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Významného životného jubilea sa ešte 6. 2. 
2021 dožil u nás - na Slovensku, aj v za-
hraničí, hlavne medzi našimi krajanmi, 
známy novinár, spisovateľ a publicista 
Ing. JÁN JANČOVIC. Rodákovi z Pôtra, 
silnému lokálpatriotovi, pripravil Obecný 
úrad Pôtor na čele so starostom Miro-
slavom Činčurom, Jožkou Čižmárovou a 
pracovníčkou úradu milé a dôstojné prija-
tie v obradnej miestnosti kvôli korone až 
28. 4. V obradnej miestnosti mu za celoži-
votné dielo, príkladnú prezentáciu nielen 
obce Pôtor (ktorý máme mnohí zapísaný v 
rodných listoch ako svoje rodisko), ale aj 
celého okresu, poďakoval starosta M. Čin-
čura. Náš významný publicista sa spoločne 
aj so svojou manželkou Evkou po sláv-
nostnom prijatí zapísal do pamätnej kni-
hy, ktorá bude stále pripomínať jeho dielo 
a tvorbu. Ako spomienku na okrúhle 
osemdesiatiny mu Pôtorčania podarovali 
kyticu, ktorá nezvädne a jedinečný obraz 
tunajšieho kostola, v ktorom bol pokrste-
ný. Obraz kostola zo suchých semien vy-
tvorila šikovná občianka Pôtra - Žihľavy  
Katarína Čileková. Po slávnostnom ob-
rade nasledovalo priam rodinné posedenie 
s pohostením, v ktorom starostova man-
želka Janka poznamenala, že naši kraja-
nia na Dolnej zemi hovorievajú, že Kova-
čica má svetoznámych insitných maliarov 
a Pôtor J. Jančovica. Bolo nám potešením 
a poctením, že sme ako redakcia boli 
prítomní na slávnosti, ktorá bola prvá po 
koronovom vyčíňaní, a že sme sa mohli v 
príjemne strávenom popoludní dozvedieť 
veľa zaujímavého zo života nášho rodáka 
už roky žijúceho v Nitre. Z mnohých múd-
rych slov nám utkvela jedna krásna myš-
lienka, keď na otázku, čo považuje ako ús-
pešný muž za najväčšie šťastie svojho ži-
vota, odpovedal: ,,Stretnutie manželky Ev-
ky.“ Poďakoval jej za to, čo mohol v živote 
dosiahnuť, za silné rodinné zázemie, za 
výchovu synov a za to, že sa môžu tešiť z 
vnúčat. Manželom Jančovicom teda želá-
me do ďalších rokov predovšetkým pevné 
zdravie, aby nás ešte dlhé roky tešili zaují-
mavými príbehmi z našej histórie, ktorú 
pre nás spoločne odkrývajú a za ktorú im 
ďakujeme. 

Drevospracujúca firma vo Veľkom Krtíši 

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

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

 

 

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

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

– REDAKCIA POKROK –
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Veci, ktoré si v živote dokázal, slová, 
ktoré si vyslovil, všetko, čo si pre nás v na tomto svete 

urobil, nám navždy zostane hlboko ukryté
 v našich mysliach a srdciach. 

S hlbokým zármutkom v srdciach oznamujeme, 
že dňa 5. mája 2021 nás navždy opustil

náš milovaný manžel, ocko, starký a prastarký 
Mgr. MILAN TROJČÁK 

vo veku nedožitých 89 rokov z Veľkého Krtíša. 
Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť vo forme 

slov útechy ako aj kvetinových darov.
Zvlášť veľké poďakovanie patrí MUDr. Ondrejovi 

Kollárovi a PhDr. Ivete Mackovej za zdravotnú 
starostlivosť  počas jeho posledných chvíľ života 
a nesmiernu vďaku vyjadrujeme za duchovnú 

opateru Mgr. Erikovi Hanzenovi. Smútiaca rodina

„Kto žije v srdciach svojich blízkych, nie je mŕtvy, je len v z d i a l e n ý...“

So zármutkom a úprimným súcitom 
so smútiacou rodinou som prijal sprá-
vu od pani šéfredaktorky týždenníka 
Pokrok  o skone jedného z mojich naj-
lepších pedagógov a dlhoročného, 
nezabudnuteľného priateľa pána Mgr. 
Milana Trojčáka. Považoval som ho za 
výnimočnú osobnosť, za vzdelaného, 
múdreho a žičlivého človeka, ktorý po-
máhal formovať naše charaktery v 
rannej mladosti a otvárať nám okná 
pohľadu na svet. Milan sa zapísal 
nezabudnuteľne svojim neoceniteľ-
ným pričinením aj do veľkej etapy 
rozkvetu mesta a okresu Veľký Krtíš. 
Celá moja rodina, žijúca v ňom, si ho 
vždy neobyčajne vysoko vážila. Osob-
ne som mal česť a potešenie udržovať 
s Milanom vrúcnu priateľskú komuni-
káciu aj vtedy, keď ma v minulosti 
diplomatická profesia odviala do ďa-
lekých krajov, tobôž potom doma v os-
tatných rokoch, prakticky až do jeho 
posledných dní. Odišiel vynikajúci 
muž z našich radov. V požehnanom ve-
ku a predsa priskoro, lebo nám tu bu-
de ešte dlho chýbať jeho múdrosť a sr-
dečný, ľudský úsmev. 
Hlboko sa skláňam pred jeho svetlou 
pamiatkou! 
      JUDr. STANISLAV SUJA, Ostrava 
  

Odišiel v požehnanom
 veku, ale aj tak priskoro 

Veľmi sprostredkovane až 
z Moravy, som sa dozvedel  
o odchode z časnosti pána 
Milana Trojčáka, čo mi je 
veľmi ľúto. Pamätám si 
ho ako učiteľa i fešného a  
príjemného človeka s jeho 
sympatickou pani manžel-
kou, nie tak dávno, čo sme 
my dvaja vymenili po dva 
listy o mojom otcovi. Pro-
sím, tlmočte manželke a 
rodine moju úprimnú ľú-
tu sústrasť. 
Nech mu je slovenská no-
vohradská zem ľahká. 
          -  PAVEL FÁBRY – 

Na odchod pána Mg. M. Trojčáka so 
smútkom zareagovali aj jeho dvaja blíz-
ki priatelia. JUDr. Stanislav Suja, bývalý 
veľvyslanec pri OSN v New Yorku a 
Mgr. Pavel Fábry, matičiar, publicista, 
textár, zástupca riaditeľa na konzervató-
riu v Košiciach. 

Nech mu je 
slovenská zem ľahká! 

Vždy treba veriť v to, čo sme...  
Vždy treba veriť 
v to, čo sme ...  

Tak blízko, 
bez ohľadu 

na to ako ďaleko. 
Nemohlo by to byť 

viac od srdca.
Navždy treba 

veriť v to, čo sme.
A na ničom inom 

nezáleží. 
( Metallica)  

Už tri smutné roky uplynuli 12. mája, 
keď ma po ťažkej chorobe navždy 

opustil milovaný manžel 
ŠTEVKO UHRIN 

z Veľkého Krtíša vo veku 47 rokov. 
Nebolo lieku ani sily, aby tu mohol 

s nami ďalej žiť a tešiť sa z každého 
pekného rána. Stále s láskou spomína 
manželka Otka, mamina Anka, sestry 
Anka, Silvia a brat Miško s rodinami, 

švagor Vlado. 

Miloval si prírodu aj ľudí  

Ocko náš, došiel 
si do cieľa. 

Nám ostal smútok, 
plač a krásne 

spomienky na to 
všetko krásne, 
čo sme spolu 

prežili, keď si bol tu, 
s nami.  Radi by sme 

sa s Tebou prešli 
po lese, ktorý si miloval, radi by sme 

počuli Tvoj hlas. Radi by sme boli, keby 
si nebol odišiel od nás. Radi by sme 
Ti ešte povedali, ako nám je ľúto, 

že už tu nie si, ako preveľmi chýbaš nám. 

Čas nezahojil bolesť spred deviatich 
rokov, keď nás 21. mája 2012 po ťažkej 

chorobe opustil môj milovaný ocko 
AUGUSTÍN ČAPLIAR 

z Veľkého Krtíša. 
Stále s láskou spomína dcéra Otília

 a syn Vladimír s rodinami. 

Odchod Mgr. Milana Trojčáka zasiahol aj nás v 
redakcii – okrem toho, že bol náš dlhoročný sused 
z Okružnej ulice, učiteľ zo školy – bol aj dobrým 
učiteľom života. Vždy, keď sme sa s ním aj s jeho 
pani manželkou Valikou stretli, či už na ulici, ale-
bo u nás v redakcii, vždy nás niečím obohatil. 
Pred tromi rokmi v lete u nich doma pod altán-
kom otvoril množstvo škatúľ s listami, oficiálny-
mi dokumentmi, fotkami a obom nám poďa-
koval, že už desaťročia robíme Pokrok. Povedal: 
,,Nezabudnite, Pokrok - vy ste kronika nielen 
mesta, ale i okresu. Uchovávajte a opatrujte všet-
ko, čo zaznamenáva malé dejiny Veľkého Krtí-
ša.“ 
Žiada sa mi povedať: ,,Áno, pán učiteľ, budeme 
sa to snažiť robiť  tak dobre ako sa to len dá, a ako 
to vieme.“  
        S úctou Vaše susedy a žiačky Ružena a Jana 

Budeme sa držať Vašich rád 

Mgr. MILAN TROJČÁK
( 22. 6. 1932 - 5. 5. 2021)

Klesli pracovité ruky 
Jediné srdce na svete 

sme mali, 
čo dokázalo nás 
milovať. Aj keby 

láskou vzbudiť sme 
ho chceli, neozve 

sa viackrát. Odišlo, 
zmĺklo, išlo spať. 

Tak krátky 
bol život Tvoj, tak 
krátka bola radosť 
naša,  prečo ten osud k Tebe taký krutý 
bol.  Milovali sme Ťa, Ty si miloval nás, 

tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
  
V týchto dňoch si pripomíname dva roky 

odvtedy, ako nás navždy vo veku 
52 rokov opustil náš milovaný 
JURAJ ŠTEVKO z Chrtian. 

Stále spomína družka Evka s dcérou 
Dominikou, 

brat Peter, sesternica Otka, bratranec 
Vlado s rodinami, 

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

3. 5. Jozef Bander (*1952) z Kiarova
5. 5. Mgr. Milan Trojčák (*1932) z V. Krtíša

6. 5. Alžbeta Schmotzerová (*1937) z V. Krtíša 
7. 5. Mária Jekkelová (*1938) z Glabušoviec

7. 5. Pavel Jánošov (*1930) zo Sucháňa
9. 5. Ján Ďuriš (*1945) z Kosihoviec
9. 5. Eva Mattová (*1973) z V. Krtíša

10. 5. Rozália Gemerová (*1925) zo Selian
11. 5. Mgr. Magdóna Híves (*1947) z Neniniec

Odpočívajte v pokoji!   
                                                             Človiečik, vitaj! 
Najväčšie sú tie zisky, ktoré život vkladá do kolísky. V jednej z nich 
už sladko dýcha Vaše šťastie, Vaša pýcha. V lučenskej nemocnici 

sa narodili tieto bábätká z nášho okresu: 
4. 5. Noel Adam z Chrastiniec, 9. 5. Jozef z Veľkého Krtíša. 

Bábätkám a ich rodičom želáme veľa zdravia a šťastia. 

Čísla, s ktorými žijeme už niekoľko 
mesiacov a ktoré nám v ostatných 
týždňoch určujú, do akej miery sa 
môžeme vrátiť späť k normálne-
mu životu, majú želanú tendenciu. 
Denné prírastky nakazených (a čo 
je ešte pozitívnejšie, aj mŕtvych) vý-
razne klesajú. Nesporne je za tým 
aj efekt očkovania. Aj napriek to-
mu, že na prvú dávku vakcíny na-
ďalej čaká takmer 300-tisíc obyva-
teľov, zaočkovaných je už takmer 
1,3 milióna ľudí. V BBSK bolo k 
12. máju zaočkovaných už 143,3-ti-
síc ľudí, z toho veľkokrtíšske veľ-
kokapacitné očkovacie centrum k 
11. máju zaočkovalo 2 191 ľudí. 
Okrem obyvateľov nášho okresu 
sa tu vakcínou spoločnosti Astra 
Zeneca dali zaočkovať aj obyvatel-

ia z okresov Levice, Krupina, Lu-
čenec, ale aj takmer stovka obča-
nov z okresov N. Zámky či Brati-
slava.
► Od 2. do 11. mája malo podľa 
údajov pozitívny výsledok PCR 
testu len 26 obyvateľov nášho okre-
su. Vo veľkokrtíšskej nemocnici 
ležalo k 12. máju 2021 7 pacientov s 
ochorením COVID-19, z toho ani 
jeden z nich nepotreboval pomoc 
umelej pľúcnej ventilácie. V ne-
mocnici v Lučenci ležalo k tomu is-
tému dňu 21 pacientov, v R. Sobote 
14 a vo Zvolene 12. Na tzv. covid 
lôžkach ležalo k 12. máju dokopy 
1022 pacientov. V súvislosti s ocho-
rením COVID-19 umrelo na Slo-
vensku už 14 466 ľudí.       
                       -ŠK, zdroj: NCZI-

,,Nikdy nestratíš niekoho, koho nosíš 
vo svojom srdci. Možno stratíš jeho prítomnosť, 

jeho hlas, jeho vôňu, ale to, čo si sa od neho
 naučil, to, čo Ti po sebe zanechal, to nestratíš 

nikdy. V našich srdciach, myšlienkach 
a spomienkach žiješ, ocko, stále....“  

Dňa 22. 5. 2021 uplynie desať rokov od smrti 
nášho milovaného manžela, otca a starkého 

JUDr. PAVLA SAMSONA 
z Dolných Plachtiniec.  S láskou v srdci spomínajú a nikdy 

na Teba nezabudnú manželka Drahuška, syn Ján s manželkou 
Ildikó, syn Pavel s manželkou Veronikou, 

dcéra Lucia s manželom Liborom a vnúčikovia Lukáško, 
Lenny, Pavel, Jakubko a Tomáško.  

Veľmi nám chýbaš 

Aj náš okres je už ružový 

Spustla už záhrada, spustol aj dvor, ticho 
je v dome, nepočuť Tvoje kroky v ňom. 

Tíško si trpel, ubolené srdce prestalo Ti biť, 
ale zaspal si, hoci si chcel ešte žiť. Keby tak 
mŕtvych vzkriesil náš hlas a láska by divy 

robila, nikdy by Ťa zem čierna nebola prikryla.
Dňa 17. 5. 2021 uplynie 8 rokov ako nás vo 

veku 46 rokov navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, syn a brat 

LADISLAV KOPČÁNYI zo Želoviec.
 S láskou v srdci spomína a nikdy na Teba nezabudne
 manželka, dcéra a syn, mama, sestra a celá smútiaca rodina. 

Bianka, Viktorka a Sárka posielajú starkému 
do nebíčka veľkú pusu a silné objatie.  

Stále nám veľmi chýbaš
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K tragédii došlo okolo polnoci, 
pričom požiar bol ohlásený te-
lefonátom na tiesňovú linku o 
0.11 hod. Ako nám povedal 
pplk. Ing. Dušan Drienovský z 
OR HaZZ Veľký Krtíš, na 
miesto požiaru smerovali šiesti 
hasiči, ku ktorým sa postupne 
pridali aj hasiči z Krupiny, 
Banskej Bystrice a dobrovoľní 
hasiči z Cerova a Vinice. Bohu-
žiaľ, záchranné zložky dorazili 
na miesto v čase, keď sa dom 
nachádzal už v rozsiahlom 

štádiu horenia, pričom požiar 
prenikol nielen do obytných 
priestorov, ale pohltil aj stre-
chu. Materiálna škoda odhad-
nutá na asi 30-tisíc EUR v tom-
to prípade nie je podstatná, 
pretože pri tragédii vyhasol 
ľudský život.
ThMgr. Zora Kachničová pra-
covala v Čelovciach od roku 
1970 do roku 1988 najprv ako 
duchovná farárka a neskôr do 
roku 1997 už aj ako zborová fa-
rárka. Narodila sa v Litve, jej 

manžel Ján zomrel v apríli 
2019. Ako povedali miestni, 
práve on jej zvykol pomáhať so 
zakurovaním v piecke. Práve 
neopatrnosť pri zakurovaní 
môže stáť za celou tragédiou. 
Myslí si to aj starosta obce Ján 
Petroch. Ten prišiel na miesto 
požiaru ešte pred príchodom 
hasičov, ktorých neskôr navigo-
val, ako sa k horiacej fare do-
stanú. Pre POKROK zopa-
koval, že v tom čase už fara 
horela ako fakľa. „Aj ja si mys-
lím, že oheň vznikol po mani-
pulácii s pieckou. Pani farárka 
rada čítala, v dome bolo preto 
veľa kníh a časopisov, takže sa 
oheň miestnosťami šíril veľmi 
rýchlo,“ smutným hlasom ho-
voril starosta J. Petroch. Telo 
nebohej farárky bolo, podľa je-
ho slov, nájdené až o štvrtej rá-
no. Viacerí obyvatelia obce jej v 
poslednom období pomáhali aj 
s nákupmi, vrátane starostu. 
„Mal som s ňou pekný vzťah, 
chýbať bude mnohým. Je mi to 
ľúto,“ dodal. 
O smrti pani farárky informo-
vala aj tlačová tajomníčka Eva-
njelickej cirkvi a. v. Jana Nun-

vářová: „Predsedníctvo Eva-
njelickej cirkvi a. v. na Sloven-
sku vyjadruje hlbokú a úprim-
nú sústrasť celej rodine, najmä 
neteri sestre Júlii Gabčovej z 
Českého Brezova slovami:
 Ja som vzkriesenie a život - kto 
verí vo mňa, bude žiť, aj keď 
umrie. J 11, 25.“
Čo sa na fare v osudnú noc 
presne udialo, povie expertíza. 
Ako nám uviedla krajská poli-
cajná hovorkyňa mjr. PhDr. 
Mária Faltániová, na miesto 
tragédie bol privolaný aj zisťo-
vateľ príčiny požiarov, ktorý 
určí, ako požiar vypukol.
Hovorkyňa zároveň uviedla, že 
príčinou úmrtia bolo udusenie, 
a tiež vylúčila cudzie zavinenie.

Čelovce prišli v noci na 7. mája o obyvateľku, na ktorú budú dlho spomínať. Farárka na dôchodku 
ThMgr. Zora Kachničová prišla o život pri požiari na miestnej fare vo veku nedožitých 90 rokov. Tie 
by oslávila v sobotu 15. mája, a tak Čelovčania miesto toho, aby jej prišli zagratulovať k požehnanému 
veku, jej môžu už len odniesť kvety na čerstvý hrob. 

-TEXT: ŠK, FOTO: HaZZ, M. VLADOVIČ, TV MARKÍZA - 

 Život pani farárky vyhasol pri požiari  

S ohňom bojovalo dokopy 10 profesionálnych a 6 dobrovoľných 
hasičov, no ani oni 89-ročnej dôchodkyni už pomôcť nedokázali. 

ThMgr. Zora Kachničová od-
išla z tohto sveta týždeň pred 
svojimi 90 - narodeninami. 

V liste jej lučenecká nemocnica ozna-
muje nasledovné: 
,,...Váš zdravotný stav si vyžaduje 
liečbu krvnými prípravkami. Liečbu 
je však možné uskutočniť iba pri za-
bezpečení dostatočného množstva 
krvných prípravkov vyrobených z 
krvi zdravých ľudí. 
Prosíme Vás preto o pomoc pri zís-
kaní darcov krvi zo svojho okolia. 
Oslovte, prosím, svojich príbuzných, 
priateľov, známych, kolegov z práce 
a požiadajte ich o darovanie krvi vo 
Vašom mene. 
Nie je pritom potrebné, aby bola 
krvná skupina darcov zhodná s Va-
šou. Vy dostanete krv od vhodných 
darcov. Vaši blízki krv vrátia do krv-
nej bank a tá ju poskytne inému pa-

cientovi. Vami oslovení darcovia do-
stanú na pracovisku HTO Lučenec 
potvrdenie, že krv darovali vo Vašom 
mene. Potvrdenie o darovaní potom 
predložíte pri prijatí na zákrok. 
Krv za Vás môžu darcovia prísť 
darovať na Oddelenie Hematológie a 
transfuziológie Lučenec každú stre-
du od 6.00 – 10.00 hod. Tel. kontakt: 
047 43 11 271.“

Spolu s pani Alžbetou veríme, že sa 
nájdu ochotní ľudia, ktorí stále 
chodia darovať krv a tým, že uvedú 
jej meno – teda že krv darujú za ňu, 
jej pomôžu zdolávať závažné a 
dlhodobé ochorenie. Pani Alžbeta vo-
pred ďakuje všetkým za ich prejav 
ľudskosti a solidárnosti.           - JK - 

Darovaním krvi pomôžme pani Alžbete 
V pondelok 10. 5. 2021 nás spolu s manželom navštívila v redakcii pani ALŽ-
BETA HEGEDŰŠOVÁ z Veľkého Krtíša. Už niekoľko rokov statočne bojuje 
s vážnym ochorením, ktoré si vyžaduje pravidelnú transfúziu krvi, ktorej je v 
súčasnosti ešte menej, ako bolo pred pandémiu. 

Traktorista - obsluha strojov 
a zariadenia v oblasti 

rastlinnej výroby. 

VK, LC, LV 
(kosenie, riadkovanie, lisovanie). 

Ponúkame voľné pracovné miesto 

Nástupný plat 5 €/hod.
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Záujemcovia si rovnako tak 
môžu prenajať aj mestské ih-
riská s umelou trávou. 
„Multifunkčné ihrisko s ume-
lou trávou na futbalovom šta-
dióne už využívajú jednotlivé 
družstvá MFK Baník i deti z 
veľkokrtíšskych škôl. Samo-
zrejme, zahrať si môžu prísť aj 
partičky, a to za veľmi prijateľ-
nú cenu - deväť eur na hodinu, 
no zatiaľ tu naďalej platí limit 
maximálne šiestich hráčov,“ za-
čína rozhovor o možnostiach 
športového vyžitia v meste V. 
Krtíš riaditeľ Správy športo-
vých zariadení mesta Ing. Ma-
rian Vrško. Tenis či bedminton 
si ale v športovej hale nezahráte 
predbežne až do jesene. 
„Športovú halu sme za sym-
bolickú cenu prenajali Ban-
skobystrickému samosprávne-
mu kraju na očkovanie až do 
októbra 2021, aby sme aj my 
prispeli malým dielom k zlep-
šeniu dostupnosti vakcín pre 
ľudí z celého regiónu. Po tomto 
termíne sa do haly znova vrátia 
športovci a ja dúfam, že potom 
si už budú môcť vychutnať 
svoje aktivity bez obmedzení,“ 
vysvetľuje riaditeľ mestských 
športovísk. Z jeho nasledujú-
cich odpovedí sa dozviete viac o  
prípravách na letnú sezónu na 
biokúpalisku, o ďalších rekon-
štrukciách na plavárni či na 
futbalovom štadióne a opýtali 
sme sa aj na straty, ktoré 
SŠZmVK vznikli počas pandé-
mie.

 Už niekoľko dní platia uvoľ-
nené opatrenia, ktoré s obme-
dzeniami povoľujú návštevu 
napr. aj bazénov a fitnesscen-

tier. Ktoré prevádzky fungujú  
a otvorenie ktorých pripravu-
jete? 
„Od začiatku mája máme v 
prevádzke posilňovňu, a aj ba-
zén. Vyšli sme v ústrety všet-
kým, ktorí majú chuť si za-
cvičiť ešte pred prácou a posil-
ňovňu otvárame cez týždeň už 
od 6.00 hod. Na vynovenej a 
zrekonštruovanej plavárni si 
návštevníci môžu v plaveckom 
bazéne vychutnať až 28 °C tep-
lú vodu, čo je už porovnateľné s 
teplotou mora v lete. Obe pre-
vádzky sú otvorené až do 20.00 
hod. Hoci sme zatiaľ limitovaní 
počtom 6 návštevníkov na kaž-
dú z nich, zlepšujúca sa epi-
demiologická situácia určite li-
mity čoskoro dovolí zrušiť. 
Bonbónikom pre ženy je každý 
pondelok a stredu od 19.00 hod. 
populárny aqua aerobic.“

 Ako ste využili začiatok roka 
2021, kým bolo všetko zatvore-
né? Pokračovalo sa s rekon-
štrukciami?
„Všetko zlé je na niečo dobré a 
nám sa podarilo dokončiť prá-
ce, na ktoré by pri normálnej 
prevádzke nebol čas. Musím 
pochváliť všetkých našich za-
mestnancov, ktorí sa dočasne 
zmenili na murárov, maliarov a 
inštalatérov. Na plavárni sa 
nám podarilo vymeniť pôvodné 
vodovodné potrubia v celkovej 
dĺžke skoro 300 metrov, zre-
konštruovať steny suterénu a v 

športovej hale sme stihli aj po-
trebné nové nátery všetkých 
šiestich šatní a sociálnych zaria-
dení.“

 KRTKO s vyhrievaným 
bazénom i nohejbalom

 
 Nedávno nám poslanec MsZ 
M. Čapliar v rozhovore pre-
zradil, že plaváreň prejde ďal-
šou modernizáciou. Viete o tom 
povedať niečo viac?
„Vďaka vedeniu mesta a mest-
ským poslancom, ktorí majú 
záujem o zveľaďovanie celého 
športového areálu, prebieha 
práve teraz verejné obstaráva-
nie na výmenu okien v oboch 
bazénových halách a koncom 
leta by sa mala vymeniť aj pô-
vodná fólia v plaveckom bazé-
ne, ktorá odslúžila už štvrť-
storočie. Tým by sa komfort 
pre plavcov posunul opäť o 
stupienok vyššie. Celkovou pre-
menou prechádza aj 18-jam-
kový minigolf, ktorý si môžu 
Veľkokrtíšania s kartou mesta 
vyskúšať tento rok zdarma.“

 Videli sme, že čulý ruch je aj 
v areáli futbalového štadióna. 
Na čom sa tam pracuje?
„Pomaly ožíva aj futbalový 
štadión, rozbiehajú sa tréningy 
detí a žiakov MFK Baník,  za-
behať si chodia obyvatelia mes-
ta a nejaké odpaly už absolvo-
vali aj golfisti. Na hlavnom ih-
risku sme v spolupráci s novým 
vedením MFK Baník osadili 
nové bránky, za hlavnou 
plochou sme vytvorili novú 
plnohodnotnú hraciu plochu. 
Tá sa práve vyrovnáva a po 
osadení bránok bude slúžiť 
hlavne na zápasy detských 
kategórií. Môžeme povedať, že 
celý areál, vrátane ihriska s 
umelou trávou, už teraz znesie 

aj prísnejšie kritériá a teraz 

sú na rade futbalisti, aby uká-
zali, že takýto areál si dokážu 
vážiť a v tabuľkách súťaží za-
bojujú o najvyššie priečky. Ak 
to situácia dovolí, v júni by sa 
ešte mala opravovať podlaha 
tribúny a k zmenám príde aj v 
interiéroch šatní.“

 Pripravujete na letnú sezónu 
už aj biokúpalisko?
„Prípravné práce na biokúpa-
lisku sú už v plnom prúde, prá-
ve čistíme veľký bazén  a za-
trávňujeme priľahlé plochy, 
ktoré boli trochu poškodené zi-
mou. Novinkou tohto roku bu-
de vyhrievanie detského bazé-
na, čím sme vypočuli prosby 
našich najmenších návštevní-
kov a ich mamičiek. Pre aktív-
nych návštevníkov ideme vy-
tvoriť v časti za bazénmi špor-
tovú zónu, kde si budú môcť 
zahrať nohejbal, minifutbal, 
stolný tenis a všeličo iné.“

 Môžete už plánovať aj neja-
ké letné podujatia?
„Plánovanie nejakých väčších 
podujatí alebo akcií na leto je 
ešte v tejto chvíli predčasné. Aj 
keď sa pandemická situácia po-
maly zlepšuje, nikto vám teraz 
s určitosťou nič negarantuje. Aj 
my preto budeme čakať na vý-
voj a podľa situácie budeme 
improvizovať zrejme až na po-
slednú chvíľu.“

 Viete povedať, aké straty za-
znamenali mestské športoviská 
v roku 2020?
„Náš športový areál zazname-
nal za minulý rok päťcifernú 
stratu, ale ešte horšie je, že 
ľudia počas pandémie prestali 
športovať a to sa môže odzr-
kadliť na ich zdraví už v blízkej 
budúcnosti. Aj preto pozývam 
všetkých čím skôr na športovis-
ká, lebo najťažšie je znova za-
čať.“  
               

Zmodernizované športoviská prinesú ešte väčší komfort 
Veľmi sme sa potešili a veríme, že nie len my v redakcii, keď 
sme si všimli, že mestské športoviská po uvoľnení opatrení zno-
vu otvárajú svoje brány. Krytá plaváreň vrátane plaveckého 
bazéna i posilňovne i minigolf sú už niekoľko dní otvorené pre 
širokú športovú verejnosť.

 - ŠK -

Do ešte modernejšieho šatu sa dostávajú všetky mestské športoviská - biokúpalisko, minigolf i futbalový 
štadión. Vynovili sa aj šatne v športovej hale, no tá do jesene bude slúžiť potrebám očkovania.
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Milí priatelia Pokroku, najradšej by sme odmenili každého jedné-
ho, ale opäť musíme vybrať len jedného z vás, ktorý získa peknú 
knihu a tento týždeň je to Marta Dolová, ktorá si môže knihu pre-
vziať kedykoľvek u nás v redakcii. 
                                                  Pripravila: - R. HORNÁČEKOVÁ - 

EVA HENTEKOVÁ: ,,Mne 
chýba divadlo. Naše skúšky, vy-
stúpenia a cesta na ne. Už keď 
som večer balila kufor s kostý-
mom, tešila som sa na stretnu-
tie s Markou Kropáčovou, 
Magduškou Stankovou, Jan-
kou Krajčiovou atď.... Proste, 
druhá rodina. Chýba mi Di-
vadlo Štefana Kvietika.“
LUCIA VARGOVÁ: ,,Mne 
chýba voľnosť pohybu. S dcé-
rou sme stále doma, tak sa už 
bojí cudzích ľudí. Ani na ihris-
ká nemôžeme chodiť. Už ani 
starých rodičov nepozná, keď-
že bývajú v druhom okrese.“ 
ANNA ANCSI MÁTÉ IVANI-
ČOVÁ: ,,Mne chýba kultúra - 
kino, divadlo, koncerty, múzeá, 
galérie... prvá cesta ďalej mimo 
okresu bude určite za takýmto 
zážitkom!“ 
BARBORA ČERNÁKOVÁ:
,,Celá moja rodina spolu a tie 
zážitky, ktoré sme spolu preží-
vali... rodinné oslavy, dovolen-
ka, slížovica atď...najviac, ale to 
osobné stretnutie so starkou/ 
starkým, pretože treba hlavne 
dbať na ich zdravie.“ 
ĽUDMILA BAJOVÁ: ,,Chý-
bajú mi najbližší, brat s rodi-
nou, ktorých som už dávno 
osobne nevidela a tak isto mi 
veeeľmi chýbajú moje krstniat-
ka, ktoré som nevidela už tri-
štvrte roka, nakoľko bývajú v 
zahraničí. A celá ostatná blízka 
rodina, ktorá je síce bližšie, ale 
zároveň momentálne ďaleko, 

nakoľko sa nemôžeme nav-
števovať. Starkej som napo-
sledy pred 4 mesiacmi zamáva-
la len cez okno, aby som ju neo-
hrozila... Strašne mi chýba 
osobný kontakt s blízkymi. Ro-
dina je pre mňa veľa.“ 
MARTA DOLOVÁ: ,,Mne 
osobne, ako vdove samotárke 
chýbajú deti. Sú rozlezené za 
prácou a nemohli tak často 
navštevovať mňa, ako matku... 
Milujem ich a chýbali mi pri 
sviatočnom stole. Ale chýbal mi 
aj väčší kontakt s priateľkami, 
možno povzbudzujúce sedenie 
pri káve či čaji. Možno mi z 
času na čas chýbala prechádz-
ka spojená so zapálením svieč-
ky na hrob milovaného manže-
la. Možno je toho ešte viac, ale 
keď človek sedí medzi štyrmi 
stenami a jediným kultúrnym 
vyžitím je návšteva potravín, 
tak si povie...no čo už... A život 
plynie ďalej.“ 
VIVA NAVRÁTILOVÁ: ,,Mne 
chýba veľa vecí, hlavne tie, čo 
sa kúpiť nedajú. Úplne malič-
kosti, ktoré boli doteraz pre nás 
samozrejmosťou – rodinné 
stretnutia, návštevy, objatia 
mojich dvoch starých mám, 
podanie ruky, divadelné pred-
stavenie, dýchanie vzduchu bez 
rúšok, vyprevádzanie detí do 
školy... Proste ten môj stereotyp 
- bežné veci každodenného ži-
vota.“ 
DRAHOMÍRA ŠRÁMKOVÁ: 
,,Určite kultúra. Rok bez kultú-

ry bol dlhý. A to mal prísť 
muzikál Rómeo a Júlia a ďalšie 
predstavenia, za ktoré nám 
vrátili vstupné.“ 
VERONIKA TÓTHOVÁ PRÍ-
BELIOVÁ: ,,Zážitky. S dcérou 
sme pravidelne chodili kŕmiť 
zvieratá do zveroparku za 
Balašskými Ďarmotami alebo 
inde na výlet mimo okresu a od 
leta nám to chýba. Aspoň tie 
prechádzky v okrese nám zo-
stali.”
RENATA OLÁHOVÁ: ,,Je 
viacero vecí, ktoré teraz absen-
tujú. Sú to kontakty, osobné 
stretnutia s rodinou, priateľmi. 
Chýba mi úsmev na tvári. 
Skrýva sa pod rúškom. Chýba 
mi objatie. Skrýva sa nevedno 
kam. Ľudia sa boja objímať. 
Boja sa, že ochorejú, že dostanú 
koronavírus. A tak, celkom sa 
teším na deň, keď sa opäť bu-
dem môcť stretávať s rodinou, 
s priateľmi. Teším sa na deň, 
keď nebudeme musieť nosiť 
rúška a opäť sa začneme 
smiať. Teším sa na deň, keď sa 
nebudeme báť správať sa tak 
obyčajne, ľudsky.“
IVETA BALÍKOVÁ: ,,Rodina 
a priatelia. So synom si ísť na 
kurty zahrať tenis a do kina. S 
kamoškami na kávu a všetko 

ostatné, čo sme robili pred co-
vidom.“ 
MARCELA DUDÁŠOVÁ: 
,,Mne chýba starká, ktorú som 
už od augusta nemohla nav-
štíviť v DSS. A to že už jej dru-
hé narodeniny ju nemôžem ob-
jať a zablahoželať jej. Toto je 
to, čo mi chýba zo všetkého naj-
viac. Nie obchod, nič hmotné, 
len objatie milovanej osoby.“
ZITA KEŤKOVÁ: ,,Mne chý-
ba môj partner, ktorý pracuje v 
zahraničí a od januára nebol 
doma.“ 
TOMÁŠ LOMEN: ,, Do kina 
by už bolo dobré, toľko dob-
rých filmov sa už odložilo, až 
mi to trhá srdce.“  
BERNY BALÁŽ: ,,Kostol. 
Sviatky.“
DOMINIKA HÁ: ,,Chýbajú 
nám zážitky, akcie, ľudia, kon-
takt, socializácia a hlavne 
spomínaná kultúra. Tradičné 
oslavy, jarmoky, výročia... V 
rozhlase počuť aj Diridondu.“
KLAUDIA URDOVÁ: ,,Počas 
prvej vlny korony mi zomrel 
dedko, ktorému som nemohla 
ísť na pohreb, lebo vtedy všet-
ko vypuklo a platil lockdown a 
ostala som doma s dcérkou a 
zomierajúcim psíkom... Chcem 
ísť dedkovi zapáliť sviečku na 
hrob, rozlúčiť sa s ním a pove-
dať mu, že mi chýba a mrzí ma 
to, že som sa s ním nemohla 
rozlúčiť.“ 

ANKETA - ANKETA - ANKETA - V našej ďalšej ankete sme sa pýtali:  - ANKETA - ANKETA - ANKETA 

Keď sme sa vás pýtali na to, čo nám v dôsledku 
reštrikcií najviac chýbalo spomedzi nehmotných 
vecí, okrem návštevy kultúrnych podujatí – kín, 
koncertov či divadla, to bola najmä sloboda po-
hybu ako taká. S prichádzajúcimi teplejšími 
mesiacmi nás to láka nielen do rozkvitnutej 
prírody, ale rovnako tak aj na dobrú kávu, čapo-
vané pivo či chutné jedlo, ktoré si už, chvalabo-
hu, môžeme vychutnávať na terasách našich ob-
ľúbených podnikov. Nielen výborná pizza, ale aj 
čerstvé hovädzie steaky, indické špeciality či ze-
leninové šaláty sú tými jedlami, ktoré si už nie-
koľko dní môžete vychutnávať na vynovenej te-
rase reštaurácie SAHIB vo Veľkom Krtíši. Tím 
zamestnancov sa zhodol, že kontakt s hosťami 
im už chýbal a tešia sa na všetkých, ktorí sem 
prídu nielen za dobrým jedlom, ale aj za obľúbe-
ným pivkom či kofolou. Áno, aj my v redakcii s 
plnou vážnosťou priznávame, že aj takýto druh 
kultúry nám všetkým chýbal. Už len aby nám 
prialo to vytúžené teplé počasie ☺. 
                                                     Text a foto : - ŠK - 

V našej ďalšej ankete sme sa pýtali: 
ČO VÁM POČAS PANDÉMIE NAJVIAC CHÝBALO? 

Chýbali aj posedenia s priateľmi 

Na hostí sa tešia aj majiteľka 
SAHIBU Petra Malíková 
a Maroš Pavúk. 
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Dnes sú kostoly otvorené s tou 
podmienkou, že v nich môže 
byť v jednom momente len 
jeden človek na 15 m2, pričom 
musí mať doklad o tom, že je 
negatívny a je povinný dodr-
žiavať viaceré protipandemické 
opatrenia. Ešte pred tým sa ale 
rozhodlo o tom, že návšteva 
kostolov bude mať pri zákaze 
vychádzania akúsi výnimku a 
pri ich návšteve nebude po-
trený negatívny test. To vyvola-
lo vlnu kritiky. 
„Samozrejme, možnosť znovu 
otvoriť kostoly nás potešila, 
rovnako tak aj našich veriacich. 
Na druhej strane si však uvedo-
mujeme, že voči cirkvi je spo-
ločnosť vždy kritickejšia, než 
voči iným organizáciám, a tak 
to, že do kostola nebolo povinné 
mať v istom období test, nám 
nijako nepomáhalo. Dostávali 
sme za to kritiku (ako aj za iné 
„výsady“) a popritom sme túto 
výnimku ani nežiadali a ani na 
nej netrváme. Do chrámu 
chodia prevažne zodpovední 
ľudia - sami od seba a bez núte-
nia dodržujú rozostupy, nosia 
respirátory, aj bez vyzvania 
predkladajú doklady z testova-
nia. Okrem toho sme v 
chrámoch len v nedeľu a aj to 
len približne 45 minút. Cir-
kvám bolo nariadené to isté ako 
ostatným prevádzkam, nie vša-
de sú však ľudia rovnako zod-
povední a nie na tak krátku 
dobu počas celého týždňa. Z 
tohto uhla pohľadu by kostoly 
mohli mať ešte miernejšie pra-
vidlá a stále by nepredstavovali 
také epidemiologické riziko ako 
niektoré iné prevádzky,“ hovorí 
na margo situácie zo začiatku 
apríla Mgr. Ján Ruman.
Dlhé obdobie však boli kostoly 
úplne uzatvorené. Veriaci tak 
museli Vianoce, ale i najväčší 
kresťanský sviatok – Veľkú 
noc, tráviť doma s tým, že du-
chovne sa o nich postarali fará-
ri na diaľku – cez rozhlas, te-
levíziu alebo aj prostredníc-
tvom videí na sociálnych 
sieťach. Moderný spôsob kon-
taktu s veriacimi využívala aj 
veľkokrtíšska evanjelická fara. 
Vďaka sociálnym sieťam, ako 
napr. YouTube či Facebook, 

boli v kontakte s veriacimi aj 
senior Novohradského seniorá-
tu Mgr. Ján Ruman s manžel-
kou - seniorátnou kaplánkou 
Mgr. Martinou Rumanovou, 
tak aj farár Mgr. Michal Meliš-
ko a ranné slová Božie, veršíky 
od žiakov, zamyslenia i celé 
Služby Božie využívali na udr-
žiavanie kontaktu aj námestný 
farár cirkevného zboru v Dol-
ných Strhároch Mgr. Ján Ďu-
rov. Ich aktivita našej pozor-
nosti neušla, a preto sme man-
želov Rumanovcov požiadali o 
rozhovor. Obaja nám odpove-
dali na otázky spojené nielen s 
fungovaním veľkokrtíšskej 
evanjelickej fary počas pandé-
mie, ale v rozhovore hovoria aj 
o plánoch na rok 2021, o rastú-
cich počtoch pohrebov a klesa-
júcich počtoch sobášov v os-
tatných mesiacoch, o (ne)vy-
učovaní náboženstva na ško-
lách počas ich zatvorenia, ale i 
ďalších zaujímavých témach. 
Za rozhovor Jánovi a Martine 
Rumanovcom ďakujeme.

 Návšteva kostolov bola dlhé 
týždne zakázaná - ako ste sa s 
touto situáciou vysporiadali na 
veľkokrtíšskej fare? Ako to na 
začiatku vnímali veriaci, ktorí 
pravidelne navštevovali Služby 
Božie?
„Samozrejme, že to bola cel-
kom nová a nepoznaná situá-
cia. Dá sa dokonca povedať, že 
to bola z tohto pohľadu jedi-
nečná historická situácia. 
Mesiace zatvorené chrámy tu 
zrejme naposledy boli počas 

svetových vojen – aj to si nie 
sme celkom istí. Veriaci boli, sa-
mozrejme, smutní z tej situácie. 
V relatívne krátkom čase sa to-
tiž ukázal ten častokrát nevidi-
teľný efekt kostolov a Boho-
služieb. Nezostávalo nám nič 
iné, len sa presunúť na internet 
a učiť sa aj veci doteraz nepoz-
nané. Rovnako sme sa tu snažili 
byť aj pre ľudí bez internetu, a 
preto sme roznášali do 
schránok časopisy.“

 Do online sveta sa presunulo 
za posledný rok mnoho udalostí 
a podujatí a ako vieme, na túto 
vlnu nasadla aj vaša fara. Zau-
jíma nás, čia myšlienka bola zo-
stať v kontakte s veriacimi pro-
stredníctvom videí?
„Asi najlepšia odpoveď je, že to 
bola Božia myšlienka, pretože 
od začiatku to šlo všetko až 
podozrivo hladko. Rozhodli 
sme sa nahrávať krátke ranné 
zamyslenie s piesňou na každý 
deň. A všetko, čo k tomu bolo 
potrebné, sa podarilo po-
skladať takmer do hodiny. Veľ-
mi nám pomohol Mgr. Juraj 
Zolcer, ktorý sa ujal technické-
ho spracovania videa a zvuku. 
Spojená škola v Modrom Ka-
meni nám pomohla tiež aj s 
technikou. Už prvé videá sa 
stali obľúbené, čo tiež považu-
jeme za Božie dielo a nie cel-
kom naše. Dá sa povedať, že v 
priebehu niekoľkých týždňov 
sa tieto zamyslenia dostali do 
povedomia nielen veriacim na 
Slovensku, ale aj Slovákom v 
zahraničí. Mali sme mnoho 

veľmi pozitívnych ohlasov zo 
Srbska, Čiech, ale aj Rakúska, 
Nemecka či Austrálie.“

 Nahrávať na internet videá 
prináša so sebou potrebu nielen 
dobrej organizácie, ale aj tech-
nických vedomostí. Ako často 
zverejňujete videá a koľko času 
vám to denne zaberie?
„Pri ranných zamysleniach 
nám pomáha Mgr. J. Zolcer, 
ktorý učí na SŠ M. Kameň, ale 
s ostatným sa snažíme vyspo-
riadať sami. Aj nás táto doba 
mnohému, hlavne technické-
mu, naučila. Technické spraco-
vanie veršíkov či piesní (úprava 
zvuku, strih) má na starosti pán 
farár J. Ruman, následné videá 
k veršíkom, piesňam či boho-
službám a ich umiestnenie na 
internet má na starosti pani fa-
rárka. Ranné zamyslenia 
zverejňujeme denne a v nedeľu 
vysielame spoločné služby 
Božie farárov Novohradského 
seniorátu. Ja (farárka) mám na 
starosti zverejňovanie týchto vi-
deí za celú cirkev, takže je to 
moja „každoranná“ rutina o 
6.00 hod. Spracovanie piesne či 
veršíka niekedy zaberie aj hodi-
nu či dve. Závisí od dĺžky pies-
ne, či sa vám darí nájsť adek-
vátne obrázky a pod.“

 Kým vy spolu s Mgr. M. 
Meliškom patríte k tej mladšej 
generácii, pre napr. Mgr. J. Ďu-
rova to mohlo byť niečo úplne 
nové – ako si na prihováranie 
sa do kamery, a nie plnému 
kostolu, zvykal on? Resp. ako 
vnímate rozdiel prihovárať sa 
plnému kostolu a prihovárať sa 
kamere vy?
„Tak to je skôr otázka na pána 
farára Ďurova. Zhostil sa toho 
ale pomerne bez problémov. Na 
jeseň mal ešte obavu, nebolo to 
to, na čo bol zvyknutý, ale teraz 
po novom roku to už išlo bez 
problémov. Bolo to samozrejme 
niečo iné, chýbal tam ten osob-
ný, živý rozmer. Výhodou je, že 
to môžete kedykoľvek stopnúť 
a ísť ešte raz. Na druhej strane, 
keďže to budú môcť vidieť 
viacerí, nielen tí v chráme, je to 
viac zaväzujúce, aby prejav bol 
čo najlepší.“

Náboženstvo sa na 
diaľku nevyučovalo 

 Boli najnáročnejším obdo-
bím ostatného roka veľkonočné 
a vianočné sviatky? 

Online Služby Božie z V. Krtíša s pozitívnym ohlasom aj z Austrálie 
Po toľkých mesiacoch to znie už ako klišé, ale v súčasnosti naozaj prežívame pravdepodobne najťaž-
šie obdobie od II. svetovej vojny. Z najhoršieho sme, na začiatku mája, už konečne pravdepodobne 
von, no naďalej každý deň počúvame alebo čítame správy, ktoré hovoria o rôznych obmedzeniach, 
počtoch mŕtvych, poznačenej ekonomickej situácii a pod. Ako dlho bude táto kríza trvať, nevedno. 
Ak totiž vírus porazíme, toto obdobie zanechá stopy aj na našom psychickom zdraví. Dlhé mesiace 
sme zatvorení medzi stenami našich obydlí, do práce, reštaurácie, za zábavou, na futbalový zápas a 
ani do kostola sme nemohli chodiť dlhé týždne. „Ľuďom začala chýbať stabilita, uistenie, posila do 
bežných dní, odvaha, a vytrvalosť. Naopak objavili sa depresie, strach, pocit samoty, strata radosti,“ 
zhodujú sa manželia Rumanovci, evanjelickí farári pôsobiaci na fare vo Veľkom Krtíši. 

Manželia Martina a Ján Rumanovci preniesli svoje nedeľné 
kázne počas pandémie na internet.  

(Pokračovanie na str. 9)
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Ako ste toto obdobie spolu s ve-
riacimi zvládli?
„Najnáročnejšie obdobia boli 
určite tie, keď sme prichádzali 
do kontaktu s veriacimi, kto-
rým  niekto z rodiny onemoc-
nel, alebo aj umrel. To bolo roz-
hodne najnáročnejšie. Pri poh-
reboch alebo spovedaní nemoc-
ných sme videli ten najhroznej-
ší dopad pandémie. Vianočné a 
Veľkonočné sviatky boli určite 
smutné, nakoľko sme ich ne-
mohli zasvätiť, ako sme boli na-
učení. No môžeme povedať, že 
naši veriaci tieto výpadky vzali 
s veľkým pochopením, za čo 
sme veľmi vďační. Snažili sme 
sa pripravovať online boho-
služby na sviatky – Vianoce i 
Veľkú noc, a tiež aj časopisy do 
domácností, aby ten negatívny 
dopad bol čo najmenší.“

 Do akej miery sa zmenil po-
čet párov, ktoré ste sobášili, prí-
padne o koľko viac pohrebov 
ste vykonali? Vnímate zvýšený 
záujem o cirkevné sobáše na 
tento rok?
„Rok 2020 bol v tomto ohľade 
veľmi nepriaznivý. Na jednej 
strane sme zaznamenali zvý-
šený počet pohrebov (najmä 
počas Vianoc a neskôr počas 
Veľkej noci) a na druhej strane 
bolo málo krstov či sobášov. 
Mnohé z plánovaných sobášov 
a krstov boli presunuté na tento 
rok. Aj v tomto čase sa však ne-
ustále posúvajú, odkladajú. 
Niektoré páry si povedali, že sa 
chcú zobrať, aj keď by ich 
malo byť v kostole len šesť, iné 
radšej čakajú a posúvajú ter-
míny.“

 Ako bola počas pandémie za-
bezpečená náboženská výchova 
na základných a stredných ško-
lách?
„Náboženstvo sa na väčšine 
škôl nevyučovalo, ani prezen-
čne a ani dištančne. Spravidla 
sme to riešili posielaním študij-
ných materiálov cez portál 
zborovna.sk. Deti boli veľmi 
zlaté, posielali vyplnené pracov-
né zošity, napísané úlohy a 
podobne. My sme pre ne spätne 
pripravovali rôzne odmeny. Ur-
čite to však nemôže nahradiť 
prezenčnú formu – a to pre rôz-
ne dôvody. Najmä preto, že 
náboženská výchova je výcho-
vou, je o hľadaní a budovaní 
vzťahu k viere a k Bohu, k po-
zitívnym hodnotám v živote, a 
to sa bez osobného kontaktu a 
rozhovorov dá dosiahnuť iba 
veľmi ťažko.“

 Poznačila pandémia aj prie-

beh prípravy na konfirmáciu, 
prípadné samotnú konfirmá-
ciu?
„Samozrejme, minuloročná kon-
firmácia sa konala na jeseň, 
pričom zvykom je, že sa zvykne 
konať v období  po Veľkej noci. 
Aj tohtoročná bude mať zme-
nený termín a opäť ju plánuje-
me na jesenné obdobie. Tu sa 
ale tešíme, že aspoň skupinku 
konfirmandov zo Záhoriec sme 
dokázali vyučovať cez Zoom a 
bolo to fajn – vždy totiž zostal aj 
čas na hry, čo mladí potrebujú.“

 Vieme, že sa aktívne venujete 
aj evanjelickej mládeži z nášho 
okresu – ako pandémia ovplyv-
nila vaše pravidelné stretnutia?
„Mládež sa stretávala počas 
pandémie v online priestore cez 
aplikáciu Zoom. Opäť sa dá 
povedať, že to bolo trochu iné, 
chýbala osobná rovina, osobné 
rozhovory, a rovnako tak 
spoločný spev piesní či hry.“

 Aké plány má CZ V. Krtíš na 
rok 2021? Pripravujete nejaké 
podujatia, prípadne plánujete 
nejaké rekonštrukcie kostolov, 
prípadne ich okolia?
„Plánujeme štandardné podu-
jatia ako v každý iný rok. Sa-
mozrejme, už s tým poučením, 
že treba byť flexibilný a flexi-
bilne reagovať na zmeny. Chys-
táme prímestské tábory, poby-
tové sme v tomto roku z pocho-
piteľných dôvodov nezaradili. 
Rovnako tak chceme zorgani-
zovať aj jednodňové výlety či 
zájazdy, opekačky, ale aj brigá-
dy s mladými na farskom 
dvore. Plánujeme slávnosť kon-
firmácie, zborový deň, veríme, 
že sa čoskoro rozbehnú stretnu-
tia detí, mládeže, spevokolu a 
Biblické hodiny. Ak to dovolia 
opatrenia, plánujeme aj 
diamantovú – spomienkovú 

konfirmáciu i adventné koncer-
ty spevokolu. Opravy tohto 
roku budú asi len drobnejšie, 
nakoľko je aj u nás citeľný vý-
padok príjmov, avšak cirkev 
nárok na odškodnenie či nejaký 
príspevok nemá. Réžia budov 
totiž nikdy nebola financovaná 
štátom, na to sa vždy skladajú 
ľudia.“

 Čo vám pandémia dala a čo 
vzala?
„Dala nám čas usporiadať si 
trochu život a priority. Našli 
sme čas, na čo bežne čas nebol. 
Naučili sme sa nové veci, praco-
vať inak, s novou - inou techni-
kou, iným štýlom. Na druhej 
strane pandémia priniesla aj 
negatívne veci. Okrem straty 
osobného kontaktu s veriacimi, 

to bolo predovšetkým celkom 
nové poznanie o tom, aká sme 
spoločnosť. Pandémia bola veľ-
kou sociologickou sondou do 
myslenia ľudí. Ukázali sa veľmi 
negatívne a tiež sme svedkami 
smutných dopadov médií – naj-
mä internetových. Rovnako tak 
sa ukázala nahota postmoder-
nizmu: každý môže mať aký-
koľvek názor aj na vážne veci a 
aj na veci, ktorým absolútne 
nerozumie. Ľuďom stačí k pre-
svedčeniu akýsi vnútorný pocit. 
A tak sme mali možnosť stret-
núť sa s celou plejádou názo-
rov, od extrému k extrému a to 
iba preto, lebo to tak ľudia 
vnútorne cítili. Vzala nám však 
aj blízkych ľudí, priateľov, 
kolegov, ktorí tejto chorobe, 
žiaľ, podľahli.“

Pri otváraní veľkokrtíšskeho 
veľkokapacitného očkova-
cieho centra sme si všimli, že 
jednou z dobrovoľníčok, kto-
rá usmerňovala záujemcov o 
očkovanie pri vstupe do špor-
tovej haly, bola aj Mgr. M. 
Rumanová. Preto sme sa jej 
opýtali, či to bola jej premiéra 
pri pomoci v boji s pandémi-
ou. Ako nám povedala, na 
jeseň pomáhala už aj pri celo-
slovenskom testovaní. „V pri-
hlásení sa za dobrovoľníčku 
som už na jeseň videla zmysel 
pomôcť, urobiť aspoň niečo v 
boji s touto chorobou. Neskôr 
som bola oslovená mestom aj na ďalšie dve celoplošné testovania a 
neskôr aj na očkovanie. Kým nie sme spustení úplne, viem po-
môcť a rada pomôžem. Je síce občas náročné byť konfrontovaný 
celý deň rôznymi názormi ľudí na celú situáciu, nervozitou z čaka-
nia či obáv z očkovania, okrem toho celý deň stojím a hovorím, ale 
cítim sa užitočná a to ma napĺňa. Nohy si oddýchnu večer.“

- Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI, foto: rodinný archív Rumanovcov, FB -

Pomoc 
pri očkovaní 

Evanjelická fara vo V. Krtíši je často plná mladých ľudí. 

-Foto: MM-

(Dokončenie zo str. 8)
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Hrušovská kalvária bola postavená 
na vrchole kedysi holého pieskovco-
vitého kopca, zvaného Stráňa, v ro-
koch  1772 a 1773, keď Hrušov 
sužovala ťažká epidémia cholery. 
Zomierali ľudia mladí, starí, dokon-
ca aj deti. Zúfalí ľudia nevedeli nija-
ko túto chorobu zastaviť, preto sa 
rozhodli sa, že postavia a posvätia 
kaplnku, v ktorej budú prosiť o zá-
chranu obyvateľov Hrušova. V roku 
1773 začali kalváriu stavať neuveri-
teľným spôsobom. Z najbližšej  prí-
stupovej cesty vytvorili živú reťaz, 
podávali si kamene, ktoré vynášali 
na kopec. Z najbližšej studničky 
nosili vodu v krčahoch, dokonca v 
ústach na miesenie hliny. Kaplnku 
sa za takýchto neuveriteľných pod-
mienok podarilo postaviť až mohla 
byť v nej odslúžená prvá svätá om-
ša. Pri tejto bohoslužbe zasvätili ka-
plnku Sedembolestnej Panne Márii, 
ktorú prosili o zastavenie epidémie. 
Stal sa zázrak, ľudia postupne pre-
stali umierať. Z vďačnosti sa veriaci 
rozhodli toto miesto posvätiť a dva-
krát v roku 3. mája a 12. septembra 
sa stretávať na kalvárií pri svätej 
omši.
V roku 1923 bola kaplnka prebudo-

V prvý májový deň Roku sv. Jozefa, sv. rodiny a šírenia pandé-
mie koronavírusu Mons. Marián Chovanec, Banskobystrický 
biskup požehnal obnovenú kalváriu s kaplnkou. Tú postavili a 
posvätili pred 248 rokmi, v čase vyčíňania epidémie cholery 

Pozn. red. Utrpenie ľudí v Hrušove pred dvesto 
štyridsiatimi ôsmimi rokmi ukázalo príklad aj pre 
dnešnú koronadobu, že ľudstvo je na seba veľmi 
úzko naviazané. Že všetci ľudia sme ako jedna ob-
rovská živá reťaz, ktorá je silná podľa toho, aké je 
jeho najslabšie ohnivko, a že ak ochorie čo len jeden 
ľudský jedinec, môže jeho choroba zapríčiniť na-
ozajstnú reťazovú reakciu na celom svete. Tak, ako 
sa korona od Pacienta 0 rozšírila z Wuhanu po celej 
zemeguli. 

vaná na dnešnú podobu. V roku 1933 
postavili vedľa kaplnky drevenú 
zvoničku a v roku 1950 miestni  
murári postavili na svahu smerom ku 
kaplnke krížovú cestu so 14 zastave-
niami, čím sa toto posvätné miesto 
stalo symbolickou kalváriou. Sedem-
bolestná Panna Mária vystiera svoju 
pravicu nad dedinu a  ochraňuje ju 
pred zlým vplyvom. Kaplnka prešla 
ďalšou obnovou. Diecézny biskup 
Mons. Marián Chovanec požehnal v 
sobotu 1.mája 2021 obnovenú kalvá-
riu. V úvode sv. omše diecézneho bis-
kupa v mene farnosti ho privítal 
miestny pán farár dp. Mgr. Peter Vy-
chlopeň, ktorý zároveň v krátkosti 
predstavil zaujímavú históriu hru-
šovskej kalvárie. Vo svojej homílií 
diecézny biskup priblížil vznik po-
božnosti krížovej cesty, ako aj tradí-
cie krížovej cesty a tradície stavby 
kalvárie od najdávnejších čias. Záro-
veň povzbudil veriacich, aby vždy do-
kázali čerpať z Pánovho utrpenia silu 
a nádej pre svoj osobný život.
Na záver svätej omše poďakoval v 
mene svojom, ale aj v mene veriacich 
starosta obce Hrušov Ing. Pavol Ben-
dík za posvätenie kalvárie. Manželka 

 Text a foto: - DOMINIK DROZDÍK –  

pána starostu pani Cecília Bendíková 
poďakovala miestnemu pánovi fará-
rovi Petrovi Vychlopeňovi za jeho ak-
tívnu činnosť vo farnosti. 
Prvý máj 2021 bol v Hrušove veľmi 

pekný,  slnečný. Nádherný hrušovský kroj žiariaci v sl-
nečných lúčoch túto slávnosť pozdvihol. Tento deň,  aj 
napriek zložitej dobe zanechal v srdciach veľmi silný 
duchovný zážitok. Ďakujeme pánovi farárovi Mgr. Pet-
rovi Vychlopeňovi, cirkevnej rade a všetkým tým, ktorí 
toto stretnutie na kalvárií zorganizovali a pripravili. 
Tiež ďakujeme každému, kto sa na obnove kalvárie 
podieľal. 

Kaplnka postavená vďaka ľudskej reťazi  

  Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec  
 požehnal v sobotu 1. mája 2021 obnovenú kalváriu. 
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Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

(minibágrom a UNC 060)

 
0918 525 114
0918 525 115
0905 762 043

 PREPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLOV

Kontakt:

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)

np – 556 

cseryova.ruzena@azet.sk,  0905 409 219
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V 14. storočí sa obec rozčlenila, 
jej väčšia časť pripadla Lukov-
com a nazývala sa Lukove Ne-
nince. V rámci delenia majetku 
väčšina nehnuteľností  v Nenin-
ciach pripadla Lukovi z rodu 
Dobákovcov, ale mal tu svoje 
nehnuteľnosti aj jeho brat Dac-
só (Demeter). Lukovci žili a 
hospodárili v obci vyše 500 ro-
kov. Príchodom druhej vlny 
maďarských kmeňov na toto 
územie v priebehu 10. a 11. stor. 

sa stala obec Nenince a jej okol-
ie časťou ranofeudálneho 
Uhorska. Od 15. storočia sa 
časť obce nazývala Házasnénye 
a toto pomenovanie sa zachova-
lo až dodnes (r. 1410 Nenye, 
alias Nenye, v r. 1773 Nenince, v 
r. 1920 Lukanénye, Lúka Ne-
nince, v r. 1927 Lukanénye, Ne-
nince). V roku 1828 mala obec 
66 domov a 404 obyvateľov, 
ktorí sa zaoberali najmä poľ-
nohospodárstvom a vinohrad-
níctvom. Obec patrila do Hon-
tianskej župy, do roku 1960 do 
okresu Modrý Kameň, do roku 
1968 do okresu Lučenec a od 
roku 1968 do okresu Velký Kr-
tíš. V rokoch 1938 - 1944 bola 
obec pripojená k Maďarsku.

 Pandémia pozastavila pro-
jekty v niektorých samosprá-
vach, resp. predĺžila dobu ich 
realizácie. Stalo sa tak aj v 
Neninciach?
„Od Ministerstva financií SR 
sme získali 13 500 EUR na Re-
konštrukciu a modernizáciu 
Domu smútku Nenince – pred-

bežné výdavky na rekonštruk-
ciu sú vypočítané na 45-tisíc 
EUR, a to bez zastrešenia. Z 
tohto vyplýva, že ak sa nám ne-
podarí získať ďalšie finančné 
prostriedky, ku koncu roka 
2021 prebehne len jeho čiastoč-
ná rekonštrukcia. Z Úradu 
vlády SR sme získali finančné 
prostriedky na vytvorenie trho-
vých miest (štandov) v našej ob-
ci, ich dokončenie prebehne do 
konca tohto roka. Tiež máme 

podané a ešte nevyhodnotené 
žiadosti a projekty počas pan-
démie aj na Environmentálny 
fond, a to  Zvyšovanie energe-
tickej účinnosti kultúrneho do-
mu a obecného úradu v obci 
spolu s rekonštrukciou vykuro-
vacieho systému v budove a za-
teplenia budovy. Do MAS IK – 
Novohrad,  ktorého sme ako 
obec členom, sme podali po dve 
žiadosti  (do IROP-u) o získanie 
finančných prostriedkov na Vy-
bavenie počítačovej učebne zá-
kladnej školy s materskou ško-

lou. Do Výzvy PRV – MAS IK-
Novohrad je taktiež 2x podaná 
žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok na projekt Povrcho-
vá úprava chodníka na Hlavnej 
ulici v obci Nenince. Ak, by sme 
vo vyššie uvedených projektoch 
boli úspešní, čaká nás ešte veľa 
roboty. Okrem toho čakáme na 
vypísanie výzvy, a teda po-
trebujeme získať finančné pro-
striedky na rekonštrukciu  Kaš-
tieľa Blaskovicsovcov, na vytvo-
renie alebo kúpu priestorov, 
kde by sme vedeli Ľudový dom 
tradícií. Tiež by sme v obci radi 
chceli vytvoriť vytvoriť Zberný 
dvor na separovaný zber dru-
hotných surovín. Chceme aj 
zrekonštruovať šatne a sprchy 
na futbalovom štadióne, zre-
konštruovať staré futbalové ih-
risko, dokončiť javisko, pri-
stavať šatne i sociálne zariade-
nia. Našim cieľom je aj vysadiť 
zeleň v obci, vytvorením det-
ských ihrísk predĺžiť prístupo-

vé cesty a chodníky v obci pre 
pohodlnejšiu dostupnosť cen-
tra, obchodov, školy, škôlky, ko-
stolov atď.“

 Vaša obec je aj v susednom 
Maďarsku veľmi dobre známa 
aj tradičnou citarou. Ako ov-
plyvnila pandémia vašich folk-
loristov?
„Od roku 2019 posúvame zís-
kané finančné prostriedky z 
Fondu na podporu umenia na 
Zachovanie tradičného folklór-
neho ľudového nástroja CITA-

RA – v našej obci. Neninská 
citarová skupina v našej obci už 
fungovala v 70. rokoch. Ja som 
členom tejto skupiny už od 
roku 1976, momentálne má 9 
členov, ale pre pandémiu sme 
sa poriadne už dlhšie ani ne-
videli, nestretli a nehrali spolu. 
Myšlienka vznikla v zastupiteľ-
stve - ešte pred pandémiou sme 
chceli získať finančné pros-
triedky na výuku mladých cita-
ristov, aby nezanikla tradícia 
citaristov v Neninciach. Zistený 
záujem bol celkom prijateľný, 
no do toho prišla pandémia a 
výučba sa nemohla začať.“

 Ako by ste zhodnotili prvú 
polovicu vášho volebného obdo-
bia? Líši sa skutočnosť od 
predstáv, ktoré ste mali ešte len 
ako kandidát na starostu?
„Myslím si, že nikto z nás by si 
pred kandidatúrou na post sta-
rostu (resp. poslanca) ani nepo-
myslel, že vypukne takáto epi-
démia a celosvetová pandémia. 
Našim, teda aj mojim cieľom, 
bolo zabezpečiť obyvateľom 
bezpečný, pokojný a bezstarost-
ný život vytváraním pokojnej-
šej atmosféry a šťastného spo-
lunažívania – toto všetko čias-
točne ale zmenil Covid. Rok 
2019 bol rokom plánovania, bol 
to čas pre konštatovanie jednot-
livých skutočností. Maximálne 
sme sa snažili zapájať sa po-
stupne do projektov a výziev. Z 
ponúkaných pätnástich bodov 
môjho a nášho (ako kandidátov 
SMK)  programu, sú už niekto-
ré splnené a veľa ich je v štádiu 
plnenia. Nezabúdame na kultú-
ru, šport, mládež, starších oby-
vateľov odkázaných na pomoc 
iných, na cirkev, na Základnú 
školu s MŠ, na zdravotníctvo 
atď.“

 Nechcú, aby tradícia citaristov zanikla 
So starostom obce Nenince LADISLAVOM HÍVESOM o. i. sme sa rozprávali aj o tom, že ani on a ani miestni obyvatelia 

Počet obyvateľov: 1388
Rozloha: 1 348 ha
Stred obce: 175 m n. m.
Prvá písomná zmienka: 
r. 966
Starosta: Ladislav Híves
PSČ: 991 26
Kontakt: 047/45 14 030, 
ocunenince@centrum.sk
Družobné obce: 
Baktalórantháza 
(HU), Dány (HU), 
Gyergyócsomafalva (RO), 
Ráckeve (HU)

Jedna z väčších obcí nášho okresu leží v doline Čahovského potoka, jej chotár sa nachádza vo výške 
163 až 300 metrov nad morom. Má hnedozemné, nivné a lužné pôdy. Dubové lesy, členitý terén, po-
četné polia a príjemné podnebie vytvárajú dodnes ideálne podmienky pre prirodzený chov a lov 
zveri. Do katastrálneho územia obce spadá časť rybníka, resp. vodnej nádrže Nenince, vytvorenej v 
doline Kosihovského potoka, do ktorej sa na základe vzoru starobylého vodného mlyna aquaduktom 
previedla voda z Blyžňavy (Čebovského potoka). Zaujímavosťou tejto stavby je aj malá vodná 
elektráreň. K obci patrí aj osada Šuľka (Sülykipuszta, Sulyok).

NENINCE

(Pokračovanie na str. 13)

Hra na citaru má v obci bohatú históriu a tradíciu, zachovať ju chce aj súčasné vedenie obce.
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 Vaša obec bola azda jedna z 
prvých v našom okrese, v kto-
rej sa postavili nájomné byty. 
Koľko ich v Neninciach stojí 
dnes a koľko obyvateľov v nich 
býva? Žijú v nich obyvatelia aj 
z okolia, či viac-menej mladí 
Neninčania, ktorí sa osamostat-
nili?
„Áno, naša obec bola medzi 
prvými v našom okrese, kde sa 
postavili nájomné byty vyššieho 
štandardu, ale rovnako tak aj 
nižšieho štandardu. 
Taktiež máme v prevádzke 
obecné nájomné byty a aj so-
ciálne jednoizbové nájomné by-
ty. Celkovo ich je v užívaní 81 
bytových jednotiek. Nakoľko 
prvé bytové jednotky boli 
kolaudované v rokoch 2003-
2004, vyžadujú častú opravu, 
najmä technických zariadení. 
Väčšinou tu bývajú mladé rodi-
ny s deťmi, v jednoizbových 
starší. Asi 90 % bytov je obsa-
dených neninskými obyvateľ-
mi.“

 Čo je hlavným pozitívom va-
šej obce, pre ktoré sa rodiny 
rozhodnú, že chcú žiť práve v 
Neninciach? Je to napr. dobrá 
občianska vybavenosť, dobré 
vzťahy v komunite alebo niečo 
iné?
„Odpoveď na túto otázku cel-
kom nepoznám – pravdepo-
dobne mladšia generácia sa 
chce osamostatniť a založiť si 
rodinu, prípadne majú blízko 
pracovné zázemie, a teda mož-
nosti zamestnať sa. Čo sa týka 
občianskej vybavenosti, tá je v 
našej obci na prijateľnej úrov-
ni, dostupné sú potraviny, po-
hostinstvá, tiež služby ako poš-
ta, zdravotné stredisko, leká-
reň, základná škola 1. až 9. roč-
ník s vyučovacím jazykom slo-
venským a maďarským, mater-
ská škôlka, športoviská atď.“

 Ak by ste mali opísať Nenin-
ce z hľadiska demografie – koľ-
ko obyvateľov má vaša obec a 
akého národnostného zloženia 

sú miestni občania?
„Nenince sú významnou obcou 
Poiplia, v ktorej žije maďarská 
katolícka komunita, a v apríli 
mala asi 1388 obyvateľov. Pod-
ľa posledného sčítania v roku 
2011 bolo vyše 80 % ľudí ma-
ďarskej národnosti. Po tohto-
ročnom sčítavaní obyvateľov a 
bytov (sme elektronicky sčítaní 
na viac ako 87 %) uvidíme ná-
sledne v októbri, aké bude ak-
tuálne národnostné zloženie na-
šej obce.“

 Ako sú na tom Neninčania z 
hľadiska zamestnanosti?
„Áno, veľa obyvateľov našej 
obce robí v zahraničí, sú medzi 
nimi aj tzv. pendleri, ktorí den-
ne dochádzajú do Maďarska. 
Máme aj mnoho domácich ma-
lopodonikateľov v stavebníctve, 
elektroinštalatérstve, tesárstve, 
vo výrobe resp. vo veľkosklade. 
Veľa Neninčanov dochádza aj 
do TechnoGymu, do MATA 
Nová Ves a pod. Rovnako tak 
ročne 5 - 6 obyvateľov vy-
konáva aj svoju aktivačnú čin-
nosť v obci, a to podľa zákona 
č.417/2013 Z. z. o pomoci v 
hmotnej núdzi.“

 Aké obchody je u vás možné 
navštíviť a čo sa v obci dá vy-
baviť?
„Občianska vybavenosť pred-
stavuje široký komplex zaria-

dení a účelovo upravených 
plôch, ktorých cieľom je uspo-
kojovanie najrozmanitejších po-
trieb obyvateľov všetkých ve-
kových kategórií. Pri škole nám 
funguje školská kuchyňa a vý-
varovňa pre odkázaných dô-
chodcov, máme vybudované 
športové zariadenia – futbalový 
štadión, umelé futbalové ihris-
ko, tenisové kurty. Čo sa týka 
zdravotníctva, v obci je vše-
obecný lekár – onkológ, pripra-
vené sú aj gynekologická am-
bulancie k prevádzkovaniu, 
taktiež aj ambulancia pediatrie 
- kde hľadáme lekára. V sociál-

nych  službách poskytujeme 
služby pre 12 klientov v den-
nom stacionári. Spomedzi ob-
chodov sú samozrejmosťou po-
traviny, rozličný tovar, Elektro-
ZOLO, strešné centrum, záh-
radkárske potreby, predajňa 
odevov, predajňa vodoinštalač-
ných potrieb, Reštaurácia U Vl-
ka – stravovanie. Čo sa týka 
ďalších služieb, spomeniem 
kaderníctvo-holičstvo, kozme-
tické salóny, masáže, nechtové 
štúdia a taktiež aj solárium pre 
záujemcov – všetci sa tešia na 
uvoľnenie opatrení.“

 

(Dokončenie zo str. 12)

- Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI, Foto: OcÚ Nenince, FB -

Zaujímavosti z histórie obce
Na základe analýzy archívnych dokumentov s odborníkmi Štátne-
ho archívu v Budapešti, Prímašského archívu v Ostrihome, riadi-
teľmi múzeí a odbornými pracovníkmi heraldickej komisie a he-
raldického registra pri MV SR sa zistili zaujímavosti, ktoré obec 
uverejňuje aj na svojej web stránke.
V období 150-ročnej tureckej okupácie obidve obce Nyénye (Há-
zašské Nenince) i Lukanyénye (Lukove Nenince) patrili pod 
ústredný orgán tureckej územnej správy pod Budinský sandžák 
(obdoba župy) a Vácske Nahije (obdoba okresu). 
V tureckej dobe patrili do obce Nyénye: Egyházasnyénye, Lesenice, 
Opat. Nová Ves, Dacsónyénye (Bátorová a Čurgov) a pustatiny 
Pálház a Trebušovce. Do obce Lukanyénye patrili usadlosti Sülyk 
(Šuľka), Fehérpatak (Príbelce), Csenke, Palota (Plachtince). Podľa 
dobovej mapy vzdialenosť medzi obcami Nyénye a Lukanyénye 
bola vyše 10 kilometrov. Rozčlenenie obcí Nenince a Bátorová bolo 
na žiadosť občanov Bátorovej, ako aj podľa vtedajšieho zákona o 
obecnom zriadení v r. 1989.

Nenince majú nové vedenie obce od novembra 2018.

Nenince sa môžu pochváliť dobrou občianskou vybavenosťou, nachádzajú
 sa tu desiatky nájomných bytov, rovnako tak aj základná škola pre 1. až 9. ročník.
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Za každú cenu budete tlačení do 
zmeny, s ktorou absolútne nesú-
hlasíte, pretože vopred viete, aký 
to bude mať dopad. Hraničí to s 
akousi mužskou rivalitou, kde už 
začínate pociťovať obmedzenia 
a nepríjemné, vnútorné pocity. 
Všetko negatívne, vrátane spo-
mínaných tlakov a nevítaných 
zmien, prelomíte vďaka srdcu, a 
teda láske či pozitívnym emó-
ciám. Vo finančnej oblasti sa 
vám jednoznačne oplatí začať 
šetriť a peniaze ukladať, euro k 
euru s tým, že čoskoro príde čas, 
keď ich budete potrebovať, stačí 
už len siahnuť po zásobách a 
tým budete uchránení požičiava-
niu si a  zmätkovaniu na posled-
nú chvíľu.

Tento raz si šťastena zvolila nák-
lonnosť voči vášmu znameniu, 
budete podporení z každej stra-
ny a vo všetkom, čo konáte. Kaž-
dý deň sa vám postará o milé a 
nečakané prekvapenia, ktoré vás 
budú vnútorne „roztápať“, a tak 
sa bude z vás von drať akýsi 
jemnocit a hrejivosť. Napriek to-
mu sa nevyhnete upozorneniu, 
ktoré smeruje k vašej práci, dá-
vajte si pozor na klebety, teda na 
to, čo poviete a hlavne, ako to po-
viete. Zraníte nejedno ego a bu-
dete poriadne niekomu ležať v 
žalúdku a mať ho v zuboch. Pre-
to si to vyžaduje obozretnosť a 
predvídavosť v pracovnom ko-
lektíve. V zdravotnej oblasti by 
vám prospelo fyzické prečistenie 
a myšlienkové vypnutie,  prípad-
ne sa to skúste spojiť v jeden ví-
kendový pobyt.

Láka vás vidina zahraničia po 
prípadne minimálneho úniku z 
miesta, kde existujete. Tieto 
plány prepojené na cestovanie 
vám nevychádzajú z jediného 
dôvodu. A síce, nesplnili ste si na 
domácej pôde všetko, čo ste mali, 
veľa vecí máte nedokončených a 
nedoriešených. Týmto spôsobom 
(nebude vám nič vychádzať) bu-
dete prinútení k tomu, že naj-
skôr treba dokončiť staré záleži-
tosti a potom začať nové. A tak 
sa s vervou pustite do všetkého, 
čo ste zanedbali, potom budete 
pustení ďalej, kam len budete 
chcieť a túžiť. O niečo viac sa 
vám bude dariť vo vzťahoch, ale 
pozor na umelo vyvolávané hád-
ky, nesekajte zo seba „frajerov“ 
za každú cenu.  

Toľko kariet znázorňujúcich ne-
gatívne pocity na jednej kope ste 
nemali veľmi dávno. Máte v sebe 
pocit toho, že ste klamaní, že ste 
sami, že zlyhávate a nič, čo robí-
te, nedáva veľký zmysel, a či ne-
napĺňa vás. Našťastie sa vám 
všetky pocity v jednom bode ne-
stretnú, iba sa budú pomerne 
rýchlo meniť a striedať, pokiaľ 
sa úplne nevytratia, takže to vo 
veľkom nikoho z vás nezasiahne. 
Sú to akési dozvuky predošlých 
dní. So zlomom prídu milé stret-
nutia a to hlavne nečakané, s 
ľuďmi, s ktorými si budete veľ-
mi rozumieť. Príjemnou zmenou 
bude aj kratšia cesta, na ktorú 
budete vytiahnutí, no a čerešnič-
kou na torte je skvalitňovanie 
partnerského vzťahu a to v kaž-
dom smere. Siahnete dokonca po 
výraznejších zmenách.    

Detský a nevinný úsmev odzb-
rojí každého a presne to bude va-
šou, samozrejme, dobrou zbra-
ňou, ktorá vám pomôže vykľuč-
kovať aj z tých najnepríjemnej-
ších situácií, v ktorých sa ocitne-
te. Už v strede týždňa budete po-
stavení pred rozhodnutie, ktoré 
by vám malo priniesť, minimál-
ne na najbližšie dni, veľa slnka, 
radosti a hlavne spokojnosti. 
Koncom týždňa na vás zaútočia 
zdravotné problémy, ktoré budú 
previazané na zachytávanie 
negatívnych energií, vysielaných 
z univerza. Avšak lámaním ďal-
šieho týždňa budete mať všetko 
vykompenzované a môžete 
čakať len to najlepšie, čo si pre 
vás svet pripraví, stačí už len po 
tom siahnuť. Vneste farebnosť 
kvetov do svojich životov. 
 

Ocitli ste sa v takých výšinách, že 
všetko pod vami sa vám javí v 
miniatúrnych veľkostiach a vy 
túžite už len vzlietnuť a „ubzik-
núť“ od všetkého zlého. Získaný 
nadhľad je fajn a v mnohých ve-
ciach vám pomáha „prežiť“, ale 
nie všade je vítaný a potrebný. 
Nebojte sa stáť nohami pevne na 
zemi a konfrontovať sa so život-
nými situáciami napriamo, hlav-
ne, čo sa týka práce a vzťahov 
na pracovisku. V domácnosti, 
kde si už dávno neplníte svoje 
povinnosti, chystajú na vás pas-
cu s cieľom zapojenia vás do 
bežných povinností, ktoré nechá-
vate na ostatných. Otvorte oči, je 
tu krásne a nie všetko je také zlé, 
ako to teraz vnímate, vpustite do 
svojho srdca radosť, neublíži 
vám.

Dlhodobo sa pohrávate so zme-
nou v oblasti práce, čakáte na 
vhodnú príležitosť, ktorá vám 
otvorí nové brány. Tak presne to-
to príde skôr, ako si pomyslíte, 
ale dobre sa rozhodnite, pretože 
nové pracovné povinnosti (či už 
samotná zmena práce, pribratie 
ďalšej práce alebo nové kontak-
ty) vám pohltia veľa času a ne-
pôjde to skĺbiť so súkromím 
podľa vašich predstáv. Partner 
vám to dá poriadne „vyžrať“ a 
bude sa cítiť odsunutý na druhú 
koľaj. Totiž, ako sami viete, kaž-
dá minca má dve strany. Preto 
rozhodujte podľa svojho vedo-
mia, prípadne si vopred stanovte 
hranice fungovania nových pra-
covných záležitostí, vyhnete sa 
tak problémom vo vzťahu, kde 
to máte už beztak poriadne na-
hnuté.    

Pokiaľ spadáte do skupiny, či už 
veľkých alebo malých podnika-
teľov, tu sa vám bude dariť, ani 
nebudete vedieť ako. Jediné, 
čomu budete vystavení, je kon-
frontácia v súkromí a v kruhu 
rodiny. Bude sa jednať o správ-
ne zadelenie času a venovaniu sa 
ľuďom, ktorých ste do dnešných 
dní trošku, aj keď nechtiac, 
zanedbali. Príjemné na tom bu-
de to, že sa vám začnú ozývať sa-
mi a vás to len a len poteší. V 
druhej polovici týždňa vás čaká 
cesta, preto si skontrolujte, či ste 
si nabalili všetko, čo budete po-
trebovať, inak sa dostanete do 
úzkych. Budete svedkom sú-
kromného úspechu niekoho, na 
kom vám veľmi záleží, a preto sa 
rozhodnete túto radosť zdieľať s 
okolím.

Zo začiatku vám úsmev trochu 
zamrzne na perách a vy si začne-
te všetko vydupávať bez pri-
hliadnutia na iných. Sebecké 
sklony sa vytratia spolu s plynu-
tím dní a preklenutím sa do dru-
hej polovice týždňa. Tu vás za-
siahne láska, ktorú k životu tak 
veľmi potrebujete, ale nezabú-
dajte, že v prvom rade by ste 
mali ľúbiť sami seba a potom 
prijímať lásku od partnera, nie 
ju očakávať a vynucovať si ju. 
Preto sa počas týchto dní budete 
zapodievať prirodzenosťou, sa-
movoľnosťou a „neznásilňova-
ním“ všetkého, čo neklape podľa 
vašich náročných predstáv. Tí, 
ktorí nemajú prácu, by mali za-
bojovať, vyskytne sa skvelá 
príležitosť, šitá vám na mieru.

Vy sa poriadne zapotíte. Budete 
mať tendenciu klamať a zavá-
dzať, nech je za tým čokoľvek, 
pouvažujte nad tým ešte pred 
tým, než spôsobíte niekomu cito-
vú smršť. Okrem týchto „chú-
ťok“ budete postavení do pozícií 
a situácií, kde sa od vás bude nie-
čo očakávať (energeticky, „osu-
dom“ účelovo vytvorené okol-
nosti), kde si budete musieť pri-
znať, že ste nemali pravdu. Je 
fajn za svoju bojovať ako lev, ale 
je dobré rešpektovať a tolerovať 
aj názory iných ľudí, prípadne 
sa vedieť ospravedlniť alebo tú 
svoju pravdu preukázať. Preto 
vás čaká akési učenie, a teda prá-
ve v tento týždeň „zasadnete do 
lavíc“, kde bude vyučujúcim a 
lektorom samotný život, ktorý 
vie na zlé veci patrične pouká-
zať. 

Užívajte si každučký jeden deň. 
Čaká vás bezstarostnosť, preto si 
môžete dovoliť aj na pár dní ub-
ziknúť od povinností a od práce. 
Pokiaľ to tak cítite, vyberte si 
dovolenku a s najbližšími nie-
kam vycestujte alebo si jednodu-
cho robte to, čo chcete. Veľmi sa 
vám bude dariť na poli lásky, 
ktorú budete nielen rozdávať, 
ale budete ňou aj zasypávaní. 
Nezadaní sa ocitnú v rozhodova-
ní medzi viacerými partnermi 
alebo si budú môcť zvoliť medzi 
dlhodobejším vzťahom a mile-
neckým. Skrátka, vyberte si to, 
čo vám vyhovuje, ale nezabúdaj-
te na svoje srdiečko a pocity. Po-
četné rodiny si tiež môžu vydých-
nuť, vnútorné „doťahovačky“ 
smerom od rodičov k deťom, 
ako aj vo všetkých kombi-
náciách, sú pre tieto dni zažeh-
nané.    

To, že sa usmievate na všetky 
svetové strany, neznamená, že to 
tak cítite aj v skutočnosti. Snaží-
te sa držať v pozitívnej kondícii 
viac pre druhých ako pre seba. 
Vnútorne máte však strach, kto-
rý sa pomaly rozlieza a prejavuje 
sa aj vo vašom konaní. Verte, že 
iných a žiaľ, ani seba v tomto 
prípade neoklamete. Zamávajte 
so strachom a pošlite ho na neur-
čitú dobu preč, inak mu na dlhší 
čas prepadnete. Čaká vás totiž 
veľký posun vpred a všetci na-
okolo vám chcú, a aj budú robiť 
obrovskú radosť. Je však možné, 
že pre vlastnú, vnútornú tmu to 
neuvidíte, čo by bolo na škodu. 
Sústreďte sa na to, čo je tu a prá-
ve teraz, aspoň sa o to pokúste 
bez linajkovania budúcnosti.

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Panna
24. 8. − 23. 9. Blíženci

22. 5. − 21.6. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 
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Deťom sa z tejto školy nechce ísť domov

 Majú vaši žiaci, ktorí k vám 
chodia prezenčne, možnosť po 
vyučovaní navštevovať – v prí-
pade normálneho fungovania 
mimo pandémie – nejaké krúž-
ky, máte svoj klub či knižnicu?

,,Deti majú možnosť v škole 
ostať podľa potreby. Každému 
dieťaťu sa venujeme individu-
álne. Knižnicu máme len škol-
skú. Možnosť realizovať škol-
ské aktivity je podporovaná aj 
paralelným fungovaním Den-
ného centra prevádzkovaného 
OZ Hans – miestnosť je na 
obecnom úrade. Denné cen-
trum sme založili tento rok a 
pre pandémiu sa jeho činnosť 
ešte naplno nerozbehla. Pracu-
jeme však na rozličných 
projektoch – napr. Ekoinklúzia 
(zo starého vyrábame nové, šili 
sme vianočné ozdoby... viac na 
www.zsvz.sk).“

 Ako sa vám spolupracuje s 
rodičmi, ktorých deti vzdelá-
vate? 

,,Rodičia postihnutých detí os-
távajú počas vyučovania v ško-
le a sú svojim deťom asistent-
mi. Spolupráca s nimi je výbor-
ná a vzájomne sa veľa učíme. 
Zároveň je veľmi dobrá spolu-
práca aj s ostatnými rodičmi. 
Je treba povedať, že to, že sa v 
našej škole učia aj „špeciálne“ 
deti je aj toleranciou zdravých 
detí a samozrejme ich rodičov, 
a ich ochotou vstúpiť na ne-
známy terén.  Rodičia súhlasili 
s tým, že medzi seba príjmeme 
aj iné deti. Sme si vedomé toho, 
že to nebolo ľahké. (Predstavte 
si len, koľko pozornosti a vnú-
torných  obáv prežívame pri 
bežnom kontakte s autistickým 
dieťaťom napr. v obchode, na 
verejnosti...) Veľmi si rodičov 
zdravých detí za túto odvahu 
vážime.
Do edukačného procesu zapá-
jame aj rodičov doma vzdelá-
vaných detí, ktoré nás spolu s 

rodičmi občas navštívia a učia 
sa spolu s nami. Aj títo rodičia 
prezentujú veľkú ochotu k spo-
lupráci a radi sa stretávajú s 
nami a aj s denne vzdelávaný-
mi deťmi.
 Neplnoorganizovaná škola 
Veľké Zlievce plní v súčasnosti 
úlohu zabezpečenia základného 
vzdelávania  pre deti z našej ob-
ce a blízkeho okolia. Ide o loka-
litu s riedkym osídlením, pri-

čom pre tieto deti nie je možné 
denne dochádzať do vzdiale-
nejších obcí. Ide o výrazne 
vidiecku oblasť s roztrúsenými 
malými obcami, kde aj vzdiale-
nosť 15 km predstavuje pomer-
ne dlhé cestovanie (terén a stav 
ciest neumožňujú rýchle presu-
ny). Okres Veľký Krtíš navyše 
patrí medzi najmenej rozvinuté 
okresy. Vysoká miera neza-
mestnanosti podiel obyvateľov  
zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, nedostupnosť do-
pravy a ďalšie socio-ekonomic-
ké charakteristiky vyžadujú 
zachovanie možnosti poskyto-
vania vzdelávania v tejto loka-
lite.“ 

 Vaša škola je po každej 
stránke zaujímavá. Čím je ešte 
charakteristická? 

,,Špecifické charakteristiky na-
šej školy umožnili (malá škola, 
podpora komunity, osobnejšie 
vzťahy, zabráni sa prípadnej 
šikane…) v malom kolektíve 
vzdelávanie bežných detí spo-
ločne s deťmi s rôznymi typmi 
znevýhodnení, ale aj s nada-
ním. Vzdelávanie má výrazne 
individuálny charakter, berie 
ohľad na potreby a špecifiká 
daného dieťaťa.  Prirodzene sa 

tu vytvorili aj podmienky  pre 
vzdelávanie detí s autizmom a 
Aspergerovým syndrómom, kto-
ré nás postupne začali vyhľadá-
vať aj  zo širšieho okolia, a tiež 
formou domáceho vzdelávania 
či individuálneho vzdelávania 
zo zdravotných dôvodov.“ 

 Covid-19 ,,zamiešal“ karty vo 
všetkých oblastiach nášho živo-
ta. Niektoré zasiahol významne 
a školstvo zvlášť. Veď deti 
,,stratili“ rok života, kedy neboli 
medzi svojimi rovesníkmi, resp. 
museli nabehnúť na nový sys-
tém vzdelávania. Priniesla pan-
démia do vášho vyučovacieho 
procesu aj niečo pozitívne? 

,,Počas pandemického dištanč-
ného vzdelávania sme si overili 
modely fungovania žiakov pro-

stredníctvom  IKT s mentoro-
vaním a facilitovaním vzdeláva-
cieho procesu na diaľku. Ko-
munikácia založená na rešpek-
tovaní žiaka, dobrý vzťah s vy-
učujúcimi a dlhodobá syste-
matická spolupráca s rodičmi 
ukázali udržateľnosť takéhoto 
modelu  bez výrazného poklesu 
kvality vzdelávania a prispeli k 
udržaniu zapojenia detí do vý-
chovno-vzdelávacieho procesu 
napriek ťažkým podmienkam.  
Našou motiváciou k zriadeniu 
druhého stupňa je kontinuita  
poskytovania vzdelávania  pre  
deti  so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami a zo 
sociálne znevýhodneného pro-
stredia spolu s bežnými deťmi v 
malom vekovo zmiešanom ko-
lektíve.“ 

 Aké najväčšie problémy mu-
síte riešiť v čase pandémie i 
mimo nej? 

,,Najväčší problém, ktorý sme 
pozorovali počas pandémie je 
vzrastajúce napätie a obavy 
nielen v deťoch, ale aj v dospe-

lých, nejasná situácia, ktorá ne-
vedno kedy skončí. Okrem 
vzdelávania je teda nutná aj te-
rapeutická podpora pre deti a 
ich rodiny, ale aj pre vyučujú-
cich. Ľudský, rešpektujúci prí-
stup, poznanie rodinného a so-
ciálneho prostredia detí a 
porozumenie ich problémom, 
pomáhajú zvládať náročné dni. 
Čo sa týka vyučovania, deti a 
rodičia robia čo je v ich silách a 
predpokladáme, že všetko do-
kážu dobehnúť. Oveľa dôleži-
tejšia sa nám teraz ukazuje 
podpora a porozumenie. V pod-
pornom a bezpečnom prostredí 
sa následne oveľa ľahšie 
vstupuje aj do školských povin-
ností.“

V minulom čísle sme vám priniesli prvú časť článku o ZŠ vo Veľkých Zlievcach, ktorá má prí-
vlastok inkluzívna, no najmä netradičná v metódach a postupoch vzdelávania svojich žiakov. 
Pri návšteve tejto školy nás o tom presvedčili sami žiaci so svojou pani učiteľkou, keď nám uká-
zali, ako sa vzdelávajú. V tento deň napríklad preberali literárny žáner komiks. Pani učiteľka 
túto tému poňala nielen ako výklad, ale vtiahla deti do deja. Čítala im úryvky  o komiksových 
hrdinoch – ich sile a skutkoch a okrem toho do vzdelávania nebadane zakomponovala aj látku z 
klasických učebných predmetov – biológie, zemepisu, zoológie, slovenského jazyka. Deti pozor-
ne počúvali a keď ich niečo zaujalo, ihneď reagovali a pýtali sa, živo diskutovali. Keď sme ich 
na chvíľu nechali samé, v triede nenastal krik a chaos. Deti medzi sebou diskutovali, bavili sa a 
navzájom si čítali. Spolu s Dankou Holíkovou (riaditeľka, učiteľka, špeciálna pedagogička) a 
Slávkou Makovníkovou (socioterapeutka, asistentka učiteľa) sme skonštatovali, že štýl ich vzde-
lávania má na deti veľmi dobrý vplyv a niet sa čomu čudovať, že sa im po škole nechce z kruhu 
svojich rovesníkov odísť domov. 

(Pokračovanie z čísla 19) 

Pokračovanie v budúcom čísle.

-JANA KAMENSKÁ-

 Deti  počúvali, ako im čítala učiteľka Slávka Makovníková o ich obľúbených komiksových hrdinoch. 
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 Ktoré konkrétne podujatia 
ste od minulého roka nemohli 
kvôli korone usporiadať? 

Mgr. ZUZANA BRAUNSTEI-
NOVÁ: ,,Od polovice marca 
nebolo možné kvôli korone  
zrealizovať žiadnu dovozovú 
kultúru.  Boli sme nútení zrušiť 
takmer všetky podujatia: Ró-
meo a Júlia, Miro Jaroš - Ťuki 
tour, Deň Zeme, Odchody 
vlakov, Koncert Kortina a 
Vlasta Mudríková, Stavanie 
mája, Deň matiek, MDD, Otvo-
renie letnej sezóny na Biokúpa-
lisku Krtko, Rozlúčka s práz-
dninami na Biokúpalisku Krt-
ko, SNOW FILM FEST, Vino-
branie, S úctou k Vám - seniori, 
Zabíjačkové hody, Halloween, 
Čaro Vianoc, Silvester - ohňos-
troj, Divadlo tanca - ČIN, všet-
ky dopoludňajšie predstavenia 
a výchovné koncerty pre orga-
nizované skupiny, premietanie 
filmov a mnohé iné.“

Mgr. HELENA FERENCOVÁ: 
,,V roku 2020 sme museli z pro-
gram múzea vypustiť Veľ-
konočné tvorenie, Stredoveký 
deň detí, Noc múzeí. Počas 
krátkeho letného uvoľnenia 
protiepidemických opatrení sa 
podaril  večerný program his-
torickej spoločnosti Fringia s 
názvom  Čarodejnice zo štvor-
lístka. V septembri však už od-
padol 6.ročník Modrokamen-
skej hudobnej slávnosti,  neu-
skutočnili sa Gaštanové sláv-

nosti, na ktorých participujeme 
s mestom Modrý Kameň, 
jesenné dušičkové podujatie 
Duchovia a svetielka a rovnako 
ani tradičné Vianoce na hrade, 
keď už všade zúrila druhá vlna 
pandémie. Napriek tomu, po-
čas letných mesiacov sme zažili 
nebývalý záujem návštevníkov 
o návštevu múzejných expozí-
cií, z ktorých mnohí sa presved-
čili, že aj na Slovensku  nielen v 
zahraničí možno stráviť 
príjemné dni dovolenky a do-
zvedieť sa viac o svojej krajine. 
Od júna do októbra sme stihli 
zrealizovať zaujímavé výstavy, 
najmä jedinečnú výstavu o 
kresťanských  misiách v Afrike 
pod názvom ,,Misionári” auto-
ra Mgr. art. Štefana Kocku s 
vernisážou a besedou s auto-
rom, v auguste  výstavu Lindy 
Kováčovej – majsterky textilu a 
vlny  v umeleckej tvorbe pod 
názvom  ,,Vlnenie” poslednou 
výstavou, ktorú návštevníci 
pred uzavretím múzea mohli 
navštíviť bola výstava  eldorá-
da farieb a fantázie s výstižným 
názvom ,,Fantázia” mladej au-
torky Kristíny Rumanovej, Ky-
jatická hračka Ladislava Hed-
vigiho a Očami fantázie Art-
spoločenstva. Tri turnusy Det-
ského letného tábora  v júli a 
auguste priviedli na hrad  práz-
dninujúce deti, ktoré tu zažili 
atmosféru objavovania, tvore-
nia a turistiky do okolia. RTVS  
nahrala v múzeu dve televízne 
relácie - S úsmevom po Sloven-
sku a  SK  Dejiny.“

Mgr. art. CYRIL PÁRIŠ: ,,Bolo 
ich veľa. Určite nás veľmi mrzí, 
že sme nemohli uskutočniť 
25.roč-ník podujatia Spievanky 
pod Pohanským vrchom či 
nové podujatie Kračúnske šted-
rivke, ktoré sa malo uskutočniť 
v decembri 2020. Pandémia nás 
pripravila aj o mnohé finančné 
prostriedky z dotačných fon-
dov, práve tieto financie mohli 
napomôcť k rozvoju našej 
okresnej kultúry.
O to smutnejšie je, že sa tak sta-
lo v roku, v ktorom sa našej in-
štitúcii podarilo získať historic-
ky najvyššiu podporu v hod-
note viac než 48 000 eur. Pros-
triedky sme však museli z dôvo-
du zrušenia podujatí vrátiť.” 

 Konečne sa uvoľnili proti-
pandemické opatrenia, čo dáva 
predpoklad preto, že by sme 
mohli začať normálne fungo-
vať. Viete si už teraz začať 
plánovať nejaké kultúrne po-
dujatia na tento rok – ak áno, 
ktoré? 

Mgr. Z. BRAUNSTEINOVÁ: 
,,Bol zverejnený COVID auto-
mat pre kultúru, podľa ktorého 
vieme, za akých podmienok 
môžeme kultúrne podujatia 
realizovať. Pravdupovediac – 
je veľmi oklieštený a preto je aj 
ťažké v tejto chvíli konkrétne 
odpovedať čo a kedy sa nám 
podarí aj zrealizovať. Ak by sa 
uvoľnili časom opatrenia na-

toľko, že by bolo možné 
usporiadať aj väčšie podujatia 
- sme pripravení pružne zarea-
govať a zorganizovať napr. aj 
Vinobranie. Každopádne ale 
dúfame, že život sa čoskoro 
vráti do normálu a my budeme 
môcť privítať návštevníkov na-
šich podujatí opäť aj ,,na do-
skách, ktoré znamenajú svet". 
Pretože to, čo tvorí základ vzni-
ku spoločnosti je kultúra a 
umenie. A práve tieto dva 
atribúty pretvárajú ľudí, menia 
ich myslenie k dobru, spravod-
livosti a tolerancii. Reflektujú 
realitu a povznášajú ľudského 
ducha...”

Mgr. HELENA FERENCOVÁ:  
,,Obdobie 2.vlny pandémie, ke-
dy bolo múzeum nielen zatvo-
rené pre návštevníkov, ale bola 
obmedzená aj prítomnosť 
pracovníkov múzea na praco-
visku a rovnako neisté boli aj 
predpoklady , kedy začne náš 
život normálne fungovať – ke-
dy privítame prvých návštevní-
kov, ako budú môcť vyzerať 
naše podujatia z hľadiska  pod-
mienok a počtu návštevníkov  
na nich – toto všetko nedávalo 
možnosti pripravovať poduja-
tia v predstihu niekoľkých me-
siacov až pol roka. Okrem toho, 
múzeum vstúpilo do obdobia 
ďalšej rekonštrukcie hlavnej 
budovy – severného krídla 
barokového kaštieľa. V súčas-
nosti  je budova v štádiu inten-
zívnej opravy strechy, ktorá bu-
de ukončená do konca júna. 
Pripravuje sa realizácia obnovy 
budovy tejto časti pamiatky z 
grantov EHP a Nórska, na kto-
rú múzeum získalo 1 milión 
eur. Obnova  začne po úspešnej 
verejne súťaži na zhotoviteľa 
stavby, ktorá sa intenzívne pri-
pravuje a výzva bude zverejne-
ná v najbližších dňoch. Predpo-
kladáme začatie stavby v sep-
tembri tohto roka. 
Všetky tieto okolnosti ovplyv-
nia činnosť múzea v rámci pre-
zentačných aktivít, akými sú 
podujatia. Múzeum však bude 
fungovať pre svojich návštevní-
kov aj v týchto podmienkach, 
cez špeciálne návštevnícke tra-
sy budú prístupné všetky expo-
zície múzea, zrealizované všet-
ky plánované výstavy v ba-
rokovej sále východného krídla 
kaštieľa a ak sa pandemická 
situácia nezhorší, uskutočnia sa 
aj tie podujatia, ktoré bude 
možné realizovať v exteriéroch 

Polomŕtva slovenská kultúra pomaly ožíva  
Pandémia zasiahla každú jednu oblasť nášho života a hádam ani neexistuje taká, ktorá by bola ušet-
rená jej vyše ročnému vyčíňaniu. Väčšina umelcov ostala bez divákov, bez práce a teda bez príjmu. 
Obyvateľom miest a obcí chýbali tradičné aj originálne kultúrne podujatia, tak ako to napokon aj 
viacerí respondenti vyjadrili v našej ankete. Všetci sme privítali uvoľnenie protipandemických opa-
trení a predstaviteľom kultúrnych inštitúcií v našom okrese sme položili tri rovnaké otázky. Odpove-
dali nám na ne títo traja riaditelia kultúrnych inštitúcií v okrese: 

Mgr. ZUZANA 
BRAUNSTEINOVÁ, riadi-
teľka Mestského kultúrneho 
strediska vo Veľkom Krtíši.

Mgr. HELENA  
FERENCOVÁ, riaditeľka 
Múzea bábkarskych kultúr a 
hračiek hrad Modrý Kameň. 

Mgr. art. CYRIL PÁRIŠ,
riaditeľ Hontiansko - ipeľ-
ského osvetového strediska 
Veľký Krtíš. 

(Pokračovanie na str. 17) 
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hradu, na vyhliadke hradu, v 
Parku sv. Anny. Z výstav určite 
zaujme  inštalácia známej sta-
vebnice MERKUR  v období 
máj – august, Kovačická insita 
zavíta do múzea v jesennom 
období .  V júni sa uskutoční  6. 
ročník Modrokamenskej hu-
dobnej slávnosti a niekoľko 
koncertov Základnej umeleckej 
školy v M. Kameni,  v júli príde 
na hrad historická spoločnosť 
FRINGIA so zaujímavým 
príbehom zo života šľachty.
Veríme, že situácia bude stále 
lepšia a nič nezabráni  pripra-
vovať a uskutočniť jesenné po-
dujatia a uzavrieť tento ťažký 
rok vianočnou slávnosťou.” 

Mgr. art. C. PÁRIŠ: ,,Áno, mo-
mentálna situácia nám dáva 
nádej. Pri plánovaní podujatí 
musíme vychádzať z mnohých 
premenných a preto sme k 
plánovaniu pristúpili štandard-
ne. Uvidíme čo sa nám na-
koniec podarí zrealizovať... Na-
ši priaznivci sa v tomto roku 
môžu tešiť na mnohé tradičné i 
netradičné podujatia. Určite 
dávam do pozornosti novovyt-
vorený festival mágie a mikro-
mágie - SIMSALABIM; Diva-
delné Dišputy, na ktorých priví-
tame (okrem iných) aj MILKU 
ZIMKOVÚ; obnovený festival 
Čipka v Honte; v našom meste 
zrealizujeme aj Gajdošský festi-
val a mnoho iných podujatí...” 

 Čo sa za ostatných trinásť me-
siacov vo vašej organizácii zme-
nilo; resp. ako ste to obdobie so 
svojimi pracovníkmi pracovne 
prežili? 

Mgr. Z. BRAUNSTEINOVÁ: 
,,V zmysle vyhlášky Úradu ve-
rejného zdravotníctva Sloven-
skej republiky, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri 
ohrození verejného zdravia k 
obmedzeniam prevádzok a 
hromadných podujatí nie je, 
žiaľ, možné už niekoľko mesia-
cov využívať divadelnú sálu na 
účely, pre ktoré bola zriadená. 
Preto sa snažíme využiť toto 
obdobie na jej rekonštrukciu a 
modernizáciu. V súčasnej dobe 
prebieha verejné obstarávanie 
na nové sedačky v priestoroch 
divadelnej sály. Rekonštrukcia 
interiéru divadelnej sály zvýši 
jej atraktívnosť a  komfortnosť 
pre návštevníkov. Plánujeme 
výmenu a montáž nových seda-
čiek, výmenu podlahovej kryti-
ny, núdzového a bezpečnost-
ného osvetlenia za LED osvetle-
nie na schodišťových stupňoch. 

Veríme, že keď sa život po Co-
vid pandémii vráti pomaličky 
do normálu, bude práve toto 
jedno z lákadiel pre divákov. 
Vážime si každého jedného 
návštevníka našich podujatí a 
preto sa aj naďalej budeme 
snažiť zvýšiť pohodlie ako aj  
umocniť kultúrno-spoločenský 
zážitok z divadelných pred-
stavení či koncertov.“

Mgr. H. FERENCOVÁ:  
,,Múzeum napriek pandémii 
musí fungovať na báze odbor-
nej činnosti, ktorá je jeho pod-
statou. Návštevník vníma pre-
zentačnú činnosť múzea – 
expozície a podujatia, ktoré sú 
však druhou rovinou múzejnej 
práce  – nadstavbou , poskytu-
júcou pohľad na výsledky od-
bornej práce múzea. Tá spočíva 
v starostlivosti a uchovanie mú-
zejných zbierok, ktoré treba 
najskôr získať a spracovať.  
Táto práca má mnoho podôb, 
ktoré treba uskutočniť za kaž-
dých okolností.  Preto za 13 me-
siacov minulého a tohto roka 
pracovníci  zabezpečovali  od-
borné činnosti prácou z domu a 
striedavo prítomní na pracovis-
ku podľa časového harmono-
gramu služieb a kontrolovali  a 
zabezpečovali podmienky v 
depozitároch múzejných zbie-
rok, vykonávali prácu v múzeu 
podľa aktuálnej potreby – ne-
pretržitá strážna služba, nevy-
hnutné administratívne činnos-
ti, upratovanie a vetranie prie-
storov expozícií , meranie vlh-
kosti a teploty , starostlivosť o 
objekt a park, zabezpečovanie 
proti pandemických opatrení,  
nezastala práca ekonomického 
úseku.  V januári 2021 bola 
podpísaná projektová zmluva 
medzi  SNM – Múzeom báb-
karských kultúr a hračiek a 
Ministerstvom investícií, regi-
onálneho rozvoja a informati-
zácie na čerpanie finančných 
prostriedkov na obnovu kaš-
tieľa na hrade Modrý Kameň z 
Grantov EHP a štátneho roz-
počtu SR vo výške 1 milión eur. 
Začala sa príprava na im-
plementáciu grantu s množ-
stvom administratívno – práv-
nych procesov a úkonov, vybu-
dovanie projektového tímu z 
pracovníkov múzea, ktorí budú 
popri svojej múzejnej práci 
zodpovední za bezchybné čer-
panie prostriedkov grantu v 
zmysle pravidiel určených po-
skytovateľom grantu. V súvis-
losti s touto realitou sa múzeum 
začalo pripravovať na plynulý 
chod múzea aj v období staveb-
nej činnosti. Musia fungovať 
všetky odborné činnosti, pri-

pravia sa nové návštevnícke 
trasy a aktivity, budú pokračo-
vať záchranné práce na zrúca-
nine starého hradu. Život v 
múzeu teda nezastal ani v ob-
dobí zdanlivej nečinnosti v čase 
lockdownu – zastavenie života 
v tejto inštitúcii by prinieslo ne-
blahé následky na kultúrnom 
dedičstve, ktoré je stále živé, ak 
ho neustále opatrujeme.”

Mgr. art. C. PÁRIŠ: ,,Na od-
ľahčenie, pretože deň bez ús-
mevu je dňom strateným -  pri 
tejto otázke mi ako prvá na um 
zišla ena spásonosná hútka - 

každá snaha o zmenu či zlep-
šenie je krokom späť! (samo-
zrejme berme to s nadhľadom). 
Toto obdobie u nás na stredisku 
voláme familiárne obdobie - 
online. Online aktivity, online 
podujatia, online stretávanie 
sa...Veď to asi poznáme všetci. 
Apropo - stredisko - korona nás 
donútila spomaliť, zamyslieť 
sa, ale aj znovuobjaviť krásu 
človeka ,,našinca krtíšskeho” a 
dovolila mi prežiť mnoho 
úsmevných príhod tak trošku z 
inej perspektívy. O jednu z nich 
sa s vami podelím: Ráno na 
ceste do práce ma zastaví po-
staršia pani...,,Dobrý deň, mô-
žem sa vás niečo spýtať?” ,,Ale 
áno, samozrejme" - odpove-
dám jej. ,,A de vy vlastne pra-

cujete?” ,,Na osvetovom stre-
disku, teta!” ,,Ahá, ahá...stre-
disko, strééédisko. A chováte eš-
te aj kravy?” ...a hneď som mal 
deň krajší! Ale späť k vašej 
otázke. Napr. sa nám v tomto 
období podarilo zriadiť a plne 

vybaviť Hontiansku dielňu tra-
dičných remesiel na Nám. A. H. 
Škultétyho 5, na 1. poschodí. V 
dielňach sa budú realizovať 
kurzy paličkovania, výroby a 
úpravy súčiastok tradičného 
odevu a výroby slamených 
košíkov. Pre našich návštevní-
kov máme k dispozícii šijacie, 
vyšívacie stroje, látky, nite, súp-
ravy na paličkovanie, materiál 
na výrobu slamených košíkov. 
Kto bude mať záujem je srdeč-
ne vítaný. Dielňa vznikla s fi-
nančnou podporou Banskobys-
trického samosprávneho kraja. 
Pozdravujem všetkých čitate-
ľov a teším sa na naše spoločné 
stretnutia...“ 
 

 

(Dokončenie zo str. 16)

Prázdninové bádanie 
Hontiansko – novohradská knižnica AHŠ V. Krtíš pripravuje pre deti

Uskutoční sa počas letných prázdnin a ide o celodenné aktivity pre deti 
 I. turnus 4 dňový od 6. júla do 9. júla 2021 
 II.  turnus 5 dňový od 19. júla do 23.júla 2021 
Na deti čaká bohatý program: maľovanie na tvár, jazdecká škola, 
hľadanie žraločích zubov, stredovek na hrade, 3D tlačiareň, súťaže, 
hry a veľa veľa zábavy.
Sledujte www.hnk–vk.sk;  (hnkvk),   kniznica velky krtis 
Tu sa čoskoro dozviete ďalšie informácie a podmienky. 

Už teraz sa na všetkých tešíme.

Informácie nájdete aj na acebook stránke týždenníka POKROK

Pripravila: -rh-

 Tvorivé dielne sú pripravené  
 pre kreatívnych ľudí.  
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 Kúpime dom v Modrom Ka-
meni. 
 0910 664 145             np – 514

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

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

 Hľadám chatu na celoročné 
bývanie s vodou a elektrikou.
 0944 920 578               np– 562

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

Nehnuteľnosti
 Kúpim akýkoľvek 

(prerobený aj v neprerobený) 
2 alebo 3-izbový byt vo 

Veľkom Krtíši. Svoje písomné 
ponuky posielajte alebo 

vhoďte do poštovej 
schránky redakcie POKROK. 

NIE SOM REALITKA. 
Odpoviem na každú ponuku.  

np – 171

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

 Predám 3-izbový byt, na 
80% prerobený, na Ulici Bože-
ny Němcovej, bez balkóna. 
Cena 49 900 EUR.
 0905 554 217             np – 567

 Dám do prenájmu 1-izbový 
byt na Železničnej ulici vo V. 
Krtíši.
 0908 916 698             np – 573

 Zoberiem do dlhodobého 
prenájmu garáž vo V. Krtíši, 
elektrika podmienka.
 0949 688 887              np - 574

 Kúpim záhradu nad Vinič-
kami. 
 0948 078 065              np – 575

 Prenajmem rodinný dom od 
1. 6. 2021 vo Veľkej Čalomiji - 
3 izby, kuchyňa, špajza, letná 
kuchyňa, garáž, záhrada. Cena 
250€/ mesiac + depozit 3 me-
siace.
 0903 506 524              np - 580

 Predám kompletnú spálňu 
SOFIA, perzský koberec (bor-
dový, rozmer 3 x 4 m), bordový 
koberec RIGA, konferenčný 
stolík, toaletné zrkadlo a nad-
stavby na skriňu.
 0905 376 215              np - 545

 Lacno predám automatickú 
práčku a umývačku riadu.
 0910 664 145              np - 577

Zariadenie
do domácnosti a firmy

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

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

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

 Predám oceľové disky 16´´, 
6,5J 16 ET50, 5 x 108,5 a stred 
62 mm. 
 0905 919 578              np – 571

A u t o  
m o t o

 0908 912 928        np – 563

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

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

n
p

 -
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 0905 136 419

Ponúkam na predaj

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 775
 0918 565 355

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 523

np – 449    0905 790 110

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

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

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

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

 0905 256 428     np - 524

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

np-4911 0905 358 389  
Cena: 8,00 €/m2

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

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

je však zaradený v územnom pláne mesta. 

np-4912 0905 358 389

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

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

(na starej slobodárni vo Veľkom Krtíši). 

 0905 358 389 np-4910

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu



POKROK 1917. máj 2021

Poľovníctvo 
rybárstvo

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968
np

 - 
44

6

  Chovateľstvo

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

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

 Predám pásový obracač/zhr-
ňovač nemeckej výroby so zá-
berom 220 cm v dobrom stave, 
nové remene aj prsty (aj náh-
radné), na gumových nafu-
kovacích kolesách. Ľahká 
manipulácia. Cena dohodou.
 0907 644 767              np - 560

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

np
 - 

41
2

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

  Poľnohospodárstvo

 Kúpim 
mladú vranu.
          

np - 572
 0902 749 986

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 5 dňové 
kuriatka hempshire,
 sasex, lenghorn 
a brahmanka. 
  

np
 – 

51
9

 0911 154 680

 Hľadám pracovníkov na 
prácu do Nemecka. Plat: 10,15 
€/hod. 

V prípade záujmu volajte.
 + 491 522 418 5494.  np - 566

 Hľadám prácu ako opatro-
vateľka starších ľudí. Som zod-
povedná, flexibilná, trpezlivá, 
mám desať ročnú prax v za-
hraničí. 
 0917 642 076             np –  552

 Hľadám si prácu ako upra-
tovačka – poupratujem domác-
nosti.
 0918 257 684.             np – 569

 Vykonávam odborný rez 
zimný, jarný a letný ovocných 
stromčekov a drobného ovocia. 
Záujemcovia, hláste sa na 
 0902 343 856             np –  553

 Vykonávam všetky murár-
ske práce, kosenie záhrad, rota-
vátorovanie, pílenie stromov a 
palivového dreva.
 0911 077 777              np– 561

S T R O J E a  
N Á R A D I E

 Predám kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 447

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

B u r z a 
p r á c e

  np - 512

 Som vitálna 70-ročná vdova, 
bývam v malej dedinke pri Veľ-
kom Krtíši. Hľadám priateľa 
od 70 do 75 rokov, ktorý by mi 
pomohol okolo domu a s kto-
rým by sme si posedeli pri do-
brej káve. Alkoholik sa vyluču-
je, fajčiť môže. Svoje návrhy a 
ponuky posielajte v zalepenej 
obálke s označením "Spoločná 
káva" do redakcie.        np - 578

 Predáme 4-árovú záhradu v 
záhradníckej osade Sviňačky I., 
Veľký Krtíš - 14 ovocných 
stromčekov, ovocné kry, unimo-
bunka, elektrika, voda.
 0904 692 909              np - 582

 Prenajmem zamestnanej 
osobe 1-izbový byt po čiastoč-
nej rekonštrukcii na Novohrad-
skej ul. vo Veľkom Krtíši. 
Nájomné: 239€/mesiac vrátane 
energii + dvojmesačný depozit.
 0950 705 817              np - 583

 Predám boxovacie vrece 
nové s rukavicami, cestný dám-
sky bicykel, masážny vankúš, 
obývaciu stenu, konferenčné 
stolíky, stoličky, malý televízor, 
veľký televízor, elektrický spo-
rák, invalidný vozík, veľké 
koberce, novú garnižu. 
 0907 513 973             np - 585  

P o n u k a  
s l u ž i e b

 R ô z n e

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

  0908 627 952.       np – 422

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 2
92

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

np - 568 0908 233 053

► Ponúkam rizikové pílenie stromov 
v blízkosti objektov pomocou 
lezeckej techniky 
► Po dohode možnosť 
odvozu vypíleného dreva
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O tom, či sa k súťažným futba-
lovým zápasom prerušenej se-
zóny 2020/2021 ešte vrátime, 
rozhodovali a stále rozhodujú 
hygienici, epidemiológovia, 
zdravotníci a ďalší odborníci. V 
pondelok 10. mája však už 
platilo, že podľa vyhlášky Úra-
du verejného zdravotníctva č. 
202/2021 sú amatérske súťaže 
povolené. Napriek tomu sme 
oficiálne informácie o reštarte 
súťaží na začiatku druhého 
májového týždňa ešte nezaz-
namenali a naďalej na celom 
Slovensku teda platí, že regio-
nálne súťaže sú naďalej poza-
stavené. „Vzhľadom k tomu, že 
nie je možné vo všetkých 
okresoch zachovať rovnaké 
podmienky pre tréningový pro-
ces a súťaž SFZ zatiaľ stále zo-
trváva na POZASTAVENÍ 
(PRERUŠENÍ) všetkých súťaží 
riadených SFZ A TO AŽ DO 
ODVOLANIA,“ hovorí Sloven-
ský futbalový zväz v usmerne-
ní, ktoré vydal v reakcii na ak-
tualizáciu vyhlášky Úradu ve-
rejného zdravotníctva. V tej sa 
hovorí, že od 10. mája „je mož-
né zorganizovať súťaž jedine 
ako hromadné podujatie jedno-
rázovej povahy, ktorého všetci 
účastníci budú v dobe začiatku 
hromadného podujatia  dispo-
novať negatívnym výsledkom 
RT-PCR testu alebo antigé-
nového testu  na  ochorenie 
COVID-19  nie starším ako 12 
hodín a ktoré budú ohlásené na 
miestne príslušnom regionál-
nom úrade verejného zdravot-
níctva najneskôr 48 hodín pred  
jeho začiatkom, pričom je po-
trebné uviesť presný čas a 
miesto jeho konania; za jed-
norázové podujatie možno po-
važovať podujatie s maximál-
nou dĺžkou 48 hodín.“

Pre športové kluby sú opatre-
nia rozdelené do troch úrovní a 
to na základe stupňa varovania 
okresu. V ružových okresoch (I. 
stupeň varovania) môže tré-
novať v exteriéri 50 osôb, v in-
teriéri 25 a v červených okre-
soch (II. stupeň) platí pravidlo 
10 + 1. Bordové zostali na počte 
6 hráčov + 1 tréner. O novom 
rozdelení okresov, ktoré je  
platné od 17. mája sme sa do-
zvedeli po uzávierke článku.
So žiadosťou o odpovede na 
niekoľko aktuálnych otázok 

sme sa na začiatku mája roz-
právali aj s predsedom Oblast-
ného futbalového zväzu Veľký 
Krtíš Gabrielom Bacsom. Ten 
nám hneď v úvode povedal, že 
aj keď vidí pokračovanie sezó-
ny ako reálne, otázka by mala 
znieť, či bude dohrávka zvyš-
ných zápasov aj regulárna. 
„Celá súťaž sa nedohrá, dohrá 
sa len jesenná časť a nakoľko 
sa odohrá len polovica stretnutí 
súťažného ročníka, tým pádom 
podmienky pre futbalové kluby 
nebudú rovnaké. Ostane teda 
veľa otvorených otázok ohľa-
dom postupu. Niektoré oblast-
né zväzy už anulujú výsledky aj 
tohto ročníka, my sme na to eš-
te nepristúpili a čakáme, ako sa 
bude vyvíjať situácia. Pripúš-
ťame aj reštart a rozhodujúce 
bude, ako k tomu pristúpia jed-
notlivé futbalové kluby,“ odpo-

vedal nám v úvode G. Bacsa. 
Ten vo svojich odpovediach ďa-
lej vyzdvihol vyvinuté úsilie 
SFZ pre pokračovanie súťaží a 
povedal aj to, čo bude témou 
letnej pravidelnej konferencie 
ObFZ V. Krtíš. Za odpovede 
mu aj touto cestou ďakujeme a 
veríme, že už čoskoro sa uvidí-
me na okresných futbalových 
trávnikoch.

 Myslíte si, že po sedem 
mesačnej prestávke bez futbalu 
bude pár týždňov trénovania 
stačiť na to, aby mali zápasy 
aspoň akú-takú úroveň?
„Tak to neviem posúdiť, ale 
trénovanie je už povolené v ob-
medzenom počte hráčov. Ne-
mám informácie, ako jednotlivé 
kluby pristupujú k príprave, no 
myslím si, že úroveň zápasov 
bude rozhodne nižšia. Pokiaľ 
nie ste v pravidelnom tréningu 
a súťaž nehrávate, tak je ťažko 
očakávať, že kvalita pôjde 

hore. A veková kategória hrá-
čov v jednotlivých kluboch je 
taká, aká je, takže tá kvalita tu 
už neporastie.“

 Ako vnímate kroky minister-
stva a SFZ k tomu, aby sa s re-
gionálnymi súťažami už mohlo 
začať? Spravili pre reštart do-
statok?
„Z objektívnych príčin mi ne-
prináleží hodnotiť žiadne mi-
nisterstvo. Ak máte na mysli 
ministerstvo zdravotníctva, tak 
nemali, nemajú a nebudú to 
mať ľahké. Boj s ochorením 
Covid-19 nie je ľahký a práve 
preto mi dovoľte, aby som sa 
poďakoval všetkým zdravotní-
kom za to, čo doteraz urobili, a 
aj za to, čo robia aj naďalej pre 
nás všetkých - že nás liečia a 
chránia pred touto chorobou. K 
tej druhej časti otázky, myslím 

si, že SFZ pod vedením prezi-
denta Jána Kováčika vyna-
kladá nemalé úsilie, aby sa fut-
bal vrátil na ihriská aj v nižších 
súťažiach. Fortuna liga a II. li-
ga sa hrá zásluhou vedenia SFZ 
a je to za prísnych bezpečnost-
ných hygienických opatrení, 
ktoré si na úrovni ObFZ ne-
viem predstaviť. Podmienky sú 
určené tzv. ,,covid semaforom“, 
ktoré máme zverejnené aj na 
našej webovej stránke ObFZ 
VK, kde zistíte všetky podmien-
ky pre jednotlivé oblasti a špor-
ty.“

 Súhlasíte s tým, že deti i do-
spelí nemôžu ešte stále naplno 
trénovať a hrať zápasy, no iné 
druhy obmedzení sa už uvoľni-
li?
„Viete, či ja súhlasím alebo ne-
súhlasím, to nie je podstatné. 
Tieto rozhodnutia, ktoré mo-
mentálne platia, musel niekto 
vydať a je potrebné ich dodr-

žiavať. Našim hlavným spoloč-
ným cieľom by mala byť zod-
povednosť chrániť seba i iných, 
počúvať odborníkov, dať sa za-
očkovať aj preto, aby sme sa 
čím skôr mohli vrátiť k staré-
mu spôsobu života, na aký sme 
boli zvyknutí.“

 Ako vidíte budúcnosť okres-
ných mužstiev v nasledujúcej 
sezóne? 
„Všetko ukáže čas. Uvidíme, 
koľko mužstiev sa nám prihlási 
do nového súťažného ročníka 
2021/2022. Na základe toho bu-
deme vedieť, koľko súťaží bu-
deme mať a akým počtom 
mužstiev budeme disponovať. 
Ak počet klubov v našej 6. lige 
bude vyšší (t. j. 16 a viac), tak sa 
na aktíve navrhne model súťa-
že a následne ho konferencia 
schváli. Okrem toho pevne ve-
rím, že FK Príbelce dostanú v 
budúcom ročníku slovenského 
pohára v 4. kole atraktívneho 
súpera, a že to bude oslava fut-
balu v našom okrese konečne aj 
s divákmi.“

 Čo bude témou letnej konfe-
rencie ObFZ VK?
„Témou konferencie, ktorú plá-
nujeme v júli 2021, bude sprá-
va o činnosti. Ďalším bodom 
bude schválenie nových Stanov 
ObFZ, ktoré vydal a navrhol 
SFZ (všetky ObFZ budú mať 
rovnaké Stanovy). Tiež budeme 
schvaľovať rozpočet ObFZ V. 
Krtíš na rok 2021 delegátmi, 
nakoľko sme z objektívnych 
príčin doteraz nemohli zvolať 
riadnu konferenciu. Tak isto sa 
chceme a patrí sa poďakovať 
bývalému sekretárovi Jánovi 
Latinákovi, ktorý ukončil pôso-
benie v ObFZ VK, za dobre od-
vedenú prácu. Predstavíme aj 
nového sekretára Ervína 
Vladára, ktorý bude spolupra-
covať s klubmi v budúcnosti. 
Na Konferencii by sa mal určiť 

Rozhodujúce slovo budú mať kluby 
Smelé decembrové plány Stredoslovenského futbalového zväzu narušila druhá vlna pandémie. 
S jesennými dohrávkami sa tak nielenže nezačalo koncom februára, ale aj v polovici mája sú za-
tiaľ poslednými súťažnými odohranými zápasmi tie z polovice októbra.

S tréningovými jednotkami zatiaľ začalo len minimum klubov. 
Archívna fotografia z tréningu Baníka V. Krtíš z júna 2020.  

GABRIEL BACSA, 
predseda ObFZ V. Krtíš.

(Pokračovanie na str. 21)
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aj termín volebnej konferencie, 
na ktorej sa budú voliť noví zá-
stupcovia do vedenia ObFZ VK 
a tiež aj do riadiacich komisií.“

Pokračovať, 
či anulovať?

Bez minimálne štvortýždňové-
ho plného tréningového proce-
su sa bude hráčom, ktorí 
nekopli do lopty sedem mesia-
cov, behať po ihrisku 90 minút 
veľmi ťažko. Niektoré kluby s 
tréningami už začali, iné to za-
tiaľ nechávajú na individuálnu 
prípravu svojich hráčov. Situá-
cia je v regiónoch Slovenska 
rozdielna, čo si uvedomuje aj 
SFZ. Kým Výkonný výbor 
Západoslovenského futbalové-
ho zväzu už odsúhlasil termí-
novú listinu dohrávok a zostá-
vajúcich kôl, niektoré oblastné 
zväzy už svoje okresné súťaže 
ukončili. Stalo sa tak v ObFZ 
Dunajská Streda, Levice či 
Galanta. „Prekvapilo nás, že je 
znova vyhlásený núdzový stav. 
Kým bude trvať, tak sa so 
súťažami nepohneme. Vraj 
majú prísť ďalšie uvoľnenia, 
ale to je v rovine „čo by bolo, 
keby bolo“. Čakáme na defini-
tívu, ešte to nevzdávame, chce-
me skompletizovať jesennú 
časť súťaží,“ uviedol Jozef Par-
šo, predseda Stredoslovenského 
futbalového zväzu pre spor-
tnet.sme.sk ešte 30. apríla. Pre 
porovnanie, amatéri a mládež-
níci v Česku si už súťažné zápa-
sy v tejto sezóne nezahrajú, sú-
ťaže od III. ligy nižšie boli 
ukončené. Hlavným dôvodom 
je zákaz plnohodnotných tré-
ningov. Na druhej strane, v 
Maďarsku fungujú regionálne 
futbalové súťaže od konca feb-
ruára bez prerušenia.
V čase uzávierky článku, ter-
mín pokračovania súťaží ešte 
nebol známy. Ako sme uviedli 
aj na titulnej strane, v ružových 
okresoch dostal futbal zelenú, 
nateraz však len pri plnohod-
notných tréningoch a organizo-
vaní prípravných zápasov. Od-
had našej redakcie je, že so 
súťažami pod vedením SsFZ sa 
začne 13. júna. Čo sa týka 
okresnej 6. ligy, ako povedal 
predseda ObFZ, reštart tejto 
súťaže G. Bacsa pripúšťa, no 
rozhodujúce slovo tu budú mať 
samotné kluby. Pokračovať v 
súťaži a odohrať jej polovicu 
by dávalo zmysel viac-menej 
len klubom s reálnou šancou 
postúpiť do krajskej V. ligy sk. 

D – a teda najmä pätici TJ 
Slovan Modrý Kameň, TJ So-
kol Opatovská Nová Ves, TJ 
Družstevník Kamenné Kosihy, 
OFK Dačov Lom, prípadne TJ 
Družstevník Sklabiná. Prípad-
né anulovanie ročníka by ich 
určite veľmi mrzelo. Vylúčiť sa 
nedá ani situácia, kedy by nie-
ktoré okresné kluby mohli brať 
pokračovanie súťaže len ako 
výdavky navyše – pri pohľade 
na tabuľku im už o nič nejde, 
vznikli by im výdavky na 
delegované osoby či cestovné, 
pričom miesto toho môžu odo-
hrať medzi sebou prípravné 
zápasy. Samozrejme, tie by asi 
pravý súťažný náboj nemali.
O tom, čo si myslia o pokračo-
vaní súťaží zástupcovia klubov 
a o tom, či už ich zverenci začali 
s tréningovým procesom, nám 
odpovedali Ján Pavlík z FK 
Lesenice, Štefan Mihálik z TJ 
Sokol O. N. Ves, Ervín Vladár z 
OFK Olováry a Andrej Mesá-
roš z MFK Baník Veľký Krtíš. 
Všetkým ďakujeme za ich od-
povede.

 JÁN PAVLÍK, FK Lesenice:
„Náš klub ešte trénovať neza-
čal, hráči sa pripravujú indi-
viduálne a predpokladám, že 
bude ťažké sa dostať do tempa. 
Rovnako tak bude potrebné aj 
presvedčiť niektorých hráčov, 
aby ešte pokračovali hrať fut-
bal - naše mužstvo má vekový 
priemer 33 rokov a máme málo 
mladých hráčov. Kondička bu-
de určite viacerým hráčom chý-
bať, veď futbal nehrali 7 me-
siacov futbal. Čo sa týka mlá-
deže, podľa mňa by už deti 
mohli naplno trénovať aj hrať, 
veď už chodia do školy. A bu-
dúcnosť? Budúcnosť nášho 
klubu nie je ružová a keďže v 
našom mužstve máme málo 
mladých hráčov, budeme mu-
sieť omladiť tím, čo bude veľ-
mi ťažké. Do budúcej sezóny 
by sme chceli pokračovať muž-

stvami ako doteraz, t. j. dospelí, 
U11 a U 15. Ale podotýkam, bu-
de to veľmi náročné, najmä pri 
mužstve dospelých. Verím však, 
že v júni sa dočkáme reštartu 
súťaží.“

 ŠTEFAN MIHÁLIK, TJ So-
kol Opatovská Nová Ves:
„Naše mužstvo vstúpilo do 
sezóny s cieľom zabojovať o 
popredné priečky v 6. lige. Veľ-
mi nás mrzí, že pandemickými 
opatreniami je ovplyvnená už 
druhá sezóna. V januári sme 
ani len netušili, čo nás čaká, 
preto sme získali do tímu 
mladého brankára Christophe-
ra Ohajdu z Pliešoviec a ďalšiu 
legendu slovenského futbalu 
Tomáša Medveďa. S odstupom 
času už vidíme, že súťaž bude 
skôr anulovaná ako reštartova-
ná. Ani by nebolo férové určiť 
víťaza súťaže z polovice odo-
hranej sezóny. S tréningmi sme 
už začali a sme radi, že hráči sa 
chystali aj individuálne a neba-
dať na nich sedem mesačnú od-
mlku. Áno, SFZ a ministerstvá 
majú ťažkú úlohu, takže ich 
nechceme hodnotiť a rešpektu-
jeme každé jedno rozhodnutie. 
No dúfame, že nájdu správne 
riešenie a konečne uvoľnia opa-
trenia. TJ Sokol má v pláne do 
budúcej sezóny prihlásiť príp-
ravku, žiakov a určite pokračo-
vať v nastolenom trende s do-
spelými, ktorí robia dobré me-
no našej obci v okrese. Touto 
cestou sa chcem poďakovať aj 
vedeniu obce a sponzorom, 
ktorí nás podporujú.“

 ERVÍN VLADÁR, OFK 
Olováry: „Otázky o pokračova-
ní súťaží považujem za ire-
levantné, nakoľko Covid-19 je 
pandémia a je potrebné dodr-
žiavať nariadenia pandemickej 
komisie a nariadenia vlády. Ži-
vot je dôležitejší ako všetko os-
tatné a osobne sa stretávam aj v 
týchto dňoch s ďalšími nakaze-
nými (viď. Bušince).“

 ANDREJ MESÁROŠ, MFK 
Baník Veľký Krtíš:
„Myslím, že časový priestor na 
dohratie jesennej časti ešte stále 
je a som presvedčený, že pred-
stavitelia SsFZ budú chcieť, 
aby ročník 2020/2021 nebol 
anulovaný, a to z rôznych dôvo-
dov. Náš klub už s tréningami 
začal, stretávame sa len raz do 
týždňa a je to skôr o stretávaní 
sa a trochu zabavení, ako o ťaž-
kej predsezónnej príprave. Nie-
ktorí chlapci vyzerajú na moje 
prekvapenie dobre, na iných 
vidno, že na nich nedoľahla 
prestávka dobre, je to individu-
álne. Myslím si ale, že pár týž-
dňov tréningov nám stačiť ne-
bude. Okrem toho, úroveň 
zápasov určite klesne, som o 
tom presvedčený. Mládežnícke 
družstvá pokračujú normálne, 
budú sa snažiť poctivou prácou 
napredovať a zlepšovať, no ne-
stotožňujem sa s tým, že trénu-
jú stále s obmedzeniami a bez 
zápasov. U Áčka sa naše ciele 
nemenia – chceme postup do 4. 
ligy a priviesť na štadión čo 
najviac verných fanúšikov.“

(Dokončenie zo str. 20) 

FK Lesenice sa zaraďujú medzi kluby s vyšším vekovým priemerom, a preto pre 
niektorých nebude jednoduché vrátiť sa po dlhej prestávke späť na  ihriská.

-Mgr. ŠTEFAN KOČI-
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DOPRAJTE VAŠIM NOHÁM 
STAROSTLIVOSŤ, 

KTORÚ SI ZASLÚŽIA

Medicinálna (suchá) pedikúra 
ošetrenie zarastajúcich nechtov
nechtová protetika
predaj špeciálnej pedikérskej 
kozmetiky a ortopedických 
pomôcok 

np - 530

 R ô z n e

np - 587 0908 568 531

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

PRIPRAVTE SVOJ BYT 
A DOM NA SLNEČNÉ DNI:

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

np – 421

  0908 627 952.  

 Predám nový moderný kobe-
rec, vinylový, dá sa prať aj v 
práčke, rozmer 180 x 200 cm. 
Pôvodná cena: 80 €.
 0944 663 677                 np - 586

 Prenajmem, prípadne predám 
1-izbový byt. 
 0950 436 850                np – 589

  Predám kuriatka, kačice a 
násadové vajcia. 
 0950 436 850                np – 590

 Predám čierne kancelárske 
kreslo ROTAR za 55 €. 
 0907 899 428               np – 591

 výrobca domácich mäsových výrobkov,
 Mäsovýroba - AMEON - Pôtor

Vás týmto srdečne pozýva na nákup 
do svojej PREDAJNE priamo v areáli výroby. 

Predajňa sa nachádza v areáli bývalej mliekárne oproti 
Obecnému úradu a bude otvorená v pracovné dni v čase 

od 8.00 do 16.00 hodiny. 
Mäsové výrobky vyrábame tradičným spôsobom a udíme 
na bukovom dreve. Výrobky na našej predajni sú priamo 

z výroby stále čerstvé. Do výrobkov nepridávame mechanicky 
separované mäso, sóju ani múku. 

V PREDAJNI PONÚKAME ČERSTVÉ SLOVENSKÉ MÄSO

a už aj aktuálne produkty na GRIL ako sú: domáce špekačky, 
AMEON gril klobása v baraňom čreve, klobása na pečenie, 

Drážovská GRIL klobása

(od pondelka do piatku)

 17. mája - Svetový deň te-
lekomunikácii si pripomí-
name od roku 1969. 
 17. 5. - Svetový deň hyper-
tenzie vznikol v roku 2005. 
 18. máj - Medzinárodný 
deň múzeí. 
 19.máj - Svetový deň hepa-
titídy, čo je vírusové ochorenie 
pečene, pri ktorom dochádza 
k poškodeniu až zániku pe-
čeňových buniek. 
 19. máj - Medzinárodný 
deň mlieka. Jeho cieľom je 
poukázať a vyzdvihnúť ich 
biologicky významný obsah. 
 20. máj - Svetový deň mas-
médií a spoločenských komu-
nikačných prostriedkov sa 
pripomína od roku 1966. Jeho 
cieľom je oslava ľudí pracu-
júcich v redakciách novín a 
časopisov a ľudí podieľajú-
cich sa na divadelnej, filmo-
vej, televíznej a rozhlasovej 
tvorbe, ktorí vo veľkej miere 
ovplyvňujú myslenie celej 
spoločnosti. Účelom je tiež 
upozornenie na neetické 
zvyšovanie sledovanosti a číta-
nia prostredníctvom klam-
stiev, vulgárnosti a násilia.
 20. mája - Medzinárodný 
deň klinických experimentov 
vznikol v roku 2005. 
 21. máj - Svetový deň kul-
túrnej rozmanitosti pre dialóg 
a rozvoj.  
 22. máj - Svetový deň biolo-
gickej rozmanitosti. 
 23. máj - Svetový deň 
korytnačiek. 

 Predám planty paprík 
(PCR a zeleninová), parada-
jok - Orkado, Hildares, Tor-
nado a Herz Feuer. 
 0908 962 716           np- 588

V najbližších dňoch 
si pripomíname 
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Za Humnami 327/23
991 02 Dolná Strehová

Prevádzka: Otváracie hodiny:
utorok - štvrtok 11.00 - 20.00 hod.

piatok 11.00 - 22.00 hod., sobota 11.00 - 21.00
nedeľa, pondelok ZATVORENÉ 
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