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 Keby sa tak dal vrátiť čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou 

a počuť Tvoj hlas. 
Márne Ťa naše oči hľadajú, 

márne nám po lícach slzy stekajú. 
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť. 
Dňa 18. 3. 2021 uplynie šesť rokov,

 ako nás opustil náš drahý 
JOZEF ŠEBÖK z Veľkého Krtíša 

vo veku 67 rokov. S láskou a úctou spomínajú 
a nikdy nezabudnú manželka Mária, dcéry Renátka a Janka.  

So smútkom v srdci spomíname
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Opustili nás
Je ticho po bolesti, je celkom blízko 
ku hviezdam. Pozdravy na stuhách 
a na rozlúčku veršov pár... 
8. 3. Ladislav Fulajtár (*1962) z Neniniec, 
9. 3. Július Mátyás (*1955) zo Želoviec, 
10. 3. Rozália Miškárová (*1940) z Kosíh nad Ipľom, 
10. 3. Marta Černíková (*1933) z Malých Stracín, 
11. 3. Terézia Kukučková (*1950) z Pôtra, 11. 3. František 
Opánsky (*1944) zo Želoviec, 13. 3. Alžbeta Kilmajerová 1956) 
zo Slovenských Ďarmôt, 13. 3. Imrich Tipary (*1951) z Veľké-
ho Krtíša, 13. 3. Jozef Miškár (*1938)  z Kosíh nad Ipľom, 
14. 3. Ján Híveš (*1952) z Neniniec.            Česť ich pamiatke! 

Pri Tvojom krásnom výročí, 
slzy sa tisnú do očí, 

srdce sa láskou rozbúši, 
radosť nám vchádza do duší,

bozky sa snúbia s objatím
 a pery šepkajú dojatím. 
Ži dlho medzi nami, kým Teba máme, nie 
sme sami. Všetko najlepšie k 61. narodeni-
nám, ktoré oslávi 24. marca 2021 našej drahej 

manželke, mamičke a starkej 
VLASTIČKE KRNÁČOVEJ z Veľkého Krtíša 
želá manžel Peter, deti Vlasta a Peter s rodinou, 

vnúčatá Denis, Viktória a Natália. 

Drahá naša oslávenkyňa!  Srdce Tvoje pokoj našlo, 
teraz Ťa nič nebolí, 

išla si na cestu bez návratu, 
kde chodí každý sám. 

So smútkom v srdci si pripomíname 
19. marec 2019, kedy nás vo veku 

nedožitých 89 rokov 
navždy opustila naša drahá 

ZUZANA POLTÁRSKA, rod. Tučeková 
z Veľkého Krtíša. 

S láskou spomínajú syn Ernest s manželkou Oľgou, 
vnučka Monika s manželom, pravnúčatá Robko a Aďka. 

Vykročila si na cestu bez návratu

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

Odišiel si nám všetkým, 
ktorí sme Ťa radi mali, 

odišiel si bez toho, 
aby nám Tvoje ústa zbohom dali. 

So smútkom v srdci sme si 16. 3. 2021 
pripomenuli šieste výročie od chvíle, 

kedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, starký a prastarký 

RUDOLF FARKAŠ vo veku 82 rokov z Veľkého Krtíša. 
S láskou a úctou navždy spomína manželka Anka, 

dcéra Drahuša, vnúčatá, pravnúčatá, celá rodina a známi. 

So smútkom v srdci spomíname

 Márne Ťa, drahý otec, naše oči
 hľadajú, márne nám po lícach 

slzy stekajú. Chýba nám 
Tvoja starostlivosť a láska. 

Tak náhle prestalo Tvoje srdce biť, 
nestihol si nám povedať zbohom,

 aj keď si s nami ešte veľmi chcel byť. 
V týchto dňoch si viac ako inokedy

 pripomíname smutné chvíle, 
kedy nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starký a brat 

PETER RAKYTA
 z Veľkého Krtíša vo veku 72 rokov. 

Navždy budeš v našich srdciach a nikdy na Teba nezabudne 
manželka Elenka, syn Peter a vnuk Riško, 

ako aj celá rodina a známi. 
Česť jeho pamiatke!   

 

Žiješ v našich srdciach 

Inf.: 0903 807 474, osivovk@osivo.sk 
č. 1Miesto pre kupón 

KU
PÓ

N 
č.4Ak hráte našu obľúbenú 

kupónku, nezabudnite si 
vystrihnúť ďalší kupón. 
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Starostu Ing. Pavla Bendíka, 
ktorý vtedy ocenenie ako štatu-
tárny zástupca obce prevzal, 
sme sa spýtali nielen na to, ako 
si spomína na túto slávnosť, ale 
aj na to, čím žije obec dnes v 
tomto koronačase.  
,,Určite to bol nezabudnuteľný 
deň, aj keď bolo trochu stresu, 
lebo program sa menil podľa 
programu pána prezidenta, ale 
samotné odovzdávanie bolo 
veľmi emotívne. Sála kultúrne-
ho domu „praskala vo švíkoch“ 
nakoľko na odovzdávanie priš-
lo veľa občanov, ale i hostí. Pri 
preberaní ceny burácala celá 
sála a nám na pódiu sťahovalo 
hrdlo, pretože vyjadrenie ra-
dosti našich ľudí bolo spontán-
ne a úprimné. Chápali to ako 
ocenenie všetkých obyčajných 
ľudí, ktorí sa zapísali v povedo-
mí Slovenska organizovaním 
festivalu Hontianska paráda, 
ale i práce novozostavenej 
obecnej samosprávy po roku 
1998, ktorá sa s veľkým elánom 
pustila do najrôznejších roz-
vojových projektov založených 
na občianskej participácii. Kaž-
dý to chápal ako ocenenie silnej 

hrušovskej komu-
nity, ktorá sa spo-
lieha predovšet-
kým na vlastné si-
ly a na vlastných 
ľudí.“ 
 Život však ide 
ďalej a po akejkoľ-
vek slávnosti na-
stupuje bežný deň. 
Čo všetko ste za 
tých 18 rokov po 
dnešok v obci uro-
bili, vybudovali, 
aké projekty sa 
vám podarilo v ob-
ci realizovať? 
,,Dá sa povedať, že 

získanie ocenenia nám pootvo-
rilo dvere k lepšiemu prístupu 
pre financovanie miestnych roz-
vojových programov, ale záro-
veň musím hneď povedať, že i 
zvýšilo na nás nároky od posky-
tovateľov podpôr.  Už sme sa 
ďalej pri získavaní zdrojov 
hlavne pri drobných grantoch 
nemohli predstavovať ako za-
čínajúci a neskúsený žiadateľ. 
Ale každý od nás očakával 
profesionálnejší prístup a pove-
dal by som, že aj  „náramné“ 
výsledky. Rozbehli sme projek-
ty, financované ešte vtedy z 
predvstupových fondov, s cie-
ľom zlepšiť podmienky života 
na lazoch úpravou prístupo-
vých ciest a zlepšenie životného 
prostredia priamo v obci re-
konštrukciou veľkej školskej 
kotolne s prechodom na využi-
tie biomasy – obilnej slamy. V 
oblasti zlepšenia zamestnanosti 
sme prevádzkovali šijaciu diel-
ňu na folklórne bábiky a zriadi-
li sme pracovný inkubátor na 
podporu remeselných zručností 
miestnych ľudí. Neskôr, od 
roku 2007, sme sa zamerali na 
využitie eurofondov pre veľké 

investičné akcie, ako bola re-
konštrukcia námestia s par-
kom, okolitých ciest a chodní-
kov v strede obce, ale i zriade-
nie verejných sociálnych zaria-
dení. Ďalšími projektmi sme 
stabilizovali veľkú budovu 
miestnej základnej školy, ktorá 
za socializmu mala spádovú 
funkciu aj pre okolité obce. 
Kompletne sme ju zateplili, vy-
menili sme okná a dvere. Len 
tých okien na budove bolo viac 
ako 300 kusov.  Ďalším projek-
tom v  rámci sociálnej inklúzie 
komplexného prístupu budova 
školy a priľahlá budova telo-
cvične dostala nový architekto-
nický výraz a to predovšetkým 
novou zateplenou strechou, ale 
vymenili sme i celý vykurovací 
systém vrátane radiátorov, po-
trubia a strojovne. Každoročne 
sme z vlastných zdrojov na bu-
dove školy vymenili ostatné in-
štalácie ako elektriku a zdravo-
techniku. 
Skrášlilo sa okolie školy v rám-
ci projektov Modrá ale i Zelená 
škola, vybudovali sa nové chod-
níky, zriadil sa bezbariérový 
vstup do budovy a po 10 ro-
koch kúrenia slamou a agrope-
letami sme pristúpili k ďalšej 
rekonštrukcii veľkej kotolne s 
využitím drevných peliet. Keď 
sme teda pri základnej škole, 
chcem pripomenúť, že pre 
ekonomické využitie všetkých 
týchto investičných vkladov a 
hlavne pri každoročnom znižo-
vaní počtu  žiakov sme pristú-
pili v priestoroch školskej bu-
dovy k zriadeniu Základnej 
umeleckej školy a Denného 
stacionára pre seniorov. 
Ale vráťme sa i k iným roz-
vojovým oblastiam. Za najvýz-
namnejší rozvojový projekt pre 
obec považujem usporiadanie 

vlastníctva nehnuteľností v ka-
tastri prostredníctvom projektu 
pozemkových úprav. Bol to 
dlhodobý proces prípravy, zís-
kavania zdrojov a samotnej  
realizácie počas dlhých desia-
tich rokov. V súčasnosti vďaka 
tomuto projektu má každý 
meter štvorcový pôdy na lazoch 
a každá stavba konkrétneho 
známeho vlastníka, ktorý môže 
so svojim majetkom nakladať 
bez obmedzenia spoluvlastníc-
kych vzťahov. Pred projektom 
pripadalo priemerne na 1 poze-
mok až 25 spoluvlastníkov. 
Tým obec získala do vlastníctva 
všetky prístupové cesty po la-
zoch, čo predstavuje sieť komu-
nikácií v dĺžke až 86 km a to na 
ploche 23 km2  rozsiahleho 
katastra obce. Z toho 38 km sú 
cesty vedúce k lazníckym obyd-
liam, o ktoré sa obec stará v zi-
me udržiavaním zjazdnosti a v 
lete spevňovaním, keďže väč-
šinou sú to zemné a štrkové ces-
ty. Za malý zázrak považujeme 
získanie dotácie 1,2 mil. € na 
vyasfaltovanie 9 km ciest po la-
zoch. V rámci rozvoja infra-
štruktúry odpadového hos-
podárstva bol z prostriedkov 
EÚ vybudovaný Zberný dvor a 
zakúpená technika na zber a 
likvidáciu odpadov. V priebehu 
minulého roka bola tiež vybu-
dovaná i Malá kompostáreň, 
ktorá bude slúžiť na kompos-
tovanie zeleného odpadu z ve-
rejných priestranstiev, ale i od 
občanov. Hrušov posledné roky 
trápi odliv, hlavne mladých ľu-
dí z obce a to hlavne z dôvodu, 
že sa nevedia doma ani v okolí 
pracovne uplatniť. Populácia 
starne a preto obec v rámci po-
skytovania sociálnych služieb 
zriadila Denný stacionár s 
kapacitou 16 osôb a v súčasnos-
ti sa pripravuje zriadenie Opa-
trovateľskej služby pre zdra-
votne odkázaných občanov.

Hrušov je malebná obec s 818 obyvateľmi, z ktorých časť ekonomicko-činného obyvateľ-
stva je zamestnaná v mraziarni vo Vinici. V obci funguje prevádzka šijacej dielne obuvníc-
kych zvrškov firmy Vulkán Partizánske, kde našlo zamestnanie okolo 20 žien. V hospodá-
riacom Roľníckom družstve Cerovan Cerovo, ktoré tu pôsobí, práve v tomto čase dochá-
dza k reštrukturalizácii živočíšnej výroby a počet pracovníkov sa znížil viac ako o polovi-
cu. Ďalší obyvatelia sú zamestnaní v škole, na obecnom úrade a na pošte, nad ktorou ale 
visí otáznik. Hlavne mladí Hrušovčania pracujú v Bratislave, Banskej Bystrici, ale aj v za-
hraničí - hlavne opatrovateľky a kamionisti. V obci pôsobí niekoľko desiatok živnostníkov 
– či už ako tesári, murári aj celé pokrývačské partie, iní pracujú v lesnom hospodárstve, 
ale je tu aj niekoľko samostatne hospodáriacich roľníkov. Hrušovčania si môžu nakúpiť v 
COOP Jednote a v Mojom obchode s rozličným tovarom. Keď potrebujú navštíviť lekára 
cestujú za nimi buď do Vinice, kde ordinujú obvodní lekári, gynekológ a stomatológ, alebo 
za odbornými lekármi dochádzajú do V. Krtíša, Šiah, Levíc, Zvolena či Banskej Bystrice. 

Pri vyslovení názvu obce HRUŠOV sa mnohým vynorí pred očami HONTIANSKA PARÁDA. Mi-
nulý rok sa mal konať jej jubilejný 25. ročník. Žiaľ, aj ten korona prekazila, ale hrušovský život to 
nie je len paráda.  Aj keď pred osemnástimi rokmi obec zažívala inú parádu – odovzdávanie prestíž-
neho ocenenia Dedina roka za prítomnosti vtedajšej hlavy štátu Rudolfa Schustera. 

Hrušov preslávil náš okres po celom Slovensku - aj za hranicami  

(Pokračovanie na str.5)

 Starosta Ing. PAVEL BENDÍK  

Starosta Ing. PAVEL BENDÍK s bývalým 
prezidentom RUDOLFOM SCHUSTEROM.   
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V obci žijú i marginalizované 
rómske skupiny obyvateľstva, 
a preto obec od roku 2008 vy-
konávala prostredníctvom za-
mestnancov terénnu sociálnu 
prácu a od roku 2015 bola 
spustená i činnosť Komunitné-
ho centra, ktoré sa zameriavalo 
hlavne na deti. Budova Komu-
nitného centra bola pred jeho 
uvedením do prevádzky  zre-
konštruovaná a vybavená ná-
bytkom a IT zariadením. I tieto 
projekty boli podporené z 
európskych fondov. V rámci za-
chovania a udržiavania tradícií 
boli odkúpené a zrekonštruova-
né staršie domy v obci, ktoré 
budú využívané ako miestne 
múzeá pre účely turizmu. Na 
zariadenie a dovybavenie v 
súčasnosti čaká Včelársky dvor  
a Dom ľudového odevu. Od 
roku 2004 obec zrealizovala 
množstvo menších projektov, 
ktoré boli podporené zo štátne-
ho rozpočtu, prostredníctvom 
Fondu na podporu umenia, 
Ministerstva kultúry SR, gran-
tov od rôznych nadácii, ale i z 
vlastných prostriedkov. Spome-
niem oplotenie cintorína, vybu-
dovanie autobusových čakární, 
výstavbu novej rozhľadne a úp-
ravu jej okolia, údržbu náučné-
ho chodníka, rekonštrukciu fut-
balového ihriska s vybudova-
ním závlahového systému, ná-
kup krojov pre folklórnu skupi-
nu. Nesmiem zabudnúť na vy-
dávanie publikácií v rámci edí-
cie Tradičná ľudová kultúra 
obce Hrušov, kde ich už bolo 
vydaných 11 a prezentačná fa-
rebná kniha o obci Hrušov. 
Veď obec nesie prívlastok ako 
Obec ľudovej kultúry, a to nie-
len kvôli organizovaniu folklór-
neho festivalu Hontianska pa-
ráda. Zrealizovaných projektov 
bolo viac menších i väčších a 
všetky vymenovať, by asi za-
bralo ďalšiu novinovú stranu, 

ale na tomto mieste by som rád 
poďakoval všetkým poslancom 
v jednotlivých volebných obdo-
biach za ich spoluprácu pri 
tvorbe a realizácii rozvojových 
projektov obce, ale i zamest-
nancom obce na rôznych úrov-
niach za ich osobný prínos. 
Tak, ako v období, keď sme zís-
kali cenu Dedina roka platilo, 
že silnú hrušovskú komunitu 
tvoria najmä aktívni občania, 
môžem  hrdo konštatovať, že to 
platí i v súčasnosti začo im ďa-
kujem v mene celej obecnej sa-
mosprávy.“ 
 Pán starosta, nedávno sme 
písali o ZUŠ, ktorá je v priesto-
roch Základnej školy, o ktorej 
by sme si teraz mohli povedať 
niečo bližšie...
,,Riaditeľom Základnej školy s 
materskou školou je Mgr. Zol-
tán Brezovský. Škola má práv-
nu subjektivitu a navštevuje ju 
104 žiakov a materskú školu 23 
detí. Škola má 18 pedagogic-
kých a 9 nepedagogických za-
mestnancov. Súčasťou školy je 
školská jedáleň, v ktorej sa 
stravujú všetci žiaci i zamest-
nanci. Zároveň obedy z jedálne 
sú rozvážané aj dôchodcom v 
obci. V období pred pandémi-
ou, keď fungoval Denný staci-
onár, boli obedy z jedálne za-
bezpečené pre 16 klientov tohto 
zariadenia. Vďaka vedeniu je 
škola subjektom realizujúcim 
projekty, ktoré sú zamerané na 
zvýšenie technického vybavenia 
tried a učební a zlepšenie vý-
chovno-vzdelávacieho procesu. 
Dlhodobým problémom je však 
klesajúci počet žiakov, čo vyvo-
láva otázniky o ďalšej perspek-
tíve tejto inštitúcie. V ZŠ sídli aj 
Základná umelecká škola, kto-
rú navštevuje 61 žiakov, z toho 
28 v skupinovej forme a 56 v 
individuálnej forme výučby. Na 
ZUŠ, kde je riaditeľkou Mgr. 
Renáta Santorisová sa vyučuje 
hudobný odbor, literárno-dra-
matický odbor a výtvarný odbor. 

Škola má 2 zamestnancov na 
plný úväzok, 2 zamestnanci sú 
na čiastočný úväzok a 9 pracov-
níkov robí na dohodu.” 

 S Hrušovom sa spája neod-
mysliteľná Hontianska paráda, 
ktorá mala minulý rok osláviť 
štvrťstoročné jubileum, ale 
kvôli pandémii sa nekonala. 
Viem, že je ťažké predvídať, čo 
bude o pár mesiacov, ale pred-
sa, či ste neskúsili podať nejaké 
projekty...
,,Keďže Hontianska paráda je 
podujatie, na ktorom sa zúčast-
ňuje niekoľko tisíc návštevní-
kov a hromadné podujatia ta-
kého typu boli zakázané, presu-
nuli sme i my 25. ročník na rok 
2021. Či vôbec aj tento rok „Pa-
ráda“ bude, je veľmi otázne. 
Podali sme projekt na FPU, ale 
nemáme zazmluvnené žiadne 
folklórne telesá, a ani poskyto-
vateľov služieb, ktoré sú pre 
uskutočnenie podujatia nutné, 
pretože aktuálna situácia je 
veľmi zlá a ťažko odhadnúť, 
ako sa bude vyvíjať. Samozrej-
me, ďalším faktorom je aj to, že 
neopakovateľnú atmosféru „Pa-
rády“ vytvárajú hlavne Hru-
šovčania, bezprostredným kon-
taktom s návštevníkmi a mnohí 
z nich, hlavne starší, sú v rizi-
kovej kategórii, čo sa týka 
ochorenia. Tiež ukážky roľníc-
kych prác, prevádzky dvorov a 

vystúpenia sú v krojoch a ne-
viem si predstaviť, ako by to 
vyzeralo s prekrytou tvárou s 
respirátorom a k tomu vo dvo-
roch ešte aj v rukaviciach. Uva-
žujeme i o tzv. sprostredkova-
nej „Paráde“ cez  internet, av-
šak práve atmosféru týmto spô-
sobom preniesť nevieme. Ozý-
va sa množstvo ľudí zo všet-
kých oblastí, ktorí na parádu 
chodia, že im chýba, pýtajú sa 
ako to bude v tomto roku a 
neraz počúvame, že keby aj ne-
šli na iný festival, tak Hrušov 
by im to vynahradil. Tak uvidí-
me, čo nám čas prinesie a aké 
podmienky budú.“  
 Minulý rok ste kvôli pandé-
mii nevypravili z obce ani 
známy Autobus dobrej vôle. 
Pred Vianocami na Slovensku 
zaznamenalo veľký ohlas chari-
tatívno-obdarúvacie podujatie s 
názvom Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok. Zapojil 
sa do nej niekto aj z vašej obce?  
,,Áno, zapojili sa - mladí aj star-
ší. Čo sa týka ostatných poduja-
tí, tak bohužiaľ, pandémia zru-
šila všetky naše spoločenské ak-
tivity, ktorými obec žila, veď tu 
máme desiatku spolkov a orga-
nizácií. Po iné roky neprešiel 
mesiac, aby sa neuskutočnilo 
nejaké spoločenské podujatie.“
 Každá obec má takých rodá-
kov, na ktorých je hrdá ešte o 
čosi viac, ako na ostatných oby-
vateľov, koho by ste spomenuli 
za Hrušov? 
,,V minulosti odchádzalo málo 
ľudí z Hrušova „do sveta“, 
keďže na lazoch bola silná väz-
ba na roľníctvo, ktoré sa v obci 
združstevnilo až v roku 1979. 
Obec ale eviduje významného 
pedagóga na Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzite v 
Nitre doc. Ing. Ján Brindzu a 
na Univerzite Mateja Bela v 
Banskej Bystrici pôsobil jeho 
menovec RSDr. Ján Brindza, 
CSs. Môžeme spomenúť pána 
Antona Bendíka, heligonkára a 
speváka ľudových piesní, ktorý 
okrem spevu a hre na heligónke 
rozdával dobrú náladu a bol 
„chodiacou reklamou“ našej 
obce, všade kde prišiel na Slo-
vensku i v zahraničí.“ 
Všetkým Hrušovčanom želáme 
v tomto čase tak veľmi potreb-
né a vzácne zdravie, aby sme či 
už tento rok, alebo vtedy, keď 
to pandemická situácia dovolí – 
opäť mohli navštíviť túto rázo-
vitú podhorskú obec, kde folk-
lór povýšili na umenie a životný 
štýl, ktorý zachovávajú nielen v 
čase parády...  
 

       - Pripravila: 
R. HORNÁČEKOVÁ -  

(Dokončenie zo str. 4)

Ing. MÁRIA AUGUSTÍNOVÁ
stála pri zrode Hontianskej pa-
rády a tiež pri každom projekte.

ANTON BENDÍK zviditeľňoval Hrušov doma aj v zahraničí. Na foto s krojovanými Hrušovčanmi.
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Orgány miestnej samosprávy 
boli v ostatných dňoch vyťaže-
né do maximálnej možnej 
miery. Okrem bežnej agendy 
pomáhajú orgánom štátnej 
správy s testovaním obyvate-
ľov, pripravujú sa na asistova-
né sčítanie obyvateľstva (k 16. 
marcu bolo sčítaných 64,6 % 
Veľkokrtíšanov) a aby toho ne-
bolo málo, v mnohých prípa-
doch pracujú v obmedzenom 
režime, prípadne z domu. Život 
v mestách a obciach ale nezas-
tal a dôležité rozhodnutia mu-
sia byť prijímané napriek 
súčasnej situácii.
Pandémia už viac ako rok 
narušuje pôvodné plány sa-
mospráv. Pozastavené muselo 
byť organizovanie rôznych kul-
túrno-spoločenských a športo-
vých podujatí, kvôli menšiemu 
príjmu z podielových daní sa 
niekde odkladajú aj plánované 
investície. Mesto Veľký Krtíš 
sme s otázkami rôzneho druhu 
oslovili v prvej polovici marca. 
Z odpovedí Lucie Zvarovej, 
asistentky primátora mesta 
Veľký Krtíš, sa dozviete viac o 
veľkokrtíšskej nocľahárni, o 
pláne Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja očkovať 
veľkokapacitne vo veľkokrtíš-
skej športovej hale i to, ako 
mestské zastupiteľstvo rozdelilo 
dotácie na šport a kultúru na 
rok 2021.

 V chladnom období od kon-
ca jesene bývala v ostatných ro-
koch v prevádzke vo V. Krtíši 
aj nocľaháreň. Bola otvorená 
pre ľudí bez domova aj v uply-
nulých mesiacoch?
„V minulých rokoch priestory 
našej nocľahárne využívalo 
päť až desať bezdomovcov. Tú-
to zimu však nocľaháreň v pre-
vádzke nebola, a to z technic-
kých príčin – budova je v hava-
rijnom stave. Pokiaľ to ale 
technické podmienky dovolia, 
plánujeme jej opätovné otvore-
nie.“

 Už minulý mesiac sa vedenie 
BBSK rozhodlo, že po rozporu-
plnom očkovacom pláne štátu 
plánuje zorganizovať očkova-
nie, takpovediac, na vlastnú 
päsť, pričom jedno z miest, kde 
by sa malo očkovať, bude aj 
Veľký Krtíš. V akej fáze sa ten-
to projekt nachádza?
„Už v januári Mesto Veľký Kr-
tíš ponúklo na zabezpečenie 
veľkokapacitného očkovania 
priestory športovej haly. Uve-

dené priestory boli vyhodnote-
né ako vyhovujúce a začali sa 
pripravovať na očkovanie s 
tým, že očkovanie by malo za-
čať už v marci 2021. Vzhľadom 
na očkovaciu stratégiu bol tento 
termín posunutý na apríl 2021. 
Športová hala je však už viac-
menej pripravená a čakáme iba 
na rozhodnutie, kedy sa začne 
očkovať aj  v našom meste.“

 Aj v našom týždenníku sme 
informovali, že mesto chce svo-
jim občanom, ktorí musia byť 
v domácej karanténe, pomôcť s 
nákupom potravín. S akým 
záujmom od občanov ste sa 
stretli?
„Pre ľudí v karanténe zabezpe-
čujeme nákup potravín a nevy-
hnutných potrieb. Ak si to ob-

čania v karanténe nevedia za-
bezpečiť sami cez rodinu, 
susedov či známych, rozhodli 
sme sa, že im nákup potravín 
pomôžu zabezpečiť zamestnan-
ci MsÚ. Záujem Veľkokrtíša-
nov bol ale doposiaľ minimál-
ny. Zároveň stále zabezpeču-
jeme aj nákupy pre seniorov 
nad 65 rokov.“

Mestská zeleň a 
opiľovanie stromov 
Pred časom sa na nás listom ob-
rátil čitateľ, pravdepodobne z 
Okružnej ulice vo V. Krtíši, s 
otázkou, ako postupovať, ak 
majetok občanov ohrozujú veľ-
ké rozkošatené stromy. Aj na 
túto otázku nám L. Zvarová 
ochotne odpovedala: „Zeleň je 
vlastníctvom toho, na koho po-
zemku rastie  a každý vlastník 
by sa mal o ňu primerane 
starať - ak ide o zeleň na verej-
nom priestranstve, zodpovedá 
za ňu mesto. V tomto prípade je 

potrebné kontaktovať odbor 
investičný a životného prostre-
dia.“ Ako v odpovedi ďalej po-
kračovala, pri opiľovaní drevín 
zákon o ochrane prírody a kra-
jiny  neurčuje bližšie podmien-
ky. „Toto je dané druhovou 
požiadavkou. Všeobecne platí, 
že v meste opiľujeme dreviny v 
jarnom a jesennom termíne. Na 
verejnom priestranstve mesta 
rastú dreviny, ktorým nerobí-
me rez na úrodu. Sú to stromy, 
ktoré by mali mať zachovaný 
svoj prirodzený habitus. Preto 
väčšinou vykonávame rezy, 
ktoré si vyžaduje situácia, napr. 
ak stromy konármi zasahujú 
do verejného osvetlenia, preká-
žajú vývozu komunálneho od-
padu, znižujú priechodnosť 
chodníkov a komunikácií, zasa-
hujú do vozovky,  prípadne na 
základe požiadaviek správcov 
bytových domov ak narážajú 
do okien bytov alebo  sú po-
škodené, suché. Jednotliví 
správcovia vzdušných vedení si 
okliesňovanie svojich sietí vy-
konávajú podľa vlastnej po-
treby,“ pokračuje v odpovedi L. 
Zvarová, asistentka primátora 
mesta Ing. Dalibora Surkoša. 
„Obyvatelia rodinných domov 
sú povinní si riešiť opiľovanie 
stromov, ktoré rastú na pozem-
koch v ich vlastníctve, vo vlast-
nej réžii. Na takúto prácu sa 
nevzťahuje povinnosť ohlaso-

vania. Je dôležité, aby vzniknu-
tý odpad (aj drobné konáre) 
likvidovali v súlade s progra-
mom odpadového hospodár-
stva platným na území mesta. 
V dôsledku klimatických zmien 
sa aj v počasí vyskytujú ne-
primerané zmeny. Z toho dôvo-
du aj zdravé stromy môžu byť 
zdrojom nebezpečenstva. Posú-
diť, či sa strom počas víchrice 
stane nebezpečenstvom, je veľ-
mi komplikované.  Takzvané 
preventívne výruby a opiľova-
nia  nemusia byť vždy najlep-
ším riešením. Dopestovať vyso-
kú zeleň  je v otepľujúcej sa 
atmosfére z roka na rok ťažšie 
a zeleň je pre nás nenahraditeľ-
ná,“ dodala na záver L. Zvaro-
vá.

Dotácie na šport 
a kultúru 

sú rozdelené 
Kým Mestské zastupiteľstvo 
rozdelilo v minulom roku seni-
orom, kultúre a športovým klu-
bom 58 000 EUR, na rok 2021 
bolo vyčlenených o desaťtisíc 
eur menej. „Na rok 2021 sme 
dostali osemnásť žiadostí o 
dotáciu, z ktorých bolo desať z 
oblasti kultúry a osem z oblasti 
športu. Žiadateľom sme rozdali 
spolu 48-tisíc EUR – 38-tisíc 
EUR poputuje športovým klu-
bom, zvyšok kultúrnym inštitú-
ciám,“ informovala nás L. Zva-
rová. Rozdelenie žiadostí náj-
dete v tabuľkách nižšie.

Veľkokapacitné očkovanie vo V. Krtíši už v apríli? 

-Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI, foto: archív-

Názov žiadateľa o dotáciu (šport) Dotácia
MFK Baník Veľký Krtíš 21 000 €

Karate klub V. Krtíš 4 500 €
Telovýchovná jednota Slávia ACHP 500 €

Thai box fighters 1 000 €
Tenisový klub Elán V. Krtíš 2 500 €

Bežci VK 700 €
Plavecký klub V. Krtíš 2 000 €

HC Fregas Veľký Krtíš, o. z. 2 250 €

Názov žiadateľa o dotáciu (kultúra) Dotácia
Banícky cech Dolina 1 000 €

Spoločnosť A. H. Š kultétyho 2 000 €
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Š. 1 000 €

MO Matice Slovenskej V. Krtíš 500 €
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko 400 €

Divadlo Štefana Kvietika 3 000 €
Zväz postihnutých civ. chorobami v SR - ZO V. K 200 €

Mgr. Ružena Hornáčeková Novapress 1 000 €
Združenie pre rozvoj Gymnázia V. Krtíš 750 €

Vysoké stromy v meste môžu 
ohroziť ľudí aj ich majetky. 
Takto pomáhali hasiči 4. 2. 
2021 obyvateľom Tučekovej 
ulice vo V. Krtíši.
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Primárka v novozámockej pôrod-
nici MUDr. Judita Koprdová po-
vedala, že naposledy sa v tejto ne-
mocnici narodili trojičky asi pred 
štyrmi rokmi. Pani Ágnes bola v 
nemocnici už od decembra a pô-
rod cisárskym rezom bol na-
plánovaný v 35-tom týždni teho-
tenstva na 4. januára. Detičky sa 
však vypýtali na tento svet o dva 
dni skôr. Bábätká ostali v nemoc-
nici celý január. Ako prvú pustili z 
nemocnice Eszter a po pár dňoch 
si rodičia mohli ísť aj pre jej 
bračekov. Celá rodina musela 
hneď nabehnúť na ,,bábätkov-
ský režim“ – neustále papanie, 
prebaľovanie, kúpanie, papanie...
Na udalosti spred pár mesiacov si 
mladá mamička Ágnes, ešte štu-
dentka, dnes spomína s úsmevom.  
Po prvom vyšetrení u lekára 
ostala zľaknutá a vystrašená, lebo 
ten jej povedal, že na ultrazvuku 
vidí pri plode krvnú zrazeninu. 
Až ďalšie kontroly ukázali, že to 
neboli zrazeniny, ale ďalšie dva 
plody. Keď prišla od lekára do-
mov s darčekom – obrázkom ul-
trazvuku svojich trojičiek, naj-
skôr bola hodinu u svokry a neve-
dela, čo robiť, len plakala. Keď 
prišiel manžel domov, najskôr na 
ňu len pozeral, lebo Ágnes súčas-
ne plakala aj sa smiala. Otecko 
dnes takto spomína na chvíle, keď 
sa dozvedel, že bude štvornásob-
ným oteckom: ,,Bol som v šoku, 
ale bol som rád a hneď som sa to-
mu potešil. Aj počas tehotenstva 
som bol rád, že je to takto, hoci aj 
keď to bolo pre manželku nároč-
né a nie je to jedno-
duché ani teraz, 
lebo musím cho-
diť do roboty.“ 

Manželia Ágnes (25 r) a Štefan (35 r) z Ipeľského Predmostia okrem dvojročného synčeka Istvána 

Majú doma tri voňavé uzlíčky šťastia 
Na Slovensku sa trojičky nerodia často, preto je zákonité, že vzbudia patričný záujem. V Ipeľskom Predmestí sa na začiatku roka neho-
vorilo o ničom inom, len o tom, že manželia Ágnes a Štefan Papovci do spoločenstva obce prispeli  tromi novými občiankami. Ešte začiat-
kom januára sa v nemocnici v Nových Zámkoch prihlásili na tento svet dievčatko Eszter, ktoré si hneď so sebou donieslo na tento svet aj 
ochrancov – bračekov Benceho a Leventeho. Doma na všetkých troch zatiaľ trpezlivo čakal dvojročný braček István. 

 Takto sa to všetko začalo ...   ...a takéto to má pokračovanie.  

 Eszterka je ukážkou toho  
 ako spia malé princezné.   Na Leventeho driemoty  

 ešte len prichádzajú.  

 Istvánko (vľavo) bude mať peknú  
 partičku na hranie Benceho, Eszterku a Leventeho.   Šťastní rodičia Štefan a Ágnes so svojimi ratolesťami.  

 Mladá starká  
 Zsuzsana  
 hneď po práci  
 príde  dcére  
 a zaťovi  
 s detičkami  
 pomáhať.  

-R. HORNÁČEKOVÁ,
foto: TV MARKÍZA -

Trojičky majú teraz vyše dvoch 
mesiacov a s manželkou sa okolo 
nich musia neustále krútiť. Je to 
doslova dvadsaťštyrihodinový ko-
lotoč starostlivosti. Bábätká papa-
jú naraz, lebo inak by to ťažšie 
zvládali, ale aj tak, kým jedno kŕ-
mia, ďalšie dve sa s plačom tiež 
dožadujú svojho prídelu. Ak spia 
tri hodiny v noci, tak to je už veľ-
mi dobre. Otecko, ktorý je živ-
nostník, hovorí: ,,Bábätkám, ak 
sa nechce spať, tak proste nespia. 
Dnes som išiel spať ráno o piatej 
a o pol siedmej som už musel 
vstávať. Kým prídem domov, 
všetka starostlivosť o všetky štyri 
detičky je na manželke, takže má 
toho naozaj dosť.“ 
Obec Ipeľské Predmostie v súčas-
nosti už šesťčlennej rodinke pri-
delila na tri mesiace opatrovateľ-
ku, ktorá im chodí denne na štyri 
hodiny vypomáhať. Ako sa vyjad-
ril starosta Viktor Lestyánszky, 
neskôr sa uvidí, či im ešte aj na-
ďalej bude vedieť obec pomáhať. 
Mladej rodinke pomáha okrem 
opatrovateľky aj mladá starká, 
ktorá hneď po práci ide k svojim 
štyrom milovaným vnúčatám.
,,Už aj takto sme boli veľká rodi-
na, lebo máme tri dcéry a našim 
trojičkám sa tešíme spolu s 
mladými.“ Dieťa je veľká radosť, 
ale aj starosť a nikdy sa nekon-
čiace povinnosti. Mladá ro-dinka 
to s pomocou rodiny aj obce za-
tiaľ zvláda. Manželia, napriek to-
mu, že sa ešte asi veľmi dlho ne-
vyspia – sú veľmi šťastní, a my im 
všetkým želáme predovšetkým 
pevné zdravie.    
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Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

(minibágrom a UNC 060)

 
0918 525 114
0918 525 115
0905 762 043

 PREPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLOV

Kontakt:

np 470

Som začínajúci farmár 

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287
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Aktivity projektu realizova-
né partnerom IMPÉRIUM, 
o.z., budú podporené sumou 
61 463,50 EUR z prostried-
kov Európskeho fondu regi-
onálneho rozvoja.
Program Interreg vznikol ako 
pilotný projekt EÚ a jeho cie-
ľom je podporovať cezhranič-
nú spoluprácu.
Snahou partnerov Szív a szívért 
a IMPÉRIUM je zamerať sa v 

programe Silver na vytvorenie 
a  implementáciu inovatívnych 
metód práce s komunitou senio-
rov s cieľom ich motivácie k ak-
tívnemu prežívaniu staroby na-
miesto odovzdaného čakania na 
koniec života.
Cieľom maďarskej strany je 
odovzdať svoje jedinečné skú-
senosti a metódy práce svojmu 
slovenskému partnerovi, ob-
čianskemu združeniu IMPÉ-
RIUM.
V rámci cezhraničnej spolu-
práce sa tieto dva subjekty 
spojili s cieľom implementovať 
v praxi inovatívne aktivity pre 
cieľovú skupinu ľudí v senior-
skom veku, pretože starostli-
vosť o seniorov si vyžaduje po-
zornosť na oboch stranách hra-
nice. Nakoľko tieto regióny dl-
hodobo trpia odlivom mladých 
ľudí, seniori ostávajú v mno-

hých obciach sami. Ich zapo-
jením do aktivít projektu chce-
me zlepšiť ich sebestačnosť, čo 
prispeje k komfortnejšiemu ži-
votu a umožní prežívanie zrelé-
ho veku v prirodzenom prostre-
dí. V neposlednom rade tieto 
aktivity prispejú aj k odbreme-
neniu sociálneho systému a po-
trebe poskytovať sociálne služ-
by. 
V rámci projektu predstavíme 

tejto cieľovej skupine inovatív-
ne metódy prístupu k starnutiu, 
ktoré vypracoval maďarský 
partner pod názvom Aktívny, 
podnetný a starostlivý model. 
Tieto aktivity budú zamerané 
na fyziológiu starnutia, starost-
livosť o zdravie a zdravý život-
ný štýl, aktiváciu vlastných 
schopností seniorov. Práca so 
seniormi bude prebiehať v 
skupinách so zameraním na in-
dividuálne potreby jednotliv-
cov.
Marginalizovanú skupinu star-
ších ľudí budú partneri tré-
novať personalizovaným a ino-
vatívnym spôsobom, aby im 
umožnili formovať si vlastný ži-
vot a organizovať sa, čo pove-
die k vytvoreniu aktívnych 
skupín cezhraničnej podpory v 
obidvoch regiónoch.
Program Silver pozostáva z 

troch častí: Silver akadémia, 
Silver mentorský program a 
Silver poradenský program.
Lektori Silver akadémie usku-
točnia interaktívne prednášky o 
technikách zdravého starnutia, 
sociálnych stratégiach, zatiaľ čo 
fyzioterapeuti Silver akadémie 
sa starajú o prezentáciu, resp. 
osvojenie si špeciálnych pohy-
bových techník, vhodných pre 
seniorský vek.

Všetky aktivity Silver akadémie 
budú následne sprístupnené 
pre verejnosť formou nahrá-
vok na portáli youtube.com.
V programe Silver mentor sa 
budeme zameriavať na skupi-

nu najohrozenejších seniorov. 
V rámci práce sa budeme za-
meriavať na poskytovanie indi-
viduálneho poradenstva tiež 
skupinovým aktivitám.
V programe Silver poradenstvo 
zacielime svoje aktivity na vy-
tvorenie svojpomocných skupín 
z vlastných radov seniorov a 
iniciovaniu aktivizácie jedno-
tlivcov, ktorí by sa v budúcnosti 
vedeli postarať o svojich roves-
níkov.
Tieto aktivity vyvinuté na 
strane maďarského partnera sa 
budú realizovať tak na maďar-
skej, ako aj na slovenskej stra-
ne. Použité metódy práce sa už 
osvedčili v minulosti, združenie 
Szív a szívert ich používali v 
predošlých projektoch a stretli 
sa s veľkým úspechom. Všetky 
tieto aktivity sme vyšpecifi-
kovali konkrétne na potreby 
ľudí v seniorskom veku.
Prostredníctvom projektu zač-
neme spoluprácu medzi zdru-
ženiami s cieľom vytvoriť a im-
plementovať inovatívne prí-
stupy a metódy práce v starost-
livosti o seniorov, zároveň dôjde 
k získaniu špecifických infor-
mácií, ktoré sa v budúcnosti vy-
užijú na ďalšie skvalitnenie a 
tvorbu inovatívnych postupov 
pri práci so seniormi.
Poslednou aktivitou projektu 
bude záverečná verejná konfe-
rencia, kde partneri odprezen-
tujú poznatky z inovatívnych 
foriem starostlivosti o seniorov 
získané v rámci programov Sil-
ver.

Életrevalók – Životaschopní

Budujeme partnerstvá

Začala sa realizácia projektu aktívneho starnutia podporeného v rámci programu cezhraničnej 
spolupráce. Nadácia Szív a szívért so sídlom v maďarskom Šalgótarjáne v spolupráci s občianskym 
združením IMPÉRIUM so sídlom vo Vinici začali realizovať spoločný projekt schválený v rámci 
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko s názvom „Live for live – Života-
schopní“, ktorý sa bude svojimi aktivitami zaoberať podporou aktívneho života v seniorskom veku. 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov 
Európskej únie z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja.

Facebook: https://www.facebook.com/prog.silver/
Facebook: https://www.facebook.com/Imp%C3%A9rium-

oz-249533208808746

E-mail: imperium.oz@centrum.sk
Telefón:  +421 910 99 66 63
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,,Keď sme sa posledný krát 
vracali domov, na hraniciach 
sme zastavili, aby sme absolvo-
vali povinnú kontrolu. Policajt 
nás pozdravil a požiadal o naše 
občianske preukazy. Po ňom 
prišiel druhý s informáciou, že 
náš vodič do karantény ísť ne-
musí, no my, áno. Povedal nám, 
že sa musíme zaregistrovať na 
stránke korona.gov.sk s tým, že 
ideme do osem dňovej karanté-
ny a po tejto dobe musíme ab-
solvovať PCR test. Tento test 
stojí 70 € a mali by sme si ho za-
platiť z vlastných peňazí. 
Všetky, ktoré sme v aute boli, 
sme vedeli, že opatrovatelia ne-
majú povinnosť sa nikde hlásiť, 
pokiaľ máme platný negatívny 
test a potvrdenie o práci. 
Nechápali sme, odkiaľ zobral 
informácie, ktoré nám dával, 
preto sme sa ho na to opýtali. 
Povedal nám, že tieto pravidlá 
určuje nová vyhláška. 
Nezdalo sa nám to, auto sme 
odstavili na bok a na internete 
si pozreli novú vyhlášku z 22. 2. 
v ktorej sa, okrem iného písalo, 
že podľa § 5 ods. 1 máme ako 
opatrovatelia výnimku a do 
karantény ísť nemusíme.“ 
 Ako na to reagovali policajti, 
keď ste im citovali nariadenia z 
vyhlášky? 
,,Policajt nám povedal, že ak sa 
nezaregistrujeme do desiatich 
minút, tak nás nahlási na 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva. Na kolegyňu, 
ktorá mu ukázala vyhlášku, bol 
dokonca drzí. Policajta sme po-
slúchli a začali sme sa regis-
trovať po tom, čo nepomáhali 
žiadne argumenty, vysvetlenia – 
nič nechcel počúvať, nedal si 
nič vysvetliť. Po našom zaregis-
trovaní prišiel  k autu a pove-
dal, že nemusíme ísť do karan-
tény, a že nám želá šťastnú 
cestu.“
 Absolvovali ste už karanté-
nu? 
,,Áno, už som bola v karanténe 
v prvej vlne a myslím, že zby-
točne, lebo som nebola pozitív-
ny. Nechcem podceňovať toto 
nebezpečné ochorenie, kto je 
chorý, mal by byť rozhodne 

doma. No mňa by mrzelo, že po 
dlhom čase, keď som prišla do-
mov, tak by som mala zo štr-
nástich dní osem presedieť v 
karanténe. Mrzí nás aj s os-
tatnými kolegyňami, že títo prí-
slušníci nemali naštudované, čo 
vlastne platí a ako máme po-
stupovať. Pritom robíme všet-
ko podľa nariadení a zákona, 
absolvujeme všetko, čo treba a 
doklady o tom nosíme stále so 
sebou. Keď ideme domov, 
snažíme sa mať čo najčerstvej-
šie testy, pritom niektoré z nás 
musia na testovanie cestovať aj 
50 kilometrov od rodín, kde pô-
sobíme.“ 

 Opatrovateľka Patrícia Bin-
derová z Tisovca mala veľmi 
podobnú, priam identickú skú-
senosť pri prechode cez hranice 
a možno mali obe ,,šťastie” na 
rovnakého policajta.   
,,Po dvadsaťštyri hodinovej 
zmene, kedy musíte byť v 
strehu kvôli svojmu klientovi, 
sa tešíte, že večer o desiatej na-
sadnete do auta a idete domov. 
Je ale hrozné, keď vám po nie-
koľkohodinovej ceste nad rá-
nom o tretej niekto zaklope na 
okienko auta s tým, že idete do 
karantény... Pritom sme si boli 
vedomí, že spĺňame všetky pod-
mienky a máme všetky potvr-
denia, aby sme mohli doces-
tovať domov. Zisťovali sme si 
to a riadili sme sa podľa poky-
nov uverejnených na stránke 
Ministerstva zahraničných vecí 
SR. Napriek tomu nás policajt 
nás vyzval, aby sme sa zaevido-
vali na korona.gov.sk s tým, že 
ideme do karantény na osem 
dní.“ 
►  Opatrovateľky nepochodili 
u policajta ani vtedy, keď mu 
presne citovali zákony, na zá-
klade ktorých môžu prejsť cez 
hranice. Presné znenie mali na-
študované, dokonca im zákon 
poslala ochotná pani z agentú-
ry, ktorú zobudili nad ránom, 
aby im pomohla. Vysvetľovanie 
nepomohlo. Policajt začal na 
ženy kričať, že denne vybaví 
štyristo áut a keby musel kaž-
dému cestujúcemu vysvetľovať 

jeho povinnosti, tak by to trvalo 
nie hodiny ale dni. Hrozil im aj 
pokutou. Pani Binderová chápe 
aj to, že policajti majú ťažkú 
prácu: 
,,Chápem, že aj samotní 
policajti mohli mať z tohto 
zmätok, keď sa nariadenia čas-
to menia. No keby bol ochotný 
nás len chvíľu počúvať a nechal 
si vysvetliť, prípadne overil, čo 
mu hovoríme, nemuseli sme vy-
še hodiny stáť na hranici. 
Beriem aj to, že je to na nich ve-
ľa, no toto bola, podľa nás, čis-
tá ,,buzerácia“ a po tom, ako 
sme mu citovali zákony a naria-
denia, vôbec neuznal svoju chy-
bu a to je smutné.“ 

►Ing. Michaela Melichová, 
majiteľka personálnej agentúry 
N Deutsch, s.r.o., Poltár, má na 
konanie policajtov jasný názor

Opatrovateľky splnili 
všetky podmienky pre 
vstup na naše územie

,,Po novom sa za pendlerov 
označujú aj cezhraniční pra-
covníci prichádzajúci z krajín 
Európskej únie, pre ktorých 
platia od 17. 1. 2021 až do dones 
úplné výnimky a oslobodenia 
od všetkých opatrení. Povinnos-
ťou všetkých turnusových za-
mestnancov je podľa vyhlášky 
Úradu verejného zdravotníctva 
SR,  ktorou sa nariaďujú opa-
trenia pri ohrození verejného 
zdravia po vstupe na územie 
Slovenska, hlavne sa preukázať 
covid testami nie staršími ako 
sedem dní, čo im vyplýva z 
ustanovenia § 5, odsek 1-2 Vest-
níka Vlády Slovenskej republi-
ky.“ 
 Konkrétne o ktoré potvr-
denia, okrem covid testu, ide? 
,,Pri prechode cez hranice na 
územie Slovenska sa osoby s 
trvalým alebo prechodným po-
bytom na území Slovenska mu-
sia preukázať zmluvou o 
pracovno -  právnom vzťahu, 
ktorá bola uzavretá v susednom 
štáte, poprípade živnosťou tam 
vykonávanom.“ 
  Opatrenia proti šíreniu co-
vidu sa možno budú ešte sprís-
ňovať, čo by mohlo negatívne 
ovplyvniť prácu opatrovateľov 
v zahraničí?
,,Ak by sa v nasledujúcom ob-

dobí sprísnili podmienky cez-
hraničného prechodu na úze-
mie Slovenska pre turnusových 
zamestnancov a to napríklad 
preukázaním sa nie staršieho 
ako 72 hodinového covid testu, 
nevidím v tom žiadny problém, 
nakoľko opatrovatelia sú tes-
tovaní maximálne 2-3 dni pred 
odchodom. Za horší variant po-
važujem úplne uzavretie našich 
hraníc, kedy by sa zopakoval 
scenár spred roka, kedy sme 
nevedeli 24 hodinový personál 
dva (!) mesiace prestriedať.” 
  Poznáte peripetie pani Mar-
ty a Patrície, boli si isté, že na 
to, aby mohli prejsť Rakúska 
na Slovensko, majú všetko po-
trebné. 
,,Keďže sa opatrovateľky na 
hraniciach preukázali covid tes-
tom nie starším ako sedem dní, 
živnosťou, pracovnou zmluvou 
vytvorenou rodinou, dokonca 
potvrdením o prechodnom po-
byte v zahraničí s trvalým po-
bytom na Slovensku, policajt 
ich nemal dôvod na hranici za-
držiavať. Nemal ich nútiť ísť 
do karantény s tým, že si na ôs-
my deň môžu urobiť znovu co-
vid testy ani to, aby sa regis-
trovali do karantény. Vyhláška 
hovorí úplne jasne niečo iné a 
dáva za pravdu opatrovateľ-
kám,“ vysvetľuje Michaela 
Melichová. Z citácie zákonov a 
nariadení platných v tom čase, 
kedy prechádzali opatrovateľ-
ky cez hranice vyplýva, že po 
krátkej kontrole mali ženy po-
kračovať bez problémov v 
dlhej ceste domov, aby sa čím 
skôr zvítali so svojimi rodinami. 

O tom, že opatrovateľky pracujúce v zahraničí majú svoju prácu kvôli covidovým opatreniam mimoriadne sťaženú, sme písali  v 
Pokroku číslo 7. Okrem toho, že chodia na ,,týždňovky“, cestujú za prácou dlhé hodiny, sú odlúčené od svojich najbližších, sa ich 
cesta neraz rôznym spôsobom skomplikuje. Stalo sa to aj opatrovateľke z Lučenca Marte Václavíkovej, no na jej mieste mohla 
byť ktorákoľvek iná žena napríklad z Veľkého Krtíša,  Príboja či inej obce z nášho okresu, lebo

Opatrovanie v zahraničí je pre Slovákov stále lukratívne 
Čo zažili opatrovateľky tešiace sa na návrat domov pri prekročení 
slovenskej hranice z Rakúska? Hovorí o tom M. Václavíková:

Ing. MICHAELA MELICHOVÁ

- JANA KAMENSKÁ - 
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Nič lepšie nemohla urobiť: ok-
rášlila si život, odviedla množ-
stvo tvorivej roboty, pri ktorej 
duchovne i duševne mladla, sia-
la umelecké slovo a tak pripra-
vila žatvu pre tzv. Hradné di-
vadlo pri Múzeu bábkarských 
kultúr a hračiek v Modrom 
Kameni. Preň napísala šesť 
hier: Imrich a Kristína (2003), 
Pekná maďarská komédia o 
láske Thyrsisa (2004), O rubí-
novom srdci sokola (2004), Boje 
o Modrý Kameň (2006), Gaš-
tanová povesť (2007) a O krás-
nej bosorke (2008). O ich kniž-
né vydanie v roku 2009 sa za-
slúžilo Občianske združenie 
Hradčan. Všetky spomenuté 
hry mali premiéru počas Noč-
ných prechádzok po hrade 
Modrý Kameň. Medzitým a 
potom sa venovala prekladaniu 
poviedok sklabinského rodáka 
Kálmana Mikszátha. Sprvu sa 
prekladaniu venovala iba spo-
radicky, no potom prišiel čas, 
keď sa im začala venovať 
cieľavedomejšie. To prinieslo aj 
krásny výsledok: v minulom 
roku jej agilná Spoločnosť A. 
H. Škultétyho (Veľkokrtíšania 
musia byť na ňu hrdí) vydala 
knihu HLAS ZVONA ROD-
NEJ DEDINY. 
Šoóšovej kniha tvarovo pripo-
mína modlitebnú knižku. A ona 
aj je modlitebnou knižkou, no 
nie náboženskou, ale kultúrolo-
gickou; naboženstvom v nej je 
Mikszáthova veľká láska k 
svojmu slovenskému kraju. 
Zmienka o rodnom kraji nie je 
náhodná. Mikszáth už žil v ča-
soch, keď sa na Slovensku za-
čala presadzovať štúrov-
ská o pár rokov na 
to štúrovsko – 
hatalovská 
slovenčina, 
no písal po 
m a ď a r s k y. 
Bolo to dané 
tým, že osud to 
zariadil ( manžels-
tvo, práca) práve 
takto – žil v Baláž-
skych Ďarmotách, Sze-
gedíne i Budapešti. Dlho 
mu trvalo, kým sa literár-

ne presadil a stal sa bardom 
maďarskej romantickej prózy. 
Píšuc po maďarsky, urobil veľ-
kú službu aj Slovákom, lebo o 
nich písal pekne, úctivo, vtipne, 
pochvalne, s hlbokou úctou; 
svoje korene nikdy nezaprel. 
Do rodného kraja, svojej rod-
nej Sklabinej, do Obeckova, 
kde žili jeho príbuzní, ba aj do 
Modrého Kameňa, kam sa vy-
dala vdova po otcovom bratovi, 
chodieval pravidelne a rád, čo 
využil aj vo svojej tvorbe. 
Neviem, koľko Mikszáthových 
kníh vyšlo v slovenskom pre-
klade. Poslednú som zaregis-
troval v roku 1979 (Dáždnik 
svätého Petra; román sa dožil 
filmového spracovania) a pred-
poslednú v roku 1976. Vtedy v 
bratislavskom vydavateľstve 
Tatran v preklade Jozefa Len-
gyela vyšla kniha (päť dlhších 
poviedok) Čierny záprah. No a 
teraz mám pred sebou knižôč-
ku Evy Šoóšovej. 
Prekladateľka vybrala do nej 
dvadsaťštyri kratších po-
viedok, ktoré zatiaľ do slovenči-
ny neboli preložené. Našla pre 
ne aj spoločnú tematickú niť – 
rodný kraj, západný Novohrad, 

od Ďarmôt až po Modrý Ka-
meň (v poviedke Zjavenie Pan-
ny Márie je utajený pod náz-
vom Gózon). 
Prekladanie ako umelecká čin-
nosť sa na prvý pohľad zdá 
ľahká, nenáročná. Opak je 
však pravdou. Potvrdzuje to aj 
Eva Šoóšová. Maďarčina a 
slovenčina pred vyše sto rokmi 
mali oproti dnešku odlišné 
pravopisné normy, uplatňoval 
sa v nich iný slovosled, používal 
sa iný slovník. Zladiť texty tak, 
aby sa v nich zachovala istá ar-
chaickosť a text zároveň dýchal 
jazykom novej doby, vystihnúť 
kolorit prostredia a času, patrí 
k výbava dobrého predkladate-
ľa. Pred Evou Šoóšovou stála 
neľahká úloha popasovať sa 
najmä so slovníkom. Kto dne 

už vie, čo je pitvor (vstupná 
miestnosť do domu), exáme-
novať (skúšať), písmo (list), vá-
ra (jedlo), či škopec (vykas-
trovaný baran), korheľ (ožran, 
pijan) alebo futro (podšívka na 
odevoch). Aj vďaka tomu, že E. 
Šoóšová ešte vyrastala v čase, 
keď podobné slová patrili do 
jadra slovnej zásoby a nie na jej 
samý okraj, za ktorým je už iba 
úplné zabudnutie, zvládla pre-
klad bravúrne. V knižôčke s 
Mikszáthovými poviedkami, 
pre slovenského čitateľa dote-
raz neznámymi, vysoko oceňu-
jem zaradenie kapitolky Kál-
man Mikszáth – majstrovský 
rozprávač príbehov. Eva Šoóšo-
vá v nej uvádza množstvo zau-
jímavých, ba až dramatických 
faktov z Mikszátovho života, 
ktoré v iných knihách či encyk-
lopédiách s hes-lom autora ne-
nájdeme. 
A zabudnúť nemožno ani na 
záverečný prekladateľkin do-
slov v podobe krátkeho rozho-
voru E. Šoóšovej s K. Mik-szát-
hom. Končí sa jednoduchou, ale 
krá-snou pointou:
,,Ďakujem, pán Mikszáth.“ Aj 
my, čitatelia, pani Šoóšová, ďa-
kujeme...

PS: Neviem, či ešte niekedy budem mať príležitosť napísať niečo 
o K. Mikszáthovi, a tak to urobím teraz, lebo sú už iba traja ľudia, 
ktorí čo – to vedia o Miksáthovi a jeho pobytoch v M. Kameni. Tu 
bývala jeho príbuzná z otcovej strany. Ako vdova sa vydala za 
garbiara, v tom čase nárečovo koškárika: jeho povolanie sa stalo 
potom rodinným prímením Bariaka. Keď sa Mikszáthovi začalo  
literárne a finančne dariť, čosi ,,uchosnoval“ (ani Miksáth by to 
nenapísal inak; takto sa v tých rokoch hovorilo šetreniu, ušetreniu 
peňazí) svojej tete kúpil dom. Pri ďalšej návšteve jej doniesol 
vlastnoručne namaľovaný obraz. U Bariakovcov  - Koškárikov-
cov ho mali do konca januára 1945. Vtedy si ho odniesol so sebou 
rumunský dôstojník, ktorý bol u nich ubytovaný. Nepochybne išlo 
o dobre vzdelaného človeka, keď podľa signatúry postrehol, kto je 
autorom pekného obrazu. 
Počas návštev v M. Kameni sa Mikszáth často zastavil v zámku u 
baróna Antona Balašu. Rýchlo sa skamarátili, lebo A. Balaša mal 
veľký vzťah k zbieraniu starožitností a umeleckým dielam. Dialo 
sa tak v rokoch 1860 – 70 (vtedy A. Balaša prišiel o zámok a emig-
roval do Švajčiarska). Túto skutočnosť potvrdzuje  text Mikszá-
thovej skvelej, ak nie v najlepšej poviedke Čierny záprah. Tému 

na jej napísanie našiel práve tam. Citujem z Mikszáthovej po-
viedky: ,,K čierneho záprahu sa viažu rozličné legendy. 

Mních Fulventius Ráskó, ktorý žil začiatkom 18. 
storočia na Modrokamenskom hrade Balas-
sovcov, v obsiahlej kronike zachytil rozličné 
príhody sklabinského čierneho záprahu, čo ani 

prach nezvíri, ani stopy nezanecháva, a to tak, 
ako kolovali v podaní ľudu.” A na záver kroniky 

páter poznamenal: ,,Ja subscriptus som na vlastn-
je oči videu čudesni koč die 27. Decemris 1718 v 

noci, čo čierna boua sťa smola. Notabene non nox fu-
it nigra, sed curriculum et equi. (Poznamenávam, že 

nie noc, lež koč a záprah boli čierne.).” Ešte dodávam, 
že hlavnými hrdinami poviedky sú Modrokamenčania 

otec a dcéra Kobolíkovci. Je veľmi pravdepodobné, že ide 
o jemnú zmenu priezviska Kobovkovcov, ktorí v tom čase 

v Modrom Kameni žili.” 

Neveľká a predsa veľká kniha 
(O preklade poviedok Kálmana Mikszátha Evou Šoóšovou) 

S menom Eva Šoóšová sa čitatelia Pokroku stretávajú pravidelne v kratších či dlhších intervaloch už 
zo dvadsať rokov. S pár ďalšími dámami (áno, dámami) z Veľkého Krtíša je ambasádorkou kultú-
ry, ušľachtilej činnosti, ktorá nie je náhodou ženského rodu. Možno si sama v dávnejších rokoch, 
keď pôsobila ako učiteľka, neuvedomovala, že po odchode do dôchodku sa z nej stane dramatička.

 – PaedDr. JÁN FEKETE - 

 Prebal knihy  
 HLAS ZVONA  
 RODNEJ DEDINY s jej autorkou.  

EVA ŠOÓŠOVÁ
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Tento týždeň vás hneď v jeho 
začiatku dobehnú neodkladné 
pracovné povinnosti, ktorých 
bude naozaj neúrekom. Tieto 
budú previazané na spoluprácu, 
ktorej výsledok bude pod vply-
vom okolností ohrozený. Keď 
budete konať intuitívne, zvráti-
te aj túto hrozbu, ktorou sa zá-
roveň týždeň preklenie k jeho 
zdarnejšej časti. V tej vás oča-
kávajú slnečné dni plné pohody, 
radosti a cestovania. Jediným 
mráčikom budú vaše vnútorné 
pocity, ktoré veru ružový pod-
tón nebudú mať. Okrem toho si 
ku koncu týždňa dajte pozor na 
všetky súvislosti prepojené na 
bývanie, ktoré by mohli vypáliť 
vo váš neprospech a siahať až k 
veľkým problémom, ktoré vám, 
ako aj samotnej rodine, „zava-
ria“ do blízkej budúcnosti.   

Vás, milí Býci, potrápia vaše de-
ti, budete im s nepochopením 
veľa vecí vyčítať a dôraz budete 
klásť na zodpovednosť, ktorej 
ste verným zástancom. Tieto ve-
ci sa však nebudú diať náho-
dou, cieľom je, aby ste sa aj vy 
preniesli do čias vašej mladosti a 
aspoň trochu sa uvoľnili a do 
svojho vnútra pustili menšie, 
šantiace dieťa. Krásna idylka 
zavládne vo vašom súkromnom 
živote, kde by ste si určité veci 
mali lepšie naplánovať, inak va-
še spoločné plány stroskotajú. 
Oči vám na čas „zatemní“ vidi-
na úspechu a prosperity, čo spô-
sobí u vašej osoby pre okolie ne-
pochopiteľné správanie. Nepre-
háňajte to a radšej sa držte pri 
zemi, preventívne sa ukotvite, 
tam to máte istejšie. Pozor na 
neprajnosť okolia. 

Prišiel čas na odrazenie sa a 
osobnostný posun. Pokiaľ ste 
čakali na vhodný čas, ten práve 
prišiel. Bez strachu a obáv sa 
pozrite smerom vpred, pustite 
sa všetkého nefunkčného a pre 
vás zaťažujúceho. Stále ste sa 
vedome aj podvedome sťažovali 
v každom smere, teraz sa ukáž-
te, máte možnosť zvrátiť to. 
Buď prijmete životné výzvy, 
ktoré sa vám ukážu alebo „ľah-
nete popolom“ vo svete, ktorý sa 
vám už dávno nepáči a vôbec 
vám nevyhovuje. Máte povolené 
zapojiť aj vnútornú kalkuláciu 
(s mierou, bez ublíženia iným), 
ktorá sa stane miernym odrazo-
vým mostíkom. Základom k 
vášmu úspechu je „dôležitosť“, 
ktorú v prepojení na osobnostný 
úspech potláčate.

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Hneď v pondelok vás po hlave 
ovalí nečakaná nepríjemnosť 
(nezabudli ste náhodou na nie-
čo?) Ak to dáte na poriadok a to 
priam bleskovou rýchlosťou, 
tak ste si problémy v nadväz-
nosti na priamu konfrontáciu 
pre tento týždeň vyčerpali. Po-
tom nastúpi pokojnejšie obdo-
bie, ktoré by ste si mali vychut-
nať plnými dúškami, ale do 
nejakých výrazných zmien sa 
nepúšťajte, zbytočne by ste si 
plynulosť dní komplikovali 
vnútornými žabomyšími voj-
nami. Vojna by sa však konala 
iba s jedným vojakom a to len a 
len s vami. Nechajte pracovať 
zákony príťažlivosti, stačí si len 
priať a vizualizovať to, po čom 
túžite. Správu súvisiacu s vaším 
súkromím prijmite pokorne a 
bez zbytočného cirkusu. Na to 
sa viaže fakt, že viac času by ste 
mali tráviť so svojimi polovič-
kami.

Týždeň začnete s obrovskou 
dávkou sviežosti a dynamiky, 
ktorú budete okolo seba roz-
sievať na všetky strany všade 
tam, kde sa zjavíte. Zúročte to 
na všetkých poliach a v každej 
oblasti, kde sa to bude dať. Pri-
oritne však v práci, kde môžete 
dosiahnuť priam divy a to s veľ-
kou ľahkosťou a priam bez 
námahy. Podporu nájdete aj v 
šťastene, ktorá sa neunavila, ale 
našla si vás cielene. Budete na-
predovať ako rozbehnutý vlak, 
ktorý nebude možné zastaviť. 
Keď to bude potrebné, predsa 
len pribrzdite, inak sa vám všet-
ko vymkne spod kontroly a je 
pravdepodobné, že narazíte čel-
ne do múru (prekážky), ktorý je 
možné obísť. Pripravte sa na 
nečakané pozvanie, ktoré by ste 
nemali odmietnuť.

Zamerajte sa na všetko, čo je 
vám veľmi blízke. Zveľaďujte si 
svoj život, priestor a zázemie, z 
ktorého budete v budúcnosti 
vždy vychádzať. Viac by ste sa 
však mali sústrediť na peniaze a 
systém s nimi súvisiaci. Práve s 
peniazmi zvádzate večný boj, 
ktorý častejšie prehrávate.
Zásoby nikdy nie sú na zaho-
denie, zamyslite sa nad tým. 
Každú väčšiu investíciu si rozo-
berte na drobné aj s výhľadom 
na budúcnosť. Je vysoko prav-
depodobné, že v tomto období 
začnete riešiť predaj, či kúpu 
nehnuteľnosti, kde by ste mali 
zohľadniť aj skryté, okom ne-

viditeľné záležitosti. Je nanajvýš 
potrebné, aby ste v tomto obdo-
bí držali spolu s rodinou.  

Budete sa oháňať na všetky 
strany. Prioritne budete riešiť 
vzťahy a konkrétne ten najsil-
nejší cit, akého je človek 
schopný a tým je láska. Budete 
v tom až po uši a niektorí z vás 
spadnú práve do osídiel zakáza-
nej lásky. A čo s tým? Nuž nezá-
visle od toho, čo vám bude vaše 
srdce našepkávať, bude potreb-
né a zároveň sa bude od vás oča-
kávať, že budete prihliadať na 
všetko, čo to bude so sebou 
prinášať. Okrem lásky vás čaká 
možnosť zmeny práce. Ponuka 
príde nečakane a času na ro-
zmyslenie bude pramálo. Pokiaľ 
už z vašej strany rozhodnutie 
padne, stojte si za ním, neoch-
vejnosť v tomto prípade nemá 
žiadne miesto. Viac si vážte aj 
svoje zdravie.

Do pozoru vás dostane človek, s 
ktorým ste boli úzko previazaní 
v minulosti, a tak nastane situá-
cia, v ktorej budete priamo kon-
frontovaní s tieňom minulosti, 
ktorý má pre vás sladkohorkú 
príchuť. To, ako sa toto stretnu-
tie ukončí, bude závisieť od vašej 
vnútornej sily a od toho, či 
odoláte mámeniu vôd, v ktorých 
ste už plávali. Či už to bude na 
úkor toho, čo ste si do dnešného 
dňa vybudovali, vrátane po-
skladania svojho v minulosti zra-
neného vnútra, je to len a len na 
vašom rozhodnutí. Nemáte v lás-
ke, keď je na pracovisku ukazo-
vané prstom práve na vás, tak 
potom to nerobte ani vy. Okrem 
tejto neľahkej dilemy vám dni 
ponúknu čas strávený s priateľmi.

Rozkolísanosť dní je presne to, 
čo vám do tohto týždňa vnesie 
chaos a neusporiadanosť. Nebu-
dete vedieť, kde vám hlava stojí. 
Budete sa rozhodovať medzi 
prácou, svojimi koníčkami a sú-
kromím, chcete všetko a naraz. 
Nuž, ale to nepôjde, nech by ste 
sa ako veľmi snažili. Ak chcete 
menší návod, riaďte sa počasím 
a svojím vnútorným naladením 
a pekne si do každého dňa zahr-
ňte iba jednu zo záležitostí. Nič 
vám neujde, to len vy budete 
ako na baterky, nezvládnuteľní 
a nekorigovateľní, v skratke -  
ako odtrhnutí z reťaze. Z tohto 
chaosu vás vytrhnú zdravotné 
problémy a ťažkosti, ktoré opa-
kovane vykuknú u rodinného 
člena. Nestresujte, sú to problé-

my, ktoré síce vykúkajú 
priebežne, ale pravidelne, nuž 
viete, čo máte robiť. 

Vy budete viac riešiť životy a 
problémy  iných, na rozdiel od 
tých vašich. Je zrejmé, že záleži-
tosti iných ľudí (priateľov) sa 
riešia jednoduchšie ako tie vlast-
né. Je fajn, že chcete pomáhať, 
len buďte trochu viac ohľadupl-
nejší a sem-tam použite aj ser-
vítku na pusu, inak to dopadne 
zle a hádajte, na koho bude po-
ukazované? Presne tak, padne 
to na vaše „triko“. Nezamotá-
vajte sa tam, kam vaše oko ne-
vidí a vaša ruka nedosiahne. Čo 
sa týka vašich vecí, urobte si po-
riadok na stole v práci, pokra-
čujte doriešením vzťahových 
nezrovnalostí, či už doma alebo 
v práci.  

Budete veľmi citliví a predvída-
ví, preto každé klamstvo, ktoré 
sa, či už omylom alebo cielene, 
čo i len obtrie o vaše uši, veľmi 
rýchlo prekuknete a tým za-
bránite menším pohromám. Čo 
sa týka vašich osôb, môžete oča-
kávať len samé dobré a pekné 
veci. V prvom rade neodmietni-
te človeka, ktorý už dlhší čas 
bojuje o vašu priazeň. Venujte 
mu aspoň jedno stretnutie a 
nenechá vás to chladnými, z 
čoho môže vzniknúť nielen silné 
a pevné priateľstvo, ale aj horú-
ce vzplanutie. Počas týchto dní 
by ste za  žiadnych okolností ne-
mali zmýšľať a už vôbec nie 
konať na materiálnej úrovni. 
Kroky, ktoré by ste urobili, by 
ublížili (je jedno, či oprávnene 
alebo nie) vášmu renomé. 

Príliš veľa plánov si nerobte, 
väčšina z nich stroskotá. Je čas, 
aby sa Rybičky, ktoré potrebujú 
mať všetko pod kontrolou, ne-
chali unášať plynúcimi dňami a 
pripustili si improvizáciu, s kto-
rou, či už ako slovom alebo vý-
znamom, bojujú ako „draci“. 
Čím viac sa vzpierate prirodze-
nému chodu udalostí a snažíte 
sa ich ovplyvňovať a mať na 
nich aký-taký dosah, o to viac 
vám väčšina vecí padá a rozsýpa 
sa na prach. Nalaďte sa na to, že 
po celý týždeň budete zasypávaní 
komplimentami, tak sa ich po-
kúste prijať bez akýchkoľvek 
rozpakov, a už vôbec nepoužívaj-
te vyvrátenia týchto tvrdení, je-
dnoducho sa z toho tešte a o to 
viac budete mať príjemnejšie dni. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 
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np-4911 0905 358 389  
Cena: 8,00 €/m2

 Predáme v Modrom Kameni na Strhárskej ceste 
pozemok s výmerou 4 202 m2 orientovaný na juh. 

Voda na pozemku, dostupné ostatné siete. 
Zatiaľ je vedený ako trávnatý porast, 

je však zaradený v územnom pláne mesta. 

np-4912 0905 358 389

 Predávate alebo kupujete dom či byt ? 
Najskúsenejší realitný maklér je Vám k dispozícii. 

Navyše som aj najlacnejší. Ing. Milan Chamula, 
Nataly reality, s.r.o., 

(na starej slobodárni vo Veľkom Krtíši). 

 0905 358 389 np-4910

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu

 
 Predám dvojpodlažný 
rodinný dom v obci Glabu-
šovce -  po rekonštrukcii. 
Cena dohodou. 
 0944 466 218.       np – 483

 Súrne kúpim menší lac-
nejší zachovalý domček v 
Modrom Kameni. 
 0910 664 145.        np – 237

 Kúpim prerobený jednoiz-
bový byt vo Veľkom Krtíši. 
Podmienkou je väčšia kuchy-
ňa, kvalitné vymenené ra-
diátory a podlahy. 
 0910 664 145.          np- 260 

 Predám 1 – izbový slnečný 
byt na B. Nemcovej 13 vo V. 
Krtíši, VII. poschodie. Bez-
pečnostné dvere + plastové 
okná. Cena 25 000 €, prípad-
ne dohoda. 
 0911 245 920.         np – 443

 Kúpim 1-izbový byt 
  0902 302 102          np-513

Nehnuteľnosti

 Prenajmem 1 – izbový 
byt v centre – SNP č. 13, 
II. poschodie, prerobený, 
zariadený. Cena 249 € 
    - vrátane energií 
 0907 315 161   np – 502 

 Kúpim na splátky rodinný 
dom (do 23 000 €) blízko V. 
Krtíša. Prvá splátka vo výške 
okolo 30% z celkovej ceny. 
 0949 147 450.        np – 505

 Dám do prenájmu 1 – iz-
bový byt. 
 0907 313 238.      np – 508

 Predám dvere, vnútorné 
pravé, plné. Cena 20 €/kus. 
Zn. Zachovalé.  
 0907 178 366.        np - 484

 Predám za symbolickú 
cenu 20 € vysávač – vodník.
 0910 989 479.   np – 379

 Predám úplne nový, raz 
zapnutý tablet SAMSUNG 
Galaxy TAB A1 (T510) s 
10,1-palcovým TFT LCD 
displejom s rozlíšením 1920 × 
1200 px a 32GB úložiskom. 
Vhodný pre deti i dospelých, 
jednoduchý na ovládanie. 
Cena: 185 €. 
 0905 186 139.       np - 475
 
 Predám nový tyčový vysá-
vač zn. ROVUS. 
 0907 850 917.  np – 429  

 Predám novú veľkú obý-
vaciu stenu so zrkadlami, 
masážny vankúš, TV Orava, 

Zariadenie
do domácnosti a firmy

boxovacie vrece s rukavica-
mi, topánkareň, nový tablet, 
nový notebook, hrací moni-
tor s klávesnicou, 2 kovové 
regále, 2 ľahké garniže, det-
skú farebnú  otáčaciu stolič-
ku.   0908 932 198. np - 497

 Predám náhradné diely na 
Ladu. 
 0910 505 028.      np – 469

 Predám Škodu Fabiu, r. v. 
2005, zachovalá, garážovaná, 
bez korózie, letné aj zimné 
pneumatiky, po emisnej aj 
technickej kontrole. 
  0907  563 580.     np –  501

 Predám detský bicykel Ve-
dora za 80 € a bicykle pre do-
spelých VERTEC za 90 € a 
OLTRAM za 50 €. 
 0905 814 369.        np – 488

A u t o  
m o t o

Vykúpim motocykle

Vykúpim motocykle 
zn. JAWA, ČZ, SIMSON 
aj náhradné diely 
 0908 912 928.     np – 481

 0948 291 624 

Vykúpim 
autá (vraky), 
autobatérie, 
staré železo. 
Odtiahnutie 
a odhlásenie 
zabezpečím

np – 389

         ŠPORT

 Potrebujem dať vyťažiť a 
priblížiť 15 m3 drevnej hmo-
ty na Čebovskej bukovine. 
 0908 056 450.        np – 464

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 775
 0918 565 355

 stavebné rezivo  hranoly, 
dosky, strešné laty aj s dopra-
vou za bezkonkurenčné ceny.
 drevené brikety 
- cena 160 € /pal./ tona, 
 palivové drevo štiepané 
buk  90 € /pal./ 1,5 pm. 

n
p

 - 
78

5 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 444

 0905 256 428     np - 445

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom



POKROK14     22. marec 2021

 Predám naštiepané drevo, 
prípadne polienka. 
 0949 218 249.  np – 428  

np – 449    0905 790 110

Ponúkam 
 Štiepané tvrdé drevo 
v klietkach (1m x 1m x 1m) 
                  cena 63 €,

 palivové drevo: buk, cer, 
hrab, agát – predaj aj 1 prm,
                 cena 39 € za prm,  

 AKCIA:  
      Brikety z tvrdého dreva
       cena 192,00 €/paleta,

      Pelety A1 borovica/smrek 
        cena 3,30 €/15 kg 
 CENY PLATNÉ DO VYPREDANIA ZÁSOB

  Chovateľstvo

np
 - 4

12

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

 Predám zajace a ovcu. 
  0915 673 400.       np – 416

 Predám ošípanú, približne 
150 kg. Cena 2 €/kg živej vá-
hy.  0917 874 471.  np – 478

 Predám jahňatá a ovcu. 
Cena dohodou. 
 0915 673 400.        np – 504

 Predám ovce a jahence. 
 0915 615 910.       np – 506

 Predám bravčovú masť – 
cena dohodou. Zn. Sklabiná.
 0904 065 552.  np – 465

 Predám vlaňajšie 
kohúty 
a králiky 

 0911 154 680 
 np – 417

np – 503 0918 181 808

Predaj bio svíň do 180 kg 
Cena 2 €/kg 
Možná 
dohoda 

P r o d u k t y  
a p r e b y t k y

 Prijímam objednávky 
na zemiaky konzumné aj 
sadbové a cibuľu 
 0907 317 220.  np – 425

np 
–49

9

 0908 493 910

Ponúka:
KAČKY
KURENCE
 HUSI, 
MORKY 
A MLADÉ NOSNICE 
PO 5 €/KUS. 

Slovenské Ďarmoty 
BABCSÁN FARMA

 +36 309 258 102 
 +421 950 525 038
 +36 702 811 215

 Predám navrecovanú 
pšenicu 18 €/ q, jačmeň a 
seno v okrúhlych balíkoch 30 
€/ kus – po dohode doveziem. 
Volať od 18.00 – 21.00 hod.  
 0910 519 366.        np - 485 

 Predám balíkovač na malé 
balíky FORTSCHRITT K 
454, ďalej predám podmieta-
cie disky 2 - radové záber 2m 
a rozmetadlo na umelé hnoji-
vo AMAZONE ZA- F 403 - 
cena  dohodou. 
Ďalej ponúkam na predaj 
okrúhle balíky lucerny - výš-
ka balíka 80 cm, cena za 1 ks 
/8, € - dohoda možná. 
 0908 908 206, 
 0918 450 864.         np - 492 

 Čašník s maturitou hľadá 
prácu v okrese Veľký Krtíš – 
zamestnanie nie je podmien-
ka v odbore. Prijmem aj bri-
gádu. 
 0911 714 413.        np – 468

 Hľadám prácu – som vy-
učený poľnohospodár (60 r.),  
pracoval som aj v nábytkár-
skej firme. Prispôsobím sa 
časovo – nebojím sa žiadnej 
práce! 
 0915 441 951.        np – 359

 Hľadám prácu v strojár-
skej výrobe – alebo inde. 
Ponúknite. 
 0949 149 035.        np – 419

S T R O J E a  
N Á R A D I E

B u r z a 
p r á c e

  np - 512

Predám zemiaky 
konzumné 
a kŕmne 

Možnosť dovozu 
 0905 497 133 

 np - 447

 Hľadám prácu strážnika 
alebo prijmem prácu v lese, 
nie som živnostník. 
 0903 130 454.      np – 476
 Hľadám si prácu ako 
strážnik alebo skladník. 
Mám 63 rokov – nastúpiť 
môžem hneď. 
 0905 409 431.        np - 427

 Prijmeme zámočníka 
do zámočníckej dielne. 

Plat 800 €/mesačne 
v hrubom. 

 047 49 110 40, 
 0905 471 624.     np – 487

P o n u k a  
s l u ž i e b

np - 489 0908 568 531

Ponúkame žalúzie za  
najvýhodnejšie ceny. Tiež 
vykonávame opravy a predaj 
rôznych typov žalúzií, vonkajšie 
plastové a hliníkové, rolety, 
markízy, zasúvacie dvere, 
protihmyzové sieťky, textilné 
žalúzie, garážové brány, 
bezpečnostné mreže, plastové 
okná a eurookná.

PRIPRAVTE SVOJ BYT 
A DOM NA SLNEČNÉ DNI:

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

 0915 859 376
np – 448

Prerábky rodinných 
domov, bytových 
jadier, sadrokartón, 
obklady, plávajúce 
podlahy, drobné 
drevostavby.  
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BOBA pohrebné služby s.r.o. Pôtor, 
 Hľadá spoľahlivých chlapov, 

aj predčasných a starobných dôchodcov na príležitostnú prácu 
(výkop hrobov a pohrebné obrady). 

Pracovný pomer formou dohody (plat 3,70 €/hod. v hrubom),  
vodičský preukaz vítaný. 

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na 

 0908 342 507 alebo 0908 884 494

n
p

 –
 4

77

np
 –

 48
2

  0951 220 889 

PONÚKAME VÝŠKOVÉ PRÁCE, 
NÁTERY STRIECH, OPIĽOVANIE 
STROMOV A SERVIS BICYKLOV.
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Keď SFZ v stredu 10. marca 
zverejnil tlačovú správu o tom, 
ako bude pokračovať Sloven-
ský pohár – Slovnaft Cup, 
mnohí jeho priami účastníci 
mali rozporuplné myšlienky. 
„Aktuálny 52. ročník Sloven-
ského pohára – Slovnaft Cupu 
musel byť pre zlú epidemiolo-
gickú situáciu na Slovensku 
pred 4. kolom, ktoré malo byť 
na programe v októbri 2020, 
prerušený,“ znie prvá veta ofi-
ciálneho vyhlásenia SFZ. 
„Mrzím nás, že to nikto s nami 
nekonzultoval. O našom konci 
sme sa dozvedeli z médií. Som 
nesmierne sklamaný,“ povedal 
bezprostredne po oznámení tej-
to skutočnosti JUDr. Stanislav 
Celleng z TJD Príbelce pre por-
tál sportnet.sme.sk.
Predstavitelia riadiaceho orgá-
nu tejto súťaže stáli pred 
neľahkým rozhodnutím – do-
hratie Slovenského pohára je 
totiž dôležité, pretože jeho víťaz 
má zaručenú miestenku do 
európskych súťaží. Na druhej 
strane, amatérske súťaže a tré-
ningový proces regionálnych 
mužstiev je naďalej pozastave-
ný. SFZ preto musel rozhod-

núť, že Slovanft Cup bude po-
kračovať bez klubov z regio-
nálnych futbalových zväzov. 
Zaujímavosťou je, že do aktu-
álnej fázy súťaže sa ich akurát 
v tomto ročníku dostalo viac 
ako obvykle, a to až štrnásť. 
Medzi nimi je aj aktuálne naj-
lepšie mužstvo z nášho okresu – 
TJD Príbelce. Tie v 3. kole na 
konci septembra na domácom 
ihrisku senzačne vyradili FC 
Nitra po góloch Kuráka a San-
torisa 2 : 1. Miernou kompen-
záciou zo strany zväzu je, že 
kluby, ktoré boli z pohára 
nedobrovoľne vyradené, budú 
v jeho ďalšom ročníku priamo 
nasadené do príslušného kola. 
Slovnaft Cup tak bude pokra-
čovať 7. apríla už len s profesi-
onálnymi klubmi dvoch najvyš-
ších líg.

Zápas nehrali šesť 
mesiacov, tri týždne 
na prípravu sú málo 

„Rozhodli o nás bez nás. 
Skromne sme si išli svojou ces-
tou a tešili sa na obrovskú sláv-

nosť. Prišli by sem ľudia zo 
širokého okolia,“ pokračoval 
JUDr. S. Celleng pre spomína-
ný portál. Rozhodnutie SFZ 
bolo hlavnou témou večernej 
relácie RTVS „O športe“ aj v 
nedeľu 14. marca. Prostredníc-
tvom videohovoru bol do nej 
prizvaný aj vedúci muž príbel-
ského futbalu. 
„Mimoriadna situácia si vyža-
duje mimoriadne riešenia a 
myslím si, že rozhodnutie SFZ 
je svojím spôsobom na mieste. 
Bohužiaľ, čakali sme toho naja-
traktívnejšieho súpera, akého 
nám žreb mohol prideliť a 
musím povedať, že sme si ho 
tak troška aj vyprosili, pretože 
náš klub vlani oslavoval jubi-
leum svojho založenia a bola by 
to pekná oslava futbalu v našej 
obci. Nitru sme na jeseň porazi-
li na zelenom trávniku, nie 
nejakou administratívnou chy-
bou ako to bolo v minulosti na-
pr. v prípade Slovana, no, 
bohužiaľ, situácia je taká, aká 
je, a rozhodnutie kompetent-
ných rešpektujeme,“ povedal v 

živom vysielaní RTVS JUDr. S. 
Celleng na margo rozhodnutia 
SFZ. Ako pokračoval, aj keď 
náš okres nepatrí medzi okresy, 
ktoré sú pandémiou postihnuté 
najviac, hráči by na jednej 
strane trénovať chceli, no mno-
hí z nich sa po dlhej prestávke, 
prípadne po prekonaní ochore-
nia COVID-19, budú do trénin-
gového a zápasového tempa do-
stávať dlho. 
„Individuálne tréningy určite 
nebudú plnohodnotnou náh-
radou skupinových tréningov, 
ako ich poznáme z obdobia 
pred pandémiou. Návrat do 

futbalu nebude ľahký pre ni-
koho, tretina našich hráčov 
COVID-19 už prekonala a časť 
z nich mala dokonca aj ťažší 
priebeh,“ hovorí predstaviteľ 
TJD Príbelce. Na jeho slová 
plynule nadviazal tréner TJD 
Miroslav Gluch, ktorý pre PO-
KROK povedal, že rozhodnutie 
vedenia súťaže rešpektuje. 
„Videli sme, že regionálne 
zväzy hovoria o tom, že pred 
reštartom súťaže budú muž-
stvá môcť trénovať dva či tri 
týždne. Na prípravu po takej  
dlhej prestávke je to však veľ-
mi málo. K tomu treba do toho 
zarátať aj fakt, že pandémia 
zasiahla aj mnohých hráčov, 
ktorých návrat do formy, akú 
mali minimálne na jeseň, bude 
trvať o to dlhšie,“ hovorí skúse-
ný tréner a bývalý hráč SFM 
Senec. Aj jeho však mrzí, že zá-
pas proti úradujúcemu maj-
strovi sa nekonal v pôvodnom 
jesennom termíne. 
„Treba povedať, že Slovan na 
jeseň nemal takú formu, akou 
sa prezentuje dnes, keď bez 
problémov strelí Trenčínu šesť 
gólov. My sme na jeseň mali v 
nohách osem ligových kôl, tri 
zápasy pohára, boli sme výbor-
ne rozohraní a po zápase s Nit-
rou sme videli, že sme vo veľmi 
dobrej forme. Nevravím, že vte-
dy by sme Slovan porazili, no 
zápas by sme odohrali určite so 
cťou,“ pokračoval M. Gluch. 
Pripraviť sa na hocijaký zápas 
podľa neho trvá niekoľko týž-
dňov, obzvlášť pripraviť sa na 
klub akým je Slovan. „Na taký 
zápas potrebujeme mať v 
nohách aspoň päť prípravných 
zápasov a niekoľko týždňov 
tréningov. Aj preto rozhodnutie 
SFZ rešpektujem,“ dodáva.
Ďalším hľadiskom, prečo toto 

Zväz rozhodol, že ŠK Slovan do Príbeliec definitívne nepríde
Kým hráčov Príbeliec mrzí, že si na ihrisku nezmerajú sily s naj-
lepšími hráčmi, akí po slovenských trávnikoch behajú, tréner TJD 
Príbelce rozhodnutie Slovenského futbalového zväzu rešpektuje. 

Hráčsky káder Príbeliec sa každoročne dopĺňa 
veľmi citlivo a výsledkom je vyvážený kolektív.

Jesenné víťazstvo nad fortunaligistom sa 
rýchlo roznieslo do všetkých kútov Slovenska.

Pre JUDr. Stanislava Cellen-
ga by privítanie belasých na 
príbelskom ihrisku zname-
nalo obrovskú oslavu futba-
lu v tejto obci.

Tréner MIROSLAV GLUCH 
rozhodnutie kompetentných 
orgánov plne rešpektuje.

(Pokračovanie na str.17) 



POKROK 17   22. marec 2021

rozhodnutie berie, je aj fakt, že 
v apríli by sa muselo hrať v 
Príbelciach bez divákov. Tých 
by na miestne ihrisko za nor-
málnych okolností prišlo mini-
málne 1500. Svoje o tom vedia 
ŠK Vinica či FK Slovenské 
Ďarmoty, kde sa belasí už v 
minulosti predstavili.
 Ako dodal tréner Príbeliec na 
záver, to, že Slovan do Príbeliec 
napokon nepríde, ho mrzí naj-
mä kvôli fanúšikom, miestnym 
obyvateľom, funkcionárom a 
najmä kvôli hráčom TJD. Pre 
mnohých z nich by bol tento 
zápas malým finále Ligy maj-
strov, spomienkou na celý život. 
Potvrdil to aj krídelník TJD 
Ľubomír Matikovský: „Keď 
sme postúpili cez Nitru, tak 
jediný súper, ktorého som si 
prial, bol Slovan Bratislava. Po-
chybnosti o tom, že by sa tento 
zápas nemal odohrať, som vte-
dy nemal žiadne a aj cez túto 
ťažkú dobu som stále veril, že 
sa zápas odohrá. Po oznámení 
konečného rozhodnutia som 
zostal smutný a sklamaný, ale 
zároveň to rešpektujem. Verím 

však, že o rok príde k podobné-
mu zápasu, ktorý si už užijeme 
už aj s divákmi.“ Podobné 
pocity nám tlmočila aj letná po-
sila TJD Samuel Gibala, ktorý 
prišiel príbelský stred poľa vy-
stužiť zo Slovenských Ďarmôt. 
Aj keď sa v roku 2019 v drese 
S. Ďarmôt už stretol so sloven-

skou futbalovou špičkou a odo-
hral zápas proti MŠK Žilina, 
na zápas so Slovanom sa tešil 
tak ako ostatní. „Po jesennom 
žrebe sme sa tešili všetci, preto-
že sme mali naozaj dobrú fazó-
nu a hrali sme v dobrej forme. 
Chceli sme si to užiť, avšak 
prilákanie takých zvučných 

mien do nášho okresu by sa ur-
čite nemalo zaobísť bez divá-
kov. Hrať so Slovanom bez 
divákov a bez skupinových tré-
ningov by však nemalo zmysel, 
takže sa s tým musíme zmieriť 
a nateraz sa uspokojiť so skal-
pom len jedného fortunaligis-
tu,“ nechal sa počuť stredný 
záložník S. Gibala.

Bohužiaľ, uplynulé mesiace 
nám zobrali nielen futbal ako 
taký, ale aj ľudí (a najmä ich), 
ktorí ho dlhé roky tvorili a 
milovali. Návrat do obdobia 
spred vyše roka tak naozaj ne-
bude možný. Pozdĺž ihrísk bu-
dú hráči a fanúšikovia hľadať 
niektorých divákov len márne.
Vo februári prišiel o vzácneho 
človeka aj futbal v obci Sklabi-
ná. Vo veku nedožitých 90 ro-
kov odišiel v polovici februára 
na večnosť jeden z priekopní-
kov sklabinského futbalu – Pa-
vel Černoch, st. „Pali báči, ako 
sme ho volali, bol po skončení 
aktívnej kariéry aj funkcioná-
rom klubu, neskôr trénerom i 
členom výboru. Podieľal sa na 
vzostupe klubu a svoje schop-
nosti zanechal aj v okresných 
futbalových rozhodovacích 
štruktúrach, kde zastával fun-
kcie v rôznych komisiách,“ 
hovorí o ňom Jozef Paholík, 
súčasný predseda TJ Družstev-

ník Sklabiná. Ako ďalej pokra-
čoval, P. Černoch, st., od svojej 
mladosti rád športoval. V zim-
nom období sa venoval stolné-
mu tenisu, ale dominantným 
športom bol pre neho práve 
futbal.
 „Patril k tým, ktorí rozvíjali už 
založený klub, a to najskôr ako 
aktívny dlhoročný hráč, neskôr 
z pozície funkcionára. Bol pri 
sláve klubu, a aj pri jeho pá-
doch, svoju aktivitu rozdával či 
už ako futbalový rozhodca a 
dlhé roky pôsobil aj ako pred-
seda športovo-technickej komi-
sie okresného futbalového zvä-
zu,“ pokračuje dlhoročný pred-
seda sklabinského futbalového 
klubu. Po ukončení aktívnej 
hráčskej činnosti viedol v se-
demdesiatych rokoch minulého 
storočia aj mužstvo dorastu, 
ktorý v tom čase pôsobil  v V. li-
ge. Priezvisko Černoch sa ale z 
futbalových trávnikov nevyt-
ratilo ani po tom. K futbalu to-

tiž viedol aj svojho syna Pavla a 
neskôr sa stal fanúšikom aj 
svojho vnuka Martina. 
„Pali báči ani v dôchodkovom 
veku nezastal a naďalej pomá-
hal klubu ako člen výboru pri 
organizovaní futbalu v obci. V 
osobe pána Černocha strácame 
neúnavného kamarátskeho člo-
veka, ktorý nám bude veľmi 
chýbať. Ďakujeme za všetko, 
česť Vašej pamiatke,“ dokončil 
svoje slová Jozef Paholík.
Futbal má v Sklabinej pevné 
miesto už niekoľko desaťročí a 
je pevnou súčasťou okresných i 
krajských futbalových zväzov. 
Stabilita klubu je aj výsledkom 

neúnavnej a dlhoročnej práce s 
mládežou, na ktorú môžu byť 
funkcionári a tréneri sklabin-
ského klubu právom hrdí. 
Tento klub už desaťročia vy-
chováva hráčov, ktorí robili a 
stále robia dobré meno sklabin-
ského futbalu v celom regióne. 
Okrem toho, v Sklabinej sa 
neraz stalo, že v jednom zápase 
spolu nastúpili aj otec so sy-
nom. Príkladom je zápas V. ligy 
z júna 2019, kedy v červeno-
bielom sklabinskom drese spolu 
nastúpil na pozícii stredného 
obrancu štyridsaťročný Tibor 
Žingor, ktorý dirigoval o líniu 
vyššie hrajúceho svojho osem-
násťročného syna Tibka. Tento 
moment si dobre zapamätal aj 
otec T. Žingora a Tibkov starý 
otec Jaroslav, ktorý ich povzbu-
dzoval z tribúny, prípadne stál 
opretý o plot v kúte ihriska, kde 
mal svoje stále miesto. 
„Jaroslav Žingor si podobný 
moment už, bohužiaľ, nikdy 
nebude môcť vychutnať. Náš 
verný fanúšik navždy opustil 
sklabinskú futbalovú rodinu 
2. marca vo veku nedožitých 69 
rokov. Jaroslav Žingor, st., bol 
nielen hráčom Sklabinej, ale 
pôsobil zároveň aj ako člen vý-
boru. Česť jeho pamiatke,“ do-
plnil Jozef Paholík.

  Sklabinský futbal smúti  
O niekoľko týždňov sa futbalové ihriská znova naplnia malými i 
veľkými futbalistami. Tí budú postupne dobiehať to, čo im uply-
nulé mesiace zobrali. Odhliadnuc od toho, že samotní hráči si v pr-
vých zápasoch s neposlušnou loptou na ich kopačkách nebudú  ty-
kať, do stavu spred roka a pol, keď regionálny futbal ešte naplno 
fungoval, sa však už nikdy nevrátime. Futbal sa hrá hlavne pre 
ľudí, ktorí si na štadióny chodievajú užiť zápas svojho mužstva, s 
ktorým sú spojení rôznymi väzbami. 

PAVEL ČERNOCH, st., zane-
chal v sklabinskom futbalovom 
klube nezmazateľnú stopu.

Fanúšikov, akými boli P. Černoch, st. a J. Žingor, st. je čoraz 
menej a menej. Preto si ich vážme, kým môžeme. -ŠK-

Jedným z klubov, ktoré v pohárovej súťaži budú pokračovať, je aj AS Trenčín. Ten sa do ďalšieho 
kola dostal po tom, čo bol jeho súper -  MŠK Spišské Podhradie, zo súťaže vyradený rovnakým spôso-
bom ako TJD Príbelce. Aj v tejto obci by privítanie fortunaligistu znamenalo veľký sviatok futbalu. 
Vedenie AS Trenčín si to uvedomilo, a preto prišlo s pekným gestom – ak by žreb tieto mužstvá znova 
nespojil, zástupcovia trenčianskeho klubu poslali na Spiš slovo, že vzájomný zápas proti sebe určite 
odohrajú. S otázkou, či nad niečím podobným neuvažuje aj klub z hlavného mesta, sme sa opýtali 
priamo zástupcov ŠK Slovan Bratislava. „Vážime si všetkých našich fanúšikov po celom Slovensku a 
rovnako si ceníme vždy vysoký záujem, ktorý vyvolá príchod Slovana Bratislava do menších obcí či 
miest v rámci Slovenského pohára. V dobe, ktorú aktuálne žijeme, v ktorej sa veci menia z minúty na 
minútu, je veľmi ťažké čokoľvek sľubovať alebo sa k čomukoľvek zaväzovať. Naša situácia z pohľa-
du zápasového programu či plánu prípravy je odlišná v tom, že nás v lete čakajú kvalifikačné kolá 
európskych pohárov, čo ovplyvní program prípravy i samotný zápasový program počas sezóny. Rov-
nako máme v mužstve množstvo reprezentantov, ktorí cez asociačné termíny reprezentujú svoje kra-
jiny. Uvidíme, čo prinesú najbližšie mesiace, čo prinesie nová sezóna a aká bude zdravotná situácia, 
ktorá priamo ovplyvňuje šport a futbal na mládežníckej úrovni či v rámci nižších súťaží. Aj v nedáv-
nej minulosti sme nielen v rámci pohára, ale aj počas prípravy, v rámci možností radi chodili na zápa-
sy po celom Slovensku. Vždy to však závisí na zápasovom programe a v súčasnosti aj na celkovej situ-
ácii,“ vyjadril sa pre POKROK Ing. Tomáš Schügerl z ŠK Slovan.

-Mgr. ŠTEFAN KOČI, foto: ŠK, archív TJD -

Napodobní Slovan gesto Trenčína? 

(Dokončenie zo str. 16)
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Brány pre váš domov
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 Vykupujem staré kroje 
a šatky kašmírové, 
brokátové a štofky 
a odkupujem starožitnosti. 
  0908 627 952.       np – 422
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np – 434

 Predám horský bicykel. 
Cena 25 €. 
 0948 782 666.  np – 515

Rušno mali 
aj dobrovoľníci

V stredu, 3. marca, boli hasiči 
privolaní do Kováčoviec, kde 
bol telefonicky ohlásený požiar 
suchej trávy a krovia. Okrem 
cisternového automobilu so 
štyrmi príslušníkmi z hasičskej 
stanice v Modrom Kameni 
smerovali na miesto požiaru aj 
dobrovoľní hasiči zo Záhoriec a 
Želoviec. Po príchode na miesto 
zásahu zistili, že horí suchá trá-
va a krovie v extraviláne obce. 
Profesionálny spolu s dobro-
voľnými hasičmi požiar uhasili 
s použitím vysokotlakových 
prúdov vody z cisternových au-
tomobilov a jednoduchých ha-
siacich prostriedkov.
Druhý z požiarov, ktorý prí-
slušníci OR HaZZ V. Krtíš ha-
sili na začiatku mesiaca, vypu-
kol vo Veľkej Čalomiji. Po prí-
chode na miesto zásahu zistili,  
že horia vnútorné priestory bu-
dovy – lekárne a to v štádiu 
horenia. Príslušníci požiar uha-
sili dvomi vysokotlakovými 

prúdmi vody z cisternového au-
tomobilu. V dôsledku silného 
zadymenia bol priestor odvet-
raný využitím pretlakového 
ventilátoru. 
Po uhasení požiaru bol priestor 
prekontrolovaný pomocou ter-
mokamery pre možné skryté 
ohniská požiaru. Príčina požia-
ru je v štádiu šetrenia. Aj v tom-
to prípade boli na mieste okrem 
šiestich profesionálnych hasičov 
aj DHZO Vinica, DHZO Chras-
tince a DHZO Želovce.   
 

Strom na ceste
Spadnutý strom medzi obcami 
Nenince a Čebovce bol dôvo-
dom na zásah príslušníkov 
HaZZ v pondelok 8. marca 
2021. Na miesto boli vyslaní 
štyria hasiči, ktorí po príchode 
na miesto zistili, že spadnutý 
strom tvoril prekážku v oboch 
jazdných pruhoch. Príslušníci 
strom popílili s použitím moto-
rovej píly, vozovku očistili a ná-
sledne umožnili prejazd v 
oboch jazdných pruhoch.

Za 5 dní 3 požiare 
V stredu 10. januára smeroval 
hasičský cisternový automobil 

zo stanice v Modrom Kameni k 
obci Sklabiná. Hasiči po prí-
chode k miestu požiaru zistili, 
že horí komunálny odpad v ex-
traviláne obce a požiar uhasili s  
použitím vysokotlakového prú-
du vody z cisternového automo-
bilu. O dva dni na to – 12. mar-
ca, bol ohlásený požiar v Kiaro-
ve.
K šestici príslušníkov HaZZ sa 
pri hasení požiaru pridali aj 
ďalšie sily a prostriedky DHZO 
Želovce. Po príchode na miesto 
zásahu zistili, že sa jedná o 
požiar strechy a interiéru prí-
stavby rodinného domu v po-
kročilom štádiu horenia. 
Príslušníci požiar uhasili s po-
užitím dvoch vysokotlakových 
prúdov vody z cisternových au-
tomobilov za súčasného oc-
hladzovania strechy rodinného 
domu. Po uhasení požiaru bol 
priestor prekontrolovaný po-
užitím termokamery. Pri 
požiari sa nezranila žiadna oso-
ba, príčina požiaru je v štádiu 
šetrenia.
V nedeľu 14. marca zalarmova-
li hasičov aj obyvatelia domu zo 

Stredných Plachtiniec. Po prí-
chode na miesto zásahu hasiči 
zistili, že horeli sadze v komí-
novom telese. Príslušníci na 
mieste zásahu aj v tomto prípa-
de prekontrolovali priestor 
komínového telesa pomocou 
termokamery pre možné skryté 
ohniská požiaru.

Asistovali 
zdravotníkom 

V polovici marca boli hasiči z 
OR HaZZ V. Krtíš privolaní aj 
k dvom prípadom, kedy asis-
tovali zdravotnej záchrannej 
službe. V prvom prípade sa tak 
stalo 10. marca, keď asistovali 
pri transporte pacienta v 
ohrození života do sanitného 
vozidla na Ul. P. O. Hviezdosla-
va vo V. Krtíši. Z toho istého 
dôvodu boli hasiči privolaní 12. 
marca aj do obce Obeckov. Ha-
siči na mieste zásahov transpor-
tovali postihnuté osoby pro-
stredníctvom evakuačných no-
sidiel do sanitného vozidla, kto-
ré následne zabezpečilo trans-
port do zdravotníckeho zaria-
denia.
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