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Slza v oku, v srdci žiaľ, čo nám bolo drahé, 
to nám osud vzal. Mal nás všetkých rád 

a chcel ešte veľmi žiť, ale prišla tá chvíľa, 
keď musel do večnosti ísť. 

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. 
Nechajme ho tíško spať, čo bolo súdené, 

muselo sa stať. Nech jeho telo v rodnej hrude 
v pokojnom spánku odpočíva a v našej pamäti bude žiariť, 

pamiatka jeho stále živá.
S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme, 

že dňa 23. marca 2021 nás nečakane a náhle, vo veku 69 rokov, 
opustil náš milovaný manžel, otec a starký 

PAVEL KEČKÁR zo Sucháňa.
S láskou a úctou spomínajú: manželka Mária, 

syn Radko s manželkou Jankou, syn Paľko s manželkou
 Jožkou, syn Rastík s manželkou Lenkou. 

Na milovaného starkého nikdy nezabudnú vnúčatá 
Radka s priateľom, Patrik, Janko, Paľko Maťko, 

Samko a Dianka. So žiaľom v srdci sa lúčia aj 
sestra Vierka s rodinou a brat Ján s rodinou a rovnako

 tak aj rodina Medveďová a rodina Gažovová.

Stále nám budeš chýbať

Odišla si tichučko, ako odchádza vánok. 
Ten nevie, že navždy vzal nám pokoj. 
Odchádza do neznáma, živých mrazí 

z neho, objal ju večný chlad. 
Nám ostala len bolesť a smútok. 

Dňa 22. apríla 2021 si pripomíname 
2. výročie, ako nás po ťažkej chorobe 

opustila moja milovaná manželka 
IVANA LEŠKOVÁ, rod. MÁRTONOVÁ 

z Veľkého Krtíša vo veku 61 rokov.  
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím,  tichú spomienku. Stále 
spomína a nikdy nezabudne manžel Ján, brat Ivan s rodinou.  

Odišla si do nenávratna    

Keď slnko sa chystalo za horu zapadať, 
išiel si za ním, chcelo sa Ti spať. 

Odišiel si cestou, kde musí ísť každý sám
 bez návratu späť, len dvere domov si nechal 

dokorán a pár bolesťou presiaknutých liet.
 Dňa 12. apríla 2021 si pripomíname 

10. výročie úmrtia nášho manžela, 
otca, starkého, prastarkého a svokra 

MIROSLAVA FRANÍKA zo Senného. 
S úctou a vďakou spomína celá rodina.

Spomienky v srdci zostávajú...

S masívnym očkovaním pomá-
hajú štátu samosprávne kraje. 
BBSK vo svojich očkovacích 
centrách zaočkoval do polovice 
apríla už 27-tisíc ľudí. K sied-
mym krajským veľkokapacit-
ným očkovacím centrám pri-
budlo vo štvrtok 15. apríla ďal-
šie – v športovej hale vo Veľ-
kom Krtíši. Jeho kapacita je 
505 ľudí a nateraz bude otvore-
né len cez štvrtky.
Prihlásiť do čakárne na oč-
kovanie aj do tohto očkova-
cieho miesta sa môžu prostred-
níctvom webu korona.gov.sk už 
aj štyridsiatnici. Naďalej fun-

guje aj krajský náhradnícky 
systém, do ktorého sa môžete 
prihlásiť cez nahradnici.sk.
Tiež stále platí, že pri prihlaso-
vaní do čakárne, si miesto a 
mesto, kde vás zaočkujú, môže-
te vybrať. 
Vo veľkokapacitných centrách 
sa zatiaľ naďalej očkuje len va-
kcínou spoločnosti Astra Zene-
ca, v nemocniciach a na polik-
linikách je to spravidla vakcína 
spoločností Pfizer/Bi-onNTech 
alebo Moderna. 
O veľkokrtíšskom očkovacom 
centre vás budeme podrobne 
informovať v POKROKu č. 17.

Očkovacie centrum 
už aj v športovej hale

Náš okres bude od 19. apríla 
naďalej v červenej fáze regi-
onálneho COVID - automatu. 
Na celom Slovensku sa po zlep-
šení situácie s istými obmedze-
niami otvárajú všetky obchody, 
hotely, kostoly, ale napr. aj 
ZOO, múzeá a knižnice. Tu sa 
niektorým možno vynára otáz-
ka, aký je rozdiel medzi sede-
ním v kostole (1 osoba/ 15m2) a 
v kine či divadle (za rovnakých 
podmienok), ktoré sú naďalej 

zatvorené. Povolené je už aj 
športovanie, no naraz len pre 
maximálne šesť osôb. Naďalej 
sa odporúča práca z domu, no-
senie respirátorov je v interiéri 
stále povinné, platí aj sprísnený 
nočný zákaz vychádzania. Ak 
potrebujete niečo vybaviť, do-
predu si overte, či na toto mies-
to potrebujete negatívny vý-
sledok testu na ochorenie CO-
VID-19, prípadne aký „starý“ 
test potrebujete.

Dočkali sme sa uvoľnenia opatrení 

V polovici apríla bol v našom 
okrese prekonaný míľník dveti-
síc PCR pozitívne testovaných 
obyvateľov. Na celom Sloven-
sku je toto číslo už takmer 
374–tisíc. Od 6. do 14. apríla 
malo pozitívny výsledok PCR 
testu 60 obyvateľov nášho 
okresu.
Vo veľkokrtíšskej nemocnici 
ležalo k 15. aprílu 18 pacientov 
s ochorením COVID-19, z toho 
traja boli pripojení na umelú 
pľúcnu ventiláciu a piati ležali 

na lôžku bez centrálneho prívo-
du kyslíka. V nemocnici v Lu-
čenci ležalo k tomu istému dňu 
62 pacientov, v R. Sobote 34 a 
vo Zvolene 28. V súvislosti s co-
vidom umrelo na Slovensku už 
skoro 13-tisíc ľudí.
Prvou dávkou vakcíny je zaoč-
kovaných už viac ako 900-tisíc 
Slovákov (79,4-tisíc je z BBSK). 
Obe dávky prijalo viac ako 
310-tisíc občanov (z toho 33,8-
tisíc z BBSK).

Pozitívnych stále pribúda 

-ŠK, zdroj: NCZI k 15. 4. 2021-

- zatepľovanie rodinných domov 
- kompletné rekonštrukcie RD a bytov
- výmenu bytových jadier

Taktiež ponúkam rôzne práce 
ako zváranie prístreškov, brán, opravujem staré brány. 

Mám dlhodobé skúsenosti, na svoje práce poskytujem záruku. 

 - Foto: .- Mgr. Š. KOČI- 
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Lúčim sa s Vami, moji milí,
 srdce mi dotĺklo, odišli sily...

So smútkom v srdci oznamujeme, 
že vo veku 77 rokov nás dňa 6. apríla 

2021 opustil náš milovaný otec a starký
 JÁN MACKA zo Záhoriec. 

Do večnosti odišiel si spať, zaplakal 
každý, kto Ťa pre Tvoju dobrotu 

a lásku mal rád. Odišiel si od nás, my zostali sme v žiali, 
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa veľmi milovali. 

So stálou spomienkou v srdci sa lúčia: 
syn Ján s priateľkou, dcéra Renata s manželom, vnúčatá 

Marek a Renatka a celá smútiaca rodina.

Vždy budeš v našich srdciach

Jediné srdce na svete sme mali, 
čo dokázalo nás milovať. 

Aj keby láskou vzbudiť sme ho chceli, 
neozve sa viackrát. Odišlo, zmĺklo, 

išlo spať. Taký krátky bol život Tvoj, 
taká krátka bola radosť naša, 

prečo ten osud k Tebe taký krutý bol.
 Mama. Milovali sme Ťa, Ty si milovala nás, 

tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
 Dňa 8. apríla 2021 bolo tomu už 20 rokov, kedy nás navždy 

opustila naša milovaná manželka, mamička a starká 
JARMILA SUDROVÁ z Veľkého Krtíša. 

Stále spomínajú a nezabúdajú: manžel Pavel, 
dcéry Monika a Erika s rodinami, syn Juraj s rodinou, 

ostatná rodina a všetci známi.

Stále na Teba spomíname
Odišla si nám rýchlo a nečakane, 
ako keď v prudkej búrke víchor

zlomí strom. Aj po toľkých rokoch
 je stále smutná spomienka na Tvoj skon. 

Čas ďalej letí a Tvoj obraz ostal v tvárach 
Tvojich detí. Vzácny a milovaný človek, 

akým si pre všetkých bola, 
nikdy neumiera v srdciach nás,

ktorí sme Ťa nekonečne milovali
 - tak, ako Ty nás, najdrahšia mama. 

15. 4. 2021 by sa dožila 80 rokov naša drahá mamička, 
starká, prastarká a svokra 

MAGDALENA KNIESNEROVÁ z Veľkého Krtíša, 
ktorá nás navždy opustila 30. júla 1990 vo veku 49 rokov.

  Ani čas nezahojil našu bolesť po Tvojom odchode, drahá naša 
mama a stále na Teba s láskou spomína dcéra Libuša 
s manželom Ivanom, syn Oskar s manželkou Dankou,

 vnuk Maťko s Marcelkou a maličká Emka 
Ti posiela božtek do neba. 

Chýba nám Tvoja láskavá tvár 

More lásky si so sebou vzal, 
hory bolesti zanechal, 

prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
 spomienka na Teba zostáva v nás.
 Dňa 12. apríla 2021 sme si pripomenuli 

piate smutné výročie od úmrtia nášho 
manžela, otca, starého otca, 

prastarého otca, brata a švagra 
ŠTEFANA BARIAKA z Modrého Kameňa. 

Hoci si odišiel, nie si medzi nami, 
navždy si zostal v srdciach tých, 

ktorí Ťa vrúcne milovali. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Päť rokov bez Teba

Už nepočuť mamin hlas, 
už nepríde medzi nás. 

Osud nám  nevráti, čo nám vzal. 
Za pokojný spánok Tvoj 

v modlitbách prosíme a spomienku 
na Teba v srdci stále nosíme. 

V neznámy svet odišla si spať, 
zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 

Odišla si, ostali sme v žiali, 
no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

S hlbokým žiaľom a s bolesťou v srdci oznamujeme, 
že nás dňa 30. marca 2021 – v deň svojich 81. narodenín

 navždy opustila naša milovaná mamička, 
starká, prastarká, svokra, švagriná a sestra 

JÚLIA TAKÁČOVÁ z Modrého Kameňa – Riečok. 
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, 

ktorí sa s našou drahou prišli rozlúčiť a odprevadiť 
na jej poslednej ceste. Nikdy nezabudnú na jej dobrotu 
a láskavosť a za všetko v živote ďakujú: synovia Jožko  

a Milan s manželkou Milkou, vnúčatami Luckou 
a Lukáškom a pravnúčatkami Tobiaskom a Lukaskom, 

dcéra Drahuška s vnúčatami Zuzkou a Miškom, 
dcéra Renka s manželom Milanom vnučkami Paťkou 
a Paulínkou a pravnúčatkami Nikolaskom a Maťkom, 

dcéra Anka s Dušanom a vnučkou Dominikou. 
Posledné zbohom dávajú milovanej sestre súrodenci 

Emil, Janko, Rudko, Marka a Milka s rodinami. 

V neznámy svet si odišla 

Opustili nás
Je ticho po bolesti, je celkom
blízko ku hviezdam. 
Pozdravy na stuhách 
a na rozlúčku veršov pár...

2. 4. Alžbeta Mikušová (*1942) z V. Krtíša, 
2. 4. Zuzana Strhárska (*1929) zo Záhoriec, 

4. 4. Ľubomír Šimko (*1981) z Pôtra,
5. 4. Oľga Szamošová (*1941) z Fiľakova,

6. 4. Ján Macka (*1943) zo Záhoriec,  
7. 4. Alžbeta Rimócziová (*1942) z Malej Čalomije,

8. 4. Ján Ozaniak (*1942) z Čelár – Kirti, 
8. 4. Anton Kamas (*1956) z Hrušova, 

9. 4. Mária Oláhová (*1933) z Veľkých Zlievec
9. 4. Mária Nagyová (*1959) zo Želoviec, 

9. 4. Zoltán Mátyás (*1940) z Hornej Strehovej,  
12. 4. Jolana Lajtošová (*1930) z Kováčoviec. 

                                                              Česť ich pamiatke!

Najväčšie sú tie zisky, ktoré život vkladá do kolísky. V jednej
 z nich už sladko dýcha Vaše šťastie, Vaša pýcha. 
V lučenskej nemocnici sa narodili bábätká z nášho okresu: 

31. 3. Sebastian z V. Krtíša, 4. 4. Markus z V. Krtíša, 
7. 4. Viktória z Čeloviec, 7. 4. Martin zo Záhoriec, 

7. 4. Sebastian z V. Krtíša.  
Detičkám aj ich rodičom želáme veľa zdravia a šťastia. 

Človiečik, vitaj! 
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Mesto preto už od roku 2007 
zverejňuje mená daňových ne-
platičov. „Zverejnenie zoznamu 
daňových dlžníkov na poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady je za účelom 
vytvorenia morálneho tlaku 
správcu daní a poplatkov na 
týchto daňových neplatičov, s 
cieľom dosiahnuť úplné od-
stránenie týchto daňových 
nedoplatkov,“ sprostredkovala 
odôvodnenie Mesta asistentka 
primátora Lucia Zvarová.
Na tzv. čiernej listine - zozname 
daňových dlžníkov mesta V. 
Krtíš -  je dnes zverejnených už 
viac ako 250 občanov s trvalým 
alebo prechodným pobytom v 
meste, ktorí mestu dokopy dlžia 
spomínaných takmer 139-tisíc 
eur. V skutočnosti je ich ale ešte 
viac, pretože obce a mestá ako 
správcovia dane môžu podľa 
zákona zverejniť len tých daňo-
vých dlžníkov, ktorých výška 
daňového nedoplatku je vyššia 
ako 160 eur (u právnickej oso-
by viac ako 1 600 eur). Jednotli-
vé sumy nedoplatkov sú u kaž-
dej osoby rôzne a pohybujú sa 
rádovo v stovkách eur. Najniž-
šia zverejnená suma, ktorú dlž-
ník mestu nezaplatil, je teda 
minimálne 160 eur, no suverén-
ne najvyššia „sekera“, ktorú 
mestu dlží inžinier z Ulice B. 
Němcovej, bola na konci minu-
lého roka vo výške 6 103,64 eur. 
Pri menách ďalších dvadsiatich 
dlžníkov sa nazbieral dlh vyšší 
ako tisíc eur. A tak sa pokojne 
môže stať, že schody alebo na-
pr. zábradlie pri niektorom z 
mestských chodníkov sú v zlom 
stave aj preto, že mesto by 
mohlo ich rekonštrukciu za-
platiť práve z týchto chýbajú-
cich financií. Čierna listina v 
plnom znení je zverejnená aj na 
webe mesta, v sekcii „Zverejňo-
vanie dokumentov“.

Osem centov za deň 

Mesto V. Krtíš ukladá miestny 
poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady pod-
ľa zákona o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za odpa-
dy. Konkrétne sadzby poplatku 

ustanovuje Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta V. Krtíš 
(VZN č. 12/2019). „Sadzby po-
platku sa za osobu a kalendár-
ny deň sú stanovené na 0,0794 
eur  za osobu a kalendárny deň 
pre fyzickú osobu, ktorá má v 
meste trvalý alebo prechodný 

pobyt, alebo ktorá je na území 
mesta oprávnená užívať alebo 
užíva byt, nebytový priestor 
alebo inú nehnuteľnosť. Roz-
hodnutie, ktorým sa vyrubuje 
poplatok za komunálny odpad 
je občanovi doručené vždy v 
prvom polroku príslušného ro-
ka. Vyrubenú sumu je možné 
zaplatiť v štyroch splátkach v 
príslušnom roku,“ približuje 
viac o poplatkoch za komunál-
ny odpad L. Zvarová.
Aké má ale správca dane, t. j. 
mesto možnosti, ako tieto dlhy 
od občanov vymáhať? „Ak má 
fyzická osoba (FO) alebo práv-
nická osoba (PO) nedoplatky 
na daniach a nezaplatí ich ani 
na základe zaslanej výzvy, pri-
stupuje mesto k vymáhaniu 

formou exekučného konania. 
Pokiaľ exekučné konanie trvá, 
tak nedoplatky sú pri osobách 
ešte zverejnené. Tiež je možný 
aj prípad, že exekútorovi sa 
kvôli nemajetnosti občana ne-
podarí nedoplatky vymôcť. 
Vtedy pristupujeme k ich odpí-

saniu. Pri PO sú prípady, že PO 
je v konkurze alebo v likvidácii 
tomto prípade je potrebné 
čakať, kým neskončí konkurz-
né konanie. V prípade, že sa 
správcovi konkurznej podstaty 
nepodarí uhradiť všetky po-
hľadávky, tiež po ukončení 
konkurzu môžeme pristúpiť k 
odpisu pohľadávky,“ pokraču-
je v odpovediach asistentka 
Ing. Dalibora Surkoša, primá-
tora mesta.
Občania, ktorí majú voči mestu 
nedoplatky za komunálny od-
pad alebo nezaplatili daň z ne-
hnuteľnosti, nemôžu nielen po-
žiadať o Kartu mesta a čerpať 
jej výhody, ale rovnako tak si 
nemôžu uplatniť poskytované 
úľavy pri platbe komunálneho 

odpadu. Viac detailných infor-
mácií o možnostiach úľav náj-
dete na webe mesta. V princípe 
však o ne môže požiadať ten, 
kto bol v priebehu roka viac 
ako tri mesiace mimo mesta, 
prípadne taká osoba, ktorá v 
prospech mesta vykonáva 
dobrovoľnícku činnosť.

Inšpirácia od iných 
samospráv?

Ešte v roku 2017 prišli mestá 
Brezno a Liptovský Mikuláš s 
možnosťou, že neplatiči, ktorí 
nedoplatky dlhodobo neuhrá-
dzajú, si môžu svoje dlhy od-
pracovať. 
„Dobrovoľnícke práce môže 
vykonávať dlžník priamo pre 
mesto alebo pre organizácie v 
jeho zriaďovateľskej pôsobnos-
ti. Verejnoprospešné služby 
mesta L. Mikuláš by už dnes 
mali záujem o 28 osôb, tri ženy 
by chcelo aj Komunitné cen-
trum,“ informuje článok spred 
štyroch rokov.
Štyridsať dlžníkov z Brezna, 
ktorí radnici dlhovali po viac 
ako 500 eur, dostalo od vedenia 
mesta list s možnosťou odpra-
covať si svoj dlh. Na ponuku 
napokon zareagovali len traja, 
dlh zvyšných bol postúpený 
exekútorovi. Samozrejme, dlh 
by sa týmto krokom určite ne-
znížil na nulu, ale touto cestou 
by sa do mestskej kasy mohlo 
vrátiť aspoň pár stovák eur. 
Zoberie si vedenie Mesta V. Kr-
tíš od týchto samospráv in-
špiráciu? „Možnosťou odpra-
covať si nedoplatok za komu-
nálny odpad sme sa zaoberali, 
zisťovali sme záujem u dlžní-
kov, avšak ten bol minimálny. 
Aj z tohto dôvodu sme sa nate-
raz rozhodli túto možnosť do 
nariadenie nezapracovať,“ pri-
blížila na záver Lucia Zvarová, 
asistentka primátora mesta 
Veľký Krtíš. A čo by ste na to 
povedali vy, neplatiči?

Aj Veľký Krtíš má svoju „Čiernu listinu“
Kvôli koronakríze, ktorá zasiahla všetky odvetvia nášho života, prišli o časť príjmu aj samosprávy. 
Koncom minulého leta Ministerstvo financií zverejnilo výšku výpadku podielových daní každého 
slovenského mesta a obce. Mestu Veľký Krtíš v tom čase chýbalo v mestskej kase takmer 250-tisíc 
eur. Na začiatku jari sme si všimli, že okresnému mestu k 31. decembru 2020 chýbali aj ďalšie desiat-
ky tisíc eur. Konkrétne 138 661,90 eur však na účte mesta nechýba kvôli pandémii a výpadku príj-
mov z daní, ale pre neplnenie si povinností Veľkokrtíšanov.

Africký mor ošípaných bol na úze-
mí nášho okresu doposiaľ za-
znamenaný len dvakrát, naposledy 
2. marca. O viac ako mesiac na to, 
7. apríla 2021, boli potvrdené dva 
ďalšie prípady aj v Hornom Tisov-
níku, t. j. v tesnej blízkosti hranice 
okresov Detva a Veľký Krtíš. Ako 
uvádza na svojom webe Štátna ve-
terinárna a potravinová správa 
Slovenskej republiky, v poradí 

1984 a 1985. nález vírusu bol po-
tvrdený v oboch prípadoch u uhy-
nutých samcov diviaka lanštiaka. 
Oba boli nájdené Poľovným zdru-
žením Hrádok Horný Tisovník v 
katastrálom území obce Horný Ti-
sovník.
V decembri bol AMO potvrdený u 
diviaka uloveného v D. Strehovej, v 
marci u uhynutej samice diviačaťa 
v Hornej Strehovej.

AMO potvrdený  na hranici okresu 

-ŠK-

-ŠK-

Ilustračné foto.

Ilustračné foto.
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S takýmito vysokými číslami 
Štatistický úrad Slovenskej re-
publiky pravdepodobne nepo-
čítal ani v najoptimistickejších 
odhadoch, čo potvrdzuje aj vy-
hlásenie predstaviteľov úradu v 
prvý aprílový deň: „Štatistický 
úrad ďakuje všetkým sčítaným 
obyvateľom za dôveru a ich 
zodpovedný a proaktívny prí-
stup. V rámci elektronického 
samosčítania zaslalo vyplnený 
formulár 86 % obyvateľov SR. 
Podľa predpokladov Štatistic-
kého úradu SR malo túto for-
mu sčítania zvládnuť minimál-
ne 70 % obyvateľov. Dosiahn-
utý výsledok považujeme za 
veľký úspech a môžeme ho vní-
mať ako viditeľný, pozitívny 
posun v schopnosti väčšiny 
obyvateľstva využívať infor-
mačno-komunikačné technoló-
gie.“
Pri pohľade na osem samo-
správnych krajov, sčítací for-
mulár elektronicky vyplnilo 
najviac občanov žijúcich v Ži-
linskom kraji, a to až 92 %. Na 
druhom mieste je Trenčiansky 
kraj, ktorý dosiahol 90 % sčíta-
ných. Na treťom mieste je Tr-
navský kraj, s 89 % podielom 
sčítaných obyvateľov. Najmenší 
podiel má Košický kraj, kde sa 
sčítalo 79 % obyvateľov. V reb-
ríčku krajských miest vedú 

mestá Banská Bystrica (90 % 
sčítaných obyvateľov), Trenčín 
(89 %) a Žilina (89 %). V mes-
tách nad 10-tisíc obyvateľov 
má najviac sčítaných Dolný 
Kubín (92 %).
A ako sú na tom obce nášho 
okresu? Z odpovedí jednotli-
vých obecných úradov vyply-
nulo, že nad štatistikmi žela-
ných 70 % sa dostala takmer 
každá obec. Pre zaujímavosť, 
kým sa vo Veľkom Krtíši sčíta-
lo 81,76 % obyvateľov, v Novej 
Vsi to bol takmer podobný po-
mer - 81,74 % obyvateľov. V 
Dolnej Strehovej je v systéme 
už 88,46 % obyvateľov a vo 
Veľkej Čalomiji až 93,19 % 
obyvateľov. Zodpovední obča-
nia žijú aj v Obeckove, kde sa 
ich sčítalo 95,58 % a napr. v 
Horných Strhároch to bolo 
73,85 % všetkých obyvateľov. 

Veľmi vysoký výsledok zazna-
menali Príbelce, kde sa sčí-talo 
až 98,75 % miestneho obyva-
teľstva. S hodnotou 77,66 % sa 
skončilo samosčítanie v Pôtri, v 
Horných Plachtinciach sa sčíta-
lo 92,76 % obyvateľov a napr. v 
Záhorciach odpovedalo na 
otázky spojené so sčítaním oby-
vateľstva pekných 88,37 % 
miestnych občanov. 
V najzápadnejšej obci nášho 
okresu, v Ipeľskom Predmostí, 
využilo samosčítanie 90,02 % 
všetkých obyvateľov. Od kom-
petentných zamestnancov obec-
ných úradov sme sa dozvedeli 
výsledky samosčítania aj v ďal-
ších obciach. V tabuľke nájdete 
počet sčítaných obyvateľov v 
jednotlivých obciach, ktoré 
nám odpovedali do uzávierky. 
Hodnota v tabuľke je uvedená 
v percentách.

Brusník a Šuľa asistované sčítanie už nepotrebujú 
Nedalo by sa povedať, že sčítanie obyvateľov sprevádzala masívna kampaň, no Slovač pristúpila k to-
muto kroku naozaj zodpovedne. Zopár billboardov, krátke reklamy v rozhlase, kde-tu v tlačovinách, 
niekoľko priebežných správ vo večernom spravodajstve. Aj vďaka kampani s týmito prvkami sa sa-
mosčítalo 4,84 miliónov obyvateľov Slovenskej republiky, čo predstavuje 86 % všetkých obyvateľov. 

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať 
sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylú-
čených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a 
obyvateľov marginalizovaných komunít. Asistované sčítanie sa 
koná od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021, no pravdepodobne sa reálne za-
čne až v máji. O začatí asistovaného sčítania na celom území SR 
alebo v jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického 
úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR 
a/alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR. Asis-
tované sčítanie v obci potrvá šesť týždňov. 

Asistované sčítanie potrvá do konca októbra 

-ŠK-

Miestny spolok Slovenského Červe-
ného kríža, Komenského 3 Veľký 
Krtíš oznamuje, že v súvislosti s 
preventívnym predĺžením núdzové-
ho stavu z dôvodu zabránenia  šíre-
nia ochorenia COVID 19 sú výjaz-
dové, teda mobilné odbery plánova-
né na rok 2021, zatiaľ zrušené. 
Národná transfúzna služba SR 
Banská Bystrica má tento oznam 
zverejnený aj na svojej  web strán-
ke. 
Darcovia, ktorí chcú darovať krv, 
tak môžu urobiť v Národnej trans-
fúznej službe v B. Bystrici a na od-
ber sa môžu objednať na telefón-
nom čísle 0908 991 461. Darca do-
stane časenku s presne určeným ča-
som, ako aj  s podrobnými informá-
ciami o pokynoch k odberu. 

-J. UBRANKOVIČOVÁ,
predsedníčka MS SČK V. Krtíš- 

Chcete 
darovať krv? 

Obec ČELÁRE 

na obsadenie do funkcie

vyhlasuje
 VÝBEROVÉ KONANIE

 HLAVNÝ  KONTROLÓR  OBCE  

Pracovný pomer hlavného kontrolóra bude uzatvorený 
na 0,08 úväzku s predpokladaným nástupom  

18. 05. 2021. Prihlášky treba odovzdať do 03. 05. 2021 
na obálku napísať „NEOTVÁRAŤ“. 

Voľby budú dňa 17. 05. 2021. Bližšie informácie
 a požiadavky nájdete na webovej stránke obce: 

www.celare.sk

Veľký Krtíš 81,76
Modrý Kameň 86,34
Dolná Strehová 88,46
Bušince 84,81
Balog nad Ipľom 97
Príbelce 98,75
Nová Ves 81,74
Veľká Čalomija 93,19
Obeckov 95,58
Horné Strháre 73,85
Pôtor 77,66
Horné Plachtince 92,76
Záhorce 88,37
Ip. Predmostie 90,02
Seľany 87,43
Dolné Strháre 84,58
Kosihy n. Ipľom 89,4
Vrbovka 94,93
Závada 89,01
Šuľa 100
Veľka Ves n. Ip. 91,98
Dolné Plachtince 83,31
Suché Brezovo 81,44
Brusník 100
Glabušovce 80,53
Opat. Nová Ves 88,03
Kleňany 69,18
Dolinka 95,68
Dačov Lom 76
Sucháň 77,44
Kosihovce 73,04
Sečianky 92,2
Želovce 89,29
Kováčovce 84,34
Malé Straciny 89,54
Senné 97
Kamenné Kosihy 90,4
Horná Strehová 86,79
Malý Krtíš 88,13
Chrastince 85
Malé Zlievce 96,32
Slov. Kľačany 90,8
Nenince 87,08
Lesenice 94,73

MESTO/OBEC a pomer 
   sčítaných obyvateľov 

(v niektorých obciach okresu) 

v súlade s § 18 a) ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriedení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia 
obecného zastupiteľstva č. 02/2021 zo dňa  06. 04. 2021
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Od 13. do 14. apríla organizo-
vala naša základná škola zápis 
do 1. ročníka. Všetkých nás 
však mrzí, že aj tento školský 
rok sme sa s budúcimi prváčik-
mi kvôli pandémii nestretli. Po-
známe ich však vďaka našej 
škôlke, ktorá ich zastrešuje. 
Od septembra budúceho šk. 
roku ich budú čakať nové uči-
teľky, vkusne zariadené triedy s 
dobrou výbavou IKT techniky 
(interaktívnymi tabuľami, no-
tebookmi), školský klub detí s 
novými kreatívnymi hračkami 
(FUNTRONICK - interaktívny 
koberec pre deti), pekný škol-
ský areál s  mnohými prekva-
peniami. Tiež bude zriadená 
nová žiacka knižnica s doplne-
ným knižničným fondom.
 Čo sme pripravili pre naše 
deti a čím chce naša ZŠ s MŠ 
Bušince prekvapiť budúcich 
prváčikov?
Naše usilovné tety upratovačky 
sa chytili tvrdej práce. Areál 
školy sa po minuloročnom no-
vom oplotení a zveľadení opäť 
vynovuje. Dopomohla k tomu 
aj vzniknutá situácia s pandé-

miou COVID-19. Tým, že väč-
šina žiakov zostávala doma na 
dištančnom vyučovaní, uprato-
vačky mali väčší priestor a 
mohli sa venovať skrášľovaniu 
areálu školy. Zo sponzorských 
zdrojov navozili a vymaľovali 
okolo 200 starých pneumatík. 
Inšpiráciu prevzali z návrhov, 
ktoré sme objavili na acebo-
okových stránkach. Náš areál 
je dnes doslova posiaty fareb-
nými zvieratkami, chrobáčikmi 
či rôznymi predmetmi, ktoré 
skrášľujú celé prostredie školy. 

Najväčším lákadlom pre oči na-
šich budúcich prváčikov budú 
postavičky Mimoňov, ktorých 
je tu ako maku. Našim najmen-
ším a pre účely školského klubu 
detí sa tiež pripravila hracia 
plocha s hojdačkami, šmýkač-
kou, posedením a rôznymi hra-
cími prvkami. 
Za sponzorské dary, pomoc a 
spoluprácu ohľadom skrášľo-
vania areálu by som chcela 
poďakovať štedrým darcom: J. 
Zahorecovi, Z. Makšimu, Z. 
Ružinskému,  J. Vozafovi a  
Mgr. A. Ďurovej.

Za realizáciu patrí poďakova-
nie: Z. Jaňákovej, E. Černickej, 
M. Bánovej, I. Jaňákovej, Ing. 
J. Strhárovi a J. Zahorecovi.
Veľa  sa urobilo aj v spolupráci 
so starostom Ing. Z. Véghom a 
pracovníkmi obce. Za ich vý-
datnej  pomoci sme vyčistili viš-
ňový sad, opílili staré stromy, z 
kmeňov vypílených stromov 
sme pripravili sedenie pre deti. 
V školskej kuchyni sa urobila 
nová vzduchotechnika. Dúfam, 
že všetky naše deti sa tu budú 
cítiť oveľa príjemnejšie. Teraz 
bude záležať len na tom, kedy 
sa tu opäť v zdraví všetci stret-
neme. 

Už sa tešíme na budúcich prváčikov

OBEC NENINCE, Hlavná 238/110,  991 26  NENINCE

Hľadá 
DETSKÉHO LEKÁRA/LEKÁRKU

 SO ŠPECIALIZÁCIOU – PEDIATER 

Naša základná škola v Bušinciach tu stojí už vyše 60 rokov. Prešla mnohými zmenami. Tento 
školský rok sme sa tiež posnažili a máme mnoho prekvapení.

Ak hráte našu obľúbe-
nú kupónku, nezabud-

nite si vystrihnúť 
ďalší kupón. č. 1Miesto pre kupón 

KU
PÓ

N 
č.3

- Mgr. DANA STRHÁROVÁ, riaditeľka školy- 

Mgr. DANA STRHÁROVÁ,
riaditeľka školy.

Za realizáciou veselých postavičiek z pneumatík stoja šikovné 
ruky nepedagogických pracovníčok školy na foto (zľava): Zlatica 
Jaňáková, Erika Černická, Ivana Jaňáková a Mária Bánová. 
 

Bližšie informácie budú podané na tel:

do uvoľnenej pediatrickej ambulancie v Zdravotnom
 stredisku v obci Nenince. Priestory ambulancie boli 

nedávno zrekonštruované. Obec má 1380 obyvateľov, 
má široký  školský obvod a funkčnú Lekáreň Plus.     

 Najbližšie z okresov LV, LC, RS, ZV alebo 
 B. Ďarmoty (Maďarsko).   

Ubytovanie obec vie poskytnúť.

LADISLAV HÍVES, starosta obce

 Bušinských žiakov čaká veselé 
prostredie v areáli školy.  
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Tento rok sa neopakovala situá-
cia s kolónami na hraniciach 
okresu, kedy policajti kontrolo-
vali autá a zisťovali účel cesty 
každej posádky. Ako povedal 
na začiatku apríla policajný 
prezident Peter Kovařík, na 
veľkonočné sviatky sa polícia 
pripravila dôsledne. „Počítali 
sme s rôznymi scenármi vývoja 
situácie, ktoré by sa mohli 

udiať. Do ulíc sme vyslali viac 
policajtov a robili viac kontrol 
ako bežne býva cez šibačku, ne-
oceniteľnou pomocou nám boli 
vojaci. Nechceli sme podceniť 
najmä kontroly počas presu-
nov. Veľká mobilita by bola 
veľkým rizikom a pozitívne sa 
vyvíjajúca situácia pandémie 
by sa opäť zhoršila. Musím 
konštatovať, že občania boli 
veľmi zodpovední a mobilita sa 
týkala najmä presunov zo za-
mestnania. Väčšina ľudí si uve-
domila, aké riziká môže pri-
niesť húfne navštevovanie ro-
dín a naozaj zostali doma, aby 
si o to viac užili šibanie a ob-
lievanie na budúci rok,“ nechal 
sa počuť prezident Policajného 
zboru. O výraznejšom náraste 
porušovania opatrení sa nedá 
hovoriť ani v našom okrese. 
Pre POKROK to v stredu 7. 
apríla povedal pplk. Mgr. VLA-
DIMÍR MIKUŠ, zástupca ria-
diteľa Okresného riaditeľstva a 
súčasne riaditeľ odboru po-
riadkovej a dopravnej polície. 
„Občania boli disciplinovaní, 
ich mobilita bola cez sviatky v 
štandardnom režime. Napriek 
tomu, v 13. kalendárnom týžd-
ni, a teda od 29. marca do 4. 
apríla sme po náhodných kon-
trolách udelili tri pokuty oso-

bám, ktoré nedodržiavali na-
riadenie ohľadom nosenia rú-
šok a tridsaťpäť pokút bolo 
udelených z dôvodu porušenia 
zákazu vychádzania,“ približu-
je zástupca riaditeľa OR PZ vo 
V. Krtíši. Pre ilustráciu, v 
spomínanom týždni bolo na 
celom Slovensku udelených 3 
338 pokút za 137 454 eur.
Vo veľkonočnom týždni bolo 

do služby velených takmer 20-
tisíc policajtov a vojakov v 
rámci bežného aj zvýšeného vý-
konu služby. Tí okrem mimo-
riadnych opatrení v uliciach či 
na hraniciach dohliadali na 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky, verejný poriadok, 
pátrali po nezvestných osobách, 
chránili životy a zdravie.” 
Avizované boli aj zvýšené kon-
troly na hraniciach tzv. 
čiernych okresov. Keďže okre-
sy Lučenec a Krupina boli v 
najvyššej, tzv. čiernej fáze, 
policajti z OR vo V. Krtíši sa na 
tieto úseky so susediacimi 
okresmi zamerali viac ako ob-
vykle. „Áno, kontroly pri 
vstupoch do okresov sa počas 
sviatkov vykonávali ná-mat-
kovo prakticky celý deň, od 6. 
do 22. hodiny. Zvýšenú pozor-
nosť sme dávali najmä na auto-
mobily s cudzími evidenčnými 
číslami. U ich vodičov sme kon-
trolovali tie dôvody na prejazd 
cez okresy, ktoré sa nachádzajú 
v uznesení vlády,“ pokračuje 
pplk. Mgr. V. Mikuš.
Okrem toho, mnoho prevádzok 
stále nemôže byť otvorených, 
preto si niektorí občania hľada-
jú cestičky, ako nariadenia 
obísť. V našom okrese sa podľa 
slov V. Mikuša v ostatných 

dňoch žiadne takéto porušenie 
nezistilo, no v iných častiach 
Slovenska polícia počas Veľkej 
noci zaznamenala tri takéto 
prípady.

Povinná karanténa 
bytovky na 

Železničnej skončila 
V Pokroku č. 14 vydaní nášho 
týždenníka sme sa podrobne 
venovali ohnisku pandémie v 
našom meste, ktoré vzniklo v 
bytovom dome na Železničnej 
ulici č. 1. Ako sme uviedli, na 
dodržiavanie karantény tu do-
hliadali okrem mestských poli-
cajtov, príslušníkov ozbroje-
ných síl SR aj príslušníci poli-
cajného zboru. „V súčinnosti s 
MsP a OS SR sme na základe 
vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva dohliadali na do-
držiavanie karanténnych opa-
trení, pretože existovali podoz-
renia, že najmä neprispôsobiví 
občania, ktorí boli na ochorenie 
COVID-19 testovaní pozitívne, 
karanténu nedodržiavali. Doba 
povinnej karantény tohto byto-
vého domu napokon skončila 8. 
apríla,“ dodal pplk. Mgr. Vladi-
mír Mikuš.

Prehľad priestupkov 

V týždni od 29. marca do 4. 
apríla 2021 policajti zistili 78 
prípadov porušenia lekárom 

stanovenej karantény, 3 prípa-
dy porušenia zákazu otvorenia 
prevádzok, 1 084 prípadov po-
rušenia povinnosti nosenia rú-
šok, 3 357 prípadov porušenia 
zákazu vychádzania. 
SPOLU priestupky a delikty: 
4522, napomenutím bolo vyba-
vených 719 prípadov, ulože-
ných 3338 pokút za 137 454 eur, 
postúpených 334 a v riešení je 
131 prípadov.
„Zvýšený výkon kontrol je za-
meraný hlavne na miesta so 
zvýšenou koncentráciou osôb, 
ale aj na dodržiavanie zákazu 
vychádzania na hlavných cest-
ných ťahoch a hraniciach okre-
sov so zlou, resp. zhoršenou epi-
demiologickou situáciou (naj-
mä diaľnice, cesty pre motoro-
vé vozidlá I. a II. triedy). Kon-
troly sú taktiež zamerané na 
opodstatnenosť pohybu osôb v 
čase zákazu vychádzania, resp. 
účelu cesty. 
Naďalej prebiehajú aj intenzív-
ne kontroly na vnútorných hra-
niciach, na hraničných priecho-
doch vykonávame kontroly do-
držiavania karanténnych opa-
trení (registrácia) v zmysle plat-
nej vyhlášky. Uvedené úlohy 
plnia policajti tak v rámci zvý-
šeného výkonu služby, ako aj v 
rámci bežného výkonu. 
Do služieb s príslušníkmi Poli-
cajného zboru sú velení aj prí-
slušníci ozbrojených síl Sloven-
skej republiky. Úzko spolupra-
cujeme aj s regionálnymi úrad-
mi verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky a na ich 
požiadanie im poskytujeme po-
trebnú súčinnosť pri kontrolnej 
činnosti dodržiavania naria-
dených opatrení,“ uviedla Polí-
cia Slovenskej republiky vo 
svojom vyjadrení na sociálnej 
sieti.

Cez Veľkú noc sme boli disciplinovaní 
Na to, ako budú vyzerať najbližšie dni z hľadiska uvoľňovania protipandemických opatrení, budú 
mať veľký vplyv veľkonočné sviatky. Ak sme počas najväčšieho kresťanského sviatku neboli doma, 
navštevovali svojich blízkych a nesprávali sa podľa odporúčaní, na výraznejšie uvoľnenie si budeme 
musieť ešte niekoľko dní počkať.

Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojovania - Zbraňová amnestia

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Veľkom Krtíši 
 oznamuje, že v súvislosti s novelou zákona č. 274/2020 Z.z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach 

a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, kde sa za § 72h vkladá § 72i 

„Zánik trestnosti činu nedovoleného ozbrojovania 
ešte stále platí do 30. apríla 2021“.

 Občania môžu odovzdať zbrane a strelivo v lehote: 
do 30. apríla 2021 na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.
 Po odovzdaní zbrane alebo streliva bude občanovi vystavené 
Potvrdenie o odovzdaní zbrane alebo streliva v rámci zbraňovej 
amnestie. Následne zbrane a strelivo budú zaslané na  skúmanie 
Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru.
Bližšie informácie poskytnú policajti Oddelenia dokladov pove-
rení úsekom evidencie zbraní a streliva na číslach 
                                     0961693430, 0961693420. 

     
por. Mgr. MARTIN KOMADA vedúci oddelenia dokladov

-ŠK-

Ilustračné foto.
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Dr. Vladimír Varga patrí k 
tým lokálpatriotom, ktorý mô-
žu, obrazne povedané, preces-
tovať kus sveta, ale kompas 
srdca ich vždy bezpečne na-
viguje na rodnú  hrudu. O rod-
nej obci, jej bývalých aj súčas-
ných obyvateľoch napísal viac 
článkov, až to akosi automatic-
ky vyústilo do monografie ob-
ce. 
V roku 2019, keď si Dolné Str-
háre pripomenuli 775.výročie 
prvej písomnej zmienky,  pred-
stavil na obecných oslavách 
vzácnu knihu DOLNÉ STR-
HÁRE – história našej obce 
1244 – 2019. Dostalo sa mi vte-
dy od autora cti, že sme ju spo-
lu s hercom Ľubom Paulo-
vičom uviedli do života. Ve-
novanie v knihe dáva odpoveď 
na otázku, prečo knihu napí-
sal: ,,Táto kniha je venovaná 
všetkým, ktorí nechcú, aby 
Dolné Strháre upadli do za-
budnutia.“ Určite sa tak ne-
stane, pretože ak bude chcieť 
niekto v budúcnosti pokračo-
vať v písaní histórie D. Strhár, 
bude mať na čo naviazať. Na-
príklad na prvé vety tejto kni-
hy, ktoré vyjadrujú všetko: 
,,Obec, v ktorej sme sa mnohí 
narodili, kde naši rodičia a 
prarodičia nám po večeroch 
rozprávali, ako tu žili aj oni, v 
obci, v ktorej sme robili prvé 
krôčky, kde sme po prvýkrát 
povedali slovo „mama“, kde 
nás na kolenách hojdal starý 
otec a stará mama nám roz-
právala rozprávky, kde sme 

prvý raz išli do školy, kde sme 
mali svoje prvé lásky, kde sme 
s nimi chodili na prechádzky 
do malebných strhárskych vi-
níc, kde sme behávali, hrávali 
futbal, či skákali do nášho kú-
paliska hlavičky, či po ve-
čeroch vyvádzali rôzne hun-
cútstva – to je tá naša obec.
Niektorí z vás už o časoch mi-
nulých vedia len z rozprávania 
svojich rodičov, a tí šťastnejší 
aj starých rodičov, vedia už o 
svojej obci len z občasných 
článkov v regionálnej tlači, ale-
bo nebodaj už len z počutia od 
cudzích ľudí, ktorí majú neja-
ké spomienky na Dolné Strhá-
re.
Časy, keď sme si odovzdávali 
spomienky v pohode tichých 
chvíľ po večeroch, tie časy sa 
už dávno minuli. Dnes všetko 
hľadáme na internete, prijí-
mame často skreslené informá-
cie a skutočné udalosti sú často 
zatienené a nesprávne inter-
pretované. Tí praví dolnostr-
hárski rodáci sa už sústreďujú 
tam hore za dedinou, tí už ne-
podajú svedectvo o obci, ktorá 
bola jednou z najvýznamnej-

ších obcí v Novohrade. Aj staré 
dokumenty, či zápisy v biblii 
alebo v tranosciuse, čo sa v 
dedine udialo postupne pod-
liehajú skaze času a niekedy aj 
necitlivému zaobchádzaniu s 
nimi. Taký osud stretol aj kro-
niku obce, ktorá bola vedená a 
ktorá sa po II. svetovej vojne 
stratila, čím celá jedna etapa 
života obce upadla do zabud-
nutia. Osud aj mňa zavial do 
sveta, mimo rodnej obce som 
strávil 35 rokov. Stále som sa 
však domov rád vracal, žil som 
s rodnou obcou, aj keď na 
diaľku, veď som tu mal svo-
jich najbližších a aj svojich ka-
marátov, od ktorých som bol 
odlúčený. Stretnutia s nimi mi 
stále pripomínali mladosť, aj 
keď roky a vrásky pribúdali. 
Už niekoľko rokov som roz-
mýšľal, ako odovzdať všetko, 
čo si pamätám o Dolných Str-
hároch. Hľadal som staré foto-
grafie, staré dokumenty, zhá-
ňal som informácie od pamät-
níkov, ale aj v rôznych inštitú-
ciách. Veľmi mi pomohla zo-
rientovať sa v problematike 
PhDr. Marta Kamasová, ktorá 
viedla okresný archív vo Veľ-
kom Krtíši. Bola to ona, ktorá 
ma usmernila na ceste za zhá-
ňaním starých dokumentov. 
Čím viac poznatkov o histórii 
Dolných Strhár som získaval, 

tým viac som bol presvedčený, 
že pre generácie, ktoré už 
nezažili plnohodnotný dolnos-
trhársky život je potrebné 
zanechať nejaké svedectvo. V 
tejto publikácii som sa snažil 
priblížiť život predchádzajú-
cich generácií pre súčastníkov. 
Aj keď už väčšina z vás už 
nežila v Dolných Strhároch, 
verím, že spomienky na vašich 
rodičov a na ich rozprávanie 
zakorenilo v každom silné puto 
k tejto našej obci. Nech teda 
pri čítaní tejto knihy sa prehĺbi 
láska k Dolným Strhárom a 
spolupatričnosť všetkých, 
ktorí majú svoje korene v tejto 
dedine.“ 
Takéto úprimné vyznanie vy-
slovil autor knihy v jej úvode a 
ja by som ju dopriala prečítať 
každému, kto sa, ako sa hovorí 
,,nevie v živote zaradiť, nevie 
odkiaľ prišiel, kam smeruje a 
kam patrí“, aby si ju prečítal a 
hľadal korene svojho bytia, 
tak ako RSDr. VLADIMÍR 
VARGA, ktorý sa 16.apríla do-
žíva krásneho životného jubi-
lea – 80 rokov. 
 

Dr. VLADIMÍR VARGA sa 16. apríla 2021 dožíva významného životného jubilea

Prajeme pevné zdravie a veľa tvorivých nápadov 
Sú ľudia, pri ktorých si nespomeniete kedy ste ich prvý raz stretli, ale beriete ich ako súčasť 
svojho pracovného alebo osobného života. V redakcii takto za nášho dávneho dopisovateľa 
považujeme dr. VLADIMÍRA VARGU, rodáka z Dolných Strhár, žijúceho v Ľuboriečke. 
Zvyčajne nás navštívi s hotovým rukopisom, alebo s prísľubom, že čoskoro niečo donesie. Te-
šíme sa na jeho príspevky z histórie, predovšetkým z rodnej obce, ktorej sa na zaslúženom ale 
aktívnom dôchodku venuje. 

S prianím všetkého najlepšieho 
- RUŽENA HORNÁČEKOVÁ – 

Písanie má dr. Vladimír Varga  v láske už od študentských čias, 
keď spolu so spolužiakmi na Jedenásťročnej strednej škole v 
M. Kameni pocítili potrebu zverejňovať svoje myšlienky. Spolu 
s Pavlom Fábrym, Slavomírom Števákom a Máriou Korimo-
vou – Hroncovou začali vydávať študentský mesačník, kde pre-
zentovali svoje myšlienky. Toto nutkanie ho sprevádzalo počas 
celého života. Počas vojenskej služby a neskôr, ako vojak z po-
volania, písal hlavne do vojenských odborných časopisov a jeho 
asi 20 odborných pojednaní boli hodnotené vysoko profesionál-
ne a pozitívne. Pociťoval však potrebu venovať sa poznávaniu 
minulosti a odovzdávanie poznatkov našich predkov novej 
generácii, kde osobná komunikácia so staršou garnitúrou bola 
nahradená už len internetovou. Zaujímajú ho životné osudy 
jednotlivých osobností, hlavne tých, ktorí určitým spôsobom 
ovplyvnili jeho myslenie a je rád, keď jeho príspevky prispieva-
jú k chápaniu udalostí mladej generácie. Veríme, že aj naďalej 
budú jeho literárne práce padať na úrodnú pôdu. Želáme mu 
preto do ďalších rokov  pevné zdravie a rodinnú pohodu, aby 
mohol našich čitateľov naďalej tešiť zaujímavými článkami. 
,,Vážený oslávenec, nech sú Vaše ďalšie roky poznačené 
bohatou tvorivou činnosťou, pozorným okom historika a is-
krivým duchom spisovateľa.“ 

 Dolné Strháre z vtáčej perspektívy a v knihe dr. Vladimíra Vargu.

Knihu o rodnej obci 
dr. V. Vargu sme s hercom 
Ľ. Paulovičom pokrstili 
s dozretými klasmi žitka. 
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Prepáč, milý 80-ročný spolu-
žiak, že som Ťa oslovila pseudo-
nymom MIBREZ. Mám pred 
sebou aj Tvoj článok z 3. febru-
ára 2020 uverejnený v Pokroku 
pod titulkom ,,Boli sme štyria“  
a neviem si spomenúť, odkiaľ 
sme vzali také čudesné a záro-
veň čudné krycie básnické 
mená. Ty to vieš? Dúfam, že eš-
te bude čas na spomienkové 
stretnutie, keď táto ,,pliaga po-
minie”. Čítam Tvoju báseň ,,O 
Muche” a musím  Ti vyjadriť  
poklonu, že sa v Tvojej mladej 
hlave zrodila takáto symbolická 
myšlienka o chvále. Ale ja, Tvo-
ja spolužiačka ELKA, sa držím 
Tvojich veršov: ,,Sú ešte v živo-
te také Muchy, čo chváliť iba 
vedia. Čo na vysokú strunu ud-
reli, teraz. Však už len nízko 
sedia.” Prezraď, kto bola tá 
personifikovaná mucha. Pre 
mňa  je z hľadiska teórie litera-
túry Tvoj výtvor geniálna bá-
seň. Som presvedčená, že to po-
tvrdí aj ďalší literát, spolužiak 
Paľko Fábry. Myslíš si, že som 
veľmi zvedavá? Aj ja si to o 
sebe myslím. Veď náš životný 
kruh sa pomaly uzatvára, no a 
ja by som sa ešte kadečo pre 
mňa tajomné chcela dozvedieť. 
Ako to píše tiež náš jubilant  
MINO - Paľko Fábry v básni 
,,Či vôbec žiť”, citujem... ,,Ži-
vot je široký - viem to - vidím. 
No nechcem ísť v ústrety láka-
vej maske, ale životu...Narastú 
roky vás i moje. Raz tak po-
viem, spomienka zvolá - Štu-
dentské roky, mladosť, kde si 
škola?” Zahrúžená do spomie-
nok na nezabudnuteľné štu-
dentské časy, na našu skvelú 
štvoricu a spolužiakov v našej 
alma mater - Jedenásťročnej 

strednej škole v Modrom Ka-
meni, dovoľ mi Vladimír, po-
chváliť Ťa, zdôrazňujem, že nie 
som ,,Mucha”.
Vo svete zúrili vojny, vo Viet-
name, Kórei, studená vojna, 
Stalinov kult osobnosti, ale aj 
prvá družica. V našej vlasti sme 
boli uzavretí v železnej opone, v 
ktorej prebiehali perzekúcie 
,,nepriateľov štátostrany“. Tak 
my tu ,,v malej bubline” (pove-
dali by súčasníci)- zabudnutom  
regióne medzi Krupinskou vr-
chovinou a Ipľom, aj vďaka te-
be sme dokázali svoje sny a ide-
ály pretaviť do básní, epigra-
mov, poviedok a dokonca vydá-
vať školský časopis. Aj vďaka 
nášmu triednemu Štefanovi 
Krnáčovi, telocvikárovi sme sa 
realizovali v športe, a basketba-
lové mužstvo chlapcov dokonca 
aj veľmi úspešne. Na ceste za 
vytúženými snami študovať na 
vysokých školách, nám nepre-
kážali ani negatívne kádrové 
posudky, ktoré boli súčasťou  

prihlášky na vysokú školu. Ús-
pešne sme ,,skákali cez kaluže” 
až k promóciám.
Za osemdesiat rokov slušného, 
tvorivého, statočného a praco-
vitého života sme prežili ťažké 
povojnové roky, aj roky budo-
vania socializmu, boli sme pi-
onieri, zväzáci, aj sme si sami 
písali diplomové práce, často za 
veľmi ťažkých podmienok. No 
na záver našej životnej púti ešte 
musíme zažiť, že v najvyšších 
štátnych funkciách sedia pla-
giátori. 
Milý Vladko, prepáč, že som 
odbočila, ale som veľmi skla-
maná z tejto ,,slušnej” vlády a 
parlamentu. Veď aj moje básne 
a myšlienky boli tak trochu 
vždy revolučné. Máš pravdu, 
keď píšeš už v predtým spome-
nutom článku, že aj napriek 
svojmu veku sme zostali pria-
teľmi. Z nášho paneláku si naj-
prv odišiel do ďalšieho a nako-
niec do Ľuboriečky. Predpokla-
dám, že ste  tam aj s manželkou 

Evičkou našli pokojné a tiché 
prostredie. A Ty tu v tichu a po-
koji naďalej píšeš, odkrývaš his-
tóriu obce Dolné Strháre, do-
konca si vydal monografiu tejto 
dedinky. Si dlhoročným dopiso-
vateľom Pokroku a ako vojak z 
povolania sa venuješ aj vojen-
ským témam. Som na Teba  hr-
dá, že tá prvá báseň, uverejnená 
v našom školskom časopise 
,,Úsvit”, nebola aj posledná. Že-
lám Ti ešte veľa zdravých a 
šťastných  rokov života v kruhu 
rodiny a aj v našej priateľskej 
spolužiackej  spoločnosti. Nech 
Ti to stále myslí a píše! 

Prijmi blahoželanie od ELKY - 
MÁRII HRONCOVEJ KORI-
MOVEJ. Keď sa na Vás dvoch 
na fotografii pozerám, teda na 
Teba a Pavla, majúci okuliare, 
vyzeráte  tak múdro, profesor-
sky. A tak na záver si dovolím 
ukončiť blahoželanie básňou 
Ivana Miroslava Ambruša, jed-
ného z najlepších básnikov slo-
venskej národnosti v Rumun-
sku, tiež oslávil svoje životné 
jubileum, žije v Nadlaku.

Ešte sa hľadáme
To všetko čo v nás 

skamenelo to všetko tvrdé 
a viac neohybné zostane
Zostanú aj nedopísané
dejiny našich predkov
ktoré stále dopĺňame

novými objavmi
poznačené chladom

Spokojne prevraciame 
bielu farbu primrznutej vody

lopatou posúvame zimu
aby sa nám nenačrel

do topánok sneh
Hľadáme doteraz 

nepovšimnuté príhody
a ochutnávame aj  iné 

metafory nášho prežitia
Ešte sa stále hľadáme
v tekutých zrkadlách

našej minulosti.  

Hľadáme sa v zrkadlách našej minulosti 

Milý jubilant MIBREZ – VLADKO VARGA ... ,,Čas letí jak vtáci nedozierni..." hovorí 
básnik. Na stole čistý hárok papiera a ja hľadám slová, ktorými by som Ťa chcela po-
zdraviť pri príležitosti Tvojho vzácneho jubilea.

Marec bol mesiacom knihy a preto ste v našich 
marcových súťažiach za poslané kupóny mohli 
vyhrať pekné knihy. V obľúbenej marcovej ku-
pónke sa šťastie usmialo na týchto našich verných 
čitateľov, a pre knihu si môžu prísť k nám do 
redakcie: 
EVA KORONCZIOVÁ z V. Krtíša zo Škultétyho 
51; LIBUŠA BACKOVÁ z V. Krtíša z B. Němco-
vej 15 a KATARÍNA MIHÁLYOVÁ z Leseníc č. 1. 
VYDAVATEĽSTVO i.527 do súťaže venuje na-
šim čitateľom pekné knihy a tentoraz sa z Neoby-
čajnej ženy  môže tešiť MILOTA BENKOVÁ z 
Čeloviec 35. Na fotografii je výherca knihy Neúp-
rosná hlbočina JOZEF HVODLÍK z Pôtra, ktorý 
povedal, že nielen v čase korony číta všetko a rád, 
a preto sa dobrej knihe vždy poteší. My veríme, že 
takto sa potešia aj ostatní výhercovia. Víťazom sr-

dečne blahoželáme a 
prajeme im príjemné 
chvíle pri čítaní, nie-
len kníh ale aj Pokro-
ku. Výhercovia si mô-
žu prevziať v redak-
cii v ktorýkoľvek pra-
covný deň v čase od 
8.00 do 16.00 hodiny. 
Pretože Veľká noc 
bola tento rok v apríli 
a tá sa spája s ob-
lievačkou a šibačkou, 
aby boli ženy nielen 
zdravé ale aj pekné, rozhodli sme sa v redakcii, že 
troch z vás v aprílovej kupónke odmeníme za 
nalepené kupóny na hracej karte  KOZMETIC-
KÝMI KAZETAMI. 

V marci ste vyhrávali knihy

Na dobových fotografiách naši verní dopisovatelia (zľava) dr. Vladimír Varga, Mgr. Mária Hroncová 
a Mgr. Pavel Fábry. Kedysi redaktori školského časopisu sú dodnes literárne činní aj v POKROK-u.   

JOZEF HVODLÍK
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Banský inžinier, pán EMIL 
RONČÁK, celý svoj produktív-
ny vek prežil vo Veľkom Krtíši, 
tu si založil rodinu. Žije v 
rodinnom dome, z ktorého len 
nedávno odišla na večnosť jeho 
milovaná pomocníčka, manžel-
ka Emília. V šťastnom man-
želstve prežili viac ako šesť-
desiat rokov. Už aj v tomto je 
poézia a vidím ju aj v zhode 
mien Emil a Emília, čo je krás-
ne ako v románe o láske.
Keď si pán Rončák začal 
ujedať z dôchodcovského chle-
bíka, našiel slovo, ktorým ukla-
dá svoje reminiscenciu do ver-
šov, i prózy ako vďaku za všet-
ko, čo mu nadelil život:
„Darom je niekoľko milých viet.

Darom je úsmev na tvári.
Darom je skutkami zriekania 

zmeniť svet.
Dar je v žičlivosti pochopenia,

nech všetkým sa darí.
Darom je obeta poskytnutá 

v pravej chvíli.
Dar je nezištná dobrota,

aby iní šťastne žili.
Dar je potešenie, 

keď sa srdcom dáva.“
Jeho krédom je: „Ak hľadáš 
šťastie, to pravé nájdeš v rodi-
ne.“
V próze Vrchárska babica vy-
jadril poetiku života v nároč-
ných vrchárskych podmien-
kach, silu ľudskej vôle, svoj ob-
div k milovanej starej mame.

PhDr. ANTON HUPKA 
Publicista, autor televíznych 
scenárov a básnik, pôsobil v na-
šom okrese ako pedagóg, ale aj 
ako pracovník v rezorte kultú-
ry. O regionálnej literárnej his-
tórii Veľkého Krtíša napísal 
štyri publikácie. Jeho poézia je 
mužná, plná tvorivého plameňa 
o nepokojnej duši, ale aj pocho-
penia a nehy:

Tak neplač!
Za nami je už plno hriechu,

sladkých hriechov.
Tak neplač,

ty, ktorá od dnešného večera
budeš mať rada hriech.

Sľubujem ti,
že pochováme všetky smútky

a lásku si pozapíname 
vernosťou až po hrob.

Vydavateľ jeho zbierky básní 
„Zátišia duše“  napísal o nej:
Prelína sa v nej filozofia v 
zmysle života a lásky v ňom, 
precítené raz ako úprimné 
spovede duše a inokedy chápa-
nej ako odovzdávanie, teda v 
zmysle napĺňania miery ľud-
skosti v človeku, čo je aj vlastne 
zmyslom poézie.

Na obálke knihy „Život obyva-
teľov v Plachtinciach a Príbel-
ciach“ sa usmieva ovenčená 
mladá nevesta s družičkami v 
prekrásnych bielych krojoch a 
hrdý ženích. Napísal ju JÁN 

MÄSIAR, človek so srdcom na 
dlani. Jeho tvorba je úprim-
ným vyznaním lásky k rodné-
mu kraju, úcty k tradíciám a 
svojim rodákom. Túto knihu 
obohatil aj svojou vlastnou bás-
ňou plnou nehy:

Slniečko
Vitaj nám na svete
„maličké slniečko“
z lásky a pre lásku

Ti bije srdiečko
Vitaj nám na svete,
ty poklad najdrahší,
teraz si drobnučký -
no budeš aj väčší…

Vyspinkaj si svoje pravé
„šťastie z lásky…

Či budeš mládenec,
či deva - „Tej krásky…!

Aj ty dáš raz svetu
ďalšie slnko z lásky…
Potom ti tvár prikryjú

starosťami vrásky.
So zanietením zbieral a zapiso-
val ľudové zvyky, piesne, detské 
hry a tance so spevom.
Mottom knihy sú riadky z ľu-
dovej poézie v plachtinskom 
nárečí.

„Mamulienka moja
len ma enu máte,
aj to sa stariete -

čo do truhly dáťe….
Na spodok rubáše
a na vrch koláče…
Ak nebude plná,

dosypeme zrna….
Svojím dielom bohato prispel 
do truhlice pokladov slovenskej 
ľudovej kultúry. Po vydaní sied-
mich prozaických diel sa chystá 
vyznať zo svojich citov aj v pri-
pravovanej zbierke básní. 

,,Modrý Kameň mi dal a dáva 
všetko, čo človek potrebuje k 
nasýteniu srdca. Je mojou stud-
ničkou, je aj mojím vesmírom. 
Za všetko, čo je vo mne dobré, 
ďakujem Modrému Kameňu“. 
Toto je vyznanie spisovateľa 
JÁNA FEKETEHO s umelec-
kým prímením APOLKIN. Vy-
jadruje ním synovskú lásku k 
svojej drahej mamičke Apoló-
nii a večnej spolupatričnosti. Je 
v tom kus čistej, úprimnej poé-
zie. V zbierke básní „Tajný 

denník pozemšťana“ sa ako 
bard postavil za práva Zeme, 
vesmíru a ľudí. Trpko kon-
štatuje. „Verte mi: chcem sa iba 
brániť, /lebo mŕtvi v každom 
nečase/ ponúkajú viac nehy ako 
živí...“  Otvorene, sugestívne 
odhaľuje: „Vraždy sú 
skromnejšie.”
Akoby sa báli, že ich vyšetria. 
Ale medzitým, ruka v ruke, ako 
otec s dvojičkami, kráčajú pop-
ri nás lúpeže, podvody, kšefty a 
ešte väčšie kšefty a samé dôvo-
dy: nedá sa, je de - mo - krááá - 
ci - ja. - Celý tento čas by si za-
slúžil uviesť do života Nový 
letopočet: prvý, druhý, tretí, 
štvrtý, desiaty, dvadsiaty piaty 
rok po zabudnutí na Krista.“ 
Tieto verše napísal muž, ktorý 
miluje rozkvitnuté agáty, lien-
ky, svet hviezd na oblohe a ľudí 
a hovorí: „Oh, nervy, bolí ma 
všetko, /ešte aj to čo je mimo 
mňa, / vôbec sa nečudujem ves-
míru, / že na desiatky svetelných 
rokov od Zeme/ je ľudoprázdny 
.“  V miniatúrach hovorí kriš-
táľovo čistou poéziou: „Počú-
vam vánok. / Tento mi oznamo-
val :Kúpem sa / v srdci lesa.“ 
„Ach konvalinky! / Voniate ako 
zvony / na kostolíku nebies.“ 
„Juh, sever, východ / západ. 
Svetovou stranou / si mi len ty, 
srdiečko.“ Citujem Petra Mišá-
ka, ktorý k Tajnému denníku 
pozemšťana napísal o autorovi: 
„Doslova si podáva ľudstvo, za 
jeho vlčí prístup k dnešku a 
všetkému, čo s ním súvisí, teda 
aj vlastnej budúcnosti.“ Je v 
ňom dravosť víchra ale aj šelest 
vánku rodiaci sa na Očenáške. 

Mgr. Anna Kollárová Cielová, 
autorka pre mňa nezabudnu-
teľného románu „Cesta za 
snom“ o živote svojho otca, sa 
prihovára svojim čitateľom aj 
dvoma útlymi, snehobielymi 
knihami veršov. V zbierke 
„Dvíham  svoj zrak“ rozdelila 
básne do piatich pomyselných 
tajomných komnát. Na vstup 
do prvej z nich pozýva slovami: 
„V tej prvej láske svieti sťa krás-
na dúha, drahokam trblietavý, 
či  pestré lúčne kvety. No v kúte 

Už máme za sebou jarnú rovnodennosť, keď si deň a noc spravod-
livo, rovnakou mierou delia čas. V 11. čísle POKROKU, je uverej-
nený týždenný kalendár s uvedením, čo si v tie dni pripomíname. 
Zaujal ma 20. marec vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia, ale 
aj za Svetový deň divadla. Najdôležitejšie je každý deň si uvedo-
miť chvíle šťastia, vážiť si ich, lebo z nich sa skladá naše celoživot-
né šťastie. Na 21. marec pripadá aj Medzinárodný deň bábkar-
stva. V roku 1945 som bola prváčkou po krutej vojnovej zime 
plnej hrôzy a strachu, v dobe nedostatku a odpratávania ruín po 
bombardovaní. V tom roku som v škole prvýkrát videla bábkové 
divadlo s veselým Gašparkom, udatným hrdinom a princeznou, 
ktorým s radosťou tlieskali šťastné deti. Odvtedy ako tento deň 
UNESCO vyhlásilo za Svetový deň poézie uplynulo 22 rokov. 
Mám rada poéziu. Znova som zalistovala v dielach súčasných au-
torov z nášho regiónu. Hľadala som v nich to, čo ma ja pri prvom 
čítaní oslovilo najviac. Dobré básne sú ako klenoty, z ktorých sa 
ťažkoťvyberá ten najkrajší, no a nemáme rovnaký vkus. Poradie 
autorov som určila vekom. 
 

Jarné úvahy

JÁN MÄSIAR  

PaedDr.  J.  FEKETE - APOLKIN Mgr.  A.  KOLLÁROVÁ-CIELOVÁ 

(Pokračovanie na str. 11)
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za dverami dohára neha, pri-
chádza sklamanie. Ako kvapka 
rosy padajúca na zem, v ktorej 
sa rozbil svet.“ Zo zbierky „ 
Nepokoj vážky“ citujem báseň 
Spomienky 

Clivý pohľad prekrývaš 
perlami spomienok,

Čas samoty, keď kráčaš 
chotárom v diaľ.

Slnko dvíha sa v sviežich 
ranných hmlách

Tie tóny šeptáš vánku 
z plných pľúc.

Ulož ich do zelených lúk 
a vdychuj ten pokoj, 
až kým končiaci deň 
neskryje sa v tmách.

Aj v ďalšej básni „ Keď hviez-
da padá“ je neha a múdrosť 
citlivej, milujúcej ženskej duše:
Keď hviezda padá do tieňa noci, 
tu prichádza chvíľa šťastia a ty 

si želáš požehnanie
pre svoje deti a vnúčatá.

V súzvuku doznievajúcej noci 
vidíš rozkvitnutú jarnú lúku.

Tam bosé nohy vnúčat
hravo kreslia z farieb dúhu.

V nádeji myslíš na pád hviezdy,
na čas poháňaný vetrom. 

Zrnká piesku presýpacích hodín
ti otvárajú nekonečné nebo.

Pani Anna už nepíše do žiac-
kych knižiek, ale píše vlastné 
knihy: úprimne s úctou k mo-
rálnym hodnotám života. 
Vlastne každý človek s vní-
mavým srdcom je básnikom. 
Báseň povýši obyčajnú chvíľu 
na sviatok, môže byť očistným 
kúpeľom neistej duše. Pre auto-
ra splnila cieľ, aj keď zostáva v 
tme zásuvky. Prihovára sa slo-
vom v samote. Vidíme ju v spo-
jených rukách matky a dieťat-
ka, v pokojnej nehe na tvári 
starca, ktorý kočíkuje bábätko, 

v hviezdičkách jarného snehu 
na kvetoch fialiek, v šťastí mla-
dých objavujúcich čaro prvej 
lásky, v hrdosti otcov, v skut-
koch, ktoré potešia. 
Ja čakám na leto, keď „V tráve 
belasie slávnosť čakaniek. Roz-
tancuje moje oči túžbou po ti-
chej nehe.

V roku 1977 sa narodilo v veľ-
kokrtíšskej nemocnici dievčat-
ko Lucia Eggenhofferová. Mož-
no sa pamätáte na čiernookú 
slečnu, ktorá z nej vyrástla. 
Keď zmaturovala na tunajšom 
gymnáziu, vyletela do sveta spl-
niť si svoje sny. Mala iba 22 ro-
kov, keď vyšla jej pozoruhodná 
zbierka básní „Dni na dlani“. 
Oslovila ma táto poézia. Vy-
brala som z nej:

„ Keď umriem budem strom
 aby mali kde sovy bdieť

Keď umriem budem
prach aby mali kde

detské prsty písať piesne
Keď umriem budem báseň 

aby cez ňu láska rástla
Keď umriem znovu
sa narodím aby si

ma mohol milovať…..
Ubehli roky. Z Lucie je dnes ur-
čite krásna, výnimočná žena, o 
ktorej by som rada vedela niečo 
viac. 

- Jarné úvahy pripravila  EVA ŠOÓŠOVÁ- 

Zaujíma ťa história?           Láka ťa práca v múzeu?
Si študent a chceš si cez leto privyrobiť?

Hľadáme lektorov a lektorky na hrad Modrý Kameň

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
 hrad Modrý Kameň vyhlasuje konkurz na lektorov a lektorky na sezónnu brigádu. 

Požadujeme: 
- reprezentatívne vystupovanie
- adekvátny prejav 
- záujem o históriu 
   (najmä hradu, bábok a hračiek)
- aktívna znalosť cudzieho jazyka 
   (anglický, maďarský, nemecký)
- vek minimálne 18 rokov
Pozícia je vhodná pre študenta. 

- množstvo zážitkov a skúseností
- vyhliadky na dlhodobú spoluprácu
- adekvátnu finančnú odmenu

Ponúkame:

Prihlásení uchádzači budú písomne 
pozvaní na osobné stretnutie, ktoré 
sa uskutoční, keď to dovolí aktuálna 
pandemická situácia. 

Životopisy a žiadosti posielajte do 30. apríla 2021 na e-mailovú adresu: 
dasa.durikova@snm.sk alebo poštou na adresu: SNM – Múzeum bábkarských 

kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň

LUCIA  EGGENHOFFER

(Dokončenie zo str.10)

Z rozhodnutia OSN je 20. marec Medzinárodným dňom šťastia. 
Šťastie by mal človek precítiť každý deň, vložiť ho do svojich skut-
kov a vzťahov obohacujúcich jeho vlastný život a tým aj život 
iných. Malo by to byť za každých okolností, aj za tých najťažších. 
Dnes si korona bezohľadne berie vzácne životy napriek všetkým 
opatreniam. Bolí to, vždy to veľmi bolí, keď nás opúšťajú naši 
blízki. Bolo šťastím, že sme ich poznali, boli tu pre nás, zahŕňali 
nás láskou a pozornosťou a tiež boli šťastní, keď sme im to opäto-
vali. Vždy budú mať miesto v nebi našej duše. Zanechali nám 
vzácne dedičstvo, ktoré tkvie v ušľachtilých citoch a skutkoch. 
Popri bolesti zo strát si zachovajme silu, 
aby sme to dedičstvo vládali odovzdať 
ďalej tým, ktorých milujeme a budeme 
milovať.
Dovoľte ešte jeden citát z veršovanej 
drámy Imre Madácha  Tragédia člove-
ka: Pán: Povedal som, človek: bojuj a 
ver!
Knihy, z ktorých som citovala v tomto 
článku, sú k dispozícii čitateľom v Hon-
tiansko – novohradskej  knižnici A. H. 
Škultétyho vo Veľkom Krtíši.
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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

 – 
66

44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

np - 530

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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V kruhu najbližších sa dostane-
te do nevýhodnej pozície, z kto-
rej budete musieť uskutočniť 
závažné rozhodnutie. Je to kor-
čuľovanie na tenkom ľade, pre-
to buďte nanajvýš opatrní. Po 
doriešení dilemy si dlho ne-
vyfúknete, zavalení budete 
kvantom práce vyžadujúcej si 
plnú vašu koncentráciu. Už 
dlhšiu dobu ste nevideli svojich 
spolužiakov a ľudí prepojených 
na vašu minulosť, čo takto dať 
hlavy dokopy a zorganizovať 
nejakú stretávku, keď pominie 
pandémia. V oblasti lásky si 
vnútorne preberiete a rozobe-
riete na drobné pojem priateľ-
stvo. Celkovo máte týždeň pod-
porený spokojnosťou a poho-
dou. 

Vyjdite v ústrety všetkým zme-
nám, ktorým budete vystavení, 
obzvlášť sa zamerajte na tú, 
ktorá sa týka vašej práce. Mô-
žete konečne oslniť a zúročiť 
nielen svoje vedomosti, ale aj 
praktické znalosti. Dávajte si 
pozor, aby ste neprešvihli dô-
ležitý termín, dátum, na ktorý 
sa vzťahuje významná udalosť. 
Trochu viac to zaškrípe medzi 
vami a vašimi dobrými priateľ-
mi. Učte sa prijímať kritiku, 
myslia to naozaj dobre, preto 
hranie formy a podobné záleži-
tosti ani neskúšajte. Viac vás 
potrápia zmeny týkajúce sa 
vášho bývania, ako aj samotný 
zdravotný stav. Tu si dávajte 
pozor na každý signál, ktorý 
vám telo vyšle.  

Mali by ste sa viac venovať 
svojej rodine a to konkrétne 
deťom. Viac sa zamerajte na 
deti, ich vyučovanie na diaľku 
a aj samotné výsledky, ktoré v 
štúdiu dosahujú. Nič im ne-
vyčítajte, ide tu naozaj len o 
čas, ktorý by ste im mali ve-
novať, všimnite si, ako si vašu 
pozornosť vynucujú. Čím viac 
budete analyzovať svoju fi-
nančnú situáciu a zameriavať 
sa na ich nedostatok, o to viac 
budú od vás „utekať“. Je 
prirodzené, že financie sú po-
trebné, ale vaše neustále sťažo-
vanie a vnútorné rozpravy na 
tému peňazí spôsobujú iba to, 
že úspech sa vám   oblúkom vy-
hýba a dokonca vás už nemá 
ani kto počúvať. Keď sa upo-
kojíte, príde ponuka, možnosť 
na privyrobenie si. 

Budete sa mať čo oháňať, po-
zor si dajte na klamstvá a zavá-
dzania, ktorým budete cielene 
vystavení. Nedovoľte, aby vás 
to vhodilo do roviny rozmýš-
ľania a tým pádom do vlast-
ného, duchovného upadania. 
Obrovské posuny nastanú v 
partnerstvách a priateľstvách 
ako takých, urobíte si veľké 
upratovanie a každého, kto vás 
akokoľvek zradí, pošlete „het“. 
Tiež    pôjdu do „stratena“ 
všetky nefunkčné alebo umelo 
udržiavané väzby. Ale v prípa-
de, že budete chcieť nejaké 
vzťahy zachrániť, bude nutné 
všetko si vydiskutovať a po-
riadne prečistiť. Kľúčovými 
budú pre vás financie a to v 
každom smere.   

Jedinečnosť a jednoznačnosť 
sú slová, ktorých význam vás 
bude sprevádzať celý týždeň od 
svitu až do mrku. Náročnosť 
energií bude narážať na vašu 
citovú oblasť, ktorá bude veľ-
mi oslabená. Zlom nastane v 
druhej polovici týždňa, kde sa 
budete cítiť plní síl a vzhľadom 
k tomu budete prekvapovať 
svojich najbližších krásnymi 
reakciami a úsmevom. „Zhr-
dzavené“ záležitosti akoby zno-
vu ožili a vy sa môžete tešiť na 
príval pocitu radosti a šťastia, 
nehľadajte za tým žiadnu príči-
nu, jednoducho to príde, prij-
mite to. Buďte pripravení na 
príval správ.   

Budete vystavení veľkej skúške 
v tom, ako zvládnete komuni-
káciu s najbližšími. Pozor na 
to, aby ste nezlyhali a tým pá-
dom nepadli na „držku.“ V 
tomto prípade majte na pamäti 
slovo diplomacia a slušnosť. 
Týždeň bude pre vás náročný, 
premelie sa vami snáď tisíc ne-
vysvetliteľných pocitov, ktoré 
nebudete vedieť vôbec nikam 
zaradiť. Cieľom tohto energe-
tického bombardovania, ako aj 
samotného skúšania, je vaše 
prebratie a vytrhnutie z pesi-
mizmu (samozrejme sem ne-
spadajú všetky Panny). Tí os-
tatní, ktorí majú vo všetkom 
jasno a všetko si vedia intuitív-
ne vysvetliť a zaradiť, prežijú 
priam idylický týždeň v kruhu 
svojej rodiny. Pozor na cestách 
(pokuty, priestupky, počasie).
   

 Všeobecná nechuť, ktorú aktu-
álne pociťujete, sa vytratí spolu 
s prvým tohtotýždňovým úspe-
chom, ktorý na vás čaká, ale aj 
ten je podmienený tým, aby ste 
zaň boli vďační a vychutnali si 
ho, nesnažte sa ho prebiť hneď 
ďalším úspechom, za ktorým 
by ste šli účelovo, dopadlo by to 
blamážou a neúspechom. Ne-
tlačte na pílu v žiadnom smere, 
nechajte záležitosti voľne ply-
núť a sem – tam si môžete do-
pomôcť menším „ťukancom“ 
(poposunutím záležitostí vpred). 
Veľkú radosť vám spraví rodi-
na a správa, ktorú dostanete v 
prepojení na zrod nového živo-
ta. S blížiacim sa koncom sa za-
stabilizujete v stave, ktorý vám 
bude vyhovovať, preto si ho 
udržte čo najdlhší čas.  

Výdavky a zasa samé výdavky, 
tie vás budú sprevádzať každý 
deň v týždni, až kým si všetky 
záležitosti nedotiahnuté do 
konca, pekne dáte na poriadok. 
Presviedčate sami seba, že je 
všetko dobré a v podstate by aj 
bolo, pokiaľ by ste mali v sebe 
viac svetla, teda viery a opti-
mizmu, ktorý ste kdesi hlboko 
v sebe uzamkli do tmavej truh-
lice. Spletité bludisko sa rozmo-
tá spolu s cestou, ktorú absol-
vujete, ale o to viac radosti, 
spokojnosti a slnka vám prine-
sie. Škorpióni prišli do bodu, v 
ktorom si svojím myslením sa-
mi určujú a budujú svoju bu-
dúcnosť, preto spomínané pozi-
tívne myslenie je naozaj na tom 
správnom mieste.  

Tak vy sa naozaj máte na čo te-
šiť. Euforické stavy budú pri 
vašom znamení opodstatnené, 
zavíta k vám pekná, až šialená 
láska, ktorú si budete vychut-
návať plnými dúškami. Všetko 
bude čisté a pre vás sýto ružo-
vé, to je fajn, ale predsa len 
trošku triezvosti by neuškodilo, 
len pre istotu. Z týždňa plného 
radosti a spokojnosti vás vytrh-
nú pracovné záležitosti, ktoré 
akoby sa práve v tieto dni vyro-
jili, zavalení budete maximálne 
na dva dni a potom sa môžete 
znovu oddať krásne voňajúcej 
jari spolu so všetkým, čo 
prináša. Ešte jedno malé upo-
zornenie – pri tom všetkom 
nebuďte na seba príliš náročný 
a kritický, urobilo by to     viac 
neplechy ako prospechu. Neja-
ký čas a pozornosť venujte svo-
jim deťom.   

Tak vaše karty sú naozaj zvlášt-
ne, začiatok týždňa máte 
opradený tajomstvom, takže 
jediné, čo sa bude diať,  je fakt, 
že sa musíte nechať prekvapo-
vať a náležite k daným vzniknu-
tým situáciám improvizovať. V 
strede týždňa k vám prídu sprá-
vy, s ktorými budú súvisieť aj 
samotné zmeny, ktoré sa vo va-
šom živote uskutočnia. Dajte si 
veľký pozor na oklamanie, 
okradnutie a obzvlášť, v prípade 
manipulácie (kúpa, predaj) s ne-
hnuteľným majetkom (dom, 
byt), niekto má „zálusk“ na vaše 
peňažné úspory, preto to chce 
opatrnosť. V prípade vášho 
dlhodobejšieho odchodu si svoje 
bývanie patrične zabezpečte.

Nezahrávajte sa s ohňom a preto 
nestrkajte nos do fungujúcich 
vzťahov a to ani len dobre 
mienenými radami. Je čas, aby 
ste sa sústredili na svoju kariéru 
a pracovné záležitosti, ktoré ste 
si patrične zanedbali, stále ste 
všetko kvôli niečomu odkladali a 
teraz je čas znovu nasadnúť na 
koňa a byť zodpovedným člove-
kom. Potrápia vás vzťahy a to 
hlavne manželstvá, všetko sa dá 
zachrániť, no to by ste sa museli 
o niečo viac snažiť, nevyhováraj-
te sa stále na druhých a buďte k 
sebe úprimní. Pokiaľ sa ku všet-
kému postavíte svedomito a zod-
povedne, nie je dôvod, aby sa 
vám nedarilo, takže hlavu hore a 
smerom k úspechu, ktorý pred 
vami stále stojí, to len vy sem 
tam odbočíte z cesty. Nezadaní 
by mali popremýšľať nad svojou 
náročnosťou.  

Pokiaľ sa nedáte vyprovokovať, 
tak týždeň vám prinesie samé 
dobré veci. Bude do vás totiž    
cielene rýpané, aby provokatér 
zistil, kde sú vaše hranice, spo-
mínaný výbuch vám však prine-
sie iba zlosť a slzy, preto, aj keď 
budete v práve, nedajte sa! Tro-
chu viac vás postraší vaša obme-
dzená komunikatívnosť, ústa 
budete mať pre tento týždeň, 
cielene zamknuté univerzom, 
aby ste boli uchránení pred neja-
kou „pasekou“, ktorá by vďaka 
vášmu výstupu vznikla. Je prav-
depodobné, že sa vám budú 
pliesť slová, nemajte z toho 
strach, postupne sa to bude 
uvoľňovať. Príjemnou informá-
ciou pre Rybky je to, že všetko, 
čo zostalo z minulosti energetiky 
nedoriešené, sa v tieto dni uzat-
vára, pocítite to v podobe úľavy 
na duši.   

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

 Súrne vymením 1-izbový 
vystierkovaný byt s plastový-
mi oknami na Novohradskej 
ulici za 2-izbový byt s balkó-
nom na Venevskej. Rozdiel 
ceny doplatím v hotovosti.
 0907 513 973.       np – 342

 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

 Kúpim akýkoľvek 
(prerobený aj v neprerobený) 

2 alebo 3-izbový byt vo 
Veľkom Krtíši. Svoje písomné 

ponuky posielajte alebo 
vhoďte do poštovej 

schránky redakcie POKROK. 
NIE SOM REALITKA. 

Odpoviem na každú ponuku.  
np – 171

  Kúpim 1 – izbový byt. 
 0902 302 102.        np – 513

 Kúpime dom v M. Kameni. 
 0910 664 145.        np – 514
 
 Predám 3-izbový byt v cen-
tre V. Krtíša. Cena dohodou. 
 0944 416 949.       np – 518

 Predám poschodový dom 
v obci Sečianky. 

Cena 45 000 €. 
 0918 673 816.        np – 529

 Dám do prenájmu
 1-izbový byt. 
 0904 647 477.         np - 538

 Ubytujem zadarmo v ro-
dinnom dome. Zn. 1 osobu. 
 0950 436 850.     np – 521

 Ubytovanie

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

 Predám nový rozkladací 
gauč oranžovej farby za 150 
€ a novú váľandu za 30 €.
 0908 694 894.           np-467
   
 Predám novú veľkú obý-
vaciu stenu so zrkadlami, 
masážny vankúš, TV Orava, 
boxovacie vrece s rukavicami, 
topánkareň, nový tablet, nový 
notebook, hrací monitor s 
klávesnicou, 2 kovové regále, 
2 ľahké garniže, detskú fareb-
nú  otáčaciu stoličku, invalid-
né vozíky, elektrický sporák, 
konferenčné stolíky, stoličky, 
veľké nové koberce a dám-
sky cestný bicykel. 
  0908 932 198.        np - 497

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

 Predám nový tyčový vysá-
vač zn. ROVUS. 
 0907 850 917.        np – 429  

 Predám náhradné diely na 
Ladu. 
 0910 505 028.       np – 469
 
 Predám nové zimné pneu-
matiky obuté na ráfikoch 6J 
x 15 ET 47, rozmer pneuma-
tiky 195/65 R15. Ďalej 
predám puklice GOLF – ori-
ginálne 15-tky a 16-tky. 
 0903 198 370.       np – 456

Zariadenie
do domácnosti a firmy

A u t o  
m o t o

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

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

 

 Potrebujem dať vyťažiť a 
priblížiť 15 m3 drevnej 
hmoty na Čebovskej bu-
kovine. 
 0908 056 450.        np – 464

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

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

Nehnuteľnosti

   Drevo pelety

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

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 775
 0918 565 355
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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

8
5
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 523  
 Predám jahňatá a ovcu. 
Cena dohodou. 
 0915 673 400.       np – 528
  
 Predám ovce, barany a 
jahňatá, mladých kohútov, 
mládky a kačice. 
 0950 436 850.        np – 520

  Chovateľstvo

np
 - 

41
2

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

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 5 dňové 
kuriatka hempshire,
 sasex, lenghorn 
a brahmanka. 
  

np
 – 

51
9

 0911 154 680

np – 503 0918 181 808

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

 0905 256 428     np - 524

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

 Predám kŕmnu kukuricu. 
 0907 112 309.       np – 510

 Predám domáce jablká 
IDARED. Zn. 0,5 EUR/kg.
 047/48 90 153.      np – 535

 
 Predám rotavátor ROBI - 
66 S 40, motor BRIGG 
STRATON 158 cm3, záber 80 
cm. Cena 300 €. 
   0903 501 917       np - 527

 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

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

 Predám kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 447

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

 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

 Prijmeme zámočníka do 
zámočníckej dielne. Plat 800 
€/mesačne v hrubom. 
 047 49 110 40, 
 0905 471 624.        np – 487

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

P o n u k a  
s l u ž i e b

 Vykonávam murárske práce 
– dlažby, zatepľovanie, bytové 
jadrá, stierky 
a plávajúce podlahy. 

np – 421

  0908 627 952.  



POKROK16      19. apríl 2021

Dva požiare 
bez väčších škôd

Prvá aprílová nedeľa sa vo Veľ-
kom Krtíši niesla aj v znamení 
menšieho požiaru. Príčinou vý-
jazdu hasičov zo stanice v Mod-
rom Kameni bol ohlásený 
požiar na Pálovickej ulici vo V. 
Krtíši, kam boli vyslaní traja 
príslušníci HaZZ. Po príchode 
na miesto zásahu zistili, že sa 
jedná o požiar komunálneho 
odpadu v kontajneri. Príslušní-
ci požiar uhasili s použitím vy-
sokotlakého prúdu vody z cis-
terny.
Stredu 7. apríla si určite pokoj-
nejšie predstavoval majiteľ 
rodinného domu v Kosihov-
ciach.
Na základe nahlásených sku-
točností bol do obce vyslaný au-
tomobil hasičskej záchrannej 
služby a cisternový automobil 

so šiestimi príslušníkmi. Po prí-
chode na miesto zásahu bolo 
zistené, že v dôsledku výpadku 
elektrickej energie došlo k 
poruche na vykurovacom za-
riadení (kotol na tuhé palivo) a 
činnosťou poistného ventilu 
došlo k uniku nahromadenej 
pary, bez vzniku požiaru. Prí-
slušníci následne prekontrolo-
vali priestor kotolne s použitím 
termokamery.

Transportovali 
pacienta

Asistenciu zdravotnej záchran-
nej služby pri transporte pa-
cienta si vyžiadala udalosť v 
meste V. Krtíš na ul. M. R. Šte-
fánika, ktorá bola ohlásená 
prostredníctvom tiesňovej linky 
na operačné stredisko HaZZ v 

sobotu 10. apríla. 
Operačný dôstojník na základe 
zistených skutočností vyslal na 
zásah automobil hasičskej zá-
chrannej služby so štyrmi prí-
slušníkmi. 

Po príchode na miesto bolo po-
trebné zabezpečiť transport pa-
cienta v ohrození života do sa-
nitného vozidla, čo sa hasičom 
napokon pomocou evakuač-
ných nosidiel aj podarilo.

Mnohí z vás si všimli výzvu – prosbu o po-
moc pre psíkov v útulku Lučenec našej Zá-
kladnej školy, Námestie A. H. Škultétyho 9, 
Veľký Krtíš. Na naše veľké prekvapenie, 
mnohí zareagovali a prispeli, myslíme k tej-
to dobrej veci. Dňa 23. marca 2021 sme nav-
štívili zariadenie, kde sme veľmi milému a 
ochotnému personálu odovzdali všetko, čím 
ste psíkov obdarovali. Z našej strany ide o 
nultý ročník takejto aktivity, ktorý po tejto 
skúsenosti a našej návšteve bude určite po-
kračovať. Oči vyše 100 psíkov nás v tom 

podporili a utvrdili. Keď sa na nich človek 
pozrie vie jedno...vie, čo je vďačnosť a 
láska. Naše poďakovanie patrí vám, milí 
kolegovia, deti, rodičia, príbuzní, známi – 
všetkým vám, ktorí ste prispeli a ukázali 
tak, že osud opusteného štvornohého milá-
čika vám nie je ľahostajný. Poďakovanie 
patrí vedeniu školy, ktoré tento nápad pod-
porilo a firme ERCE s.r.o. vo Veľkom Krtí-
ši za zapožičanie auta na prepravu.  Všet-
kým zo srdca patrí veľké ďakujeme a teší-
me sa na ďalšiu spoluprácu. 
                        

Pomoc štvornohým miláčikom
„Pes síce nevie, ako sa píše slovo láska ale vie, ako ju má dokázať.“

Učiteľka Mgr. EVA  ROZKOŠOVÁ 
koordinátorka projektu na pomoc 
štvornohým priateľom našla pochope-
nie a podporu u riaditeľa školy Mgr. 
JOZEFA CUPERA.  

- zdroj: pplk. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ, spracoval: Mgr. ŠTEFAN KOČI-

Z hasičského zápisníka 150

Českí hasičskí kolegovia pred časom prišli so zaujímavými infor-
máciami, o ktorých bežní obyvatelia pravdepodobne nevedeli.
Cisternová automobilová striekačka, ktorá je naplnená vodou na 
hasenie, váži rovnako ako štyri dospelé slony indické. Áno, cister-
nová automobilová striekačka naplnená vodou na hasenie váži 18 
alebo až 23 ton (závisí od typu vozidla). Preto je brzdná dráha 
týchto cisterien dlhšia, ako brzdná dráha osobných vozidiel. Závisí 
to samozrejme aj od rýchlosti vozidla a povrchu vozovky. 
Čím je rýchlosť vyššia, tým je dlhšia aj brzdná dráha. Celková 
dráha na zastavenie osobného vozidla na suchom povrchu je pri-
bližne: 50 km/hod. – 27 metrov, 60 km/hod. – 35 metrov, 90 km/h 
zhruba 50 metrov. Záchranárske vozidlá sú vybavené výstražnou 
zvukovou a svetelnou signalizáciou, aby ich bolo už z diaľky dobre 
vidieť a počuť. Rešpektujte, že idú rýchlo na zásah, nevstupujte na 
vozovku (ani na prechod pre chodcov, ani na zelenú na semafore) 
v pokoji počkajte, kým okolo vás prejdú.

Zaujímavosti o technike hasičov 
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M. Haring: ,,Takýmto správa-
ním človek v prvom rade ohro-
zuje život medvieďat, pretože 
keď je vodiaca medvedica v 
strese, môže ich ľahko opustiť a 
už sa k nim nikdy nemusí 
vrátiť. V dôsledku toho môžu 
mláďatá zostať bez opatery, 
potravy a počas chladnejších 
nocí môžu aj zamrznúť.“ 
Takéto konanie ľudí so sebou 
prináša rôzne riziká. ,,Ľudia ta-
kýmto správaním riskujú, lebo 
prirodzeným správaním med-
vedice je, že si svoje potomstvo 
bude brániť. Zároveň treba 
spomenúť, že takéto správanie 
je porušením zákona, pretože 
chráneného živočícha je zaká-
zané rušiť v jeho prirodzenom 
areáli najmä v období roz-
množovania, zimného spánku, 
migrácie, výchovy mláďat a 
pod.,“ hovorí M. Haring.
Medveď hnedý je naša najväč-
šia šelma, a preto k nej pri 
stretnutí treba pristupovať s 
náležitým rešpektom. „Aj keď 
človeku ublížiť dokáže, nie je 
pre neho až taký nebezpečný, 
ako sa často krát uvádza v mé-
diach. Medveď potrebuje život-
ný priestor a pokiaľ mu ho do-
prajeme, nepôjde s nami do 
konfliktu. Dôležitým faktom je, 
že u nás na Slovensku neexis-
tuje predátorský útok med-
veďa na človeka (napr. medveď 
grizly alebo ľadový). Všetky 
útoky, ktoré sa u nás stali, sú 
defenzívne, čo znamená, že úto-
ky sa stali z pomerne krátkej 

vzdialenosti a medveď reagoval 
obranným správaním. V našich 
podmienkach človek pre med-
veďa nepredstavuje korisť,“ 
objasňuje odborník na med-
veďa hnedého Michal Haring. 
Jednoznačne najdôležitejšou pod-
mienkou na bezpečný pohyb na 
území s výskytom medveďa 
hnedého je viditeľnosť a pre-
hľadnosť terénu okolo vás. Ri-
zikovým faktorom pre blízky 
stret a prekvapenie medveďa 
sú hlavne neprehľadné húštiny, 
strmé terény, vývraty a pohyb 
mimo turistických značených 
trás. Netreba zabudnúť ani na 
voľne pusteného psa, ktorý do-
káže medveďa zacítiť, vyrušiť 
a priviesť späť k pánovi.

Základné rady pri pohybe na 
území s výskytom medveďa 
hnedého:
 Obmedzte pohyb pred svita-
ním a po súmraku po lese. 
 Pohybujte sa po turistických 
chodníkoch.  
 Upozornite na svoju prítom-
nosť rôznymi zvukovými 
prejavmi (rozhovor, zapískanie, 

zatlieskanie).
 Vyhýbajte sa miestam s ob-
medzeným rozhľadom a hus-
tou vegetáciou.  
 Nevstupujte do odľahlých 
dier a jaskýň. 
 Neskladujte potraviny v prí-
rode mimo miesta prenocova-
nia.   
 Všímajte si svoje okolie a prí-
padnú zvýšenú  aktivitu med-
veďov vo svojom okolí. 
 K medveďovi sa nikdy ne-
približujte.

Július Černík, skúsený poľov-
ník, hovorí o svojich skúsenos-
tiach s výskytom a životom 
medveďa hnedého. 
,,Medveď potrebuje ku svojmu 
životu približne 3 – 4 kilometre 
štvorcové. Ak má medvedica 
viacej mláďat a cíti, že ich do-
káže vychovať, tak sa stará o 
všetky - a aj ich vychová. Pri 
dostatku potravy sa medvede 
hnedé tým pádom premnožujú. 
Ich zvykom je, že zo svojho te-
ritória staré jedince vyháňajú 
mladé do nižších oblastí a tie 
nemajú inú možnosť, ako sa 

tam presunúť. Konkrétne aj do 
nášho okresu, lebo aj u nás, v 
jeho severnejšej časti, boli 
videné medvede alebo ich stopy, 
no ulovený ešte nebol. Medveď 
by na našom území relatívne 
nemal čo robiť, toto nie je jeho 
prirodzené prostredie. Keďže 
medvede majú dostatok po-
travy, zákonite sa premnožujú, 
narastá ich počet a s tým aj rizi-
ko útokov medveďa na člove-
ka. Ľudia hlavne teraz, počas 
pandémie, nemajú veľa mož-
ností, a tak idú do prírody. Mô-
že sa však ľahko stať, že keď sú 
hluční – v skupinkách – med-
veďa vyrušia, a ten môže reago-
vať útokom. Je to pre neho 
prirodzené, lebo si bráni svoje 
teritórium a podľa neho v ňom 
človek nemá miesto a nemá 
tam čo robiť,“ vysvetľuje po-
ľovník motívy útokov divého 
zvieraťa.  

Aj vy ste mali v detstve obľúbenú hračku a bol ňou macík? Plyšové hebké telíčko, prívetivé očká, usmiaty noštek – hotový Macko Pu, 
ktorý núti deti ku mojkaniu a pomáha im vnášať sa do ríše fantázie i snov a dáva im pocit tepla a istoty. Osobné skutočné stretnutie s 
týmto pánom lesa však môže zanechať na človeku rany na tele i na duchu. O tom, že je nevhodné a nebezpečné približovať sa k med-
veďovi a jeho mláďatám, lebo je

Rozdiel medzi realitou a rozprávkou Máša a medveď 
Michal Haring pracuje pre Štátnu ochranu prírody, konkrétne pre jej riaditeľstvo v Banskej Bys-
trici. Je členom Zásahového tímu pre medveďa hnedého, ktorý bol zriadený za účelom minimalizo-
vania konfliktov človeka s medveďom. Ako informoval kolegov z TV Markíza, od začiatku tohto ro-
ka zaevidovali pracovníci Štátnej ochrany prírody päť prípadov fotografií a videí ,,zavesených“ na 
sociálnych sieťach zobrazujúcich mláďatá medveďa hnedého. Medvieďatá boli odfotené bez 
vodiacej medvedice. Z toho prirodzene vyplynula otázka, čo to pre tieto mláďatá znamená, keď sa k 
nim približujú zvedaví ľudia.  

Obľúbená hračka miliónov detí na celom svete sa 
zrodila takmer v rovnakom čase na dvoch od seba 
kilometre vzdialených miestach. O jeho vzniku v 
Spojených štátoch amerických sa traduje niekoľ-
ko historiek, ale v každej z nich dominuje 26. pre-
zident USA Theodore Roosevelt. Tá najpravdepo-
dobnejšia hovorí o prezidentovej poľovačke v štáte 
Mississippi v novembri 1902, kde bol urovnávať 
konflikt týkajúci sa hraníc s Louisianou. Po neús-
pešnom dni, keď sa sklamanému prezidentovi ne-
podarilo nič uloviť, chytili jeho hostitelia čierne 
louisianské medvieďa, priviazali k stromu a po-
núkli prezidentovi na zastrelenie. Prezident od-
mietol vetou, ktorá sa vpísala do histórie: ,,Ušetrite 
toho medveďa!“ Ešte v tom istom mesiaci známy 
politický karikaturista Clifford Berryman nakres-
lil do Washington Post obrázok Roosevelta, ako sa 
s puškou v ruke odmietavo odvracia od spútaného 
čierneho medvedíka a jeho bieleho väzniteľa, pso-
voda.“
O niekoľko dní ruský židovský emigrant Morris 

Michtom a jeho manželka Rose, inšpirovaní kari-
katúrou, vyrobili hračku mäkučkého vypchatého 
medvedíka. Michtomovci si vzápätí vyžiadali od 
prezidenta povolenie, aby hračku mohli pome-
novať po ňom a 15. februára 1903 bol plyšový 
medvedík na svete. Teddy (Theodore) Bear 
priniesol úspech obom stranám: dodnes fungujú-
cej firme Ideal Novelty and Toy Company, aj pre-
zidentovi, ktorý získal účinného maskota. 
Nezávisle na Michtomovcoch na druhej strane At-
lantiku vyrobila v tom istom čase krajčírka na 
vozíku Margaret Steiffová vo svojej firme na výro-
bu hračiek v nemeckom Giengene vypchatého ply-
šového medvedíka. Autorom návrhu bol Steiffovej 
synovec Richard, ktorý urobil náčrty medvedíka 
počas návštevy v ZOO. Medvedíka prezentovali v 
Steiffovej katalógu na veľtrhu v Lipsku v marci 
1903 a okamžite získali objednávku na výrobu 
3000 kusov tejto nadnárodnej hračky pre Spojené 
štáty. Od februára 1903 bolo vytvorených milióny 
najrozmanitejších plyšových medvedíkov. Poskytli 
živobytie svojim tvorcom, potešenie deťom, ale aj 
množstvu zberateľov, známych ako arctophilov z 
gréčtiny ,,arctos“ (medveď) a ,,philos“ (priateľ). 

Michal Haring zo Štátnej och-
rany prírody B. Bystrica s med-
vieďatami Mášou a Filipom

Július Černík, skúsený poľov-
ník  z Malých Zlievec, má na 
prítomnosť medveďa u nás 
svoje vysvetlenie:

Storočná hračka 

- Text: J. KAMENSKÁ, foto: M. VLADOVIČ TV MARKÍZA-
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JANA BABKOVÁ KOŠÍKO-
VÁ  - Keby dnes otvorili obcho-
dy, tak by nešlo vôbec o nakupo-
vanie, ale skôr by to bola ra-
bovačka. Keď sa celé mesto vy-
berie do jedného obchodu tu v 
meste   a ja by som musela hneď 
naklusať do práce a celý deň 
riadiť premávku v obchode. 
DANKA BARTEKOVÁ  - Ísť si 
naživo pozrieť, preskúmať a 
kúpiť manželskú posteľ a gauč, 
lebo tie počas korony dostali 
najviac ,,zabrať“.
ANNA JUHOŠOVÁ  - Určite 
najprv obuv, topánky sa ťažko 
kupujú on line, hlavne pre deti. 
Kaderníctvo, kozmetika, mani-
kúra, tie chýbajú najviac, človek 
si pripadá ako samorast. Tiež 
obchody s oblečením postrá-
dame, detičky rastú. My, do-
spelí, sa bez neho skôr zaobí-
deme. Je toho veľa, všade bude-
me chcieť ísť. Trošku nám to 
pripomenie porevolučné časy, 
keď sa otvorili hranice a my 
sme sa vrhli na obchody v Ra-
kúsku. Keby to už bolo, to si že-
láme všetci.
ĽUBKA HÍVEŠOVÁ  - Určite 
obchody s oblečením, lebo si ho 
neviem priamo vyskúšať a ne-
rada si objednávam napríklad 
topánky, lebo to je veľmi ris-
kantné a vo VK sa dá veľmi 
dobre zohnať všetko, čo po-
trebujem, taktiež mi chýbajú 
papiernictvá, lebo aj ja aj sestry 
potrebujeme potreby do školy. 
Tento rok začínam na vysokej a 
potrebovala by som toho dosť. 
Osobne mi chýba aj knižnica, je 
síce otvorená, ale chýba mi ten 
pocit prechádzať sa v nej a vy-
berať si knihy a čítať si ich ob-
sah.    
LU RAKI -   Som asi divná, ale 
služby typu kozmetička, kader-
níčka atď. nevyužívam a už ro-
ky rokúce si všetko kupujem on-
line. Asi to je všeobecné zhnu-
senie z mojej strany, lebo robím 
v shoping centre a väčšinou som 
rada, že z neho odídem nie to 
dobrovoľne v ňom ešte tráviť 
čas.
MIRKA VESELKOVÁ - Ja si 
počkám, kým opadne ten prvý 
ošiaľ. Dcérka má všetko nakú-

pené, nič nás neponáhľa, vďaka 
zatvoreným kaderníctvam som 
si nechala dorásť vlasy, čomu sa 
teším, lebo určite by ma lákalo 
dať sa znova ostrihať. My sa 
skôr tešíme veľmi do ZOO - ak 
by sa dalo, dcérka sa nevie doč-
kať. Ale počkáme si.
ZUZ FRTINGER - Obchody sa 
dajú vybaviť online, ale taká 
kozmetika, pedikúra, kaderníč-
ka a potom si ísť sadnúť do re-
štiky. Áaaaach... kolujú legendy, 
že toto všetko kedysi fungovalo.  
GABRIEL GUBANI - Stačí 
voľnosť a prvé by som kúpil pre 
moje detičky fľašky na čajík a 
potom šup do herne s nimi, zoo, 
zámky... A do vody s nimi po 
plávať si... Ďakujem, čakám ke-
dy.  
SLAVOMÍRA KYSUCKÁ - 1. 
,,Oblečko“, to online ,,dobré bu-
de? sadne?” ma už nebaví.
2. Vlasy. Potrebujem sa skultúr-
niť, moja hlava už ani nevie, čo 
je to melír.
3. Hádam už aj dáku tú terasku    
o chvíľku začne pitný režim.
TINUŠKA PITYIOVÁ - O ob-
chody ani tak nejde, ja si tiež 
kupujem online, ale mohlo by 
skončiť to kontrolovanie políci-
ou, keď si stiahnem respirátor 
na bradu, normálne mám 
strach, ako keby som bola vrah 
na úteku a obzerám sa ako idi-
otka, či ma nevidia policajti.
MIROSLAVA MARKOVÁ - 
Určite ako prvé by som išla kú-
piť oblečenie a darčeky pre blíz-
kych a kamarátku k ich sviatku.
LUCIA KEŤKOVÁ - Presne 
ako píšu žienky, najmladšiemu 
obuv, lebo ,,veľkáčom“ sa dá 
objednať ale malému je to hor-
šie. A kaderníctvo to asi najviac. 
ZLATA ŠIMKOVÁ  -  Kúpiť sa 
dá všetko, len treba chcieť a ve-
dieť. Čím skôr by sa mali otvo-
riť kaderníctva. 
KATKA PRIADKOVÁ  - Tenis-
ky pre štvorročnú dcérku. A pre 
mňa spodnú bielizeň. Ale tiež v 
istom obchode nakupujem de-
koračný materiál a akrylové 
farby, tak to mi chýba tiež.
KRISTÍNA TALDÍKOVÁ - Sy-
nom topánky, lebo z tie z netu 
väčšinou vraciam kvôli veľkosti 

alebo si ich nevedia obuť, majú 
vysoké priehlavky.
MÁRIA BALÁŽOVÁ - Keď sa 
už budú môcť obchody konečne 
otvoriť, niektorí budú musieť 
kvôli zlej finančnej situácii za-
tvoriť. 
PATRÍCIA NAGYOVÁ - Tak 
mňa by najviac potešilo hlavne 
deťom nakúpiť obuv nakoľko 
cez net nechcem riskovať, že im 
to nesadne. Hlavne ju musím 
odskúšať hlavne malému a po-
tom by ma potešilo dať si uro-
biť nechty, kaderníčka a kávič-
ka. 
ZUZANKA HALENKOVIČOVÁ 
- Topánky a oblečenie to prvé by 
bolo... A darčeky pre deti. 
VERONIKA TÓTHOVÁ PRÍ-
BELIOVÁ - Ako žene určite ob-
lečenie a topánky. Všetko sa dá 
síce kúpiť aj na internete, ale 
obzerať naživo je niečo úplne 
iné. A potom tiež doplnky do do-
mácnosti. 
HENRIETA KOSTIALOVÁ  - 
Všetko sa dá kúpiť on-line. Mne 
najviac chýbajú rodičia, pretože 
sú v zahraničí a stretnutia s ka-
marátmi v pokoji bez strachu, 
že vás niekto obmedzuje.
ZUZANA ZÁLEŽÁKOVÁ -  
Najprv by som brala kaderníc-
tvo/kozmetika aby som sa aj od-
vážila ísť do tých otvorených 
obchodov. 
EVA TELEKOVÁ - Spodná 
bielizeň pre deti a ponožky. Vy-
rástli a v okrese market nemá-
me, kde by sa dalo kúpiť. 
ZITA ORAVCOVÁ KOVÁČO-
VÁ - Všetko, čo potrebujem, 
som si kúpila on line. Mne naj-
viac chýbajú kaderníctvo, pedi-
kúra, kozmetika a masáže.
MARTA DOLOVÁ - Keďže vy-
zerám ako dikobraz, tak najprv 
kaderníctvo. Potom nejaký ko-
láč lebo cez lockdown som zleni-
vela piecť. A potom si obuť túla-
vé topánky a popásať si oči po 
obchodoch. Dôchodok mi viac 
nedovolí. A tá radosť bude na 
nezaplatenie.
PRISKA AUSTOVÁ - Určite 
zdravie, o ktoré nás už obrala 
Corona... ale taký obchod ne-
existuje na všetko ostatné by 

som si už obchod našla.
LUBICA KRIEGEL - Mne 
osobne nechýbalo nič, základ 
som vždy doma mala. Čo mi 
najviac chýbalo? To, že som ne-
mohla cestovať za mojou rodi-
nou na Slovensko bez toho, aby 
ma niekto niekde nebuzeroval. 
Toto mi najviac chýbalo a chý-
ba, že nemôžem vidieť rodičov a 
brata. Nič iné mi nechýba, pre-
tože všetko na svete je dočasné.
LUCIA DRAHOŇOVÁ  - Ob-
lečenie, obuv, lebo je lepšie si to-
var ,,obzrieť“ aj rukami a hneď 
by som išla s kamoškou niekam 
na kávičku posedieť. 
MÁRIA PAVLÍKOVÁ KEŤ-
KOVÁ  - Synovi čajítko... vajíč-
ko na sypaný čaj.
ZUZANA TOMÁŠIKOVÁ - 
Plávačka a sprchový kút. 
KATKA RERIŠKA VARGO-
VÁ - Obchody mi až tak nechý-
bajú, ale taká kaderníčka, koz-
metička, pedikérka a masérka 
áno. 
KITTY ÁDÁMOVÁ - Športové 
súpravy, darčeky na narodeni-
ny (resp. iné udalosti ), letné ša-
ty/ sandále. 
KATARÍNA RIMOCIOVÁ - 
Včera môj jeden známy bežec-
ký kolega z HU napísal, že česť 
nám, Slovákom, ako toto 
zvládame, keď máme všetko za-
vreté! Odpísala som mu svoj 
pohľad na celú situáciu, no tú si 
nechám pre seba. Určite by po-
tešilo, keby sa otvorili obchody s 
oblečením. 
Hlavne, aby si človek mohol na-
kúpiť aj lacnejšiu a dostupnej-
šiu verziu oblečenia. Bojím sa 
len toho, že z tohto bude len 
ošiaľ a bude hlava na hlave v 
každej predajni. Momentálne 
oblečenie riešim objednávkami 
cez internet, zatiaľ sa mi ne-
stalo, že by niečo nesedelo. Aku-
rát moje vysnívané bežecké te-
nisky a to som chybu spravila 
ja. 
Keď viem, že nosím 38 2/3 a ob-
jednám si 38, mohla som tušiť, 
že tie dve tretiny mi budú chý-
bať a budú tlačiť. Vrátila som 
ich a počkala, kým ich opäť na-
skladnia. 

ANKETA  ANKETA  ANKETA  ANKETA  ANKETA  ANKETA  ANKETA  ANKETA  ANKETA 

Vaše názory sú pre nás dôležité
Milí priatelia, respondenti našej ankety na Facebooku. Ďakujeme, 
že ste si našli čas a odpovedali nám na tieto otázky: 
►1. Predstavte si, že by sa dnes poobede otvorili všetky obchody. 
Čo prvé by ste si išli kúpiť? 
►2. Čo vám najviac chýbalo, že ste si nemohli voľne v obchodoch 
kúpiť?

Z prvej ankety sme vybrali ĽUBKU HÍVEŠOVÚ, ktorá si u nás v 
redakcii môže prevziať peknú knihu.  
Ďalšia anketová otázka je nasledovná: Kým v prvej ankete sme sa 
vás pýtali na materiálne veci, ktoré by ste si ako prvé po uvoľnení 
opatrení kúpili, teraz nás zaujíma, čo vám najviac chýba z pohľadu 
nehmotných benefitov a z duchovnej stránky. 
Sme zvedaví na vaše názory a postrehy. Píšte do 22. 4. na fb alebo 
na mail: hornacekova.pokrok@gmail.com  
                               Jedného z vás opäť odmeníme peknou knihou. 
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 0915 859 376
np – 525

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

 R ô z n e
 Predám detskú izbu a roz-
kladací gauč. 
 0917 038 770        np – 540  

 Predám zariadenie z ro-
dinnému domu – všetko po 
10 €. 
 0917 038 770        np – 542

 Predám kompletnú spálňu 
SOFIA, perzský koberec (bor-
dový, rozmer 3 x 4 m), bordo-
vý koberec RIGA, konferenč-
ný stolík, toaletné zrkadlo a 
nadstavby na skriňu.
 0905 376 215        np - 545
 
 Opatrím vášho blízkeho. 
Mám dlhoročnú prax. 
 0917 642 076         np - 552
 
 Vykonávam odborný rez 
zimný, jarný a letný strom-
čekov a drobného ovocia. 
 0902 343 856        np - 553

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 2
92

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

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

np
 - 4

46

Oblastný futbalový zväz Veľký Krtíš 
ponúka do prenájmu nebytový priestor (kanceláriu) 

v budove ObFZ vo Veľkom Krtíši - pri tenisových kurtoch 
na Baníckej ul. 51, o ploche 12,80 m2. 

Bližšie info u sekretára ObFZ na  0905 662 535. 

np - 546 0907 290 300Projekt mobilných očkovacích 
jednotiek, ktoré by chodili 
priamo do obcí a očkovali tých, 
ktorí sa nevedia dostať do oč-
kovacích centier, predstavili na 
začiatku mesiaca aj zástupco-
via Banskobystrického samo-
správneho kraja. Župa tak za-
reagovala na hrozivé štatistiky, 
podľa ktorých bolo na Sloven-
sku ľudí nad 80 rokov zaoč-
kovaných len veľmi málo.
„Každým dňom nečinnosti mi-
nisterstva zdravotníctva pri-
chádzajú o život ľudia, ktorých 
vieme zachrániť a máme pros-
triedky na ich záchranu. Po-
malé tempo očkovania seniorov 

od druhej polovice februára už 
spôsobilo, alebo ešte spôsobí, 40 
úmrtí seniorov, ktorým dnes už 
nedokážeme zabrániť. V bu-
dúcnosti sa podľa štatistických 
odhadov infikuje ešte asi 890 
seniorov, z čoho sme mohli za-
brániť polovici. To spôsobí ďal-
ších 62 nadmerných úmrtí. 
Týmto sa dá zabrániť urých-
leným očkovaním najohroze-
nejšej vekovej skupiny nad 80 
rokov,“ povedal podpredseda 
BBSK Ondrej Lunter, opiera-
júc sa o dáta analytikov z ini-
ciatívy Veda pomáha COVID-
19.

Kraj pomôže s očkovaním 
aj imobilným ľuďom

Východisko, ako tieto nepriaz-
nivé štatistiky zvrátiť a zabrá-
niť zbytočným úmrtiam, vidí 
BBSK v zriadení mobilných 
očkovacích jednotiek a aktívne-
ho call centra, ktoré by na zá-
klade údajov od mobilných 
operátorov oslovovalo cielene 
ľudí vo veku nad 70 rokov.
Priamo do obcí by za nimi mo-
hol chodiť očkovací autobus, v 
ktorom by bolo celé zázemie 
pre jeden či viac očkovacích tí-
mov i uskladnenie vakcín. K 
tým, ktorí sú úplne imobilní, by 
mohol tím prísť až priamo do-
mov. Partnerom kraja pre 
technické zabezpečenie autobu-
sov je humanitárna organizá-
cia Adra, ktorá má skúsenosti 
napríklad aj s mobilným tes-
tovaním či zriaďovaním kon-
tajnerových MOM.
Na úspech celého projektu je 
nevyhnutná súčinnosť minis-
terstva - to musí dať kraju po-
volenie i dostatok vhodných va-

kcín. „Podľa našich výpočtov 
je pre celé Slovensko potreb-
ných asi 60 mobilných očkova-
cích jednotiek, z ktorých každá 
denne zaočkuje 100 obyvateľov 
vo veku 70+ rokov - do konca 
júna tak môžeme mať zaoč-
kovanosť vo vekovej skupine 
70+ na úrovni 70%. Bez pomo-
ci ministerstva, ktoré jasne 
stanoví podmienky i financova-
nie, je však naša aktivita len 
kvapkou v mori – musí exis-
tovať systém, do ktorého sa v 
prípade záujmu budú môcť 
prihlásiť všetci oprávnení záu-
jemcovia,“ doplnil O. Lunter.
Kraj si v obciach zároveň 
spravil predbežný prieskum o 
imobilných obyvateľoch a zá-
ujme o očkovanie mobilnou oč-
kovacou jednotkou u ľudí nad 
70 rokov. V rámci celého kraja 
v tejto vekovej kategórii preja-
vilo predbežný záujem takmer 
1 800 ľudí.

Očkovací autobus 
a aktívne call centrum

- Text a foto: BBSK -

Ondrej Lunter, podpredseda BBSK (na foto v popredí) zdôraz-
nil potrebu urýchleného očkovania najohrozenejších skupín.

Spoločnosť Agro Čelovce s.r.o. 

Bližšie informácie na čísle: 047/48 831 21

 Príjme do zamestnania:  

 Mzdové podmienky:  
 700 €/mesačne + odmeny  

• TRAKTORISTU
• OPRAVÁRA 

•  POĽNOHOSPODÁRSKEHO ROBOTNÍKA

 Predám ošípanú, približne 
200 kg. Cena 1,60  €/kg živej 
váhy. 
 0917 874 471         np – 478           

 Predám zánovné plechové 
disky 5 ½ JxR15 KIA RIO III 
4x10. Pasujú aj na iné autá. 
Cena dohodou. 
 0908 938 733         np – 548
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