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

19. Otto Balga (*1970) z Čeboviec
20. 4. Jozef Škovran (*1935) z V. Krtíša
22. 4. Vladimár Tóth (*1951) z Viesky

23. 4. Agnesa Gajanová (*1938) z V. Krtíša 
24. 4. Viera Jakabová (*1946) z V. Krtíša

25. 4. Jaroslav Jardek (*1965) z Čelár - Kirti  
                                                              Česť ich pamiatke!

Smútok rozlieva sa zrazu v našej duši. 
Vieme, že ho tam vlialo poznanie, 

že odišla si, že dotklo sa Ťa skonanie. 
Tak strácaš sa nám z vecí, z izby pomaly, 
tá Tvoja energia, to akú sme Ťa poznali. 

Chceli by sme Ti ešte dať vedieť, 
že ľúbili sme Ťa, že nám budeš chýbať.

 Tak vzďaľuješ sa a naša láska s Tebou letí 
na oblohu, kde ako hviezda budeš svietiť, 
aby okom nočným ešte nakuknúť si smela 
do duše ľudí, ktorí znamenali pre Teba tak veľa. Mama, už niet 

domova, už niet kam ísť, len na hrob Ti kytičku položiť, 
a so slzami a smútkom v srdci odísť...   

S hlbokým zármutkom a s bolesťou v srdci oznamujeme, 
že nás po dlhej a ťažkej chorobe navždy opustila naša milovaná 

mamička, starká, prastarká a priateľka 
EMÍLIA ČAPLIAROVÁ 

(*4. apríla 1937 - †18. apríla 2021) z Veľkého Krtíša, Okružnej uli-
ce.

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa s našou 
drahou prišli rozlúčiť na veľkokrtíšsky cintorín a slovami 

sústrasti a kvetinovými  darmi sa snažili zmierniť náš veľký 
žiaľ. Ďakujeme Domovu dôchodcov a domovu sociálnych 

služieb V. Krtíš, lekárom a zdravotníckemu personálu interného  
a doliečovacieho oddelenia VšNsP V. Krtíš za príkladnú 
starostlivosť o našu drahú zosnulú. Ďakujeme vedeniu 

stacionára Rabaka, kde naša drahá zosnulá rada trávila chvíle
 v kruhu ďalších klientov aj so svojim priateľom Julkom 

Černíkom, ktorý sa s ňou lúči s bolesťou v srdci. Na dobrú 
mamu bude stále s láskou a úctou spomínať syn Vladimír

 s manželkou Ľubkou, ich deti Terezka a Martin s manželkou 
Megi a dcérkou Vaneskou. Posledné zbohom starkej dáva vnuk 
Richard s deťmi Nikolkou a Riškom a vnuk Vladimír so synom 

Samkom. Navždy sa s drahou mamou rozlúčila dcéra Otília 
a jej deti Ľubomír s dcérkou Estherkou 

a Marianna (Babulka) s dcérkou Luckou.  

Mamička, bez Teba už niet domova... S bolesťou v srdci Vám oznamujeme, 
že dňa 14. 4. 2021 nás navždy opustila naša 

milovaná mama, starká a prastarká 
VALÉRIA HÁMORSKÁ z Veľkého Krtíša. 

S láskou a úctou sa lúčia dcéry Dagmar
 a Nadežda s rodinami. Zároveň ďakujeme 

všetkým, ktorí ste nám vyjadrili 
úprimnú sústrasť.

Nevieme nájsť slová, len tie, 
že sme Ťa ľúbili a navždy ľúbiť budeme

Stále nám budeš chýbať

Už nepohladíš, neporadíš, pustý je domov, 
smutno v ňom. Spomienky bôľne zostali 

len. Odišiel rýchlo, ako keď zhasne sviečka.
S hlbokým zármutkom v srdci 

oznamujeme, že dňa 20. apríla 2021 
nás vo veku 85 rokov navždy opustil náš 

drahý manžel, otec a starý otec 
JOZEF ŠKOVRAN 

z Ulice Školskej vo Veľkom Krtíši. 
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 

a známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary. S láskou 
sa lúči manželka Anna a dcéry Drahoslava a Erika s rodinami.

Kto s Tebou žil, ten vie, čo stratil

Jediné srdce na svete sme mali, čo dokázalo 
nás milovať. Aj keby láskou vzbudiť 

sme ho chceli, neozve sa viackrát. Odišlo,
 zmĺklo, išlo spať. Tak krátky bol život Tvoj,
 tak 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 28. apríla 2021 bude tomu 

už desať rokov, kedy nás navždy opustila 
naša milovaná dcéra, matka, manželka a sestra 

MARTA PAVÚKOVÁ z Veľkého Krtíša. 
S láskou v srdci spomínajú: manžel Roman, synovia Maroš 

a Peter s rodinami, sestry Peťka a Katka s rodinami a rodičia.

Veľmi nám chýbaš

 Spustla už záhrada, 
spustol aj dom, nepočuť 

slová mamkine ani otcove
 v ňom. Osud nám nevráti, 
čo nám vzal, neprídu viac

 nikdy medzi nás. 
Bolesťou unavení, tíško 
ste zaspali, zanechajúc

 všetkých, ktorých ste radi 
mali. Za všetky trápenia 
a bolesti, nech Vám dá 

Pán Boh večnej radosti. Za pokojný 
spánok Váš v modlitbách prosíme a spomienku na Vás v srdci

 stále nosíme. V neznámy svet odišli ste spať, zaplakal každý, 
kto Vás mal rád. Odišli ste,  ostali sme v žiali, no vždy budete žiť

 v srdciach tých, ktorí Vás milovali. 
Ani roky nezmiernili  bolesťa smútok za našimi drahými 

rodičmi a starými rodičmi zo Stredných Plachtiniec, 
na ktorých stále s láskou a úctou spomíname.   

JÁN ANDOK 
* 25. júl 1925 - † 28. marec 2009 

MÁRIA ANDOKOVÁ  
* 20. novembra 1929 - † 19. decembra 2019 

Spomienku v srdci si uchovávajú 
a s láskou spomína syn Ján s manželkou Helenou, 

vnučka Erika a vnuk Janko s rodinami.  

V neznámy svet ste odišli, 
spomienku na Vás v srdci nosíme 

Zostali nám krásne spomienky a dobré slová, 
ktoré nosíme so sebou a v sebe, aby sme 

nezabudli, kto sme a kam patríme, 
kto nám chýba a komu budeme chýbať my. 
Už je tomu rok, ako nás 15. 4. 2020 opustil 

náš drahý a láskavý príbuzný 
JÁN HODÁSI vo veku 71 rokov

 zo Slovenských Ďarmôt. V týchto dňoch
 si viac ako inokedy na neho s láskou 

spomíname. Stále nám chýba jeho dobrota,
 možnosť prežiť milé chvíle strávené 

v jeho prítomnosti a láskavé slová. Nikdy na Teba 
nezabudneme!  S láskou a úctou spomína celá rodina.

Navždy zostaneš v našich srdciach  
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Žiaci sa vrátili do základných 
škôl po dlhej dobe vyučovania z 
domu, ktoré nahrádzalo  vý-
chovno-vzdelávací proces reali-
zovaný v škole. Okrem zmeny 
formy práce na žiakov negatív-
ne vplývalo aj napätie z pan-
demickej situácie a sociálna izo-
lácia. Tieto skutočnosti sa pre-
javili na kvalite vzdelávania, ve-
domostnej úrovni žiakov aj na 
ich pracovných návykoch.
Zmeny najviac zasiahli žiakov 
2. stupňa, ktorí prešli na diš-
tančné vzdelávanie v októbri 
minulého roka. Po 6 mesiacoch 
znova sedia vo svojich la-

viciach, no návrat do starých 
koľají nie je pre nich jednodu-
chý. Uľahčiť by ho malo takz-
vané adaptačné obdobie. 
Riaditeľ spomínanej školy Mgr. 
Dušan Gálik objasnil, čo je jeho 
zámerom a náplňou: 
,,Adaptačné obdobie bude tr-
vať dva týždne. Počas neho sa 
pedagógovia nebudú oriento-
vať na dobiehanie učiva v 
učebnici, ale sústredia pozor-
nosť na ciele, ktoré sa v jednot-
livých predmetoch identifikujú 
ako kľúčové. Pozornosť sa bu-
de venovať tiež zisťovaniu kva-
lity osvojených vedomostí a 
zručností žiakov. Dôležitá je 
opätovná adaptácia na školské 
prostredie a socializácia žiakov 
v školských kolektívoch. Je po-
trebné v triedach vytvárať prie-
stor na spoluprácu vo dvoji-
ciach alebo v malých skupi-
nách, žiakom ponechať pries-
tor na diskusie a zdieľanie skú-
seností. 
V adaptačnom období počas pr-
vého týždňa sa nebude skúšať, 
známkovať, ani zadávať domá-

ce úlohy. Počas druhého týždňa 
sa v škole nebudú písať testy a 
písomné práce.” 
Postoje detí k nástupu do školy 
sú rôzne. Mnohí sa do školy te-
šili. Názory žiakov na návrat do 
škôl  si môžete prečítať v malej 
ankete. 

Miriam Bendíková: ,,Vysvetle-
nie učiva cez internet nebolo ta-
ké zrozumiteľné, ako keď pani 
učiteľka píše na tabuľu a my s 
ňou môžeme na danú tému 
komunikovať. Technicky nebo-
lo možné žiadať cez internet  o 
pomoc s učivom ani spolu-
žiakov.”
Patrik Krajčík: ,,Tešil som sa 
do školy,  hlavne na spolu-
žiakov. Niektorých som nevidel 
pol roka.”
Vladimír Šúth: ,,Doma mi naj-
viac chýbali kamaráti z triedy. 
Písal som si s nimi cez Insta-
gram a  Messenger, ale chodili 
sme tiež von do prírody. Teraz 
sa stretávame aj v škole.” 
Karolína Kokayová: ,,Dištan-
čné vzdelávanie som zvládala, 
no trvalo to už veľmi dlho. Teši-
la som sa do školy na kamarát-
ky, kamarátov a nové zážitky.” 
Lívia Klátiková: ,,Výhodou 
prezenčného vzdelávania je, že 
v triede sa hneď môžeme opý-
tať na veci, ktorým nerozu-
mieme a učivo si následne pre-

cvičiť v zošitoch alebo na tabu-
li. Pri dištančnom vzdelávaní 
som za výhodu považovala, že 
na vypracovanie úloh sme mali 
viac času, než je jedna vyučova-
cia hodina.”  
Eunika Bobálová: ,,Predtým 
som vnímala školu len ako škol-
ské povinnosti a učenie. Po 
dlhej prestávke som sa do školy 
celkom tešila. Vyučovanie v 
triede, ktorá je na to prispôso-
bená, za prítomnosti pani uči-
teľky a spolužiakov je oveľa 
efektívnejšie, než učenie cez in-
ternet.” Samozrejme, v rámci 
objektivity treba dodať, že aj u 
nás sa našli takí žiaci, ktorým 
určitá voľnosť vo vyučovaní 
vyhovovala a ich „najobľúbe-
nejším literárnym dielom“ je 
verneovka Dva roky prázdnin.
Absencia tradičného vzdeláva-
nia sa osobitne dotkla žiakov 
deviateho ročníka, ktorí sa 
chystajú na stredné školy. Sú 
dostatočne pripravení na prijí-
macie skúšky a následné štú-
dium? 

Viktória Gergelyová, 9. B:
,,Predpokladám, že na štúdium 
na strednej škole som dostatoč-
ne pripravená. Počas dištanč-
ného vzdelávania som sa pravi-
delne pripravovala a učila. 
Myslím si, že som to zvládla aj 

vďaka učiteľom, ktorí nám po-
sielali úlohy a trpezlivo vysvet-
ľovali učivo.”
Návrat žiakov do škôl s úľavou 
prijali aj pedagógovia. Osobný 
kontakt, výklad učiva aj proces 
overovania vedomostí ich žia-
kov je pri prezenčnom vzdelá-
vaní jednoduchší a dôslednejší.
Pani učiteľka Mgr. Z. Kiapešo-
vá: ,,Návrat žiakov do školy 
vnímam veľmi pozitívne. Mne 
osobne vyhovuje viac, tak ako 
aj ostatným kolegom, prezenč-
ná forma vyučovania, než diš-
tančná. Pedagóg vie lepšie a 
promptnejšie reagovať na pod-
nety žiakov. V neposlednom ra-
de je dôležitá aj ich socializácia. 
Návrat do škôl  bol spojený s 
adaptačným obdobím, počas 
ktorého som sa s mojimi žiakmi 
5. ročníka venovala rôznym ak-
tivitám zameraným na podpo-
ru sociálnych a emocionálnych 
zručností.”
Zvykne sa hovoriť, že jedna 
lastovička leto nerobí. Tohto-
ročná jar je pomerne chladná, 
tešíme sa, že čoskoro prídu tep-
lejšie dni. Rovnako dúfame, že 
aj situácia so svetovou pandé-
miou sa bude postupne zlepšo-
vať. Návrat všetkých žiakov zá-
kladných škôl do svojich tried 
je symbolickou prvou lastovič-
kou pozitívnych časov v škol-
stve. Nevzdávame sa viery, že 

vážna situácia a s ňou všetky 
potrebné protipandemické opa-
trenia čoskoro pominú, budeme 
môcť úspešne ukončiť školský 
rok a užiť si v plnej miere letné 
prázdniny....

np – 556 

cseryova.ruzena@azet.sk,  0905 409 219

Opäť v školských laviciach
Po mesiacoch dištančného vzdelávania sa žiaci základných škôl, 
vrátane druhého stupňa, opäť vrátili do školských lavíc. Tradičnú 
prezenčnú formu vzdelávania uvítali pedagógovia, rodičia aj sa-
motní žiaci. Ako návrat do školy vyzeral v ZŠ na Ul.  J. A. Komen-
ského vo Veľkom Krtíši? 

-Text a foto: KOLOMAN  CICKO - 

 Škola nie je len priestor pre učenie, ale aj pre spoločenský  
 kontakt a miestom nezabudnuteľných zážitkov.  

Po šiestich mesiacoch sedia 
deti znovu  vo svojich laviciach.
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Dňa 26. 4. 2021 bol na ulici J. A. 
Komenského č. 3 vo Veľkom 
Krtíši odchytený pes. Jedná sa 
o krátkosrstého jazvečíka hne-
dej farby, výška v kohútiku cca 
30 cm. Čip, evidenčnú známku 
ani iné identifikačné znaky ne-
mal. Majiteľ psa sa môže pri-
hlásiť na útvare Mestskej polí-
cie Veľký Krtíš, J. A. Komen-
ského 1 alebo telefonicky na 
čísle 159.

Správa športových zariadení 
mesta Veľký Krtíš oznamuje 
občanom, že od pondelka 26. 4. 
2021 je už v prevádzke posil-
ňovňa a minigolf, cez týždeň v 
čase od 6.00 do 20.00 hod., cez 
víkend od 9.00 do 20.00 hod. 
Od pondelka 3. mája bude v 
prevádzke aj plavecký bazén 
denne od 10.00 do 20.00 hod. 
Všetci návštevníci sú povinní 
dodržiavať protiepidemiologic-
ké opatrenia a musia sa pre-
ukázať negatívnym testom nie 
starším ako 7 dní.

Od 19. do 27. apríla malo pozitívny výsledok 
PCR testu 32 obyvateľov nášho okresu, čo v po-
rovnaní s predchádzajúci-
mi siedmimi dňami zname-
ná mierny pokles. Vo veľ-
kokrtíšskej nemocnici leža-
lo k 27. aprílu 11 pacientov s ochorením CO-
VID-19, z toho dvaja boli pripojení na umelú 
pľúcnu ventiláciu a traja ležali na lôžku bez 
centrálneho prívodu kyslíka. V nemocnici v Lu-
čenci ležalo k tomu istému dňu 35 pacientov, v 
R. Sobote 15 a vo Zvolene 13. Aj v tomto ukazo-

vateli bol v porovnaní s predchádzajúcim týžd-
ňom zaznamenaný pokles, a to dokonca výraz-

ný. Jedným z dôvodov poklesu 
vyťaženosti nemocníc je, bez po-
chyby, aj vakcinácia. Prvou dáv-
kou vakcíny je zaočkovaných už 

viac ako 1,04 milióna Slovákov (114,8-tisíc je z 
BBSK). Obe dávky prijalo viac ako 436-tisíc 
občanov (z toho 45,8-tisíc z BBSK). V kategórii 
nad 59 rokov je zaočkovaných už 44 % obyva-
teľov. V súvislosti s ochorením COVID-19 
umrelo na Slovensku už 13,8-tisíc ľudí.      

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo 
Veľkom Krtíši v spolupráci so spoloč-
nosťou FYSAM AUTO DECORATIVE 
Slovakia s.r.o. v rámci dobrovoľníckej 
aktivity „ÚPSVaR Veľký Krtíš pomá-
ha“ odovzdali v utorok 27. apríla note-
book od výrobcu exteriérových kompo-
nentov na autá devätnásťročnej Vanese, 
študentke Obchodnej akadémie v Mod-
rom Kameni. Ako povedal riaditeľ úra-
du Ing. Marián Balko, študentka žije v 
prenajatom byte, mimo rodinného pro-
stredia. „Bývanie si financovala brigád-
nickou činnosťou v obchodných reťaz-
coch a prácou v kaviarni. Vzhľadom na 
mimoriadnu situáciu spojenú s pandé-
miou sa ocitla bez zamestnania. Štúdium 
si financuje sama, bez notebooku by 

mala zásadný problém zmaturovať, ve-
novať sa plnohodnotne štúdiu,“ pokra-
čoval. Notebook odovzdali konateľ spo-
ločnosti Ing. Róbert Kramárik PhD., 
HR manažérka Ing. Lucia Karáseková 
a riaditeľ ÚPSVaR Ing. Marián Balko. 
Spoločnosť FYSAM bude zvažovať 
možnosť študentku dokonca zamestnať. 
Ako doplnil na záver Ing. M. Balko, ich 
úrad a FYSAM AUTO DECORATIVE 
Slovakia budú aj naďalej podporovať 
mladých a perspektívnych ľudí, no nie-
len tých. 
Partneri projektu majú už vytipovaných 
niekoľko rodín, ku ktorým bude čo-
skoro putovať aj materiálna pomoc vo 
forme nábytku, šatstva a pod. Viac in-
formácií prinesieme v priebehu mája.

 

 Spolupráca priniesla užitočný výsledok

COVID aktuality 

Počet hospitalizovaných klesol aj vo V. Krtíši

V polovici februára sme na titulnej strane priniesli informáciu, že spoločnosť FY-
SAM bude v spolupráci s veľkokrtíšskym Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVaR) pomáhať sociálne odkázaným ľuďom. Prvá hmatateľná pomoc sa kon-
krétnemu človeku dostala po niekoľkých týždňoch.

Pomoc stredoškoláčke je prvou, ale určite nie 
poslednou poskytnutou pomocou ľuďom, ktorí 
to potrebujú.

 - Stranu pripravil Š. KOČI -

Našiel sa jazvečík

Do plavárne 
s obmedzeniami

V mobilných očkovacích stre-
diskách sa očkuje vakcínou od 
spoločností Pfizer/BioNTech a 
toto očkovanie je tak určené 
len pre záujemcov nad 60 ro-
kov. Župa zároveň prostred-
níctvom svojho portálu na-
hradnici.sk spustila registráciu 
na očkovanie pre ležiacich pa-
cientov, ktorí potrebujú, aby 
očkovací tím prišiel až priamo 
k nim domov, prednostne v pi-
lotných okresoch. „Pôvodne 
sme mali v pláne s očkovaním 
začať už od pondelka a mali 
sme očkovať počas celého 
týždňa, ministerstvo zdravot-
níctva nám však pridelilo len 
500 dávok vakcíny od spoloč-
ností Pfizer/BioNTech. Chce-
me však dodržať slovo, preto 
250 dávok bude v prvom oč-

kovacom týždni určených pre 
ľudí z Tornale a štyroch okoli-
tých obcí. Ďalších 250 dávok 
sme rozdelili medzi obce Ban-
ská Belá a Svätý Anton v ban-
skoštiavnickom okrese. Verí-
me, že v prípade záujmu oby-
vateľov dostaneme v ďalších 
týždňoch viac vakcín,“ pove-
dal podpredseda BBSK On-
drej Lunter.

Ako povedal v stredu O. Lun-
ter, podľa neho nie je pravda, 
že v regiónoch o očkovanie 
záujem nie je, ale v regiónoch 
chýbajú o očkovaní informá-
cie. Preto o pomoc žiadajú aj 
starostov obcí, ktorých miestni 
ľudia dobre poznajú a dôveru-
jú im, aby svojim obyvateľom 
pomohli s registráciou na oč-
kovanie. „Máme dobre od-
skúšané, že keď sa s ľuďmi 
stretneme osobne, oveľa viac 
ľudí je potom ochotných sa 
dať zaočkovať. Videli sme to 
na očkovaní v zariadeniach so-
ciálnych služieb, kde máme 
zaočkovaných až 80 % ľudí, 
pričom je to výrazný nad-
priemer Slovenska,“ doplnil. 
V priebehu prvého májové 
týždňa budú mobilné očkova-
cie strediská očkovať v ďal-
ších štyroch obciach v pilot-
ných okresoch a naďalej aj v 
regióne Tornale.

Rozbehli pilotný projekt mobilného očkovania 
Banskobystrický kraj začal s projektom mobilného očkovania. 
V stredu 28. apríla prišiel očkovací autobus do Banskej Belej a 
Svätého Antona, deň predtým  využili mobilné očkovacie stredis-
ko ľudia z Tornale a okolitých obcí.
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Ako nám povedal por. Ing. 
Mário Bóna z KR PZ v B. Bys-
trici, v utorok 20. apríla ráno 
bol veľkokrtíšskymi dopravný-
mi policajtmi zastavený 47-roč-
ný vodič, ktorý viedol osobné 
motorové vozidlo po Ulici P. O. 
Hviezdoslava v smere ku križo-
vatke s Lučenskou ulicou.
„Tam sa jeho cesta nateraz 
skončila. Policajti ho pri kon-
trole podrobili dychovej skúške, 
pri ktorej nafúkal až 2,46 pro-
mile. Nezodpovedný vodič bol 
zadržaný, s trestným stíhaním 
putoval do cely, kde si „posedí“, 
kým o jeho ďalšom osude roz-
hodne súd,“ uviedlo KR PZ 
BB. Ako nám v piatok 23. aprí-
la potvrdila hovorkyňa Kraj-
ského súdu v Banskej Bystrici 
Mgr. JUDr. Nina Uhrovičová, 
Okresný súd Veľký Krtíš ná-
sledne vydal dva dni po inci-
dente, dňa 22. 4. 2021, trestný 
rozkaz, ktorým uznal vinným 
obvineného P. L. z prečinu 
ohrozenia pod vplyvom návy-
kovej látky, za čo mu uložil pe-
ňažný trest vo výške 500 EUR a 
pre prípad, že by bol výkon pe-
ňažného trestu úmyselne 
zmarený, mu ustanovil náhrad-
ný trest vo výške dva mesiace. 
„Zároveň mu súd uložil trest 
zákazu činnosti vedenia moto-
rových vozidiel akéhokoľvek 

druhu na tri roky. Rozhodnutie 
je právoplatné, keďže obvinený 
sa vzdal práva podať odpor,“ 
dodala hovorkyňa pre PO-
KROK.

To, že alkohol za volant v žiad-
nom prípade nepatrí, by malo 
byť samozrejmosťou, ale kaž-
dodenná realita nám ukazuje, 
že to nestačí. „V žiadnom prí-
pade nedovoľte človeku, o kto-
rom viete, že pil alkoholické ná-
poje sadnúť za volant, rovnako 
ani vy do auta vedeného ta-
kýmto vodičom nesadajte a 
keď o takomto hazardérovi 
viete, zavolajte na 158. Môžete 
tým niekomu zachrániť život,“ 
vyzýva občanov krajské poli-
cajné riaditeľstvo.

Rovnako sú na tom 
aj okolité okresy 

Banskobystrické krajské riadi-
teľstvo informuje občanov o 
nezodpovednosti niektorých šo-
férov aj na svojom oficiálnom 
účte na sociálnej sieti Facebook. 
Preto z neho vyberáme ďalšie 
podobné prípady, ku ktorým 
došlo v ostatných dňoch na úze-
mí banskobystrického kraja a 
ktoré by mali slúžiť ako 
memento pre tých, ktorí by na-

pr. po víkendovej grilovačke 
chceli opití sadnúť za volant.
Viac ako štyridsaťročný vodič 
nafúkal v Banskej Bystrici 
(1,85 promile) ďalší 38-ročný 
vodič, tiež v B. Bystrici, nafúkal 
až 2,19 promile. Ešte vyššia 
hodnota alkoholu v krvi bola 
zistená 27-ročnému mužovi z 
Rimavských Janoviec, ktorý 
pri obci Ožďany dokonca ne-
predložil hliadke potrebné do-
klady. „Policajti zistili, že má 
uložený zákaz viesť motorové 
vozidlá do roku 2022, čím sa 
dopustil prečinu marenia vý-
konu úradného rozhodnutia. 
To ale nebolo všetko - pri kon-
trole bol podrobený dychovej 
skúške. Nafúkal až 2,29 promi-
le! Na mieste bol zadržaný, bolo 
mu vznesené obvinenie a skon-
čil v cele,“ priblížil por. Ing. M. 
Bóna.
Tiež mladý, 30-ročný muž, kto-
rý viedol svoj automobil pod 
vplyvom alkoholu, bol 20. aprí-
la v Krupine strojcom udalosti, 
ktorá pripomínala scénku z 
akčného filmu. „Pravdepodob-
ne neprispôsobil rýchlosť jazdy 
svojim schopnostiam, vlastnos-
tiam vozidla a iným okolnos-
tiam, ktoré možno predvídať, 
prešiel cez križovatku, na proti-
ľahlej strane narazil do brány, 
ktorú prerazil, pravou prednou 

časťou narazil do betónovej 
prístavby rodinného domu, od-
tiaľ ho odrazilo a narazil do 
múru rodinného domu. Na 
mieste bol podrobený dychovej 
skúške, pri ktorej nafúkal 1,33 
promile alkoholu. Na mieste bol 
zadržaný a skončil v cele s trest-
ným stíhaním na krku. Navyše 
si dobre „zarobil“, pretože 
škoda, ktorú napáchal, bola vy-
číslená na viac ako 10 000 
EUR,“ opisuje ďalší prípad 
nezodpovedného vodiča poli-
cajt krajského riaditeľstva.
Na východe nášho kraja 
,,prekonali” dvaja vodiči viac 
ako 2,5 promile. Až 2,81 promi-
le nafúkal päťdesiatnik, ktoré-
ho auto bolo kontrolované me-
dzi Rimavskou Sobotou a Sa-
bovou. V Hnúšti zastavila a 
kontrolovala hliadka 43-ročné-
ho vodiča v piatok 16. apríla 
podvečer. „Pri kontrole ho 
policajti, okrem kontroly do-
kladov, podrobili aj dychovej 
skúške, pričom nafúkal 2,52 
promile alkoholu. Začiatok ví-
kendu tak strávil s obvinením 
na krku a v policajnej cele,“ do-
plnil informácie o ďalšom prí-
pade por. Ing. M. Bóna.
Myslite na to, že človek, ktorý 
je obvinený z trestného činu a 
neskôr právoplatne odsúdený, 
neobíde len s hanbou a trestom, 
ale aj so zápisom v registri tres-
tov, ktorý sa s ním bude vliezť 
po zvyšok života. V praxi to 
znamená, že môže mať v bu-
dúcnosti problém nájsť si za-
mestnanie a navždy sa už na 
neho bude prihliadať ako na 
súdne trestaného. A to asi nikto 
z nás nepotrebuje...      
                                          

Vážna nehoda 
v M. Kameni  

Ak ste v sobotu 24. apríla pre-
chádzali predpoludním Mod-
rým Kameňom, zdržať vás 
mohla dopravná nehoda, pre 
ktorú bola hlavná cesta na čas 
úplne uzatvorená. Na Jarmoč-
nej ulici sa zrazili dve osobné 
motorové vozidlá, ktoré sa v ča-
se príchodu hasičov nachádzali 
v križovatke a tvorili prekážku 
v oboch jazdných pruhoch. Prí-
slušníci na mieste zásahu za-

bránili úniku prevádzkových 
kvapalín, vykonali protipožiar-
ne opatrenia, do príchodu zdra-
votných záchranárov poskytli 
účastníkom dopravnej nehody 
predlekársku prvú pomoc a ná-
sledne zabezpečili transport do 
sanitného vozidla. Po zdoku-
mentovaní nehody príslušníkmi 
PZ očistili vozovku od nečistôt 
a odtiahli vozidlá na bezpečné 
miesto. Pri dopravnej nehode 
sa jedna osoba zranila ťažko a 
jedna ľahko.

Požiar v Záhorciach 
a vo V. Krtíši 

V sobotu smeroval hasičský au-
tomobil aj do V. Krtíša, pretože 
na Ul. Lučenskej bol ohlásený 
požiar komunálneho odpadu v 
kontajneri. Vyslaní príslušníci 
ho uhasili použitím vysokotla-
kového prúdu vody z cisterny.

V pondelok 26. apríla horelo aj 
v Záhorciach. Operačný dôstoj-
ník na základe zistených sku-
točností vyslal na zásah cister-
nový automobil s 3 príslušník-
mi. Po príchode bolo zistené, že 
vplyvom technickej poruchy na 
nákladnom vozidle došlo k po-
žiaru pneumatiky na zadnej 
náprave, ktorý sa do príchodu 

jednotky HaZZ snažil uhasiť 
vodič vozidla použitím ručného 
hasiaceho prístroja. Príslušníci 
požiar uhasili použitím jedného 
vysokotlakého prúdu vody z 
cisternového automobilu. Ná-
sledne bol priestor vzniku po-
žiaru prekontrolovaný pomo-
cou termokamery.

 Nezodpovední vodiči ohrozujú životy nevinných
V polovici apríla zaznamenalo Krajské riaditeľstvo policajného zboru niekoľko prípadov, ktoré by 
vodičom mohli ilustrovať, ako sa to robiť nemá. Policajné hliadky totiž pravidelne kontrolovali vodi-
čov, ktorým bolo v krvi zistených viac ako dva promile alkoholu. Jeden z takýchto prípadov sa pred 
niekoľkými dňami stal aj v meste Veľký Krtíš. 

HASIČI 150

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

  
Dva kusy požiarnej techniky prechádzajúce obcou Obeckov mohli 
miestni obyvatelia pozorovať v stredu ráno 28. apríla. Dôvodom vý-
jazdu bola záchrana osoby v ťažko dostupnom teréne, za ktorou 
boli vyslaní šiesti príslušníci. Po príchode na miesto zásahu bolo 
prieskumom zistené, že v ťažko dostupnom teréne sa pri pílení stro-
mu zranila osoba, ktorej je potrebné zabezpečiť lekársku prvú po-
moc. Padajúcim strom pilčíka zasiahol konárom do tváre, no nebo-
la zakliesnená pod stromom. Príslušníci pomocou štvorkolky zabez-
pečili prepravu zdravotných záchranárov na miesto zásahu, nakoľ-
ko sa sanitné vozidlo nevedelo dostať k zranenej osobe. 
Po ošetrení bol zranený prevezený k sanitnému vozidlu, ktoré za-
bezpečilo transport do zdravotníckeho zariadenia.

 -ŠK-

 Štvorkolkou išli na pomoc zranenému pilčíkovi  
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Cieľom projektu je oživenie ve-
rejného priestoru, ktorý by 
mohli využívať Modrokamen-
čania (ale nielen oni) na stretá-
vanie sa a na diskutovanie o ve-
ciach verejných. Má prebudiť 
záujem našich občanov o dianie 
v meste na poli kultúry, cel-
kového rozvoja, komunálnej 
politiky či ekológie. Komunitné 
obývačky vo svete fungujú tak, 
že verejné priestranstvo sa do-
plní o jednoduchý sedací náby-
tok, ľudia sa tu stretávajú pri 
debatách, premietaniach či 
prednáškach a občas sa tu uro-
bí malý koncert.

Aj my, v Modrom Kameni vy-
tvoríme takýto priestor. Bude-
me sa snažiť rozvíjať kritické 
myslenie a viesť k dobrovoľníc-
tvu. Nábytok bude vyrobený z 
paliet a bude prenosný a va-
riabilný, aby sme ho mohli po-
užívať ako sedenie na rôzne 
druhy podujatí. Vytvoríme ho 
počas viacerých dobrovoľníc-
kych brigád. Srdečne uvítame 
každú šikovnú ruku, ktorá by 
nám s tým chcela pomôcť.

Obývačka bude zatiaľ ,,putov-
ná”, to znamená, že aktivity 
prinesieme na netradičné mie-
sta - verejné priestory ako ná-
mestie, park či ihrisko.

Zmyslom projektu je aj podpo-
ra dobrovoľníctva a dobrovoľ-
níckych organizácií. Modrý 
Kameň má bohatú tradíciu čo 
sa týka dobrovoľného hasičské-

ho zboru (vznik na konci 19. 
storočia), dychovej hudby 
Hradčianka (takmer 90 rokov 
existencie) alebo výskytu gaš-
tana jedlého (ochranárske 
združenie Sativa). 
Naše mesto však trpí nedostat-
kom dobrovoľníkov, teda ľudí, 
ktorí by sa aktívne zaoberali 
problémami verejného života v 
meste, a ktorí by tieto tradície 
udržiavali či rozvíjali. V súčas-
nosti hrozí, že všetky tri tieto 
organizácie zaniknú a s nimi 
zanikne aj posledná aktívna 
skupina obyvateľov mesta. Ne-
existuje totiž medzigeneračná 
výmena skúseností a znalostí a 
chýba kontinuita v dobrovoľ-
níckych združeniach. A s tým 
sa nechceme zmieriť.

Hlavnou aktivitou projektu je 

teda aj realizácia troch pilot-
ných stretnutí s myšlienkou za-
chrániť posledné tri dobrovoľ-
nícke organizácie v Modrom 
Kameni. Budeme sa rozprávať 
s pamätníkmi, ktorí boli v tých-
to združeniach aktívni, s orga-
nizátormi aj odborníkmi. Bu-
deme si pozývať hostí z iných 
slovenských miest, kde podob-
né organizácie fungujú. Bude-
me sa baviť o tom, čo ľudí 
motivuje k dobrovoľníctvu a 
ako by sa dalo našim združe-
niam pomôcť. 
Celé podujatie bude viesť pro-

fesionálny moderátor a bude 
doplnené kvalitným hudobným 
programom. Verejná diskusia 
však bude podnetná len vtedy, 
ak príde dostatok občanov. 

Tri hlavné diskusné stretnutia 
doplníme aj o letné kino. V 
priestoroch komunitnej obý-
vačky usporiadame dve samos-
tatné podujatia - premietanie 
dokumentárnych filmov s en-
vironmentálnou a sociálnou té-
matikou.

Očakávame, že účastníci sa na 
verejných diskusiách dozvedia, 
aký vážny je zánik dobrovoľ-
níckych organizácií v meste. 
Veríme, že medzi účastníkmi sa 
nájde aspoň niekoľko podporo-
vateľov týchto dobrovoľníc-
kych združení a tým sa oživí ich 
činnosť. Hostia z iných miest 
predstavia cesty, ako sa dá zlep-
šiť organizácia dobrovoľníkov, 
tí nadviažu nové kontakty a in-
špirácie. Posilnením členskej 
základne budú môcť združenia 
rozšíriť svoje aktivity a získa-
vať na svoju činnosť financie z 
rôznych zdrojov. Občania sa 
začnú viac stretávať a využívať 
otvorené mestské priestory v 
prospech komunity. Veríme, že 
komunitná obývačka pomôže 
cítiť zodpovednosť za stav náš-
ho mesta. Že sa pravidelným 
stretávaním zmení náš postoj k 
verejným veciam, že si sami na-
vrhneme a aj zrealizujeme via-
ceré komunitné projekty a tým 
vznikne nová živná pôda pre 
dobrovoľníctvo.

Putovná  komunitná  obývačka 
V uplynulých týždňoch nás potešila správa o tom, že občianske združenie Dobrý Kameň získalo 
grant vo výške 6000 € od Nadácie Slovenskej sporiteľne na realizáciu projektu putovnej komunitnej 
obývačky v Modrom Kameni.

Aby dobrovoľníctvo nevymrelo 

Zem. Jedna z ôsmich planét slnečnej sú-
stavy. Ale pre nás pozemšťanov je aj 
niečo viac. Je to naša Matička Zem, na-
ša domovina, miesto, kde žijeme. Lenže 
správame sa aj my ku nej, ako vďačné 
deti ku svojej matke? Už vyše 50 rokov 
si 22. apríl pripomíname ako svetový 
deň Zeme. Je to odvtedy,  ako  si vedci 
všimli, že sa s našou Zemou niečo deje. 
Akoby volala o pomoc. Aj deti 1. stupňa 
na našej Základnej škole s materskou 
školou v Hrušove sa 22. apríla naučili 
krásnu pesničku s názvom Bez plastu. 
Vyzbierali smeti v okolí školy a nakresli-
li pekné obrázky na tému ochrana 
prírody. Chráňme si našu krásnu príro-
du, našu Zem, akoby 22. aprílový deň 
trval 365 dní v roku. - ZŠ s MŠ Hrušov -

– PhDr. JAROSLAV HANKO - 

Putovná obývačka, ktorá precestovala také mestá, ako sú 
Rotterdam, Istanbul či Hong Kong.

Všetky podujatia sa budú konať už toto leto, pričom konkrétne 
termíny budeme prispôsobovať aktuálnej situácii. Všetky pod-
statné informácie budeme priebežne upresňovať a propagovať 
najmä cez facebookovú stránku Dobrého Kameňa. Pevne veríme, 
že sa toto leto spolu stretneme. 
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Ostatný rozhovor s politikom 
strany Borisa Kollára sa netý-
kal dopravy, ale pôdohospodár-
stva a životného prostredia. 
Práve to sú totiž hlavné odvet-
via, ktorým sa MVDr. Jaroslav 
Karahuta v zákonodarnom zbo-
re venuje. Okrem toho, že je 
poslancom Národnej rady Slo-
venskej republiky, je aj pred-
sedom Výboru NR SR pre pô-
dohospodárstvo a životné pro-
stredie. Vo Veľkom Krtíši sa na 
krátko na pôde Mestského úra-
du stretol aj s primátorom mes-
ta Ing. Daliborom Surkošom, 
no hlavná časť jeho návštevy 
nášho okresného mesta pre-
biehala s aktívnymi členmi 
hnutia Sme rodina a ľuďmi, 
ktorí majú záujem o spoluprá-
cu. Sme radi, že v rámci náv-
števy sme sa J. Karahutom 
mohli porozprávať aj my. 
V pomerne rozsiahlom rozho-
vore rodák z východného Slo-
venska ochotne odpovedal na 
niekoľko otázok, ktoré sa týkali 
rôznych tém. Ako povedal v 
úvode, náš okres pozná najmä 
vďaka tunajšej mraziarni a 
spája si ho aj s vinohradníckou 
tradíciou. 
„Primárny dôvod mojej cesty 
do V. Krtíša je ten, že ma sem 
pozvala skupina ľudí, ktorá vo 
vašom okrese pôsobí v oblasti 
pôdohospodárstva s tým cie-
ľom, aby sme sa porozprávali o 
súčasnej situácii v poľnohos-
podárstve. Rozprávali sme sa o 
minulosti a o tom, ako využiť 
poznatky z nej do budúcnosti a 
ako dosiahnuť to, aby pôdohos-
podárstvo dávalo skutočne 
zmysel a aby sa z vidieka stalo 

lepšie miesto pre život,“ odpo-
vedal J. Karahuta na otázku, 
prečo sa rozhodol navštíviť 
práve V. Krtíš. Pokračoval, že 
náš okres je podľa neho zaují-
mavý aj z hľadiska klimatic-
kých podmienok, no z hľadiska 
ekonomického či produkčného 
nedosahuje výsledky, ktoré by 
mohol dosahovať. „Minulosť 

nám ukázala, že táto oblasť je 
produkčne schopná,“ tvrdí.
Z rozhovoru sa dozviete, čo je 
podľa neho kľúčom k tomu, 
aby sa z menej rozvinutých re-
giónov stávali tie konkurencie-
schopnejšie, čo si myslí o Miest-
nych akčných skupinách a aj 
to, čo radí všetkým malým 
producentom zeleniny a v kto-
rých krajinách máme hľadať 
inšpiráciu. 

Za obsažný rozhovor aj touto 
cestou MVDr. Jaroslavovi Ka-
rahutovi ďakujeme a prajeme 
mu mnoho prospešných legis-
latívnych návrhov a správnych 
politických rozhodnutí. 

● Pán poslanec, hovoríte, že náš 
okres má potenciál, no nevyuží-
va ho. Čo je teda, podľa vás, 
kľúčom k tomu, aby menej 
rozvinuté regióny dobiehali tie 
rozvinutejšie?
„Ľudia si myslia, že je to niečo 
náročné, ale v skutočnosti je to 
veľmi jednoduché. Slovensko 
je podľa potravinovej mapy 
rozdelené podľa rôznych kate-
górií na rôzne oblasti – sú regi-
óny, kde sa produkujú krmo-
viny, kde zase zelenia apod. 
Keď si v každom regióne vypo-
čítate plán z hľadiska spotreby 
obyvateľstva a následne aj to, 
koľko potravín potrebuje Slo-
vensko vyprodukovať na to, 
aby sme boli potravinovo 
sebestační, dostanete istý vý-
sledok. Na základe neho - tejto 
mapy, musíme prostriedky cie-
lene smerovať tak, aby sa regi-
óny stali takými, po akých tú-
žia a aby využívali svoj poten-
ciál. Na druhej strane, tiež je 
dôležité zastaviť doslova šiale-
nú migráciu ľudí, ktorí z menej 
rozvinutých regiónov smerujú 
do veľkých a bohatších miest, 
prípadne do zahraničia.“
● Cieľ hospodársky rozvíjať 
vidiek chce štát aj cez projekt 
LEADER, v rámci ktorého 
vznikli Miestne akčné skupiny. 
Ako k rozvoju teda prispievajú 
tzv. MASky?

„MAS je jedna obrovská hanba 
a netreba sa tým tajiť. Je to 
fantastická myšlienka, ktorá je 
povinnou schémou štátnej po-
moci, v ktorej je asi 200 milió-
nov eur, no v súčasnosti tam 
stojí 1 600 nevybavených pro-
jektov. Pokiaľ sa nič nezmení a 
do roka 2022 resp. 2023 sa tieto 
peniaze nevyčerpajú, budeme 
ich musieť vrátiť a bude to ob-
rovská hanba. Osobne som pre-
šiel MASky v Českej republiky 
a v Poľsku a funguje to tam 
veľmi pekne a transparentne. 
My sme to jednoducho nez-
vládli.“

● Kto za to môže, resp. čo sa 
musí zmeniť, aby sa tie peniaze 
nemuseli vracať?

„Budem kritický k vedeniu 
ministerstva - prešiel rok ako sa 
rezortu ujal minister Mičovský, 
peniaze tam sú a na jednodu-
ché projekty vieme dať aj 50-ti-
síc EUR. Bohužiaľ, ako som 
povedal, tieto peniaze nám stoja 
a nevieme o tom, že tento rok sa 
s nimi bude niečo diať. Na Pô-
dohospodárskej platobnej agen-
túre (PPA) som sa bol o tom in-
formovať osobne, dostal som 
nejaké prísľuby, ale neverím, že 
tohto roku sa niečo reálne 
udeje. Pokiaľ sa legislatíva váž-
nejšie neupraví, hrozí, že pe-
niaze naozaj vrátime. Ak by sa 
ale stretol  minister Mičovský s 
ministerkou Remišovou, ktorej 
rezort má rozvoj regiónov tiež v 
kompetencii, a ak by si obaja 
sadli s odborníkmi, upravili le-
gislatívu, niečo sa s tým urobiť 
ešte môže. Náš výbor v NR SR 
to rád spracuje, sprocesuje, pri-
pravíme zmenu. Bez ich stret-
nutia a zásadného kroku však 
bežní pracovníci na PPA s tým 
neurobia nič.“

 Potenciál máme, koncepciu na jeho využitie nie
Keď sme sa naposledy rozprávali s politikom z koaličného hnutia Sme rodina, štátny tajomník 
rezortu dopravy Jaroslav Kmeť nám v rozhovore povedal, že aj cesty nášho okresu čoskoro 
prejdú rekonštrukciou. Takmer do roka a do dňa od tohto stretnutia je naplánovaná rekon-
štrukcia viacerých úsekov ciest I. triedy, o ktorých sme vás informovali už pred niekoľkými 
týždňami. Ak by sa z toho stalo pravidlo, že slová politikov sa naplnia do roka, určite by nás to 
všetkých potešilo.

(Pokračovanie na str. 9)

Predseda parlamentného výboru 
MVDr. Jaroslav Karahuta (vľavo) 
a okresný predseda hnutia SME 
RODINA Mgr. Ladislav Černý 
majú za sebou hodnotné stretnutie.

Rodák z východného Slovenska má v zákonodarnom zbore na starosti pôdohospodárstvo a životné prostredie - témy, ktorým sa ve-
nuje už niekoľko rokov. Jeho cieľom je rozvíjať regióny cez podporu lokálnych pestovateľov zeleniny.
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● Vráťme sa ale k lepšiemu vy-
užitiu nášho regiónu - bolo by 
pestovanie zeleniny na menších 
výmerách pre farmárov výhod-
né? Bolo by to rentabilné, resp. 
oplatilo by sa im to oproti siatiu 
obilnín na veľkých poliach?

„Samozrejme, že áno. Pestova-
nie zeleniny v celej Európe pre-
bieha tak, že ju pestujú menší 
producenti, ktorí sa združujú 
do rôznych výrobno-odbyto-
vých združení, majú vlastnú lo-
gistiku a vlastné centrálne 
sklady, odkiaľ vypestovaná ze-
lenia ide buď priamo do obcho-
dov alebo ďalej na spracovanie. 
Málokde to funguje tak, že sa 
zelenina pestuje na veľkých po-
liach. 
Najdôležitejšiu úlohu pri ta-
komto pestovaní zohrávajú 
malí producenti, pretože  k pô-
de a produktu majú úplne iný 
vzťah. Ako som povedal, regió-
ny môžeme postaviť na pes-
tovaní zeleniny, kde sme zatiaľ 
sebestační na úrovni asi 40%. 
Slovensko má najlepšie klima-
tické pásmo a podmienky na 
pestovanie plodín mierneho 
klimatického pásma, lepšie 
podmienky sú možno niekde v 
okolí Bodensee, resp. na severe 
Talianska. Okrem vysokého po-
čtu slnečných dní je pozitívom 

SR aj bohatstvo podzemných 
vôd. Čiže štáty ako Poľsko, kto-
ré je oproti nám totálne suché, 
alebo Izrael, kde sa pestuje do-
slova v piesku, sú dnes tie, ktoré 
k nám dovážajú ovocie a zeleni-
nu, ktorú vieme vypestovať aj 
u nás.“

● Má malý pestovateľ ale za-
bezpečený odbyt? Vedel by sa 
dostať do obchodného reťazca 
aj malý pestovateľ?

„V supermarketoch a hyper-
marketoch, čiže v obchodných 
sietiach, sa dnes predá asi 90% 
potravín. Na jednej strane je to 
hrozné, no na druhej strane je 
to obrovská výhoda, pretože s 
tými reťazcami sa rozprávať 
dá. Príkladom je jahňacie mä-
so, ktoré sa im (pozn. malým 
producentom) podarilo dostať 
do obchodov za necelý mesiac. 
Po niekoľkých rokovaniach 
sme mali jahňatá v obchodoch. 
To isté je aj so zeleninou a ovo-
cím - reťazce by ich radi kúpili 
od malých farmárov, ale oni tie 
výrobky musia k sebe najprv 
dostať, až potom ich môžu pre-
dávať. Preto treba mať vybu-
dovanú logistickú sieť - od pes-
tovateľa až do skladu. 
Základom je tiež vytvorenie tzv. 
výrobno-odbytových združení, 
ktoré sú základom lokálnej 
produkcie a regionálneho roz-

voja. Pre porovnanie, v SR ich 
je 5, v Poľsku viac ako 800. Čle-
novia združení môžu mať napr. 
spoločnú logistiku alebo sklady. 
Nevidím dôvod, prečo to u nás 
nemôže fungovať. 
Na druhej strane, pre podporu 
lokálnej produkcie sa v okoli-
tých štátoch robí veľa. Je to vý-
hodné ako z hľadiska ekono-
mického, tak aj ekologického a 
environmentálneho. Dnes totiž 

v správach bežne vidíte repor-
táže o uhlíkových stopách a 
boji proti nim, no zároveň si v 
obchode kúpite cviklu zo Špa-
nielska. Pritom napr. cvikla je 
maximálne nenáročná plodi-
na.“

Pokračovanie rozhovoru, jeho 
hlavné myšlienky a názory J. 
Karahutu na viaceré témy 
prinesieme v najbližších číslach.

Národná sieť Miestnych akčných skupín má dnes 70 členov, vrá-
tane štyroch odborníkov na regionálny rozvoj. Na území BBSK 
funguje 14 členov, medzi ktorými je aj MAS IK Novohrad či 
MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo, v ktorých sú zastú-
pené aj subjekty z nášho okresu.
Na otázku, či MASky fungujú na Slovensku efektívne, manažérka 
MAS Ipeľská Kotlina Novohrad Mgr. Anita Galčíková odpove-
dať nechcela, rovnako tak sa nevyjadrila ani k otázke, či má in-
formácie o tom, že SR bude musieť prostriedky z tejto schémy 
vracať. V rámci odpovedi na poslednú otázku potvrdila, že MAS 
IK Novohrad zatiaľ žiadne projekty nezrealizovala ani v rámci 
Programu rozvoja vidieka (PRV), ani Integrovaného regionálne-
ho operačného programu (IROP). Prvé výzvy v rámci PRV boli 
vyhlásené už v roku 2019, v októbri toho roka boli aj podané, no 
manažérka MAS hovorí, že do dnešného dňa sú na PPA v Nitre, 
kde sa kontrolujú. „V rámci programu IROP tiež nie sú zrealizo-
vané žiadne projekty v našom území. Dôvodom sú dlhé admini-
stratívne procesy zo strany riadiacich orgánov. Podľa najnovších 
informácii predpokladáme, že prvé výsledky zrealizovaných pro-
jektov s podporou MAS v území, môžeme očakávať na jeseň 2021 
resp. až v roku 2022,“ doplnila Mgr. A. Galčíková.

 Bez zrealizovaných projektov 

-Mgr. ŠTEFAN KOČI-

(Dokončenie zo str. 8) 

Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny pred niekoľký-
mi dňami zverejnilo marcové 
štatistiky o počte uchádzačov 
o zamestnanie. 
Nezamestnanosť v okrese 
Veľký Krtíš v marci znovu 
stúpla a jej hodnota je na 
úrovni 10,78 %, pričom me-
dzimesačne narástla o 0,15 
%. Okresný ÚPSVaR ku 
koncu marca evidoval 2 320 
disponibilných uchádzačov o 
zamestnanie, z ktorých je 1 212 
žien a 1 108 mužov. Pre zaují-
mavosť, až 907 nezamestna-
ných má dosiahnuté stredné 
odborné vzdelanie. 
Zároveň, pri pohľade na ve-
kovú štruktúru uchádzačov o 
zamestnanie, najviac nezamest-
naných je vo veku 55 až 59 ro-
kov – konkrétne 319.
Sledovaná hodnota išla nežela-
ným smerom aj na území Ban-
skobystrického kraja, kde z 
10,22 % stúpla na 10,34 %. Pri 
celorepublikovom pohľade ne-
zamestnanosť na Slovensku 
narástla o takmer jednu desati-

nu percenta a dostala sa na 
7,98 %. Asi v tretine sloven-
ských okresov miera evidova-
nej nezamestnanosti v porov-
naní s februárom klesla. Naj-
viac ľudí si našlo prácu v 
okresoch Dolný Kubín, Námes-
tovo či Púchov a naopak, ná-
rast ľudí bez práce nastal opäť 
na Gemeri a severovýchode 
Slovenska. V okresoch Rimav-
ská Sobota, Revúca a Kež-
marok je bez práce každý piaty 
človek.
V posledný marcový deň bolo 
bez práce celkom 218 627 ľudí.

               -ŠK, zdroj: ÚPSVaR-

Okres si nepolepšil
Ilustračné foto.

OBEC NENINCE, Hlavná 238/110,  991 26  NENINCE

Hľadá 

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

DETSKÉHO LEKÁRA/LEKÁRKU
 SO ŠPECIALIZÁCIOU – PEDIATER 
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V jednoduchosti sa to dá vy-
svetliť tým, že od marca sme 
boli svoju mobilitu nútení ob-
medziť a čas sme viac ako ob-
vykle trávili vo svojich obyd-
liach, resp. v ich blízkosti. Na 
druhej strane, v Správe o čin-
nosti HaZZ za rok 2020 bol 
konštatovaný opak toho, na čo 
prišlo policajné prezídium: 
„Hasiči v roku 2020 uskutočnili 
celkom 34 913 výjazdov, čo je 
doposiaľ najvyšší počet zása-
hov od roku 2002. Počet požia-
rov klesol v porovnaní s rokom 
2019 o 898 prípadov. Naopak, 
počet technických zásahov sa v 
porovnaní s rokom 2019 zvýšil 
o 2 581 zásahov, pričom však 
počet výjazdov k dopravným 
nehodám klesol o 950 udalostí,“ 
konštatovalo vo februári Prezí-
dium Hasičského a záchranné-
ho zboru.
V tejto súvislosti sme sa obrátili 
na Okresné riaditeľstvo HaZZ 
Veľký Krtíš, ktoré sídli v Mod-
rom Kameni. Z analýzy zása-
hovej činnosti modrokamen-
ských hasičov vyplýva, že počet 
výjazdov v roku 2020 bol naj-
nižší za ostatných desať rokov. 
Príslušníci OR HaZZ vo V. Kr-
tíši zasahovali na území ich ob-
vodu vlani celkom 197-krát. 
„Z tohto počtu bolo vyko-
naných 50 výjazdov k požia-
rom, 93 výjazdov k záchran-
ným a technickým zásahom, 40 
zásahov smerovalo k doprav-
ným nehodám, tri výjazdy k 
ekologickým zásahom a štyri 
výjazdy k planým poplachom. 
Okresné riaditeľstvo HaZZ 
vlani vykonalo jedno taktické a 
šesť previerkových cvičení,“ 

opisuje pplk. Ing. Dušan Drie-
novský, ktorý jedným dychom 
dodal, že v porovnaní s rokom 
2019 došlo k celkovému po-
klesu o 47 výjazdov.

Päťdesiat 
požiarov za rok 

Vedúci prevádzkovo technické-
ho oddelenia pokračoval, že 
priama škoda spôsobená pri 
týchto požiaroch predstavuje 
sumu vo výške 319 075 EUR. 
„Príslušníkmi OR HaZZ vo V. 
Krtíši boli pri uvedených 
požiaroch uchránené hodnoty 
vo výške takmer 1,5 milióna 
EUR. Oproti roku 2019 došlo k 
poklesu priamej škody o 302 
575 EUR a k nárastu uchráne-
ných hodnôt o 427 640 EUR,“ 
povedal pre POKROK pplk. 
Ing. D. Drienovský. V rámci 
týchto požiarov boli tri z nich 
také, ktoré svojou výškou 
priamej škody ovplyvnili štatis-

tiku najviac. 
V rámci rubriky „Z hasičského 
zápisníka“ sme o nich informo-
vali v priebehu roka aj my. Dva 
z nich vypukli v auguste, po-
sledný v novembri.

Požiar haly kompostárne v are-
áli Poľnohospodárskeho druž-
stva v Čebovciach vznikol 28. 
augusta a spôsobil priamu 
škodu vo výške 200-tisíc EUR. 
„Miesto vzniku požiaru bolo 
určené v priestore jedného z 
dvoch technologických tunelov, 
ktoré sa nachádzali po stranách 
haly kompostárne. Požiar vzni-
kol v dôsledku nasatia cudzieho 
predmetu do priestoru turbíny 
ventilátora v tuneli,“ opisuje 
analýza. O deň neskôr – 29. 
augusta, zasahovali hasiči v ob-
ci Koláre, kde horeli uskladne-
né balíky slamy a sena. Kon-
krétne zhorelo 900 kusov balí-
kov sena a 100 kusov balíkov 
slamy, s celkovou hmotnosťou 
250 ton. „Priama škoda spôso-
bená požiarom bola predbežne 
vyčíslená na 20-tisíc EUR. Pri 

požiari sa znehodnotila aj stre-
cha betónového prístrešku. 
Príčina vzniku požiaru bola 
stanovená ako cudzie zavinenie 
- úmyselné zapálenie neznámou 
osobou. Predpokladá sa pred-
met s otvoreným ohňom, nie je 
vylúčené ani použitie akcelerá-
tora horenia,“ konštatovali ha-
siči.
Našťastie, vlani pri požiaroch 
nedošlo k smrti žiadnej osoby, v 
jednom prípade sa „len“ zrani-
la jedna osoba. Platilo to aj po 
novembrovom požiari rodinné-
ho domu v Dúbrave pri Dolnej 
Strehovej. Priama škoda, ktorá 
vznikla vplyvom tohto požiaru 
z 14. novembra 2020, bola vy-
číslená na 30-tisíc EUR. „Pri 
požiari došlo k znehodnoteniu 
strechy rodinného domu a 
miestností (garáž, chodba, ko-
mora, spálňa, kúpeľňa, toaleta, 
časť kuchyne), vrátane ich za-
riadenia a vybavenia. Obhliad-
kou bolo zistené, že požiar vzni-
kol v garáži rodinného domu, 
odkiaľ sa rozšíril na ostatné 
časti domu. Objasňovanie prí-
činy vzniku požiaru bolo ve-
dené viacerými smermi - úmy-
selné zapálenie neznámou oso-
bou, nedbalostné konanie oso-
by, elektrický skrat, zvýšený 
elektrický prechodový odpor, 
preťaženie. Šetrením však ne-
boli zistené také skutočnosti, 
ktoré by jednoznačne viedli k 
identifikácií niektorej z príčin 
vzniku požiaru,“ opisuje detaily 
požiaru pplk. Ing. D. Drienov-
ský.

 Dopravné nehody 
i ekologické zásahy 
Keď zvyčajne vidíte a počujete 
hasičské auto so zapnutými 
majákmi a sirénami, napadne 
vám, že smeruje k nejakému 

Okresní hasiči zaznamenali pokles výjazdov
Keď policajné prezídium v januári tohto roka vyhodnotilo dopravno-bezpečnostnú situáciu na Slo-
vensku, konštatovalo, že počet dopravných nehôd bol v roku 2020 absolútne najnižší od vzniku Slo-
venskej republiky. Rovnako tak na slovenských cestách bolo vlani usmrtených 224 ľudí, čo je druhý 
najnižší počet do roku 1993.

Medzi najväčšie minuloročné požiare v našom okrese sa zaradili požiar domu v Dúbrave pri D. Strehovej a senníka v Kolároch. 

 O analýze vlaňajších zásahov nám  
 porozprával pplk. Ing. Dušan Drienovský.  

(Pokračovanie na str. 11) 
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požiaru. Požiare však vlani boli 
v našom okrese príčinou zása-
hov len v jednej štvrtine prípa-
dov. Najviac zásahov – 133,  
malo prívlastok technické. Za-
raďujú sa sem napr. výjazdy k 
dopravným nehodám či k po-
padaným stromom po silnom 
vetre. „V praxi sa jedná tiež aj 
o odstraňovanie uhynutých 
zvierat zo studní, odčerpávanie 
vody zo zatopených priestorov, 
zásahy vykonané v súvislosti s 
odstraňovaním hniezd alebo 
rojov bodavého hmyzu, pomoc 
pri transporte nadrozmerného 
pacienta, umožnenie vstupu do 
objektu, záchrana a odchyt 
zvierat atď. Ine technické zása-
hy súvisia so zásahovou činnosť 
spojenou s udalosťami ako ná-

stražný výbušný systém, zách-
rana osoby z hĺbky resp. z výš-
ky,“ priblížil pplk. Ing. D. Drie-
novský. Ako sme sa ďalej do-
zvedeli, hasiči z veľkokrtíšske-
ho okresného riaditeľstva vlani 
vyslobodili alebo poskytli inú 
pomoc 38 osobám. Bohužiaľ, 
pri týchto zásahoch bola usmr-
tená jedna osoba, dvadsať ďal-
ších utrpelo zranenia. Išlo naj-
mä o zásahy pri dopravných 
nehodách, otváraní bytu alebo 
pri inom technickom zásahu.
V náročnom roku 2020 zasaho-
vali hasiči z nášho okresu aj pri 
troch udalostiach súvisiacich s 
likvidáciou nebezpečných látok. 
V rámci nich bolo požadované 
poskytnúť pomoc pri úniku 
prevádzkovej kvapaliny z po-
škodenej olejovej vane motoro-

vého vozidla, v ďalšom prípade 
zase vplyvom požiaru došlo k 
úniku ropnej látky z nádrže ná-
kladného vozidla do vodného 
toku. Štyri vlaňajšie výjazdy 
smerovali k udalostiam, ktoré 
boli vyhodnotené ako planý 
poplach. „Tieto prípady sa tý-
kali zlého vyhodnotenia udalos-
ti v  prípadoch požiarov - osob-
ného motorového vozidla a po-
žiarov v prírodnom prostredí, 
resp. na skládke odpadu,“ do-
dáva v závere zhodnotenia roka 

vedúci oddelenia prevádzkovo 
technického.
Pri pohľade na „rušnosť“ jed-
notlivých mesiacov z pohľadu 
výjazdov k zásahom, za najru-
šenejší mesiac sa dal vlani 
označiť august, kedy zazname-
nalo OR HaZZ V. Krtíš 23 vý-
jazdov. Nasledoval máj s 21 vý-
jazdmi a júl s 20 výjazdmi. Naj-
pokojnejšími mesiacmi boli feb-
ruár a november, počas kto-
rých boli hasiči zalarmovaní po 
jedenásťkrát.

Ak sa na záver vrátime k celoslovenským štatistikám, tie ponúkajú 
niekoľko zaujímavostí. Hasičom sa vlani svojim včasným zásahom 
podarilo uchrániť majetok za 234 miliónov EUR, na tiesňovú linku 
bolo za rok prijatých viac ako 127-tisíc hovorov a najrizikovejším 
dňom bol utorok.

- TEXT: Mgr. ŠTEFAN KOČI, FOTO: OR HaZZ VK -

 Časť techniky, ktorou disponuje OR HaZZ Veľký Krtíš.  

(Dokončenie  zo str. 10)

Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

np - 530

Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
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Viac ako mesiac pred vypuknu-
tím hokejového ošiaľu mali re-
prezentačný zraz aj ich mladší 
kolegovia – reprezentanti do 20 
rokov. Tí pod vedením trénera 
Ivana Feneša odohrali v priebe-
hu dvoch dní (16. a 17. apríla) 
dva zápasy proti rovesníkom z 
Českej republiky. V 23-člennej 
nominácii na tréningový kemp 
sme našli aj Veľkokrtíšanom 
známe meno – Adam Jombík, 
ktorý si v polovici apríla od-
krútil za SR20 premiéru. Dopo-
siaľ nastupoval za reprezentá-
ciu v nižšej kategórii do 18 ro-
kov. Na margo päťdňového re-
prezentačného zrazu nám po 
jeho skončení povedal, že ho 
hodnotí pozitívne. „Obidva 
zápasy sme hrali veľmi dobre, 
stál v nich proti nám dobrý sú-
per. Aj keď sme druhý zápas 
prehrali po nájazdoch 4:3, ale 
herne sme boli určite celý zápas 
lepší a mali sme navrch. Nájaz-
dy sú proste lotéria,“ vyjadril sa 
pre POKROK čoskoro devät-
násťročný obranca fínskeho 
TuTo Turku. 
S talentovaným obrancom sme 
sa prvýkrát rozprávali v janu-
ári 2019, po tom, ako si s repre-
zentáciou do 17 rokov zahral v 
americkom Michigane na Tur-
naji štyroch krajín. Odvtedy 
ubehli viac ako dva roky a 
okrem jeho premiéry v mužstve 
do 20 rokov nás zaujímalo aj to, 
kam sa odvtedy hokejovo posu-
nul. Okrem iného nám A. Jom-
bík v rozhovore povedal viac aj 
o jeho spoluhráčoch, ktorí to 
majú dobre našliapnuté aj do 
seniorskej reprezentácie, o tom, 
ako pandémia ovplyvnila šport 

vo Fínsku, aké má ciele do naj-
bližších mesiacov a prezradil, 
ktorému slovenskému klubu 
fandí v play-off.

● Aká partia mladých repre-
zentantov sa zišla vo výbere 
hokejovej dvadsiatky? Tvoríte 
dobrý kolektív?

„S chalanmi sa poznáme už z 
mladších výberov reprezentácie 
a osobne si myslím, že sme veľ-
mi dobrý a scelený kolektív 
hokejistov, ktorí majú poten-
ciál. V kabíne panovala celý re-
prezentačný zraz dobrá nálada 
a nič iné ako výhru nad Čechmi 
sme si nepripúšťali.“

● Ako vnímaš úspech tvojich 
spoluhráčov, ktorí následne do-
stali pozvánku aj do seniorskej 
reprezentácie? Majú, podľa te-
ba, reálnu šancu dostať sa do 
Lotyšska aj preto, že tento rok 
nikto nemôže vypadnúť?

„Chalani, ktorí dostali možnosť 
zabojovať v mužskej reprezen-
tácii, sú skvelí hokejisti a ja im 
držím palce, aby sa tam dostali 
všetci traja (pozn. Samuel 
Kňažko, Šimon Nemec, Juraj 
Slafkovský), keďže sú moji veľ-
mi dobrí kamaráti. Keďže nie 
som tréner, neviem povedať, 
akých hráčov má v hľadáčiku 
tréner Craig Ramsay na maj-
strovstvá, ale určite sú tu šikov-
ní chalani. Nemyslím si ale, že 

tréneri sa veľmi pozerajú na 
fakt, že tento rok sa nevypadá-
va. Určite chcú zložiť tím, ktorý 
bude mať vysoké ambície, aby 
sa to všetkým fanúšikom aj tré-

nerom páčilo, takže osobne si 
myslím, že na tento fakt sa až 
tak tréneri nebudú pozerať.“

● Naposledy sme sa spolu roz-
právali v januári 2019, takže 
pred viac ako dvomi rokmi – 
kam si sa odvtedy hokejovo po-
sunul?

„Po roku strávenom vo Švéd-
sku som sa presunul do Fínska, 
takže neďaleko. Tu som na-
stupoval v tíme Kookoo a Tuto 
Hockey v sezónach 2019/2020 a 

2020/2021. V mojej kariére sa 
zmenilo asi len to,  že už na pril-
be nenosím košík, ale plexisklo 
a určite som už aj po hokejovej 
stránke trochu viacej dospel - 
na hokej sa pozerám úplne 
inak ako pred dvoma rokmi.“

● Ako vyzeral boj s pandémiou 
vo Fínsku? Akými opatreniami 
si sa musel riadiť v bežnom ži-
vote, a ako to fungovalo po 
športovej stránke?

„Vo Fínsku sme pandémiu ne-
pociťovali až tak ako na Slo-
vensku. Všetko bolo úplne otvo-
rené a rúška boli dobrovoľné. 
O respirátoroch som ani nepo-
čul, kým som neprišiel na Slo-
vensko. Čo sa týka športovej 
stránky, viem, že Helsinki boli 
postihnuté viac a trénovať sa 
mohlo len v skupinkách po 
dvadsať hráčov plus tréneri, 
ale u nás sa dbalo len na dezin-
fekciu rúk a kto chcel, nosil rúš-
ko v priestoroch štadióna. Po 
novom roku Fínska hokejová 
federácia zaviedla nosenia 
celotvárovych plexiskiel v naj-
väčších súťažiach, čiže sme to 
museli nosiť aj my.“

● Videl som, že populárne otu-
žovanie dostalo aj teba – po-
mohlo ti pri zlepšovaní imuni-
ty? Vyhýbali sa ti tento rok 
zranenia?

„K otužovaniu ma priviedol 
otec mojej priateľky, ktorý sa 
otužovaniu venuje celý život. 
Mne  osobne to veľmi pomáha-
lo, najmä čo sa týka regenerá-
cie a celkového uvoľnenia sa. 
Ako som sa začal otužovať, čo 
je asi už dva roky dozadu, 
nebol som vážne chorý. Čo sa 
týka zranení, koncom minulého 
roka som mal slabý otras moz-
gu. Po novom roku som začal 
mať menšie problémy s ko-
lenom a otužovanie mi dosť po-
máhalo na zmiernenie bolesti.“

● Čo ty a škola? Kde študuješ a 
v ktorom si ročníku?

„Som študent 4. ročníka na 
športovom gymnáziu vo Zvole-

Hokejový obranca a mládežnícky reprezentant SR20 Adam Jombík hovorí: 

„Vo Fínsku sa trénuje normálne, dbá sa len na dezinfekciu“
Obľúbené obdobie hokejových fanúšikov je tu. Domáce ligové súťaže vrcholia rozhodujúcimi play-
off zápasmi, v NHL sa rozhoduje, ktoré kluby si predĺžia sezónu a postúpia do vyraďovacej časti sú-
ťaže, reprezentačné výbery majú za sebou prvé tréningy. Majstrovstvá sveta v hokeji tento rok od-
štartujú 21. mája a našim budeme v náročnej rižskej skupine držať palce aj my v redakcii. 

(Pokračovanie na str. 13)

ADAM JOMBÍK má za se-
bou úspešnú premiéru v re-
prezentácii do 20 rokov.

Dres fínskeho TUTO Hockey 
oblieka od sezóny 2020/2021.

Veľkokrtíšan má na obrancu skvelé proporcie – meria 186 cm a 
váži 89 kg a pred vlastným brankárom si vie spraviť poriadok.



 oznamuje, 
že zápis detí do MŠ

sa uskutoční od 3. do 15. mája 2021. 
Zápis sa bude konať denne 

v budove MŠ od 10.00 do 11.00 hod. 
a od 13.00 do 15.00 hod.

Prijímame deti už od 2 rokov (aj s možnosťou plienky).

► celodennú aj poldennú výchovu 
     predprimárneho vzdelávania,
► dve triedy - pre mladšiu a pre staršiu vekovú skupinu,
► pestrú a plnohodnotnú stravu v hodnote 1,77 EUR,
► výučbu anglického jazyka formou krúžkovej činnosti,
► prevádzku materskej školy od 7.00 do 16.00 hod.

Podmienky zápisu nájdete na webovej stránke 
www.obeckov.sk v sekcii dokumenty.

Kontakt:  0948 403 531, 
kvapockyobeckov@gmail.com

POKROK 133. máj 2021

ne, ktoré mi umožnilo sa 
vzdelávať na diaľku pomocou 
individuálneho študijného plá-
nu. Tento rok som zmaturoval 
a čaká ma už len ukončenie 4. 
ročníka. Mojej škole som vďač-
ný za prístup a za formu, ako 
so mnou spolupracujú.“

● Nenarušilo tvoje hokejové 
sny vypadnutie Slovenska v 
kategórii do 18 rokov do B-diví-
zie a následne aj zrušenie Maj-
strovstiev sveta?

„Moje sny to nenarušilo, keďže 
som vedel, že ešte mám stále čas 
si zahrať na MS aj v U20.  Pred 
tým, ako sme vedeli, že sa 
MS18 majú zrušiť, sme sa už 
na majstrovstvá pripravovali a 
všetci sme boli nastavení tak, že 
to ideme vyhrať, a že budem 
mať doma zlatú medailu, čiže 
som to bral ako novú výzvu.“

● Do akej miery je reálne, že si 
ťa všimne niektorá organizácia 
z NHL a draftuje ťa?

„Myslím si, že čas ukáže, či 
mám na to byť draftovaný. Ne-
viem na tuto otázku odpove-
dať, lebo draftovať  do NHL 
vás môžu v hocijakom veku. 
Zatiaľ tvrdo pracujem na svo-

jich hokejových schopnostiach 
a na draft sa veľmi nesú-
stredím.“

● Aké máš teda hokejové ciele v 
najbližšom roku? Neuvažuješ o 
návrate do slovenskej ligy, kde 
dostávajú stále viac šancí aj 
mladší hráči?

„Moje hokejové ciele by som 
chcel ďalej rozvíjať vo Fínsku,  
kde by som sa chcel dostať do 
A-mužstva najvyššej fínskej li-
gy. Určite som sa nad návratom 
zamýšľal, ale som stále mladý a 
mám čas sa vrátiť. Myslím si, 
že by som sa dokázal prebojo-
vať do najvyššej slovenskej sú-
ťaže už aj teraz, ale chcem sa 
ešte rozvíjať vo Fínsku, keďže 
sa mi tam veľmi páči prístup a 
práca v hokeji.“

● Ktorému klubu fandíš v slo-
venskej lige a ktorému v NHL? 
Koho tipuješ za víťazov týchto 
líg?

„V slovenskej lige fandím 
HKM Zvolen, v ktorom som aj 
hokejovo vyrastal. Je to moja 
srdcovka, preto pevne verím, že 
tento rok donesú titul domov 
práve Zvolenčania. V NHL ne-
mám obľúbený tím, keďže v 
každom mužstve je nejaký 

hráč, ktorý sa mi páči. V 
tejto fáze sezóny je ťažké 
povedať, kto vyhrá Stan-
ley Cup. Bol by som ale 
rád, keby môj kamarát 
Martin Feherváry dostal 
šancu v prvom tíme 
Whashington Capitals, 
udržal sa tam, a aby po-
stúpili do play-off a vy-
hrali Stanley Cup.“

● Ktorých hráčov v 
súčasnosti obdivuješ naj-
viac a kto je tvojim hoke-
jovým vzorom?

„Momentálne už asi ne-
mám žiadny hokejový 
vzor – sústredím sa na 
viacero hráčov a snažím 
sa niečo odkukať od kaž-
dého z nich.“

● Ako tráviš svoj voľný 
čas, keď si doma? Kde a s 
kým ho tráviš najradšej?

„Keď som doma, svoj voľný 
čas trávim s rodinou - s mojou 
maminou, ktorej pomáham v 
záhrade, keďže ona rada sadí a 
presádza☺. Pomáham aj oci-
novi a snažím sa nájsť nejaký 
voľný čas na všetkých kamará-
tov, keďže som veľa času v za-

hraničí a nie som s nimi skoro 
celý rok. Teraz má ale na Slo-
vensko prísť moja priateľka,  
ktorá tu ešte nebola. Svoj voľný 
čas, ktorý budem mať pomedzi  
trénovanie, by som chcel 
stráviť cestovaním po Sloven-
sku s ňou a s mojim dobrým 
kamarátom Samuelom Kókay-
om a jeho priateľkou.“

- S ADAMOM sa rozprával ŠTEFAN KOČI - 

(Dokončenie zo str. 12)

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

S fínskou priateľkou Inkou a ďalšími 
priateľmi by Adam v lete rád preces-
toval Slovensko.
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Pozeráte sa na svet z veľkej 
výšky, odkiaľ sa vám zdá 
priam čarovný, avšak vy sami 
viete, že keď naň hľadíte z 
výšky vašich očí, musíte čeliť 
každodenným, aj tým neprí-
jemnejším záležitostiam. Bo-
cian je symbolom nových za-
čiatkov a zmien, preto by ste 
sa mali chopiť predstavy, že 
všetko práve od týchto dní bu-
de ukážkovo „klapať“ k váš-
mu prospechu, vďaka tomu, že 
sa o to sami pričiníte. Všeobec-
ne máte z univerza dopriatu 
plodnosť a zdar, podarí sa vám 
vyriešiť veľa vecí, ktoré vás 
škrú, len sa treba do toho pus-
tiť. Vhodné obdobie na pláno-
vané rodičovstvo.  

Už od začiatku týždňa sa 
vnútorne postavíte do bojovej 
pozície a za každú cenu sa bu-
dete pokúšať raz a navždy si 
vyjasniť z očí do očí všetky 
medziľudské, vzťahové ne-
zrovnalosti (od partnerských 
cez rodinné až po priateľské). 
Vždy si dávate na čas a pred 
každým rozhodnutím potrebu-
jete tráviť nejakú chvíľku osa-
mote, tento raz sa bude vaše 
rozhodnutie týkať niekoľko-
dňovej cesty, ktorá vám bude 
ponúknutá. Okolnosti sa však 
postarajú o odklad, a tak zo-
stanete na čas uväznení v ste-
reotype bežných dní  medzi 
štyrmi stenami svojho obydlia. 
Využite tento čas a pustite sa 
do tvorenia a vytvárania toho, 
v čom ste naozaj dobrí.  

Do sveta dospelých „nepatria“ 
detské maniere ani detské 
vlastnosti, ale vy a zástupcovia 
všetkých blížencov si to výni-
močne po tieto dni dovoliť mô-
žu, ba priam musia. Vďaka 
vašim priam detským po-
stojom, hrám i inému vní-
maniu, sa posunú do sfér, o 
ktorých netušili, čiže uvidia 
svet z iného uhla, z uhla, ktorý 
bol pred nimi, ale aj pred všet-
kými „dospelákmi“ ukrytý. 
Využiť tieto veci (ktoré uvidia 
a zistia z tejto detskej pozície) 
potom môžu vo svoj prospech 
v oblasti práce, kreativity, na-
predovania a dokonca aj v sa-
motných vzťahoch. Vzácnu ra-
du, ceny zlata, vám dá starší 
muž, nechajte si ju v zálohe.

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Nabiehate na minulý horo-
skop, ktorý stále platí v tomto 
období zmien. Niektoré veci 
ste prijali a niektoré stále 
spracovávate. Pre vás bude 
platiť akési utiahnutie sa do 
úzadia a to na úrovni duchov-
nej aj fyzickej. Nie je na tom 
nič zlé a žiadne zlé dôsledky to 
ani mať nebude, len počúvate 
svoje pocity a inštinkty, čo je v 
poriadku. Ale predsa by ste si 
to mali trochu prehodnotiť v 
prepojení na prácu. To, že by 
ste boli neviditeľnými práve v 
nej, ideálne nie je, práve na-
opak, tu by ste mali ísť vpred 
ako dravá ryba, ale s chladnou 
hlavou, majte to na pamäti. 

Napriek tomu, že sa vás pokúsi 
skrotiť akýsi človek, ktorý sa 
vás bude snažiť ovládať, vy 
odoláte. Rýchlo zabudnete na 
všetko zlé a budete sa tešiť 
každému novému dňu, s kto-
rým vám zároveň svitne na 
lepšie časy. Oddajte sa hravé-
mu spôsobu života podčiark-
nutého bezstarostnosťou, vďa-
ka čomu pocítite vietor vo 
vlasoch, kolovanie krvi v ži-
lách a okúsite tak chuť života. 
Rozbehli ste sa správnym sme-
rom a nechýba vám už veľa k 
tomu, aby ste pocítili šťastie. 
Napriek tomu, že ste dospelí, 
hrajte sa. Dajte si pozor na do-
klady.  

Opadáva a odchádza vám váš 
entuziazmus a optimizmus, ne-
majte hlavu v smútku, je to 
spôsobené počasím a jeho 
vplyvmi, preto hlavu hore a 
pokúste sa náladu zlepšiť po 
svojom. S týmto týždňom od-
íde aj všetko nepríjemné. V 
rodinnom kruhu očakávajte 
príjemné zmeny, ktorých bu-
dete súčasťou. Vo vzťahoch sa 
príliš nezahrávajte s citmi 
iných, aj keď je to myslené len 
ako doťahovanie, nemuseli by 
ste byť pochopení správne a v 
tomto smere majte pod kon-
trolou aj svoj, miestami zvlášt-
ny humor. Výzvou pre vás bu-
de aj ponuka na spoluprácu, 
snažte sa o tom zistiť čo naj-
viac.  

Aj keď s menšími stratami, 
predsa len ste úspešne do-

plávali do prístavu, ďalším 
krokom je vyhodenie kotvy a 
ustálenie sa na mieste, kam ste 
doputovali. V tomto období je 
dokonca nevyhnutné stabilizo-
vať sa a nepomýšľať na ďal-
šie, obrazne povedané, vy-
plávanie na šíre, avšak hlavne 
nepoznané, more. Jednoducho, 
neriskujte v žiadnom smere. 
Vzťahuje sa to aj na samotné 
partnerské vzťahy, kde budete 
riešiť všetko, čo súvisí so 
spečatením vzťahu (spoločné 
bývanie, zásnuby, svadba, po-
tomstvo). Zadovážite si pre vás 
významný symbol sily (príve-
sok, kľúčenka, tetovanie…), 
ktorý vám bude stále pripomí-
nať, kým ste. V zdravotnej ob-
lasti vás potrápia mandle, lym-
fatické uzliny a priedušky. 

Celý týždeň bude zasvätený 
láske, partnerstvám a vzťa-
hom. Všetko zlé sa vytratí a 
zostane len čistá láska, vďaka 
ktorej sa životom kráča ľahšie 
a istejšie. Dokonca aj neustá-
lení Škorpióni, ktorí v partner-
stvách hľadali  a stále hľadajú 
im vyhovujúcu dokonalosť, 
majú vysokú pravdepodob-
nosť nájsť presne to, po čom 
túžia, preto venujte pozornosť 
každej iskre, ktorá pri kontak-
te s opačným pohlavím vznik-
ne. V zabehnutých a fungujú-
cich partnerstvách pozor na 
skĺznutia a pokušenia. Čo sa 
týka práce – skúste si ju robiť 
systematicky a vyhnite sa to-
mu, že si ju budete nosiť do-
mov, oddeľujte prácu od sú-
kromia.  

Budete sa tváriť rovnako, ako 
sa bude správať samotné po-
časie a teda obloha. Za-
mračenosť sa vkradne priamo 
do vášho podvedomia, odkiaľ 
vás  bude  riadiť. Budete do 
okolia vysielať strojený úsmev, 
ktorý aj tak bude prerazený 
spomínanou vnútornou za-
mračenosťou, čo sa odrazí na 
pracovnom poli a zároveň uni-
verzálne pri komunikácii s 
okolím. Stanete sa akýmsi 
mraveniskom, do ktorého veru 
nie je radno šťuchať. Odbúra-
te to vďaka sile pozitivizmu a 
chuti robiť svet krajším. Vy-
meňte strojený úsmev a hranú 
náladu za prirodzenosť, okolie 
vám to bude o čosi viac tolero-
vať ako samotnú teatrálnosť, 
do ktorej budete skĺzať.  

Tento týždeň budete ako slnko 
na nezamračenej oblohe nad 
čistým a tichým morom. Pre-
svetlíte a vyriešite každý jeden 
problém a nedorozumenie. 
Hviezdy sú vám naklonené a 
preto máte všetky možnosti na 
sebarealizáciu, rast, financie a 
lásku otvorené. Intuícia vám 
bude fungovať ako švajčiarske 
hodinky, preto u vás ľudia ne-
pochodia so žiadnym klam-
stvom ani zavádzaním, všetko 
nekalé ľahko a rýchlo prekuk-
nete. Jednoducho povedané, 
využite to. Pozor len na pre-
menlivé jarné počasie, aby ste 
tohtotýždňovú priazeň osudu 
nepremárnili ležaním v posteli.

Pre vás nie je nič stanovené, 
každý deň si vytvárate sami, 
ako aj všetky závery plynúce z 
riešenia vecí. Dá sa povedať, 
že všetko máte vo svojich ru-
kách, viac sa vám bude dariť a 
organizovanie priebehu dní 
vám pôjde ľahšie, ak precitne-
te v pocite šťastia, radosti a 
priam akejsi vnútornej slneč-
nosti. Všetko si domyslite do 
konca. Jednou z vecí, ktoré vás 
môžu zaskočiť, je nedotia-
hnutie a neukončenie akejsi 
spolupráce, ktorú ste uzavreli 
s mužom a tým ste sa zaviazali 
k pravidelnému plneniu urči-
tých, z toho plynúcich, záväz-
kov. Utekaním a zatĺkaním nič 
nevyriešite. Láska má zelenú.  

Nedajte sa oklamať sladkými 
rečičkami a prázdnymi sľub-
mi, vy budete „makať“ a nie-
kto iný zožne slávu, preto to 
chce viac opatrnosti. Nepodpi-
sujte nič, s čím nesúhlasíte, nie 
ste stotožnení alebo čomu 
nerozumiete, zamotali by ste 
sa v nepeknej záležitosti. Od-
hliadnuc od týchto nepríjem-
ností, budete sa venovať rodi-
ne a všetkému milému, čo vám 
robí radosť. U ženskej časti je 
vysoká pravdepodobnosť ote-
hotnenia, preto, ak túžite po 
potomstve, tak len smelo do to-
ho. Tým, čo už potomstvo 
majú, odporúčame viac pozoro-
vať svoje deti. Niečo vám chcú 
možno povedať, a ich  dlhodo-
bejšie naznačovanie zostalo bez 
vášho povšimnutia. Preto, ak 
spozorujete niečo neobvyklé, 
sami ich vyzvite k rozhovoru. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. Škorpión

24 .10. − 22.11. 
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np-4911 0905 358 389  
Cena: 8,00 €/m2

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

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

je však zaradený v územnom pláne mesta. 

np-4912 0905 358 389

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

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

(na starej slobodárni vo Veľkom Krtíši). 

 0905 358 389 np-4910

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu

 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

 Kúpime dom v Modrom 
Kameni. 
 0910 664 145.        np – 514

 Predám 3-izbový byt v 
centre V. Krtíša. Cena doho-
dou. 
 0944 416 949.        np – 518

 Predám poschodový dom v 
obci Sečianky. Cena 45 000 €. 
 0918 673 816.      np – 529

Nehnuteľnosti
 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

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

 Predám rodinný dom vo 
V. Lome. 
 0917 038 770         np – 541  

 Zoberiem do prenájmu 
dvoj alebo trojizbový byt vo 
Veľkom Krtíši. Volať po 
17.00 hod.
 0905 437 190.        np – 539

 Hľadám chatu na celoroč-
né bývanie s vodou a elek-
trikou.
 0944 920 578.        np – 562

 Prenajmem 2-izbový byt s 
balkónom na Ulici B. Němco-
vej.
 0949 886 313.       np – 564

 Kúpim garáž vo Veľkom 
Krtíši.
 0918 540 482.        np – 565

 Ponúkam do prenájmu 3-
izbový prerobený byt , kom-
pletne zariadený na Ulici B. 
Němcovej. Voľný od júna. 
Cena: 350€/mesiac. Viac info 
 0905 554 217.        np - 567

 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 
(bordový, rozmer 3 x 4 m), 
bordový koberec RIGA, kon-
ferenčný stolík, toaletné 
zrkadlo a nadstavby na skri-
ňu.  0905 376 215   np - 545

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

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

Zariadenie
do domácnosti a firmy

A u t o  
m o t o

 0908 912 928        np – 563

   Drevo pelety

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 523

 
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

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
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  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 775
 0918 565 355

Poľovníctvo 
rybárstvo

np
 - 

41
2

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

  Chovateľstvo

Kúpim parožie 
- aj poškodené. 

 0907 386 968

np
 - 

44
6

np 
–49

9

 0908 493 910

Ponúka:
KAČKY
KURENCE
HUSI 
MORKY  
PO 5 €/KUS. 

Slovenské Ďarmoty 
BABCSÁN FARMA

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

 Predám jahňatá a ovcu. 
Cena dohodou. 
 0915 673 400.        np – 528

 Predám ošípanú, približne 
200 kg. Cena 1,60 €/kg živej 
váhy.
 0917 874 471         np – 549 
 

 Darujem dvojročného psí-
ka – čivavu. Zn. z rodinných 
dôvodov.
 0905 504 895         np - 555

 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

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

np
 – 

51
9

 0911 154 680

  Poľnohospodárstvo

 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

 Predám pásový obracač / 
zhrňovač nemeckej výroby 
so záberom 220 cm v dobrom 
stave, nové remene aj prsty 
(aj náhradné), na gumových 
nafukovacích kolesách. Ľah-
ká manipulácia. Cena doho-
dou.  0907 644 767. np - 560

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

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

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

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

 Predám novú vlečku 
za malotraktor 
plus 4 200 litrové sudy.
 0908 805 260.     np - 554

B u r z a 
p r á c e

  np - 512

 Hľadám pracovníkov na 
prácu do Nemecka. Plat: 
10,15 €/hod. V prípade záuj-
mu volajte.
 +491 522 418 5494.  
                                     np - 566
 
 Hľadám prácu ako opa-
trovateľka starších ľudí. 
Som zodpovedná, flexibilná, 
trpezlivá, mám desať ročnú 
prax v zahraničí. 
 0917 642 076        np –  552

 Hľadám opravára dáždni-
kov. 
 0902 302 102         np – 351

 Prijmeme zámočníka
 do zámočníckej dielne. 

Plat 800 €/mesačne 
v hrubom. 

 

np
 –

 4
87 047 49 110 40

0905 471 624 

P o n u k a  
s l u ž i e b

np - 489 0908 568 531

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

PRIPRAVTE SVOJ BYT 
A DOM NA SLNEČNÉ DNI:

 0915 859 376
np – 525

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

 0905 256 428     np - 524

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K
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 Vykonávam odborný rez 
zimný, jarný a letný ovoc-
ných stromčekov a drobného 
ovocia. Záujemcovia, hláste 
 0902 343 856        np –  553

 Vykonávam všetky mu-
rárske práce, kosenie záhrad, 
rotavátorovanie, pílenie stro-
mov a palivového dreva.
 0911 077 777.        np – 561

 Predám letné pneumatiky 
RIKEN 701 RADIAL, 
215/65, R16 102 H.
 0905 919 578.        np – 571

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

np – 421

  0908 627 952.  

 Hľadám si prácu ako 
upratovačka – poupratujem 
domácnosti.
 0918 257 684.       np – 569

 Predám prípojný vozík 
(do 600 kg). Zn. málo použí-
vaný, cena dohodou.
 0905 919 578.        np – 570

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

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

 R ô z n e

np 470

Som začínajúci farmár 

pre šk. rok 2021/2022, sa bude konať 
od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021. 

Prihlášky si môžete stiahnuť z webovej stránky 
Obce Záhorce v sekcii Materská škola

 (www.zahorce.sk/materska-skola/oznamy/) alebo po telefo-
nickom dohovore s riaditeľkou Mgr. Luciou Brudňákovou na 
t.č. 0918 439 209 si ju môžete vyzdvihnúť osobne v materskej 
škole. Vyplnenú prihlášku s kópiou rodného listu dieťaťa mô-
žete posielať na adresu: Materská škola Záhorce, Pivničná 
172, 99106 Želovce, označenú ako „prihláška do MŠ“, na e-
mail: ms@zahorce.sk alebo osobne v priestoroch škôlky 25. 5. 
2021 od 8.00 - 12.00 hodiny, samozrejme za prísnych hygie-
nických podmienok. Pri zápise nie je potrebná prítomnosť 
dieťaťa.                                                        TEŠÍME SA NA VÁS

Vedenie Materskej školy Záhorce oznamuje, 
že ZÁPIS DO MŠ „Zvedavé Slniečko“ 

np - 568 0908 233 053

► Ponúkam rizikové pílenie stromov 
v blízkosti objektov pomocou 
lezeckej techniky. 
Po dohode možnosť 
odvozu vypíleného dreva.

 Mzda od 1200 ,- € 
(konečná mzda závisí od skúseností a znalostí uchádzača),

 termín nástupu: ASAP,
 kontakt:  +421 910 696 294.

Vaše životopisy a motivačné listy nám posielajte 
na e-mailovú adresu: berecova@d-m-v.sk

Prijmeme na TPP 

Slatinka 176, 991 03 Pôtor

Inzerujúca spoločnosť: D.M.V. s.r.o., Slatinka 176, 991 03 Pôtor

prípravára/rozpočtára stavieb

Slatinka 176, 991 03 Pôtor

Inzerujúca spoločnosť: D.M.V. s.r.o., Slatinka 176, 991 03 Pôtor

 

 murár, vodár, sadrokartonár, obkladač  

 Hľadáme na dlhodobú spoluprácu živnostníkov 

Termín nástupu: ASAP,
 kontakt:  +421 910 696 294

Vaše životopisy nám posielajte na e-mailovú adresu: 
berecova@d-m-v.sk

na stavebné profesie: 
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►MARTA DOLOVÁ (62),
 dôchodkyňa 
Na prvomájové sprievody rada 
spomínam. Hlavne preto, že 
sme sa neučili a noviny Pravda 
sme zahodili do košov a mali 
sme veget. Inak, bolo to zaují-
mavé. Robotníci, družstevníci, 
zväzáci, pionieri, Ľudové milí-
cie. Masa ľudí s heslami. Nie-
kde v úzadí rozvoniavali párky, 
klobásky. Na amfiteátri pro-
gram kľúčových súborov z 
okresu a neodmysliteľná baníc-
ka dychovka. Baníci vždy na 
čele sprievodu akože, ináč, veď 
Veľký Krtíš je a vždy ostane 
baníckym mestom. Farebné 
mávatká či zástavky a heslá. Ži-
vá atmosféra, na ktorú sa kaž-
dý tešil. Nuž, zahalila ma nos-
talgia.

►VERONIKA TÓTHOVÁ 
PRÍBELIOVÁ (33)

Prvomájové sprievody vo Veľ-
kom Krtíši poznám zo starki-
ných fotografií. Keďže väčšinu 

ľudí som nespoznávala, fasci-
novala ma na nich panoráma a 
premeny Krtíša. Ja som so svo-
jou prácou veľmi spokojná, ju, 
a najmä kolektív, by som neme-
nila za nič na svete. 

►MÁRIA DRUGDOVÁ (58) 
Prvomájové sprievody, to bolo 
naše... V kroji vyobliekaní, spe-
vom a tancom v sprievode ako 
aj na amfiteátri, ľudia repre-
zentovali svoju dedinu. Ako 
mladí folkloristi sme to vôbec 

neponímali ako povinnosť. Až 
prišiel 1.máj, keď som už pra-
covala v inom okresnom meste. 
Ale ako zapálená folkloristka 
som predsa išla do okresného 
mesta môjho bydliska do Veľ-
kého Krtíša. Počasie neprialo, 
ale nám pred tribúnou nepre-
kážal ani dážď a roztancovali 
sme sa. To zaujalo aj novinárov. 
Na druhý deň už v mojej práci 
hodnotili návštevnosť pracov-
níkov na manifestácii. A mňa si 
vybrali ako príklad svedomitej 

pracovníčky, ktorá prišla aj na-
priek vzdialenosti z iného okre-
su. Totiž moja kolegynka ma 
podpísala na prezenčnú listinu 
a bola som akože prítomná aj 
tam. Čo čert nechcel na stole, 
našťastie na jeho konci, boli ak-
tuálne noviny a na titulnej 
strane nápis: ,,Ani dážď ich ne-
odradil od prvomájových 
osláv...” a pod ním odfotená ja, 
v celej krojovanej paráde, zvŕ-
tajúca sa v tanci. Našťastie 
moja kolegyňa rýchlo zareago-
vala nad kolegovou poznám-
kou, že ako som mohla byť 
naraz na dvoch miestach a 
noviny schovala. Veru máme 
na čo spomínať. 

►KATARÍNA 
JANKOVIČOVÁ (49) 

Rada na to spomínam. No naj-
radšej som naň chodila s mojim 
otcom, ktorý bol baník a bolo 
veselo. Vždy sprievod končil na 
amfiteátri a potom hurá na 
stánky. Veselo bolo. 

Blížiaci sa koniec apríla pred tromi desaťročiami predznamenával, že sa blíži Prvý máj – sviatok práce. V ďalšej ankete na FB sme dali 
tým skôr narodeným možnosť zaspomínať si na prvomájové sprievody a mladších sme vyzvali, aby nám napísali niečo o svojej práci. Tu 
sú vaše zaujímavé odpovede: 

Tento týždeň sme sa peknou knihou rozhodli odmeniť názor Mar-
ty Dolovej, ktorá si môže peknú knihu prevziať u nás v redakcii 
Pokrok v ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 8.00 do 16. hodiny. 
Vás ostatných aspoň potešíme historickými pohľadmi na niekdaj-
šie veselé prvomájové sprievody. -rh-

Nezabudnuteľná atmosféra prvomájových sprievodov ostane navždy v našich spomienkach.

 Baníci v baníckom mestečku zvyčajne išli na čele sprievodu.  
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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

- 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. 

Drevospracujúca firma vo Veľkom Krtíši 

 +421 911 511 445
Seriózni záujemcovia, ktorí majú skúsenosti, sa môžu hlásiť 

v pracovné dni  od 8.00 - 15.30 hod. v pracovné dni, tel. kontakt:  

 

 

    Ženu/muža na prácu asistentky (Ide o prácu v kancelárii + výjazdy mimo 
kanceláriu), výhodou je znalosť angličtiny či taliančiny. Plat 1000 € v čistom 

    pracovníka so skúsenosťou na prácu pri pásovej píle Primultini  - obsluha, 
rezanie materiálu plat cca 1000 - 1200 € v čistom. 
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