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 Kačacie stehná vykŕmené 
      (Hizott kacsacomb)                          6,99 €/kg,

 kačacie sadlo 
     (kacsa testhaj)                                   3,99 €/kg, 

 kačacie sadlo s kožou 
      (kacsa boröshaj)                               3,99 €/kg,

 kačacie prsia 
      (kacsamell filé)                              12,90 €/kg,  

 kuracie prsia bez kosti          3,89 €/kg

  mrazené morčacie medailónky
      plnené syrom a šunkou                   3,50 €/kg.

Kontakt: MÄSO ÚDENINY LUGNER, Banícka 1241/32, 
Veľký Krtíš, 0917 305 191,   : @vklugner, @lugnervinica

ZÁHRADNÉ CENTRUM

 
ul. Lučenská 1281, Veľký Krtíš

 +421 904 338 977

Záhradkárske centrum

CHOVATEĽSKÉ POTREBY, KRMIVÁ, KŔMNE ZMESI

Z aktuálnej ponuky...

Ponúkame Vám široký sortiment produktov 
pre chovateľov psov, mačiek, hlodavcov aj vtáctva
ako aj hospodárskych zvierat

NOVINKANOVINKA

5,37 €10kg 

0,537 EUR/kg
AKCIA

Nájdete nás aj na acebooku! (zahradkárstvo ECHO)

ZÁHRADNÁ TECHNIKA ZA 
- motorové píly

- plotostrihy

- AKU náradie

- vyžínacie lanká, oleje a náhradné diely

V NAŠEJ PONUKE
 MÁME AJ PRODUKTY 

SKVELÉ CENY

pre psov aj mačky za SUPER CENY

- kosačky
- traktorové kosačky
- rotavátory
- vertikutátory
- krovinorezy a vyžínače
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Minimálne prvou dávkou va-
kcíny je už zaočkovaných 1,46 
milióna ľudí, z toho takmer 
160-tisíc v BBSK (k 18. máju). 
Bohužiaľ, veľkokrtíšske oč-
kovacie centrum v športovej 
hale od 11. do 18. mája nezaoč-
kovalo ani jedného obyvateľa, 
v meste V. Krtíš sa tak v týchto 
dňoch očkovalo len v nemoc-
nici. Záujem o očkovanie v na-
šom kraji je ale veľmi nízky, z 
220-tisíc ľudí, ktorí sú prihlá-
sení v čakárni, je z nášho kraja 
len 15-tisíc. Počet záujemcov o 
očkovanie by sa mohol zvýšiť 
po tom, čo od stredy 19. mája 

na očkovanie vakcínami Mo-
derna a Pfizer-BioNTech už ne-
platí vekové obmedzenie a mô-
žu sa nimi očkovať všetci do-
spelí. Dovtedy mali nárok na 
tieto vakcíny len ľudia od 35 
rokov. Očkovanie vakcínou od 
AstraZenecy (AZ) je pozastave-
né najmä kvôli jej nedostatku, 
zvyšné vakcíny boli odložené na 
druhú dávku. Ak príde aj tých-
to vakcín viac, minister zdra-
votníctva vakcínu AZ znovu 
uvoľní aj na prvú dávku.
Najväčší záujem o očkovanie je 
na západe krajiny. V prípade 
príchodu tretej vlny tak môže-

me predpokladať, že práve re-
gióny, v ktorých je o očkovanie 
malý záujem, budú vírusom 
postihnuté najviac. 
Aj preto BBSK začal s mobil-
nými očkovacími centrami po-
stupovať už aj do okresov Pol-
tár, Rimavská Sobota, Revúca 
a Krupina. O službu je vysoký 
záujem a je určená pre ľudí vo 
veku 60 a viac rokov. Za týždeň 
bolo v týchto mobilných cen-
trách zaočkovaných 522 senio-

rov. Podľa dát Inštitútu zdra-
votných analýz (IZA) bolo z 43 
263 obyvateľov nášho okresu v 
polovici mája zaočkovaných 
prvou dávkou vakcíny presne 8 
428 obyvateľov, čo predstavuje 
19,5 %. Podobne sú na tom aj 
okolité okresy (KA, LC, DT). 
Pre porovnanie, v okrese Brati-
slava je zaočkovaných 36,3 %, 
Dunajská Streda 31,4 %, Ban-
ská Bystrica 30,8 % a Zvolen 
29,4 %.

Zaočkovaná je pätina okresu
Dlhé týždne sme sa na tomto mieste venovali najmä informá-
ciám o počte mŕtvych, novonakazených a hospitalizovaných. Té-
ma ostatných týždňov sa, chvalabohu, zmenila a  aktuálnejším 
ukazovateľom stavu pandémie sa stal počet zaočkovaných a 
rovnako tak počet Slovákov, ktorí na prvú dávku vakcíny čaka-
jú v čakárni.

Doposiaľ je vo veku nad 60 rokov zaočkovaných takmer 60 % oby-
vateľov SR. Aj preto je počet ľudí v nemocniciach stále nižší a k 18. 
máju ležalo v nemocniciach s potvrdeným (resp. podozrením) co-
vidom 796 ľudí. Vo VšNsP V. Krtíš k tomuto dátumu, po dlhých a 
náročných týždňoch od konca novembra, už neležal žiadny pozitív-
ny pacient. V nemocnici v Lučenci ležalo k tomu istému dňu 19 pa-
cientov, v R. Sobote 10 a vo Zvolene 9 pacientov. V súvislosti s ocho-
rením COVID-19 umrelo na Slovensku už 14 651 ľudí. Od 11. do 
18. mája malo podľa údajov NCZI pozitívny výsledok PCR testu 
len 18 obyvateľov nášho okresu.

 V. Krtíš (nateraz) už bez „covidového pacienta“  

-ŠK, zdroj: NCZI-

Členovia spoločnosti  A. H. Škultétyho sa 9.mája stretli pri pamätníku 
pri pošte a v novom parčíku Nový život pri Mestskom úrade vo V. Krtíši 
pri príležitosti výročia víťazstva nad fašizmom. K prítomným zúčast-
neným na pietnej spomienke sa prihovorila Mgr. Mária Hroncová, 
predsedníčka Spoločnosti  A. H. Škultétyho a potom nasledoval slávnost-
ný akt položenia vencov na pamiatku všetkým, ktorí položili svoje životy 
za našu slobodu. Súčasne tu bol predstavený Klub vojenskej histórie 
,,Legio Curtus“ (Légia Krtíš), ktorý vznikol pri spoločnosti A. H. Škulté-
tyho minulý rok na podnet vojnového veterána Miroslava Čiefa. Cie-
ľom novovzniknutého klubu je okrem spoznávania a odkrývania vojen-
skej histórie nášho okresu aj vyhľadávanie, starostlivosť  o hroby voj-
nových veteránov pod heslom: ,,Nezabúdajme na zabudnutých”. 
                                                                                                               

K volebným urnám tak prišli 
ako obyvatelia Novej Vsi, tak 
Mule. Kým v prvej z nich zví-
ťazil doterajší zastupujúci sta-
rosta, v Muli si zastupujúci sta-
rosta dôveru občanov nezískal. 
Noví starostovia sa funkcie uj-
mú do 30 dní od dňa volieb.
Volieb sa nemohli zúčastniť 
obyvatelia, ktorým mohla byť 
nariadená domáca karanténa. 
Protiepidemické opatrenia sa 
dodržiavali aj vo volebných 
miestnostiach a dohliadali na 
ne okrskové volebné komisie. 
Zvýšená tu bola ako dezinfek-
cia priestorov, tak počet voličov 
v miestnosti bol obmedzený v 
jeden moment len na dvoch 
obyvateľov.
V Novej Vsi prišlo k volebným 
urnám 277 z 360 zapísaných 
voličov. Pri vysokej účasti post 
zástupcu starostu na funkciu 

plnohodnotného starostu pre-
menil MARIÁN VARHOLÁK, 
ktorý získal 171 hlasov Novo-
vešťanov. M. Varholák bol od 
jesene 2018 poslancom obecné-
ho zastupiteľstva. 
Jeho protikandidát oslovil me-
nej spoluobčanov - Jozefovi 
Jakabovi dalo hlas 103 obyva-
teľov obce. V čele Novej Vsi stál 

 Okres má dvoch nových starostov 
V sobotu 15. mája sa konali doplňujúce komunálne voľby v trid-
siatich obciach na Slovensku, vrátane dvoch obcí z nášho okresu. 

-ŠK-

  - rh -   

od začiatku 90. rokov Štefan Pa-
holík, ktorý zomrel v decembri 
minulého roka.
V obci Muľa sa o priazeň 216 
voličov uchádzali traja kandidá-
ti. Najviac hlasov – 87, v sobot-
ných voľbách získal LADI-
SLAV JEKKEL. Zastupujúci 
starosta Róbert Botoš presved-
čil 34 občanov a Peter Ivanič 
ďalších 8. Doplňujúce komunál-
ne voľby sa tu konali z dôvodu 
prekážky práva byť volený, 
ktorá vznikla u dovtedajšieho 
starostu Vojtecha Nagya.

Čakatelia na priznanie dôchod-
ku dostali ospravedlnenie spolu 
s informáciou, že riešenie ich 
nároku bude meškať. Sociálna 
poisťovňa vydala vyhlásenie, že 
považuje za dôležité a korektné 
informovať občanov o tom, že 
aj keď v súčasnosti vybavenie 
žiadosti trvá dlhšie, o ich 
nároku na dôchodok koná. Si-

tuácia v Sociálnej poisťovni 
mala vzniknúť z dôvodu ne-
predvídateľných externých 
okolností v dôsledku korona-
krízy. V liste, ktorý čakatelia na 
starobný dôchodok dostali, 
chýba informácia, kedy sa 
ľudia dočkajú dôchodkovej 
dávky a kedy ich žiadosti budú 
vybavené. Podľa Sociálnej po-

isťovne sú však ľudia ubezpe-
čení, že o penzie neprídu a bu-
dú im čo najskôr vyplatené 
spätne a súčasne robia všetko, 
čo je v silách pracovníkov So-
ciálnej poisťovne, ktorá argu-
mentuje tým, že jej na vybavo-
vanie žiadostí chýbajú zamest-
nanci na útvaroch dôchodkové-
ho poistenia. Tých z práce vy-
radil koronavírus. –red-
 

 Čakatelia na dôchodok si ešte počkajú  

Základná organizácia Zväz po-
stihnutých civilizačnými choro-
bami vo V. Krtíši pozýva svo-
jich členov dňa 26. 5. 2021 na 
opekačku do Koprovnice.
Vstupné je sedem euro, členo-
via si môžu vyplatiť aj členské 
na tento rok. Odchod je o 9.00 
hod. z parkoviska oproti Bille. 
Prihlásiť sa treba do 23. 5. 2021 
na t. č.  u pani Vargovej 

 0908 918 122 alebo 
u Jaškovej na  0907 187 470.

Pozvánka na opekačku
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Netuším kde začal učiť 
Mgr. Pavel Ďuroš, ale 
spoznala som ho ako 
okresného školského 
inšpektora. Raz prišiel 
do mojej triedy na hos-
pitáciu na hodinu hu-
dobnej výchovy. Vždy 
som sa obávala, že mi 
na tomto predmete zly-
há hlas (mám astmu), 

ale pán inšpektor vychválil priebeh hodiny 
a dokonca vyzdvihol môj citlivý spev. Ne-
viem, čo všetko obnáša pracovná náplň 
okresného školského inšpektora, ale jeho 
zodpovednosť je väčšia ako učiteľa, či ria-
diteľa školy. Každý, kto príjme akúkoľvek 
funkciu, si musí dôverovať, že zverené úlo-
hy zvládne a túto skutočnosť si dobre zvá-
žil nielen pán Ďuroš, ale aj ďalší, ktorých 
spomeniem. Po tejto hospitácii sme sa s ús-
mevom pozdravili pri stretnutiach a pove-
dali zopár slov, ako sa nám darí. Ako dô-
chodcovia sme sa vídali na ceste za 
zdravím. Sťažoval sa na choré srdce avšak 
aj choré srdce zostáva symbolom tých 
najušľachtilejších citov, ktoré sú základom 
lásky k ľuďom, zodpovednosti,  atď. Také 
bolo aj srdce pána Mgr. Pavla Ďuroša.

V septembri 1968 som 
spoznala pedagogický 
kolektív  I. Základnej 
školy vo Veľkom Krtíši. 
Aj Mgr. Anton Pierog  
bol v ňom nový. Ako 
dobrý slovenčinár bra-
vúrne zvládal aj ktorý-
koľvek iný predmet, 
ktorým si dopĺňal pra-
covný úväzok. Neskôr 

dostal miesto profesora na gymnáziu.  Nie-
koľko rokov bol kronikárom mesta Veľký 
Krtíš. K tejto úlohe pristupoval veľmi zod-
povedne. Listoval v starých archívnych 
materiáloch, listoval v POKROKU, aby ne-
vynechal nič dôležité z dianí v meste. Zacho-
val si úprimnosť a skromnosť, ktorú mu 
rodičia vštepovali do srdiečka v goralskej 
dedinke na slovensko-poľskom pohraničí. 
Ako dôchodca napísal goralsko-slovenský 

Mgr. PAVEL ĎUROŠ 
( * 4. 3. 1945 - † 9. 2. 2021) 

Mgr. ANTON PIEROG 
(*10. 10. 1941 –  † 1. 3. 2021) 

slovník, ktorý je vlastne vyznaním jeho 
lásky k svojim predkom, k svojmu rodisku. 
(Viac o tomto jeho obdivuhodnom poči-
ne sa dočítate v budúcom čísle). Často 
kráčal po meste s plecniakom na chrbte do 
záhrady, alebo na nákup.  Vždy sme sa pri-
stavili, pospomínali kolegov, školu, rodinu. 
Už ho viac nestretnem. Na koniec svojej ces-
ty životom došiel 1. marca tohto roku. Pána 
Pieroga, rozvážneho, priateľského človeka, 
som si vždy vážila a bude to tak aj naďalej.

V apríli tohto roku odi-
šiel pán Mgr. Jozef Du-
dáš. Bol to vzácny člo-
vek a taký zostane v 
spomienkach všetkých, 
ktorí ho poznali. Svo-
jim záľubám sa ve-
noval tak, aby pri ich 
realizácii mal príjemný 
pocit vnútorného uspo-
kojenia. Určite to bolo 

tak aj pri vyučovaní  dejepisu na ZŠ, ako 
riaditeľ školy bol hrdý na úspechy  žiakov  
a učiteľov. S pochopením a s profesionali-
tou riešil úlohy ako okresný školský inšpek-
tor.  Šport mu tiež prirástol k srdcu. Ne-
viem kedy a ktorému druhu sa venoval ak-
tívne, ale bol vytrvalým fanúšikom futbalu, 
o ktorom pravidelne písal do POKROKU. 
Láska k rodine dominovala v jeho živote. 
Od tejto lásky sa odvíjal aj jeho ušľachtilý 
záujem o človeka. Pri posledných rozlúč-
kach na občianskych obradoch vkladal do 
svojich smútočných prejavov slová útechy, 
dôstojne vyzdvihovali osobnosť zosnulého, 
boli ako pohladenie duše. Lásku k životu 
skutkami dokazoval. 

Z bloku na Venevskej 
ulici sa odsťahovala 
naša milá pani suseda 
Mgr. Valéria Hámor-
ská. Bola to dáma v 
tom najlepšom slova 
zmysle, príjemná vo 
vystupovaní, inteligen-
tná, ušľachtilá bytosť. 
Na základnej škole 

Mgr. JOZEF DUDÁŠ 
( * 21. 6. 1942 – †  4. 4. 2021)  

Už päťdesiaty tretí rok žijem vo Veľkom Krtíši, poznám a poznávam ľudí v ňom.  Pan-
demický čas nás ochudobnil o mnohé stretnutia. Z izolácie sme občas vybehli do obchodu, 
lekárne, občas sa nám podarilo zistiť, čí úsmev sa skrýva pod rúškom. Neviem z koľkých 
rodín si vzala smrť niekoho z najdrahších. Mojím najspoľahlivejším informátorom o 
dianí v meste i odchodoch do nenávratna je práve POKROK . Pri čítaní známych mien v 
rubrike úmrtí mi zastaví dych, oči zalejú slzy a pri svetle lampy zažatej vo mne sa vynára-
jú spomienky. Pedagogickej škole sa slangovo hovorilo „pastierska“, ale myslím si, že skôr 
vychováva rozsievačov zrna múdrosti, humánnosti a inšpirácie v hľadaní miesta a hodnôt 
v živote jemu zverených žiakov. Ku koncu mája nás opustilo päť pedagógov, ktorí vy-
konali pre mesto, či okres aj niečo viac. Ktovie,  pre koľkých žiakov boli práve oni tými 
najlepšími učiteľmi? Osobnosťami boli určite. 

(ktorých už v meste nikdy nestretnem)  
O ľuďoch z môjho mesta 

Mgr. VALÉRIA HÁMORSKÁ 
(*12. 11. 1936 - † 14. 4. 2021)   

Jedenásť rokov spíš večným spánkom. 
Napriek  tomu si s nami vo všetkom. 

Dňa 29. mája 2010 
nás opustil 

milovaný manžel, 
otec, starý 

a prastarý otec 
KAROL ŠOÓŠ, 

promovaný právnik 
vo veku  75 rokov 
z Veľkého Krtíša. 
S láskou, úctou 
a vďakou spomína celá rodina. 

Ostal si v našich srdciach

Lúčim sa s Vami, 
moji milí, srdce mi 
dotĺklo, odišli sily. 

Lúčim sa s každým, 
kto si na mňa 

spomína.
Dňa 9. 5. 2021 nás 
po dlhej chorobe 

opustil drahý 
manžel a otec 
JÁN ĎURIŠ 

z Kosihoviec vo veku 76 rokov. Touto 
cestou ďakujeme za dôstojnú 

rozlúčku zborovej farárke, všetkým 
príbuzným, priateľom a známym 

za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
a tiež poľovnému združeniu. 

S láskou a úctou smútiaca manželka 
a synovia Janko a Miško.

Budeš nám tu chýbať

Dňa 28. mája 2005 bol vo Zvolene 
pretrhnutý strieborný povrázok 

a rozbitá zlatá čaša krátkeho života 
nášho láskyplného syna

 

JARKA ČIKU 
z Leseníc. Kvetu, ktorý sa rozvinul 

do krásy, oblažil, potešil svojou vôňou 
a potom uvädol vo veku 22 rokov.
Hospodine, Pane náš, Tebe za jeho 

vrúcnu a nekonečnú lásku ďakujeme. 
So srdečnou vďakou, láskou a úctou 

spomínajú milujúci rodičia 
a krstní rodičia s rodinami.

 

,,Moje útočisko a moja pevnosť 
je môj Boh, v ktorého dúfam.”
                                  Ž 91, 2

(Pokračovanie na str. 5) 
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učila slovenčinu. Bola mojou dobrou a dô-
veryhodnou kolegyňou a synovou obľúbe-
nou učiteľkou, na ktorú  dodnes spomína 
so slovami: ,,Bola to zlatá žena. Aj ona 
mala naviac. Ako podpredsedníčka ONV 
pre školstvo a kultúru vo Veľkom Krtíši 
tiež vykonala veľký kus práce. Podarilo sa 
jej pokojne prijať následky pribúdajúcich 
rokov bez zbytočnej sebaľútosti. Pri stret-
nutiach sme sa zvykli vzájomne informo-
vať o úspechoch našich vnúčat, čiže sme 
jedna druhej darovali kúsok z vlastného 
šťastia. Veľa čítala, lebo kniha je najlepším 
priateľom človeka, ako sme učili aj našich 
žiakov. Ako sa hovorí, držala prst aj na 
pulze doby. V jej súdržnej rodine nikdy ne-
bola núdza o vzájomnú pomoc. Láska je to 
najsilnejšie puto, ktorá ju spájala s deťmi a 
vnúčatami až do jej posledného dňa. Na-
vždy zostane milovanou mamičkou a sta-
rou mamou. 

Výtvarnú výchovu po-
važujem za dôležitý 
predmet : dieťa sa učí 
poznávať krásu, aby 
ju milovalo a chránilo, 
dokonalosť ľudského 
tela, aby sa staralo o to 
svoje, pozoruje pred-
mety, aby ich vedelo 
vyhotoviť. Na ZDŠ ju 

učil Mgr. Milan Trojčák. Vlastnými ru-
kami zveľaďoval domov pre svoju rodi-
nu, strihal vinič, lisoval hrozno. Bol 
mužom činu, rozvážny, múdry. Osem-
násť rokov stál na čele nášho mesta ako 
predseda MNV. Prijímal rozhodnutia v 
prospech obyvateľov, tešil sa z nových 
škôl a predškolských zariadení, z vybu-
dovania LIAZU, mäsokombinátu, aby 
bola práca pre ľudí ...
Sobášil mladé páry, medzi nimi aj moje 
deti. Svoj život naplnil starostlivosťou o 
rodinu a rozvoju milovaného mesta. Z 
rozprávok viem, že muž, či žena, ktorí 
splodili dieťa neumierajú naozaj, budú 
žiť vo svojich potomkoch. Tak je to aj v 
prípade Milana Trojčáka, ktorého meno 
je napísané do histórie nášho mesta. 

Chýbajú nám naši drahí. Sprítomňu-
jeme si ich na rodinných stretnutiach, vo 
chvíľach šťastia, či v ťažkostiach, v 
ktorejkoľvek minúte dňa. To krásne, čo 
sme s nimi prežili, si uchovajme v pamäti 
a nedovoľme žiaľu zakryť ho svojím 
tmavým tieňom. S úctou a pokorou vy-
slovujem úprimnú sústrasť  všetkým 
rodinám, ktoré stratili niektorého zo svo-
jich drahých. 
Možno cesta človeka je niekedy prikrát-
ka nato, aby urobil všetko, čo chcel, ale je 
dosť dlhá nato, aby vykonal všetko, čo 
bolo v jeho silách. 
                                     – EVA ŠOÓŠOVÁ - 

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

 13. 5. ZOLTÁN TÓTH 
(*1956) z Veľkej Čalomije; 

16. 5. BRANISLAV KRÁLIK
 (*1960) z Veľkého Krtíša; 

a 16. 5. HELENA BLAŠČÁKOVÁ 
(*1936) z Grauč – Petroviec. 

Dňa 21. mája 2021
si pripomíname 10. 

výročie úmrtia 
nášho otca, starkého, 

prastarkého 
a svokra 

PAVLA SALAJA 
z Veľkého Krtíša. 

Ďakujeme za tichú 
spomienku.

Spomienky v srdci 
zostávajú ...

Márne Ťa, drahá mamička, naše oči 
hľadajú, márne po tvári slzy stekajú. 
Pracovala si vždy do únavy a nikdy 

si sa nesťažovala. Pokoj si si nedopriala. 
O všetko si sa postarala. Ťažko je bez 

Teba žiť, keď nemá kto poradiť, potešiť. 
Smutný je náš dom, chýbaš nám, 

mamička v ňom. Tak náhle prestalo biť 
srdce Tvoje, že nestihla si nám povedať 
„Zbohom deti moje“. Za všetky Tvoje

 trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán Boh večnej radosti. 
Dňa 31. 5. 2021 uplynie 10 smutných rokov ako nás navždy 

opustila naša manželka, mama, starká a sestra 
MÁRIA PAULUSOVÁ (r. Petríková) z Malých Stracín. 
S láskou a úctou na ňu stále spomínajú manžel Dušan, 

dcéra Ingrid s rodinou, syn Mário s rodinou 
a sestra Darina s rodinou.

Spomíname, mamička drahá
Čas plynie, smútok 

zostáva, tá strata v srdci 
bolieť neprestáva. 

S tichou spomienkou
 k vášmu hrobu chodíme, 

pri plamienku sviečky 
za Vás sa modlíme. 

Už len kyticu z lásky Vám 
môžeme na hrob dať 
a na všetko spomínať. 

Dňa 2. 2. 2021 uplynulo 35 rokov ako nás navždy opustil náš otec 
a starký ŠTEFAN PETRÍK z Malých Stracín

a dňa 25. 5. 2021 uplynie 28 rokov ako nás navždy 
opustila naša mama a starká ANNA PETRÍKOVÁ 
z Malých Stracín. Kto ste ich poznali, spomeňte si! 

S láskou a úctou spomínajú dcéra Darina s rodinou 
a vnučka Ingrid s rodinou.

Stále nám veľmi chýbate 

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

Česť ich pamiatke!

Na tie chvíle, ktoré si s nami strávila, 
každý vo svojich 

srdciach si na Teba spomína. 
Dňa 25. mája 2021 uplynie 10 rokov

 odvtedy, čo nás opustila naša drahá 
mamička a babička 

ĽUDMILA ČINČUROVÁ
 z Veľkého Krtíša. S úctou na ňu spomínajú
 syn Milan s priateľkou Beatou, 

vnuci Maroš, Milan s rodinou, Roman s rodinou 
a pravnučka Terezka, rodina Činčurová, 

Baďurová, Lukajová, Gáborová, Sucháčová, Sauerová 
a ostatní blízki. Česť jej pamiatke!

Je tomu už 10 rokov
Že čas zahojí rany v duši, je len klam, 

Ty si, drahá naša, 
stále v našich spomienkach. 

S  hlbokým smútkom v srdci 
si v týchto dňoch 

pripomíname, že pred ôsmimi rokmi 
k sebe povolal náš Pán našu drahú 

MARTU ČERNÁKOVÚ, 
ktorá nás opustila 24. 5. 2013 

vo veku 75 rokov. 
Nech jej svetlo večné svieti. 

S láskou a úctou stále spomínajú syn 
Jozef s manželkou a dcéra Mária s rodinou. 

Raz stretneme sa, to je naša nádej

(Dokončenie zo str. 4)
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V ostatných dňoch sa však na 
webe Štátnej veterinárnej a po-
travinovej správy SR objavili 
informácie o ďalších nálezoch 
jednak z nášho okresu, ale aj z 
jeho tesnej blízkosti.
Ešte 4. mája 2021 bol výskyt af-
rického moru ošípaných potvr-
dený u troch nájdených uhynu-

tých kusov raticovej zveri v 
katastri obce Dolné Strháre. 
Ide v poradí o 2 722. až 2 724. 
prípad výskytu vírusu na Slo-
vensku u diviakov. Poľovnícky 
zväz Strháre a Poľovnícky zväz 
Chrťany našli tri dospelé uhy-
nuté samice diviaka v poľov-
ných revíroch Strháre, resp.  

Hôrka Horná Strehová.
V rovnaký deň bol vírus afric-
kého moru ošípaných potvr-
dený aj na Lešti. Dva male 
diviačie samce, tri dospelé di-
viaky a jedna samica dospelého 
diviaka boli nájdené uhynuté v 
poľovnom revíri Javorie v 
katastrálnom území Lešť I. O 
niekoľko dní na to - 12. 5. 2021 
bol potvrdený vírus u ďalších 
kusov uhynutých diviakov, kto-
ré boli nájdené v katastrálnom 
území vojenského obvodu Lešť 

I., Lešť II. i Podjavorie I. Jedná 
sa o dve dospelé samice, dvoch 
samcov a jedno mláďa diviaka. 
Upozorňujeme, že naďalej 
platí, že chovatelia ošípaných sú 
povinní mať zaregistrované 
chovy, aj keď chovajú čo i len 
jednu ošípanú. To platí pre celé 
územie Slovenskej republiky. 
Dôležité je tiež, aby prípadné 
zmeny správania svojich ošípa-
ných nahlásili na príslušný 
úrad. V domácom chove bol ví-
rus zaznamenaný naposledy 
pred ôsmimi mesiacmi. 
                     - ŠK, zdroj: ŠVPS -

 Hromadný výskyt vírusu na Lešti 

Okresný úrad Veľký Krtíš, po-
zemkový a lesný odbor, upozor-
ňuje a vyzýva vlastníkov, ná-
jomcov a správcov poľnohos-
podárskej pôdy, aby zabezpečili 
základnú starostlivosť o poľ-
nohospodársku pôdu tak, ako 
to ustanovuje § 3 zákona. Kaž-
dý vlastník, nájomca a správca 
poľnohospodárskej pôdy je po-
vinný: 1.) vykonávať agrotech-
nické opatrenia zamerané na 
ochranu a zachovanie kvalita-
tívnych vlastností poľnohos-
podárskej pôdy a na ochranu 
pred jej poškodením a de-
gradáciou;  2.) predchádzať vý-
skytu a šíreniu burín; 3.) zabez-
pečiť využívanie poľnohos-

podárskej pôdy tak, aby nebola 
ohrozená ekologická stabilita 
územia a bola zachovaná fun-
kčná spätosť prírodných proce-
sov v krajinnom prostredí.
Tunajší úrad vyzýva preto 
vlastníkov, užívateľov, aby udr-
žiavali svoje pozemky poľ-
nohospodárske i nepoľnohos-
podárske v nezaburinenom sta-
ve pravidelným, dôsledným a 
predovšetkým včasným od-
straňovaním burín, aby nedošlo 
k ich šíreniu na susedné pozem-
ky. Riadnym plnením týchto 
zákonom stanovených povin-
ností, sa predíde konaniu vo ve-
ci ukladania pokút za priestup-
ky a správne delikty.  
                                              – R - 
 

Africký mor ošípaných bol na území nášho okresu doposiaľ za-
znamenaný len dvakrát, naposledy 2. 3. 2021. Neskôr, 7. 4. 2021, 
boli potvrdené dva ďalšie prípady aj v Hornom Tisovníku, t. j.. v 
tesnej blízkosti hranice okresov Detva a Veľký Krtíš. 

Do pozornosti vlastníkom 
poľnohospodárskej pôdy

Premenlivé, ešte akoby stále 
aprílové počasie dovialo do náš-
ho okresu aj silnejší vietor. Ten 
neobišiel ani okolie Čeloviec, 
kam za popadanými stromami 
smerovali hasiči 8. aj 10. mája. 
Spadnuté stromy tvorili pre-
kážku v prvom prípade len v 
jednom jazdnom pruhu, no v 
druhom prípade strom zapríči-
nil úplnú neprejazdnosť cesty. 
Príslušníci hasičského zboru 
stromy popílili použitím moto-
rovej píly, vozovku očistili a ná-
sledne umožnili prejazd v 
oboch jazdných pruhoch.
V stredu 12. mája došlo k do-
pravnej nehode nákladného a 
osobného motorového vozidla 
pred obcou Pôtor. Na miesto 
boli vyslaní štyria hasiči, ktorí 
po príjazde k dopravnej neho-
de zistili, že oba automobily sa 
nachádzali na ceste a tvorili 
prekážku v jednom jazdnom 
pruhu. Príslušníci hasičského 
zboru na mieste zásahu za-
bránili úniku prevádzkových 
kvapalín, vykonali protipožiar-
ne opatrenia a po zdokumento-
vaní dopravnej nehody očistili 
vozovku od nečistôt a odtiahli 
osobné vozidlo na bezpečné 
miesto. Pri dopravnej nehode 
sa nezranila žiadna osoba.

Dopravné nehody 
bez zranení 

Našťastie len s pokrivenými 
plechmi a rozbitými oknami 
skončili dve dopravné nehody, 
ku ktorým došlo v našom okre-
se v polovici mája. V piatok 14. 
5. smeroval hasičský automobil 
do Pôtra, kde sa na križovatke 
na konci obce zrazili dodáv-
kový automobil a osobné moto-
rové vozidlo. Oba automobily 
zostali nepojazdné a v križovat-
ke tvorili prekážku. Pri Prielo-
hu, v k. ú. obce Dolná Strehová, 
bola ohlásená dopravná nehoda 
v prvý pracovný deň nového 
týždňa a to v pondelok 17. 5. 
2021. Traja vyslaní príslušníci 
hasičského zboru po príchode 
na miesto zásahu zistili, že ha-
varované vozidlo sa nachádza 
mimo cestnej komunikácie. Prí-

slušníci na oboch miestach 
zásahu vykonali protipožiarne 
opatrenia, zabránili úniku pre-
vádzkových kvapalín a po zdo-
kumentovaní dopravnej neho-
dy policajtmi očistili vozovku 
od nečistôt. Pri dopravných 
nehodách sa nezranili žiadne 
osoby.
Pravdepodobne silný dážď a 

vietor skomplikovali premávku 
neďaleko Slovenských Kľačian 
zavčas ráno 18. mája. Hasiči 
nahlásený spadnutý strom, kto-
rý tvoril prekážku v oboch pru-
hoch a načas znemožnil prejazd 
úsekom, popílili pomocou 
motorovej píly. Vozovku tiež 
očistili a následne umožnili 
prejazd v oboch jazdných pru-
hoch. 

HASIČI 150 
Pomáhali na cestách 

Dopravná nehoda  pred Pôtrom  na 
čas obmedzila dopravu v tomto úseku.

- zdroj: pplk. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ -

Piatok štrnásteho bol nešťastný  
pre vodičov, ktorí sa zrazili v Pôtri.

Pri Prielohu skončilo
auto v jarku.
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Ľudí, o ktorých vieme, že žijú v 
neľahkých podmienkach, po-
známe asi všetci. Už niekoľko 
rokov im úspešne pomáha aj 
Občianske združene Hlas srd-
ca, ktoré založil Vojtech Szuma 
s priateľmi. Myšlienku pomôcť 
správnym ľuďom, si postupne 
osvojujú už aj zamestnávatelia 
z nášho okresu. „Na vianočnom 
večierku, ktorý sme si zorgani-
zovali v roku 2019, sme prijali 
novú víziu našej spoločnosti. 
Jedným z jej bodov bola aj té-
za, že FYSAM AUTO DECO-
RATIVE Slovakia s.r.o. sa za-
väzuje spoločensky sa aktivo-
vať v okolí, v ktorom pôsobí. V 
dôsledku tejto vízie začali naši 
zamestnanci neskôr sami od se-
ba realizovať finančnú zbier-

ku,“ povedal nám riaditeľ a 
konateľ spoločnosti Ing. Róbert 
Kramárik, PhD., MBA po tom, 
čo sme sa stretli pri výsledku ví-
zie. Chudobnej rodine Šram-
kovcov zo Zámockej ulice v 
Modrom Kameni R. Kramárik 
s Ing. Luciou Karásekovou za 
spoločnosť FYSAM, a rovnako 
tak aj riaditeľ Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny vo V. Kr-
tíši Ing. Marián Balko, odo-
vzdali materiálnu pomoc, na 
ktorú sa poskladali zamestnan-
ci veľkokrtíšskeho závodu.
O tom, aby bola pomoc naozaj 
cielená a aby bola poskytnutá 
vhodnej rodine, rozhodoval 
práve veľkokrtíšsky ÚPSVaR. 
„Považovali sme za dôležité, 
aby sme vybrali správneho ad-

resáta. Na začiatku sme dostali 
od zamestnancov jeden tip, no 
po konzultácii s Mgr. Tiborom 
Bérešom a Oddelením sociálno-
právnej ochrany detí a sociál-
nej kurately sme zistili, že to ne-
bola vhodná osoba,“ ozrejmuje 
nám pred schátraným domom 
v M. Kameni HR manažérka 
Ing. L. Karáseková. Ako po-
kračovala, cieľom pomoci má 
byť rodina, ktorej výlučne 
materiálna pomoc padne na 
úžitok a aby poskytnutá pomoc 
nebola len „na oko“. „Nechce-
me, aby v konečnom dôsledku 
išlo o vyhodené peniaze. So zá-
stupcami úradu práce sme sa 
začali postupne častejšie vída-
vať na stretnutiach, kde sme 
vyberali vhodné rodiny. Nie-

koľko sme aj vyradili, pretože 
už dostávali inú finančnú po-
moc, alebo neplnili to, čo im 
úrad viac-menej prikazuje,“ 
pokračovali zástupcovia spoloč-
nosti FYSAM.

Spoločná ambícia 
O ambíciách pomáhať, a sčasti 
aj meniť niektoré veci na úrade 
práce, nám povedal aj stále po-
merne čerstvý riaditeľ tejto 
štátnej inštitúcie Ing. Marián 
Balko. Podobnú ambíciu, s 
akou sa na úrad obrátila slo-
venská pobočka čínsko-nemec-
kej spoločnosti, mal aj úrad, 
ktorého riaditeľom je M. Balko 
od minulého roka. 
„Už keď sme sa začali s Fysa-

mom stretávať, v tom čase sme 
aj my mali podobnú ambíciu, 
ktorú sme mali rozdiskutova-
nú. Keď sme ale uvideli, že v 
tom máme partnera, s ktorým 
sa dá niečo podniknúť, tak sme 
sa spojili. Vo V. Krtíši teda 
vznikla spolupráca, ktorá ve-
rím, bude mať lavínový efekt a 
postupne sa k nám pridajú aj 
ďalší zamestnávatelia,“ pove-
dal nám Ing. M. Balko. Aj on 
zdôrazňuje, že poskytnutá po-
moc je adresovaná len tam, 
kde bude mať želaný účinok. 
„Jednotlivé rodiny majú sta-
novené pravidlá a úlohy, ktoré 
by mali vykonať v rámci zlep-
šovania klímy rodinného pro-
stredia, ale aj starostlivosti o 
deti. Pokiaľ tam náš úrad vidí 
nejaké pochybenie, prijímame 
opatrenia. Aj preto sme niekoľ-
ko rodín, o ktorých sa uvažova-
lo, že im spoločne pomôžeme, 
zo zoznamu potenciálnych ad-
resátov pomoci vyškrtli. Dôvo-
dom bol fakt, že sme u nich ne-
videli žiadny progres, nedodr-
žiavali naše pokyny, resp. sa 
tam objavili aj rôzne patologic-
ké javy (násilie, alkohol, krimi-
nalita),“ zdôrazňuje zámer ad-
resnej pomoci riaditeľ ÚPS-
VaR vo V. Krtíši. Výsledkom je 
čisto materiálna pomoc starost-
livo vybraným rodinám, na 
ktorú sa vyzbierali zamestnanci 
ako spoločnosti FYSAM, tak 
úradu práce.
 

Odlišná forma 
pomoci pre 

odlišné osudy
Vo štvrtok 13. mája sme sa aj 
my s našim fotoaparátom zú-
častnili návštevy v modroka-
menskej domácnosti, kam 
smerovala hodnotná materiál-
na pomoc. Pred domom rodiny 
Šrámkovej v upršaný deň za-
stalo niekoľko automobilov – 
kým z jedného vyšiel Ing. M. 
Balko a riaditeľka odboru slu-
žieb zamestnanosti PhDr. Re-
náta Hudecová s taškou napl-
nenou potravinami a základ-
nou drogériou, v úžitkovom au-
tomobile, ktorý viedli zamest-
nanci FYSAMu koordinátor 
údržby Róbert Kisely a infor-
matik Richard Klouda, bola 
naložená jedna rozťahovacia 

posteľ, jedna dvojposchodová 
posteľ a úplne nové matrace. 
Vykladať ich pomáhal aj Šte-
fan Šramka, do ktorého do-
mácnosti postele smerovali. 
Odovzdávania pomoci sa zú-
častnila aj primátorka Modré-
ho Kameňa Ing. Mária Bed-
nárová, ktorá o rodinných po-
meroch rodiny Šramkovcov vie 
spolu s terénnymi pracovníčka-
mi Miroslavou Hudecovou a 
Mgr. Luciou Andokovou po-
merne veľa.
Po príchode zúčastnených do 
dvora menej majetnej rodiny 
nás čakali rodičia manželia 
Šramkoví. Školáci Štefan, Sára 
a Frederik, ktorí tu so svojimi 
rodičmi žijú v skromných po-
meroch v dvoch miestnostiach, 
boli v tom čase v škole. Pomoci 
v plánovaní, kam a ako postele 
umiestniť, sa ujali prítomní 
muži. Postupne sa staré postele 
vyniesli na dvor, nové, ešte roz-
ložené, sa doniesli do izby, kde 
ich šikovné ruky pracovníkov 
FYSAMu do pár desiatok mi-
nút aj zložili.  Okrem postelí sa 

Odkázaným rodinám darovali nábytok aj potraviny 
Sociálne nožnice sa roztvárajú v ostatných mesiacoch ešte výraznejšie. Chudobou sú aj na Slovensku 
ohrozené desiatky tisíc ľudí. Podľa údajov z roku 2019 je príjmovou chudobou ohrozených 640-tisíc 
Slovákov. Ide o také rodiny, ktoré majú mesačné príjmy nižšie ako 406 eur (jednočlenná rodina), 
resp. 853 eur (dvojčlenná rodina).

V domácnosti Šramkovcov vy-
chováva Natália aj neter Vier-
ku. Vďaka pomoci už niekoľ-
ko dní spáva celá rodina na no-
vých posteliach.

O podmienkach, v akých býva rodina, vie dobre aj primátorka 
M. Kameňa Ing. M. Bednárová (štvrtá z prava) a terénne 
pracovníčky M. Hudecová a Mgr. L. Andoková (vpravo).

(Pokračovanie na str. 8)
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z vyzbieraných peňazí podarilo 
kúpiť aj štetce a farbu, ktorou 
si rodina môže vymaľovať vnú-
torné steny svojho domu. Na to, 
ako sa to Šramkovcom podari-
lo, sa o niekoľko dní prídu pra-
covníci úradu práce osobne po-
zrieť. „Potravinový balíček 
vrátane základnej drogérie bol 
v réžii nás, postele a farby zase 
v réžii FYSAMu. Vidíte, že to 
funguje tak, že my najprv zis-
ťujeme, čo tieto rodiny po-
trebujú a podľa toho rozhodne-
me, čo im dáme. Nie každému 
dávame to isté,“ opisuje Ing. 
Marián Balko.
Druhou rodinou, ktorej bola v 
tento deň poskytnutá materiál-
na pomoc, bola rodina Romana 
Teleka. Ako sme sa dozvedeli, 
R. Telek je riadne pracujúci 
muž, hlava päťčlennej domác-
nosti. Sám vychováva štyri deti 
– Kristiána, Viktóriu, Veroniku 
a Melisu. Iste si viete pred-
staviť, že uživiť päťčlennú 
rodinu nie je z jedného platu 
celkom jednoduché. Deti sú ale 
výborné v škole a pre ich 
zdravý a poriadny vývoj sa im 
otec rodiny  snaží všetkými sila-
mi zabezpečiť prajné rodinné 
prostredie. Pre potraviny a 
drogériu prišiel pred kancelá-
riu M. Balka osobne. Škatule a 

tašky pre Telekovcov pomohli 
na parkovisko odniesť Ing. M. 
Balko, PhDr. R. Hudecová, Ing. 
L. Karáseková a Ing. Róbert 
Kramárik, PhD., MBA, kde ich 
spoločnými silami naložili do 
kufra auta. Nastal priestor aj 

na krátky, no o to prajnejší roz-
hovor medzi donormi a adresá-
tom pomoci. Pri už plnom kufri 
R. Telekovi všetci zaželali veľa 
sily do ďalších dní a vyslovili 
prianie, aby táto pomoc padla 
na úžitok celej rodine.
Zamestnanci oboch subjektov 
zapojených do tejto pomoci vy-
zbierali od konca minulého ro-
ka dokopy asi 600 EUR. 

-Text a foto: Mgr. ŠTEFAN KOČI-

Spoločne zdôrazňujú, že ak 
majú o zapojenie sa to tejto ak-
tivity pomoc aj iní zamestnáva-
telia, ich aktivita je vítaná. „V 
týchto dňoch chceme darovať 
nábytok aj ďalšej rodine, no 
potrebujeme ho odniesť z 

jednej obce do ďalšej. Potrebu-
jeme preto ale dodávku, ktorou 
nedisponujeme. Takže aj takáto 
forma spolupráce je určite víta-
ná,“ dodáva Ing. Lucia Kará-
seková. 

Na pomoc rodine Romana Teleka sa pozbierali zamestnanci 
ÚPSVaR Veľký Krtíš. O správnosti výberu tejto rodiny nemá ni-
kto žiadne pochyby.

Svoje pravidelné výdavky na 
potraviny a základnú drogé-
riu môže Roman Telek na 
niekoľko dní odložiť.

(Dokončenie zo str. 7)

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

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

Mám dlhodobé skúsenosti, na svoje práce poskytujem záruku. 

O cieľoch do najbližšieho mesiaca nám vo svojej kancelárii pove-
dal aj Ing. Marián Balko: „Vidíme, že je čo zlepšovať. Jedným z 
mojich cieľov je zmeniť obraz spoločenského vnímania nášho úra-
du. Chceme naštartovať zmenu vnímania nášho úradu, aby sa ne-
vnímal len po línii zákonov a požiadaviek. S rôznymi zaujímavými 
návrhmi prišli aj naši kolegovia, od ktorých som to veľmi nečakal. 
Okrem iného, cez 2 % z daní pokračujeme aj v pomoci pre vnuka 
našej bývalej kolegyne. Tiež riešime aj ďalšiu aktivitu pre kolegyňu 
z Prešova, ktorá upadla do kómy. Obraz úradu sa snažíme teda 
zmeniť aj cez podobné formy aktivít.“
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Jednou z takýchto aktivít bolo 
priniesť našim žiakom mož-
nosť oboznámiť sa so základmi 
programovania a pracovať s 
micro:bitmi. Tento projekt pod-
poril Nadačný fond Telekom 
pri Nadácii Pontis. Z finanč-
ných prostriedkov z tohto pro-
jektu sme zakúpili sady mic-
ro:bitov. Žiakom sme poskytli 
možnosť naučiť sa niečo nové, s 
čím sa doteraz nestretli a záro-
veň pochopiť ako niektoré veci 
z bežného života pomocou mic-
ro: bitov fungujú. Úspechom 
bolo naprogramovanie si vlast-
nej svietiacej menovky či skon-
štruovanie mini robota.
V našej škole pozorujeme na-
rastajúci počet žiakov s naru-
šenou komunikačnou schopno-
sťou. Na podporu vzdelávania 
tejto skupiny žiakov sme sa za-
merali a usilujeme sa dosiah-
nuť, aby aj nehovoriaci žiak ve-
del komunikovať, aby jeho po-

treby boli pochopené okolím. 
Tento projekt sa uskutočnil 
vďaka finančnej podpore Na-
dácie ZSE. 
Pre týchto žiakov sme zakúpili 
notebooky so špeciálnym prog-
ramom Tobii PCEye. 
Tento software sníma pohyby 

očí dieťaťa pri akejkoľvek úlo-
he prebiehajúcej na obrazovke 
notebooku čím vytvára tepelné 
mapy. Takto vieme komuniko-
vať, sledovať a analyzovať kde 
sa dieťa pozerá a presnejšie 
diagnostikovať kognitívnu úro-
veň dieťaťa. Pre žiaka je to 
možnosť vyjadriť svoje potre-
by, pocity, objavovať, hrať sa a 
pod.
Za veľmi dôležitú pokladáme 
aj oblasť vzdelávania v oblasti 
informačných a komunikač-
ných technológií (IKT). Rov-
nako, ak nie ešte viac ako žiaci 
bežných základných škôl sú aj 
naši žiaci ohrození nástrahami 
číhajúcimi na internete. IKT 
technológie sú však bežnou sú-
časťou života, čo sme pocítili aj 
v súčasnej dobe, keď nastala 
potreba online vzdelávania.
Akosi prirodzene tak vyplynula 
potreba priniesť žiakom mo-
dernejšie technické vybavenie a 
prakticky im ukázať ako sa dá 

tráviť čas s IKT a na čo si dá-
vať pozor na internete. Tento 
projekt sme uskutočnili vďaka 
podpore grantového programu 
e-Školy pre budúcnosť Nadácie 
Orange. Zakúpili sme vybave-
nie v podobe notebookov, tla-
čiarne či smartfónu. 
Naplánovali sme a realizujeme 
rôzne aktivity. Žiaci II. stupňa 
absolvujú besedu so žurnalist-
kou o klamlivých informáciách 
v médiách, no neostanú iba pa-
sívnymi prijímateľmi týchto in-
formácií. Vytvoria PPT prezen-
tácie na túto tému, ktoré budú 
sami ďalej prezentovať. Ďalšou 
zaujímavou aktivitou tohto pro-
jektu je tvorba školského časo-
pisu, na ktorom usilovne pracu-
jú šikovné ôsmačky pod ve-
dením Mgr. Katky Vargovej. 
Ďalšia šikovná skupina žiakov 
má za úlohu fotografovať život 
na škole a vytvoriť nástenku s 
touto témou.
Množstvo práce, projektových 
aktivít máme za sebou a mnoho 
nás ešte čaká. Je  toho veľa, čo 
by sme chceli žiakom priniesť a 
v čom sa zlepšovať. Už teraz 
máme ďalšie nápady, ktoré by 
sme radi zhmotnili a zrealizova-
li možno aj vďaka ďalším 
grantovým výzvam. 

V modernizácii vyučovania nám pomáhajú grantové projekty
Vyučovanie našich žiakov, tak ako všetko okolo nás, musí reflektovať na ich reálne potreby i meniacu 
sa a modernizujúcu sa spoločnosť. V našej škole, Špeciálnej základnej škole Veľký Krtíš, sa preto ne-
ustále snažíme prinášať žiakom inovatívne, zaujímavé spôsoby učenia sa. Počas vyučovania i v mimo-
školských činnostiach pracujeme so žiakmi prostredníctvom inovatívnych foriem, postupov a didak-
tickej techniky. Táto úloha sa nám darí realizovať aj vďaka finančnej podpore rôznych nadácií a 
šikovnosti našich tvorcov a realizátorov grantových projektov:  Mgr. KATKE VARGOVEJ, Bc. 
VIERE BERKYOVEJ.

Máme overený rozvoj 
komunikačných 
schopností detí 
pomocou techniky.

Špeciálny software  s očnou navigáciou pomáha 
nehovoriacim deťom komunikovať s okolím.

Šikovné ôsmačky zvládli 
základy programovania.

Získané mirobity, 
vďaka nim sa učíme 
základy programovania.

Špeciálny software 
na pomoc pri 
komunikácii so žiakom.

Technika nám pomáha 
každý deň žiakov zaujať
 a vzdelávať.

-  Bc. VIERA BERKYOVÁ, Mgr. KATARÍNA VARGOVÁ - 
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 Pani riaditeľka, pandémia 
nás ,,odstrihla” od kultúry – 
ktoré konkrétne podujatia ste 
od marca 2020 nemohli kvôli 
korone usporiadať? 

,,Pandémia koronavírusu za-
siahla knižnicu začiatkom mar-
ca, ktorý tradične patrí kni-
hám. V marci prejavujú veľký 
záujem o návštevu knižnice 
najmä školy a aj samotná kniž-
nica sa zapája do rôznych celo-
slovenských podujatí a pripra-
vuje zaujímavé podujatia pre 
verejnosť. Z dôvodu zákazu 
hromadných podujatí sa ne-
mohli uskutočniť tradičné po-
dujatia ako Noc s Andersenom, 
Deň ľudovej rozprávky, Čita-
teľský maratón a besedy so 
spisovateľmi. Pasovanie prvá-
kov za čitateľov a netradičné 
vyučovacie hodiny v knižnici 
ale i rôzne formy čítania, 
dramatizácií a tvorivé dielne sa 
uskutočnili len v obmedzenom 
počte. Začiatkom roka sme vy-
pracovali projekt Knižničný 
kaleidoskop, ktorý bol úspešný 
a podporený Fondom na pod-
poru umenia, žiaľ väčšina akti-
vít sa neuskutočnila. Plánované 
boli autorské besedy s Gustá-
vom Murínom, Petrom Kar-
pinským, Annou Kollárovou 
Cielovou, netradičné dramati-
zované čítanie s Tiborom Huj-
dičom (pán Mrkvička), báb-
kové divadelné predstavenie na 
rozvíjanie umeleckej pred-
stavivosti a tvorivosti prostred-
níctvom dramatizovaného roz-
právania s Nelou Dušovou, pre-
zentácia o záhadách života a 
zaujímavostiach prírody s ho-
vorcom bojnickej ZOO Jaro-
slavom Slašťanom.“

 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 – aká no, 
ktoré? 
,,Opatrenia sa už pomaly uvoľ-
ňujú. Aj my veríme, že sa pan-
demická situácia do letných 
prázdnin zlepší, aby sme po mi-
nuloročných skúsenostiach po-
kračovali tematickými výchov-
no-vzdelávacími podujatiami 
pre deti. Na júl pripravujeme 

celotýždňové ,,Prázdninové bá-
danie” zamerané na spoznáva-
nie regionálnych zaujímavostí, 
významných osobností žijúcich 
alebo pôsobiacich v okrese, 
tradičnej ľudovej kultúry, mu-
zeálnej činnosti, ako aj nadobú-
danie tvorivých zručností for-
mou súťaží a tvorivých dielní. 
Počas školského roka pripraví-
me pre deti besedu s Andreou 
Gregušovou a ilustrátorom 
Miroslavom Regitkom, ďalej 
odborné prezentácie o záha-
dách vesmíru a prírody s Duša-
nom Valentom.
K netradičnému pohľadu na 
prácu moderných múzeí pri-
pravujeme vzdelávacie aktivity 
zo zákulisia Múzea bábkar-
ských kultúr a hračiek hrad 
Modrý Kameň Nevynecháme 
ani moderné interaktívne mú-
zeum v Dolnej Strehovej dopl-

nené tvorivými dielňami mú-
zejnej pedagogiky s lektorkou 
Mgr. Danou Veselovskou. 
Besied s ukážkami zameranými 
na každodenný život zdravotne 
postihnutých osôb sa zúčastní 
Robert Šarina, tlmočník do po-
sunkovej reči. 
Pre dospelých čitateľov sme za-
bezpečili stretnutie so spisovate-
ľom Jurajom Červenákom, od-
bornú prednášku s terapeutkou 
Antoniou Krzmieňovou zame-

ranú na psychosomatiku a psy-
chohygienu, vplyvu myslenia a 
emócií na zdravie človeka. V 
októbri pripravujeme 30. roč-
ník slávnostného vyhodnotenia 
celoslovenskej súťaže v literár-
nej tvorbe Škultétyho rečňo-
vanky.“

 Čo sa za ostatných trinásť 
mesiacov vo vašej organizácii 
zmenilo; resp. ako ste ich so 
svojimi pracovníkmi pracovne 
prežili? 
,,Počas uzatvorenia priestorov 
pre verejnosť a zákazu usku-
točňovať hromadné podujatia 
sme vykonávali činnosti, ktoré 
nie sú viazané na kontakt s ve-
rejnosťou. Zakúpili sme a od-
borne spracovali okolo 1300 
knižných noviniek, balili knihy 
do ochranných fólií, naďalej 
dopĺňali databázu regionálnych 

článkov a absolvovali viaceré 
vzdelávacie podujatia a on-line 
webináre. Situácia nás prinútila 
časť knižničných služieb presu-
núť do virtuálneho priestoru, 
umožnili sme on-line registrá-
ciu, aby si čitatelia mohli vy-
hľadávať a vypožičiavať elek-
tronické knihy, objednať si vy-
pracovanie rešerše alebo ske-
novanie častí dokumentov z 
knižničného fondu. 
Obmedzenia týkajúce sa reali-
zácie hromadných podujatí 
sme kompenzovali on-line akti-
vitami uverejňovanými na kniž-
ničnom webe, Facebooku, You-
tube, Google profile knižnice. 
Boli to autorské čítania, tvorivé 
dielne, vedomostné kvízy, báb-
kové divadlo „Šašoviny z kniž-
nice“, galéria regionálnych au-
torov, video záznamy z putova-
nia náučnými chodníkmi a pod. 
Aby sme sa pravidelne pripo-
mínali čitateľom, zverejňovali 
sme zaujímavé momenty zo ži-
vota knižnice, ako sme šili rúš-
ka, rekonštruovali a obnovovali 
interiér knižnice. 
Robili sme video návody na vy-
hľadávanie informačných zdro-
jov a sťahovanie e-kníh z on-li-
ne katalógu do čítacích zariade-
ní, odporúčania knižných no-
viniek printových i elektronic-
kých, tiež sme informovali čita-
teľov o prístupnosti služieb v 
zmysle pandemických naria-
dení. Venovali sme sa aj moder-
nizácii a obnove výpožičných 
priestorov. 
V máji Mesto Veľký Krtíš za-
bezpečilo na budove kultúrne-
ho domu a aj v priestoroch 
knižnice výmenu starých ne-
funkčných okien za plastové. 
Pokračovali sme revitalizáciou 
náučného oddelenia v auguste a 
septembri  zameranou na kom-
plexnú výmenu interiérového 
vybavenia s dôrazom na pre-
vzdušnenie, presvetlenie prie-
storov a bezbariérový prístup 

V predchádzajúcom čísle Pokroku sme priniesli informácie riadi-
teľov kultúrnych inštitúcií v našom okrese o tom, ako zvládli 
trinásť mesiacov fungovať viac-menej bez kultúrnych podujatí, 
vlastných akcií, bez divákov. Nositeľmi kultúry sú knižnice, nielen 
so svojim knižničným fondom ale aj vzdelávacími podujatiami 
pre deti aj dospelých. Ako prežili knihovníčky posledné mesiace 
sme sa spýtali riaditeľky Hontiansko - novohradskej knižnice 
A.H.Škultétyho vo V. Krtíši Mgr. ZUZANY UNZEITIGOVEJ. 

Vynovená knižnica a knižné novinky
 čakajú na svojich čitateľov 

Mgr. ZUZANA UNZEITIGOVÁ
riaditeľka Hontiansko-novo-
hradskej knižnice vo V. Krtíši. 

( Pokračovanie na str. 11)

Deti majú rady odborné 
prezentácie, z ktorých 
sa veľa dozvedia. 

Knižnice 
-to sú aj podujatia pre deti.
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do komunitnej miestnosti a in-
štalovali vertikálne žalúzie. Na 
zabezpečenie protiepidemiolo-
gických opatrení na ochranu 
zdravia zamestnancov a náv-
števníkov pred pandémiou 
ochorenia COVID 19 sme za-
kúpili bezdotykové dezinfekčné 
stojany a čističky vzduchu s 
ionizátormi a umožnili bezkon-
taktné platby za knižničné služ-
by platobným terminálom. Po-
čas roka sa nám podarilo 
uskutočniťaj niektoré z pláno-
vaných podujatí. 
Tematické prázdninové vý-
chovno - vzdelávacie podujatie 
„Medzi nami a knihami“ pod-
poril aj Banskobystrický samo-
správny kraj, zriaďovateľ 
knižnice zakúpením technolo-
gickej novinky 3D tlačiarne, z 
ktorej 3D výrobky dostali všet-
ky deti ako spomienku na 
účasť v tábore. Z prezenčných 
aktivít sme realizovali časť v 
rámci Knižničného kaleidosko-
pu, ktorými sme obohatili kul-
túrny život a literárny rozhľad 
obyvateľov. 
Pripravili sme autorské besedy 
s Máriou Adamovou o Lučenci 

v plameňoch a s Gabrielou Fu-
tovou o jej tvorbe pre deti. Od-
bornú prednášku „Záhada jan-
tárovej komnaty“ zabezpečil 
Karol Zachar Kučera a s 
MUDr. Ondrejom Kollárom 
sme diskutovali o civilizačných 
chorobách. Zaujímavé odborné 
prezentácie pre deti pripravil 
Dušan Valent o kuriozitách a 
záhadách kozmu. Pre žiakov 
základných škôl boli priprave-
né motivačné aktivity o príbe-
hoch z lesa s Ing. Danou Chlpo-
šovou a Mgr. Dagmar Sélešo-
vou, lesnými pedagogičkami. 

Ako sa hralo amatérske divad-
lo v našom regióne porozpráva-
la deťom Štefánia Selská, ktorá 
nacvičila s deťmi aj modernú 
dramatizáciu rozprávky O Sne-
hulienke a siedmich trpaslí-
koch. 
O živote zrakovo a sluchovo 
znevýhodnených ľudí sa detskí 
čitatelia dozvedeli od Róberta 

Šarinu, Renaty Oláhovej a 
Emílie Puškárovej. Motivačná 
prednáška Dr. Pavla Antolova 
„O troch grošoch“ zameraná 
na finančnú gramotnosť bola 
pripravená pre študentov gym-
názia. V rámci Dní Európskeho 
kultúrneho dedičstva Danka 
Šagiová pripravila pre stredoš-
kolákov prednášku o Matejovi 
Hrebendovi Hačavskom. 
K ďalším zaujímavým poduja-
tiam pre dospelých patrila pre-
zentácia Mareka Veselého 
„Spomienky z ciest“ z cestova-
teľských zážitkov po Európe a 
Ázii, motivačná prednáška do-
plnená prezentáciou knihy 
Štefana Ďuriša „Sila pohybu“ i 
stretnutie kultúrnej verejnosti  
v knižnici k 70. narodeninám 
spisovateľa Dr. Jána Feketeho 
Apolkina v spolupráci s reda-
kciou týždenníka Pokrok. Os-
tatné aktivity museli byť presu-
nuté do roku 2021 a ešte stále 
čakajú na realizáciu.“ 

 

(Dokončenie zo str. 10)

Mgr. Zuzana Unzeitigová na záver zdôraznila, že o aktuálnych 
podujatiach bude čitateľov včas  informovať na webovej stránke 
knižnice a už teraz sa aj so svojimi pracovníčkami teší, kedy sa bu-
dú so svojimi čitateľmi opäť stretávať v knižnici bez obmedzení. 

–rh-

Seniori pozorne 
počúvali prednášku 
MUDr. Ondreja Kollára
o civilizačných chorobách.

V Hrušove si ctia nielen ľudové 
tradície, ale aj vojnových hrdi-
nov, bez ktorých by nebol mož-
ný život v mieri. Preto sa tradič-
ne vždy 9.mája, v Deň víťazstva 
nad fašizmom, stretávajú po pa-
mätníku padlých v svetových 
vojnách, aby si s úctou a vďa-
kou spomenuli na najvyššiu 
obeť – svoj život – tým, ktorí 
vykúpili náš mier, ktorý mnohí 
považujeme za niečo samozrej-
mé. Už 76 rokov nevieme v na-
šich končinách čo je to vojnové 

besnenie, preto si ho musíme 
stále pripomínať, aby sme 
nezabudli. Tak tomu bolo aj v 
krásnu slnečnú nedeľu 9.mája, 
keď sa stretli odbojári pod ve-
dením Pavla Mišta spolu so 
starostom Ing. Pavlom Bendí-
kom, aby si položením vencov 
vo farbe trikolóry a za zvukov 
štátnej hymny uctili spolu s 
mladými aj staršími Hrušov-
čanmi pamiatku Hrušovčanov 
padlých v oboch vojnách . 

PAMIATKA HRDINOV
STÁLE SVETLÁ 

Foto: - DOMINIK DROZDÍK; - rh-

Pavel Mišt, predseda 
ZO Slovenského zväzu 
protifašistických  
bojovníkov pri pamätníku
 padlých Hrušovčanov 
v svetových vojnách. 

Všetci prítomní, ale zvlášť 
skôr narodení, ktorí si ešte ako deti
mohli spomenúť na hrôzy vojny, 

pozorne počúvali slová slávnostného 
príhovoru starostu Ing. Pavla Bendíka. 

Účastníci pietnej 
spomienky položili 
k pamätníku veniec
 vo farbe trikolóry.
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►PONOŽKOVÁ VÝZVA 
- Žiaci aj vyučujúci aktívne 
zareagovali na Svetový deň 
Downovho syndrómu (21. 
3.), keď sa na znak oslavy 
ľudskej jedinečnosti nosia 
dve rozdielne ponožky a 
zároveň sa šíri povedomie o 
tom, že práve ľudská indi-
vidualita robí tento svet 
krásnym, pestrejším, zaují-
mavejším a inšpirujúcim. 

►VESELÝ DEŇ V MAS-
KÁCH - Povinnosť nose-
nia rúška na vyučovaní nie 
je príjemná najmä pre žia-
kov I. stupňa. Napriek to-
mu sa naši žiaci, a hlavne tí naj-
menší, s tým zmierili a statočne 
dodržiavajú tieto obmedzenia. 
Chceli sme im túto situáciu 
trošku odľahčiť a vymysleli 
sme pre nich ,,veselý deň v 
škole“. Deti majú rady roz-
právky a najmä bytosti, ktoré v 
nich vystupujú, svojich vysní-
vaných hrdinov, ktorých obdi-
vujú. A tak nadišiel deň, kedy 
sa všetci žiaci zmenili na roz-
právkové bytosti a nikto neostal 
sám sebou, aj vďaka maskám 
ale aj rúškam, ktoré sa stali na-
šou samozrejmosťou. 

► OLYMPIJSKÁ ŠTAFETA 
TOKIO - Pretože Hry XXXII. 
olympiády v Tokiu boli kvôli 
pandémii preložené na tento 
rok, aj  Slovenský olympijský a 
športový výbor sa rozhodol 
ustúpiť od plánovaného pro-
jektu „Pripravení na Tokio 
2020“ a navrhol Olympijským 
klubom zapojiť sa do Olympij-
skej štafety online formou – na-
točením krátkych videí.  Preto-
že naša škola úzko spolupracu-
je so SOŠV v Lučenci, aj my 
sme sa zapojili do tohto projek-
tu. So žiakmi IV. ročníka bolo 
natočené krátke video a zaslané 
do SOŠV v Bratislave. Pretože 
sme nemohli usporiadať tradič-
nú Olympiádu Strehováčikov, 
podporili sme toto športové 
svetové podujatie aspoň ta-
kouto formou.

►VESELÝM KAMEŇOM 
podľahli aj naši žiaci. „Prvo-
stupniari“ pod vedením svojich 
triednych učiteľov vytvorili 
svoje umelecké diela, aby nie-
kde ukryté a nájdené niekoho 
potešili a ten ich zase posunul v 
prírode ďalej, alebo si ho môže 

aj nechať. Sme veľmi radi, že 
sa myšlienku podarilo zrealizo-
vať aj nám a veríme,  že sa nie-
kto odfotí aj s našimi kameňmi. 
►KNIHA PRIATEĽ ČLOVE-
KA – tento slogan je nielen 
známy, ale aj pravdivý, lebo 
knihy majú pre človeka obrov-
ský prínos. Obohacujú slovnú 
zásobu, zlepšujú vyjadrovacie 
schopnosti, skvalitňujú mys-
lenie, rozvíjajú fantáziu  a tvo-
rivosť. 
Sú podnetné, pretože nútia čita-
teľa rozmýšľať, polemizovať, 
hľadať odpovede a utvoriť si 
vlastné názory,  poskytujú pa-
sívny oddych, relax a odstraňu-
jú stres. Každoročne na našej 
škole organizujeme Madáčov-
skú noc, kedy ostávame spať v 
škole, a robíme rôzne aktivity 
venované práve knihám. Keď-
že je to kvôli covidu nemožné 

už druhý rok, snažili sme sa de-
ťom spríjemňovať marcové dni 
aj inou formou – výstavkou, 
čítaním, ilustrovaním ale aj vc 
súčasnosti tak populárnymi 
,,kamienkovaním“, keď sme si 
ako motív vybrali  rozprávky. 

► MAREC – MESIAC KNI-
HY  bol vyhlásený v roku 1955 
na počesť významného sloven-
ského buditeľa Mateja Hreben-
du, ľudového spisovateľa a šíri-
teľa slovenskej a českej knihy, a 
spolu s deťmi sme si pripome-
nuli tento mesiac aspoň pro-
stredníctvom online aktivít.
Žiaci si zahrali rozprávkový 
kvíz, porozprávali o tom, prečo 
radi čítajú, vytvorili krásne 
projekty s témou Maľované 
čítanie, kde vymysleli krátku 
rozprávku. Žiakom 6. a 7. roč-
níka sa podarilo napísať krát-

ku charakteristiku svojej obľú-
benej literárnej postavy, ktorú 
doplnili aj o vlastnú ilustráciu a 
vytvorili projekt o svojej obľú-
benej knihe. 
Verím, že čítanie a záujem o 
knihy bude i naďalej pretrvá-
vať u detí tak ako doteraz. 
Tradične zvykneme pripraviť  
pre našich žiakov Noc s Ander-
senom a veríme, že po skončení 
pandémie sa opäť bude môcť 
toto obľúbené podujatie na na-
šej škole konať.   

► HODINA ZEME – aj v na-
šej obci a to vďaka našim žia-
kom. Naša škola sa ako jediná v 
okrese zapojila do akcie Hodina 
Zeme. Žiaci I. stupňa oslovili 
svojich spolužiakov, ktorí infor-
movali členov svojich rodín a 
susedov. Rozdávali letáky o 
Hodine Zeme v škole, v obci D. 
Strehová a aj v autobusoch a v 
okolitých obciach. Akcia mala 
veľký úspech a v sobotu 27. 3. 
sa o 20.30 hod. veľká časť 
domácností v D. Strehovej a 
časť domácností okolitých 
dedín ponorili do tmy aspoň na 
pár symbolických minút.

►SVETOVÝ DEŇ VODY – 
sme si pripravili 19.3., keď sme 
do školy prišli oblečení v mod-
rom, ale hlavne pozitívne nala-
dení. Prváci až štvrtáci vyvíjali 
originálne aktivity na vyučova-
cích hodinách a nezaháľali ani 
v školskej družine. V jedálni 
bola k obedu na pitie čistá 
pramenitá voda. Hoci sa našu 
vzácnu vodu snažíme šetriť, 
uvedomujeme si, že nám pri 
umývaní rúk zachraňuje zdra-
vie v celosvetovej pandémii.

V Základnej škole s materskou v Dolnej Strehovej 

Vyučovanie je tu naozaj pestré 

- Podklady pre článok a fotky poskytla - ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU DOLNÁ STREHOVÁ - 

Všetci dolnostrehovskí žiaci, nielen na tejto novinovej strane, vedia, že bez vody by nebolo života. 
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 Kto vám ešte pomáha okrem 
vášho zriaďovateľa – obce, 
máte nejakých sponzorov? 
,,Zo strany obce cítime veľkú 
podporu. Spolupráca je na veľ-
mi dobrej a profesionálnej 
úrovni. Bez tejto podpory by sa 
nám pracovalo len veľmi ťaž-
ko. Zo strany pána starostu i 
obce máme veľmi veľkú pod-
poru a pochopenie v akýchkoľ-
vek našich plánoch a snahách. 
Vždy sa nám snaží pomôcť a 
podporiť nás. Vieme, že dobrý 
vzťah medzi zriaďovateľom a 
školou významne ovplyvňuje 
celkové fungovanie a atmosféru 
školy. Preto sme za túto podpo-
ru nesmierne vďačné.
Spolupracujeme s rôznymi 
združeniami ako OZ Hans, čo 
je celoslovenské združenie, kto-
ré sa zameriava na podporu 
jednotlivcov a rodín s Asperge-
rovým syndrómom, OZ A cen-
trum je vzdelávacia organizácia 
zameriavajúca sa na oblasti 
presadzovania ľudských práv 
zraniteľných skupín, najmä ľu-
dí so zdravotným postihnutím a 
poradenskú a osvetovú činnosť. 
Jedným z cieľov je všeobecná 
podpora ľudí s poruchou autis-
tického spektra, vrátane ich ro-
dín, odborníkov a opatrujúcich 
od detstva až do dospelosti. Od 
obidvoch občianskych združení 
sa nám dostáva odbornej i ľud-
skej podpory, získavame pro-
stredníctvom nich cenné kon-
takty nielen na rodiny kde sú 
deti s autizmom ale aj na rôz-

nych odborníkov a špecialistov, 
ktorí sa danej problematike ve-
nujú.
V rámci spolupráce s OZ reali-
zujeme aj niekoľko projektov. 
Neustále hľadáme aj mladých 
dobrovoľníkov (do 30 rokov), 
ktorí by sa chceli zapojiť do na-
šej projektovej činnosti. 
Sponzorov hľadáme veľmi ťaž-
ko. Podlahu v terapeutickej 
triede sme urobili vďaka spo-
ločnosti  Winnie, s.r.o., 
Naša kamarátka Lenka Prav-
dová vyrábala vianočné po-
zdravy a zisk venovala našej 
škole. S IKT nám pomáhajú 
naši priatelia ako dobrovoľníci.
Mnohé hračky a pomôcky nám 
darovali rodiny detí so zdravot-
ným postihnutím.
Máme zriadený aj účet, kde 
môžu ľudia prispievať na čin-
nosť našej školy. “

 Vo veľkozlievskej škole ink-
lúzia  nie je len pojmom, ale 
bežnou realitou.
,,Vráťme sa ku otázke vášho 
čitateľa, aby sme mu vysvetlili 
pojem konektivizmus, ktorý je 
v súčasnosti v oblasti vzdeláva-
nia veľmi aktuálny,“ vysvetľu-
jú nám pedagogičky zo ZŠ vo 
Veľkých Zlievcach. 
,,Je to prístup k učeniu v 
prostredí prepojeného sveta a 
v prostredí sociálnych sietí. 
Rešpektuje v učení rôznosť 
názorov, prepájanie rozlič-
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ných zdrojov informácií medzi 
sebou (ale aj s praxou a živo-
tom). Do popredia vystupuje 
schopnosť a vôľa učiť sa a nie 
naučené vedomosti, pretože je 
príliš veľa informácií a primár-
ne ide o to, aby sa človek v nich 
učil orientovať, rozlišovať ich, 

využívať a používať ich pre 
prospech seba i komunity. Zá-
roveň tento model predpo-
kladá, že vedomosti  nemusia 
byť nutne iba v knihách, ale 
môžu byť latentne ukryté v 
komunite či na sociálnych 
sieťach. Ide o to nájsť a vnímať 
ich.  
Úroveň prepojenia medzi 
zdrojmi informácií a ich rozvoj 
vzdelanie a vzdelávanie uľah-

čujú.  Dieťa si vyberá, 
čo sa bude učiť a vý-
znam prijímanej infor-
mácie je taký, do akej 
miery súvisí s realitou,  
t. j., do akej miery ju 
aktuálne viem použiť a 
v danom čase a mieste 
je platná. Kľúčovou 
kompetenciou je schop-
nosť rozpoznať súvis-
losti medzi rôznymi od-
bormi, konceptami ale-
bo ideami - vnímanie 
spojení medzi oblasťa-
mi, ideami a koncepta-
mi patrí medzi základ-
né zručnosti. (ktoré sú 
takto zadefinované aj v 
našom školskom vzdel-
ávacom programe).
Aktuálne poznatky sú 

dôležitý atribút vzdelávacích 
aktivít. T.j. berieme ohľad na 
to. že zajtra nemusí byť prav-
dou to, čo bolo pravdou dnes.
Konektivizmus je v dnešnej do-
be v popredí v mnohých demo-
kraticky a slobodne orientova-
ných školách na svete. Samo-
zrejmosťou je využívanie o. i. e 
learningu. Vznikol analýzou ne-
dostatkov používaných teórií 
učenia, ktoré vychádzajú z 
behaviorizmu, kognitivizmu a 
konštruktivizmu. Autori sú  G. 
Siemens a S. Dowens.
Táto téma je aj súčasťou vzde-
lávania pedagógov na pedago-
gickej fakulte UK. Nie je to cel-
kom nový pojem, hoci nie je eš-
te celkom udomácnený a často 
používaný. Myslím však, že 
dnešná situácia (Covid, pandé-
mia..) prispeje k tomu, že sa 
čoraz viac bude dostávať do 
povedomia v prvom rade v pe-
dagogike a neskôr aj v bežnom 
živote. Všetkých sa nás totiž tá-
to ,,sieťová“ a internetová doba 
dotýka a výrazne nás ovplyvňu-
je.“ Uvádza posledný odsek ako 
osobný názor S. Makovníková.   

  Už sme spomínali, že ste ink-
luzívna škola a tento prívlastok 
sme niekoľkokrát použili. Aj 
naša ďalšia otázka smeruje k 
tomu, aby ste nám bližšie ozrej-
mili aj tento pojem.
,,Inklúzia vznikla ako reakcia 
na problémy s vylučovaním 
detí z hlavného vzdelávacieho 
prúdu. Vychádza zo základ-
ných ľudsko-právnych hodnôt, 
akými sú rovnosť, spravodli-
vosť a rešpektovanie rovnakej 
hodnoty každého dieťaťa bez 
ohľadu na jeho psychické, inte-
lektuálne, sociálne, emočné, ja-
zykové alebo iné schopnosti. 
Obhajuje práva všetkých detí 
na kvalitné vzdelávanie v rámci 
spoločného vzdelávacieho systé-
mu. Narastajúci počet odlišnos-
tí medzi deťmi, mnoho žiakov s 
poruchami učenia, aktivity a 
pozornosti a žiakov s porucha-
mi autistického spektra zname-
ná zmeny pre všetkých zúčast-
nených. 
V inkluzívnej škole a sa učíme s 
týmito odlišnosťami žiť, akcep-
tovať ich primárne ako príleži-
tosť a nie ako prekážku. V cen-
tre takéhoto vzdelávania stojí 
dieťa so svojimi potrebami, 
hodnotami a identitou. Inklu-
zívny systém nevytvára skupi-
ny či triedy na základe záujmov 
a výkonov ale dopredu sa po-
číta s rôznymi záujmami a vý-
konmi detí.“

V dnešnom čísle pokračuje rozprávanie o Základnej škole vo Veľkých Zlievcach s Dankou Holí-
kovou (riaditeľkou, učiteľkou, špeciálnou pedagogičkou) a Slávkou Makovníkovou (socioterapeut-
kou, asistentkou učiteľa). Sme radi, že vás táto téma zaujala, nakoľko sa nám ozval náš stály čitateľ a 
položil otázky, aby sme bližšie vysvetlili pojem, ktorý sme spomenuli v predchádzajúcich číslach a to 
KONEKTIVIZMUS. 

(Pokračovanie z čísla 20) 

Dokončenie v budúcom čísle.
-JANA KAMENSKÁ-Deti sa každý deň naučia niečo nové a zažijú neopakovateľné chvíle.

Po našom odchode sa žiaci 
takto pohrali so slovíčkom 
POKROK.

Vo V. Zlievcach je inklúzia bežnou realitou
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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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Môžete robiť čokoľvek, nič ne-
pôjde podľa vašich predstáv, 
tobôž nie, ak budete tlačiť na 
termíny. Otvára sa priestor, 
kde by ste veci mali prijímať 
tak, ako ich sám život prinesie, 
plus pridať kvapku improvizá-
cie. O čo viac budete po niečom 
zištne túžiť, o to viac sa bude 
naplnenie tejto túžby od vás 
vzďaľovať. Príliš racionálne 
rozmýšľanie vám tiež nepros-
peje, preto k improvizácii pri-
pojte intuíciu, teda váš vnútor-
ný hlas, ktorý musí na vás do-
slova kričať, aby ste ho aspoň 
vypočuli. Máte pocit, že čo si 
neurobíte sami, tak nemáte. 
Niekedy stačí len poprosiť o 
pomoc a budete vypočutí. 

Vaša namrzenosť, odutosť a 
vnútorný pocit nevpratania sa 
do kože bude rapídne stúpať a 
nafukovať sa do väčších roz-
merov a to do takej miery, že 
vám prasknú nervy. Budete 
podráždene reagovať na všet-
ko a na všetkých, ešte aj nevin-
né otázky vás budú rozčuľo-
vať. Uvedomte si, že sa za tým 
ukrýva vaša nespokojnosť a 
práve preto by ste si ju nemali 
ventilovať na nevinných ľu-
ďoch. Túžili ste po zmene a te-
raz, keď vám klope na dvere, 
tak sa tvárite, že ju nepočujete, 
ale pokojne jej otvorte. Pre vás 
je akýkoľvek posun obrov-
ským prínosom, drží vás v 
akomsi euforickom stave, kto-
rý potrebujete k skvelým vý-
konom. 

Ani vy nebudete oplývať 
dobrou náladou, čo je na 
škodu, pretože vám to zahmlí 
pohľad na reálny svet, ktorý 
má pre vás pripravené samé 
dobré veci. Ak sa nepoddáte 
svojim vlastným negatívnym 
emóciam, môžete sa tešiť na 
skvelé správy súvisiace s prá-
cou a hlavne s láskou. Keď bu-
dete v pohode, je veľká prav-
depodobnosť, že aj ľudia okolo 
vás budú na tom rovnako a o 
to viac vás budú obsypávať po-
zornosťou, chválami a partneri 
aj veľkým priehrštím úprim-
nej lásky. Vyvarujte sa poku-
šeniam a vzťahom, ktoré by sa 
postarali o uviaznutie v šiale-
nom trojuholníku, ste príliš roz-
umní na to, aby ste podľahli 
mámeniu fyzických zvodov. 

Láska, slovo ľubozvučné a ešte 
viac hrejivé, pokiaľ ju prežíva-
te. A presne tam sa ocitnete. Za-
daní prehĺbia tento cit, nezadaní 
ho nájdu. Prejavujte svoje city a 
emócie každému človeku, na 
ktorom vám záleží, ani len netu-
šíte, ako ho môžete vďaka tým-
to prejavom povzbudiť, posilniť 
a prebrať k životu. Počas tohto 
týždňa budete žať nielen to, čo 
ste zasiali, ale aj o niečo viac, 
berte to ako nejaké zadosťuči-
nenie a kompenzáciu za peripe-
tie a pletky, v ktorých ste sa tr-
mácali o niečo dlhšie obdobie, 
než bolo potrebné. Okrem toho 
si trochu viac zabojujete s ne-
prajnosťou, závisťou a ohová-
raním, nedávajte tomu žiadnu 
váhu, pousmejte sa nad tým, a 
ani náznakom nedajte na sebe 
znať, že vás to zraňuje. 

Šantivá nálada sa u vás zmrazí 
okolo štvrtku. Tu nastane veľký 
zlom a vy vpustíte do svojho ži-
vota o niečo väčší chaos, ktorý 
vám narobí neporiadok ešte aj v 
tom, v čom ste mali poriadok a 
jasno. Na niečo to ale bude 
dobré, môžete začať znovu v 
sebe a okolo seba upratovať, čím 
veľa nového objavíte. Nemali by 
ste vzlietať do príliš vysokých vý-
šin, skreslí sa váš pohľad na reál-
nu veľkosť a váhu záležitostí a v 
prípade, že by ste chytili balans, 
dopad by bol tvrdý, preto bude 
pre vás istejšia pevná zem pod 
nohami. Vaše rozhodovanie sa 
medzi podobnými situáciami 
nebude ľahké, akoby ste vybe-
rali medzi čiernou a čiernou len 
v iných odtieňoch.

Všetky svoje neduhy držte pod 
kontrolou, tento týždeň budú 
vami lomcovať o niečo viac než 
inokedy (závislosti všetkého dru-
hu a rázu). Ak sa neovládnete, 
urobí vám to poriadnu spúšť a 
to nielen v práci, ale aj v sú-
kromných kuloároch. Neovlád-
nutím a nezvládnutím situácií si 
môžete poriadne naštrbiť medzi-
ľudské a hlavne partnerské vzťa-
hy. Voľte svoje slová uvážlivo. 
Vaša opantanosť nejakými, po-
vedzme si pravdu, nereálnymi 
víziami, vás iba vyčerpáva, zbav-
te sa ich a nesnívajte s otvorený-
mi očami a ústami. Ráta sa, sa-
mozrejme, vyslovene tento týž-
deň, kde vám to pôjde na škodu 
a na úkor energie, ktorú bude-
te potrebovať. 

Majte otvorené srdce vždy, vša-
de a pre všetkých, pomôžte 
starším, nezabezpečeným a zlo-
meným ľuďom. Máte tú moc 
pomôcť tam, kde zlyhal nielen 
ľudský faktor, ale aj samotná 
vôľa a viera v niečo lepšie. 
Staňte sa poslami a šíriteľmi 
dobra. Vašou odmenou budú 
nielen úsmevy a poďakovania 
zranených duší, ale aj podpora 
Univerza. Vaše kroky budú 
strážené a podporované, čím sa 
vyhnete všetkému zlému. O 
niečo väčšia zmena nastane vo 
vás samotných, pýtate sa – 
aká? Nuž vaša viera bude sil-
nejšia, odhodlanie istejšie a 
srdce čistejšie. Budete sa cítiť 
ľahkí ako pierko. Nedajte sa 
odradiť zložitejšími situáciami.

Ťažší pondelok vystrieda uto-
rok, v ktorom sa u vás udeje ve-
ľa zmien, zmení sa aj to, čo bolo 
považované za isté a nemenné. 
Prvotne to môžete vnímať ako 
negatívum, ale s odstupom času 
pochopíte, že lepšie to už pre vás 
ani nemohlo dopadnúť. Neza-
búdajte, že nič sa nedeje náho-
dou. Viac by ste mali dbať na 
svoje zdravie, ktoré bude trošku 
podlomené už okolo štvrtka, 
kde si únava vyberie svoju daň. 
Preto je pravdepodobné, že po-
čas víkendu zaleziete pod svoju 
obľúbenú deku a z domu nevy-
strčíte ani špičku nosa. V akých-
koľvek situáciách sa ocitnete, 
vždy vás podrží váš životný par-
tner, preto by si aj on/ona za-
slúžila o niečo viac vašej pozor-
nosti, času a lásky. 

Skáčete do neznáma, strieľate 
bez zamierenia, čím si míňate 
veľa patrónov naprázdno. Stá-
le sa chcete meniť a chcete byť 
niekým iným, len nie sebou a 
možno práve tu sa ukrýva dô-
vod vašej neúspešnosti. Kašlite 
na ikony a idoly, nesprávajte sa 
umelo. S tým skoncujte, veď 
ako praví strelci máte skvelú 
mušku, preto by ste vždy a vo 
všetkom mali triafať len do 
čierneho. Pomenovanie vášho 
znamenia našepkáva, že ste 
trošku uletení a presne z toho 
spravte svoju devízu a neberte 
to ako nedostatok. To, čo vás 
samých na sebe irituje a hnevá, 
druhí zbožňujú, pretože je to 
pre vás prirodzené a vám dané.
 

O niečo viac ste sa zamerali na 
materiálne veci, peniažky a ma-
jetok. Máte strach z nedostatku 
a tento budete pociťovať, a aj 
pociťujete z dôvodu, že sa 
porovnávate s inými, vnímate 
to, čo majú druhí a vy nie. Ak 
vám táto poloha myslenia vyho-
vuje, nech sa páči, ale aby ste sa 
nepristihli pri tom, že ste svoj ži-
vot obmedzili v číslach a eurách 
natoľko, že vlastne ani neviete, 
ako chutí. Rozchody bývajú 
ťažké a ten váš mal naozaj ťaž-
ký priebeh, no napriek tomu sa 
ocitnete v situácii, kde sa už bu-
de “ex” pokúšať o udobrenie a 
o nový začiatok. Je to ťažké roz-
hodnutie, ale viac ako počúvať 
svoje srdce, už urobiť nemôžete. 
V práci to bude o stagnácii, z 
miesta sa pohnete len vtedy, 
keď k sebe pustíte inovácie.

Tak ste sa zahĺbili do seba a 
svojich problémov, že si neuve-
domujete, ako veľmi vás po-
trebujú vaše deti, či už z pozície 
matky alebo otca. Za tým, že z 
ich tvárí mizne úsmev, niečo bu-
de a vy by ste tomu mali prísť 
na kĺb. Sadnite si spolu, roz-
právajte sa a hlavne počúvajte, 
indície vás povedú k tomu, kde 
je problém. Ak spadáte do kate-
górie rozvedených rodičov, tak 
dĺžka času stráveného s vašimi 
deťmi platí o to viac. O niečo 
menej sa vám bude dariť v prá-
ci, niektoré obchody padnú, ale 
na druhej strane, dariť sa vám 
bude v oblasti lásky, tou budete 
zasypávaní každý deň. Možno 
je na správnom mieste pouva-
žovať o zmene práce.

Aj pri vašom znamení platí, 
aby ste mali pod kontrolou svo-
je deti a obzvlášť v prípade, že 
majú svoje, či už platonické ale-
bo fungujúce vzťahy. Nie na-
darmo sa hovorí, že za všetkým 
treba hľadať lásku. Buďte ná-
pomocní v prípade, že príde k 
slzám, vzlykom a “srdcabôľu”. 
Vy, ako zástupcovia vodného 
znamenia, by ste teraz na chvíľ-
ku mali postáť na jednom 
mieste, neplávať ani v smere, 
ale ani proti prúdu. Zastavte sa 
v šialenosti dní, inak sa úplne 
stratíte a vzdialite sa od svojich 
lások, priateľov, rodiny. Teraz 
je ten čas, kedy si to môžete do-
voliť, postojte a kochajte sa 
všetkým, čo vám život priniesol 
a čím vás obdaroval. 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. Panna

24. 8. − 23. 9. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Strelec
23 .11. − 21.12. Ryby

19. 2. − 20. 3. 
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Aj v našom okrese Veľký Krtíš 
je len relatívne málo takých ob-
cí, v ktorých - či v prítomnosti 
alebo tiež v minulosti - nehrali 
ľudia oddaní pohybu tento ob-
ľúbený šport. Mám na mysli 
súťažný futbal, pretože okrem 
neho sa len pre zábavu hral a 
hrá všade. Do súťaží boli zapo-
jené aj mužstvá z Dolných Str-
hár, Hornej Strehovej, Senné-
ho, Závady, Žihľavy, Pôtra, 
Selian, a tiež Horných Strhár a 
Mule. Dnes by sme ich vo vý-

sledkových štatistikách určite 
nenašli. O dvoch posledne me-
novaných obciach sa zmieňuje 
vo svojej knihe „Zlatá kniha 
futbalu v Modrom Kameni” aj 
PaedDr. Ján Fekete. Vychádza-
júc práve z tejto publikácie ma 
upútala informácia o futbale v 
Muli, keďže som od polovice 
70. rokov minulého storočia pô-
sobil v blízkych Bušinciach a k 
nám do školy dochádzali žiaci 
aj z Mule.
Po histórii futbalu v tejto obci 
som začal pátrať pred siedmi-
mi rokmi. Obrátil som sa vtedy 
na Ladislava Nagya žijúceho v 
Bratislave a pochádzajúceho 
práve odtiaľ. Tip na neho mi 
dali na miestnom obecnom úra-

de. Po skontaktovaní sa s ním 
prostredníctvom mailu to vyze-
ralo nádejne. Avšak pán Nagy 
bol v tom čase ešte pracovne 
dosť zaneprázdnený, tak sa na 
informácie akosi pozabudlo. 
Dnes počas tejto ťažkej „co-
vidovej“ doby som sa na neho 
znova obrátil a výsledky sa do-
stavili. Po svojom, takmer troj-
mesačnom, pátraní mi spro-
stredkoval mnohé údaje, ktoré 
sú pochopiteľne dosť osobné. 
Je v nich menej štatistík, ale aj 

tak sú pre zviditeľnenie histórie 
futbalu v tejto obci veľmi cen-
né. Za jeho snahu mu patrí 
moje poďakovanie.
Vychádzajúc z jeho zistení kon-
štatujem, že záujem o futbal v 
obci bol zaznamenaný a napl-
nený v roku 1932. Vtedy, po ini-
ciatíve jedného z príbuzných, 
majiteľa tamojších kúpeľov, is-
tého Serfőzőa a troch miest-
nych obyvateľov Ladislava Vá-
moša-Malikera, Jozefa Bagiho 
a Jozefa Jekkela, vzniklo futba-
lové mužstvo (mená za priezvis-
kami sú, tzv., prímená, keďže 
rovnakých priezvisk sa vysky-
tovalo v obci viacero). Hráči sa 
stretávali s mužmi pre futbal 

zanietenými z Bušiniec, Glabu-
šoviec ?, Kováčoviec, Kľačian?, 
Trenča, Veľkej n. Ipľom. Hrá-
valo sa v spomínaných dedi-
nách, ale tiež v Muli. 
Po počiatočnom nadšení došlo 
k stagnácii. Po Viedenskej ar-
bitráži obec v rokoch 1939-1944 
pripadla k Maďarsku. Po in-
formáciach od starších ľudí sa 
pán Nagy zmieňuje o tom, že 
futbalisti hrali zápas aj v obci 
Litke (maďarský Novohrad) a 
tam sa v zostave Mule predsta-

vil aj otec informátora, a tiež 
Imrich Nagy-Csaba, ktorý si 
pri hlavičkovom súboji zlomil 
nos. Za Muľu v tom období 
hrával aj Ján Bencze z Buši-
niec.

Loptu z potoka 
vyťahovali deti, 

ľudí usmerňoval aj farár
Po druhej svetovej vojne po-
stupne ožíval futbal aj vo vte-
dajšom okrese Modrý Kameň. 
Do okresnej súťaže sa prihlásil 
aj Sokol Muľa. Kedy oddiel 
vznikol, nevedno. Správ o pôso-
bení mužstva je málo, kronika 
sa o tom nezmieňuje, a aj spo-
mienky na to obdobie sú dosť 

hmlisté. Pánovi Nagyovi po-
skytla informácie aj istá pani 
Etelka, manželka Ladislava 
Vámoša-Ando. V roku 1949, 
keď mal pán Nagy 6 rokov, bo-
lo futbalové ihrisko na pasien-
ku pri kamennom moste (plo-
cha pri odbočke do osady 
Mlynská Dolina). Je to asi pol 
kilometra od obce, pri potoku a 
lesíku. Keď sa hral futbal, celá 
dedina bola na lúke a deti sa 
zdržiavali v spomínanom lesí-
ku, čo bola akási tribúna. Po-
vinnosťou detí bolo vyťahovať 
loptu z potoka. Ihrisko bolo 
však aj tak viac nevyhovujúce 
ako vyhovujúce, keďže  sa na 
ňom pásol dobytok. Aj preto sa 
nová hracia plocha vymedzila 
pri kostole, kde boli aj lepšie 
tréningové možnosti. 
Hráčov bolo pomerne dosť. 
Dušou mužstva bol Ladislav 
Nagy – Csaba. Zanieteným fa-
núšikom bol aj miestny farár 
Ferenc Serke. Ten dokonca 
usmerňoval ľudí po bohoslužbe 
na blízke ihrisko. Hráči hrávali 
v bordových i zelených dresoch 
a bielych trenírkach. Na zápasy  
u súperov odvážal hráčov, fa-
núšikov, medzi nimi aj pána fa-
rára, malý autobus Praga. Na 
zápas v Kováčovciach cestoval 
s otcom aj náš  informátor. V 
stretnutí hral veľmi dobre Šte-
fan Jekkel, avšak utŕžil od hrá-
čov súpera množstvo kopancov. 
Niet divu, že do nepokojnej 
atmosféry a slovných hádok 
údajne prehovoril aj pán farár, 
ktorý prosil divákov, aby zho-
vievavo povzbudzovali hráčov. 
Domáci fanúšikovia nepočúvali 
jeho rady a provokačne ho po-
sielali kázať do blízkej kaplnky. 
Pán Nagy si pamätá aj na zápas 
v Dolných Plachtinciach. Keď-
že Muľa v tom stretnutí nemala 
dostatok hráčov, nastúpil aj 38-
ročný otec L. Nagya. Ten však 
veľmi nepomohol, keďže hostia 
prehrali 1:7. V priateľskom 
stretnutí v Dolnej Strehovej vy-
menil Nagy, starší, kopačky za 
píšťalku a Muľa tam uhrala re-
mízu 2:2. Veľkej pozornosti sa 
tešili aj derby zápasy so sused-
nými Bušincami. V Muli pri 
kostole sa po dobrej hre a vedú-
com góle Ladislava Vámoša-
Ando zrodila remíza 2:2. V Bu-
šinciach boli jednoznačne sil-
nejší domáci, ktorí zvíťazili 7:2. 
Najväčšiu zásluhu na výhre Bu-
šinčanov mal Pišta Chrtiansky, 
otec známeho československého 
a slovenského reprezentanta a 
neskôr aj reprezentačného tré-
nera vo volejbale, Štefana Chr-
tianskeho. 

Na staré dobré časy, ako ich všetci s obľubou nazývame, všetci radi spomíname. Na tie horšie veci sa 
postupne zabudne, naša myseľ ich potlači a spomienkový optimizmus nás po rokoch vždy nabije 
dobrou náladou a radostnými spomienkami. Na úsmevné príhody, zážitky, ale i faktografické udalosti 
spojené s futbalom si pred časom pospomínali Mgr. Pavel Kukučka a Ladislav Nagy. Autori spoloč-
nými silami čitateľom priblížili genézu tohto najrozšírenejšieho športu, a to v obci, v ktorej aktívne 
futbalové mužstvo už mnoho rokov neexistuje. Vďaka nim sa mnohí dozviete, že Sokol Muľa na-
stupoval na zápasy už od konca druhej svetovej vojny, a to aj na ihrisku, ktoré bolo poznačené tým, 
že sa na ňom nehral len futbal, ale sa tu pásol aj dobytok. 

Sokol Muľa sa z futbalovej mapy vytratil 
Futbal – fenomén, ktorý zasiahol od začiatku 20. storočia celý svet. Prináša radosť, smútok, dokáže 
vybičovať emócie a pre profesionálnych špičkových hráčov je aj zdrojom obrovského bohatstva. 
Osobne sa zaujímam o históriu tohto športu vo svetovom, ale tiež i regionálnom vymedzení.

Sokol Muľa 4. septembra 1949. Horný rad zľava: neznámy, Jozef Budai učiteľ, Jozef Nagy Kupi 
krajčír, Pavol Vámos elektrikár, Ladislav Vámos murár, stredný rad: Vojtech Budai údržbár, La-
dislav Vámos Házur šofér, Jozef Vámos Guber stavebný majster-úkolár, dolný rad: Štefan Jekkel 
chemik, Július Nagy Kisťúk baník, Ladislav Nagy Csaba poštár – kapitán mužstva. 

Z podkladov LADISLAVA NAGYA spracoval Mgr. PAVEL KUKUČKA 
(Pokračovanie nabudúce)
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 Prenajmem rodinný dom 
od 1. 6. 2021 vo Veľkej Čalo-
miji - 3 izby, kuchyňa, špajza, 
letná kuchyňa, garáž, záh-
rada. Cena 250€/ mesiac + 
depozit 3 mesiace.
 0903 506 524.        np - 580

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

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

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

 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 
Boženy Němcovej, bez balkó-
na. Cena 49 900 EUR.
 0905 554 217.        np – 567

 Dám do prenájmu 1-iz-
bový 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

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

 Kúpim záhradu nad 
Viničkami. 
 0948 078 065.       np – 575

 Predáme 4-árovú záhradu 
v záhradníckej osade Sviňač-
ky I., Veľký Krtíš - 14 ovoc-
ných stromčekov, ovocné kry, 
unimobunka, elektrika, voda. 
 0904 692 909.       np – 582

 Prenajmem zamestnanej 
osobe 1-izbový byt po čias-
točnej rekonštrukcii na No-
vohradskej ul. vo Veľkom 
Krtíši. Nájomné: 
239€/mesiac vrátane energii 
+ dvojmesačný depozit.
 0950 705 817.        np – 583

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

 Dám do prenájmu 3-iz-
bový byt v centre mesta.
 0907 057 845.        np - 592

 Predám kompletnú spálňu 
SOFIA, perzský koberec 
(bordový, rozmer 3 x 4 m), 
bordový koberec RIGA, kon-
ferenčný stolík, toaletné zr-
kadlo a nadstavby na skri-
ňu.
 0905 376 215          np - 545

 Lacno predám automatic-
kú práčku a umývačku 
riadu.
 0910 664 145.       np – 577

 Predám boxovacie vrece 
nové s rukavicami, cestný 
dámsky bicykel, masážny 
vankúš, obývaciu stenu, kon-
ferenčné stolíky, stoličky, 
malý televízor, veľký televí-
zor, elektrický sporák, inva-
lidný vozík, veľké koberce, 
novú garnižu.
 0907 513 973.         np - 585

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

 Predám čierne kancelár-
ske kreslo za 55 €. 
 0907 899 428.        np – 591

A u t o  
m o t o

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

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

 Predám prípojný vozík 
(do 600 kg). Zn. málo použí-
vaný, 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

 Predám ŠKODU FABIU 
combi 1.6 TDI, r. v. 2011, 
160-tis. km. Cena dohodou.
 0918 276 872.         np - 593

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 775
 0918 565 355

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 523
 0908 912 928        np – 563

   Drevo pelety

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

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

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

je však zaradený v územnom pláne mesta. 

np-4912 0905 358 389

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

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

(na starej slobodárni vo Veľkom Krtíši). 

 0905 358 389 np-4910

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu

Nehnuteľnosti

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

n
p

 -
 7

8
5
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

 0905 256 428     np - 524

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

np – 449    0905 790 110

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

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

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

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

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

Poľovníctvo 
rybárstvo

np
 - 

41
2

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

44
6

  Chovateľstvo

np
 –4

99

 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

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

 Kúpim dojnú kozu.
 0951 646 210, 

 0949 298 762.     np - 597

 Predám pšenicu.
 0910 519 366        np – 596

 Predám pásový obra-
cač/zhrňovač nemeckej výro-
by so záberom 220 cm v dob-
rom stave, nové remene aj 
prsty (aj náhradné), na gu-
mových nafukovacích kole-
sách. Ľahká manipulácia. 
Cena dohodou.
 0907 644 767          np - 560

 Kúpim 
mladú vranu.
          

np - 572
 0902 749 986

  Poľnohospodárstvo

 Predám kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 447

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

S T R O J E a  
N Á R A D I E

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

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

 Hľadám pracovníkov na 
prácu do Nemecka. Plat: 
10,15 €/hod. V prípade záuj-
mu volajte.
 + 491 522 418 5494.    np - 566

 Hľadám prácu ako opa-
trovateľka starších ľudí. 
Som zodpovedná, flexibilná, 
trpezlivá, mám desať ročnú 
prax v zahraničí. 
 0917 642 076        np –  552

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

B u r z a 
p r á c e

  np - 512

P o n u k a  
s l u ž i e b

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

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

np – 421

  0908 627 952.  
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„Po zvážení všetkých okolností 
sme reštart prerušených súťaží 
stanovili na víkend 29. - 30. má-
ja 2021. Tak ako sme avizovali, 
čas do reštartu súťaží sme vy-
hradili na prípravu (tréningový 
proces) družstiev v jednotlivých 
okresoch podľa Covid auto-
matu pre šport a aktualizova-
ných usmernení SFZ, ale aj na 

organizačnú prípravu stretnutí, 
prípadne účasť divákov. Naďa-
lej odporúčame sledovať – a 
najmä dodržiavať – prijaté 
opatrenia tak, aby sme sa mohli 
opäť nerušene stretávať na fut-
balových ihriskách a pokračo-
vať v súťažiach,“ informuje 
Stredoslovenský futbalový zväz 
vo svojom spravodajcovi z 14. 
mája. Rovnakú informáciu na 
svojom webe uverejnil aj Ob-
lastný futbalový zväz Veľký 
Krtíš.
V nadväznosti na tieto skutoč-
nosti, oba zväzy už určili, ktorý-
mi zápasmi budú jednotlivé sú-
ťaže pokračovať. SsFZ, ktorý 
riadi III. až V. ligy na strednom 
Slovensku nariaďuje, aby bolo 
30. mája odohrané kompletné 
14. kolo TIPOS III. ligy. Resty z 
prvých jedenástich kôl sa budú 
v IV. lige JUH a V. lige sk. D do-
hrávať od 6. júna, a to zápasom 
Detva – Hriňová. V stredu 9. 
júna má TJD Príbelce vyces-
tovať na dohrávku 6. kola do 
Hriňovej a v nedeľu 13. júna si 
tohtoročnú súťažnú premiéru 
odkrútia aj futbalisti Sloven-
ských Ďarmôt, ktorí sa pred-

stavia v zápase 10. kola v Badí-
ne.
Ak sa nič nezmení, prvý ligový 
súťažný zápas, ktorý sa odohrá 
v našom okrese, bude dohrávka 
10. kola V. ligy sk. D, keď tretie 
mužstvo tabuľky MFK Baník 
Veľký Krtíš privíta o 17.30 hod. 
OFK Olováry. Zvyšné dve kolá 
sa odohrajú počas dvoch na-

sledujúcich nedieľ, pričom sú-
ťaž by mala byť ukončená 
trinástym kolom (posledné je-
senné) v nedeľu 27. júna 2021. 
Predpokladaný začiatok roční-
ka 2021/2022 stanovil SsFZ na 
1. augusta 2021.
V okrese sa ale súťažného 
zápasu dočkáme už 30. mája. 
Na odložený zápas 9. kola 6. li-
gy nastúpi TJ Partizán Hrušov, 
ktorý na svojom ihrisku privíta 
TJ Sokol Opatovskú Novú Ves. 
Následne 6. júna vycestujú 
Hrušovčania do Sklabinej a 
tretiu dohrávku absolvujú 13. 
júna na domácom ihrisku proti 
futbalistom Bušiniec. „Odlože-
né 12. a 13. kolo odohrajú všet-
ky kluby 20. a 27. júna 2021, a 
to podľa rozlosovania,“ infor-
muje Športovo-technická komi-
sia ObFZ V. Krtíš v Úradnej 
správe z 14. mája.
Zložitejšia situácia nastáva pri 
dohrávkach mládežníckych sú-
ťaží, ktoré vedie SsFZ. Aj v 
tomto prípade riadiaci orgán 
navrhuje, aby sa so zápasmi za-
čalo už v posledný májový ví-
kend, no ktorými zápasmi, to 
bolo známe po uzávierke čísla.

Zápasy aj 
s divákmi?

Osemnásteho mája platilo, že 
účastníci hromadného športo-
vého podujatia musia na zápas 
prísť len s negatívnym výsled-
kom RT-PCR/LAMP testu nie 
starším ako 72 hodín alebo 
antigénovým testom nie starší 
ako 24 hodín. To platí pre orga-
nizátorov, rozhodcov, lekárov aj 
divákov ako v oranžových, tak 
aj ružových a červených 
okresoch, no v červených sa po-
dujatia nemôžu uskutočniť s 
divákmi. Športový COVID 
semafor o ružových okresoch 
hovorí, že „súťaže profesionál-
nych aj amatérskych súťaží 
môžu byť organizované iba so 
sediacim obecenstvom za účasti 
max. 500 divákov v exteriéri a 

250 divákov v interiéri. Kapaci-
ta v oboch prípadoch nesmie 
prekročiť 25% miest na sede-
nie“. Hromadné podujatie musí 
byť ale zároveň nahlásené na 
okresnom Úrade verejného 
zdravotníctva najneskôr 48 
hodín pred jeho začiatkom. Zá-
roveň je organizátor podujatia 
povinný 30 dní viesť evidenciu 
divákov (meno, priezvisko, dá-
tum narodenia, adresa trvalého 
pobytu a telefonický kontakt). 
Futbalovým klubom by tak 
vznikla časovo pomerne nároč-
ná úloha, pre splnenie ktorej by 
museli byť vyčlenené kompe-
tentné osoby, a tak zatiaľ nie je 
známe, do akej miery budú 
mať na prípravné a súťažné 
zápasy prístup aj diváci. O roz-
hodnutiach jednotlivých klu-
bov, prípadne o zmiernení 
nariadení vás budeme informo-
vať.
Ak sa chcete na dennej báze in-
formovať o možnostiach uspo-
riadať tréningy, zápasy a o 
tom, či môžu naň prísť aj divá-
ci, aktuálne informácie nájdete 
na webe covidsemafor.sport-
center.sk, prípadne na auto-
mat.gov.sk. 
Rovnako tak usmernenia k vy-
hláškam zdravotníkov pravi-
delne vydáva aj Slovenský fut-
balový zväz.

 Futbalové súťaže pokračujú už o pár dní 
Priaznivý vývoj epidemiologickej situácie priniesol široké uvoľňovanie opatrení, s ktorým sme žili 
niekoľko mesiacov. Na základe toho viaceré regionálne a oblastné futbalové zväzy v polovici mája 
oznamovali, že k pokračovaniu amatérskych futbalových súťaží na teraz už nič nebráni. Napriek to-
mu, v niektorých oblastných zväzoch sa okresné súťaže anulovali. Sme radi, že pre okres Veľký Krtíš 
to neplatí a že súťažné zápasy aj okresnej 6. ligy budú pokračovať. 

V polovici mája sa uskutočnil prípravný zápas medzi TJD Príbel-
ce a ŠK Vinica. Obe mužstvá nastúpili na zápas vo viac-menej ob-
menených zostavách, no štvrtoligista nenechal nič na náhodou a 
zvíťazil 2:0. Nezabudli sme ani na vás, ktorí ste na jeseň usilovne tipovali jed-

notlivé výsledky zápasov a ochotne nám vaše tikety posielali do 
redakcie. Asi nikoho nenahneváme, ak vám oznámime, že jesennú 
tipovačku sme sa rozhodli z pochopiteľných dôvodov anulovať. 
Naďalej ale v redakcii vedieme diskusiu o tom, akou formou bu-
deme v tipovačke pokračovať. Jednou z možností je, že jesennú ti-
povačku novej sezóny začneme už v júni, a to dvomi poslednými 
kolami. O našom rozhodnutí vás budeme na našich stránkach 
včas informovať. Nevylučujeme, že do tipovačky zaradíme aj 
zápasy Slovenskej reprezentácie na blížiacom sa európskom šam-
pionáte.

Futbalová tipovačka

np - 568 0908 233 053

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

Spoločnosť zaoberajúca sa poľnohospodárskou výrobou 
v okrese Veľký Krtíš príjme do TPP 

 0917 420 501  np - 598

Nástupný základný plat: 1 000 € 
+ prémie a ďalšie benefity podľa výsledku.

TRAKTORISTU

-ŠK-
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„Biopás je moderné slovo, kto-
ré často počúvame z úst ľudí, 
ktorí sú ďaleko od poľnohos-
podárstva. Slovensko je príliš 
rozdielne a z toho dôvodu také-
to riešenie nie je vhodné do 
nášho okresu,“ reagoval v nad-
väznosti na článok Ing. Boris 
Hrdlička z AGD Senné, ktoré-
ho sme požiadali o jeho názor.
V prvom rade je asi na mieste 
vysvetliť, čo to biopásy vlastne 
sú. „Ide o šesť až dvanásť met-
rov široké pásy osiate kvitnúci-
mi rastlinami, ktoré by mali 
rozdeľovať naše „obrovské“ 
lány,“ vysvetľuje B. Hrdlička. 
Ako ale pokračoval, v našich 
podmienkach túto funkciu zo-
hrávajú lúky, pasienky či lesí-
ky. „Žiaľ, ani  starostlivosť o 
ne nie je celkom jednoduchá, 
lebo existujú systémy pravidiel, 
ktorými sme povinní sa riadiť. 
Podľa nich musíme do 22. júna 
pokosiť všetky tieto porasty. 
Ak by sme chceli naplniť účel 
biopásov, a teda aby rastliny 
zakvitli a priniesli semená ale-

bo slúžili ako úkryt pre drobnú 
zver, stačí posunúť termín ob-
robenia do septembra a je to 
vyriešené. Jednoznačný vý-
znam biopásov však vidím pri 
orných pôdach ohrozených 
vodnou a veternou eróziou,“ 
doplnil pre Pokrok skúsený 
poľnohospodár. Ako hovorí, 
poľnohospodári nemajú nič 
proti pomoci vtákom a drobnej 
zveri, čo je hlavná funkcia bio-

pásov, ale nesúhlasí s tým, že 
treba nimi pomáhať vysokej 
zveri. „Pri škodách, ktoré zver 
spôsobuje na plodinách, je to 
nepochopiteľné,“ uzavrel.

Význam majú, no nie v našom okrese 

Možno si spomínate, vlani na jar poľnohospodárov a malých 
záhradkárov trápilo dlhé sucho. Ing. Boris Hrdlička nám vtedy 
povedal, že áno, aj ich polia by privítali vlahu, no neoznačil to za 
najväčšiu hrozbu. „Moja odpoveď, že príroda to vyrieši, bol 
správny predpoklad. Nakoniec, vlaňajší rok bol pre nás poľ-
nohospodárov celkom úspešný. Žiaľ, ľudia, ktorí riadia poľno-
hospodárstvo, za ten rok nepostúpili vôbec. Sme v takej istej ne-
istote do budúcna ako sme boli vlani. Kompetentní okrem toho 
hovoria len o minulosti a v podstate stále počúvame, že vinní sú 
tí, ktorí tu boli pred nimi. Ja sa riadim výrokom – nerozprávaj-
me o minulosti ktorú už nezmeníme, ale riešme súčasnosť a hlav-
ne budúcnosť,“ povedal nám na záver predseda predstavenstva 
AGD Senné.                                                                                -ŠK-

Keď sme sa v apríli rozprávali s predsedom parlamentného vý-
boru Jaroslavom Karahutom, hovorili sme s ním o témach, ktoré 
o niekoľko dní rozoberal aj v diskusnej relácii spravodajskej te-
levízie. Reč v nej bola aj o tzv. biopásoch, ktoré by sa mali podľa 
enviornmentalistov i neho vysievať na veľké lány polí. 

Poľnohospodári sú v neistote 

Táto zaujímavá 552 stranová 
(asi 1,5 kilogramová kniha o 
rozmeroch 22 x 22 cm) je už pri-
pravená do tlače a vy si ju - za-
tiaľ virtuálnu - môžete prezrieť 
a nahliadnuť do jej útrob. Pre-
tože ešte na nej nebola urobená 
druhá korektúra, tak nám 
prípadné chyby odpustite (alebo 
nás na ne upozornite).
Tiež sa vám chceme poďakovať 
za vašu podporu, cieľovú sumu 
v zbierke na Štartovači sme do-
siahli za neuveriteľné tri dni - 
https://www.startovac.cz/projekt
y/banictvo/. 
Podporujte nás i naďalej, bude-
me vám vďační za šírenie infor-
mácie o knihe. Takisto stále 
platí, že na Štartovači si knihu 
viete zabezpečiť za najlepších 
podmienok. Nájdete ju tam od 
20 €, vrátane poštovného. V bež-
nej maloobchodnej sieti (ak sa 
tam kniha vôbec dostane) vy-
chádza cena kvôli maržiam 
kníhkupectiev a distribútorov až 
na 35 €. Viac informácií nájdete 
tu: https://www.startovac.cz/pro-
jekty/banictvo/
           Ďakujeme za podporu 
                      - MIŠO ŠESTÁK –

 
Hnedouhoľné baníctvo 
v okolí Veľkého Krtíša

Po tom, čo sme sa v predchá-
dzajúcich týždňoch mnohí za-
pojili do Sčítania obyvateľov, 
domov a bytov (SODB 2021) 
sami a sčítali sme sa prostred-
níctvom webu, od 3. mája sa 
koná už aj druhá fáza sčítania, 
tzv. asistované sčítanie. To sa 
bude realizovať na celom úze-
mí Slovenska až do 13. júna 
2021. V uvedenom termíne za-
bezpečí služby asistovaného 
sčítania každá obec a mesto 
SR po dobu šiestich týždňov. 
Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR 
je vydané v súlade so stanovis-
kom Úradu verejného zdra-
votníctva SR.
V meste Veľký Krtíš sa asis-
tované sčítanie koná v rov-
nakom termíne, a teda od 3. 
mája do 13. júna. Pre tých 
Veľkokrtíšanov, ktorí sa ešte 
nesčítali, je potrebné vedieť, že 
tak môžu urobiť dvomi spô-
sobmi - buď pomocou staci-
onárneho asistenta osobne na 
kontaktom mieste – Mestský 
úrad, Ohlasovňa pobytu, č. 
dverí 15, J. A. Komenského 3, 
Veľký Krtíš počas úradných 

hodín (pondelok, utorok a 
štvrtok od 8.00 do 11.30 hod. a 
od 12.30 do 15.30 hod., v stre-
du v rovnakom čase až do 
17.00 hod. a v piatok len do 
14.00 hod.) alebo pomocou 
mobilného asistenta. O mobil-
ného asistenta je potrebné po-
žiadať na tel. č. 047/48 12 114 
alebo 047/48 12 115 a po doho-
de vás navštívi a sčíta doma.
Ostatné samosprávy využili na 
sčítanie pomocou stacionárne-
ho asistenta zväčša Obecné 

úrady, ale napr. Čebovčania sa 
môžu sčítať v obecnej knižnici, 
obyvatelia Kosíh nad Ipľom a 
Neniniec zase v Kultúrnom 
dome a Modrokamenčania v 
kancelárii matriky na Mest-
skom úrade. Za nesplnenie si 
zákonnej povinnosti sčítať sa 
môže mesto v zmysle zákona 
223/2019 o sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2021 
uložiť pokutu vo výške od 25,-
€ do 250,- €. Viac informácií 
na: https://www.scitanie.sk/
call centrum:
            02 / 209 249 19
                                            -ŠK-

Sčítať sa musíte do polovice júna

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. 

Ing. BORIS HRDLIČKA, 
predseda AGD Senné.
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 Vykonávam odborný rez 
zimný, jarný a letný ovocných 
stromčekov a drobného ovo-
cia. Záujemcovia, hláste sa na 
 0902 343 856         np –  553

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

 R ô z n e

 Som vitálna 70-ročná vdo-
va, bývam v malej dedinke 
pri Veľkom Krtíši. Hľadám 
priateľa od 70 do 75 rokov, 
ktorý by mi pomohol okolo 
domu a s ktorým by sme si 
posedeli pri dobrej káve. 
Alkoholik sa vylučuje, fajčiť 
môže. Svoje návrhy a ponu-
ky posielajte v zalepenej 
obálke s označením "Spoloč-
ná káva" do redakcie.
                                     np - 578

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:

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 2
92

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

  0908 627 952.       np – 422

Trápia vás suché popraskané päty, máte otlaky?
Objednajte sa na 
mokrú pedikúru na

  0918 218 942

Kozmetický a pedikérsky salón

Tento rok bol v mnohých ohľadoch výni-
močný a výnimočné situácie si vyžadovali 
mnohé výnimočné riešenia. Mnohé veci sa 
odložili na neskôr, mnohé sa presunuli, či 
dokonca uzavreli na neurčito. Situácia v 
kultúre nebola výnimkou a nad otázkou 
tvorby našich umelcov viselo mnoho otáz-
nikov. Po zime tradične prichádza obdobie 
celoštátnych postupových súťaží organizo-
vaných Národným osvetovým centrom, čo 
bola výborná príležitosť overiť si situáciu 
na kultúrnom poli. 
A výsledok? Príjemné prekvapenie. Na-
priek tomu, že osobné stretnutia boli tak-
mer nemožné, zber prác a organizovanie 
poroty muselo prebehnúť za prísnych 
protiepidemiologických opatrení a mnoho 
vecí prebiehalo neštandardne, naši tvorco-
via ani tento rok nesklamali. Účasť bola 
porovnateľná ako po uplynulé roky a 
kvalita rozhodne nezaostávala. Potvrdilo sa 
nám, že naši autori sú v pracovnom nasa-
dení za všetkých okolností, a že tvorba ich 
baví a snáď aj pomáha tieto neľahké časy 

prekonať s noblesou a nadhľadom. Za toto 
im patrí veľká vďaka a všetka česť. Potešili 
nás hlavne mladí autori s nádejnými per-
spektívami. Do súťaží AMFO (amatérska 
fotografia), Výtvarné spektrum (neprofesi-
onálna výtvarná tvorba) a Cineama sa za-
pojilo celkovo 28 tvorcov, čo je na naše ma-
lé mestečko celkom dosť. Veríme, že ich 
bude ešte viac a stále po nich pátrame. Naj-
viac nás mrzelo, že nebolo možné uskutoč-
niť verejnú výstavu a premietanie, ako bý-
valo dobrým zvykom po uplynulé roky. 
Snažili sme sa to vynahradiť  výstavami vo 
virtuálnom priestore formou prezentácií 
prihlásených prác na našej webovej a fb 
stránke (www.h-ios.sk/fb:Hontiansko-ipel-
skeosvetovestredisko). Budeme radi, ak si 
ich prezriete a spríjemníte si deň trochou 
umenia made in VK. Všetky ocenené práce 
postupujú na krajské kolo a my im bude-
me držať palce na ich púti s poslaním robiť 
svet krajším. Všetkým zúčastneným ďaku-
jeme a gratulujeme, pretože víťazmi ste 
všetci. 

Hontiansko – ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš vyhodnotilo súťaže

AMFO, Výtvarné spektrum a Cinema 2021

– MARTIN SITÁR, Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko VEĽKÝ KRTÍŠ - 
Výsledky všetkých našich súťaží nájdete na stránke HIOS Veľký Krtíš

Centrum voľného času V. Krtíš oznamuje
 

 

Na to, aby ste mohli krúžok navštevovať, 
potrebujeme:
 Vždy na začiatku krúžku predložiť ve-
dúcej podpísané tlačivo ,,Vyhlásenie o bez-
infekčnosti". Pripravili sme ho šetrne k 
prírode - bude len jedno, vy tam každý 
týždeň dopíšete len dátum a podpis.
 Dieťa od 6 rokov musí mať počas krúž-
ku prekryté horné dýchacie cesty rúškom 
(okrem športových aktivít).
 Sprievodcovia detí majú vstup do bu-
dovy zakázaný (s výnimkou vstupu do 
vestibulu pred prvým krúžkom za účelom 
prevzatia čistých tlačív).
 V prípade, že si tlačivá nemáte kde vy-
tlačiť, budú k dispozícii pred začiatkom 
prvého krúžku v CVČ, príďte si ho vypí-
sať.
 Krúžková činnosť bude ukončená v 
týždni od 14. do 18. júna 2021 (príprava 
CVČ na letnú činnosť).
 Deti sa prezúvajú, obuv a veci však 
berú so sebou do učebne (v budove CVČ).
 Prosíme, aby deti mali so sebou náh-
radné rúško, príp. vlastnú dezinfekciu (ak 
im naša nevyhovuje). Link na stiahnutie 
vyhlásenia o bezinfekčnosti:
https://drive.google.com/.../1RaE6WaSFei
jpKo6g1D2.../view...
 

Opäť sme otvorili 
a obnovili činnosť krúžkov

Tešíme sa na vás!  
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