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Človiečik, vitaj medzi nami! 
Najväčšie sú tie zisky, ktoré život vkladá do kolísky. 

V jednej z nich už sladko dýcha Vaše šťastie, Vaša pýcha. 
V lučenskej nemocnici sa narodilo jedno bábätko z nášho 

okresu: 16. 3. Bryan zo Zombora.  
Dieťatku a jeho rodičom želáme veľa zdravia a šťastia. 

Opustili nás
Je ticho po bolesti, je celkom blízko 
ku hviezdam. Pozdravy na stuhách 
a na rozlúčku veršov pár... 
12. 3. Ernest Péli (*1955) z Lučenca, 
14. 3. Ján Ďura (*1963) z Malých 
Stracín, 16. 3. Miroslav Novák (*1974) z Horných Strhár, 
16. 3. Katarína Botošová (*1973) z Veľkej nad Ipľom, 
17.  3. Mária Vaňovičová (*1934) z V. Krtíša.  
                                                                  Česť ich pamiatke! 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás náhle opustila 
naša milovaná manželka, mamička, starká 

TERÉZIA KUKUČKOVÁ z Pôtra vo veku 71 rokov. 
Odišla vzácna bytosť, ktorá rozdávala svoju lásku a dobrú 
náladu okolo seba. Veľmi bude chýbať nielen nám, ale aj 
všetkým tým, ktorým nezištne vo dne i v noci pomáhala ako 
príbuzná, suseda i v rámci svojej práce ako zdravotná ses-
tra. S hlbokou láskou a úctou sa navždy lúči a za všetko 
ďakuje manžel Koki, deti Ivana, Jožko a Rado s rodinami, 
súrodenci Borka, Hanka, Helka, Janko a Hela, Maňa z 
Martina, ako aj Majka a Hanka s rodinami, príbuzní a všet-
ci známi. S láskou a stálou spomienkou Ťa majú vo svojich 
srdiečkach Tvoje milované vnúčatá, ktorým budeš navždy 
chýbať. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám vyjadrili sústrasť 
nad stratou našej milovanej mamičky a manželky. Je nám 
veľmi ľúto, že sme jej ešte nemohli dať 
posledné zbohom. Na jej poslednú 
cestu ju vyprevadíme v čase, keď 
nám to situácia dovolí, aby 
sme sa s ňou rozlúčili 
v kruhu tých, ktorí 
ju milovali a vážili si ju. 

  Už privial osud opäť čas...

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás 10. 3. 2021 
navždy opustila naša drahá maminka, starká a prastarká

 MARTA ČERNÍKOVÁ 
vo veku nedožitých 88 rokov z Malých Stracín.  

Ďakujeme  všetkým, ktorí sa s ňou mohli prísť rozlúčiť 
na jej poslednej ceste alebo boli v duchu s nami.

Ďakujeme pani farárke Mgr. Iane Marii Stiasni, starostke obce 
Táni Káššayovej a  pohrebnej službe BOBA, ktorí pripravili 
13. 3. 2021 dôstojnú a dojemnú rozlúčku na malostracinskom 

cintoríne s našou drahou zosnulou. Zároveň ďakujeme aj 
zamestnancom Zariadenia pre seniorov pri VšNsP, n.o., 

vo V. Krtíši ako aj lekárom, zdravotným sestrám a sanitárkam 
interného oddelenia za zdravotnú starostlivosť a opateru. 
Stále budeme s láskou spomínať – dcéra Evka s manželom 
Jožkom, vnuci Jožko a Milanko s rodinami a syn Milanko 

s dcérami Monikou a Martinkou. Navždy zostane 
aj v srdiečkach milovaných pravnúčat Stelky, 

Samka, Miška, Adamka a Alicky, ktoré 
neskonale milovala. Ďakujeme Bohu, 

že jej bolo dopriate sa s nimi dožiť 
požehnaného veku, a tak ako my všetci sme 

zastávali veľké miesto v jej srdci,  aj my
 ju budeme navždy ľúbiť, nikdy na ňu 

nezabudneme a najmä pravnúčatká 
jej posielajú bozky do nebíčka. 

S úctou a láskou sa lúči celá rodina a známi. 

  Navždy máš miesto v našich srdciach 

... pre ktorý srdce puká zas. 
Už poznáš ten cit prázdnoty, keď život
 druhú šancu nedá Ti. Hoc´ nemožné je
 naspäť vrátiť čas, zo života svojho 
bys´ venovala časť pre chvíľku jednu 
jedinú, čo zmiernila by vinu nevinnú. 

A potom v omši, ktorú slúžiť dáš, 
Boh opäť v jedno spojí zas, 

čo na Zemi osud splietal vám, 
uštedriac tak mnoho rán. Tak dopraj 
duši v nebi pokoja, nech rany tvoje 
opäť sa zhoja. Veď život smrťou 

nekončí, to každá hviezda povie Ti.

Áno, raz každý musí odísť tam, 
odkiaľ už niet cesty späť. 

Raz každý vo svete živých musí 
svoju lásku zanechať, všetko, 

čím žil, čo mal rád. 
Aj naša drahá mamička odišla 

a my môžeme na ňu už 
len s láskou spomínať. 

Tak veľa sme jej ešte chceli povedať,
 no naše slová lásky už napíše 

iba odlesk sviečok na nebo, 
ako nám bude navždy veľmi chýbať. 

Po tmavej noci, nadránom, 
keď svitalo, prišiel nový deň, 

odišiel si tíško spať svoj večný sen. 
Žil skromne a tešil sa na každé ráno.

 Takých ľudí, ako si bol Ty, 
je na svete málo. Kto sa zmieri 

so životom, zmieri sa aj so smrťou.
  

Dňa 5. 4. 2021 si viac ako inokedy
 pripomenieme pamiatku nášho milovaného manžela, 

ocka a starkého 
LADISLAVA ŠALAMONA (*28. 5. 1952) 

zo Slovenských Ďarmôt, ktorý nás opustil vo veku 
nedožitých 68 rokov. 

S hlbokou úctou a láskou spomína celá rodina a známi. 

Smutný rok bez Teba 

 Dňa 13. marca 2021 nás opustila 
naša drahá manželka, mama a babka 

ALŽBETA KILMAJEROVÁ 
vo veku 64 rokov zo Slovenských Ďarmôt. 

Ktorí ste ju poznali, spomeňte 
si na ňu v modlitbách spolu snami. S láskou a úctou spomínajú 
manžel Vladimír, syn Martin s rodinou, syn Vladimír s rodinou 

a dcéra Erika s rodinou.

Odišla si, my zostali sme v žiali 
Bolesťou unavená tíško si zaspala,

zanechajúc všetkých, čo si mala rada.
Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti, 
nech Ti dá Pán Boh večnej milosti. 
Odišla si od nás, zostali sme v žiali, 
no vždy budeš žiť v srdciach tých,

 ktorí Ťa mali radi.

Spoločenská rubrika
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Som škola ako každá ďalšia. A 
predsa som iná! Stojím tu nie-
koľko rokov a zažila som mno-
ho generácií žiakov, veľa ich ús-
pechov, radostí a pokrokov. 
Rástli mi rovno pred očami a 
zakaždým mi je ľúto, keď sa s 
nimi musím rozlúčiť, pretože 
sú už veľkí a odchádzajú 
študovať na strednú školu to, 
čo bude ich povolaním v do-
spelosti. Možno aj Tvoja mami-
na alebo ocko boli mojimi žiak-
mi?! Spýtaj sa ich na to! Veď 
možno aj to je dôvod, prečo Ťa 
sem prídu zapísať do prvého 
ročníka??!
Vždy sa najviac teším práve na 
vás najmenších, budúcich prvá-
čikov. Ako vám prvý školský 
deň žiaria očká, akí ste vy-
strašení, ale zároveň máte oči 
plné zvedavých otázok. Hrdo 
chodievate každé ráno ku mne, 
so školskými taškami väčšími 
ako vy sami a poobede odchá-
dzate spokojní domov, pretože 
už viete prečítať prvé slová a 
vety, spočítať koľko farieb má 
tá dúha na mojom boku. A po-
tom, keď vás koncom septem-
bra moji ôsmaci pasujú za ofi-
ciálnych členov žiackeho cechu, 
pyšne vás vidím nosiť tričká s 
mojim logom, ktoré inak na-
vrhli moji žiaci. 
Prečo chcem, aby si prišiel prá-
ve ku mne? Prečo Ti píšem ten-
to list? 
Mám tu vynikajúce pani uči-
teľky a pánov učiteľov. Vedia 
zaujímavo rozprávať, naučia 
Ťa veľa nových vecí, popasujú 
sa aj s tým, keď niečo nejde 
tak, ako by si si predstavoval. 

Sú trpezliví, láskaví, veselí a 
majú sa navzájom radi. Poču-
jem každý deň, ako sa spolu v 
zborovni smejú! No občas ich 
počujem aj kričať, veď aj 
mamina s ockom sem-tam po-
kričia, ale vždy Ťa ľúbia a bu-
dú ľúbiť! Myslia to dobre, chcú 
pre Teba to najlepšie, chcú, aby 
z Teba vyrástol rozumný a 
šikovný človek. Som si istá, že tí 
moji učitelia milujú vyučovať 
deti, veď chodia po mojich 
chodbách s úsmevom na pe-
rách. Majú pekne zariadené a 
vyzdobené triedy, snažia sa o to, 
aby si sa tu cítil dobre, ako 
doma, veď budeš u mňa pre-
chodne bývať až deväť rokov! 
Pssst! Niečo Ti o nich ešte pre-
zradím. Pani učiteľku Tinku už 
jej žiaci štvrtáci prerástli, taká 
je vysoká ako oni, ale má ob-
rovský zmysel pre humor, je 
vtipná. Pani učiteľka Žofka sa 
vie tváriť prísne, no vôbec taká 
nie je, vidím každý deň, ako po-
hladká po vláskoch nejedno 
dieťa zo svojej triedy. Pani uči-
teľka Ivanka Ťa naučí po an-
glicky, deti hovoria, že sa veľmi 
podobá na Elsu z Ľadového 

kráľovstva. Pán učiteľ Paľko 
učí matematiku, to je ťažký 
predmet, ale počujem, že deti sa 
na jeho hodinách veľa smejú, 
tak to asi nebude až také ťažké. 
Pozná sa s pánom Andersenom 
a vždy ho ku nám na jar zavolá, 
aby deťom rozprával celú noc 
rozprávky. S pánom učiteľom 
Peťkom deti cestujú v čase, do 
minulosti, keď im začne roz-
právať o histórii, sedia ako pe-
čiarky v laviciach a niektorí v 
nemom úžase zabudnú zavrieť 
ústa. Má túlavé topánky, zvyk-
ne zobrať deti do lesa na túry. 
No a mohla by som pokračovať 
do rána, je ich tu veľa s otvore-
nou náručou a láskavým srd-
com. Nemôžem zabudnúť na 
pána riaditeľa, on riadi celé 
moje vnútro, aby som mohla 
spĺňať všetky vaše priania, oča-
kávania, a povinnosti, ktoré sú 
dôležité na to, aby som bola 
školou, ktorú pre Teba vybrali 
Tvoji rodičia a ktorú si vyberieš 
Ty! 
Chutne tu pani kuchárky varia 
obedy, môžeš si vybrať, na čo 
máš chuť. Budeš po mojich 
chodbách kráčať v papučkách, 

ako doma, pretože pani uprato-
vačky sa postarajú o čistotu 
každý deň. Mám na poschodí 
obývačku s knižkami, volá sa 
čitáreň, tam si môžeš ísť od-
dýchnuť a posnívať. Po vyučo-
vaní v družine sa aj pohráš do 
sýtosti, na mojom dvore s pani 
vychovávateľkami sa budeš cí-
tiť bezpečne a čakajú tam na 
Teba preliezky, multifunkčné 
ihrisko a na všetko dozerá 
mierumilovný chlpatý Akbar s 
huňatým chvostom, o ktorého 
sa stará školník Števko. Všetko 
máš po ruke pod jednou 
strechou, nikam nemusíš cho-
diť ďaleko. 
Žijeme si tu ako jedna veľká 
rodina, príď sa o tom presved-
čiť! Ak by si chcel vedieť viac o 
tom, čo sa u nás deje každý me-
siac v školskom roku, stačí, keď 
si prelistuješ moju webovú 
stránku http://www.zsahsvk.eu. 
Môžem Ti sľúbiť, že sa nudiť 
nebudeš! Pre mňa je najdôleži-
tejšie, aby si sem chodil s rados-
ťou, aby si bol šťastný, spokoj-
ný a naučil sa veľa nového a 
zaujímavého!
Milí rodičia, prečítajte prosím 
môj list svojim budúcim prvá-
čikom, je adresovaný najmä 
im! Načúvajte hlasu srdca svo-
jich detí, aj my to tu robíme! S 
láskou sa na Teba teší

„Ahoj, budúci prváčik!“ Moje meno je:

 Základná škola na Námestí A. H. Škultétyho 9
Deti ma volajú „Dúhová škola“☺. Asi preto, že moje boky zdobia farby dúhy. A také bývajú aj dni 
počas školského roka. Veľmi pekné, slnečné, veselé, hravé a občas výbušné, dynamické, sýte a potom 
aj tmavé, najmä vtedy, keď tu cez Noc s Andersenom prespávajú moji žiaci... 

Cez môj vstup za desaťročia už prešli stovky učiteľov a tisícky žia-
kov. Som rada, keď sa niektorí u mňa občas zastavia, pochvália sa 
svojimi úspechmi a poteší ma, ak pochvália aj mňa – dúhovú ško-
lu - že sa roky na mne nepodpísali, a že som čoraz krajšia a 
modernejšia. Povedzte, koho by to nepotešilo?  

Mgr. JOZEF CUPER, 
riaditeľ školy.



POKROK 5       29. marec 2021

Stránka nahradnici.sk v tejto 
chvíli umožňuje registráciu len 
ľuďom z kraja, na očkovanie je 
totiž potrebné pri uvoľnení 
kapacít prísť pomerne rýchlo.
„Zväčša je to do dvoch hodín 
od telefonátu a potvrdenia 
účasti. V kraji zatiaľ fungujú 
štyri očkovacie centrá – v B. 
Bystrici, Zvolene, Brezne a Lu-
čenci. V krátkom čase pribud-
nú aj centrá v R. Sobote, Žiari 
nad Hronom, V. Krtíši a v Re-
vúcej, takže by to pre záujem-
cov nemal byť problém,“ dopl-
nil O. Lunter. 
Systém je nastavený tak, že 
záujemcov do poradia pridáva 
v súlade s aktuálne platnou 
štátnou očkovacou stratégiou. 
Nehrozí teda, že by seniorov či 
ľudí s ťažkými diagnózami nie-
kto medzi náhradníkmi pred-
behol. Systém funguje bez pro-
blémov, preto BBSK vyzýva ši-
rokú verejnosť o pomoc s napl-
nením systému. Štyri veľkoka-
pacitné očkovacie centrá v prie-
behu dvoch víkendov v polovici 
marca dovedna zaočkovali 6 
801 ľudí. Spolu s dvoma víken-
dovými očkovaniami školskej 
infraštruktúry tak župa s po-
mocou samospráv a zdravotní-
kov zaočkovala už viac ako 
deväťtisíc ľudí. Všetky infor-
mácie o očkovacích centrách 
zriadených krajom sú dostupné 
na webe www.bbsk.sk/ockova-
ciecentra.

Nie je náhradou 
ku riadnej registrácii

 
Tento projekt ale nie je náh-
radou ku riadnej registrácii cez 
stránku Národné centrum  zdra-
votníckych informácií (NCZI) 
ministerstva zdravotníctva. „Aj 
po registrácii do zoznamu náh-
radníkov odporúčame regis-
trovať sa na riadny termín na 
stránke NCZI. Táto stránka 
slúži na registráciu do zoznamu 
náhradníkov, ktorí budú oč-
kovacie centrá v BBSK využí-
vať v prípade, že sa na očkova-

cí termín nedostavia všetci pri-
hlásení uchádzači, ktorí sa za-
registrovali cez stránku minis-
terstva zdravotníctva,“ uvádza 
sa na stránke nahradnici.sk.

Čakáreň pomôže 
k dôstojnejšiemu

 objednávaniu 

Chaotické a nekonečné prihla-
sovanie na nové očkovacie ter-
míny sa skončilo 17. marca. V 
tento deň totiž Ministerstvo 
zdravotníctva (MZ) v spolu-
práci s Národným centrom 
zdravotníckych informácií spus-
tilo tzv. čakáreň. Nový formu-
lár je zatiaľ určený pre štyri 
skupiny stanovené vyhláškou 
ministerstva zdravotníctva, te-
da pre seniorov starších ako 60 

rokov či špeciálne skupiny ľudí 
(napr. zdravotníci). „Po zaregis-
trovaní by sa mal záujemca 
svoj termín na očkovanie do-
zvedieť najneskôr dva dni pred 
vakcináciou. Termíny budú pri-
deľované podľa kritérií, ktoré 
sú nastavené v súčasnosti,“ 
spresnil Ján Hargaš, poradca 
pre oblasť informatizácie Mini-
sterstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR. 
Ako pokračovalo MZ SR, záu-
jemca o očkovanie si bude 
môcť vybrať preferované mies-
to na očkovanie. V prvom kro-
ku si záujemca vyberie jednu z 
ponúknutých skupín, ktoré ma-
jú aktuálne nárok na vakcínu. 
Následne vyplní osobné údaje 
ako meno, priezvisko, rodné 
číslo, adresu či telefónne číslo. V 
druhom kroku si záujemca vy-

berie miesto očkovania, ktoré 
preferuje. V treťom kroku ap-
likácia zobrazí voľné miesta na 
očkovanie. Pokiaľ také nebudú, 
záujemca sa zaregistruje ako 
čakateľ. „Systém každej regis-
trácii pridelí PIN kód, ktorý 
príde ako SMS aj email, a člo-
vek sa stáva čakateľom,“  vy-
svetlila Barbora Mareková z 
NCZI. Čakateľ bude mať mož-
nosť aj po registrácii zmeniť 
svoje údaje či registráciu úplne 
zrušiť. „Vybrané vakcinačné 
centrum vie zas odložiť termín 
očkovania, keď sa na ňom ne-
môžete zúčastniť, napríklad 
keď ste chorý. Centru to treba 
oznámiť aspoň 24 hodín vo-
pred,“ uzavrela B. Mareková z 
NCZI.
Registrácia na očkovanie sa 
týmto momentom prestala po-
dobať na naháňačku. Ide totiž 
už o dva oddelené procesy – 
jedným je registrácia na oč-
kovanie, druhým prideľovanie 
termínov. Po zaregistrovaní sa 
do čakárne sa tak dostanete do 
akého si zásobníka, z ktorého 
bude MZ SR následne vyberať 
ľudí podľa národnej očkovacej 
stratégie – a teda veku. Svoj 
termín očkovania si už teda ne-
vyberáte, ale bude vám ozná-
mený, keď sa dostanete do 
poradia.

-ŠK, zdroj: BBSK, MZ SR-

Náhradnícky systém BBSK využili tisícky občanov 

Ako povedala Denisa Nincová, 
riaditeľka odboru sociálnych 
služieb a zdravotníctva Úradu 
BBSK, v poradovníkoch čaka-
teľov v zariadeniach pre senio-
rov v zriaďovateľskej pôsob-
nosti BBSK bolo ku koncu mi-
nulého roka evidovaných až 1 
348 žiadostí o umiestnenie, pri-
čom čakacia doba je viac ako 
rok. Sociálne služby pre senio-
rov pritom primárne patria do 
pôsobnosti miestnej samosprá-
vy a nie vyšších územných cel-
kov. Situácia v BBSK je však 
špecifická, pretože napriek to-
mu až 40,21 % kapacít zaria-
dení pre seniorov je v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti župy - to 
je najviac zo všetkých samo-
správnych krajov. „Pre ilus-
tráciu, kapacita zariadení pre 
seniorov v zriaďovateľskej 
kompetencii obcí tvorí len 
necelú štvrtinu (24,75 %) všet-

kých miest v kraji. BBSK chce 
mestám a obciam aj prostred-
níctvom schváleného VZN po-
môcť vysporiadať sa s ich ori-
ginálnou kompetenciou posky-
tovania sociálnych služieb pre 
seniorov,“ povedal predseda 
BBSK Ján Lunter. Dotačné 
VZN umožní podporiť vznik 
zariadení pre seniorov v lokali-

tách, kde kraj po vytvorení no-
vých kapacít bude môcť pristú-
piť k transformácii svojho exis-
tujúceho zariadenia alebo jeho 
časti na špecializované za-
riadenie pre ľudí s posti-
hnutím. Kraj tiež podporí deli-
mitáciu zariadení pre seniorov 
z jeho zriaďovateľskej pôsob-
nosti na miestne samosprávy.

Župa pomáha mestám a obciam so seniormi
Poslanci Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja na marcovom zasadnutí schválili 
všeobecne záväzné nariadenie, ktorého cieľom je rozvoj sociálnych služieb pre seniorov v kraji. Dô-
vodom tohto kroku je starnutie obyvateľstva a zvyšujúci sa nápor na zariadenia sociálnych služieb.

O pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas vašej registrácie 

Systém je užívateľsky veľmi jednoduchý a po zaregistrovaní umožní prihlásiť do systému viacerých 
ľudí. Jeden člen rodiny tak dokáže s registráciou pomôcť aj príbuzným, ktorí nie sú dostatočne tech-
nicky zdatní alebo nemajú pripojenie na internet. „Registrácia umožňuje ďalej pracovať s databázou 
náhradníkov nám, aj samotným užívateľom. Ak sa vám napríklad podarilo dostať na očkovanie, mô-
žete svoju registráciu stiahnuť a uvoľniť tak miesto inému náhradníkovi a zrýchliť administratívny 
proces,“ vysvetlil vicežupan Ondrej Lunter. Po úspešnom zápise do listiny čakateľov na očkovanie tak 
ľuďom stačí len čakať na telefonát z callcentra, ktoré rovnako zriadil BBSK. Ten sa uskutoční v prí-
pade, že sa na termín nedostavia všetci prihlásení uchádzači, ktorí sa zaregistrovali cez stránku minis-
terstva zdravotníctva.

BBSK patrí medzi najrýchlejšie starnúce regióny v Slovenskej 
republike. Index starnutia mal v celej Slovenskej republike v 
roku 2019 hodnotu 104,80, no v BBSK dosiahol hodnotu 
119,00, čo je hodnota vysoko nad rámec celoslovenského prie-
meru. Prvú podporu by preto nové zariadenia pre seniorov 
mohli dostať už v tomto roku. „O dotáciu je možné požiadať 
do 15. apríla. Ak nám príde do tohto termínu žiadosť, ktorá 
bude spĺňať všetky podmienky VZN, krajskí poslanci môžu na 
podporu takéhoto zariadenia vyčleniť finančné zdroje z pre-
bytku hospodárenia, ktorý sa bude prerozdeľovať v máji. 
Jednou z podmienok však je, že u žiadateľov bude už v čase 
podania žiadosti začatý proces registrácie sociálnych služieb,“ 
uzavrela D. Nincová.    

-ŠK-
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Veľký Krtíš v prvej polovici ro-
ka  2016 zmodernizoval časť 
verejného osvetlenia, konkrétne 
332 svietidiel. Pôvodné svietidlá 
sa vtedy vymenili za modernej-
šie a úspornejšie LED svietidlá, 
vďaka čomu sa mestu podarilo 
výrazne znížiť spotrebu elek-
trickej energie. Verejné osvetle-
nie sa na stôl vedenia mesta do-
stáva aj tento rok, keďže Mestu 
končí doba trvania zmluvy o 
nájme a prevádzke verejného 
osvetlenia. Z toho dôvodu sa 
realizuje verejné obstarávanie, 
na konci ktorého by sme mohli 
spoznať nového prevádzkova-
teľa verejného osvetlenia. 
„Mesto Veľký Krtíš uzavrelo 
Zmluvu o nájme a prevádzke 
verejného osvetlenia Mesta 
Veľký Krtíš dňa 10. mája 2004 
s účinnosťou od 1. júna 2004. 
Zmluva bola uzavretá na dobu 
17 rokov odo dňa účinnosti, t. j. 
do posledného májového dňa 
tohto roka. S blížiacou sa leho-
tou ukončenia existujúcej zmlu-

vy bolo potrebné pripraviť ve-
rejné obstarávanie predmetu 
obstarávania - Modernizácia 
sústavy verejného osvetlenia v 
meste Veľký  Krtíš a jej násled-
ná prevádzka a údržba. Mo-
dernizácia je navrhnutá na zá-
klade auditu verejného osvetle-
nia. Čiže nejde iba o rekon-
štrukciu verejného osvetlenia, 
ale aj jeho celkovú prevádzku,“ 
opisuje súčasný stav asistentka 
primátora mesta Lucia Zvaro-
vá. Ďalšie informácie budeme 
poznať až po ukončení procesu 
obstarávania, kedy bude vysú-
ťažená nie len cena, ale aj kon-
krétne podmienky.
Podľa našich informácií by 
zmluva mala byť podpísaná na 
15 rokov a predpokladaná hod-
nota zákazky je 1,9 milióna 
EUR. Súčasťou modernizácie 
bude aj výmena všetkých pô-
vodných starých svietidiel za 
moderné a úsporné LED svie-
tidlá.

 Budeme sa v noci vidieť lepšie?

-ŠK-

Na konci roka 2019 malo prí-
stup k vode z verejného vodo-
vodu 4,88 milióna obyvateľov 
SR, t. j. 89,5% všetkých obyva-
teľov. Slovenská kanalizačná 
sieť zároveň meria 14,6-tisíc ki-
lometrov. Spomedzi obcí pod 
dvetisíc obyvateľov ma verejnú 
kanalizáciu vybudovanú len 
tretina z nich. Okrem týchto 
údajov každoročne rastie aj po-
čet čističiek odpadových vôd. 
Kým v roku 2010 ich na Slo-
vensku stálo 607, v roku 2019 
ich existovalo už 713. Jedna z 
nich stojí od roku 2013 aj v obci 
Obeckov. Doposiaľ, do marca 
2021, však nefungovala, pričom 
nebola ani skolaudovaná.
Ešte na jar 2013 podpísala obec 
Obeckov dodatok k zmluve o 
dielo č. 08/2010 s banskobys-
trickou spoločnosťou STAV-
TECH. Tá v rámci projektu 
postavila aj novú čističku odpa-
dových vôd (ČOV). Finančné 
prostriedky na stavbu boli obci 
poskytnuté z Environmentálne-
ho fondu (EF) formou dotácie. 
Celková cena za vyhotovenie 
diela bola stanovená na niečo 
viac ako 274-tisíc EUR. Ako 
sme sa ale od súčasného staro-
stu obce dozvedeli, čistička od-
padových vôd nebola po jej do-
končení skolaudovaná, a tak 
ani nefungovala. 
O tejto skutočnosti dokonca 
niektorí občania obce dlhé roky 
ani nevedeli. 
„Obci hrozilo, že by sme výraz-
nú časť sumy, ktorú Environ-

mentálny fond na jej výstavbu 
poskytol, museli vracať. Obec 
by sa následne dostala do núte-
nej správy, pretože desiatky ti-
síc eur v rezerve určite nemá-
me,“ hovorí starosta Obeckova 
Miloš Koči. Sfunkčniť osem ro-
kov starú stavbu a najmä zloži-
tú technológiu, ktorá sa v nej 
nachádza, nie je nič jednodu-
ché. Vedenie obce sa tak muselo 
poponáhľať s rozhodnutím. 
Dodatočné odborné práce pred 
kolaudáciou stáli obec viac ako 
osemtisíc eur. 
„Sme radi, že s vypätím všet-
kých síl sa nám podarilo, že 
dotácie z EF vracať nemusíme, 
a že naša čistička je už zapnutá, 
funguje, a je aj skolaudovaná. 
Kým v obci nedobudujeme 
kanalizáciu, čističku budeme 
plniť aj dovážaním odpado-
vých vôd z okolitých obcí. Pri-

oritou je tak teraz dokončiť 
kanalizáciu, no tento projekt je 
náročný po všetkých stránkach 
– finančnej, technickej, a tiež aj 
administratívnej. Verím ale, že 
pri podávaní žiadosti na dobu-
dovanie kanalizácie bude naša 
obec úspešná a potrebné pros-
triedky vo výške asi dvoch mili-
ónov eur získame,“ opísal situ-

áciu M. Koči, ktorý je na čele 
obce od decembra 2018. Po-
môcť k dobudovaniu kanalizá-
cie do celej obce by mohla aj 
pol miliarda eur, ktorú ešte v 
roku 2019 vyčlenilo vtedajšie 
vedenie Ministerstva životného 
prostredia pre obce, ktoré majú 
menej ako dvetisíc obyvateľov 
a majú záujem o vybudovanie 
obecnej kanalizácie.
Budovanie verejných kanalizá-
cií je veľmi dôležitým krokom 
pri ochrane kvality podzem-
ných vôd. Najmä nevhodné na-
kladanie s odpadovými vodami 
alebo netesniace žumpy pred-
stavujú pre podzemné vody vý-
znamné riziko.

V okrese pribudla nová čistička odpadových vôd
Každý štát by si mal chrániť vlastné prírodné bohatstvo. Kým v severských krajinách Európy alebo 
na Arabskom polostrove je ním ropa a zemný plyn, Slovensko je bohaté zásobami pitnej vody. Jej 
ochrana je dokonca súčasťou Ústavy SR. Štát preto podporuje rozvoj verejných kanalizácií a má vy-
pracované koncepcie pre zásobovanie pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, rozvoj obecnej infra-
štruktúry aj pre zvýšenie ochrany a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd. Podľa nariadenia Európ-
skej únie musí mať každé mesto alebo obec nad dvetisíc obyvateľov vybudovanú vlastnú čistiareň od-
padových vôd, a mestá nad 10 tisíc obyvateľov pokročilejšiu čistiareň odpadových vôd.

-Text a foto: ŠK-

Starosta MILOŠ KOČI je vo svo-
jej funkcii už viac ako dva roky.

Čistička odpadových vôd síce v Obeckove stojí osem rokov, 
spustená bola až pred niekoľkými dňami.

Do ČOV bude v priebehu najbližších rokov smerovať obecná 
kanalizácia, ktorej dobudovanie je hlavným zámerom obce.  
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Kvetná nedeľa 
Nazýva sa tak preto, lebo v ten-
to deň sa žehnajú a v procesii 
nosia kvetné ratolesti na pa-
miatku slávneho vstupu Ježiša 
Krista do Jeruzalema, keď 
obyvatelia jeruzalemské kvetné 
ratolesti a palmy kládli pred 
ním na cestu a volaním: 
,,Hosanna!” ho odprevádzali do 
chrámu.

Zelený štvrtok 
Svätí sa na pamiatku ustanove-
nia presvätej Sviatosti oltárnej 
a svätej omše pri poslednej ve-
čeri, ktorú Pán Ježiš v ten deň 
vykonal so svojimi učeníkmi.
Židia v tento deň požívali veľ-
konočného baránka a pri tom 
jedávali horké zeliny. Po skon-
čení bohoslužieb kňaz prenáša 
Sviatosť oltárnu v cibóriu do 
bočného svätostánku a odkrýva 
oltáre, zbiera z nich všetku 
krásu na spomienku, že Pán 
Ježiš Kristus bol vyzlečený z 
odevu a nahý vyvesený na kríž.

Veľký piatok 

Je pamätný deň nekonečnej 
lásky nášho Pána Ježiša Krista, 
ktorý v ten deň svoju dušu za 
naše hriechy vydal na dreve 
kríža. Vo Veľký piatok prichá-
dza kňaz v čiernom odeve k ol-
táru a ľahne si  tvárou na stup-
ne oltára. Po vykonaných mod-
litbách odkrýva kňaz kríž, kto-
rý bol na Smrtnú nedeľu za-
stretý závojom a ukazuje ho 
ľudu spievajúc: ,,Hľa, drevo 
kríža, na ktorom zomrel Spasi-
teľ sveta, poďme, pokloňme 
sa.” Po skončení bohoslužieb 
nesie kňaz velebnú Sviatosť v 

sprievode ľudu do hrobu, na 
pamiatku toho, že Ježišovo 
zložené telo z kríža položil do 
hrobu. 

Biela sobota 
Jej meno pochádza odtiaľ, že 
kedysi v tento deň bývali krste-
ní dospelí a pritom na seba ob-
liekali čisté biele rúcho, ktoré 
nosievali až do prvej nedele po 
Veľkej noci. Tento deň si 
spomíname, ako telo Pána Ježi-
ša Krista ležalo v hrobe. V Bie-
lu sobotu sa koná požehnávanie 
ohňa, paškálu, krstnej vody; 

čítajú sa proroctvá. Oheň sa 
kriesi von pri kostole. Z neho 
zapaľuje kňaz najprv jednu 
sviecu, príduc do kostola pri 
slávnostnom speve. Predvečer sa 
slávi vzkriesenie Krista Pána.

Veľkonočná nedeľa
Veľká noc sa volá tak pre veľ-
kosť tajomstva, ktoré sa stalo 
pri skončení tej noci na úsvite, 
keď usmrtený a pochovaný 
Pán Ježiš svojou mocou ako ví-
ťaz nad smrťou vstal z hrobu. 
Toto zmŕtvychvstanie je zá-
kladom našej viery, tiež zálo-
hom a predobrazom nášho bu-
dúceho zmŕtvychvstania.

Veľkonočný 
pondelok 

patrí oblievačke
Ako vznikla táto tradícia?
Oblievanie vodou a kúpanie 
dievčat mládencami sa považo-
valo za očistné, plodonosné a 
malo dievčatám na celý rok za-
bezpečiť zdravie. Posledným 
dňom sviatkov Veľkej noci je 
Veľkonočný pondelok, ktorý sa 

u nás tradične spája s obyčajou 
kúpania či oblievania vodou a 
šibania dievčat a žien veľkonoč-
ným korbáčom.

Šibačka alebo 
oblievačka?

Územím Slovenska prechádza 
pomyselná kultúrna hranica 
medzi západnou časťou Euró-
py s rozšírenou obyčajou jarné-
ho šibania a východnými oblas-
ťami, kde prevažuje polievanie.
Na Slovensku považujeme za 
domáce obidva tieto veľkonoč-
né zvyky. Do polovice 20. storo-

čia bolo však na západe rozšíre-
né šibanie, na strednom a vý-
chodnom Slovensku prevažova-
lo kúpanie a oblievanie, iba na 
juhozápadnom Slovensku boli 
známe obidve tieto obyčaje.

Tradícia od Slovanov
Oblievačka (iné názvy: polie-
vačka, kúpanie, kúpačka, ku-

parska) je zvyk spočívajúci v 
polievaní dievčat a mladých 
žien vodou. V 50-tych rokoch 
20-teho storočia bolo však 
polievanie vodou čiastočne na-
hradené kropením voňavkami. 
Pôvod tejto tradície pochádza 
ešte z predkresťanského obdo-
bia, keď Slovania slávili sviatky 
jari ako symbol plodnosti.
Oblievanie vodou a kúpanie 
dievčat mládencami sa považo-
valo za očistné, plodonosné a 
malo dievčatám na celý rok za-
bezpečiť zdravie. Oblievačka a 
šibačka sa začínala hneď po 
polnoci alebo v skorých ran-
ných hodinách Veľkonočného 
pondelka. Hlúčiky mládencov 
chodili po domoch, v ktorých 
žili dievčatá, aby ich mohli po-
oblievať čerstvou, studenou 
vodou. No a ako to už býva, ve-
ľa vody dievku nepotešilo a ne-
potešilo ju ani, keď ju oblievači 
obišli.

Sladká odmena 
Odmenou pre kúpačov bolo 
pripravené pohostenie – varené 
vajíčka, koláče, víno alebo pá-
lenka. Niekde mládenci dostali 
maľované vajíčka - kraslice, 
stuhy na korbáče, menší chlap-
ci dostávali cukrovinky a v 
súčasnosti dostávajú aj peniaze.
Na celom Slovensku sa ob-
lievačka a šibačka končila 
zvyčajne pred obedom, popo-
ludní sa už nepatrilo chodiť po-
lievať.

Voda, zeleň 
a vajíčka, symboly 

Veľkonočného pondelka, si do-
dnes uchovávajú svoju znakovú 
funkciu nositeľov a sprostred-
kovateľov nového života a zdra-
via.

Čaká nás veľký alebo aj svätý týždeň 

Protipandemické opatrenia naznačujú, že ani tento rok si neuži-
jeme tradičnú Veľkú noc. Napíšte nám, ako ste ju prežívali vy a 
tri najzaujímavejšie najoriginálnejšie postrehy odmeníme origi-
nálnou odmenou – plnou vložkou čerstvých vajíčok. Na vaše po-
strehy čakáme na adrese: hornacekova.pokrok@gmail.com 

-Foto: ARCHÍV REDAKCIE-

Posledný týždeň pred Veľkou nocou sa nazýva svätým alebo Veľkým, pretože v ňom konáme pa-
miatku tých veľkých vecí, ktoré za nás učinil Pán Ježiš, keď dokonal sväté a veľké dielo nášho spa-
senia.
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 Pripomenuli sme si rok, kedy 
do našich životov nezabudnu-
teľne zasiahla pandémia celo-
svetových rozmerov. Ako prežili 
tento  rok múzejníci z Modrého 
Kameňa, hovorí Mgr. H. Feren-
cová: 

,,Múzeum ako nielen vedecká a 
uchovávajúca, ale aj  kultúrna 
inštitúcia, pociťuje deficit preží-
vania spoločnej radosti  z expo-
zícií, kultúrnych podujatí v 
hradnom areáli – jednoducho 
nám chýbajú návštevníci. Tre-
ba veriť, že sa to postupom 
času napraví. Mohlo by sa 
mnohým zdať, že za tejto situ-
ácie jestvuje múzeu v hlbokom 
spánku. Ticho za hradnou brá-
nou je však len zdanlivé. Živý 
ruch  okolo príprav podujatí, 
ktorý je tu inokedy vidno už od 
začiatku roka, síce nahradilo 
zvažovanie a plánovanie mož-
ného vývoja v tejto oblasti pre-
zentácie múzea. Posúvajú sa 
termíny výstav, masovejšie po-
dujatia sa plánujú do druhej 
polovice roka. Odborní kuráto-
ri však veľmi intenzívne pracu-
jú z domu.“

 Práca z domu je v súčasnosti 
skvelou alternatívou pre mnoho 
pracujúcich na celom svete. 
Možno sa spolu s našimi čita-
teľmi pozastavíme nad tým, 
ako môžu pracovať múzejníci z 
bezpečia a pohodlia domova a 
čo je v ich náplni práce.   

,,Táto možnosť je aj v rámci 
múzea, totiž elektronické spra-
covanie zbierkových predmetov 
v systéme ESEZ je dôležitá, až 
nosná činnosť pre zachovanie 
informácií o kultúrnom dedič-
stve, ktoré v múzeu uchováva-
me, ošetrujeme a potom pre-
zentujeme v expozíciach mú-
zea, na výstavách a pod. Na ten-
to systém sa kurátori zbierok 
vedia pripojiť cez internet a 
prácu vykonávať doma.
Spracúvajú sa aj nálezové sprá-
vy z archeologických výsku-
mov, ktoré na hrade prebiehajú 
nepretržite. V expozíciách a 
depozitároch zbierkových pred-
metov sa kontrolujú klimatické 
podmienky.“

 Ako sme už spomenuli, mú-
zeum nie je úplne pusté, v jeho 
priestoroch sa pracuje aj v 
súčasnosti. 

,,Je to tak, pracuje však len úz-
ky kolektív pracovníkov na za-
bezpečovaní nevyhnutnej pre-
vádzky múzea a príprave reali-
zácie stavebných a iných pro-
jektov. Úsek dokumentácie 
zbierok a nevyhnutnej admini-
stratívy pracuje pravidelne. 
Bez prestávky musí fungovať 
ekonomika múzea, nepretržitá 
strážna služba, pravidelná sta-
rostlivosť o správu budovy či 
bezporuchovosť zabezpečova-
cích systémov.“ 

 Okrem týchto zabezpečova-
cích činností prebiehajú aj re-
konštrukčné práce. V predchá-
dzajúcom článku sme naznačili, 
že sa začne realizovať projekt z 
nórskych grantov - pripomeň-
me si ich. 

,,V súčasnosti prebiehajú re-
štaurátorské práce v kaplnke 
sv. Anny na barokovej kazateľ-
nici, hlavnom oltári a násten-

ných maľbách.  Pripravuje sa 
oprava strechy severného 
krídla hlavnej budovy kaštieľa, 
ktorá bude ukončená k 30. jú-
nu tohto roka. V lete budú po-
kračovať rekonštrukčné práce 
budovy z Grantov Európskeho 
hospodárskeho priestoru (tzv. 
nórskych grantov), ktoré mú-
zeum získalo v roku 2020 vo vý-
zve Úradu vlády SR v roku 
2019 v programe Kultúra a 
štátneho rozpočtu SR. Projekt 
pod názvom  „HraMoKaPlus – 
obnovenie priestorov barokové-
ho kaštieľa na hrade v Mod-
rom Kameni pre tradíciu slo-
venského hračkárstva a báb-
karstva v remeselných  diel-
ňach, výroba a predaj regionál-
nych produktov“ prinesie ob-
novenie pôvodnej architektúry 
kaštieľa, nové fasády a okná, 
nové sociálne zariadenia, vstup-
nú pokladňu pre návštevníkov s 
predajňou suvenírov, literatúry 
a propagačných materiálov, 

bábkarskú a hračkársku reme-
selnú dielňu a najmä múzejnú 
cukráreň „Castanea“ s celoroč-
nou prevádzkou  s ponukou za-
meranou na regionálne špeciali-
ty, gaštanové pochúťky nevyní-
majúc.  Pre návštevníkov sa ot-
vorí možnosť stráviť chvíle 
pred alebo po návšteve múzej-
ných expozícií v príjemnom 
prostredí s možnosťou využitia 
moderných informačných tech-
nológií . Cukráreň bude v hrad-
nom areáli po celý rok prístup-
ná aj širokej verejnosti. Ob-
novené budú aj priestory vinár-
skej expozície so sezónnymi 

ukážkami spracovania hrozna. 
Projekt bude ukončený v apríli 
2024. Okrem stavebnej obnovy 
zahŕňa množstvo podujatí – 
remeselných workshopov, kul-
túrnych matiné, koncertov, 
prednášok, seminárov, výstav k 
téme slovenskej ľudovej hrač-
ky, bábkarstva a regionálnych 
tradícií, ktoré budú realizované 
už v priebehu roku 2023.
Na zrúcanine starého hradu 
majú už v 9. etape pokračovať 
záchranné práce z prostriedkov 
grantového systému MK SR 
„Obnovme si svoj dom“, ktoré 
zabezpečuje občianske združe-
nie Hradčan.
V roku 2020 sa podarilo odvod-
nenie obnovenej časti hornej te-
rasy zrúcaniny podľa projekto-
vej dokumentácie schválenej 
Krajským pamiatkovým úra-
dom v Banskej Bystrici. Téme 
záchrany a sprístupnenia staré-

O Múzeu bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň sme v už v tomto roku písali v čísle 9, pričom sme 
nevyčerpali všetky zaujímavosti a novinky, ktoré pre nás jeho pracovníci pripravujú. Ako prvý, tak aj tento 
článok vznikal aj z väčšej časti na diaľku. Dúfame, že tým nič nestratí na svojej zaujímavosti, hoci aj nám samým 
chýbajú tradičné aj nové kultúrne podujatia a osobné obohacujúce osobné kontakty, ktoré prežívame v teréne. 
Tak je to aj v prípade stretnutí s pracovníkmi modrokamenského múzea a s jeho riaditeľkou Mgr. HELENOU 
FERENCOVOU sme zhodne skonštatovali, že kultúra nám začne chýbať najmä vtedy, keď nie je bežne dostup-
ná. Sme chudobnejší o to, že sa nevieme lebo nemôžeme tešiť zo spoločného prežívania pekného, príjemného 
zážitku. Zisťujeme, že audiovizuálne zážitky z virtuálnych elektronických médií či virtuálne prehliadky nám ne-
nahradia autentické, živé, skutočné stretnutia a kontakty so svetom. 

  Vystúpenie historickej skupiny FRINGIA.  (Pokračovanie na str. 9) 

Pandemický rok na hrade
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ho hradu sa budeme venovať v 
samostatnom príspevku.“

 Leto roku 2020 bude pre 
mnohých pamätné aj tým, že sa 
nieslo, síce v miernych, ale 
predsa proti pandemických 
opatreniach. Brány múzea ste 
mali niekoľko týždňov otvore-
né aj pre verejnosť, koľko ľudí 
vás počas sezóny navštívilo? 
,,V letnej sezóne 2020, ktorá sa 
začala 20. mája, pri dodržiava-
ní protipandemických opatrení 
navštívilo múzeum 18 753 náv-
števníkov. Bolo to o niečo viac 
ako tretina každoročnej náv-
števnosti, ale boli sme týmto 
záujmom návštevníkov pote-
šení.  Realizovali sa všetky na-
plánované výstavy a v júli sme 
stihli aj jedno pekné podujatie 
v spolupráci s historickou 
spoločnosťou Fringia.“

 To, že nám chýbate, už ani 
nemusíme zdôrazňovať, preto 
nás potešte, čo pre nás chystáte?
,,V roku 2021 návštevníkov 
nášho múzea určite zaujmú tri 
pripravované výstavy, ktorých 

termíny sa posúvajú  pre pan-
demickú situáciu. Keď sa uvoľ-
nia opatrenia, ihneď inštalu-
jeme veľmi zaujímavú výstavu 
zo zbierok ÚĽUV pod názvom 
„Modrotlač“ z histórie i dneš-
ných trendov tohto tradičného  
spracovania textilu v súčasnej 
móde. Rodiny s deťmi, ale urči-
te i „pamätníkov“ zaujme vý-
stava  Stavebnica MERKUR, 
ktorá by mala spestriť ponuku 
múzea počas letnej návštevníc-
kej sezóny. V jeseni bude vo vý-
stavnom pláne múzea domi-
novať kovačická insita z tvorby 
autora Pavla Cicku, ktorá sa 
uskutoční pri príležitosti jeho 
životného jubilea. Aktualizova-
né termíny sa návštevníci do-
zvedia včas aj z webových 
stránok múzea. Pokiaľ ide o iné 
aktivity, novoty prinesie staveb-
ný ruch na hrade, v roku 2021 
veľmi intenzívny hlavne v 
jesennom období. Napriek re-
konštrukčným prácam, expozí-
cie, výstavy aj vyhliadka z hra-
du budú návštevníkom prístup-
né. Ak sa situácia s pandémiou 
zlepší natoľko, že bude možné 
usporadúvať kultúrne poduja-

tia, uskutočnia sa v parku sv. 
Anny a v blízkom okolí hradu.
Prehliadku obohatia nové 
akvizície v bábkarskej expozí-
cii, históriu doplní ďalšia časť 
novoobjavených a na jeseň 
2020 aj sprístupnených pod-
zemných chodieb zo 17. storo-
čia, ktoré slúžili nielen na 
uskladnenie vína a iných zásob, 
ale boli aj súčasťou obranného 

predhradia a poskytovali mož-
nosť tajného úniku z hradu.“
Náš rozhovor končíme touto 
zaujímavou informáciou, no ur-
čite nekončí objavovanie ďal-
ších tajomstiev, ktoré ešte ukrý-
va Hrad M. Kameň a nám zo-
stáva sa spolu tešiť, že ich vydá 
pracovníkom múzea a nako-
niec aj nám.  
     

 Kaplnka sv. Anny, výstava Misionári 2020,  
 reštaurovaná vstupná časť kaplnky, foto H. Ferencová  

(Dokončenie zo str. 8)

Rekonštrukciou prejde hradný areál, ktorý bude po celý rok prístupný širokej verejnosti. Vybudovaná bude cukráreň
 a obnovené budú aj priestory vinárskej expozície so sezónnymi ukážkami spracovania hrozna. Projekt bude ukončený v apríli 2024.

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287
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  0951 220 889 

PONÚKAME VÝŠKOVÉ PRÁCE, 
NÁTERY STRIECH, OPIĽOVANIE 
STROMOV A SERVIS BICYKLOV.

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
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    – JANA KAMENSKÁ - 
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Prvý súťažný deň sme mali už 
jedenásteho januára v úvod-
nom kole maďarského bežec-
kého seriálu FUTAPEST TE-
REPFUTÁS v meste Etyek. Na 
krátkej trati Mirík Krištof vy-
behal vo svojej kategórii prvé 
miesto a Miroslav Straka tretie, 
Blanka Karabová piate. Na 
dlhej trati vynikajúco zabehol 
Luki Strelka, ktorý bol v ťaž-
kej konkurencii piaty a v cel-
kovom poradí dvadsiaty prvý z 
vyše 200 pretekárov.
Zima bola mierna, a tak sa 
bežci mohli bez výpadkov pri-
praviť na sezónu, čo aj ukázali 
na nasledujúcich dvoch prete-
koch tohto podujatia. M. Kriš-
tof  ich obe vyhral, ostatní bežci 
Slávie Veľký Krtíš sa umiestnili 
spravidla v prvej päťke. No v 
povetrí sa už vznášal tieň pan-
démie. 
Koho by napadlo, že nám mô-
žu zavrieť hranice, fitnescen-
trá, že nám zakážu športovať? 
Svet zastal a zamrzol v šoku. 
Zakázať športovcom športo-
vať! Neuveriteľné! Ako prvý v 
regióne sa spamätali práve 
Maďari. Nechcelo sa im vracať 
už zaplatené štartovné od vo-
pred zaregistrovaných súťažia-
cich, a tak pri prvom uvoľnení 
opatrení zorganizovali koncom 
mája pokračovanie pretekov. 
Na štart postavili kameru, kde 
každý bežec ukázal svoje číslo 
a sám prebehol celú trať, ktorá 
bola v lese dobre vyznačená. 
Následne ho v cieli zazname-
nala druhá kamera. Bežci sa 
takmer vôbec nestretli, pretože 
chodili na trať priebežne, a to v 
odstupoch počas štyroch hodín. 
Kto uvedenú trať nebežal, 

mohol si podobnú vytýčiť a za-
behnúť doma a výsledný čas aj 
s mapkou behu zaslať organi-
zátorovi. Ten potom zostavil 
výslednú tabuľku. Pre nás 
dobre.  L. Krištof „Strelka“ ob-
sadil vo svojej kategórii 2. 
miesto, M. Straka na kratšej 
vzdialenosti tiež.  A. Nikolová 
štartovala po prvý raz v tomto 
seriáli a vo svojej kategórii 
nenašla premožiteľku. M. 
Krištof si druhým miestom 
upevnil vedenie v priebežnom 

poradí. B. Karabová, ktorá 
bežala po zranení, sa umiestni-
la na piatom mieste. Prvýkrát 
za náš bežecký klub bežala aj 
Gabika Virágová a odniesla si 
bronzovú medailu. Držíme jej 
palce do ďalších pretekov. 
V podobnom režime opatrení 
„á la Covid-19“ sa predsa len 
podarilo usporiadateľom fun-
govať a zdalo sa, že v lete celá 
patália možno aj skončí. V pol-

ke júla Maďari zorganizovali 
výbeh na najvyšší kopec kraji-
ny Kékestetó a podujatie spojili 
s majstrovstvami Maďarskej 
republiky v behu do vrchu. 
Trať bola premočená, blatistá 
a na otvorenej lúke miestami 
dokonca s hmlou. Na dlhšej 
trati s neskutočným prevý-
šením takmer 1000 metrov 
skončil Luki Strelka na výbor-
nom 5. mieste. Tento úspech si 
veľmi vážime, pretože v jeho 
kategórii súťažila absolútna 

špička Maďarska. Na kratšej 
trati potvrdila svoju dominan-
ciu A. Nikolová a svoju kategó-
riu vyhrala. M. Krištof ukázal, 
že kopce mu nerobia žiadny 
problém a s veľkým náskokom 
vyhral svoju kategóriu tiež. V. 
Dobosová bojovným výkonom 
obsadila v kategórii vynikajúce 
2. miesto. B. Karabová využila 
skúsenosti z predchádzajúceho 
roka a skončila vo svojej kate-
górii na fantastickom 2. mieste. 

M. Straka toľko šťastia nemal 
a v silnej konkurencii v jeho 
kategórii obsadil 6. miesto. 
Bežci BK Slávia sa rozhodne 
nestratili v silnej konkurencii 
maďarských bežcov.  

 Aj na Slovensku
 sa zablýskalo 

P. Baculík s M. Dužbabom sa 
ukázali ako muži činu a v po-
sledný júlový víkend usporia-
dali už 8. ročník Ipeľského 
behu. Pre našich bežcov sú to 
preteky, ktoré sú zapísané v 
kalendári veľkými písmenami 
a teší sa značnej popularite a 
veľmi silnej konkurencii. 
Štart je v Lučenci a cieľ na ih-
risku v obci Rapovce. Pre 
amatérov je uspieť takmer ne-
možné, pretože sa tu zúčastňu-
je aj mnoho profesionálnych 
bežcov, takže ide skôr o zážitok 
a o možnosť zasúťažiť si s tými 
najlepšími. Ako odmena je  gu-
ľáš a kúpanie zadarmo. ☺ Na-
priek tomu sme sa nestratili a 
podarilo sa nám v mužských 
kategóriach dostať do prvej 
desiatky,  v ženskej kategórii 
dokonca tretie miesto A. Ni-
kolovej možno považovať za 
výrazný úspech.
Leto ubiehalo, korona strašila, 
napriek tomu sa stále súťažilo. 
Tridsiateho augusta sa konal   
2. ročník cestného behu Tech-
nogym, dvanásteho septembra 
v Maďarsku pokračoval trailo-
vý seriál v meste Mogyoród. V 
septembri sme pretekali opäť 
doma, a to priamo v okresnom 
meste, kde sa konal 3. ročník 
Behu ulicami mesta Veľký Kr-
tíš. Boli sme pri jeho založení  a 
na trati poznáme každý výtlk, 
či zákrutu. Je to 2 km dlhý 
okruh vedúci cez centrum mes-
ta. Naši bežci si tu porovnávajú 
časy z predchádzajúcich roční-
kov a súperia s cezpoľnými.

Športovanie „na tajnáša“ 
 BK Slávia rekapituluje ostatné mesiace 

Prvé dni vlaňajšieho roku sa javili ako štandardne nudné a športový svet sa tešil na bohatú nádielku 
podujatí, vrátane Olympijských hier, ktoré sa mali konať v lete v Japonsku. Profesionáli aj amatéri 
usilovne značili dátumy do svojich kalendárov.  My tiež . . . 

 Ipeľský beh A. Nikolová 3. miesto  
  Bokod M. Krištof   Beh ulicami mesta  

 V. Krtíš M. Krištof 2. miesto.  

 Kékestetó BK Slávia  

(Pokračovanie na str.13)
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Na dva kilometre dlhú hobby 
trať vybehol M. Straka, ktorý 
si chcel zlepšiť svoj čas spred 
dvoch rokov. To sa mu aj poda-
rilo, no napriek neskutočnému 
tempu 3.37 min./km skončil až 
tretí, pričom za druhým zaostal 
len o tri sekundy. Všetci ďalší 
naši zástupcovia bežali hlavné 
preteky pozostávajúce z piatich 
okruhov. V najsilnejšej kategó-
rii si zlepšil svoj čas Luki Strel-
ka a skončil na 5. mieste. Za 
ním, na 6. mieste, s veľkým 
zlepšením času z minulého ro-
ka, skončil Rastislav Kozár. Na-
še „babenky“ ako vždy nes-
klamali. Monika Straková 
skončila vo svojej kategórii na 
krásnom 4. mieste a len kúsok 
chýbal, aby stála na stupni ví-
ťazov. Anna Nikolová brala 
striebro a hneď za ňou Blanka 
Karabová bronz. Mirík Krištof 
bol konečne spokojný aj s ča-
som, ako aj 2. miestom vo svo-
jej kategórii. Aby bola jesenná 
bilancia kompletná, tak je po-
trebné spomenúť aj účasť J. 
Strmého na Avropa Gavurky 
run 2020, čo sú v podstate nepí-
sané majstrovstvá kraja. Jaro 
na ťažkej trati robil čo mohol, 

no stačilo  to len na desiate 
miesto.
V októbri sa pandemická situá-
cia znova zdramatizovala a to 
znamenalo stop pre hromadné 
športové podujatia. Plánované 
súťaže sa zmenili z reálnych na 
virtuálne, tréningy zo skupi-
nových na individuálne. V tom-
to duchu sa „uskutočnil“ aj 
Virtuálny Banskobystrický ma-
ratón,
ktorý A. Nikolová zabehla v 
osobnom rekorde v čase  
2:06:24, čo jej vynieslo vynika-
júce 2. miesto.
Virtuálny bol aj 53. ročník Via-
nočného behu mesta Lučenec, 
na ktorom sa tiež niektorí naši 
bežci zúčastnili, no behať nie-
kde okolo Sklabinej a nahová-
rať si, že bežím veľké preteky, 
je podľa nášho názoru prinaj-
menšom divné. Osud presunu 
do virtuálneho súťaženia pos-
tihol aj maďarský TEREPFU-
TÁS, a tak sme ho boli nútený 
dobehať v lesoch nášho okresu 
a schovaní pred zrakmi polície. 
Prezentovali sme sa tu tradične 
kvalitnými výkonmi, čo v 
konečnom hodnotení zname-
nalo celkové víťazstvo M. Kriš-
tofa v seriáli, druhé miesto M. 

Straku a na dlhých tratiach 
tretie miesto pre L. Krištofa. V 
ženských kategóriach celkové 
druhé miesto pre A. Nikolovú a 
štvrté pre B. Karabovú.
Takýto bol v skratke bežecký 
rok 2020 BK Slávia Veľký Kr-
tíš. Veľmi nás mrzí, že mnoho 

súťaží na Slovensku bolo zru-
šených, no chápeme, že zdravie 
je na prvom mieste. Aj napriek 
tomu hodnotíme sezónu za 
úspešnú. Priatelia, nezabúdajte 
na pohyb, pobyt v prírode, 
chráňte sa a trénujte svoj imu-
nitný systém.

 Ipeľský beh zľava R. Kozár, L. Strelka,  
 J. Strmý, A. Nikolová, M. Straka.  

Aj keď možno len „na tajňáša “ v lese alebo niekde na chodníku 
medzi Kauflandom a križovatkou pri Autocentre. ☺ Za celý náš 
bežecký klub vám želáme všetko dobré v roku 2021. Športu 
zdar!           

(Dokončenie zo str. 12)

- Z podkladov Mgr. M. STRAKU spracoval J. STRMÝ -
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Vaše dni budú pripomínať hladi-
nu rozbúreného mora. Budú od 
vás odskakovať iskry na meter 
ďaleko, preto nie je vhodné do 
vás rýpať. Pravdou je, že vaše 
nálady a správanie budú opod-
statnené. Čím viac budete tlačiť 
na vyriešenie nezrovnalostí, o to 
menej sa vám bude dariť. Je 
priam nutné, aby ste sa upokojili 
a túto búrku nechali samovoľne 
doznieť. Plusom je, že sa vám za-
čnú krásne a hlavne postupne 
riešiť všetky finančné problémy a 
nezrovnalosti. V tomto smere 
máte dopriate. Aj keď to bude 
„bolestivé“, rozhodnete sa z neja-
kých príčin nastaviť svetu chrbát 
a potichu budete prijímať rany, 
ktoré považujete za nevyhnutné. 
Veľké „jarné“ upratovanie sa v 
týchto dňoch bude konať aj v 
počte priateľov a známych.  
 

Na začiatku budete vystavení zá-
plave informácií, ktoré budú 
prameniť v kruhu rodiny, nie sú 
vylúčené ani výčitky na vašu ad-
resu, ako aj poukazovanie na to, 
aký život vediete, a čo by ste mali,  
prípadne nemali, robiť. Ak to so 
cťou prežijete, budete pokračo-
vať dňami, počas ktorých sa vám 
bude viac dariť a to aj bez vy-
naloženia väčšej námahy. Zvrat 
príde okolo štvrtka, ked budete 
priam dokopaní k nechcenej 
zmene, respektíve sa podvolíte, 
podriadite a pristúpite k pris-
pôsobeniu sa jednej alebo viace-
rým osobám (skupine). S blí-
žiacim sa koncom budete pokra-
čovať v týždni v ležérnom tempe, 
z ktorého vás vyvedie a do stavu 
rozčarovania privedie zavádzanie 
a klamstvo. 

Mali by ste si viac posvietiť na 
svoj zdravotný stav, ktorý buď 
ignorujete, alebo z časových dô-
vodov zanedbávate. Nie je na čo 
čakať, a už ani výhovorky vás ne-
budú uspokojovať, riešte to a to 
aj v prípade, že sa jedná len o 
menšie, ale dlhodobejšie zdravot-
né problémy. Okrem toho by ste 
celkovo mali zvoľniť svoje 
šialené tempo a viac sa sústrediť 
na kvalitu ako na kvantitu práce 
(robenie chýb, nepodchytenie 
podstaty a pod.). Vo väčšej spo-
ločnosti (pracovné stretnutie, 
oslava, školenie a pod.) sa vyva-
rujte detinskosti a typického hu-
moru, ktorý však prijímajú len 
vám veľmi blízki priatelia. Keď 
sa nebudete kontrolovať, nechce-
ne sa „blamujete“ .  

Zlá nálada a podráždenosť vás 
potrápi maximálne jeden deň, 
ktorý zadefinujete slovami deň ,,o 
ničom.” Potom príde na rad rie-
šenie rodinných záležitostí, kde 
zaujmete rolu sudcu, ideálna bu-
de, ako vždy, neutralita a vypoču-
tie si oboch strán, beztak si to na-
koniec doriešia medzi štyrmi oča-
mi aktéri predmetného sporu. 
Viac sa sústreďte na vzťahové zá-
ležitosti – tam, kde ste sa nevedeli 
pohnúť, nevedeli ste, na čom ste 
u toho druhého, ale aj v prípade 
rôznych nedorozumení a konflik-
tov, sa kľúčovo všetko vyrieši. 
Platí to aj pre platonické lásky – 
buď urobíte hrubú čiaru, alebo 
skočíte do vzťahu rovnými noha-
mi, tie už existujúce sa posilnia 
vďaka komunikácii.   

Bez vášho vedomia sa u vás veľ-
mi veľa ťaživých vecí ukončí a 
uzavrie, v podstate na to nebude-
te mať žiadny vplyv, jednoducho 
sa všetko okolo vás bude len diať. 
Je nanajvýš potrebné, aby ste 
spravili očistu a to doslova. Zbav-
te sa všetkého starého, čo už neja-
ký rok nepoužívate, prípadne 
tieto veci podarujte niekomu ďal-
šiemu. Univerzálne sa aj vášmu 
znameniu upracú a utriedia hlav-
ne súkromné vzťahy, v ktorých 
figurujú city. Pre niektorých z 
vás nie je vylúčené, že si v tomto 
smere budete voliť medzi dvoma 
potenciálnymi partnermi alebo 
dokonca medzi starým a novým 
životným partnerom. S blížiacim 
sa koncom týždňa sa budú diať  
pre vás veľké a o to príjemnejšie 
záležitosti, nuž máte sa na čo te-
šiť. 

Všetko máte úplne otvorené a 
priam vydláždené, v podstate sa 
môžete smelo pustiť do všetkého, 
čo si zaumienite. Jediná oblasť, 
na ktorú by ste však mohli do-
platiť, je nákup (objednávka, 
podomový predaj, výpredaj, vý-
menný obchod a pod.) pofidérne-
ho tovaru, kde by ste sa spravod-
livosti veru nedovolali, a tak by 
ste o nejaké to euro zostali ľahší. 
Súboj autorít, ktorého budete 
svedkom, sa vás ani len nedotkne, 
môžete zostať pokojní, len sa do 
toho nezamotajte a to ani len 
náhodou. Nie je vylúčené čerpanie 
dovolenky, ktorú si vychutnáte 
plnými dúškami, po pravde by ste 
ju využili na maximum a to aj v 
smere doplnenia energie a sily. 

  
Zapotíte sa o niečo viac, akoby 
ste chceli. Budete vystavovaní 
väčším aj menším skúškam, za-
čne sa to financiami a skončí sa to 
akýmsi riešením osobných hod-
nôt. Pýtate sa, či to zvládnete? 
Odpoveď je „ jasnačka.“ Dôležité 
je, aby ste nezaliezli do kúta a 
každej skúške nastavili tvár a 
snažili sa ju zvládnuť podľa svoj-
ho uváženia. Keď sa vyplaví aj  
posledná komplikácia a zdarne 
sa s ňou popasujete, nastane 
krátkodobý útlm. Potom chytíte 
vietor do plachiet a všetko vám 
pôjde hravo, takže aj to „zlé“ sa 
rozprávkovo obráti na dobré. Po-
kiaľ sa pustíte do niečoho nové-
ho, je veľmi dôležité, aby ste ne-
podcenili začiatok, teda základ, 
ktorý by mal byť vo všetkom 
vždy veľmi silný, platí to na 
prácu a aj na súkromie.   

Budete takí vláčni a poddajní, že 
budete pre okolie skvelým a ide-
álnym terčom na manipuláciu a 
zavádzanie, preto buďte, aj keď 
vás to bude stáť nejaké  sily, o 
trochu viac bdelší a pozornejší. 
Inak na vás priamym smerom 
zaútočí silná prílivová vlna leni-
vosti a viete čo? Nechajte, nech sa 
na vás zvalí, stále „makáte“, na-
háňate sa, niekedy priam lietate, 
tak prečo si nedopriať trochu 
voľna aj keď vynúteného.  Keď 
už sme pri tom, ušetríte si aspoň 
nábeh na hádku a nervy, ktoré by 
vám priniesli otázky zasahujúce 
do vášho súkromia od osôb, ktoré 
poznáte len zbežne a okrajovo. 
Tým sa vyhnete zahmlievaniu a 
spusteniu akýchkoľvek klebiet.

Nadviažete presne tam, kde ste 
skončili, stále platí rovnomerné 
rozloženie času, povinností a sa-
mozrejme aj síl. Nezanedbajte  
žiadnu oblasť a všetko robte sys-
tematicky, inak vás to v najbliž-
ších dňoch dobehne a zahrabete 
sa na dlhé hodiny v tom, čo ste si 
do dnešných dní len presúvali 
alebo odkladali. S mnohými veca-
mi nebudete môcť pohnúť (pri-
oritne veci prebiehajúce cez úra-
dy, banky, papiere), čo budete 
mať zhora účelovo pozastavené, 
preto sa do veľkých vecí, pre kto-
ré je potrebné viac ako jednu 
osobu, jednotlivo sami za seba 
nepúšťajte. Opatrnejší buďte aj 
v prípade, že vám budú na-
sľubované hory-doly, chce to 
skutky, činy a nielen prázdne 

slová, preto sa na to veľmi ne-
spoliehajte.

Spadať do sebaľútosti a samoty 
nie je ideálnym stavom. Nechajte 
si to na zložitejšie obdobie, teraz 
sa pokúste cez to preniesť a pek-
ne so vztýčenou hlavou vyraziť 
smerom k životu, ktorý nemá len 
tienisté stránky.  Tým, že sa hodí-
te do polohy trpiteľa, nebudete 
vidieť ani počuť veľa dôležitých 
vecí a to najpodstatnejšie vám 
„ubzinkne“ na pracovisku, aj v 
rodine. Tešte sa spolu s blízkymi, 
s ich úspechmi a radosťou, tým si 
pritiahnete zdary určené konkré-
tne vám. Budete požiadaní, aby 
ste za jedného človeka v jeho 
nerozhodnosti rozhodli práve vy. 
Tu buďte opatrní, rozhodnutia 
musí robiť každý sám za seba.

V prvom rade sa zamerajte na 
dom, domácnosť a s tým sú-
visiace práce. Tu padne aj rozho-
dujúce slovo o tom, či sa pustíte 
do rekonštrukcie a prerábania 
alebo nie. Pokiaľ prihliadate na 
financie, tak tie, pre to, čo máte 
na pláne, budú úplne dostačujú-
ce. V pracovnej oblasti sa k vám 
niekto potichúčky a nebadane 
prikráda, že by mal zálusk na va-
šu pozíciu? Každopádne, obze-
rajte sa okolo seba a kryte si chr-
bát z každej strany. Preto, v roz-
dávaní rád, návodov a riešení 
možnej konkurencii, buďte 
opatrní a radšej si všetko z kaž-
dej strany pod zásterkou nič 
nediania, teda nenápadnosti 
(jasné, že nie okato), preklepnite.   

Pozor na zuby, tie vás môžu veľ-
mi potrápiť. Hrozí vylomenie ale-
bo zlomenie zubu, alebo nečaka-
né zápalové komplikácie. Týždeň 
máte opradený akýmsi tajom-
stvom, čo znamená, že v každom 
smere budete vychádzať zo skut-
kových situácií, nič nemáte vo-
pred z univerza naplánované. Ale 
menšia štrbinka sa predsa len 
ukázala a vám bolo poodhalené, 
že si máte dávať pozor na pe-
niaze, o ktoré máte byť cielene 
(neplatí pre každého, že cielene, 
vy si to už viete zhodnotiť a posp-
lietať), avšak neprávom ukrátení 
v práci. Všetko si poriadne pre-
počítavajte, aby ste neboli ochu-
dobnení o to, čo ste si naozaj pa-
trične odrobili.  Nezabúdajte že, 
šťastie praje pripraveným.  

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 
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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)
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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
 
 Kúpime rodinný dom v 
Modrom Kameni. 
 0910 664 145.         np - 514 

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

Nehnuteľnosti

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

 Kúpim 1-izbový byt 
 
 0902 302 102 np

-5
13

 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, 
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

Zariadenie
do domácnosti a firmy

 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

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

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

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

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

 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

 -
 7

85
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj
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 Predám zajace a ovcu. 
 0915 673 400.       np – 416

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 523

 0905 256 428     np - 524

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

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
 - 

41
2

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

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

 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, barany a 
jahňatá, mladých kohútov, 
mládky a kačice. 
 0950 436 850.        np – 520

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 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 

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

 Predám zemiaky konzum-
né a kŕmne. Možnosť dovo-
zu.  0905 497 133.  np - 447

 Predaj jabĺk a orechov. 
 047 48 873 25.       np – 474

 Predám navrecovanú pše-
nicu 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 balikovač 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 

Predám 5 dňové 
kuriatka hempshire,
 sasex, lenghorn 
a brahmanka. 
  

np
 –

 5
19

 0911 154 680

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

S T R O J E a  
N Á R A D I E

B u r z a 
p r á c e

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

 Hľadám prácu strážnika 
alebo prijmem prácu v lese, 
nie som živnostník. 
 0903 130 454.       np – 476

 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 si prácu ako 
strážnik alebo skladník. 
Mám 63 rokov – nastúpiť 
môžem hneď. 
 0905 409 431.        np - 427

  np - 512

 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

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

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:



POKROK16      29. marec 2021

991 07  Slovenské Ďarmoty 99
Obec Slovenské Ďarmoty

na miesto 
učiteľa materskej školy- učiteľ do triedy 

s vyučovacím jazykom slovenským

Výberové konanie 

V Slovenských Ďarmotách, 18. 03. 2021

      Mgr. DENISA ÁRVAYOVÁ
                   starostka obce 

►►Voľné pracovné miesto od  01. 05. 2021

Pripomíname vám, že do 31. 
marca 2021 prebieha elektro-
nické sčítanie obyvateľov Slo-
venskej republiky. Sčítanie oby-
vateľov je plne elektronické, 
absolútne bezpečné a pohodlné. 
Obyvatelia sa sčítajú sami, v 
pohodlí domova a bezpečne, 
prostredníctvom elektronické-
ho formulára, ktorý nájdu na 
www.scitanie.sk. Vyzývame oby-
vateľov, aby pomohli pri sčítaní 
svojim blízkym (seniorom), ak 
ich o to požiadajú. Vyplnenie 
elektronického formulára neza-
berie viac ako 10 minút. Na 

sčítanie postačí mobil, tablet, 
notebook alebo počítač. Ak sa 
obyvateľ nemôže alebo nevie 
sčítať sám alebo s pomocou 
svojich blízkych, na splnenie 
povinnosti sčítať sa môže vy-
užiť asistované sčítanie, ktoré 
začne po 1. apríli 2021 a potrvá 
najneskôr do 31.októbra 2021. 
To znamená, že buď obyvateľ 
navštívi kontaktné miesto zria-
dené mestom, kde ho sčíta sta-
cionárny asistent, alebo môže 
telefonicky požiadať o mobilné-
ho asistenta, ktorý ho navštívi 
doma a sčíta ho. 

Príjemné jarné a slnečné poča-
sie priam zvádza hlavne záh-
radkárov k zvýšenej aktivite 
spojenej s upratovaním svojich 
pozemkov. Žiaľ, mnohí si od-
straňovanie suchých trávna-
tých a krovinatých porastov 
uľahčujú vypaľovaním čiste-
ných plôch. Z uvedeného dôvo-
du chceme upozorniť občanov 
- fyzické osoby na dodržiavanie 
zákona 314/2001 Z. z. o ochra-
ne pred požiarmi v znení ne-
skorších predpisov.
Fyzická osoba nesmie vypaľo-
vať porasty bylín, kríkov a 
stromov, zakladať oheň v prie-
storoch alebo na miestach, kde 

by mohlo dôjsť k jeho rozšíre-
niu. Pri porušení uvedených 
ustanovení zákona o ochrane 
pred požiarmi sa voči fyzickým 
osobám bude postupovať pod-
ľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. 
z. o ochrane pred požiarmi v 
znení neskorších predpisov a to 
uložením pokuty až do výšky 
331 €.
Vážení spoluobčania, naším 
spoločným cieľom je dodržať 
uvedené právne predpisy o 
ochrane pred požiarmi a tým 
chrániť zdravie našich spolu-
občanov ich majetky a prírodu 
okolo nás. 
                            – HAZZ VK - 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
vo Veľkom Krtíši upozorňuje 

Nevypaľujte trávu! 

Pandemickú práceneschopnosť 
(PN) z dôvodu nariadeného 
karanténneho opatrenia alebo 
izolácie v súvislosti s ochorením 
COVID-19 ukončuje vždy ošet-
rujúci lekár. Poistenec musí 
kontaktovať lekára (najlepšie 
telefonicky) a ten podľa jeho 
zdravotného stavu posúdi, či 
práceneschopnosť ešte trvá ale-
bo ju možno ukončiť. Lekár v 
tlačive o práceneschopnosti vy-
značí dátum ukončenia PN a 
toto tlačivo sám pošle do po-
bočky Sociálnej poisťovne. Po-
istenec teda žiadne tlačivo ani 
formuláre Sociálnej poisťovni 
nezasiela. Po spracovaní úda-
jov od lekára Sociálna poisťov-
ňa prestane dávku pandemické 
nemocenské vyplácať automa-
ticky - od dátumu, ktorý lekár 

uviedol ako deň ukončenia 
práceneschopnosti. Poistenec 
nemusí Sociálnej poisťovni za-
sielať žiadne oznámenia ani v 
prípade ukončenia poberania 
dávky pandemické ošetrovné 
(OČR). Vyplácanie dávky sa 
zastaví automaticky vtedy, ak 
poistenec koncom mesiaca do 
Sociálnej poisťovne nezašle for-
mulár „Čestného vyhlásenia“, 
v ktorom dovtedy vyznačoval 
počet dní starostlivosti o dieťa 
resp. iného príbuzného, za kto-
ré si uplatňoval nárok na pan-
demickú OČR. Ak „Čestné vy-
hlásenie“ poistenec nedoručí, 
Sociálna poisťovňa mu už za 
daný mesiac pandemickú OČR 
nepošle a jej poberanie je tak 
automaticky ukončené.

Ako ukončiť pandemickú PN a OČR? 

-SP-

NEZABUDNITE
Na sčítanie už len pár hodín

►Názov a adresa zamestnávateľa:
Obec Slovenské Ďarmoty, 

991 07  Slovenské Ďarmoty 99
►Kontakt: 

 047/4894196 
sdarmoty@slovenskedarmoty.sk 

►Kategória pedagogických zamestnancov:    
učiteľ

►Podkategória pedagogických zamestnancov: 
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie 

(učiteľ materskej školy)
►Kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredné odborné vzdelanie 
v študijnom odbore  

učiteľstvo pre materské školy.
►Zoznam požadovaných dokladov:
► Žiadosť o prijatie do zamestnania
► Profesijný životopis
► Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
► Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov
► Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti 
► Súhlas so spracovaním osobných údajov
►Iné doplňujúce údaje: 

V zmysle § 84 ods.1, zák. č. 138/2019 Z. z. o pedago-
gických zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste 
pedagogických zamestnancov.

     

Žiadosť o prijatie do zamestnania, 
profesijný životopis a prílohy zašlite 
poštou alebo mailom do  09. 04. 2021 
vypísať : - „Výberové konanie“.
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Faktom je, že pohybu v spoloč-
ných priestoroch bytových do-
mov sa celkom zabrániť nedá. 
Kompetentné orgány majú 
možnosť minimálne zabrániť 
stretávaniu sa obyvateľov byto-
vých domov na schôdzach a 
zhromaždeniach vlastníkov, do-
posiaľ tak však neurobili.
Vlastníci tak do istej miery pre-
berajú zodpovednosť za to, aby 
pri bežnom pohybe v spoloč-
ných priestoroch bytového do-
mu neohrozili svojich susedov, 
a ani seba samých.
Nedávno obletela Slovensko in-
formácia o nekontrolovateľ-
nom šírení vírusu v bytovom 
dome v španielskom meste Bil-
bao. Počas dvoch týždňov od 
vypuknutia ohniska Covid-19, 
ktorý sa rapídne šíril medzi je-
ho obyvateľmi, bolo odha-
lených viac ako 30 pozitívnych 
prípadov medzi samotnými 
obyvateľmi a ich blízkymi kon-
taktmi. Doposiaľ z nich zomre-
lo už šesť ľudí. Medzi hlavné 
príčiny rýchleho šírenia vírusu 
v bytovom dome patrili spoloč-
né priestory a predovšetkým 
nedodržiavanie opatrení pri 
ceste obyvateľov výťahom.
V súčasnosti sa na Slovensku 
nachádza niekoľko mutácií ko-
rona vírusu, pri ktorých je po-
tvrdené vyššie riziko šírenia. 
Predstavme si bytový dom. 
Tento dom má 200 bytov a 
nebytových priestorov, ak v 
každom byte bývajú v priemere 
dvaja ľudia, dostaneme sa k 
počtu 400 ľudí. A tí skôr - či ne-
skôr musia opustiť svoje byty, 
vyniesť smeti, ísť do obchodu, 
na poštu či do práce. Všetci 
spomenutí na svoj presun vy-
užívajú spoločné priestory by-
tového domu, akými sú vstupné 
chodby alebo výťahy, o doty-
kových plochách nehovoriac.
Klasická dezinfekcia spoloč-
ných priestorov nepomôže 
vzhľadom na to, že vírus sa šíri 
aj vzduchom. Preto je na zod-
povednosti každého obyvateľa 

bytového domu, ako zodpoved-
ne sa postaví k ochrane zdravia 
nielen svojho, ale aj ostatných 
obyvateľov bytového domu, 
keďže mnohí z nich môžu pa-
triť aj medzi tie najrizikovejšie 
skupiny.
Podľa § 1 ods. 2 písm. b) Vy-
hlášky ÚVZ SR č. 99, ktorá v 
konkrétnom písmene nadobú-
da účinnosť 15. marca 2021, je 
ustanovená povinnosť nosiť 
respirátor alebo obdobný pros-
triedok (vždy bez výdychového 
ventilu) naplňujúci minimálne 
všetky technické podmienky a 
požiadavky pre filtračnú polo-
masku s klasifikáciou najmenej 
FFP2 podľa normy STN EN 
149+A1 v priestore všetkých in-
teriérov, čo sa samozrejme ne-
vzťahuje na jednotlivé domác-
nosti. V samotnej Vyhláške sa 
spomína aj niekoľko výnimiek, 
kedy nie je nutné mať nasa-
dený respirátor, tie sa však tý-
kajú predovšetkým detí 1. stup-
ňa ZŠ a osôb so závažnými 
zdravotnými problémami bliž-
šie špecifikovanými v samotnej 
Vyhláške.
Všetci obyvatelia bytových do-
mov sú teda od 15. marca 2021 
povinní mať pri pohybe v spo-
ločných priestoroch bytového 
domu nasadený respirátor bez 
výdychového ventilu alebo res-
pirátor s výdychovým ventilom 
mať prekrytý rúškom. 
Obyvateľom bytových domov 
odporúčame, aby do kontaktu s 
dotykovými plochami v spoloč-
ných priestoroch, akými sú 
kľučky či tlačidlá na výťahu 
prichádzali čo najmenej. Ideál-
ne je používať jednorazové ru-
kavice, dvere otvárať pažou ru-
ky (lakťom) a tlačidlá vo výťa-
hu stlačiť napríklad kľúčom. 
Vo výťahu je dôležité mať vždy 
nasadený respirátor, aj keď sa 
v ňom nachádza iba jedna oso-
ba, pretože po vás do výťahu 
môže nastúpiť niekto iný a 
kvapôčky vírusu, ktoré ste vy-
dýchli môže vdýchnuť váš 

sused. Rovnako - ak sa vo výťa-
hu stretnú viacerí obyvatelia – 
je dôležité mať nasadený res-
pirátor a ideálne sa neroz-
právať, pretože práve roz-
právanie zvyšuje riziko šírenia 
vírusu. Ideálnym riešením je 
využívať schodisko, ak to je 
možné.  
Dôležité je aj zvýšiť frekvenciu 
upratovania spoločných prie-
storov s použitím dezinfekč-
ných prostriedkov a najmä sa 

sústrediť na dotykové plochy. 
Dezinfekčné prostriedky použí-
vať na báze alkoholu alebo 
chlóru. 
Odporúčame aj pravidelne vet-
rať spoločné priestory. V súčas-
nosti existujú antibakteriálne 
nálepky na dotykové plochy, 
ktoré zabijú vírus približne do 
30 minút a ich trvácnosť sa po-
hybuje niekde na škále od 3 
týždňov do 3 mesiacov. 

Počas pandémie korona vírusu sa bytové domy postupne stali 
jedným z najpravdepodobnejších miest šírenia tohto ochorenia 
medzi veľkým počtom ľudí. Hromadné podujatia sú dlhodobo za-
kázané a reštaurácie, kiná či iné miesta, na ktorých prichádza do 
kontaktu viacero ľudí, sú zatvorené. Doposiaľ Úrad verejného 
zdravotníctva SR, a ani Úrad vlády SR nereagovali na mnohé pod-
nety správcov či predsedov spoločenstiev vlastníkov bytových do-
mov, aby konanie schôdzí a zhromaždení vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov, ktoré sa konajú na základe Zákona o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov, boli vyňaté z výnimky Vyhlášok 
Úradu verejného zdravotníctva SR. 

- Mgr. NINA SOVIČ, výkonná riaditeľka 
Združenia pre lepšiu správu bytových domov -

Je dôležité myslieť na obyvateľov bytových domov, ktorí sa nachá-
dzajú v ohrozenej skupine ľudí, či už z hľadiska vysokého veku, 
nízkej imunity alebo iných vážnych ochorení. Snažme sa preto byť 
čo najviac ohľaduplní a zodpovední a ak nie voči sebe, tak aspoň 
voči ostatným. Práve táto situácia by mala ľudí spájať a nie roz-
deľovať.  

Žiadame vás, aby ste tento druh odpadu uložili k vašim zber-
ným nádobám najneskôr v deň vývozu a to do 8.00 hod. ráno. 
Po tomto termíne je odpad ukladať mimo zberných nádob
 PRÍSNE ZAKÁZANÉ.
Odpad ukladajte tak, aby nebol zamedzený prístup k odpado-
vým nádobám, a aby nedošlo k obmedzeniu dopravy na 
priľahlých komunikáciach. Vývoz bude uskutočnený za kaž-
dého počasia. V prípade, že vám termín nevyhovuje, máte 
možnosť tento druh odpadu odovzdať počas celého roka na 
ZBERNOM DVORE (bývalé Technické služby, Ul. Oslobodi-
teľov 780). Prevádzkové hodiny na zbernom dvore platné od 1. 
8. 2018 sú nasledovné: V pracovné dni pondelok až piatok od 
8.30 do 15.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny. 

Mesto Veľký Krtíš oznamuje všetkým obyvateľom bytových 
domov, že mobilný zber objemného odpadu, ktorý nie je mož-
né umiestniť do zbernej nádoby ako je starý nábytok, kober-
ce, linoleum a elektroodpad (chladničky, mrazničky, televízo-
ry a iné elektrospotrebiče), sa uskutoční podľa nasledovného 
harmonogramu

►12. 4. 2021 (pondelok) na uliciach: Okružná, Venevská, 
B. Němcovej, Ľ. Štúra, P. O. Hviezdoslava, Poľná, Lučenská;

►13. 4. 2021 (utorok)  na uliciach: Železničná, Novohradská, 
A. H. Škultétyho, Písecká, M. R. Štefánika, Banícka;

► 14. 4. 2021 (streda) na uliciach: Mierová, Školská,
 I. Madácha, SNP, Nemocničná, Nám. A. H. Škultétyho. 

Obyvatelia bytových domov 
Dbajte o zvýšenú ochranu 
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č. 1Miesto pre kupón 
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Cena: 14,90 EUR
Počet strán: 352
Obsah knihy: Nebojácna a úp-
rimná Tessa Swanová nie je ty-
pickou ženou osemnásteho sto-
ročia. Spolu s piatimi bratmi vy-
rástla v pohraničnej oblasti zá-
padnej Virgínie a skrýva v sebe 
silu, s ktorou treba počítať.
Tichý a odvážny Clay Tygart nie 
je typickým mužom osemnáste-
ho storočia. Vychoval ho indián-
sky kmeň Lenapov a teraz sa 
ako hrdina vracia z francúzsko-
indiánskej vojny do pevnosti, 

Kniha na voľné chvíle 

SÚŤAŽNÝ KUPÓN o knihu NEOBYČAJNÁ ŽENA
Meno:

Adresa:

ktorá nesie jeho meno. Privádza 
so sebou Tessinu dávno stratenú 
priateľku Keturah, ktorá z osa-
dy zmizla pred mnohými rok-
mi.
Clay je ako veliteľ pevnosti od-
hodlaný vyhnúť sa ľúbostným 
pletkám a pri stretnutí s pôvab-
nou Tessou si udržiava odstup. 
Keď ho však okolnosti prinútia 
konať a dotknú sa aj jeho srd-
ca, musí sa postaviť tvárou v 
tvár jednej veľmi osobnej a 
jednej veľmi verejnej dileme.
Silný príbeh románu Neobyčaj-
ná žena je popretkávaný pre-
pracovanými historickými de-
tailmi, ktoré vdýchnu minulosti 
život. Nenechá vás chladnými a 
prenesie vás do malebných, no 
nebezpečných hôr západnej 
Virgínie v roku 1770.
„Román plný postáv, rovnako 
húževnatých a podmanivých 
ako krajina, kde žijú, je púta-
vým príbehom, ktorý som čítala 
dlho do noci.“ – Lori Bento-
nová, oceňovaná autorka romá-
nu The King’s Mercy.
Chcete získať knihu NEOBY-
ČAJNÁ ŽENA zadarmo?
Dvom z vás dávame šancu vy-
hrať ju. Stačí, ak nám pošlete 
vyplnený kupón na adresu: Re-
dakcia POKROK, SNP 29, 990 
01 alebo ho vhodíte  do 12. aprí-
la 2021 do poštovej schránky 
pri vstupe do redakcie.

 i527.net
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 4
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Brány pre váš domov

   0904 803 453  

 0915 859 376
np – 448

Prerábky rodinných 
domov, bytových 
jadier, sadrokartón, 
obklady, plávajúce 
podlahy, drobné 
drevostavby.  

 0905 430 716 0905 430 716   n
p

 –
 2

92

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

np
 - 

44
6

 Vykupujem staré kroje 
a šatky kašmírové, 
brokátové a štofky 
a odkupujem starožitnosti. 
  0908 627 952.       np – 422

 R ô z n e
Vykonávam murárske 
práce – dlažby, zatep-
ľovanie, bytové jadrá, 
stierky a plávajúce 
podlahy. 
 0908 627 952.  np – 421

Palivové drevo 
aj v malých objemoch.

Drobné vŕtacie 
a  búracie práce

Smrek suchý 25 cm: 
0,050 prmu  3,90 €
Smrek suchý 33 cm:
0,066 prmu  4,95 € 

Požičovňa 
   ručného 
       náradia

np - 440

Ak hráte našu obľúbenú 
kupónku, nezabudnite si 
vystrihnúť ďalší kupón. 

 
 Predám kŕmnu kukuricu. 
 0907 112 309.  np – 510

 Predám 3-izbový byt v cen-
tre V. Krtíša. Cena dohodou. 
 0944 416 949.          np – 518
 
 Ubytujem zadarmo v ro-
dinnom dome. Zn. 1 osobu. 
 0950 436 850.        np – 521

 Predám rotavátor ROBI - 
66 S 40, motor BRIGG 
STRATON 158 cm3, záber 80 
cm. Cena 300 €. 
  0903 501 917           np - 527
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KONTAKT: 0474831107
dosslovakia@procomp.sk,

Výroba a predaj stavebného reziva, predaj 
drevených obkladov, farieb, OSB, strešných 

krytín, zvodov, v ponuke aj impregnácia 
a hobľovanie. Výroba  a predaj suchých 

drevených WC na stavbu, chatu či záhradu, 
drevených udiarni, vyvýšených záhonov, 

búd pre psov, posedov, drevených sedení.
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