Marcelino Páleš,
Peter Papšo a  Miroslav Kapusta spolu s A. Győrgyovou na fotke
v štýle "hééérečky"
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Obľúbená súťaž  DETSKÁ
TVÁR POKROKU 2012 po−
kračuje aj v roku 2013.
Postupne vám predstavíme
ďalšie detičky z okresu
Veľký Krtíš, ktoré sa uchá−
dzajú o vaše sympatie a pria−
zeň. 

A vy, milí rodičia a starí ro−
dičia, stále máte možnosť
prihlásiť vaše dieťatko do tej−
to súťaže. Pravidlá sú nasle−
dovné: Do redakcie nám pri−
neste čo najkvalitnejšiu  fo−
tografiu vášho dieťaťa, jeho
meno a vek a jeho krátku
charakteristiku − aké je vaše
dieťa, čím je výnimočné, čo
má rado a čo nie a s čím sa
najradšej hráva. Nezabudnite
pripojiť písomný súhlas o
zverejnení fotografie dieťaťa
a kontakt na vás. Môžete vy−
užiť aj elektronickú poštu a
všetky údaje spolu s fotogra−
fiou pošlite na e−mail: inzer−
cia.pokrok@stonl ine.sk.
Nezabudnite pripojiť aj tele−
fonický kontakt. Detičky bu−
dú súťažiť v dvoch kategóri−
ách od 0 − 3 rokov a od 3 − 6
rokov. O malých víťazoch
rozhodnete vy, svojimi hlas−
mi, teda počtom zaslaných
kupónov. Prvé tri deti v obi−
dvoch kategóriách, ktorým
zašlete najviac kupónov, zís−
kajú od redakcie pekné dar−
čeky. 

Ďalšieho adepta na titul
Detská tvár prihlásil do súťa−
že  starký Milan, ktorý o svo−
jom vnúčikovi napísal: „Milan
Alex Chamula sa narodil v
Londýne a práve teraz na
Slovensku oslavuje svoje
narodeniny, síce v predstihu,
keďže má len 11 mesiacov.

Na fotografii sa teší zo svojej
„tajnej“ skrýše pod vianoč−
ným stromčekom. Všetci sa
tešíme z jeho prvých krôči−
kov i z jeho veselej povahy.“ 

Milí čitatelia, posielajte ku−
póny svojim ratolestiam v
súťaži DETSKÁ TVÁR PO−
KROKU. Vystrihnite kupón s
číslom dieťaťa, ktoré si zís−
kalo vaše sympatie a pošlite
na adresu redakcie. V prípa−
de, že pošlete viacej kupó−
nov, stačí ich nalepiť na je−
den papier a poslať v obálke
poštou alebo doniesť osob−
ne v obálke (ušetríte na poš−
tovnom). O malých víťazoch
rozhodnete vy svojimi hlas−
mi, teda počtom zaslaných
kupónov. 

Súťaž o najsympatickejší manželský pár

Ďalším súťažným párom o titul
Najsympatickejší manželský pár v II. kate−
górii sú manželia Štefánia a Ján Selskí z
Príbeliec. Sobášili sa 29. 6. 1991 na MsÚ
vo V. Krtíši a v evanjelickom chráme v
Príbelciach, čiže bok po bokú idú spoloč−
ným životom už vyše 21 rokov.  

Štefánia Selská, rodená Pišková  (59 r.), rodáčka z Dolných Strhár je pô−
vodným povolaním učiteľka a na Pedagogickej fakulte v Nitre vyštudovala a−
probáciu slovenský jazyk a hudobná výchova. Od malička hrala v ochotníc−
kom divadle a účinkovala vo viacerých folklórnych skupinách v D. Lome, v
Strhároch aj v Príbelciach. Je vychovávateľkou v CVČ Veľký Krtíš, kde sa de−
ťom venuje v krúžkoch − divadelnom, speváckom − folklórnom a regionálne tra−
dície (tkanie, paličkovanie, košíkarstvo ) a hre na keyboarde. Je zanietená folk−
loristka, dlhoročná učiteľka v ZUŠ v Modrom Kameni, kde učila deti v drama−
tickom odbore, hru na akordeóne a hudobnú náuku. Jej práca sa prelína so
záľubami a celý život sa venuje deťom, ktorých jej cez ruky prešli stovky a nie−
ktoré mali to šťastie a talent, že mohli pokračovať ďalej v štúdiu na umelec−
kých stredných a vysokých školách v odbore herectvo. 

Ing. Ján Selský (67 r.) rodák z Príbeliec je poľnohospodársky inžinier − zoo−
technik, ktorý študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, dlhé ro−
ky pracoval na viacerých JRD a PD v okrese − v Čebovciach, v Neninciach a
vo Vinici. Je zanietený fanúšik futbalu a rád si pozrie aj dobrý hokej. Venuje
sa filatelii. Spoločným záujmom manželov je plávanie, radi chodia do prírody
k vode,  spoznávajú nové krajiny a ich zvyky a zo spoločných dovoleniek si
najviac obľúbili pobyt pri mori. 

Manželia Selskí, asi tak ako všetci manželia, prežili chvíle krajšie, radost−
nejšie, ale aj smutnejšie a vážnejšie. Napriek všetkým ťažkostiam dodržali
manželský sľub: "... vydržať spolu v dobrom aj v zlom." Hoci im vlasy kryjú už
šediny, s optimizmom sa pozerajú do ďalších spoločných rokov a prosia naj−
mä o zdravie, ktoré je tak potrebné pre šťastný život. 

Ak sú vám manželia Selskí sympatickí, pošlite im kupóny a zvýšite ich šan−
cu vyhrať v našej súťaži, v ktorej získajú víťazi pekné a hodnotné ceny. 

KUPÓN (II. kategória)
Manželia Štefánia

a Ján SELSKÍ

Detská tvár Pokroku 2012

KUPÓN  
MILAN ALEXMILAN ALEX
CHAMULACHAMULA

Kategória: 0-3 roky 

Zmeny v stránkových
dòoch

Zavedenie vydávania nových
vodičských preukazov si vyžadu−
je vykonanie úprav v informač−
nom systéme polície. Z tohto dô−
vodu 17. a 18. 1. 2013 nebolo
možné vykonať evidenčné úkony.
Reálne sa nové vodičské preuka−
zy začnú vydávať od pondelka,
21. 1. 2013.

Vodičské preukazy budú mať 
obmedzenú platnosť

l Vodičské preukazy vydané od
1. 1.1993 do 30.4. 2004 budú plat−
né do 31. decembra 2023.
l Vodičské preukazy vydané od
1. 5. 2004 do 18. 1. 2013 budú

platné do 31. 12. 2032. 
Platnosť vodičských preukazov

jednotlivých  skupín
l Platnosť vodičského preukazu
vydaného po 19. 1. 2013 pre sku−
piny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T
je 15 rokov; najviac však do do−
vŕšenia veku 65 rokov.
l Platnosť vodičského preukazu
vydaného po 19. 1. 2013 pre sku−
piny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
a DE je 5 rokov; najviac však do
dovŕšenia veku 65 rokov.
l Platnosť vodičského preukazu
osoby staršej ako 63 rokov je päť
rokov, ak predloží platný doklad
o zdravotnej spôsobilosti.

Doklad o zdravotnej 
a psychickej spôsobilosti

l Pravidelným psychologickým
vyšetreniam každých päť rokov a
po dosiahnutí veku 65 rokov, kaž−
dé 2 roky sú povinní podrobiť sa
vodiči, ktorí vedú motorové vo−
zidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D a DE a ďalej vodiči, ktorí
vedú vozidlo s právom prednost−
nej jazdy, motorové vozidlo využí−
vané na prepravu nebezpečných
vecí, motorové vozidlo využívané
na zasielateľstvo a taxislužbu a
na poskytovanie poštových slu−
žieb.
l Držitelia vodičských preukazov
vydaných pred 19. 1. 2013, ktorí
vedú motorové vozidlo skupiny
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
sú povinní mať pri vedení moto−
rového vozidla pri sebe doklad o
zdravotnej spôsobilosti a doklad
o psychickej spôsobilosti. Na vý−
zvu policajta sú povinní takým

dokladom sa preukázať. Doklady
nesmú byť staršie ako päť rokov.
l Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodič−
ských preukazov vydaných pred
19. 1. 2013, sú povinní podrobiť
sa pravidelnej lekárskej prehliad−
ke najskôr dva mesiace pred do−
siahnutím veku 65 rokov a najne−
skôr do dvoch mesiacov po do−
siahnutí veku 65 rokov. A násled−
ne každých päť rokov. Títo vodiči
sú povinní mať pri vedení moto−
rového vozidla pri sebe doklad o
zdravotnej spôsobilosti nie starší
ako päť rokov. Na výzvu policajta
sú povinní takým dokladom sa
preukázať.
Zmeny v správnych poplatkoch

Zmeny sa týkajú aj správnych po−
platkov, kedy výmena vodičských
preukazov vydaných pred 19. 1.
2013 bude stáť namiesto 6,50 eur
len 3 eurá.

Mjr. PhDr. MÁRIA FALTÁNIOVÁ, 
hovorkyňa KR PZ B. Bystrica 

Zmeny vo vydávaní vodičských preukazov od 19. januára 2013
Od 19. januára tohto roka dochádza k zmenám vo vydávaní vodičských

preukazov.  Tieto zmeny vyplývajú   z ustanovení Smernice EP a Rady,
ktoré boli prebraté do právneho poriadku SR. Nastanú v zmysle novely
zákona  č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení  nie−
ktorých zákonov v  znení neskorších predpisov, ktorá nadobúda účin−
nosť k 19. 1. 2013.


