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Blahoželanie maminke a ockovi

Spoločnosť BLACHERE Illu-
mination Central Europe sa 
rozhodla spojiť ľudí naprieč 
zemeguľou odkazom pre všet-
kých, ktorí s vypätím všetkých 
síl bojujú s ochorením Covid-
19. Výsledkom je po celom 
svete nainštalovaných tridsať 
svetelných sŕdc, ktoré symboli-
zujú vďaku všetkým, ktorí 
stoja v prvých líniách a už viac 
ako rok a pol odhodlane bojujú 
s koronavírusom. Jedno z tých-
to sŕdc ste mohli vidieť aj na 
Námestí A. H. Škultétyho vo 
V. Krtíši, kde bolo umiestnené 
viac ako desať dní. Aj z okna 
našej redakcie sme každý deň 
pozorovali, že obyvatelia okres-
ného mesta sa pri ňom zastavo-
vali a fotografovali sa.
Srdcia Vďaky sa nachádzajú 
napríklad aj v Budapešti, Villa-
chu, Zlíne, Spojenom kráľov-

stve a Mexiku, kde srdcia kolu-
jú po nemocniciach, či vo Fran-
cúzsku, kde okrem Paríža a 
Bordeaux už prešli ďalších 
desať miest. Na Slovensku za-
požičiava táto spoločnosť už tri 
Srdcia Vďaky, a to bezplatne 
na jeden až dva týždne. Zatiaľ 
sa srdcia rozsvietili v mestách 
Senica, Skalica, Stupava, Trebi-
šov, Bratislava-Ružinov, Brati-
slava-Vajnory, Bratislava-
Devínska Nová Ves, Michalov-
ce, Humenné, Stropkov. Chys-
tajú sa rozžiariť aj Senec, Lu-
čenec, Ivanku pri Dunaji, Tren-
čianske Teplice, Vrakuňu a ďal-
ší záujemcovia pribúdajú. 
Kampaň stále prebieha. Srdcia 
Vďaky putujú naprieč svetom 
ako posol dobrých správ a aj 
symbol toho, čo dnes všetci po-
trebujeme: a to je nádej.  
                                              -red-

 Srdce vďaky aj vo V. Krtíši 

Dňa 19. októbra 2021 
si s hlbokým zármutkom pripomíname 

1. výročie úmrtia nášho drahého 
manžela a otca JÁNA MAKOVNÍKA, 
ktorý nás opustil po ťažkej chorobe. 

S láskou spomína manželka Edita, dcéra 
Edita, synovia Miroslav a Ján s rodinami 
a ostatní príbuzní. Česť jeho pamiatke!

Veľmi nám chýbaš

Desať rokov bez Teba
Dotĺklo srdiečko, prestalo biť, skončilo

 svoju púť, nechceme na Teba nikdy 
zabudnúť. Už niet návratu, a ani nádeje,

 len cestička k hrobu nás k Tebe zavedie.
 Jediné srdce na svete sme mali, 

ktoré dokázalo nás milovať, aj keby láskou
 vzbudiť sme ho chceli, neozve sa viac.

Dňa 24. októbra 2021 si pripomenieme
 10. výročie ako nás opustila 

naša dobrá mamička a starká 
AURÉLIA ORAVCOVÁ z Veľkých Zlievec. 

S láskou spomínajú dcéra Gabika s manželom, dcéra Jarka
 s manželom, milovaní vnuci Miško s rodinou, 

Mirko s rodinou a Martinko.

Prijme nových zamestnancov na pozície: 
 Epidemiológ – verejný zdravotník 
 s požadovaným VŠ vzdelaním v odbore:  verejné zdravotníctvo
 (1. stupeň, 2. stupeň),, medicína, ošetrovateľstvo, 
nástupný plat v hrubom 756,50 až 852,50 (podľa vzdelania), 
po 3 mesiacoch osobný príplatok  

Právnik
 s požadovaným VŠ vzdelaním (1. stupeň, 2. stupeň) v odbore  právo
nástupný plat v hrubom 756,50 až 852,50 (podľa vzdelania), 
po 3 mesiacoch osobný príplatok  

Kontakt: Ing. Anna Nikolová,  047/4812737, e-mailová 
adresa pre elektronické zasielanie ponúk :  vk.nikolova@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši

Keď sa narodí dieťatko, na nebi vyjde nová hviezda a v srdciach 
najbližších sa rozsvieti milión sĺnk. 

V lučenskej nemocnici sa narodilo bábätko z nášho okresu: 
 8. 10. Olívia z Vinice

Bábätku aj jeho rodičom želáme veľa zdravia a šťastia!  

Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. 
6. 10. Pavel Záchenský (*1940) zo Selian 
8. 10. Mária Gemerová (*1943) zo Selian 

8. 10. MVDr. Bernard Turčina (*1938) zo Želoviec 
8. 10. Eva Tupiová (*1964) z V. Krtíša

10. 10. Darina Kováčová (*1958) z D. Plachtiniec 
11. 10. Jozef Fulajtár (*1956) z D. Lomu 

12. 10. Magdaléna Kremničanová (*1935) z Kolár    
                                   Vážení pozostalí, prijmite úprimnú sústrasť! Kedysi ste si prstienky dali a už je to pár rokov. Večnú 

lásku ste si sľubovali a ten sľub nikdy nezobrali ste 
späť. Tak ako kedysi, tak aj dnes Vám v srdci zvony 

znejú a spolu s nami šťastie, lásku 
k Vášmu výročiu Vám prajú. 

Všetko najlepšie do ďalších spoločných rokov! 
Dňa 16. októbra 2021 oslávili svoju 

zlatú svadbu
– 50. výročie sobáša, manželia 

MÁRIA a JOZEF HVODLÍKOVCI z Pôtra.
Prajeme Vám šťastie a moc, zdravie, lásku každý rok. 

Krásne výročie, maminka a ocko, 
Vám srdečne prajú Vaše deti: dcéra Lenka 

s priateľom Petrom, dcéra Mária s priateľom 
Mariánom, vnučky Michaela a Veronika, 

vnuk Jaroslav a najmenší pravnúčik Riško.
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Kancelária sa nachádza v bu-
dove Obecného úradu Vinica a 
slávnostne ju otvorili starosta 
Vinice Ing. Kristián Baksa, 
predseda mikroregiónu Veľký 
potok – Ipeľ a zároveň starosta 
obce Veľká Ves nad Ipľom Ing. 
Ladislav Kerata a rovnako tak 
aj predseda Banskobystrického 
samosprávneho kraja Ján Lun-
ter. Tí spoločne symbolicky pre-
strihli pásku na novej kancelá-

rii, kde ako koordinátorka pô-
sobí bývalá terénna pracovníč-
ka a neskôr riaditeľka Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
vo V. Krtíši Mgr. Erika Kušic-
ká. Na otvorení bol prítomný aj 
vedúci oddelenia sociálnych 
služieb BBSK Ján Michalský, 
ktorý pred budovou obecného 
úradu opísal, ako bude kance-
lária fungovať. „Ide o inovatív-
ny projekt, ktorého cieľom je 
pomôcť zaťaženým domovom 
dôchodcov a domovom sociál-
nych služieb, kde dnes evidu-
jeme dlhé poradovníky.
Zriadením tohto centra chceme 
priniesť služby priamo k seni-
orom, ktorí chcú žiť čo najdlh-

šie priamo vo svojom domácom 
prostredí,“ hovorí J. Michalský. 
Ako pokračoval, centrum bude 
seniorom z okolia ponúkať 
komplex služieb - vypožičanie 
zdravotníckych pomôcok, pod-
poru zo strany monitorovacích 
náramkov, prepravnú službu či 
poskytovanie informácií, aby 
senior nemusel navštíviť obec-
ný úrad a pod. „Podľa pries-
kumov chcú seniori čo najdlh-

šie stráviť zvyšok svojho života 
v domácom prostredí, nie v 
domovoch dôchodcov, a preto 
chceme sociálno-zdravotné 
služby priniesť priamo k nim,“ 
pokračoval vedúci oddelenia 
sociálnych služieb BBSK.

Pomôžu dvaja 
zamestnanci 

aj osobný automobil 
U seniorov môže byť život 
ohrozujúci už aj menší pád, či 
mierne pošmyknutie sa, z kto-
rého majú pri predstave, čo s 
nimi bude, kým ich niekto náj-
de, strach. Centrum vie poskyt-

núť pomoc aj v takejto situácii 
– klientovi vie poskytnúť po-
moc monitorovací náramok, 
ktorý dokáže zaznamenať pád. 
Následne sa zalarmuje rýchla 
zdravotná pomoc a zároveň sa 
skontaktuje aj rodinný prísluš-
ník. „Stáva sa aj to, že nemoc-
nica niekedy zo dňa na deň pre-
pustí starého človeka a rodina, 
ktorá sa bude o neho starať, 
nemá pre neho pripravenú na-
pr. ani vhodnú posteľ. Seni-
orom tak vieme poradiť o mož-
nostiach získania pomôcok, čím 
im uľahčíme život,“ opisuje 
Mgr. E. Kušická. Tá pokračo-
vala, že vníma, že najmä v ob-
dobí pandémie môže byť takéto 
centrum nápomocné nielen v 
zdravotnej, ale aj pri sociálnej 
práci, kedy sa medziľudské 
kontakty museli obmedziť. 
„Okrem toho, pomôžeme aj s 
jazykovou bariérou, pretože, 
niektorí ľudia nevyužívajú 
služby len preto, že sa nevedia 
dohovoriť. Problém mávajú aj 
s prepravou,“ pokračuje Mgr. 
Erika Kušická, ktorá ukazuje 
na zakúpený automobil, ktorý 
tento nedostatok odstráni. V 
kanceláriách oddelenia centier 
integrovanej sociálno-zdravot-
nej starostlivosti budú zamest-
naní dvaja zamestnanci, okrem 
koordinátorky centra aj sociál-
ny poradca, resp. sociálny 
pracovník. 

V pätnástich obciach 
žije 1 700 seniorov

To, že tento pilotný projekt 
vznikol práve vo Vinici, ocenil 
aj starosta obce Ing. Kristián 
Baksa. „Sme veľmi radi, že toto 
centrum sa dnes otvára práve u 
nás, v strediskovej obci Vinica. 
Naši obyvatelia a obyvatelia z 
okolia si budú túto službu veľ-
mi ceniť. Dúfam, že BBSK náš 
región bude rozvíjať aj v ďal-
ších sférach, napr. pri budovaní 
cestnej infraštruktúry,“ pove-

dal starosta najväčšej obce náš-
ho okresu, ktorá má dnes asi 1 
760 obyvateľov. Ako potvrdil 
na slávnostnom otvorení župan 
J. Lunter, ich priemerný vek 
naďalej rastie, výrazne stúpa aj 
počet seniorov nad 65 rokov. 
„Starne nie len celý kraj, ale aj 
tento región, pričom vôbec nie 
je dobre pokrytý sociálnymi 
službami. Príčinou je aj absen-
cia väčších investícií do kraja, 

rýchlostných ciest a stretávame 
sa tu preto s odlivom mladých 
ľudí. Domovy dôchodcov a 
domovy sociálnych služieb sú 
tu preplnené,“ hovorí Ján Lun-
ter. Ako dodal, v mikroregióne 
pätnástich obcí (Čelovce, Vini-
ca, Hrušov, Ipeľské Predmos-
tie, Trebušovce, Veľká Ves nad 
Ipľom, Veľká Čalomija, Balog 
nad Ipľom, Sečianky, Dolinka, 
Kleňany, Širákov, Kosihy nad 
Ipľom, Kamenné Kosihy, Ďur-
kovce) je dnes asi 1 700 senio-
rov. Predsedom mikroregiónu 
Veľký potok – Ipeľ, ktoré tieto 
obce združuje, je Ing. Ladislav 
Kerata. Ten vo Vinici povedal, 
že je rád, že vedenie kraja pri 
tomto projekte myslelo práve 
na región na západe nášho 
okresu. „Chcem sa poďakovať 
predsedovi a celému BBSK, že 
myslel aj na náš región, ktorý je 
okrajový nie len geograficky, 
ale aj z pohľadu záujmu o jeho 
vývin. Otvorenie kancelárie 
nám dáva nádej, že aj tento 
okres bude naďalej žiť, a že sa 
tu nebudú len rušiť nemocnice 
či súdy. Verím, že seniori do-
stanú odteraz ešte kvalifikova-
nejšiu a odbornejšiu pomoc na 
lepšej úrovni, a to na takej, ako 
si oni predstavujú. Je to aj veľ-
ké odbremenenie starostov 
týchto obcí,“ povedal.

Bližšie k zdravotnej a sociálnej starostlivosti 
V piatok 8. októbra bolo vo Vinici otvorené Centrum integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, 
ktoré bude slúžiť ako miesto prvého kontaktu pre seniorov z pätnástich obcí mikroregiónu Veľký po-
tok – Ipeľ. Jej otvorenie je ďalším krokom po podpise memoranda, ktoré sa uskutočnilo v júni na 
Zvolenskom zámku. Centrum bude poskytovať  pomoc a podporu seniorom priamo v ich domácom 
prostredí a rovnako tak zabezpečovať službu požičovne pomôcok a monitorovacích náramkov. 

S pilotným projektom sociálnej starostlivosti o seniorov začal BB-
SK prednedávnom v rámci iniciatívy Catching-Up Regions 
(Dobiehajúce regióny). S pomocou expertov zo Svetovej banky sa 
naň podarilo získať 1,2 milióna eur z európskych zdrojov a bude 
realizovaný do septembra 2023, s ambíciou jeho udržateľnosti. V 
najbližšom období by rovnaké centrá mali vzniknúť aj v Haliči a 
Banskej Štiavnici. Ambíciou kraja je do desiatich rokov rozšíriť 
túto sieť integrovanej sociálnej starostlivosti do celého kraja, čo je 
takmer 25 mikroregiónov. - Text a foto: Mgr. ŠTEFAN KOČI -

Pásku na novom centre slávnostne prestrihli Ing. Ladislav Kerata, 
Ján Lunter a Ing. Kristián Baksa.

Mgr. Erika Kušická, koordi-
nátorka novootvoreného Cen-
tra sociálno – zdravotnej sta-
rostlivosti vo Vinici. 

Nové auto pomôže zvýšiť 
dostupnosť služieb pre 
seniorov z okolia Vinice. 
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Zoznam partnerských miest 
na Slovensku je veľmi dlhý, eš-
te niekoľkonásobne dlhší by 
bol zoznam partnerských obcí. 
Pre zaujímavosť, slovenské 
mestá majú svojich partnerov 
najčastejšie v susedných štá-
toch, a to v Česku, Maďarsku 
a Poľsku. Banská Bystrica má 
ale od roku 2010 za partnera 
aj Charleston v západnej Vir-
gínii v USA a od roku 1995 aj 
izraelské mesto Herzlija. 
Oproti tomu, všetky tri par-
tnerské mestá Fiľakova sa na-
chádzajú v Maďarsku, neďa-
leký Lučenec má zase vzťah aj 
s talianskou Polesellou a naprí-
klad Sabinov aj s tureckým 
Cubukom.
Prax partnerských miest vznik-
la v Európe po druhej svetovej 
vojne ako spôsob priviesť oby-
vateľov ku vzájomnému bliž-
šiemu porozumeniu, a ako spô-
sob, ako podporiť cezhraničné 
styky. Najpopulárnejšia je táto 
koncepcia dodnes v Európe, ča-

som sa rozšírila aj na iné sveta-
diely, čo niekedy viedlo k veľmi 
zaujímavých partnerstvám. 
Ideu partnerských miest v rám-
ci Európy podporuje od roku 
1989 aj Európska únia. A práve 
vďaka podpore EÚ z prog-
ramu „Európa pre občanov“ sa 
pred niekoľkými týždňami 
stretli so svojimi partnerskými 

obcami aj obyvatelia Sečianok, 
neveľkej obce na západnej hra-
nici nášho okresu. V rámci pro-
jektu „Multikultúrna spoloč-
nosť a zachovanie tradícií - 
družobné stretnutie obcí a mlá-
deže v Sečiankach” sa stretlo v 
našom okrese viac ako päťsto 
občanov zo šiestich krajín.

V Sečiankach 
diskutovali 
Rumuni, 

Lotyši i Taliani 
Účasť na podujatí bola značne 
poznačená platnými protipan-
demickými opatreniami, podľa 
ktorých bol vstup na Slovensko 
bez povinnosti karantény povo-
lený len očkovaným osobám. V 
dôsledku toho každá zo šiestich 
obcí musela meniť svoje plány 
a do nášho okresu neprišli všet-
ci tí, ktorí pôvodne chceli. Or-
ganizátori ale mysleli aj na 
tých, ktorí sa nemohli zúčastniť 

na podujatí pre-
zenčne a vytvorili 
im možnosť online 
účasti. 
Hostitelia si pre za-
hraničných náv-
števníkov pripra-
vili štvordňový 
program, počas 
ktorého sa občania 
spriatelených obcí 
zblížili, hovorili o 
svojich tradíciách, 

diskutovali o Eu-rópskej únii a 
neminuli ani aktuálne témy ako 
sú dôsledky Brexitu či boj s 
pandémiou ochorenia COVID-
19. Delegácie jednotlivých obcí 
v hneď prvý deň neformálne 
debatovali o spolupráci rôz-

nych generácií ale aj o pred-
sudkoch a diskriminácii, 
ktorá, bohužiaľ, vzniká aj 
na základe kultúrnej identi-
ty.
Na druhý deň sa jedna časť 
účastníkov vybrala na po-
znávaciu cestu našim regió-
nom, ktorej cieľ bol obo-
známiť sa s jeho historic-
kým, kultúrnym a prírod-
ným bohatstvom. Okrem 
iných, navštívili aj výstavu o 
hrôzach II. svetovej vojny v 
synagóge v Lučenci. Členo-
via delegácií sa zhodli na 
tom, že aj v dnešnej dobe je 
veľmi dôležité posilnenie zá-
kladných hodnôt EÚ s dôra-

zom na mier. Deň sa skončil 
neformálnymi diskusiami pri 
vatre.
O spomínanom odchode Veľkej 
Británie z Európskej únie, ale 
aj o práci v zahraničí a dôsled-
koch pandémie sa diskutovalo v 
nasledujúci deň. Práve kvôli 
pandemickým opatreniam sa 
kultúrny festival, ktorý sa pre 
účastníkov pripravoval, nerea-
lizoval v plánovanom rozsahu. 
Partnerské obce mohli zabez-
pečiť iba vystúpenia menších 
skupín, resp. sólistov. Počas 
kultúrneho programu odborní-
ci z lučenskej pobočky infor-
mačného centra Europe Direct 
poskytovali záujemcom infor-
mácie ohľadne EÚ. Súčasťou 
podujatia bola aj výsadba ďal-
ších rastlín a inštalácia pamät-
nej tabule v Parku európskych 
chutí, ako symbol spolupráce 
medzi družobnými obcami na 
európskej úrovni.
Záverečné hodiny spoločného 
stretnutia s Lotyšmi, Talianmi, 
Poliakmi, Rumunmi a Maďar-
mi patrili brainstormingu ve-
novanému globálnemu otepľo-
vaniu. Na konci štvordňového 
podujatia partneri zhodnotili 
výsledky stretnutia, dohodli sa 
na nových cieľoch budúcej 
spolupráce a diskutovali o mož-
ných spôsoboch rozšírenia par-
tnerstva.

PROJEKT BOL REALIZO-
VANÝ VĎAKA PODPORE 

EÚ Z PROGRAMU EURÓPA 
PRE OBČANOV 

Sečianky privítali priateľov z piatich krajín
Pravdepodobne každé mesto a rovnako tak mnoho slovenských obcí, má v Európe svojich par-
tnerov. Partnerské mestá a obce sa aj napriek svojej geografickej vzdialenosti spájajú, aby udržiava-
li vzájomné kultúrne putá a kontakty medzi svojimi obyvateľmi. Majú často, hoci nie vždy, podobné 
demografické a iné charakteristiky, niekedy aj podobnú históriu.

Privítanie zahraničných hostí v okrese Veľký Krtíš.

Spoznávanie historického, kultúrneho a prírodného bohatstva
 nášho regiónu bolo súčasťou pripraveného programu.

Účinkujúci kultúrneho festivalu.

-ŠK-
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Naši čitatelia Katarínu Čile-
kovú zo Žihľavy určite dobre 
poznajú. Pravidelne sa jej totiž 
vo svojej záhradke podarí vy-
pestovať niečo, čo stojí za 
zmienku. Okrem toho, ruku k 
dielu veľmi rada prikladá aj 
pri výzdobe verejného pries-
toru v Pôtri. Jej výtvory z tek-
víc, slamy či inej zeleniny tak 
zdobia obecné podujatia počas 
celého roka. Pred niekoľkými 
rokmi dokonca do našej reda-
kcie doniesla niekoľko desiatok 
centimetrov dlhú mrkvu, o kto-
rú sa starala od jari. S iným do-
pestovaným plodom zaujala 
pred pár dňami nielen nás, ale i 
televíziu Markíza.
Ako pri návšteve televízneho 
štábu TV Markíza povedala 
redaktorke Michaele Bendí-
kovej, pestovateľka si v auguste 
všimla, že na chodníku pri 
dome sa začína guľatieť plod 
červeného melóna. „Začala 
som ho potom aj polievať a 
manžel mi ešte s úškľabkom 
hovoril, či si myslím, že mi plod 
narastie do veľkosti, ako dyne 
zvyčajne poznáme, pretože je 
už po sezóne. Rastlina mala na 

začiatku veľa kvetov, no zostal 
len jeden plod. Veľmi som sa 
tomu potešila,“ hovorí K. 
Čileková. Ako pokračovala, 
plod kontrolovala každé ráno a 
všimla si, že rástol najmä v 
noci. Postupne ale rásť prestal 
a dyňa už začala len dozrievať. 
Na tom by nebolo nič zaují-
mavého, no ako povedala pes-
tovateľka, ona na jar pri dome 
žiadne semiačka dyne nesadila. 
„Asi sme tu vlani dyňu jedli a 
vyrástla zo spadnutého semiač-
ka. Vraví sa, že čo samo vyjde 
zo zeme, tomu sa darí, a ako 
vidíte, je to pravda,“ pokračuje 
Žihľavčanka.
Keď fotografie z návštevy 
uvidel Milan Boroš, predseda 
Slovenského zväzu záhradní-
kov v okrese V. Krtíš, povedal, 
že dyňa musela vyrásť zo zrelé-
ho čierneho semiačka, ktoré  
niekto musel stratiť. Je podľa 
neho veľmi nezvyčajné, že sa to 
vysialo akoby samo, a ešte do-

konca narástol aj plod. Ten zo 
Žihľavy mal 3 685 gramov. 
„Tento rok bol veľmi dobrý pre 
zeleninu ako paradajky, pap-
riky, ale aj, ako vidno, tak ja 
pre dyne a tekvice. Je za tým 
teplá jeseň, kedy bolo bežne cez 
deň nad 20 stupňov a v noci 
teploty výrazne neklesali. Do-
pestovať túto dyňu sa jej poda-
rilo ale aj vďaka tomu, že plod 
polievala, čo sa zvyčajne na 
veľkých poliach nerobí. Inak 
by boli už aj steblá suché. Tento 
konkrétny plod by možno vy-
držal ešte aj tri týždne, počas 
ktorých by ešte viac dozrel“ 
hovorí M. Boroš.
„Tento rok doma pestoval dyne 
aj môj vnuk, no ten ich už mal 
začiatkom septembra pozbiera-
né. Neskôr mi už aj môj syn, 
ktorý má rád melóny, roz-

prával, aby sme ju odtrhli a vy-
skúšali, ako chutí. Ja som mu 
však povedala, nech počká, a 
tak si išiel melón kúpiť do ob-
chodu. Keď prišiel a nakrájal 
ho, zľakla som sa, že to po-
krájal tú našu,“ hovorí o prího-
de K. Čileková. Ako pokračo-
vala, jej otec niekedy podľa 
zvuku poklopania na dyňu ve-
del, ktorá je zrelá. Po rozkro-
jení vyzerala zrelá aj táto a po 
ochutnaní hrdá pestovateľka 
potvrdila, že nielen pekne vo-
nia, ale je aj dostatočne sladká. 
„Asi je tu úrodná alebo čarovná 
pôda. Necháme sa prekvapiť, 
čo narastie nabudúce,“ uzavre-
la usmiata Katarína Čileková.

-Z materiálu TV Markíza 
spracoval Š. KOČI, 

foto: M. VLADOVIČ-

 Čo vyjde samo, tomu sa darí 
Jeseň nám prináša úrodu chutného ovocia a zeleniny. Neraz sa sta-
lo, že ste nám do redakcie v tomto období poslali, resp. rovno pri-
niesli plody, pri ktorých sme sa na ne len nemo pozerali. Raz išlo o 
obrovskú mrkvu, inokedy sme mali v redakcii červené polkilové 
jablko. Ani tohtoročná jeseň nie je výnimkou.

Zhradkár M. Boroš potvrdil, 
že tento rok úrode zeleniny 
a ovocia prial. Manželia Labátovci nám do reda-

kcie priniesli zaujímavé  plody, 
ktoré sa im urodili v záhrade. 
Z rozprávok si možno ešte pamä-
táte tú o trojruži a nám hneď 
prišla na myseľ, keď sme videli 
ich ,,trojjablká” vyrastajúce z 
jednej stopky. Zo zemiakov pra-
podivných tvarov by sa určite gaz-
dinky pri šúpaní nepotešili, ale aj 
tie sú dôkazom, že príroda je moc-
ná čarodejka a robí si čo chce. 

K. Čilekovej zo Žihľavy vyrástlo zo zeme aj to, čo ani nezasa-
dila. Náhodne vyrastená dyňa vážila takmer 3,7 kilogramov.

Príroda čarovala aj u Labátovcov 

Ak sa aj u vás v záhrade, v sade, na poli, alebo vo vinohrade uro-
dilo niečo mimoriadne zaujímavé alebo krásne, pošlite nám foto-
grafiu na adresu hornacekova.pokrok@gmail.com 
Najzaujímavejšie fotografie odmeníme malým darčekom.   

Obľúbený halloweensky pochod, s ktorým sa koniec októbra 
viaže aj vo Veľkom Krtíši, tento rok nebude. Dôvodom je súčasná 
situácia ohľadom neustávajúcej pandémie. „Hlavne pre deti je tá-
to téma atraktívna, a preto im chceme umožniť zažiť atmosféru 
Halloweenu formou vyzdobenia Parku Hôrka,“ hovorí Mgr. Zu-
zana Braunsteinová, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska 
vo V. Krtíši. Svojou troškou tak k peknej myšlienke môžete pris-
pieť aj vy – stačí, ak vyrobíte halloweenske dekorácie, ktoré po-
tom zamestnanci MsKS umiestnia v Parku Hôrka, kde budú vy-
stavené v stredu tam 27. októbra. „Dekorácie by mali byť zhoto-
vené z trvácnejších materiálov (drevo, šišky, kov, látka, plast…), 
aby v exteriéri vydržali.  Halloweenske dekorácie je nutné doručiť 
do kancelárie MsKS najneskôr do pondelka 18. októbra. Vyrezá-
vané tekvice stačí doniesť v utorok 26. októbra,“ dopĺňa Mgr. Z. 
Baunsteinová.

Pochod nahradí výstava
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Dolinka 241

MOŽNOSŤ DOVOZU
► kvalitné konzumné 
     zemiaky na zimné 
     uskladnenie, 
► cibuľu, 
► kapustu, 
► kŕmne zemiaky

np-770

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)

Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

(minibágrom a UNC 060)

 PREPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLOV

Kontakt:

 0918 525 114

Drevospracujúca firma vo Veľkom Krtíši 

 911 511 445

 
 Triedenie materiálu 

(drevené hranolky) 
podľa dĺžok, kvality, 

plat  650 €, ďalej podľa výkonu.
Volať od 8.00-15.00 hod. v pracovné dni 

 

 0905 358 389 np-6182

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu
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Na Bani Dolina som odpraco-
val 36 rokov, z toho 25 ako 
technik v podzemí na 3. ťažob-
nom úseku. Boli to ťažké roky, 
ale treba spomínať len na ti 
príjemné dni. A práve tým 
príjemnejším dňom venujem 
nasledujúce riadky.
Na našom úseku sme každé tri-
štyri roky organizovali tzv. ak-
tív technikov. Vždy sme to robi-
li v sobotu, keď bolo v bani naj-
menej ľudí. Trasu fárania sme 
mali vopred schválenú. Zhodou 
okolností, v piatok, na konci 
nočnej zmeny, došlo k zasypa-
niu hlavného pásového presy-
pu kúskami uhlia, až po strop 
chodby. Po sfáraní sme s man-
želkami prešli jeden stenový 
porub a jednu prípravu (asi 600 
metrov dlhú vyrazenú chodbu). 
Asi o hodinu sme došli k spomí-
nanému presypu. Traja sme 
museli ísť dopredu a urobiť si 
aspoň taký priestor, aby sa 
mohli aj ostatní ako-tak pre-
plaziť  na druhú stranu chod-

by. Skontrolovali sme si počet 
ľudí – bolo nás 22, z toho 11 
žien. Jedna z manželiek sa spý-
tala manžela: „Janko, ty tadeto 
musíš chodiť?“ On bez rozmýš-
ľania odpovedal: „Veru, aj šty-
rikrát denne.“
Pani Anka ho veľmi ľutovala, 
ale o tých najťažších prekáž-
kach naše ženy, našťastie, ani 
netušili. Pomaly sme sa presu-
nuli na nástupište, kde nás ča-
kal vláčik a mašinkár, ktorý nás 
vytiahol šťastne na povrch. Po-
zdravom „Zdar Boh“ sme 
ukončili náš dva a pol hodinový 
zážitok v podzemí. Ešte v ten 
deň nás čakala príjemnejšia 
časť „aktívu“, a to večera na 
Koprovnici, posedenie v pek-
nom prostredí, hudba a tanco-
vačka.
V ďalších dňoch i mesiacoch 
sme mal na čo spomínať, hlav-
ne na Janka, ktorému po ťaž-
kom prechádzaní cez presypy 
pani Anka dovolila chodiť aj na 
pivo!
                   - TIBOR RYBÁR -

      Exkurzie manželiek 
na Bani Dolina v roku 1990 

np – 791

 
(aj tenisiek), kožených výrobkov, alternácie 

a ortopedické úpravy. 
Nemocničná 3, V. Krtíš (Stará slobodáreň).

Ponúkame opravu obuvi

Na milú udalosť z exkurzie v bani ostala ako spomienka táto 
fotografia. Celkom vpravo v rohu sú manželia Rybárovci. 

Pri spomienkach Tibora Rybára sme zalovili do nášho redakč-
ného archívu, kde sme v priečinku Baňa Dolina našli ešte aj tieto 
fotografie zachytávajúce kultúrny, spoločenský aj rodinný život 
pracovníkov bývalej Bane Dolina. Spoznali ste na niekto na nie-
ktorej fotografii? Ak áno, napíšte nám, prosím na známu mailo-
vú adresu: hornacekova.pokrok@gmail.com a my vás odmení-
me malým praktickým darčekom. 

Našli ste sa na niektorej fotografii? 

Aj tu boli polovičky baníkov na exkurzii.

Oslavy MDŽ boli na bani veľmi obľúbené. 

Banícka svadba mala svoj ,,.cveng". 
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Verím tomu, že aj vy máte v rodine šikovnú 
mamičku, starkú alebo prastarkú, ktorá aj 
keď je už na zaslúženom odpočinku, 
nedokáže len tak nečinne sedieť so založe-
nými rukami a stále niečo tvorí – pre pote-
šenie svoje a svojej rodiny. 
Keď predsedníčka OV JDS vo V. Krtíši 
Mgr. Mária Hroncová oboznámila pred-
sedov základných organizácií, že sa bude 
konať ďalší ročník reprezentačnej výstavy 
Zlaté ruky, vedela, že ju svojou tvorbou ne-
sklamú. Pre tento rok sa rozhodli, že urobi-
la monotematickú výstavu z ručných prác 
súvisiacich s výrobou tradičného nevšedné-
ho a krásneho plachtinského kroja. Pred-
sedníčka ZO JDS a Klubu Júliusa Pántika 
Mgr. Mária Ferancová spoločne so svojimi 
členmi pripravili to najkrajšie a najvzá-
cnejšie, čo predstavuje súčasť plachtinské-
ho kroja. Treťou dámou okresnej výpravy 
bola Zuzana Kováčová, ktorá so svojou 
menovkyňou Máriou kroje dodnes zhoto-
vuje a vyšíva. Po iné roky bývala táto vý-
stava na Výstavisku v Trenčíne a na 
omnoho väčšej ploche. Aj vtedy si ju vy-
stavovatelia aranžovali vo vlastnej réžii a v 
Bratislave im veľmi ochotne pomáhali ženy 
zo ZO JDS Staré mesto. Naše vystavova-
teľky mali veľkú radosť, keď sa aj pri nich 
dlhšie pristavil premiér vlády Eduard He-
ger. Zaujímal sa aj o to, prečo tu visí kresba 
národného umelca Júliusa Pántika, ktorý 
nás opustil pred 19-timi rokmi. Ako vysvet-
lila Mgr. M. Ferancová, je to z úcty k náš-
mu slávnemu rodákovi, a tiež preto, že 

maestrove dcéry sa klubu v rodnej obci 
rozhodli darovať množstvo spomien-
kových vecí na otca a nezabudnuteľného 
herca – vrátane všetkých vyznamenaní a 
ocenení, ktoré strednoplachtinskí klubisti s 
láskou a úctou opatrujú. Keďže predsedu 
vlády mimoriadne zaujali aj knihy o A. H. 
Škultétym a preklady poviedok K. Miks-
zátha od pani Evky Šoóšovej Hlas zvona 
rodnej dediny, ktoré vydala Spoločnosť A. 
H. Škultétyho, rozhodla sa jej predsedníč-
ka Mgr. M. Hroncová, knihy premiérovi 
darovať. 
Tradičné podujatie svojou náplňou doku-
mentovalo tvorivý potenciál slovenských 
seniorov. Tých, ktorí sú ešte z éry, keď naše 
šikovné mamy a staré mamy dokázali pop-
ri neľahkom živote bez áut, mobilov, auto-
matických pračiek a umývačiek riadu, ale 
aj iných moderných vymožeností stíhať vy-
tvárať nádherné ručné práce. Nielenže 
nimi skrášľovali svoje príbytky, ale aj oži-
vili nevýrazné a uniformné oblečenie celej 
rodiny. Nie nadarmo má teda výstava príz-
načný názov Zlaté ruky. Ako bolo uvedené 
v propozíciach výstavy poslaním a cieľom 
prehliadky ručných prác a drobnej ume-

leckej i remeselnej tvorby dôchodcov bola 
príležitosť akcentovať a podporovať úsilie 
členov jednoty o kultúrnu sebarealizáciu. 
Cieľom podujatia je tiež udržiavanie a ďal-
šie rozvíjanie ľudových tradícií jednotli-
vých regiónov Slovenska, ale aj podpora 
tvorivých aktivít ľudí v seniorskom veku. 
V súčasnosti, keď je celá naša spoločnosť 
limitovaná dodržiavaním karanténnych 
opatrení, sú obdobné aktivity, hoci aj v 
menšom rozsahu, zdrojom vzájomnej a 
podnetnej inšpirácie k činnosti seniorov, ale 
tiež prostriedkom na rozvoj duševného 
zdravia seniorov. 

Od Zuzany pre Zuzanu 
Na vernisáži výstavy sa k tvorcom zo všet-
kých ôsmich krajských organizácií JDS 
prihovorili Valéria Pokorná a Alojz Luk-
nár, členovia ústredia JDS, z pozvaných 
hostí predseda Vlády SR Eduard Heger, 
ako aj starostka mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto Zuzana Aufrichtová. Prezi-
dentskú kanceláriu zastupovali Oľga 
Gyárfášová a Lucia Ďuranová, ktoré z rúk 
Zuzany Kováčovej prevzali krojovanú bá-
biku pre hlavu štátu Zuzanu Čaputovú, 
ktorá len nedávno oblečená do krásneho 
kroja z Oravskej Polhory vzbudila pozor-
nosť na sociálnej sieti. Na podujatí vystúpi-
la legenda československej populárnej hud-
by Dušan Grúň. Hudba znela aj počas ver-
nisáže a odvážne seniorky neváhali pozvať 
do tanca predsedu vlády, ktorý ukázal, že 
sa aj v tanci dokáže dobre zvŕtať. Počas 
vernisáže bola príležitosť zaspievať si aj 
zatancovať, ale bol aj dostatok priestoru na 
otázky a krátke rozhovory so všetkými 
vzácnymi hosťami. 

Vo výstavných sieňach Pistoriho paláca v Bratislave sa 1. a 2. októbra 2021 konal už 9. 
ročník Celoslovenskej výstavy ručných prác a výtvarnej tvorby seniorov – členov Jedno-
ty dôchodcov na Slovensku (ďalej len JDS) pod tradičným názvom ZLATÉ RUKY 2021. 
Mesiac úcty k starším začal krásnou výstavou, na ktorej sa všetci mohli presvedčiť, že 

Mnohí naši seniori majú naozaj zlaté ruky 

- Mgr. MÁRIA FERANCOVÁ - 

Na fotografii zľava Mgr. Mária Ferancová (autorka článku), Zuzana Kováčová, ktorá 
,,zlatými rukami“ zhotovuje a vyšíva krásne plachtinské kroje, Ján Hlaváč, krajský 
predseda JDS BBSK a Mgr. Mária Hroncová, okresná predsedníčka JDS V. Krtíš. 

Oľga Gyárfášová (vľavo), zastupujúca 
prezidentskú kanceláriu, prevzala pre pre-
zidentku SR Zuzanu Čaputovú bábiku v 
strednoplachtinskom kroji, ktorú zhotovila 
Zuzana Kováčová.  

POKROK

Napriek krátkosti trvania výstavy stihlo ju navštíviť množstvo návštevníkov z Bratislavy a 
jej okolia, a nielen v seniorskom veku. Pre samotné delegácie zo všetkých KO JDS bola 
výstava opätovne vďačným priestorom na priateľskú výmenu skúseností a hlavne vzá-
jomnou tvorivou inšpiráciou. Ako povedala predsedníčka OV JDS Mgr. Mária Hroncová, 
je rada, že sa seniori z nášho regiónu na celoslovenskej výstave nestratili. Podujatie v Bra-
tislave využili aj na iné zaujímavé a podnetné stretnutia a rozhovory s podobne šikovnými 
a kreatívnymi seniormi. Skrátka s takými, ktorí majú ZLATÉ RUKY. 
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Práve tieto spomienky priviedli 
Občianske združenie „Cesta 
hrušovských obyčají“ v Hrušo-
ve a jeho predsedu Jána Fašan-
ga, ml., ako hlavného organizá-
tora podujatia, na myšlienku 
vybudovať niekoľko prenos-
ných kamenných pecí a uspo-
riadať súťaž v pečení tradičné-
ho domáceho chleba. V sobotu  
25. septembra 2021 sa konal v 
Hrušove  druhý ročník súťaže s 
názvom „Chuť domáceho chle-
ba“. Súťaže sa zúčastnilo šesť 
súťažných družstiev z Pukan-

ca, Mojmíroviec (rodáčky z 
Hrušova), Trnavy (firma LE-
SAFRRÉ, sponzori droždia Fa-
la), Čeloviec (rodáčky z Hru-šo-
va), Hrušova – rodina Chab-
rečeková a Murári z Pažravej 

(tak sa nazvali šikovní hrušov-
skí chlapci). Na súťažiacich do-
zerala po celý čas súťaže od-
borná porota v zložení MVDr. 
Oľga Ľuptáková, PhD., inšpek-
torka potravín zo Zvolena, 
Mgr. Darina Antolíková a Anna 
Fašangová, st. 
Po ochutnávke a celkovom zhod-
notení čerstvo upečených sú-
ťažných bochníkov chleba po-
rota udelila prvé miesto chlebí-
ku, ktoré upieklo družstvo z 
Čeloviec pod vedením Cecílie 
Benkovej z Hrušova. Druhé 
miesto bolo udelené veľmi ši-
kovným mladým hrušovským 
mužom Murárom z Pažravej 

pod vedením Petra Stacha. 
Tretie miesto bolo udelené os-
tatným štyrom súťažným druž-
stvám z Mojmíroviec, Trnavy, 
Pukanca a Hrušova, pretože 
tieto chlebíky boli rovnako 
dobré.
 Tradičné lokálne dobroty
Súčasťou podujatia bola Škola 
pečenia s Annou Fašangovou, 
st., ktorá učila naše tradičné pe-
čenie azylantov z azylového 
centra Opatovská Nová Ves a 
workshop kváskového pečenia 
s lektorkou Ľudmilou Hoffma-
novou, držiteľkou regionálnej 
značky Novohrad.

Návštevníci si mohli pochutnať 
na výborných Hrušovských 
lepníkoch Ruženy Kamasovej, 
členky správnej rady OZ Cesta 
hrušovských obyčají, držiteľky 
regionálnej značky Hont, na 
Pukanských párancoch, Čelov-
ských lokšách, Hrušovskom 

mrváne (svadobnom koláči) a 
výbornej kapustnici, ktorú pri-
pravila majiteľka Lahôdok 
Fiesta na Peknej ceste v Brati-
slave Mária Fišerová. Svoju 
zručnosť pri varení tradičného 
slivkového lekváru  bez cukru 
ukázala Darinka Martinovico-
vá z Čeloviec.
Okrem nádherného slnečného 
a teplého počasia atmosféru 
tohto jedinečného a vydareného  
podujatia počas celého dňa 
spríjemňovala ľudová hudba 
Hruška z Hrušova a Ženská 
spevácka skupina Hrušov. Ľu-
dová hudba a spevácka skupi-
na v spolupráci s miestnym 
vdp. farárom Mgr. Petrom Vy-
chlopeňom svojim úvodným 
programom „Poďakovanie za 
úrodu“ otvorila toto podujatie 
požehnaním úrody a múky, z 
ktorej sa chlieb na súťaži pie-
kol. Podujatie sprevádzala a 
moderovala Anna Petrovkino-
vá.

V Hrušove sme si na zaujímavom podujatí 

Vôňa čerstvo upečeného domáceho chleba mne a mnohým iným ľuďom pripomína naše detstvo. 
Áno, práve vôňa domáceho chleba bola vôňou nášho detstva. Pri tejto vôni si spomeniem na svoju 
starú mamu, ktorá pekávala voňavý chlebík s chrumkavou kôrkou v kamennej peci každý týždeň. Do 
tejto pece jej vošlo šesť veľkých okrúhlych bochníkov. Občas som ju sledovala, ako namáhavo miesi 
cesto v drevenom korýtku, ktoré bolo určené iba na miesenie chlebového cesta. Robila z neho bochní-
ky, ktoré dávala pred pečením nakysnúť do slamienok (ošatiek), ktoré prikrývala plátnom. Pred pe-
čením cesto potierala vodou a vykysnuté bochníky sádzala do vyhriatej pece veľkou okrúhlou lopa-
tou. Po upečení som jej pomáhala omiesť chlebík od popola husacím krídlom a potrieť chlebík vodou, 
alebo rozpusteným maslom. Veľmi často na toto krásne obdobie mnohí s nostalgiou spomíname.  

Pripomenuli chuť domáceho chleba 

POKROK

Anna Fašangová učila piecť chlieb aj azylantov. 
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Za spoluprácu a prípravu celého podujatia chceme poďakovať 
členom OZ Cesta hrušovských obyčají, občanom obce Čeloviec 
po vedením  Anny Mihaľkinovej, Mgr. Darine Antolíkovej,  
Obci Hrušov za poskytnutie priestorov, celému testovaciemu tí-
mu, ako i všetkým návštevníkom. Ďakujeme sponzorom: Peká-
reň TIWA, s.r.o, Mlyn Pohronský Ruskov, LESAFRRÉ Trnava 
a Môj obchod Hrušov. Veríme, že sa v dobrom zdraví o rok 
stretneme znova na podujatí „Chuť domáceho chleba“ už bez 
obmedzení a znova zacítime tú úžasnú vôňu domáceho chleba.
- ANNA PETROVKINOVÁ, OZ Cesta hrušovských obyčají, 
foto: Mgr. DARINA ANTOLÍKOVÁ  -
Podujatie z finančných zdrojov
podporil Banskobystrický 
samosprávny kraj

Ako sám povedal: „Chvála 
Bohu, je to dobre práve takto. 
Pretože, ak by som sa stal 
školeným maliarom, istotne by 
ma to bolo viac pokazilo, ako 
by mi to pomohlo . V insitnom 
maľovaní treba kresliť od srd-
ca, to čo cítite v duši, nie niečo 
naučené“.  Prvý krát predstavil 
svoju tvorbu na výstave v roku 
1978. Od roku 1986 je aktív-
nym členom Galérie insitného 
umenia a od roku 1999 sa za-
oberá výlučne maliarstvom. 
Pavol Cicka patrí do druhej 
generácie kovačických insit-
ných maliarov a je členom 
Kovačickej trojky. Všetky jeho 
obrazy sú okúzľujúce nielen 
hýrivými farbami, ale aj svojim 
námetom. Výstava bude sprí-
stupnená v súlade s aktuálne 
platnými protipandemickými 

opatreniami do 31. 12.  decem-
bra 2021. Viac informácií sa do-
zviete na:
www.hradmodrykamen.sk, prí-
padne telefonicky na: 
            047/24 54 100. 

 

Šesťdesiat rokov života
Tak sa volá výstava insitného maliara Pavla Cicka zo srbskej 
Kovačice, ktorá je od 7. 10. 2021 inštalovaná na hrade v M. Kame-
ni. Pavel Cicka sa narodil v roku 1961. Ako sám priznáva od 
malička rád maľoval, ale namiesto toho, aby išiel študovať na 
umeleckú školu, stal sa poľnohospodárom. 

-red-

Tieto vety predstavujú zhrnutie môjho života. Mám 85 rokov. 
Už nebývam vo svojom dome. Nemám pri sebe veci, ktoré som 
milovala a na ktoré som bola zvyknutá. Veci, ktoré boli suve-
nírmi mojich dní a momentov v živote. Ale mám niekoho, kto 
upratuje moju izbu, pripravuje mi jedlo, stará sa o moju hygie-
nu. Niekoho, kto kontroluje môj tlak a dbá na moje zdravie. 
Niekoho, kto mi upraví posteľ, keď si unavená líham. Už ne-
mám pri sebe vnúčatá, nepočujem ich smiech. Už ich nemô-
žem vidieť rásť, objímať ich, tešiť sa z ich úspechov a pomá-
hať im, keď majú problémy a potrebujú pomoc. Niektoré z 
nich ma prídu navštíviť častejšie, niektoré menej často. A nie-
ktoré, nikdy. Nejedávam už moje obľúbené jedlá, ani sa ma 
nik neopýta na chuť známych koláčikov. Už nič nevarím, a 
nevládzem ani piecť. Ale mám svoje koníčky, ktoré mi vypĺňa-
jú môj čas. Lúštim sudoku a hľadám zmysel života a zábavu v 
krížovkách. Neviem, ako dlho tu ešte budem, ale už som si na 
túto samotu zvykla.Snažím sa pomáhať prácou, ktorú ešte 
zvládam. Je to moja terapia v samote nielen pre mňa samotnú, 
ale aj pre tých, ktorí sú na tom ešte horšie, ako ja. Nechcem, 
aby mi niekto povedal, že život je príliš dlhý. Je to v poriadku. 
Prečo? Pretože keď som sama, môžem si pozrieť v pokoji fot-
ky svojej rodiny a pridať ku nim nejaké spomienky, ktoré som 
si vzala z domu. A to je všetko. Dúfam, že ďalšie generácie po-
chopia, že rodina sa buduje. Stavia sa pre budúcnosť. Aby 
mala zajtrajšok vo svojich deťoch. Je to len malá splátka času 
našim rodičom, ktorí nám venovali svoj čas. Ktorý nám dali 
vtedy, keď sme vyrastali a vychovávali nás... Tak, ako sme vy-
chovali my, svoje deti. Ako som ich vychovala ja, keď som tu 
sama, zabudnutá?  

List starej mamy 

- r- 
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Áno, náš regionálny autor pán 
Ján Mäsiar takto písal všetky 
knihy o svojom rodisku a rodá-
koch. Nedávno som dostala od 
neho vzácny dar s milým ve-
novaním. Je ním kniha Návraty 
do minulosti Plachtinskej doli-
ny. Listujem v nej znova. 

Uchvátila ma úprimnou výpo-
veďou autora, ktorý je k rodné-
mu kraju a ľuďom žijúcim v 
ňom pripútaný srdcom. 
Mozoľmi vlastných rúk vy-
kopával zo zeme dôkazy o osíd-
ľovaní. Niektoré jeho nálezy 
svedčia o tom, že ich stvorili 
Slovania. Podľa historických 
prameňov píše o príchode sta-
romaďarských kmeňov v de-
siatom storočí, o tatárskych a 
tureckých nájazdoch. Uvádza 
mená rodov, ktoré vlastnili obce 
v tomto kraji. V mozaike rôz-
nych tém nájdeme aj tie ve-
nované geológii a banskej ťaž-
be v okolí Stredných Plachti-
niec. Prioritou knihy je autoro-
va výpoveď o postavení ťažko 
skúšaného pospolitého ľudu, 
medailóniky o ťažkých osu-
doch.

Som autorovou rovesníčkou. 
Práve naša generácia pozná 
prvú svetovú vojnu aj z roz-
právania otcov a dedov, naše 
spomienky na druhú svetovú 
vojnu a SNP z raného detstva 
sú stále čerstvé. Vojna, to sú 
milióny mužov odtrhnutých od 
rodín. Urobia z nich vojakov, 
ktorí na rozkaz sa chopia zbra-
ní a kráčajú v ústrety smrti. 
Ktovie, koľkí z nich nie sú 
evidovaní v štatistikách o obe-

tiach, akoby ani neboli! Vojny 
majú hroznú tvár. 
Z iniciatívy Juraja Horniaka, 
Jána Mäsiara, Štefana Benku a 
iných bol postavený pamätník 
padlých v 1. sv. vojne. Stojí pri 
pomníku SNP na Kamenči.
Odhalený bol 26. augusta 2017. 
Sú na ňom mená tridsiatich 
dvoch synov Plachtinskej doli-
ny, ktorí bojovali ,,za cisára pá-
na a jeho rodinu.“ Nebolo im 
dopriate spočinúť v rodnej ze-
mi. Ktovie, v ktorej krajine 
Európy vykrvácali, či vôbec 
majú hrob, na ktorom by nie-
kto zapálil sviecu. V Horných a 
Stredných Plachtinciach ostalo 
po nich 23 vdov a 39 sirôt. Za 
deviatimi slobodnými ronili slzy 
ich nedoľúbené lásky. Rodičia 
zostali ako stromy bez opory...
Z niekoľkých skutočných 

príbehov o vojakoch vyberá-
me tento: ,,Spomínam na 
jednu pravdu, ktorá sa 
udiala na Vŕšku, časti Stred-
né Plachtince. Po Jánovi Foj-
tíkovi ostala vdova s dvoma 
dievčatkami a dlhy. Domov 
sa vrátil jeho brat Pavel bez 
obdivoch chodidiel. Sám si 
nahradil chodidlá z dreva, 
aby sa postaral o dlžobu a si-
roty po zomrelom bratovi.“ 
Tento silný príbeh chytí za 

srdce. Jeho hrdina vô-
bec nechcel byť hrdi-
nom. Najvyšším velite-
ľom, ktorý mu kázal 
takto konať, bola jeho 
ľudskosť, svedomie, po-
cit zodpovednosti pra-
meniaci z bratskej lásky. V 
roku 2018 sme si pripome-
nuli 74. výročie vypuknu-
tia SNP a sté výročie ukon-
čenia 1. sv. vojny. V tom 
roku 11. 11. o 11. hodine 
sa rozozvučali zvony aj 

na strednoplachtinskej veži za 
32 padlých z tejto doliny. Sym-
bolom ich preliatej krvi sú ne-
vinné vlčie maky. Po skončení 
2. sv. vojny nastali veľké politic-
ké zmeny, ktoré ovplyvnili živo-

ty celej spoločnosti v druhej 
polovici dvadsiateho storočia. 
Kniha pána Mäsiara obsahuje 
množstvo konkrétnych údajov 
z toho obdobia. Sú v nej map-
ky, bohatá fotodokumentácia, 
texty piesní z oboch svetových 
vojen, tie hádam liečia, alebo 
zmierňujú bolesť duše v ťaž-
kých hodinách. Celá je postave-
ná na úcte a láske k človeku. 
Myslím si, že úcta by mala byť 
zakódovaná v človeku tak ako 
potreba dýchať. Každá ľudská 
bytosť si zaslúži úctu, zaslúži si 
ju naša Zem a všetko to, čo 
nám ponúka. 
PS: Milý Janko, ďakujem Ti za 
návraty do minulosti, ktoré tre-
ba poznať a poučiť sa z nej, tak 
ako hovorievaš Ty. 
Blahoželám k Tvojim narode-
ninám, ktoré oslavuješ na tretí 
deň v Mesiaci úcty k starším. 
Do budúcna Ti prajem, aby si 
ostal duchom mladý a tešil sa 
zo života v ďalších požehna-
ných rokoch. 
                – EVA ŠOÓŠOVÁ - 
PSS: K blahoželaniu sa pripája 
aj redakcia POKROK a Jan-
kovi Mäsiarovi želáme hlavne 
pevné zdravie a ešte mnoho 
tvorivých nápadov. 

Ján Mäsiar sa narodil v roku 1939 a do súčasnosti žije v Stredných Plachtinciach. Po skončení základ-
nej školy pracoval na rôznych  miestach v okrese. Od skončenia školy sa zaujímal o regionálnu histó-
riu nielen  obce, ale i okolitých obcí. Zároveň sa venoval ochrane a tvorbe životného prostredia. Sám 
tvoril, alebo bol  spoluautorom niektorých  náučných chodníkov. Pre obce vykonal najviac práce pri 
budovaní náučného chodníka Pohanský vrch, Hornoplachtinské lazy, ako aj náučný chodník do 
Modrého Kameňa. Z príležitosti jeho šesťdesiatych narodenín mu Obecné zastupiteľstvo a starosta 
obce Stredné Plachtince udelili v roku 1999 Cenu obce Stredné Plachtince za jej zviditeľňovanie. Je 
zakladateľom a autorom Cirkevného regionálneho múzea Samuela Godru, ktoré bolo  slávnostne ot-
vorené v roku 2006 v zrekonštruovanej starej fare. Do dnešného dňa vydal niekoľko významných 
publikácií, ktoré nielen zviditeľňujú obec ale nezabúda sa v nich ani na ľudí, ktorí v nej žijú. Tou os-
tatnou je vydarená publikácia NÁVRATY DO MINULOSTI PLACHTINSKEJ DOLINY, ktorú 
graficky upravil Bc. Ján Ondrejkov. Takúto peknú recenziu k nej napísala pani Eva Šoóšová. 

S veľkou úctou, vďakou a láskou 

Krstenie novej knihy Jána 
Mäsiara s názvom Hontian-
sko - novohradské povesti, 
príhody a zbojnícke piesne.

Ján Mäsiar jednu zo svojich kníh pokrstil v kruhu svojej rodiny 
a priateľov na modrokamenskom hrade. 

Ján Mäsiar (v strede) bol celý 
život zanieteným ochrancom a 
milovníkom prírody.  
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Príloha týždenníka POKROK - SENIORI SÚ NOSITEĽMI SKÚSENOSTÍ, TRADÍCIÍ A KULTÚRY 
vyšla s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
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V roku 2015 som dopísal svoju 
druhú zbierku básní (nerátam 
z o š r o t o v a n ú 
zbierku Chodní-
kom do hvezdárne 
zo začiatku 70-tych 
rokov min. st.).
Vo Vydavateľstve 
Spolku slovenských spisovate-
ľov v Bratislave vyšla na začiat-
ku roka 2017 s vročením roku 
2016. Zbierku som písal v du-
chu úžasnej myšlienky švajčiar-
skeho básnika a spisovateľa a 
laureáta Nobelovej ceny za lite-
ratúru Eliasa Canettiho „Poé-
zia, to sú nenaplnené dobro-
družstvá Boha“.  V zbierke je 
publikovaná báseň  Čo mi po-
vedal Belbebe. Pravdepodobne 
je to prvá báseň napísaná v 
žánri sci - fi na Slovensku. V 
Básni sa rozprávam s Belbe-
bem, ktorého charakterizujem  
ako môjho vysnívaného priate-
ľa z Polárky. Z textu vyplýva, 
že je to prieskumník, ktorý pu-
tuje vesmírom a od „kvazaru 
na juhu vesmíru až po kvazar 
na jeho najsevernejšom seve-
re“ hľadá najkrajšiu planétu. 
Podľa neho je to Zem. V 
monológu uvádza všetky jej 
krásy a harmóniu medzi nimi: 
oblaky, konvalinky, moria, oce-
ány, pohoria, stromy, motýle, 
pár krásnych a najzaují-
mavejších živočíchov zo 
zvieracej ríše, menovite 
včely, vtáky a lienky. Lienky 
som v pôvodnom texte nemal. 
Do básne sa dostali až po jej do-
písaní, keď som si hlavu oprel o 
kreslo, prižmúril oči a v duchu 
som si robil malú inventúru 
textu. A vtedy som si spomenul 
na lienky. Slovo som doplnil do 
textu, papier som posunul tro-
chu ďalej z okraja stola a zas 
som zaujal pôvodnú polohu, 
aby som mohol vyšepkávať text 
a skontrolovať, či má dobrý 
rytmus. Podľa mňa mala. Vte-
dy som sa vymanil z príjemnej 
spokojnosti a otvoril oči. Len čo 
sa tak stalo, ozvalo sa tichulinké 
bzunk a – na papieri pristála 
lienka. Bol február, vonku po-
merne tuhá zima, v pracovni 

bolo teplo, nuž musela zimovať 
v nejakej škáre podobločnice. 
Sotva z nej vyletela náhodou, 
lebo sa usadila práve na dopísa-
nom slove lienka, akoby ju zo 
zimného spánku prebrala neja-
ká vyššia duchovná sila (alebo 
energia môjho podvedomia?). 
Bol som uveličený. Chvíľu som 
ju pozoroval, nadchýnal sa ňou, 
jej nádherou, ktorú ponúkalo 
jej drobnulinké tielko. Potom 
som sa jej chcel prihovoriť, čo 
sa aj stalo, ale na slová vy-
slovené šeptom nezareagovala, 
a tak som do nej jemnúčko fú-
kol. Bol to skôr výdych ako fúk-

nutie, no pre ňu to nebol závan 
teplého vzduchu, ale uragán, a 
tak zrazu vzlietla a centimetrík 
nad  papierom mávala krídel-
kami tak rýchlo, že sa nedali vi-
dieť a potom znezrady ako 
priletela, znezrady aj odletela. 
To som sa už v duchu nadchý-
nal neobyčajnosťou zážitku, 
ktorý mal pre mňa v tú chvíľu 
tvorivého dobrodružstva ducha 
veľkú veľkú cenu. Potom som 
posunul papier s básňou na 
druhý koniec stola, aby som z 
vďaky za prežitú radosť  a 
nadšenie pohladkal stôl, na kto-
rom sa báseň zrodila. A len čo 
som zaujal pôvodnú polohu v 
kresle, opäť sa ozvalo tichulin-
ké bzunk a lienka pristála – zas 
na slove lienka. To som sa už na 
ňu díval ako na drobulinkého 
anjelika.  Moje ohúrenie pokra-
čovalo. A už nijaké  fúknutie! 
Pozoroval som ju pár desiatok 
sekúnd. Odletela až potom, keď 
sa na slove,  ktoré ju pomenú-
valo, zopár ráz poobracala.
Nevídaný zážitok vo mne rezo-

noval zopár dní. Potom som o 
ňom do spomenutej básnickej 
napísal báseň. Môj biblický 
príbeh s lienkou. Všetko, čo 
som v ten deň prežil s lienkou, 
pravdepodobne ako jediný člo-
vek na Zemi, ktorého natoľko 
nadchol tento malilinký tvor-
ček, som začal považovať za čo-
si nadprirodzené, transcendent-
né, že medzi Zemou a nebeský-
mi výšinami predsa len existuje 
akási vesmírna sila, len treba 
mať šťastie, aby sme ju doká-
zali objaviť a aspoň sčasti od-
haliť. V básni som toto nad-
šenie trošku utlmil. Ukončil 

som ju verša-
mi: „Chlap-
nechlap, te-
mer mi vy-
hŕkli slzy od 
dojatia. Viete, 

ako je dobre, myslieť vždy len 
na to najlepšie?“
Ani nie o trištvrte roka nato, v 
deň Všechsvätých, sme išli v 
aute s mladším vnukom Lej-
kom a dcérou Zlatkou na pr-
šiansko-dolinský cintorín zapá-
liť sviečky na hroby mojich 
starých rodičov, krstného otca  
Š. Püšpökyho, skvelého člove-
ka, ale aj na hroby ľudí, s kto-
rými som v Doline a na Pršiach 
prežíval detské prázdniny. Už 
neviem prečo a za akých okol-
ností, cestou ta mi zišiel na um 
môj príbeh s lienkou a poroz-
prával som ho ani nie desaťroč-
nému vnukovi. Bol nadšený. A 
ja tiež. Potešilo ma, že pochopil 
jeho podstatu. Doteraz si pres-
ne pamätám, ako naň zareago-
val: „Dedko, to bolo krásne.“ A 
to bolo iba prelúdium. Na cin-
toríne na múriku okolo hrobu 
starých rodičov (po otcovi) na-
šiel – lienku! Žiaľ, už bola mŕt-
va. A tak sa rozhodol, že ju po-
chová. Pod múrikom papieč-
kom vyhrabal menšiu jamku, 
položil do nej toho krásneho 
chrobáčika, prekryl ho zemou, 
z dvoch papiečkov a stebla trá-
vy urobil kríž a ten zapichol do 
suchej pôdy... O pár dní nato 
som doma v pracovni robil 
menšie zmeny s prekladaním 
fasciklov s poznámkami a vý-
strižkami z novín. Vtedy som 
natrafil na starší nástenný 
kalendár so súborom fotografií 
– ako inak – lienok. 

Lienka  
(Jeden z najtajuplnejších zážitkov môjho života)

PaedDr. JÁN FEKETE 

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

Fotograf odviedol skvelú prácu – boli to umelecké diela, par excel-
lance. Kalendár som hneď vybozkával ako prvú knihu, čo mi pred 
dávnymi rokmi vyšla v martinskej Osvete. Nato prišlo na rad roz-
hodnutie, že ho budem mať nad posteľou. Vybral som si fotografiu 
s dvojicou lienok, podľa veľkosti asi mamy s dieťatkom, ako sa 
štverajú po steble trávy do nebeských výšin. Pod nimi sa o steblo 
držia kvapky rosy v približnej veľkosti lienok. Niet dňa, aby som sa 
na ne nezadíval, nepohladkal ich. Sú mojou hostiou,  prijímanou 
dlaňou a očami a cez ne celou dušou.  
                                                                         – PaedDr. JÁN FEKETE - 
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Nebojte sa ísť za tým, po čom 
túžite. Verte v seba, svoje 
schopnosti, ktoré ste začali 
podceňovať. Všetko je o viere 
a tú by ste si mali zachovať a 
pestovať ako kvetinku. Prídu 
dni, počas ktorých to bude pre 
vás nevyhnutné. Prídu skúšky, 
počas ktorých by ste si mali ve-
riť a ukázať všetko, čo vo vás 
je. Nezabúdajte na morálku, 
ktorej pokles vám po tieto dni 
hrozí. Ukážte svoju pravú tvár 
a vyhnite sa akýmkoľvek po-
kleskom, ktoré by vás mohli 
počas nasledujúceho obdobia 
ťažiť a ničiť. Očakávajte ne-
očakávané a reagujte prirodze-
ne bez akéhokoľvek afektu, za-
chovajte si vlastnú tvár.  

Unikáte pred skutočnosťou a 
snažíte sa určité fakty za-
hrabať pod koberec a tváriť 
sa, že neexistujú… dokedy to 
mienite vydržať? Postavte sa 
voči tomu a konečne si to 
vnútorne vyriešte. Odbremeň-
te sa od toho a budete znovu 
cítiť chuť a pôžitok z každého 
dňa. Pracovne sa pripravte na 
rôzne kurzy, vzdelávanie a do-
pĺňanie vedomostí, ktoré bude 
od vás vedenie požadovať, od-
porúčame nezaujať záporný 
postoj. Únavu, ktorá vás bude 
atakovať, zaženiete v rodin-
nom kruhu alebo pri veciach, 
ktoré sa vám postarajú o vy-
čistenie hlavy (prechádzky, 
čítanie a pod.). Nemusíte sa 
báť ani výziev, preto sa do 
nich bez zaváhania pustite.  

Budete vystavení klamstvám a 
zavádzaniu, preto je potrebné, 
aby vaša intuícia a predvída-
vosť fungovala na sto percent. 
Prezieravosť vám pomôže k 
tomu, aby ste urobili určité 
opatrenia, ktoré vás akýmsi 
spôsobom uchránia pred niečím, 
čo sa kuje za vaším chrbtom. 
Verte tomu, za koho by ste dali 
ruku do ohňa, inak v os-
tatných prípadoch naozaj po-
zor. Jeden pokus príde zvonka 
a cieľom bude nahlodanie va-
šej istoty, ktorou sa prezentu-
jete a komu idete poriadne na 
nervy. Nedajte sa zneistiť. Pre 
toto obdobie bude pre vás 
prínosné, ak budete šliapať už 
po vychodených cestičkách.  

Už známa karta Strom vám 
dáva na vedomie fakt, že vaša 
životná sila vychádza od kore-
ňov, tak sa zamyslite, kde sú 
tie vaše – je to srdce, rozum, 
duša? Je najvyšší čas, aby ste 
ju začali znovu naplno využí-
vať a objavili jej pozitíva – za-
budli ste na ňu, vďaka čomu 
ste chradli všeobecne ako 
ľudia, preto urobte túto, pre 
vás prínosnú zmenu. Spolu s 
touto obnovou prichádza ruka 
v ruke univerzálna plodnosť, 
úspech, zdar, kreativita a záro-
veň aj obdiv od ľudí vo vašom 
okolí. Je čas, aby ste sa stali 
znovu zelenými ako zdravý sil-
ný rodiaci strom, ktorý vo svo-
jej korune ukrýva krásu, nád-
heru a zároveň je útočiskom 
pre slabších, presne tak, ako 
útočisko u vás hľadá veľa 
iných ľudí.  

 
Prišli dni, kedy sa u vás znovu 
objaví hrejivá iskrička všetké-
ho, čo v sebe ukrýva slovo šťa-
stie. Využite tento priestor na 
to, aby ste napredovali v sme-
roch, v ktorých ste pokrivká-
vali alebo tam, kde ste mali 
pocit, že sa vám nedarí. Mož-
ností je neúrekom, preto to 
využite, odzrkadlí sa to aj na 
vašich pracovných úspechoch 
a zdaroch, podčiarknutých 
zvýšenou a od hviezd podpo-
renou komunikačnou schop-
nosťou. Dôležitá je aj nezišt-
nosť v konaní a zároveň príliš 
nevykúkajúce ego, ktoré by sa 
hneď postaralo o zavretie 
hviezdneho kohútika, ktoré k 
vám to šťastie pustilo.  

Do pracovného víru ste skočili 
priam strmhlav. Je vôbec nie-
čo, čo robíte v rovnováhe? 
Vždy sa snažíte ísť na plný 
plyn, preto sa vám potom 
stane, že z ničoho nič zostanete 
stáť a vy sa čudujete prečo. 
Netlačte príliš na pílu a zvoľte 
určité pozvoľnejšie tempo, 
ktoré postupne gradujte a tým 
sa vyhnete akémukoľvek vy-
hasnutiu, negatívnemu zvratu 
a zlomu. Keď si to osvojíte, ne-
bude existovať žiadny prob-
lém, ani prekážka. Máte naj-
lepšie dispozície na to, aby sa 
vám v práci, na ktorú ste sa 
zamerali, darilo k spokojnosti.  

Opatrnosti nikdy nie je dosť a 
pri vašom znamení to po tieto 
dni platí úplne. Zamračilo sa 
nad vašimi hlavami, čo sa pod-
píše aj na vašej nálade a zadu-
manejšom naladení. Do ničoho 
prevratného sa nepúšťajte, po-
kiaľ by ste mali ísť sami proti 
sebe a nešli by ste v korešpon-
dencii a v súlade so svojimi 
pocitmi. Znovu je tu čas, aby 
ste príliš nevytŕčali z davu a 
tým zbytočne na seba neupo-
zorňovali. Preto si žite tento 
týždeň bežným a stereotypným 
spôsobom, čím sa vyhnete 
akýmkoľvek komplikáciám a 
„potýčkam“, ktoré pre vaše 
znamenie číhajú priam za kaž-
dým tmavým rohom.  

Pekný týždeň plný milých 
chvíľ a situácií. Vôbec nemusí-
te byť ustráchaní, práve na-
opak, je čas, aby ste nejakú ak-
tivitu vyvíjali aj vy a všetku 
pasivitu hodili za chrbát. Vy-
chutnávajte si všetko plným 
priehrštím a tešte sa z každej 
maličkosti, ktorú vám život 
prinesie a prihrá. Napriek to-
mu, že počasie je pochmúrne, 
vy sa môžete tešiť na pestrosť 
dní a poriadne si to vychutnaj-
te a aj do zásoby, z ktorej bu-
dete určite čerpať. Nadopujte 
sa dobrou náladou, optimiz-
mom a radosťou, ktoré vás ve-
dú presne tým smerom, kam 
sa snažíte dlhodobejšie dostať. 
Vaším každodenným sprievod-
com by mal byť úsmev.  

Ruka hore a ide sa baviť, za-
bávať, radovať a tešiť sa v 
kruhu blízkych priateľov, kto-
rých budete pravidelne každý 
deň vyhľadávať. Prebudí sa vo 
vás spoločenská šelma a zláka-
jú vás večerné podniky miest 
alebo párty, ktoré budú 
usporiadavať kamaráti. To 
všetko je v poriadku a bude to 
silnejšie ako vy, ale ubezpečte 
sa, že to pôjde s pochopením a 
akceptovaním vášho partnera 
/ky, inak vám hrozí zbytočná 
hádka a rozpor. Takže, bavte 
sa, ale pozor na skĺznutia typu 
– nie za cenu vášho vzťahu, 
opatrnosť sa kladie aj na poží-
vanie alkoholu a samozrejme, 
aj prehnané míňanie ťažšie 
našetrených peňazí.

Láska, partnerstvo, neha, 
romantika – to je presne to, čo 
pre vaše znamenie vyšlo a čo 
by ste vo svojom živote mali 
privítať, rozdúchať a rozprú-
diť. Vaša vnútorná emocionál-
na chladnosť aj ťažké alebo 
obmedzené prejavovanie citov 
a pocitov sa poriadne podpísa-
la práve pod vzťahy a to nielen 
partnerské, ale aj priateľské. 
Teraz sa vám otvorila brána, 
kedy vaše city budú z vás 
priam sršať ako gejzír, preto 
tento zdroj využite. Prejavujte 
všetko, čo cítite bez akýchkoľ-
vek škrupúľ a pocitu zahanbe-
nia, padne to obojstranne na 
úrodnú pôdu, smelo do toho.  

Máme tu emocionálne, vnútor-
né analyzovanie a nespokoj-
nosť. Nech sa deje čokoľvek, 
po tieto dni sa budete cítiť 
akosi nepochopení a osamelí, 
budete prepadať vlastnej seba-
ľútosti, ktorú by ste mali stop-
núť hneď na začiatku, keď sa 
objaví. Zaujímavé sú záležitos-
ti v prepojení na prácu, tu by 
sme odporučili zaujať neutrál-
ny postoj a nestrkať nos do zá-
ležitostí, kde vy osobne nefigu-
rujete, inak si odnesiete za iné-
ho niečo úplne zbytočne. Jedi-
né, čo sa udeje, je to, že vás to 
rozhodí a rozčúli priam „do 
vývrtky“ a to naozaj nepot-
rebujete. Obhajujte v prvom 
rade seba a nie iných, pokiaľ 
na sto percent neviete, kde 
pravda v skutočnosti vlastne 
je.  

Strácate sa v spletitosti života, 
máte v sebe veľmi rýchlo sa 
meniace pocity, ktoré je ťažké 
dostať pod kontrolu. Vaša 
ostražitosť sa stále sústreďuje 
na okolie, od ktorého stále čosi 
očakávate a pritom ani sami 
neviete čo. Karta zobrazuje 
muža – pána – elegána, ktorý 
práve dostal správu vo forme 
listu. Naznačuje, že čoskoro 
dostanete odpovede na veľa 
nezodpovedaných otázok, po 
ktorých ste stále podvedome 
pátrali a ktorých nevedomosť 
vás ťažila. Je nutné, aby ste 
nabrali veľa síl, lebo pred va-
mi je dlhé schodisko (cesta 
hore), ktoré je potrebné zdolať 
na to, aby ste dosiahli svoj 
cieľ, nech je akýkoľvek. 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. Škorpión

24 .10. − 22.11. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 
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– dlažby, zatepľovanie, 
    bytové jadrá, stierky 
    a plávajúce podlahy. 

np – 421

Vykonávam 
murárske práce 

np - 706 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.

ŽALÚZIE NA
VAŠE OKNÁ

 Prerábky bytov, 
interiérov domov na kľúč 

(voda, plyn, elektrika),
 plávajúce podlahy, sadro-
kartón, strojové striekanie 
stien interiérov.
 0915 859 376      np – 756

 Vykupujem 
staré kroje a šatky 
kašmírové, 
brokátové a štofky 
a odkupujem 
starožitnosti.  

  0908 627 952.       np – 422

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

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

n
p

 -
 7

85
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

 Hľadám si prácu na opatro-
vanie osôb počas dňa, aj ťažšie 
stavy, ošetrenie pooperačných 
rán a dekubitov a pod. 
Kdekoľvek v okrese V. Krtíš. 
  0905 680 826            np – 781 

   
 Predám záhradku 400 m2. 
 0905 958 804             np– 669

 Kúpim garáž v blízkosti 
mesta, alebo v meste Veľký Kr-
tíš.
 0908 853 198            np – 773

 Kúpim pozemok alebo záh-
radku (okolo 10-15 árov) v blíz-
kosti mesta alebo v meste V. 
Krtíš, vhodný na záhradkár-
čenie alebo včelárenie.
 0908 853 198             np – 774

 Ponúkam nebytové priesto-
ry v Modrom Kameni, oproti 
Červenému vínu.
 0903 399 775             np – 777

np
 –

 7
11

 0905 790 110  

Ponúkame 

 Brikety z tvrdého dreva 
     od 168 €/ paletu,
 Metrovicu z tvrdého dreva 
     375 €/ 1prm,
 Štiepané ukladané drevo 
     63 €/1 prm. 

 Prenajmem 1 izbový byt  na 
Nemocničnej ulici vo Veľkom 
Krtíši.
 0905 413 946             np – 778

P o n u k a  
s l u ž i e b

  Zberateľstvo

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky. 
Cena 1 prm 60 € s dovozom. 
 0902 298 511  np – 710

 0905 256 428      np - 7101

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

Predám
ihličnaté triesky
na rozkurovanie 
1 vrece (5 kg/4 €). 

 0902 298 511

np - 7102

Burza práce

Nehnuteľnosti

Realitná kancelária
Nemocničná 3 (stará slobodáreň) 
Veľký Krtíš, Ing. Milan Chamula
mobil:  0905 358 389, 
e-mail: nataly.reality@gmail.com
ponúka na predaj:

 Vinica - dom na slnečnom 
mieste. Kuchyňa, 3 izby, kúpeľ-
ňa a WC,  garáž, pivnica, poze-
mok 776 m2.       Cena: 67 000 €

 Hrušov - dva kamenné, čias-
točne zrekonštruované domy, 
elektrina, voda. Vhodné na cha-
lupu. Len spolu.         
                              Cena: 43 000 €

 Veľký Krtíš - jeden pozemok 
3963 m2 pri križovatke Selce.  
Vhodný na zriadenie záhrad-
kárskej osady. Cena: 8 000 € 
(dohoda možná)
 Veľký Krtíš – prenájom bytov
Dlhodobý prenájom 1-izbových
bytov pre zamestnancov, 37 m2, 
2 lodžie, komora a pivnica.
Cena: 270 €/os./mes.

  np-743

    S p o ľ a h n i t e   s a    ! 

Ponúkame všestranné realitné 
služby, kvalitné  finančné 
poradenstvo, odbornosť, 

starostlivosť o klienta, 
vypracovanie kvalifikovaného 

odhadu pri dedičských 
konaniach. 27 úspešných rokov 

v realitách je našou vizitkou.
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 Predám rodinný dom so záh-
radou v Hrušove, 820 m2. Cena 
dohodou
 0907 534 530, 
 0905 228 685.            np – 795

 Prenajmem nebytový pries-
tor vo V. Krtíši na SNP 10 (nad 
Primabankou).  Možnosť pre-
najať 2 miestnosti dokopy (250 
€ vrátane energií a internetu), 
resp. samostatne. Vrátane ku-
chynky a predsiene.
 0911 674 346              np - 800

* Predám obývačku – skrin-
ková zostava, starožitnú skriňu 
a dubový stôl, šijací stroj na sú-
čiastky (Zinger). 
 0915 031 667              np - 751

 Darujem šľapací skrinkový 
šijací stroj (funkčný).
 0911 895 504            np – 786

 Predám TV SAMSUNG 
LE37B652, 37-palcový (94 cm).
 0905 919 578            np – 787

  Auto - moto

Zariadenie do  
domácnosti

 Prenajmem 1 – izbový byt. 
 0948 013 701          np – 764 

 Predám zachovalé plechové 
disky 5,5 x15; 4x10. 
          Cena dohodou. 
 0908 938 733            np – 762

 
 Predám Daewoo Lanos, cena 
dohodou. 
 0918 124 641              np – 769

 Predám nové zimné gumy 
na diskoch 5x112, R 15, tiež 
predám elektróny 5x112, R 19.
 0907 313 332              np– 801

Predám Škodu 120 GLS,
 r. v. 1985 
s prívesným vozíkom. 
Cena dohodou. 
 0911 264 102   
                       np – 668

np
 –

 7
32

 0908 912 928

 Vykúpim
(do 500 EUR) staré motorky, 
staré autá, aj vo veľmi zlom 
stave alebo nekompletné 
(nepojazdné). 
Aj na náhradné diely. 
Zn. JAWA, ČZ SIMSON, 
Babeta, Stadion, Škoda. 

 Predám NISSAN TERRA-
NO II, r. v. 2001, STK a EK 
do 6/2022 197 350 km. Vozi-
dlo má vynikajúci motor 2,7 
TDi 92 kw. Náprava bez pro-
blémov. Pneumatiky z roku 
2019. Karoséria 3/4 vozidla po 
GO karosérie v roku 2019. 
         CENA DOHODOU.
 0905 461 790          np - 752

Kúpim staré motorky znač-
ky JAWA, ČZ, SIMSON, 
STADION (aj diely). Tiež 
kúpim staré československé 
vzduchovky, akékoľvek.
 0902 074 985         np - 788

 

 Predám trojkolesový bicykel 
značky Kvasnica a spol. 
                 Cena: 150 €. 
 0905 461 790             np - 753

 Predám šteniatko border kó-
lie, kozy, ovce a perličky.
 0907 232 141             np – 749

 Predám zajace.
 0915 673 400              np - 768
 
 Predám mladých kohútov a 
teliatko býčka.
 0903 399 775             np – 776

Poľovníctvo 
rybárstvo

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

60
9

  Poľnohospodárstvo

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 domáce konzumné 
zemiaky. 
  0908 923 039          np – 785

 Predám brojlerové kurence, 
cca 2 kg. Cena: 3,5 €/ks.
 0918 615 842              np - 796

 Predám ruanské kačky, 
králiky, štvormesačné kurence 
a okrasné holuby. 
 0911 154 680              np – 797

 Predám malotraktor VARI 
aj s príslušenstvom.
 0907 858 643              np - 804

 Hľadám kamaráta pre svoj-
ho 12-ročného syna. Má rád 
prírodu a hry na mobile. Zn. 
VK.  0910 664 145     np – 761

 Hľadám pani na občasnú 
výpomoc v domácnosti. Nechať 
SMS.
 0951 772 049             np – 759

 Hľadám človeka, ktorý by 
do CD dopísal doplňujúce texty 
(knihy). Platím.
 0949 158 054              np – 760

 Predám strešnú krytinu.
 0907 313 332               np– 802

 Predám plachtu  9 x 4 m. 
 0907 313 332              np– 803

 Prijímame objednávky 
na rezanú kapustu. 
Možnosť dovozu.

  

 0905 497 133 np
 –

 79
9

Stroje a  
náradie

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

   Bicykle

   Rôzne

np
 - 4

12

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 
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Vo štvrtok 7. októbra zadržala 
Národná kriminálna agentúra 
v Lučenci tri osoby, ktoré boli 
podozrivé z drogovej trestnej 
činnosti. Ako neskôr uviedol 
Michal Slivka, hovorca Prezí-
dia Policajného zboru, prísluš-
níci NAKA vykonali domové 
prehliadky a prehliadky iných 
priestorov s cieľom zadoku-
mentovať závažnú drogovú 
trestnú činnosť. Následne v 
utorok 11. októbra informovala 
polícia, že  vyšetrovateľ národ-
nej kriminálnej agentúry ob-
vinil tri osoby z drogovej trest-
nej činnosti, ktoré skončili v ru-
kách polície, aj s drogami, po-
čas protidrogovej akcie TRÉ-
NER. Podľa vyjadrenia Poli-
cajného zboru mali obvinení 
zabezpečovať pervitín a dis-
tribuovať ho dílerom a konzu-
mentom od roku 2018 aj do 
nášho okresu. Pôsobiť mali ale 
na celom juhu stredného Slo-
venska, od okresov Zvolen, Det-
va, Lučenec, Poltár, Rimavská 

Sobota až po Revúcu. „Vy-
konali sme domové prehliadky 
a prehliadky iných priestorov, 
ako aj zadržaných osôb. U 
jednej z nich sme našli takmer 
100 g drogy. Išlo o pervitín vy-
sokej kvality a čistoty, z ktorého 
by bolo možné pripraviť 1 900 
dávok v hodnote 5-tisíc eur. 
Zaistili sme tiež zariadenia a 
prostriedky na váženie a 
balenie drog spolu s 81-tisíc eur 
v hotovosti, kde máme dôvodné 
podozrenie, že sú výnosom z 
drogových obchodov,“ objasni-
la polícia. Medzičasom už vy-
šetrovateľ obvinil Jána B. (49) z 
Gregorovej Viesky, Eduarda B. 
(37) z Tomášoviec a Petra L. z 
Lehôtky. „Sudca pre prípravné 
konanie vzal všetkých troch do 
väzby. V prípade dokázania 
viny hrozí jednému z nich trest 
odňatia slobody na 10 až 15 ro-
kov, u dvoch na 3 až 10 rokov,“ 
doplnila Polícia Slovenskej re-
publiky.                        

Pervitín mali distribuovať aj do nášho okresu 
Dve nehody, 

jedno zranenie 
Ako sme vás informovali v 
minulom čísle, do konca októb-
ra sa kompletne opravuje cesta 
medzi Veľkým Krtíšom a 
Čebovcami. Nevieme, či ju bu-
de následne niekto 
aj slávnostne otvá-
rať a krstiť, ale do-
pravnou nehodou 
už tento úsek „pokrstený“ bol. 
Pri dopravnej nehode za obcou 
Príbelce v smere na Čebovce, 
ku ktorej došlo vo štvrtok 7. ok-
tóbra, zasahovali aj hasiči. Tí 
po príchode na miesto nehody 
zistili, že automobil tvorí pre-
kážku v jednom jazdnom pru-
hu. Príslušníci na mieste zásahu 
zabránili úniku prevádzkových 
kvapalín, vykonali protipožiar-
ne opatrenia a po zdokumento-
vaní nehody očistili vozovku od 
nečistôt a odtiahli vozidlo na 
bezpečné miesto. Pri tejto do-
pravnej nehode sa nezranila 

žiadna osoba. Naopak, jedna 
osoba sa zranila v nedeľu 10. 
októbra pri podobnej udalosti, 
a teda dopravnej nehode, ku 
ktorej došlo pri Pôtri. Na 
mieste zasahoval aj hasičský 
cisternový automobil, pretože 
vplyvom dopravnej nehody 
došlo k požiaru a automobil sa 
nachádzal prevrátený na boku 

mimo vozovky. 
Príslušníci na 
mieste zásahu 
použitím jedné-

ho vysokotlakového prúdu vo-
dy požiar uhasili, vykonali pro-
tipožiarne opatrenia, zabránili 
úniku prevádzkových kvapalín, 
do príchodu zdravotných zá-
chranárov poskytli účastníkovi 
dopravnej nehody predlekár-
sku prvú pomoc. Po zdoku-
mentovaní dopravnej nehody 
príslušníkmi PZ príslušníci 
HaZZ odtiahli vozidlo na bez-
pečné miesto a očistili vozovku 
od nečistôt.

- Zdroj: pplk. 
Ing. DUŠAN  DRIENOVSKÝ -

HASIČI 150

V praxi to ale znamená, že nie-
koľko súdnych obvodov bude 
zväčšených, pričom sa v niekto-
rých mestách vytvoria detašova-
né pracoviská. Dostupnosť 
súdov pre občanov tak bude hor-
šia, na pojednávania sa bude 
cestovať oveľa dlhšie. Na novej 
súdnej mape, ktorá by mala 
platiť od 1. januára 2023, už 
nefiguruje ani Okresný súd vo 
Veľkom Krtíši, ktorý by sa mal 
zrušiť, pričom centrom obvodu 

všeobecného súdu, sídlo sud-
cov civilnej, trestnej a rodinnej 
agendy by sa pre obyvateľov 
nášho okresu stal Lučenec.

Petícia je už na 
ministerstve 

V stredu 13. októbra dopolud-
nia vyjadrili nesúhlas proti na-
vrhovanej reforme aj zamest-
nanci veľkokrtíšskeho okres-
ného súdu, ktorí svoju prácu 

medzi 9.30 a 10.00 hod. preruši-
li a zhromaždili sa pred budo-
vou súdu. Ako nám zamestnan-
ci súdu povedali, ak návrh prej-
de, budova súdu by vo V. Krtíši 
zostala prakticky prázdna. 
Okrem účastníkov konaní by 
sa zrušenie súdu výrazne týkalo 
aj jeho 42 zamestnancov, kto-
rým bolo povedané, že je pre 
nich miesto v priestoroch súdu 
v Lučenci, no asi 10 pracov-
ných miest (podateľňa, infor-

mačné centrum) by bolo 
zduplikovaných, a teda prav-
depodobne nepotrebných. 
Proti návrhu Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej re-
publiky pred časom vznikla aj 
petícia - proti zrušeniu veľko-
krtíšskeho súdu sa písomne 
postavili všetci jeho zamest-
nanci, pričom dokopy sa za 
zachovanie Okresného súdu 
vo V. Krtíši vyjadrilo viac ako 
3 700 obyvateľov. Petícia bola 
medzičasom odovzdaná na 
Ministerstvo spravodlivosti.

 Reforma sa priamo dotýka aj Veľkého Krtíša 

Keďže patríme k okresom, v 
ktorých je ochota očkovať sa 
jedna z najnižších, čo sa preja-
vuje nárastom počtu chorých, 
Intervenčný tím Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej repu-
bliky v spolupráci so Záchran-
nou zdravotnou službou SR, 
príspevkovou organizáciou 
Zdravé regióny, mimovládnymi 
organizáciami a samosprávami 
organizuje v meste Veľký Krtíš 
ďalšie nízkoprahové mobilné 
očkovanie. To sa uskutoční v 
utorok 2. novembra 2021 pri 

Biokúpalisku KRTKO, a to od 
10.00 do 14.00 hod. Očkovať sa 
môžu prísť tí občania, ktorí: 
► boli dňa 24. septembra  2021 
očkovaní prvou dávkou vakcí-
ny Pfizer, 
►majú záujem o prvú dávku 
Pfizer alebo o očkovanie jedno-
dávkovou vakcínou Johnson 
and Johnson a prihlásia sa na 
telefónnom čísle  0915 889 796 
do 22. októbra, 
► neregistrované osoby s regis-
tráciou na mieste do vyčerpania 
zásob dávok očkovacej látky.  
                                     

Cieľom reformy súdnej mapy, ktorú pripravuje ministerstvo 
spravodlivosti, je vytvoriť vhodnejšie podmienky pre špecializáciu 
sudkýň a sudcov so zámerom zvýšiť kvalitu a efektívnosť súdneho 
rozhodovania, a tým aj dôveryhodnosť súdnictva. Zavedenie novej 
súdnej mapy vyplýva z odporúčaní Komisie pre efektívnu justíciu 
(CEPEJ) pri Rade Európy. 

Očkovanie pri biokúpalisku

  -Stranu pripravil Mgr. Š. KOČI-

Stále veľmi nízka zaočkovanosť, ktorá bola v polovici októbra v 
našom okrese na úrovni 38 % a veľmi rýchly rast počtu ľudí, 
ktorí sa nakazili koronavírusom od začiatku mesiaca (163 od 1. 
do 13. októbra) znamenajú, že náš okres uvoľňovanie opatrení 
tak skoro nečaká, práve naopak.

Nesúhlas s reformou súdnictva prejavili 
13. 10. 2021 tichým protestom aj zamest-
nanci Okresného súdu vo Veľkom Krtíši. 
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Otázka za 2 body: 

Meno a adresa:

1 x 2
1 x 2
1 x 2
1 x 2

1 x 2
1 x 2
1 x 2
1 x 2

1 x 2

1 x 2

Padnú v Príbelciach minimálne 3 góly?              ÁNO - NIE

1 x 2

FK Slovenské Ďarmoty – ŠK Badín
TJD Príbelce – TJ Jednota Málinec
MFK Baník Veľký Krtíš – MŠK Tisovec
TJ Balog nad Ipľom – OŠK Radzovce
ŠK Vinica – MFK Revúca
TJ Sokol Op. Nová Ves – OFK Olováry
TJ Vinohrad Čebovce – FK Veľký Blh
TJ Slovan Tomášovce – FK Jesenské
OFK Želovce – FK Lesenice
FK Bušince – TJ Prameň Dolná Strehová
TJ Družstevník K. Kosihy – FK Záhorce

Dve kolá pred koncom jesennej 
edície našej tipovačky nemôže o 
hlavnom ašpirantovi na celkové 
víťazstvo už nikto pochybovať. 
Na rozdiel od favorita na ví-
ťazstvo, favoritov na dve zvyš-
né finančné výhry je hneď  
sedem či osem.
Okruh ašpirantov sa zvýšil aj 
vďaka bodovo silnému kolu, v 
ktorom ste nazbierali od 5 do 
15 bodov. Najvyšší počet bodov 
získali v 12. kole hneď dvaja ti-
pujúci, ktorí zhodne uhádli po 
osem z desiatich zápasov. 
Redakčný žreb však určil, že ví-
ťazom kola sa stal Jozef Košík 
z Čeboviec. Výhercovi blahože-
láme a v redakcii je pre neho 
prichystaná vecná cena. Ako 
sme uviedli, v 12. kole sa vám 
darilo tipovať jednotlivé vý-
sledky pomerne úspešne, o čom 
svedčí aj priemer 9,9 bodov. 
Mimochodom, maximálne ste v 
tomto kole mohli získať až 20 
bodov. Správnou odpoveďou 
na bonusovú otázku mala byť 
možnosť NIE, pretože Vinica 

skórovala v zápase s Veľkým 
Blhom len jedenkrát. Správne 
na bonusovú otázku odpovedali 
ôsmi tipujúci.
Čo sa týka organizačných po-
kynov, dohrávka 10. kola V. li-
gy sk D. medzi Hnúšťou a Vini-
cou sa odohrá len v utorok 19. 
októbra, a tak tento zápas zará-
tame do tipovačky až v jej záve-
re. Rovnako tak až po odohratí 
tohto zápasu spoznáme aj víťa-
za 11. kola našej tipovačky.
Ako iste mnohí viete, v nedeľu 
17. októbra sa TJ Ipeľ Balog 
nad Ipľom stretol s Jesenským 
na domácej pôde, pričom v pô-
vodnom rozlosovaní sa malo 
hrať v obci z okresu R. Sobota. 
Informácia o zmene miesta 
zápasu bola v spravodaji SsFZ 
uverejnená už po našej uzávier-
ke, a tak tento zápas do tipo-
vačky nezapočítame. Namiesto 
toho na tiket posledného 14. 
kola uverejníme o jeden zápas 
naviac.
                                     -ŠK- 

O ničom ešte nie je rozhodnuté 

M. Varholák, ml., S. Ďarmoty 119
O. Cífer, V. Krtíš 110
P. Marčok, Senné 110
J. Nemčok, Záhorce 110
Š . Korbeľ, M. Krtíš 109
J. Pažitka, V. Krtíš 108
M. Mázor, V. Krtíš 108
V. Furáková, M. Straciny 106
A. Boľoš, V. Krtíš 104
T. Rybár, V. Krtíš 103
K. Varanaiová, V. Krtíš 103
P. Baláž, V. Krtíš 101
E. Ádam, V. Krtíš 100
D. Sedlačková, D. Plachtince 98
J. Samson, Sklabiná 97
S. Mačuda, Dúbrava 97
J. Macka, Záhorce 95
T. Hrenák, V. Čalomija 94
P. Mesároš, Sklabiná 91
I. Lukács, ml., S. Ďarmoty 91
M. Penksa, V. Krtíš 90
J. Pavlík, Lesenice 90
M. Mericová, Vrbovka 90
J. Košík, Čebovce 89
Ľ. Matikovský, Obeckov 84
A. Mesároš, V. Krtíš 82
Ľ. Dibala, V. Krtíš 78
L. Samson, Sklabiná 64

Poradie tipovačky po 12. kole

II. liga mladší žiaci U13, 
dohrávka 8. kola

 MFK Baník V. Krtíš – FK 
Iskra Hnúšťa 7 : 0 (3 : 0), góly: 
D. Oláh 4x, R. Miksa 2x, L. 
Macková.
Zápasy 11. kola mužstiev U13 
a U15 sa 10. októbra v Revúcej 
neodohrali a boli odložené na 
neurčito. Mladí futbalisti klubu 
z okresného mesta tak využili 
voľný víkend a strávili ho spo-
lu na zápase v Žiari nad 
Hronom, kam prišli povzbudiť 
slovenskú reprezentáciu do 19 
rokov. V zápase proti rovesní-
kom z Holandska naši repre-
zentanti zvíťazili 2 : 1 gólom v 
nadstavenom čase.

4. liga žiaci, 7. kolo
 FK S. Ďarmoty – TJ Druž-
stevník Sklabiná 5 : 3 (5 : 1), 
góly: D – V. Tóth 3x, D. Dudáš, 
N. Nagy, H – R. Štrbík, P. Du-
dáš, Ľ. Tóth.
 TJ Inter Bátorová – FK 
Lesenice 0 : 16 (0 : 6), góly: L. 
Belá 5x, G. Kováč 4x, M. Pász-

tor 3x, S. Kisely, L. Balga, S. 
Galčík, K. Rimóci, 
 TJ Partizán Hrušov – FO 
Malé Zlievce 2 : 3 (1 : 1), góly: 
D – D. Kováč, M. Kováč, H – 
T. Horváth 2x, A. Bišťuť, 
 FK Bušince – TJ Prameň D. 
Strehová 4 : 3 (3 : 1), góly: D – 
J. Šarközi 2x, L. Hegedus, J. A. 
Kováčová, H – J. Gašpar, M. 
Kurec, D. Oláh.
Najlepší strelci: Lukáš Belá 
(FK Lesenice) 15 gólov, Gregor 
Kováč (FK Lesenice) 14 gólov, 
Jozef Gašpar (TJ Prameň D. 
Strehová) 11 gólov.  

IV. liga dorast, 11. kolo
 11. kolo: MFK Baník V. Kr-
tíš – FKM Tornaľa 3 : 2 (1 : 0), 
góly: R. Horváth, K. Horváth, 
J. Báťka.

6. liga dorast U19, 
dohrávka 3. kola

 TJ Vinohrad Čebovce – FK 
S. Ďarmoty 3 : 1 (3 : 0), góly: D 
– E. Danko, R. Oláh, M. 
Koncz, H – K. Vlkolenský.
Najlepší strelci: Rayen Jakab 
(TJ Vinohrad Čebovce) 7 gó-
lov, Boris Horváth (FK S. Ďar-
moty) 6 gólov, Nikolas Mirga a 
Mário Ďörď (obaja TJ Vino-
hrad Čebovce) po 5 gólov.

Prípravka U11, 6. kolo
 FO M. Zlievce – FK Leseni-
ce 0 : 10 (0 : 2), góly: M. Dudáš 
7x, F. Dudáš, N. Hulec, J. 
Klačo,
 TJD Príbelce – TJ Ipeľ 
Balog n. Ipľom 2 : 4 (0 : 1), gó-
ly: D – V. Jakabová 2x, H – T. 
Fábry 2x, S. Botoš, M. Kováč 
 MFK Baník V. Krtíš – OFK 
Olováry 2 : 4 (0 : 2), góly: D – 
S. Berky, L. Vrško, H – A. Buš-
šai 4x.
Najlepší strelci: Milan Dudáš 
(FK Lesenice) 21 gólov, 
Alexander Buššai (OFK Olo-
váry) 19 gólov, Slavomír Botoš 
(TJ Ipeľ Balog n. I.) 15 gólov.
                                             -ŠK- 

Mládežnícke výsledky 

STREDA 27. 10. 2021 
o 14.30 hod.
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- 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. 

np - 707

Ponúkame výškové práce, 
čistenie striech a fasád. 
Montážne práce 
a spiľovanie stromov.

 0948 262 007
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Výsledky IV. liga JUH 

IV. liga JUH 

Detva – Zvolen                        0:1
Poltár – B. Štiavnica              1:1
Medzibrod – Č. Balog           1:1
Pliešovce – S. Ďarmoty         3:2
Tornaľa – Príbelce                 3:3
Málinec – Hajnáčka              0:2
Badín – Šalková                     8:0
 

V.liga D

Veľký Blh – Opat. N. Ves     3:1 
Olováry – Vinica                    1:3
Balog n. Ip. – Jesenské          2:3
Radzovce – V. Krtíš               2:2
Hnúšťa – Čebovce                 1:1 
Revúca – Tomášovce             0:0
Tisovec – Buzitka                   2:1
 

Výsledky V. liga D 

Sokolíci cestovali na ďalší šesť-
bodový zápas do Veľkého Blhu  
s vedomím, že ich tu čaká veľ-
mi ťažký zápas. Ich predtucha 

sa aj potvrdila. 
Prvý polčas sa začal miernou 
prevahou hostí, ktorí si vytvori-
li 2-3 šance,  ktoré ale nepreme-

nili a domáci vďaka svojej 
jednoduchej hre strelili dva gó-
ly a prebrali iniciatívu až do 
konca polčasu.V druhej časti 
zápasu sa obraz hry otočil. Boli 
to hostia, ktorí boli jednoznač-
ne lepším tímom na ihrisku, do-
kázali však skórovať iba jeden 
krát. Domáci vo vabanku skó-
rovali na 3:1. Týmto zápasom 
sa skončila víťazná séria hostí.  
              - ROLAND ZÖLLEI - 

 TJ FK Veľký Blh - TJ Sokol Opatovská Nová Ves 3 : 1 (2 : 0)  
Nevýrazný výkon sokolíkov 

Rozhodoval: Mózer, Vrábeľ, Račko pred 50 divákmi; Gól za 
Opatovskú Novú Ves: Sokol 62.́ ;  Zostava Opatovskej Novej 
Vsi: Ohajda, Balla, Berecký (K), Tóth, Török, Sokol, Toman, 
Petrus, Mihálik, Višniar, Horváth, náhr.: Kováč, Buriš. 

Baník prišiel k priamemu 
súperovi o postup s cieľom 
podať čo najlepší výsledok. 
Okrem mužstva do Radzoviec 
prišla aj početná divácka kulisa 
z Veľkého Krtíša, vrátane 
fanklubu. Zápas sa začal opatr-
ne z oboch strán. Celý prvý 
polčas šance pramenili na 
oboch stranách viac-menej po 
nakopnutých loptách. Do pek-
ných príležitostí sa dostali po-
stupne Greguš, P. Nilaš aj 
Matikovský, no mierili nepres-

ne. S jednou strelou si poradil 
aj Zemenčík, ktorý ju bezpečne 
kryl. Úvodný polčas sa niesol v 
znamení férovej hry, hralo sa 
tvrdo, ale nie zákerne. V 38.´ na 
hranici pokutového územia sa 
lopta odrazila do ruky domáce-
ho obrancu a s váhaním naria-
dený pokutový kop bezpečne 
premenil M. Nilaš. Prvú šancu 
druhého polčasu mali hostia, 
keď M. Nilaš potiahol loptu v 
protiútoku po ľavej strane, do 
prudkého centra naletel N. 

Havrila, no mieril vedľa pravej 
žrde. O dve minúty center do-
mácich spod brvna vytlačil Ze-
menčík, ktorý zneškodnil aj 
následné zakončenie z bezpro-
strednej vzdialenosti. V ďalších 
minútach zápasu sa hralo na 
polovici Baníka. V 63.´ sa na 
kraji ihriska uvoľnil Peter 
Nilaš, ktorý na hranici pokuto-
vého územia našiel úplne voľné-
ho Greguša, a ten popri vy-
biehajúcemu brankárovi zvýšil 
na 0:2. Domáci následne vrhli 
všetky svoje sily do útoku. Hlav-
ný rozhodca v 85.́  odpískal 
kontakt v pokutovom území 
Baníka a z nariadenej 11-tky 
domáci znížili na 1 : 2. Tlak do-
mácich pokračoval a následne   
vyrovnali zo zbytočného roho-
vého kopu v 94. minúte.
          – Mgr. ŠTEFAN KOČI - 

 OŠK Radzovce - MFK Baník Veľký Krtíš  2 : 2 (0 : 1) 
Šláger bez víťaza  

Rozhodoval: Horný, Dodok, Procházka pred 200 divákmi;
Góly MFK Baník: M. Nilaš, Greguš; Zostava MFK Baník: 
Zemenčík, Greguš, Dobrocký, P. Nilaš, Drienovský, M. 
Nilaš, Matuška (K), N. Havrila, Kukolík, náhr.: Baláž, 
Ádam, Ľ. Koči, Maslaňák, Bariak, Dudáš, Štefan, Š. Koči. 

a Mudroň a za domácich 
Sudor a Kamenský. Celý prvý 
polčas sa hral na nekvalitnom 
teréne, ktorý vplýval rovnako 
na hru jedného i druhého muž-
stva. V druhom polčase hostia 
v 59.´ vysunuli P. Balgu (ktorý 
zvyčajne hráva v obrane) a ten 
sa chopil šance. Obišiel obran-
cu domácich a peknou strelou 
sa hostia ujali vedenia. O desať 

minút na to si neporozumeli 
hosťujúci obranca a brankár, 
čím dali domácim príležitosť 
na vyrovnanie - 1:1. Zápas po-
kračoval vo vyrovnanom tem-
pe, bez väčších šancí na jednej 
či druhej strane. Šancu mal eš-
te striedajúci hosťujúci Kiss, 
ktorý však po akcii volajúcej 
po góle, bránu netrafil. Muž-
stvá sa nakoniec rozišli zmierli-
vou remízou, ktorá bola za-

slúžená o to viac, že hrali na 
rozmočenom a hrboľatom ih-
risku. Na túto skutočnosť však 
Čebovčania boli pripravení, 
lebo im celú situáciu objasnil 
ešte piatok manažér domácich 
M. Petrok. Za jeho informáciu 
a teda za férový prístup k súpe-
rovi mu touto cestou TJ Čebov-
ce ďakuje. 
V nedeľu privítame Veľký Blh.  
                   - ERIK FONÓD – 

 TJ Ipeľ Balog nad Ipľom – FK Jesenské  2 : 3 (1 : 2) 

Rozhodoval: Fajčík, Laššák, Hedvigy pred 99 divákmi; 
Góly za Balog: Dobos, P. Gyurász; Zostava Balog nad Ip-
ľom: Mics, Radoš, Smiknya, Rusňák, P. Gyurász (K), 
Nedela, Orem, Zolcer, Zolczer, Radoš, Doboš, náhr.: G. 
Gyurász, Benko, Molnár, Hlaváč. 

Zápas bez komentára 

1 B. Štiavnica 12 9 3 0 30:8 30
2 Badín 12 9 1 2 43:7 28
3 Poltár 12 7 3 2 16:13 24
4 S. Ďarmoty 12 6 3 3 31:16 21
5 Tornaľa 12 6 1 5 16:27 19
6 Príbelce 12 4 5 3 18:17 17
7 Málinec 12 5 1 6 21:20 16
8 Hajnáčka 12 4 3 5 12:23 15
9 Detva 12 3 4 5 10:14 13

10 Šalková 12 4 1 7 15:28 13
11 Medzibrod 12 3 2 7 15:18 11
12 Pliešovce 12 3 1 8 20:26 10
13 Zvolen 12 2 3 7 11:24 9
14 Č. Balog 12 1 5 6 9:26 8

1 V. Krtíš 12 10 1 1 36:12 31
2 Radzovce 12 8 4 0 37:8 28
3 Jesenské 12 6 4 2 34:18 22
4 Tomášovce 12 5 4 3 20:18 19
5 Olováry 12 5 3 4 24:22 18
6 Revúca 12 5 2 5 34:18 17
7 Tisovec 12 5 1 6 18:28 16
8 Čebovce 12 4 2 6 23:24 14
9 Vinica 11 4 2 5 16:17 14

10 Buzitka 12 4 1 7 21:37 13
11 Hnúšťa 11 3 3 5 20:24 12
12 Op. N. Ves 12 4 0 8 20:37 12
13 B. n. Ipľom 12 3 2 7 23:32 11
14 V. Blh 12 2 1 9 10:41 7

Na obidvoch stranách sa hral 
celkom slušný zápas. Nakoniec 
situáciu nezvládli rozhodcovia, 
čo však vedenie domáceho 
mužstva nechce komentovať. 

Hostia sa ujali vedenia v 10. 
minúte, pričom v 24. minúte 
svoje vedenie už aj navýšili na 

0 : 2. Kontaktný gól domácich 
strelil Dobos v 36. minúte. V 
prvom polčase videli po jednej 
žltej karte hráči obidvoch muž-
stiev. V úvode druhého polčasu 
sa „žltilo“ pred očami domáce-
ho Rusňáka a Orema, za od-
kopnutie lopty dostal žltú kar-
tu aj hosťujúci Puška, ktorý 

ale v 65. minúte strelil aj gól a 
hostia tak znovu viedli o dva 
góly. Ako do zápisu o stretnutí 
napísal hlavný rozhodca, za 
hrubú verbálnu urážku arbit-
rov videl v 68. minúte červenú 
kartu strelec domáceho gólu 
Dobos. O tri minúty sa do šatní 
predčasne porúčal aj ďalší do-
máci hráč – G. Gyurász, ktorý 
bol vylúčený za surovú hru. 
Domáci kapitán P. Gyurász 
znížil na konečných 2 : 3 v 85. 
minúte. Hostia v závere videli 
ďalšie dve žlté karty, a to za 
kritiku rozhodcu i za odkopnu-
tie lopty.  

-RED-

(Dokončenie zo str. 1)
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Na zápas ku dobre známemu 
súperovi z Tornale cestovali 
Príbelce s jasným cieľom bodo-
vať. Zápas začal opatrne, hralo 
sa prevažne v strede ihriska, 

čoho dôkazom bola vyrovnaná 
záloha obidvoch mužstiev. Do-
máci predsa len prekvapili, keď 
v 17.´ domáci hráč Gazda otvo-
ril skóre. Príbelce však v prvom 

polčase mali ďalšie tri vyložené 
tutovky, dve boli zmarené 
brankárom a jedna tesne minu-
la bránu domácich. 
V druhom polčase opäť z ojedi-
nelej akcie domáci v 57.´ Dr-
najom zvýšili na 2:0. Po tomto 
góle Príbelce nehodili flintu do 
žita a neúnavne bojovali ďalej, 
čoho dôkazom bol aj  gól v 79.´ 
keď  Ondrejkov znížil na 2:1. 
Keď domáci v 85.´ dali tretí gól 
Zsírosom  a upravili skóre na 

3:1, zdalo sa, že už je rozhodnu-
té, no Príbelce sa zomkli a v 
rozmedzí dvoch minút strelili 
dva rýchle góly Strapekom a 
Kurákom a odviezli si z Tornale  
cenný bod. Napriek tomu, že 
Príbelce cestovali na zápas bez 
ďalšieho zraneného hráča a ne-
využili veľké množstvo šancí, 
hrali obetavo a bojovne, za čo 
im patrí od vedenia TJD Prí-
belce veľká vďaka.  
V nedeľu privítajú Príbelce na 
domácej pôde v poslednom 
kole Málinec, čo bude pre do-
mácich aj takou malou generál-
kou pred zápasom s AS Tren-
čín, ktorý sa uskutoční dňa 27. 
10. 2021 so začiatkom o 14.30 
hod. v Príbelciach.  
                 - FILIP CELLENG - 

 F K M e s t o To r n a ľ a - T J D P r í b e l c e 3 : 3 ( 1 : 0 )  

Cenný bod z Tornale 
Rozhodoval: Markovič, Holas, Šága pred 50 divákmi; Góly za 
Príbelce: Ondrejkov, Strapek, Kurák; Zostava Príbeliec: Geregai, 
Brašeň, Ondrejkov (K), Cibuľa, Melišík, F. Celleng, Gibala, San-
toris, Strapek, Kurák, Hazucha, náhr.: Tuček, Zachar, Jakuš, S. 
Celleng, Gluch. 

Futbalisti Slovenských Ďarmôt 
povzbudení víťaznou vlnou 
piatich zápasov cestovali do 
neďalekých Pliešoviec s úmys-
lom bodovať. Nebezpečná štan-
dardka domácich v 5.´ minula 
Kaczorekovu bránu. Koncz  v 
11.´ pekne potiahol loptu 
stredom ihriska, vysunul Kriši-

cu, ktorého presný center skon-
čil na hlave Bereca a ten hlavič-
koval nad bránu. Strelu domá-
ceho Malatinca v 13.´ Kaczorek 
vyrazil na roh. Po priťuknutí 
Bereca v 23.´ Lukács vystrelil 
na bránu a jeho loptu brankár 
len s námahou vyrazil na roh. 
Ďalšia tutovka Lukácsa v 26.´ 

zostala nepremenená. Rozhod-
ca v 35.´ daroval faul domácim 
a po nakopnutí prudkej lopty 
do 16-tky doklepli domáci loptu 
do Kaczorekovej brány – čím 
sa ujali vedenia - 1:0. Polčas 
skončil nezaslúžene pre hostí 
1:0. 
V druhom polčase v 54.´domáci 
útočník vyzvŕtal obranu a po 
spätnej lopte do päťky domáci 
dali svoj druhý gól. Po rozoh-
ratí v 56.´  Tóth vrátil hostí do 
hry a stav prepísal na 2:1. O 
minútu na to predviedol nájazd 
Berec a lobom prehodil bran-

kára aj bránu. V týchto fázach 
hry hostia zatlačili domácich a 
hral sa naozaj vyrovnaný zá-
pas. Domáci vyťažili z minima 
maximum - po štandardke v 
84.´ hlavičkou  dávajú 3:1. Naj-
lepšie sa v 16-tke v 90.´ zorien-
toval Koncz  a strelil druhý gól 
hostí – 3:2. Po naskočení deväť-
desiatej minúty rozhodca hneď 
ukončil zápas. 
Hostia v zápase nevyužili 5-6 
gólových tutoviek a súper, na-
opak, premenil všetko, čo sa 
dalo, a tak futbalisti S. Ďarmôt 
odišli domov naprázdno.
V sobotu hrajú Slovenské Ďar-
moty s atraktívnym súperom z 
Badína.         - JOZEF ĎÖRĎ  - 

 TJ Tatran VLM Pliešovce - FK Slovenské Ďarmoty 3 : 2 ( 1 : 0 )  

Rozhodoval: Šlapka, Súhrada, Kolesnáč pred 200 divákmi;
Góly: H – Tóth, Koncz;  Zostava S. Ďarmôt: Kaczorek, Erdelyi, 
Horváth, Vlkolenský, Krišica, Lukács (K), Koncz, Vandornyik, 
Tóth, Berec, Mravík, náhr.: Péter, Csillik, Holub.  

Nepremenené šance sa vypomstili 

V 12. kole V. ligy sk. D privítalo 
mužstvo Olovár na svojom 
trávniku súpera – z Vinice. Do-
máci nastúpili na zápas bez 
mnohých zranených hráčov 
(Régi, Horváth, Rácz).
Od začiatku to bol vyrovnaný 
zápas. V 5.´ Kováč nacentroval 
loptu Fehérovi, ten ju posunul 
Nemčokovi, no jeho strelu 
brankár hostí chytil. Hostia 
zaútočili v 8.´, a 10.´, no šance 

Fabiána a Skabellu neboli pre-
menené. Obrana domácich pre-
padla v 12.´ pri bránení Fa-
biána a ten otvoril skóre zápasu 
– 0:1. Domáci nebezpečne  zaú-
točili v 19.´, na konci tejto akcie 
bol Hriň a jeho strela skončila 
nad bránou. Vynikajúco chyta-
júci brankár Stieranka sa vy-
znamenal v 21.´ a 24.´ pri 
,,kanonáde“ hostí, keď všetky 
lopty kryl. V 30.´ sa zranil ďalší 

kľúčový hráč domácich Čeřov-
ský. Domáci aj napriek zdeci-
movanému kádru kvôli zrane-
niam sa snažili zvrátiť stav 
zápasu, čo sa im podarilo v 43.´ 
keď Kliment prihral loptu Fe-
hérovi, ten ju naservíroval 
Máčovi a jeho strela skončila v 
bráne hostí – 1:1. 
Do druhého polčasu domáce 
mužstvo nastúpilo so snahou 
zvrátiť stav, no žiaľ v 50.´ vy-
padla z rúk lopta dovtedy 
dobre chytajúceho brankára 
domácich a Fabián zblízka skó-
roval -  1:2. Po priamom kope 
Goliana v 53.´ Fehér hlavičko-
val loptu tesne nad bránu. 
Domáca obrana vyrobila ďal-
šiu hrubú chybu v 57.´  a Halko 
zvýšil na 1:3. Strelu Hriňa v 
65.´ vyrazil Kalmár. Priamy 

kop v 68.´ označkoval tyčku 
brány domácich. Domáci mohli 
v 70.´ znížiť stav zápasu, keď 
po centri Goliana na Máča jeho 
strelu neisto chytajúci brankár 
hostí s námahou vytlačil. Lopta 
so šťastím pre neho skončila 
mimo brány. Domáci sa snažili 
o zníženie stavu aj v 73.´, keď 
veľký závar riešil brankár hostí 
držaním nohy Fehéra rukami a 
následne zahral svoje typické 
,,divadielko“ na zdržiavanie 
času a nechal sa dlhšiu dobu 
ošetrovať.  Do konca zápasu sa 
už domácemu mužstvu nepoda-
rilo zvrátiť stav zápasu a do-
máci utrpeli prehru s bojovnej-
ším mužstvom z Vinice.  
V poslednom kole jesennej časti 
V. ligy sk. D cestuje mužstvo 
Olovár na ďalšie okresné derby 
do Opatovskej Novej Vsi. 
               - BRAŇO DANKO –

 O F K O l o v á r y – Š K V i n i c a 1 : 3 ( 1 : 1 ) 

Rozhodoval: Bálint, Kaličiak, Kuchár  pred 30 divákmi; 
Góly: D – Máč, H – Fabian 2x, Halko; Zostavy: D – Stieranka, 
Kamendy, Miškei, Golian (K), Čeřovský, Kováč, Hriň, Nemčok, 
Kupček, Máč, Fehér, náhr.: Kliment, Kati, Matúška, Földi;  H – 
Kalmár, Pobori, Fabián, Halko, Skabella, B. Czibulya, Szita, 
Kahancz, Ohajda, Súth (K), Antal, náhr.: Brezovský, Ohajda, 
Zölyomi, G. Czibulya, Volkovics.  

Vyhralo bojovnejšie mužstvo 

 Po troch neúspešných kolách v 
rade Čebovce cestovali do 
Hnúšte získať body u suseda v 
tabuľke. Prvý polčas sa hral na 
šance, ktoré boli  2:2 – za hostí 
mali gólovú príležitosť P. Balga 

  FK Iskra Hnúšťa -  TJ Vinohrad Čebovce  1: 1 (0 : 0) 
Rozhodovali: Vrábeľ, Kuchár, Hanes; 
pred 50 divákmi; Gól za Čebovce: Pa-

trik Balga; Zostava Čeboviec: Bojtoš (K), A. Balga, P. Balga, Mudroň, Pál, Jakab, Boros, 
M. Koncz, R. Koncz, D. Balga, Kováč, náhr.: Kiss, Bubenčík, Cibuľa.

Spravodlivá deľba bodov  

(Pokračovanie na str. 2)
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 Predám čiastočne zrekonštruovaný dom s hospodárskou budo-
vou a záhradou v obci Záhorce. V prípade záujmu ma kontaktuj-
te na telefónnom čísle.              00421 915 851 646.      np - 805

Minimálne do nedele 24. októb-
ra je už aj náš okres v bordovej 
farbe covid automatu. Situácia 
sa však zhoršuje na celom Slo-
vensku, dôkazom je päť okre-
sov, ktoré boli dokonca zara-
dené do čiernej, a teda najprís-
nejšej fázy. Pôvodne mali prísť 
prvé čierne okresy už minulý 
týždeň, regionálni hygienici 
však požiadali, aby sa k tomu 
ešte nepristúpilo.
S prechodom do prísnejšej bor-
dovej fázy sa menia aj niektoré 
protipandemické opatrenia. Pri 
hromadných podujatiach môže 

byť v režime OTP naplnená len 
štvrtina kapacity (režime KZ 
bez limitu), na svadbách, 
karoch a oslavách sa môže zú-
častniť len maximálne 20 kom-
pletne zaočkovaných osôb, fit-
nes zariadenia sú v režime OTP 
už zakázané (KZ max. 20 osôb 
alebo 15 m2 na osobu). Ak si 
OTP režim vyberie prevádz-
kovateľ reštaurácie, konzumá-
cia v interiéri je zakázaná (KZ v 
interiéri len 4 osoby pri jednom 
stole). Kompletné opatrenai náj-
dete na webe korona.gov.sk.
                                           -ŠK-

V centre Veľkého Krtíša, na Ulici SNP 27 
(pri lekárni Aqua Viva, oproti kultúrnemu domu) 
funguje od soboty 16. októbra nové mobilné odberové miesto. 
Profesionálny prístup vám v ňom zaručia skúsení zamestnanci - 
záchranári z MOM pri Elmoure. Novootvorené MOM zároveň 
ponúka odborné poradenstvo v prípade zistenej pozitivity, ako 
aj pri prevencii proti nákaze. 
Testovanie antigénovými testami sa vykonáva novou bezbolest-
nou metódou pre dospelých aj pre deti, odber je vykonaný z 
nazálnej časti nosa (žiadne hlboké výtery), prípadne sa môžete 
dať otestovať aj zo vzorky slín.

Ponúkame: ► Ag testovanie: 5 € ► PCR testovanie samo-
platca: 60 € ► PCR kloktacie: 65 € ► Na žiadanku od lekára 
ZDARMA!
Otváracie hodiny: ► pondelok až piatok: 7.30 – 12.00 hod., 
12.30 – 16.30 hod. ► sobota a nedeľa: 8.00 – 12.00 hod., 12.30 – 
16.30 hod.

Kontakt:   0910 595 962 alebo na  FB 
     „Mobilné Odberové Miesto MOM Veľký Krtíš SNP 27“

Rozhodoval: Zaťko, Ďurčov, Görči pred 50 divákmi; 
Góly: D – Švonavec, Kollár, Sokol, Trajteľ, Weisenpacher, Koštial; 
H – Sabó; Zostavy: D – Brna, Bartko, Kminiak, Hudec (K), Jaso, 
Sokol, Švonavec, Turán, Trajteľ, Weisenpachar, Kollár, náhr.: Koš-
tial, Drozd, Michal, Javorský, Dobrocký, Hriň, Jágerský, Matúška, 
Nagy; H – Rusnák, Kajtor (K), Hlinica, Mátyás, Fedeš, Bartal, Ry-
bár, Ubrankovič, Sabó, Merica, Suchánsky, náhr.: Holoda, P. Ber-
tók, Motočka, J. Bertók, Bavko, Filip. 

Domáci už v 5.´ po krásnej 
akcii Trajteľ – Kollár - Weisen-
pacher zakončili Švoňavcom do 
prázdnej súperovej brány - 1:0. 
Úvod druhého polčasu patril 
opäť domácemu mužstvu, keď 
v 48.´ po centri Weisenpachera 
hlavou zvýšil Kollár na 2:0. 
Peknou strelou v 52.´ upravil 
Sokol skóre na 3:0.  Po centri 
Bartka v 63.´ skóroval do 

6. liga    TJ Prameň D. Strehová  - OFK Želovce  6 : 1 (1 : 0) 
prázdnej brány Trajteľ - 4:0. Po 
samostatnom prieniku v 68.´ Sa-
bo znížil  na 4:1. Po faule na 
Koštiala v 86.´ Weisenpacher s 
prehľadom premenil pokutový 
kop - 5:1. Diváci sa dočkali ešte 
jedného gólu v 89.´ Koštiaľom 
na 6:1. 
Domáci potvrdili rolu favorita a 
jednoznačným víťazstvom ne-
dali šancu hosťujúcim hráčom a 
natiahli svoju víťaznú šnúru na 
12 zápasov. 
- Ing. MIROSLAV MATÚŠKA - 

Prameň potvrdil úlohu favorita  

Rozhodoval: Dobos, Szabó, Zolczer pred 30 divákmi; Góly: D – 
Balga 2x, Z. Gemer, Cibuľa; Zostavy: D – Mišt, Velebný, Brindza, 
Korpáš (K), M. Kováč, J. Kováč, Drozdík, Červenák, Bendík, Š. 
Kováč, Števkov, náhr.: Zelenčík, Fischer, Kukula, V. Kováč, Santo-
ris; H – Molnár, Gerbár, Sztrigán, Vido, Lörinc (K), Z. Gemer, Š. 
Gemer, Klinko, Petrovský, Balga, Nagy, náhr.: Cibuľa, Kollár, 
Varga, Húšťava, Sliacky. 

Hostia sa dostali do zápasu 
hneď v úvode, keď v tretej 

minúte domáci nezvládli ofsaj-
dovú pascu a pustli stredom ob-

rany útočníka hostí P. Balgu, 
ktorý bez problémov skóroval 
na 0:1. Domáci sa snažili dostať 
do zápasu, ale hostia po indi-
viduálnom uvoľnení Z. Geme-
ra zvýšili svoj náskok na 0:2. 
Do polčasu sa opäť presadil eš-
te útočník hostí D. Balga, ktorý 
zvýšil na 0:3. 
V druhom polčase sa na ihrisku 
trochu viacej iskrilo, na čo do-
platil hráč hostí Z. Gemer, kto-

6 . l iga  TJ Part izán Hrušov – TJ Nenince 0 : 4 (0 : 3 ) rý dostal červenú kartu po faule 
na stopéra domácich. Domáci sa 
snažili s výsledkom zápasu ešte 
,,niečo urobiť“, ale ich útoky 
boli bez presného zakončenia, a 
tak hostia zvýšili svoj náskok po 
prieniku S. Cibuľu na 0:4. 

Ďakujeme domácim divákov za 
povzbudenie hráčov napriek ne-
priaznivým výsledkom v jesen-
nej časti. 

- Mgr. RUDOLF SANTORIS –

Domáci bez bodov   

Nová MOMka vo Veľkom Krtíši 

Posun do bordovej fázy

Mnohí nám voláte a ste zvedaví, ako je redakcia otvorená. Vzhľadom 
k neustále sa zhoršujúcej pandemickej situácii sme aj my, v redakcii, 
pristúpili k opatreniam, aby sme sa navzájom chránili. Pripomíname, 
že všetko vybavíte emailom alebo telefonicky (kontakty nájdete nad 
hlavičkou novín), ale ak sa potrebujete s nami osobne stretnúť – nech 
sa páči, príďte! Vopred sa však ospravedlňujeme, ak vás vybavíme 
,,medzi dverami“. Bude to však rovnako rýchlo a ochotne ako inokedy.
           ☺ Veľa zdravia vám praje VAŠA REDAKCIA POKROK -
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318. október 2021 POKROK

Góly: D – S. Kováč, H – Berky, E. Šarpataky, Berta; Zostavy: D – 
Kelemen, Tomaškin (K), Andok, Holovic, Uhrin, Krahulec, Far-
šang, Parkáni, Weisenpacher, Kováč, Balik, náhr.: Vozár, Brza, 
Kadlec, Kupec;  H – P. Kováč, Horváth, Fülöp, Gerbáč, A. Kováč, 
Longauer, T. Žingor, M. Šarpataky, D. Žingor, Berky, E. Šarpata-
ky, náhr.: Berky, Kakoš, Oláh, Maslaňák, Berta. 

V poslednom domácom zápase 
futbalisti Stredných Plachtiniec 
nastúpili s odhodlaním získať 
tri body, čo sa im v konečnom 

dôsledku nepodarilo. 
V prvom polčase sa hral vyrov-
naný zápas, šance mali obidve 
mužstvá, domácim sa podarilo 

v 45.´ po peknej strele Kováča 
streliť úvodný gól a do šatne 
odchádzali za vedenia 1:0. 
Hosťujúce mužstvo tiež nepriš-
lo predať svoju kožu lacno, čo 
dokázali v druhom polčase, a 
ako behavejšie mužstvo zvrátilo 
výsledok vo svoj prospech a zo 
S. Plachtiniec si odviezlo tri 
body po výsledku 1:3. 
OFK Stredné Plachtince ďaku-
je za spoluprácu týždenníku 
POKROK. 
                   - MILAN MIKUŠ – 

6. liga   TJ Stredné Plachtince  OFK – TJ Družstevník Sklabiná 1:3 (1:0)

Zápas plný kariet 

6. liga

Rozhodoval: Ďurčov, Zaťko, Görči pred 30 divákmi;
Góly: D – Mucha, H – Povaľač, Pixiades. Zostavy: D – Butor, He-
gedüš, P. Oláh (K), Čatloš, Chlpoš, J. Oláh, Mucha, R. Oláh, Vá-
moš, Kati, Pivarči, náhr.: J. Filkus, Fajčík; H – S. Toth, R. Balla 
(K), Povaľač, Híveš, Nászali, Hornyák, Mátyás, Dovičin, T. Tóth, 
Pixiades, náhr.: Petrovič, Vráblik.

Domáci  privítali hostí, ktorí 
pred stretnutím okupovali 
deviate miesto v tabuľke. Stret-
nutie rozhodli štandardné situ-

ácie. Hostia sa ujali vedenia, a 
až do konca stretnutia nepustili 
domácich k vyrovnaniu. Na 
konci stretnutia domáci mohli 

vyrovnať, keď z bránkovej čia-
ry hosťujúci obranca odkopol 
loptu po strele A. Chlpoša, a tak 
zabránil vyrovnaniu.
Želáme skoré uzdravenie Ľ. 
Bobekovi, ktorý sa vážnejšie 
zranil na stretnutí v minulom 
kole.
- Mgr. MIROSLAV FILKUS -

Pozn. red. Komentátor nám po-
slal dlhší email, na konci ktoré-
ho boli osobné útoky na pred-
staviteľov ObFZ, ktoré redak-

6. liga   FO Malé Zlievce – TJ Družstevník Kamenné Kosihy  1 : 2 (1 : 2) 

Postupné zabíjanie okresného futbalu! 

cia nedokáže vyhodnotiť, či sú, 
alebo nie sú relevantné. Preto 
sme M. Filkusovi navrhli, že je-
ho kritické vyjadrenia najskôr, 
tak ako to roky robíme, pošleme 
predsedovi ObFZ, aby mal mož-
nosť sa vyjadriť a až potom je-
ho kritiku uverejníme .  

Rozhodoval: Zöllei, Dobos, Celeng pred 25 divákmi; Góly: D – Gluch, Strapek 2x, Ďurčok; H 
– Botoš; Zostava: D – Tuček (K), Vaňek, Pavlovkin, Ondrejkov, Jakuš, F. Celleng, Balík, 
Strapek, S. Celleng, Gluch, Ďurčok, náhr.: Čierny, S. Balga, K. Balga, Bulin, Zachar; H – Lu-
káč, Botoš, Bablena, Jakubec (K), Andrisik, Tóth, Jakab, Novák, Mitter, Kováč, P. Botoš, 
náhr.: Z. Berky, Števka. 

6 . l i g a   T J D P r í b e l c e B – F K B u š i n c e 4 : 1 ( 0 : 0 )

Domáci si nedali vziať body  

V prvom polčase od prvej minúty na ih-
risku dominovali skúsenejší domáci. 
Hostia sa snažili väčšinou hru oživiť 
rýchlymi protiútokmi, čo sa im väčšinou 
aj darilo.  
V druhom dejstve zápasu to boli Príbel-
ce, ktoré mali viacej z hry, čoho dôka-
zom sú aj štyri góly, vďaka ktorým za-
slúžene vyhrali.   - FILIP CELLENG - 

Rozhodoval: Ďuriš, Kalmár, Lörinc pred 60 divákmi; Góly: D – 
Jánoška, H – Turan 2x, Jambrich, Melaga;  Zostavy: D – Gyeneš, 
M. Celleng, J. Kollár, Pavlík, R. Babka, Petrovič, Husár, Zs. Kol-
lár, Macko, M. Babka, Jánoška (K), náhr.: Varga, Strihó, Šimko, 
Kozár, Galčík, Peterzsely, D. Balga; H – Filčík, Jambrich, Her-
man, Zuzin (K), Priškin, Melaga, Výboch, Oláh, Chovan, Turan, 
Tomajka, náhr.: Cesnak, Jelcha, Bariak. 

Husár vyskúšal v 17.´ pozor-
nosť brankára hostí, ale ten 
strelu vyrazil na roh. Petrovič 
mal v 19.´ šancu, ale jeho strelu 
brankár hostí úspešne kryl. 
Vzápätí mal obrovskú šancu 

Jánoška po prihrávke Husára, 
no šancu nevyužil - bránu pre-
strelil. Pravidlo nedáš – do-
staneš platilo aj v tento deň na 
našom ihrisku, keď sa hostia 
dostali v  23.´ do vedenia po gó-

le Turana - 0:1. Domáci bran-
kár v 26.´ bravúrne zakročil a 
odvrátil gól po prudkej strele 
hostí. Husár mal opäť obrov-
skú šancu v 29.´ keď išiel sám 
na brankára – no ten bol na 
svojom mieste a strelu chytil. 
Už o štyri minúty mal šancu 
opäť tento istý hráč, išiel sám 
na brankára, no ten mu 
nedovolil skórovať. Domáci 
mali v 40.´ peknú akciu, ktorú 
potiahli po osi M. Babka – 
Macko – Jánoška – a ten s pre-

6. l iga   FK Lesenice  - OFK Dačov Lom 1 : 4 (1 : 1) hľadom skóroval na polčaso-
vých 1:1. 
V druhom polčase v 51.´ hosťu-
júci Turan zvýšil na 1:2. Domáci 
si založili ďalšiu peknú akciu v 
55.´ po osi Pavlík – Petrovič a na 
jej konci s M. Babkom, ktorý 
tesne pred bránou strelil loptu 
tesne vedľa ľavej tyči. Domáci v 
týchto chvíľach zatlačili hostí 
pred ich bránu, čo im však ne-
pomohlo ku streleniu vytúže-
ných gólov. Hostia odpovedali 
na tlak domácich dvomi rýchly-
mi po sebe nasledujúcimi gólmi 
v 85.´ Jambrichom na 1:3 a v  
87.´ Melagom na 1:4. 
                         -JÁN PAVLÍK – 

Zápasu by viacej svedčila remíza  

Zápas sa neodohral kvôli karanténe hráčov 
TJ Slovan Modrý Kameň v dôsledku 
protipandemických opatrení COVID-19.  

6. l iga  FK Záhorce – TJ Slovan Modrý Kameň

Ako nás informoval Erik Kiškováč, jeden z organizátorov tradičného 
podujatia Race for Children VII., ani toto tradičné podujatie s charita-
tívnym zámerom sa neuskutoční kvôli nepriaznivo sa vyvíjajúcej pan-
demickej situácii.
Sledujte našu stránku na acebooku, kde nájdete viac.

Motošport v Sklabinej odložený

1 D. Strehová 12 12 0 0 53:14 36
2 Záhorce 11 8 1 2 46:18 25
3 D. Lom 12 8 1 3 51:24 25
4 Sklabiná 12 7 1 4 33:19 22
5 Želovce 12 6 1 5 39:27 19
6 Neninc

e
11 6 1 4 25:20 19

7 S. Plachtince12 5 2 5 24:22 17
8 K. Kosihy 12 5 2 5 23:29 17
9 M. Kameň 11 4 3 4 28:25 15

10 Lesenice 11 4 1 6 36:44 13
11 Bušince 12 3 1 8 28:42 10
12 Príbelce 12 3 1 8 14:55 10
13 Hrušov 12 2 0 10 23:50 6
14 M. Zlievce 12 1 1 10 11:45 4

-red-


