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

11. 5. Maroš z Pôtra, 11. 5. Dominika z Pravice, 
13. 5. Michal z V. Krtíša, 18. 5. Ema z V. Krtíša,

20. 5. Jasmína z V. Krtíša, 23. 5. Marko z Bušiniec, 
24. 5. Vivien z V. Krtíša. 

Bábätkám a ich rodičom želáme veľa zdravia a šťastia. 

Človiečik, vitaj! Naša drahá mamička 
zo Stredných Plachtiniec sa 30. mája 2021 

dožíva krásnych 80 rokov. 
Pri tejto príležitosti sa jej prihovárame  týmito slovami: 

Ľudský život - krátka trasa,
míľnikmi je obosiaty.
Človek ani nenazdá sa
a už je tu osemdesiaty.
Ako ten čas rýchlo letí!
Všedných dní rad, občas sviatky.
A zrazu tak divno je Ti,
keď sa letmo obzrieš spiatky.
Zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa roja v mysli.
Tie, čo radosť prinášali,
i čo smútok v dušu vtisli.
Mnohé chvíle v ušlom žití
ťažké boli ako jarmo.
Ale v srdci človek cíti,
že tie roky nežil darmo.
Pre všetky tie šťastné chvíle,
pre tých, čo sú naokolo,
pre všetko, čo je Ti milé,
žiť tie roky hodné bolo.
Preto smútiť dôvod nie je,
človek musí premôcť seba.
Spomienka na roky hreje,
ale ďalšie prežiť treba!
K ďalšej Tvojej žitia púti
jedným tónom srdcia vravia.
Jedným hlasom želajú Ti
veľa sily, šťastia, zdravia!

Všetko najlepšie želajú 
syn Vojtino, nevesta Alenka, 

vnuk Vojtík s priateľkou 
Jankou a syn Stanko. 

K blahoželaniu sa pripája
 svatka Zuzka s rodinou. 

Srdiečkový strom
Osviežim ťa rosou 
z lipovej halúzky, 

budeš krásny, zdravý 
po život celučký.

Ponúknem ťa medom 
z lipového kvetu, 
aby si bol milý, 

mal sa pekne k svetu.
Za štebotu vtáčat 
pod korunou lipy

pred páľavou slnka 
budeš dobre skrytý.
Uspím ťa v kolíske 
z lipového dreva, 
ocko ťa pohladí, 

mamička zaspieva.
Tisíce srdiečok zdobí 

každú lipku,
v tých ľudských, dieťatko, 

neha, láska kvitnú

Dieťa je často ako vtáča, ktorému ob-
strihávajú krídelká, aby sa nezranilo, 
aby zmocnelo, aby zmúdrelo, až kým 
neuletí hľadať svoje výšky a možný 
pád. Keď sa rozhodne vyletieť na vlast-
nú cestu, nebráňme mu. Ak nájde hoci 
krátkodobé šťastie, je to vždy lepšie 
ako neprežiť žiadne. Sme pripravení 
tešiť sa s ním a zostaneme preň prí-
stavom lásky a porozumenia. Prekonať 
ťažkosti vlastnou silou je pre dieťa naj-
cennejšie víťazstvo. 
                   – EVA ŠOÓŠOVÁ – 

 
BUDÚ MAŤ SVIATOK VŠETKY DETI 

Nezabudnite, že 1.júna

Alexandra Töröková: ,,Ja mám našťastie 
veľkú rodinu a podľa mňa, nás najlepšie 
vystihujú slová: Rodina je ako konáre stro-
mov. Každý rastieme svojim smerom, ale 
korene máme spoločné. Moje obrovské ďa-
kujem patrí najmä našim predkom, bez 
ktorých by tu nebol ani jeden z nás a sú to 
práve oni, ktorí vybudovali základy. Rodi-
na je pre mňa na prvom mieste, znamená 
pre mňa súdržnosť, akési naše špeciálne 
spoločenstvo, v ktorom si povieme ,máme 
to v rodine´. Rodina znamená oporu, po-
moc, lásku, odpustenie a zdieľanie všed-
ných aj výnimočných dní.“ 
Viera Navratilova: ,,Rodina znamená pre 
mňa všetko -  môj manžel, syn s rodinou, 
moje zlaté vnučky a samozrejme môj 
vnúčik, dcéra s najstaršou vnučkou a vnu-
kom moja mama a tri sestry s rodinami,  
svokra...“  
Iveta Babiaková:  ,,Moja rodina to sú moji 
dospelí synovia, ktorí pracujú v poľnohos-
podárstve a majú veľmi ťažkú prácu. Som 
im vďačná, že ma i po smrti manžela 
9.mája 2020 nechali bývať u nich v dom-
čeku, sú mi veľmi nápomocní. Ďalej do 

mojej rodiny patrí i moja sestra a mamina, 
ony dve, tak isto ako aj moji synovia mi 
veľmi pomohli pri opatere manžela a som 
im za to všetkým vďačná.” 
Veronika Tóthová Príbeliová: ,,Rodinu 
mám úžasnú, som vďačná, že ju mám. Ro-
dina pre mňa znamená istotu v živote, že 
nielen radosti, ale najmä starosti, ne-
znášam sama. Lásku mi dáva manžel, ra-
dosť dcéra a krstné deti, pomocnú ruku 
mama s otcom a tetuška, bútľavou vŕbou 
mi je svokra, kamarátkou sestra a švagri-

ná, ten, kto mi je partnerom v prekáraní je 
švagor. Takmer rodinou sú mi kmotrovci, 
kamarátky Maťka a Zuzka s rodinami a 
kolektív v práci. V tomto som naozaj po-
žehnaná a ďakujem Pánu Bohu za nich.“ 
Terka Tóthová: ,,Moja rodina je pre mňa 
všetkým a znamená všetko dar od Boha. Ďa-
kujem, že ju mám - syna a manžela.“  

Peknou knihou sme sa tento týždeň roz-
hodli odmeniť pani Ivetu Babiakovú a pre-
vziať si ju môže v redakcii v ktorýkoľvek 
pracovný deň v čase od 8.00 – 16.00 hodiny. 

Dieťa moje, otváraš očká a nepokoj pr-
štekov k poznávaniu sveta. Vyumývam 
ho celý, pre teba, nech sa trblieta. Dám 
ti svoje ruky aby ťa dvíhali do výšky, aj 
lásku svojho srdca, aby ťa chránila.

Nedávno sme si pripomenuli Svetový deň 
rodiny a my sme sa vás v ankete pýtali, aká 
je tá vaša rodina. Tu sú vaše zaujímavé od-
povede: 

ANKETA -ČO PRE VÁS ZNAMENÁ VAŠA RODINA?

MARTA VARGOVÁ, NIKOLA VARHOLÁKOVÁ, a SLÁVKA KUČERKOVÁ si v 
redakcii prevzali kozmetické balíčky. Dámam blahoželáme a pripomíname, že na str. 18 
nájdete hraciu kartu JÚNOVEJ KUPÓNKY, v ktorej hráte opäť o kozmetické balíčky. 

Víťazky aprílovej kupónky

Sofokles: „Deti sú kotvy, ktoré držia matkin život.“

MÁRIA KELEMENOVÁ 
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Mal si rád život a mal si rád smiech, 
veril si v lásku a miloval svet. 

Miloval si nás a mal rád, 
už nikdy viac neprídeš k nám. 

Odišiel si navždy, 
i keď si túžil s nami žiť. 

Osudom bolo, 
aby Tvoje srdiečko prestalo biť 
a v nebíčku Ti miesto vytvoriť. 

Slniečko Ťa už neprebudí, 
neuzrieš krásny deň, 

nepočuť Tvoj krásny hlas, prestali sa Tvoje ústa smiať, 
tak v tichu si snívaj svoj krásny sen. 

Dňa 27. mája 2021 sme si pripomenuli 
11. výročie, ako nás navždy opustil náš milovaný syn a brat 

JOZEF ŠEBŐK z Veľkého Krtíša vo veku 37 rokov.
 S nesmiernou láskou a úctou spomínajú mamka
 a sestry Renatka a Janka.

Dotĺklo milované srdiečko

Nedávno k nám prišla do redakcie podať smútočné oznámenie pa-
ni, ktorá pochovala svojho otca, ale poslednej rozlúčky sa nemohol 
zúčastniť jej brat žijúci v zahraničí. So slzami v očiach povedala, 
že by nikdy neverila, že pri takej veľmi citlivej záležitosti, akou je 
pohreb otca, využijú najmodernejšiu techniku. Bratovi sprostred-
kovali cez mobil ,,priamy prenos z pohrebu“. Povedala: ,,Myslím, 
že tak ako brat, ktorému nebolo dopriate s otcom sa rozlúčiť, ani ja 
sa nikdy nezmierim s tým, že som pri truhle stála sama s chorou 
mamkou. Korona, okrem toho, že zobrala našich blízkych, zobrala 
nám možnosť aj ,,normálne trúchliť“ za našimi blízkymi.“ 
Ak ste sa ani vy kvôli korone nemohli rozlúčiť so svojimi susedmi, 
priateľmi a blízkymi a cítite, že ostalo vo vás niečo nedopovedané, 
dávame vám možnosť, zaspomínať si na svojich blízkych a jedno-
ducho sa zo svojho smútku vypísať. Napíšte, čo by ste chceli odká-
zať tým, ktorí odišli na večnosť a vy ste im nemohli dať osobne po-
sledné zbohom. Píšte na: hornacekova.pokrok@gmail.com

Nemohli ste dať posledné zbohom...?  

S hlbokým zármutkom 
Vám oznamujeme, že dňa 23. 5. 2021

 nás opustila naša milovaná mamička, 
babička a prastará mama 

MARGITA MARŠÁLEKOVÁ, 
narodená 25. 6. 1949, 

bydliskom Veľký Krtíš. 
Lúčia sa s Tebou druh Pavel, 

dcéry Marcela, Ivana a Jana s manželmi. 
Vnúčatá Peter, Natália, Marcelka, 

Martin, Peter a Patrik, 
pravnúčatá Peťko, Kristínka, Vivien a Oliver. Ostaneš navždy 

v našich srdciach, odpočívaj v pokoji. 

Zbohom, drahá naša

Česť ich 
pamiatke!

18. 5. Jozef Makši (*1930) z Bušiniec
19. 5. Marta Gondová 1948) z Bušiniec 
19. 5. Katarína Boľóšová (*1936) z Bátorovej
20. 5. Júlia Hampachelová (*1940) zo Širákova
20. 5. Jozef Pastorok (*1952) z V. Krtíša 
21. 5. Anna Vargová (*1939) z Cerova 
22. 5. Ľubomír Pohanka (*1979) z V. Krtíša
23. 5. Rozália Kráľová (*1924) z Novej Bane 
23. 5. Jozef Zaťko (*1926) z Čeboviec
23. 5. Margita Maršáleková (*1949) z V. Krtíša
24. 5. Štefan Novák (*1947) z Horných Strhár 
25. 5. Zlatica Kováčová (*1947) z Plášťoviec
25. 5. Vilma Milanová (*1936) z V. Krtíša
                                                 

Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru vo Veľkom Krtíši ešte v 
novembri minulého roka vyhlá-
silo pátranie z dôvodu vydania 
európskeho zatykača na 28-roč-
nú Veľkokrtíšanku Marianu 
Kissovú (rod. Salajovú). Ak ste 
ju spoznali a viete, kde sa nachá-
dza, nahláste to na polícii. 
               -zdroj: patranie.sk-

Pátranie po nezvestných
a hľadaných osobách

Návštevníci B. Bystrice a blíz-
keho okolia môžu počas nad-
chádzajúcej turistickej sezóny 
využiť atraktívnu novinku – 
dvere do Stredoslovenského 
múzea, Stredoslovenskej galé-
rie, Múzea Slovenského národ-
ného povstania, Poštového mú-
zea a do Slovenského múzea 
máp v Kynceľovej im otvorí 
MÚZPAS, ktorý bude platiť 
ako zvýhodnená vstupenka.
„MÚZPAS pripravil Bansko-
bystrický samosprávny kraj v 
spolupráci s Oblastnou organi-
záciou cestovného ruchu Stred-
né Slovensko a Mestom Ban-
ská Bystrica. Za zvýhodnenú 
cenu 10 eur umožní od 1. júna 
do 30. septembra navštíviť 
spomínané štyri múzeá a galé-
riu,“ povedal vedúci oddelenia 
kultúry Úradu BBSK Peter 
Černek.

MÚZPAS má atraktívnu gra-
fickú podobu, praktický for-
mát A6 a na rozdiel od bežných 
vstupeniek prináša aj informá-
cie o zapojených kultúrnych 
stánkoch, a to nielen v slovenči-
ne, ale aj v angličtine. Slúžiť 
tak môže aj ako zaujímavý 
suvenír, do ktorého jeho držite-
lia získajú aj pečiatky za nav-
štívenie expozícií. 
„Ak má múzeum alebo galéria 
viac expozícií, vyberte si len 
jednu z nich, v ktorej sa pre-
ukážete MÚZPAS-om. MÚZ-
PAS vás oprávňuje na jednu 
návštevu do každej zapojenej 
inštitúcie a platí pre jednu oso-
bu. Vstupenka k zážitkom bu-
de v predaji v jednotlivých mú-
zeách a galérii od 1. júna,“ 
uzavrel Peter Černek.

BBSK prichádza s MÚZPAS-om
Do štyroch múzeí a jednej galérie v Banskej Bystrici a okolí sa 
počas tejto sezóny dostanú návštevníci za zvýhodnenú cenu a 
prostredníctvom jedinej vstupenky. Atraktívny MÚZPAS pri-
pravil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v spolupráci 
s OOCR Stredné Slovensko a Mestom Banská Bystrica.

- Mgr. LENKA ŠTEPÁNEKOVÁ -

V dňoch 3. až 14. mája 2021 prebehol zápis detí do Materskej 
školy, Poľná 2 a jej elokovaných pracovísk na školský rok 
2021/2022. Mesto Veľký Krtíš preto rodičom oznamuje, že začiat-
kom tohto školského roka je predprimárne vzdelávanie v mater-
skej škole povinné pre všetky deti, ktoré k 31. 8. 2021 dovŕšia vek 
5 rokov. Nakoľko sa zápisu nezúčastnili všetky päťročné deti, 
žiadame rodičov, aby svoje dieťa prihlásili na povinné pred-
primárne vzdelávanie najneskôr do 31. mája 2021. V prípade, že 
rodič svoje dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie neprihlá-
si, bude voči nemu začaté priestupkové konanie.

Oznam rodičom päťročných detí 

-red - 

   Odpočívajte v pokoji! 
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Ešte pred niekoľkými týždňami 
sme informovali, ako sa hro-
madné prepúšťanie Slovenskej 
pošty dotklo aj jej zamestnan-
cov, ktorí pracujú v našom ok-
rese. 
„Dotknutí organizačnou zme-
nou na pracoviskách Sloven-
skej pošty v okrese Veľký Krtíš 
bolo 45 zamestnancov. Z uve-
deného počtu bol ukončený 
pracovný pomer k 28. 2. 2021 
so 7 zamestnancami, 31 zamest-
nancov prijalo dohodu o zmene 
pracovných podmienok práce a 

3 zamestnancov čerpá PN,“ po-
vedala pre POKROK ešte na 
konci marca hovorkyňa Slo-
venskej pošty Mgr. Iveta Dor-
čáková. Okrem toho, Slovenská 
pošta začala začiatkom apríla 
rušiť aj svoje menšie pobočky, 
najmä v obciach.
Zatiaľ ich je 53, do konca roka 
by ich malo byť asi sto. „Spô-
sob aj frekvencia využívania 
poštových služieb v kamenných 
pobočkách sa postupne mení. 
Klesá záujem o poštové pro-
dukty v kamenných poboč-
kách. Na niektorých poštách v 
menších obciach občania pošlú 
napr. priemerne 1 až 4 doporu-
čené listy denne, 5 až 9 listov 
denne alebo 5 balíkov mesač-
ne,“ vysvetľuje pre POKROK 
hovorkyňa Slovenskej pošty.
Zrušenie prevádzok sa dotklo 
aj okresu Veľký Krtíš. Tomuto 
kroku však predchádzala dô-
kladná analýza jej využívania a 
dostupnosti služieb pošty pre 
obyvateľov. Podľa Mgr. I. Dor-
čákovej sa vždy zohľadňuje aj 
to, aby bola oblasť dostatočne 

pokrytá. V okrese tak k 1. máju 
2021 bola zrušená Pošta Veľké 
Zlievce. 
Stalo sa tak, podľa hovorkyne 
„po dôkladnej analýze, kde boli 
do úvahy vzaté ekonomické, 
demografické a legislatívne as-
pekty.“ Pošta vo V. Zlievcach 
tak bola vyhodnotená ako ne-
efektívna. „Skončenie prevádz-
ky „ka-mennej pošty“ ne-
znamená, že občania ostanú 
bez poštových služieb. Zname-
ná to, že pošta bude poskytovať 
svoje služby občanom iným 
spôsobom. Väčšina poštových 
služieb, ktoré občania najčas-
tejšie využívajú, k nim prichá-
dza priamo do domácností pro-
stredníctvom listového doručo-
vateľa,“ nachádza sa vo vysvet-
lení, ktoré dostala naša redak-
cia od Slovenskej pošty. Pre 
obyvateľov obce sú k dispozícii 
už doručovatelia zo susednej 
obce Bušince. 
V dôsledku zrušenia ale nedošlo 
k zmene poštového smerova-
cieho čísla na adrese zásielok – 
PSČ 991 23 bolo pridelené po-

šte Bušince. 
Rušenie prevádzok sa doposiaľ 
najviac prejavilo v Prešovskom 
a Košickom kraji, kde sa zruši-
lo 12, resp. 13 pobočiek. V na-
šom kraji sa k 1. aprílu zrušila 
pobočka v Bzenici, k 1. máju vo 
V. Zlievcach a Nevoľnom a od 
1. júna v Tŕní a Železnej Brez-
nici.

Zatváranie pôšt sa dotklo aj nášho okresu 

Pošta v číslach 
 Počet zamestnancov: 

12 894  
 Počet obcí, kde je pošta: 

1 372
 Počet pobočiek pošty: 

1 599
 Priemerná mzda za-
mestnanca pošty bola v 
roku 2019 o 230 eur nižšia 
ako priemerná mzda v SR.
 Až 82,58 % zamestnan-
cov pošty sú ženy.
 563 ľudí prepustila Slo-
venská pošta v rokoch 2017 
až 2019.
            

Hovorkyňa Slovenskej pošty
 Mgr. IVETA DORČÁKOVÁ.

    -ŠK, zdroj: NKÚ-

Je všeobecne známe, že včasná 
diagnóza a účinná liečba má 
veľký vplyv na zvládnutie 
ochorenia. Aj preto lekári vyzý-
vajú, aby v prípade podozrenia 
na vážne onemocnenie ľudia 
neotáľali a dali sa odborne vy-
šetriť. Laik predsa nemôže do-
statočne kompetentne posúdiť, 
či sa v jeho prípade jedná len o 
zdravotné problémy, ktoré sa 
dajú zvládnuť domácou lieč-
bou, zmenou životosprávy ale-
bo odstránením škodlivých 
návykov. Za seba môžem pove-
dať, že lekára som navštívil len 
pár krát v živote a to len vtedy, 
keď to bolo naozaj zdravotne 
nevyhnutné. Ťažko však niečo 
zazlievať napríklad matke, kto-
rá sa rozhodne navštíviť lekár-
ku so svojim dieťaťom, ktoré 
má zapálené hrdlo, zvýšenú 
teplotu a kašeľ. V období, v 
ktorom žijeme, môžu tieto prí-

znaky signalizovať aj vážnejšie 
ochorenie, než len bežné prec-
hladnutie, ľudovo „sople“. Rea-
kcia pediatričky bola prek-
vapujúca. Na matku sa osopila 
vetou, ktorá je v titulku tohto 
článku.
V spravodajstve TA3 dňa 24. 5. 
2021 bola publikovaná správa 
zo Zasadnutia Svetového zdra-
votníckeho zhromaždenia - or-
gánu WHO zloženého z minis-
trov zdravotníctva členských 
štátov. Pán Ghebreyesus  na za-
sadnutí uviedol, že „Počas tak-
mer 18 mesiacov zdravotnícki 
pracovníci na celom svete mu-
seli zvládať boj so smrťou. 
Mnohí z nich sa nakazili a hoci 
údaje nie sú dostatočné, odha-
dujeme, že najmenej 115.000 
pracovníkov v zdravotníctve 
zaplatilo v službe ostatným naj-
vyššiu cenu.“ Viac ako 100 tisíc 
ľudí je jedno veľké mesto. Toľ-

ko zdravotníkov umrelo kvôli 
záchrane iných ľudí. Je to 
množstvo tragédií pre nich a 
ich rodiny. Vysoko si vážim ľu-
dí, ktorí s nasadením rizika 
ohrozenia svojho zdravia a 
zdravia svojich blízkych svedo-
mito vykonávajú svoju prácu. 
Je dôležité, aby zdravotný per-
sonál mal zabezpečené také 
pracovné podmienky, aby rizi-
ko prenosu infekcie bolo mini-
málne, prípadne žiadne. Nik iní 
ako kvalitní lekári, nám odbor-
nú  zdravotnú opateru nezabez-
pečí. No postoj lekára: „Načo 
za mnou s takou maličkosťou 
chodíte... Veď aj mňa bolí 
hlava.... Iní by boli radi, keby 
ich ešte niečo bolelo...” sa mi 

nezdá ako vhodný prístup. Na-
vyše naštrbujú dobré meno 
veľkej väčšiny zdravotníkov, 
ktorí svoju prácu vykonávajú 
nielen odborne, ale aj ľudsky. 
Možno mala táto pani doktor-
ka slabú chvíľu vo svojom pra-
covnom vypätí a inak má určite 
mnoho spokojných pacientov. 
Napokon, všetci by sme mali 
vážiť slová a viac používať tie, 
ktoré liečia, nie tie, ktoré zraňu-
jú.  
(Nepríjemný zážitok sa udial 
mojej známej. Zámerne neuvá-
dzam meno lekárky, ani mesto, 
či obec, v ktorej pôsobí. Mojim 
úmyslom nie je haniť, ale na-
opak - vzdať úctu tým lekárom, 
ktorí si ju naozaj zaslúžia).  
       
 

 Pani doktorka:  ,,Nechoďte za mnou s každým sopľom!“

Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírť 
vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž 

na predaj mikrobusu 

Daewoo Lublin3 
za min. cenu 1622 €. 
Bližšie informácie na 

www.dsscelarekirt.sk alebo na
 0907 885 414

  – KOLOMAN CICKO - 
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prípade požiaru bytu, uhasil 
majiteľ vozidla. Príslušníci ná-
sledne prekontrolovali priestor 
motorového vozidla pomocou 
termokamery pre možné skryté 
ohniská požiaru.
V nedeľu 23. mája smeroval 
hasičský automobil aj k ha-
seniu požiaru strechy rodinné-
ho domu v obci Sklabiná. Hasi-
či, ktorí prišli na miesto zásahu 
zistili, že sa jednalo o požiar 
časti krovia strechy rodinného 
domu, ktorý sa podarilo z časti 
uhasiť do príchodu hasičskej 
jednotky. 
Príslušníci na mieste zásahu vy-
konali pomocou termokamery 
kontrolu možných skrytých 
ohnísk požiaru a pomocou 
jednoduchých hasiacich pros-
triedkov dohasili tlejúce časti 
krovia. Následne bolo zabezpe-
čené odvetranie zasiahnutého 
priestoru. Príčina vzniku požia-
ru je v štádiu šetrenia.
Pravdepodobne aj nepriaznivé 
počasie spôsobilo, že na Tu-
čekovej ulici vo V. Krtíši spadol 
strom, ktorý znemožnil prie-
chodu celou ulicou vo štvrtok 
20. mája. Príslušníci strom po-
pílili použitím motorovej píly, 
vozovku očistili a následne 
umožnili prejazd v oboch jazd-
ných pruhoch.

Pomerne rušný týždeň majú za 
sebou aj hasiči zo stanice v 
Modrom Kameni. V priebehu 
19. až 23. mája boli privolaní k 
haseniu troch požiarov. Okrem 
toho zasahovali aj pri odstraňo-
vaní spadnutého stromu v 
okresnom meste.
Výjazdy k miestam zásahu za-
čali požiarom bytu na Ul. Bože-
ny Němcovej vo Veľkom Krtíši, 
ktorý bol ohlásený v stredu 19. 
5. 2021. K bytu boli vyslaní 
šiesti hasiči na dvoch hasičs-
kých automobiloch. Tí po prí-
chode na miesto zistili, že sa 
jednalo o požiar pripravované-
ho jedla na plynovom šporáku, 
ktorý však uhasila majiteľka 
do príchodu hasičskej jednotky. 
V čase príchodu príslušníkov sa 
už nejednalo o plamenné 
horenie, priestor bol silne zady-
mený. Príslušníci na mieste 
zásahu odvetrali priestor bytu a 
pomocou termokamery skon-
trolovali možné ohniská požia-
ru.
O pár dní na to boli hasiči pri-
volaní do obce Opava, kde 
horelo osobné motorové vozi-
dlo. Po príchode na miesto 
zásahu bolo zistené, že sa 
jednalo o požiar v motorovom 
priestore vozidla, ktorý do prí-
chodu príslušníkov HaZZ, rov-
nako ako v predchádzajúcom 

Tri požiare v jednom týždni 

- zdroj: pplk. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ-

S požiarom auta si pred príchodom hasičov poradil majiteľ.  

Nula pozitívnych prípadov bo-
lo od 18. do 25. mája len v 
dvoch okresoch na Slovensku - 
sme radi, že jeden z nich je 
práve ten náš. Aj preto sa náš 
okres od 31. mája zafarbil na 
oranžovo. Oranžová farba so 
sebou o. i. prináša aj otvorenie 
interiérov reštaurácií (4 ľudia 
pri stole) alebo aj naplnenie 
wellness centier do 30 % kapa-
city. Okrem toho, v interiéroch 
je povolené miesto respirátora 
nosiť rúško.

Nízky záujem 
Postupne sa pokračuje aj v oč-
kovaní, no záujem o vakcíny je 
v niektorých častiach krajiny 
veľmi nízky. Je teda pravdepo-
dobné, že tretia vlna udrie naj-
viac práve vo východných re-
giónoch Slovenska, alebo na 
Gemeri či Horehroní. V čakár-
ni sa 25. mája nachádzalo asi 
160-tisíc ľudí, pričom najväčší 
záujem je na západe a juhozá-
pade Slovenska. Prvou dávkou 
sa doposiaľ dalo zaočkovať už 
viac ako 1,64 milióna ľudí, z 
toho 181-tisíc pochádza z Ban-
skobystrického kraja. Očkova-
nie pokračovalo aj vo VKOC 
vo veľkokrtíšskej športovej ha-
le, kde sa zaočkovalo už viac 
ako tritisíc ľudí. Zlou správou 
je, že kým v polovici mesiaca 
bolo zaočkovaných 19,5 % 
obyvateľov, zatiaľ to vyzerá 
tak, že vysokým tempom počet 
zaočkovaných rásť nebude. Po 
týždni pomer zaočkovaných v 
našom okrese mierne stúpol a 
už je na úrovni 22 %. Očkova-
nie nepostupuje rýchlejšie nie 
pre ne-dostatočné kapacity oč-
kovacích miest, ale pre nízky 
záujem – 25. mája čakalo v na-
šom okrese na prvú dávku va-
kcíny len 774 obyvateľov. Pod-
ľa týchto údajov to vychádza 
tak, že ak sa ľudia na očkova-
nie nezačnú hlásiť vo väčšom 
počte, do leta nebude zaočko-
vaná ani tretina okresu. 
V súvislosti s nízkym záujmom 
o očkovanie a s tým, že sme 
prihraničný región, môže byť 
jedným z treťou vlnou výrazne 
postihnutých regiónov práve aj 
okres Veľký Krtíš.

Štyria z piatich 
zomreli na covid

Ak nad očkovaním stále len 
premýšľate, Štatistický úrad 
vám v rozhodovaní môže po-
môcť. Štatistici totiž zverejnili 
údaje o tom, čo bolo v os-
tatných mesiacoch najčastej-
šou príčinou smrti na Sloven-
sku. Asi nikoho neprekvapí, že 
to bolo práve ochorenie CO-
VID-19 - v prvom štvrťroku 
tohto roka naň zomrelo 39 % 
osôb (9 400 ľudí). 
„Na následky ochorenia CO-
VID-19 zomrelo za prvé tri 
mesiace tohto roka viac ľudí, 
ako na tradične najčastejšiu 
príčinu úmrtí – choroby obe-
hovej sústavy. Takmer štyri 
pätiny zomretých na koronaví-
rus boli seniori nad 65 rokov,“ 
informovali odborníci. Okrem 
toho, len v marci 2021 zomrelo 
o polovicu viac seniorov, ako je 
priemer predošlých piatich ro-
kov. V januári to bolo dokonca 
viac o 75 %.
Pri pohľade na obsadenosť lô-
žok na covidových oddeleniach 
vidíme, že situácia je tu už 
omnoho pokojnejšia - sloven-
ské nemocnice sa starajú už len 
o 570 pacientov (26. 5. 2021). 
Pacientov z nášho kraja bolo k 
tomuto dátumu 44, z toho 18 z 
nich leží v nemocnici v Lučen-
ci.

V čakárni je menej 
ako tisíc ľudí z okresu 

Na tomto mieste sa pravidelne dozvedáte o tom, aký priebeh má 
pandémia nielen na Slovensku, ale najmä v našom okrese. Sme 
radi, že tento týždeň znovu začíname s pozitívnou správou. Po 
tom, čo nás pred niekoľkými dňami potešila nula v kolónke hos-
pitalizovaných na  covid vo veľkokrtíšskej nemocnici, aj v minu-
lom týždni bola dôvodom na radosť znovu ďalšia nula.

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

 0917 420 501  

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

TRAKTORISTU

Očkovanie pokračuje  
aj vo VKOC Veľký Krtíš.

-ŠK, zdroj: NCZI -
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O tragédii v obci Rudno nad 
Hronom informovali v polovici 
mája všetky médiá. Silný pre-
trvávajúci dážď tu spôsobil 
nielen materiálne škody, ale 
vyžiadali si ľudskú obeť. Na-
šťastie, podobná tragédia náš 
okres obišla. Ako nás informo-
valo Krajské riaditeľstvo 
HaZZ v Banskej Bystrici, prí-
slušníci Hasičského a záchran-
ného zboru a členovia DHZO 
v BBSK zasahovali od 18. má-
ja od 6.00 hod. do rovnakej 
hodiny nasledujúceho dňa v 
súvislosti s nepriaznivou pove-
ternostnou situáciou celkom 40 
- krát.
Najviac vyťaženými boli počas 
týchto 24 hodín hasiči z okres-
ných riaditeľstiev v Žiari nad 
Hronom a Zvolene. Z hasičs-
kých staníc v Žiari nad Hro-
nom, Banskej Štiavnici, Novej 
Bani, Zvolene a Detvy smero-
vali dokopy až k 26 zásahom. 
„Príslušníci z Výcvikového 
centra Hasičského a záchran-
ného zboru Lešť (z hasičskej 
stanice v Pliešovciach) zasaho-
vali päťkrát. V zásade sa 
jednalo prevažne o čerpanie 
vody z dvorov a pivníc rodin-
ných domov, záchranu osôb zo 
zatopených osobných motoro-
vých vozidiel, stavanie protipo-
vodňových bariér, odstraňova-
nie následkov povodní a ne-
priaznivej poveternostnej situ-
ácie,“ uviedlo Operačné stre-
disko B. Bystrica. Obyvateľom 
kraja dokopy v týchto dňoch 
pomohlo dokopy 100 príslušní-
kov HaZZ, 62 členov dobro-
voľných hasičov a bolo nasa-
dených 30 kusov techniky 
profesionálov a 16 kusov tech-
niky dobrovoľníkov.
                                             -ŠK-

Ešte v apríli sa okresom niesla 
informácia, že podnikateľ s lu-
xusnými ojazdenými automo-
bilmi pôsobiaci v našom okrese 
mal mať problémy s dodr-
žiavaním litery zákona. Tieto 
slová sa napokon aj potvrdili a 
obvinený Zs. Č. bol vzatý do 
tzv. preventívnej väzby. Potvr-
dila nám to hovorkyňa kraj-
ských súdov JUDr. Mgr. Nina 
Uhrovičová, ktorá pokračova-
la: „Sudca pre prípravné kona-
nie Okresného súdu Veľký Kr-
tíš dňa  9. 4. 2021 rozhodol o 
vzatí do väzby obvineného Zs. 
Č. obvineného z pokračova-
cieho zločinu skrátenia dane a 
poistného a pokračovacieho 
zločin daňového podvodu z dô-
vodu tzv. preventívnej väzby, 
teda z dôvodnej obavy, že ob-
vinený bude pokračovať v 
trestnej činnosti.“ Obvinený 
proti tomuto rozhodnutiu síce 
podal sťažnosť, no Krajský 
súd v Banskej Bystrici dňa 28. 
4. 2021 rozhodol,  že sťažnosť 
obvineného zamietol ako nedô-
vodnú.

Súťaž Dedina roka má za 
sebou viac ako dvadsaťročnú 
tradíciu. Aktuálny, 11. ročník, 
priniesol viacero organizačných 
noviniek, čo sa stretlo s 
mimoriadnym záujmom. O ti-
tul Dedina roka 2021 bude 
súťažiť až 29 slovenských 
dedín, čo je doposiaľ najviac. 
Do súťaže sa, bohužiaľ, z nášho 
okresu nezapojila žiadna obec, 
no dedinou roka sa môžu stať 
neďaleké novohradské obce 
Halič či Tuhár. Okrem nich o 
toto ocenenie zabojujú aj obce 
Beckov, Blatnica, Budkovce, 
Buzica, Cigeľ, Dlhé Klčovo, 
Haláčovce, Hertník, Kapušany, 
Kladzany, Kláštor pod Znie-
vom, Kocurany, Kolíňany, Lom 
nad Rimavicou, Ľubeľa, Lúč-
ka, Priepasné, Pukanec, Rada-
va, Sedliská, Štiavnické Bane, 
Stebník, Šumiac, Veľaty, Velič-
ná, Veľké Chlievany a Vinosa-
dy.
Obce teraz čaká to najdôležitej-
šie, zostaviť nápaditý a origi-
nálny program, ktorý predvedú 
členom Národnej hodnotiacej 
komisie. Jeho súčasťou bude 
prezentácia úspechov dediny, 

jej výnimočnosť, kultúra, tvori-
vosť, respektíve tradície obyva-
teľov. Komisiu budú zaujímať 
aj inovatívne projekty, zamera-
né na proces starostlivosti o 
vidiecke životné prostredie, kto-
ré pomáhajú obci napredovať a 
rásť v súlade s princípmi trvalo 
udržateľného rozvoja.
Účasťou v Dedine roka obce 
nesúťažia len o titul a ocenenia 
v siedmich čiastkových kategó-
riách, ale aj o vecné ceny a fi-
nančné výhry. 
Prostriedky, viazané na realizá-
ciu projektov pre podporu ich 
rozvoja, poskytne hlavný par-
tner súťaže, a tým je COOP 
Jednota Slovensko, s. d. Vy-
hlasovateľmi súťaže sú Minis-
terstvo životného prostredia 
SR, Slovenská agentúra život-
ného prostredia, Spolok pre ob-
novu dediny a Združenie miest 
a obcí Slovenska. Víťazná obec 
bude reprezentovať Slovensko 
v súťaži o Európsku cenu ob-
novy dediny. Podrobnejšie in-
formácie o Dedine roka 2021 sú 
zverejnené na webovej stránke 
www.dedi-naroka.sk.
                                - ŠK, SAŽP - 

Dedina roka 
môže byť obec
z nášho regiónu ČIERNA KRONIKA 

Podnikateľ 
skončil vo väzbe

HASIČI 150
Kraj zasiahli 
silné dažde

Miera evidovanej nezamestna-
nosti bola k 30. aprílu 2021 na 
úrovni 11,14 %. Veľkokrtíšsky 
ÚPSVaR tak v apríli evidoval 2 
402 disponibilných uchádzačov 
o zamestnanie, pričom oproti 
marcu je to zhoršenie o 0,36 %. 
Bohužiaľ, v žiadnom inom ok-
rese nestúpla nezamestnanosť 
výraznejšie. V praxi to zname-
ná, že na Úrade práce bolo 
medzimesačne evidovaných o 
82 obyvateľov nášho okresu 
viac. Naopak, v asi polovici ok-
resov nezamestnanosť v apríli 
klesala. Najvýraznejšie v okre-
soch Brezno a Banská Štiavni-
ca.

Koľko žien a koľko 
ľudí bez maturity? 

Bez práce je v našom okrese 
pravidelne viac žien ako mužov, 
nezmenilo sa to ani v apríli toh-
to roka. Spomedzi disponibil-
ných uchádzačov o zamestnanie 

je 53 % žien, konkrétne 1 273. 
Pre zaujímavosť, 910 zo všet-
kých nezamestnaných občanov 
má dosiahnuté stredné odborné 
vzdelanie a až 609 skončilo len 
základnú školu. Na druhej 
strane, 131 obyvateľov okresu 
V. Krtíš nemá prácu aj napriek 
vysokoškolskému vzdelaniu (I., 
II., III. stupňa). Zároveň, pri 
pohľade na vekovú štruktúru 
uchádzačov o zamestnanie, naj-

viac nezamestnaných je vo veku 
55 až 59 rokov – konkrétne 330. 
Menej ako 25 rokov má zase 
takmer 300 nezamestnaných.
V okresoch Banskobystrického 
kraja sa počet ľudí bez práce 
takmer nezmenil, zvýšil sa len o 
tri stotiny percenta a dosiahol 
hodnotu 10,37 %. Takmer rov-
nako sa nezamestnanosť zmeni-
la aj na území celej SR a mar-
cových 7,98 % v narástlo apríli 
na 8,00 %. V posledný aprílový 
deň bolo bez práce dokopy 219 
293 ľudí (z toho je 52,5 % žien).

-ŠK, zdroj: ÚPSVaR-

 Najhoršie údaje za posledné štyri roky
Štvrtý mesiac roku 2021 je v našom okrese zatiaľ rekordným. 
Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa v tomto 
mesiaci nezamestnanosť v našom okrese pomerne výrazne zvýšila 
a dostala sa na úroveň podobnú z prvej polovice roka 2017.

 Ilustračné foto.  

február 
6,82 

apríl 
9,08

jún
10,05

august 
10,76

október
10,02

december
10,44

február
10,63

apríl
11,14
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,,Ide o prístup k učeniu v pros-
tredí prepojeného sveta a v 
prostredí sociálnych sietí. Re-
špektuje v učení rôznosť názo-
rov, prepájanie rozličných 
zdrojov informácií medzi sebou 
(ale aj s praxou a životom). Do 
popredia vystupuje schopnosť 
a vôľa učiť sa.  Nie naučené ve-

domosti, pretože je príliš veľa 
informácií a primárne ide o to, 
aby sa človek v nich učil orien-
tovať, rozlišovať ich, využívať 
a používať ich pre prospech se-
ba i komunity. Zároveň tento 
model predpokladá, že vedo-
mosti  nemusia byť nutne iba v 
knihách, ale môžu byť latentne 
ukryté v komunite či na sociál-
nych sieťach. Ide o to nájsť a 
vnímať ich. Úroveň prepojenia 
medzi zdrojmi informácií a ich 

rozvoj vzdelanie a vzdelávanie 
uľahčujú. Dieťa si vyberá, čo sa 
bude učiť a význam prijímanej 
informácie je taký, do akej mie-
ry súvisí s realitou,  t. j., do akej 
miery ju aktuálne viem použiť 
a v danom čase a mieste je plat-
ná. Kľúčovou kompetenciou je 
schopnosť rozpoznať súvislosti 

medzi rôznymi odbormi, kon-
ceptami alebo ideami - vní-
manie spojení medzi oblasťa-
mi, ideami a konceptami patrí 
medzi základné zručnosti. (kto-
ré sú takto zadefinované aj v 
našom školskom vzdelávacom 
programe)
Aktuálne poznatky sú dôležitý 
atribút vzdelávacích aktivít. T.j. 
berieme ohľad na to. že zajtra 
nemusí byť pravdou 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 be-
haviorizmu, 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, hoc nie je ešte 
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, 
jazykové 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, akceptovať ich primárne 
ako príležitosť a nie ako pre-
kážku. V centre takéhoto vzde-
lávania stojí dieťa so svojimi 
potrebami, hodnotami a identi-
tou. Inkluzívny systém nevytvá-
ra skupiny či triedy na základe 
záujmov a výkonov ale dopre-
du sa počíta s rôznymi záuj-
mami a výkonmi detí.“

Deťom sa z tejto školy nechce ísť domov
V treťom pokračovaní o Základnej škole vo Veľkých Zlievcach sa opäť rozprávames s Dankou 
Holíkovou (riaditeľkou, učiteľkou, špeciálnou pedagogičkou a Slávkou Makovníkovou (sociote-
rapeutkou, 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 predchá-
dzajúcich číslach a to KONEKTIVIZMUS. Pedagogičky zo ZŠ  Veľké Zlievce najskôr odpovedajú 
na otázku nášho čitateľa, čo znamená pojem KONEKTIVIZMUS, ktorý je v oblasti vzdelávania v 
súčasnosti veľmi aktuálny pojem:  

Danka Holíková (vľavo) 
a Slávka Makovníková
(vpravo), pokračovali 
v zaujímavom rozhovore. 

K výučbe deti potrebujú rôzne pomôcky, ale aj hračky, kto-
ré im darovali rodiny detí so zdravotným postihnutím. 
Ak by ste chceli pomôcť týmto deťom, môžete prispieť na 
účet školy: SK71 5200 0000 0000 1227 5001. 
O škole sa viac dozviete aj na www.zsvz.sk
    (Dokončenie nabudúce).                        - JANA KAMENSKÁ -  

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

  0918 218 942

Kozmetický a pedikérsky salón

Vo veľkozlievskej škole si deti pomáhajú aj navzájom.
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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)

Drevospracujúca firma vo Veľkom Krtíši 

 911 511 445

 

 

 Triedenie materiálu (drevené hranolky) podľa dĺžok, 
 kvality, plat  650 €, ďalej podľa výkonu.
 Hľadáme majstra – rezbára na výrobu stoličiek, stolov,
 drobného nábytku, plat 750 € možná dohoda.
 Hľadáme strážnika na prácu stráženie objektu, 
 práce podľa potreby, plat 750 € možná dohoda.

Volať od 8.00-15.00 hod. v pracovné dni 
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Pán Nagy spomína aj na viace-
ré úspešné zápasy s mužstvami 
Dolných Strhár i Veľkých Zlie-
vec, výsledky si však v pamäti 
neuchoval. Spomína, že pred 
zápasom s mužstvom z okres-
ného sídla, teda Modrého Ka-
meňa, si verili obidve mužstvá. 
Úlohou detí z Mule bolo od 
prvej chvíle zabávať hosťujú-
ceho brankára a kričať gól už 
vtedy, keď lopta ešte len letela 
na bránu. Naopak loptu, ktorá 
zablúdila do kríkov za bránou, 
si musel hľadať brankár sám. 
Prišla chvíľa, ktorá ovplyvnila 
celkové dianie na ihrisku. 
Jedna zo striel na bránu M. 
Kameňa preletela cez bránkovú 
čiaru, ale aj cez samotnú bránu, 
veď siete na dedinských ihris-
kách ešte všade neboli. Rozhod-
ca gól uznal a od tej chvíle, 
keďže hostia to videli inak, sa 
na ihrisku začalo iskriť. 
Po verdiktoch rozhodcu boli 
časté hádky, potýčky a na-
koniec i bitka. Do nej sa zapojili 
i diváci. Tí, ktorí boli rozumnej-
ší a šikovnejší bežali smerom do 
Bušiniec a postupne naska-
kovali do autobusu Praga. Av-
šak niekto stihol hodiť do za-
dného okna kameň a okno sa 
rozbilo. Po zápase sa ktosi vy-
hrážal domácemu hráčovi La-
covi Vámošovi-Házurovi, vodi-
čovi zásobujúceho Jednotu. Na-
koniec sa mu nič nestalo. Všet-
ko okolo spomínaného zápasu 
bolo nešťastím, lebo po vyšet-
reniach vtedajšej štátnej bez-
pečnosti potrestali hráčov z 
Mule vylúčením zo súťaže.
V okresnom týždenníku Po-
krok č. 35 z 28. augusta 2017 v 
článku „Z nostalgických spo-
mienok rodáka z Modrého Ka-
meňa Štefana Ivaniča“, futba-
lista M. Kameňa v 50.rokoch, 
som sa dozvedel: „Pamätám si, 
keď sme hrali na hostinu v 
Muli, kde Jožko Cífery „vyšiv” 
takú ranu, že aj brvno odtrhol z 
brány. Napokon bola bitka a 
utekali sme pomedzi stohy do 
autobusu.” Moja otázka znie – 
bol to ten istý zápas? Možno aj 
nie, pravdepodobne však áno, 
len sú po rokoch dva rozdielne 
uhly pohľadu. Každopádne 
mužstvo Sokola Muľa sa po 
uvedenom incidente rozpadlo. 
Niektorí hráči narukovali, iní 
išli študovať a dvaja – Štefan 
Jekkel a Ladislav Nagy- Csaba 
začali hrávať v Dolnej Streho-

vej. Po založení JRD nevyuží-
vané ihrisko družstevníci zorali.
Nový impulz po niekoľkoroč-
nom pôste podchytila doras-
tajúca generácia pravdepodob-
ne v r. 1957. Po odstránení 
kríkov a vyčistení lúky vzniklo 
nové ihrisko pod školou. Brány 
boli len akési dočasné. Na-
koniec sa to ukázalo hneď v pr-
vom zápase s Veľkými Zlievca-
mi. Po tom, ako jedno z brvien 
nastrelil súperov hráč, padlo a 
bolo po bráne. Či aj po zápase, 
nevedno. 
Domáci futbalisti hrali bez 
dresov - tak, ako boli oblečení, 
keďže dresy ešte nemali. Kapi-
tánom mužstva bol Tibor Nagy 
– Kupi. Aj napriek spomínanej 
situácii chuť hrať ostala. Najb-
ližší zápas sa hral pri kamen-
nom moste na tom mieste, kde 
ihrisko pred niekoľkými rokmi 
už existovalo. Tam sa postavili 
už ozajstné drevené brány, tak-
že nehrozilo, že neodolajú. Do-
konca boli k dispozícii aj nové 
tmavomodré dresy a červené 
trenírky, ktoré zostali chlapcom 
po spartakiáde. Novinkou boli 
nielen dresy, nová lopta, ale aj 
vyberanie vstupného. V hoj-
nom počte sa tam stretávali 
chlapci, najmä počas sobotných 
popoludní. Vyžobrali si staré 
lopty z Bušiniec a dokonca La-
co Nagy futbalovú loptu aj sám 
ušil.

 O jeho zlomenine písali 
aj v obecnej kronike 

V zápase s Čelármi v roku 1957 
hral aj štrnásťročný Ladislav 
Nagy - Elek, poskytovateľ tých-
to informácií. Futbalový súboj 
sa pre neho vyvíjal nešťastne. V 

jednom zo súbojov o loptu utr-
pel vážnu zlomeninu nohy, na-
sledovali dve operácie, trojme-
sačná sadra a barly. O nešťast-
nom zranení je zmienka aj v 
obecnej kronike: „V roku 1957 
s elánom hrajúce mužstvo Mule 
odohralo niekoľko stretnutí s 
okolitými obcami a už dosaho-
valo aj pozoruhodný vývoj. V 
zápase s Čelármi zlomili Ladi-
slavovi Nagyovi – Elek nohu a 
prišiel útlm.“ Spoluhráčmi zra-
neného v tomto zápase aj v naj-
bližších stretnutiach  boli Tibor 
Nagy – Kupi, po spomínanej 
udalosti začal hrávať v Bušin-
ciach, Gejza Vámoš, Alfréd Vá-
moš, Jozef Bagi, Tibor Jekkel, 
Juraj Péter, Jozef Nagy – Falá-
bó, Zoltán Nagy- Csaba, Voj-
tech Gáďor, Ladislav Klinčok, 
Ferenc Vámoš – Gomba, 
Ľudovít Sebók, Jozef Nagy – 
Cumi, Ladislav Petrovič. „Po-
stupne, asi po troch rokoch, 
som sa osmelil. Ľavá noha síce 
zostala kratšia, ale túžba hrať 
futbal bola veľmi silná,“ loví v 

spomienkach pán Nagy. Práve 
on spolu s Jozefom Bagim a Ti-
borom Jekkelom prebrali štafe-
tu po starších hráčoch. K nim 
sa pridali postupne dorastajúci 
mladí muži – Tibor Vámoš, La-
dislav Ďuriš, Ladislav Bagi, La-
dislav Kukučka, Ladislav Vá-
moš – Bagó, Jozef Vámoš- 
Maliker, Andrej Bara, Pavel 
Golian.
V rokoch 1959-62 odohrali 
chlapci mnoho priateľských 
zápasov. Nebolo však reálne 
prihlásiť sa do súťaže, chýbali 
organizátori a prepotrebné pe-
niaze. Hráči sami si zakúpili 
nové červeno-biele „slávistické“ 
dresy. Na zápasy sa prepravo-
valo na bicykloch a do Mlyn-
skej Doliny sa chodilo pešo pop-
ri potoku Stará rieka. Najčas-
tejší súperi boli  Bušince, Trenč 
a Mlynská Dolina. V Bušin-
ciach, v jednom zo zápasov, 
prehrali  len deviati hráči Mule 
8:3.  Kováčovce boli relatívne 
ďaleko, preto sa hral jediný zá-
pas s nimi na neutrálnej pôde v 
Čelároch. Napriek pekným 
zážitkom sa dostavila prehra 
5:2. Hral sa aj zápas ženatí ver-
zus slobodní. Počas prázdnin 
Muľa usporiadala turnaj - zú-
častnili sa ho Panické Dravce, 
Veľká nad Ipľom, Trenč a hos-
titeľská obec. V prvom zápase 
Muľa porazila Panické Dravce 
4:1 a vo finále Trenč 2:0. V 
roku 1962 traja, možno tí naja-
gilnejší futbalisti, narukovali a 
všetko spelo k tomu, že futbal 
sa postupne, hoc aj v spomína-
nej podobe z dediny vytratil a 
takéto vákuum pretrváva  do-
dnes. Škoda, veď mladých ľudí 
je aj v súčasnosti v obci relatív-
ne dosť, chýba však zaniete-
nosť, osobnosť organizátora, 
možno aj láska k tomuto športu 
a tiež finančná podpora, čo nie 
je určite jednoduché.

 

Sokol Muľa sa z futbalovej mapy vytratil 
Pokračovanie z ninulého čísla 

-Mgr. PAVEL KUKUČKA -

Fotografia hráčov Mule.

Horný rad zľava: Tibor Nagy, hráč Mule, Ján Pál, Ján Dívald, Pavol 
Perencsei, Štefan Chrtiansky, Štefan , Dánóci, Barna Borik, dolný rad: 
Ladislav Kralina, Ján Babčan, Július Hegedűs, Vojtech Brunda.
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Ako už možno viete, asistované 
sčítanie obyvateľov prebieha na 
Slovensku ešte do 13. júna 
2021. Po druhom týždni jeho 
priebehu jeho organizátori 
skonštatovali, že sa naplno roz-
behlo. Ako informoval Štatistic-
ký úrad SR, v priebehu druhé-
ho týždňa sa v rámci neho 
sčítalo vyše 67-tisíc ľudí a spolu 
od začiatku projektu asistova-
ného sčítania sa sčítalo už vyše 
106-tisíc obyvateľov. Celkový 
počet sčítaných osôb v Sloven-

skej republike sa zvýšil na 4,95 
milióna obyvateľov.
Medzi krajmi však aj v tomto 
ukazovateli, podobne ako pri 
záujme o očkovanie, pretrváva-
jú výrazné rozdiely. Asistované 
sčítanie najlepšie pokračuje v 
regiónoch s vyšším podielom 
digitálne vylúčených skupín 
obyvateľov - v Prešovskom a 
Košickom kraji. Súčasne sa 
asistované sčítanie uspokojivo 
rozbehlo aj v Banskobystric-
kom kraji a postupne nabieha v 

Na dosčítanie sa máte ešte dva týždne

„Najťažšia šifra, ktorú musí vyriešiť, je 
volanie jej srdca.”

ČÍSLO LÁSKY 
Tento týždeň dáva-
me do vašej pozor-
nosti knihu autorky 
Roseanna M. White 
ČÍSLO LÁSKY, 
ktorá vyšla vo vy-
d a v a t e ľ s t v e 
i527.net. 
Po troch rokoch 
Veľkej vojny je naj-
silnejšou stránkou 
Anglicka jeho tajná 

služba – agenti, ktorí riskujú svoj život, 
aby získali informácie, a experti, ktorí do-
kážu dešifrovať nemecké telegramy, a tak 
zistiť plány nepriateľa. Margot de Wilde-
ová sa v tajnej Miestnosti 40, kde dešifruje 
zachytené správy, cíti ako ryba vo vode. 

Keď jej však život obráti naruby nečakaná 
strata, zistí, že čísla nie sú všetkým. Drake 
Elton sa kvôli zraneniu vráti domov, ale 
prenasleduje ho nepriateľ, ktorý sa ho drží 
zubami-nechtami. Okamžite ho uchváti 
bystrá a inteligentná Margot, ale vojna si 
ich nájde. Musia sa dať dokopy, aby sa za-
chránili pred tajomstvami, ktoré ich spojili. 
Margot a Drake sú obkľúčení biologickou 
vojnou, šifrovanými listami a nemeckým 
špiónom, ktorí nechcú zničiť len ich, ale aj 
ich milovaných. „Uznávaná autorka začína 
svoju novú sériu Kryptografi strhujúcim 
príbehom zasadeným v tajných službách 
počas Veľkej vojny. Číslo lásky je pod-
manivý príbeh a Whiteová v ňom využíva 
svoje energické zápletky a intenzívne na-
pätie.“ — Booklist
„Tento príbeh je plný historických detailov 
a fascinujúcich informácií o tajných služ-
bách počas vojny. Vidieť v ňom autorkin 
výskum a inšpirujúce témy viery, nádeje, 
odvahy a moci jej dodávajú hĺbku a pocit 
zadosťučinenia.“ — Interviews and 

Reviews
„V prvom diele novej série spoznajú verní 
čitatelia niektorých známych hrdinov. Za-
žite tajomstvo, romantiku a nebezpečen-
stvá prvej svetovej vojny so štipkou zľah-
čovania v tomto inšpirujúcom románe o 
rozlišovaní a odvahe... Fanúšikovia filmu 
Kód Enigmy či série The Bletchley Circle 
ocenia pohľad tohto románu na predchá-
dzajúce generácie kryptografov a analyti-
kov, ktorí prispeli k vojnovému úsiliu.“ — 
Historical Novels Review
Kniha z vydavateľstva i527.net stojí 13,90, 
ale vy ju môžete získať zadarmo. Stačí, ak 
nám pošlete do redakcie nasledovný vypl-
nený kupón: 

  K n i h a n a v o ľ n é c h v í l e   

ČÍSLO LÁSKYKupón do súťaže o knihu
Meno: 

Adresa:

Ako uviedla MUDr. Ivana 
Smolková, lekárka oddelenia 
podpory zdravia a výchovy k 
zdraviu Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva ( ďalej 
len RÚVZ) v Banskej Bystrici: 
 „Podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie v európskom regió-
ne každý rok zomrie 1 milión 
ľudí na príčiny spojené s nedos-
tatkom pohybu. Viac ako 70 % 
adolescentov nespĺňa minimál-
ne odporúčania pohybovej ak-
tivity a predpokladá sa, že viac 
ako tretina dospelých nie je do-
statočne aktívna. Spravidla sú 
dievčatá a ženy menej aktívne 
ako chlapci a muži. Pohybová 
aktivita je dostupným a finan-
čne málo náročným prostried-
kom prevencie väčšiny chronic-
kých neprenosných chorôb. Jej 
výhodou je aj priaznivý vplyv 
na psychiku, znižuje stres a má 
významný sociálny aspekt.
Pojem „byť fit“ teda nemusíme 
zúžiť len na fyzickú zdatnosť.“
V súvislosti s týmto svetovým 
dňom RÚVZ so sídlom v B.  Bys-
trici pod záštitou ÚVZ SR vy-
hlasuje IX. ročník kampane „Vy-
zvi srdce k pohybu“. Kampaň 
bude trvať od 10. mája do 1. 
augusta 2021. Jej cieľom je zvý-
šiť pohybovú aktivitu dospelej 
populácie v rozsahu minimál-
nych odporúčaní stanovených 
WHO - aspoň 30 minút denne 
venovaných rôznym druhom po-

hybu v adekvátnej intenzite. Motiváciou pre zapo-
jenie môžu byť vecné dary, ktoré poskytli podporo-
vatelia kampane: Slovenská epidemiologická a va-
kcinologická spoločnosť, Slovenská obezitologická 
asociácia, Biomedicínske centrum Slovenskej aka-
démie vied, Slovenská spoločnosť praktickej obezi-
tológie a spoločnosť Planeat. Tí, ktorí sa chcú zapo-
jiť do žrebovania, musia počas najmenej štyroch za 
sebou nasledujúcich týždňov vykonávať fyzickú ak-
tivitu aspoň 150 minút strednej intenzity alebo 75 
minút vysokej intenzity alebo adekvátnej časovej 
kombinácie.
Výhercovia budú po skončení a vyhodnotení 
kampane vyžrebovaní spomedzi účastníkov, ktorí 
splnia podmienky súťaže a zároveň vyplnia onli-
ne formulár, alebo odošlú vyplnený účastnícky 
list elektronicky na adresu:
poradna.zdravia@vz-bb.sk, alebo poštou na 
RÚVZ so sídlom v B. Bystrici, oddelenie podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 
1, 975 56  Banská Bystrica.

Svetový deň – pohybom ku zdraviu odštartoval  IX. ročník kampane

Vyzvi srdce k pohybu
Svetový deň – pohybom ku zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníc-

kou organizáciou (WHO) v roku 2002. Poukazuje na problém pohodlného sedavého 
spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôso-
bených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. 

Nitrianskom kraji.
K 17. máju 2021 bolo na území 
Slovenskej republiky zriade-
ných 3 162 kontaktných miest. 
Obyvatelia Slovenska majú k 
dispozícii pomoc od 3 786 staci-
onárnych asistentov a k obyva-
teľovi domov je pripravených 
prísť 5 019 mobilných asisten-
tov. Zoznam a adresy kontakt-
ných miest nájdu obyvatelia 
okrem svojho mesta a obce aj 
na stránke www.scitanie.sk. 
Číslo Call centra na nahlasova-
nie mobilnej asistencie je 02/ 209 
24 919.                     -ŠK, ŠÚSR -

 
Hnedouhoľné 

baníctvo v okolí 
Veľkého Krtíša

Pripravovaná kniha pri-
náša niekoľko pohľadov 
do areálu Bane Dolina pri 
Veľkom Krtíši z prvej po-

lovice sedemdesiatych rokov minulého storo-
čia. Ťažba hnedého uhlia mala v našom regió-
ne viac ako storočnú tradíciu. Táto kapitola je 
však už uzavretá, posledná tona uhlia bola vy-
ťažená v máji 2015. Takže vlastne máme smut-
né výročie. V súčasnosti vzniká o hnedo-
uhoľnom baníctve v Novohrade a najmä v 
okolí Veľkého Krtíša reprezentatívna publiká-
cia, kde sa o danej problematiky dozviete na-
ozaj všetko. A aj mnoho vecí, ktoré možno ani 
netušíte. Ak máte radšej obrázky a mapy, tých 
tam bude bezmála tisíc. Bude čo obzerať.
Zatiaľ je otázne, či sa kniha objaví v bežnej 
knižnej distribúcii a ak aj áno, bude kvôli svo-
jim parametrom (22 x 22 cm, 2 kg, 550 strán) 
dosť drahá (okolo 35 €). Ak si knihu chcete za-
bezpečiť vopred za podstatne nižšiu cenu a s 
doručením až domov, pozrite sa na tento link:  
   https://www.startovac.cz/projekty/banictvo/
                          Ďakujeme za podporu 
                                              - MIŠO ŠESTÁK –
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Za každú cenu budete tlačení do 
zmeny, s ktorou absolútne nesú-
hlasíte, pretože vopred viete, aký 
to bude mať dopad. Hraničí to s 
akousi mužskou rivalitou, kde už 
začínate pociťovať obmedzenia 
a nepríjemné vnútorné pocity. 
Všetko negatívne, vrátane spo-
mínaných tlakov a nevítaných 
zmien, prelomíte vďaka srdcu, a 
teda láske či pozitívnym emó-
ciám. Vo finančnej oblasti sa 
vám jednoznačne oplatí začať 
šetriť a peniaze ukladať, euro k 
euru s tým, že čoskoro príde čas, 
keď ich budete potrebovať, stačí 
už len siahnuť po zásobách a 
tým budete uchránení požičiava-
niu si a  zmätkovaniu na posled-
nú chvíľu.

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

Láka vás vidina zahraničia po 
prípadne minimálneho úniku z 
miesta, kde existujete. Tieto 
plány prepojené na cestovanie 
vám nevychádzajú z jediného 
dôvodu. A síce, nesplnili ste si na 
domácej pôde všetko, čo ste mali, 
aj pandemické obmedzenia.
Týmto spôsobom (nebude vám 
nič vychádzať) budete prinútení 
k tomu, že najskôr treba dokon-
čiť staré záležitosti a potom za-
čať nové. A tak sa s vervou pusti-
te do všetkého, čo ste zanedbali, 
potom budete pustení ďalej, 
kam len budete chcieť a túžiť. O 
niečo viac sa vám bude dariť vo 
vzťahoch, ale pozor na umelo 
vyvolávané hádky, nesekajte zo 
seba „frajerov“ za každú cenu.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Panna
24. 8. − 23. 9. Blíženci

22. 5. − 21.6. 
Ryby

19 2. − 20. 3. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 



POKROK 1331. máj 2021

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

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

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

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

Nehnuteľnosti
 Kúpim akýkoľvek 

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

Veľkom Krtíši. Svoje písomné 
ponuky posielajte alebo 

vhoďte do poštovej 
schránky redakcie POKROK. 

NIE SOM REALITKA. 
Odpoviem na každú ponuku.  

np – 171

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

 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

 Kúpim záhradu nad 
Viničkami. 
 0948 078 065         np – 575

 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

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

 Prenajmem zamestnanej 
osobe 1-izbový byt po čias-
točnej rekonštrukcii na No-
vohradskej ul. vo Veľkom 
Krtíši. Nájomné: 239€ / me-
siac vrátane energii + dvoj-
mesačný 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

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

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

A u t o  
m o t o

 0908 912 928        np – 563

   Drevo pelety
  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 775
 0918 565 355

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

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

n
p

 -
 7

8
5
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

np – 449    0905 790 110

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

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

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

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

np-4911  0905 358 389  
Cena dohodou

 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

Zariadenie
do domácnosti a firmy
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   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 523

 0905 256 428     np - 524

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

Poľovníctvo 
rybárstvo

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

44
6

  Chovateľstvo

np
 - 4

12

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

 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

 Kúpim 
mladú vranu.
          

np - 572
 0902 749 986

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

np
 – 

51
9

 0911 154 680

  Poľnohospodárstvo

 Predám kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 447

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

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

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

 Hľadám prácu – 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

P o n u k a  
s l u ž i e b

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:

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

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

 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

– dlažby, zatepľovanie, 
    bytové jadrá, stierky 
    a plávajúce podlahy. 

np – 421

Vykonávam 
murárske práce 

 R ô z n e

 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

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

S T R O J E a  
N Á R A D I E

B u r z a 
p r á c e
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Mgr. ANTON PIEROG, učiteľ 
každým ,,cólom“ si sám pred 
rokmi dal ,,domácu úlohu“ vy-
tvoriť unikátny slovník Gora-
lov. To sa mu aj, ako 66 ročné-
mu, podarilo. Hoci vo V. Krtíši 
žil aj so svojou manželkou 
Emou od roku 1966, v duchu 
bol iste často, ak nie naveky, vo 
svojej rodnej Jablonke.
Slovník goralov venoval pa-
miatke svojich rodičov a svoj-
mu rodisku. Toto mimoriadne 
dielo, ktoré vyšlo v mimoriad-
ne nízkom náklade – len 10 
(slovom desať kusov), bolo o to 
cennejšie, že malo vyše 400 ! 
strán a na nich vyše 11000 he-
siel a vyše 1800 ďalších podhe-
siel a zvratov. V Pierogovom 
slovníku Goralov (smelo by sa 
tak mohol volať)  boli aj náre-
čové texty, mená, priezviská a  
prezývky obyvateľov Jablon-
ky. Málokto natoľko miluje 
svoj rodný kraj, že mu venuje 
toľko voľného času, námahy a 
chcenia, aby mu zanechal taký 
vzácny dar. Pán Anton tak in-
tenzívne miloval svoj rodný 
kraj a veľmi mal v úcte svojich 
predkov, že ani dlhé desaťro-
čia odlúčenia od domoviny ne-
ubrali ani štipku z jeho lásky k 
rodnej Jablonke. 
Raz nám v reda-
kcii povedal, že 
obyvatelia Jab-
lonky bez toho, 
aby museli čo 
len krok uro-
biť - bývali v 
troch štá-
toch: 
v Poľsku, 

Československu aj Slovensku, 
aby napokon skončili definitív-
ne ako obyvatelia Poľska, pre-
tože pôvodné obyvateľstvo tvo-
rili prisťahovalci z poľského aj 
slovenského územia. Pomieša-
ním ich reči vznikla jedinečná 
goralčina. Základy pre unikát-
ny slovensko – goralský 
slovník si zvolil ešte ako tému 
diplomovej práce na Filozofic-
kej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Slovník, 
ktorý vtedy vytvoril 23 ročný 
Anton, mal asi päťtisíc slov. 
Ako učiteľovi pribúdali roky, 
stával sa kritickejším k svojmu 
dielu a rozhodol sa, že jazyk, 
ktorým sa doma rozprávali s 
rodičmi a so spolužiakmi, si za-
slúži krajšiu podobu v jeho 
slovníku. Preto sa po revolúcii 
rozhodol uskutočniť svoj sen a 
slovník neslovensky ,,upgrado-
val“.
Slovník  Goralov za vyše dvad-
sať rokov mravčej práce cize-
loval denne skoro ráno alebo 
podvečer do takej podoby, až s 
tým bol spokojný. Slovník bý-
valého učiteľa slovenčiny, 
dejepisu a brannej výchovy ne-
má typické znaky slovníka a 
nie je vytvorený podľa abece-
dy, ale podľa 64 rôznych oblas-
tí života (orba, človek, príroda, 
doprava a pod.) a posledná  je 
osobitný celok, v ktorom sú za-
hrnuté netradičné slová. 
Jeho slovník je jediný svojho 
druhu na Slovensku, a ako sa 
vyznal po jeho dokončení, cítil 
obrovské uspokojenie, že splnil 
úlohu, ktorú si ako učiteľ sám 
zadal a splnil si svoju morálnu 
povinnosť voči rodičom. V 
žiadnom vydavateľstve sa mu 
slovník, kvôli vysokým finanč-
ným nákladom, ktoré si mal 
hradiť sám, nepodarilo vydať. 
Sám si však dal zviazať 10 ku-
sov tohto jedinečného slovní-

ka a venoval ich vedeckým a 
umeleckým knižniciam, 

kde ostanú zachované 
pre budúce generácie. 

Takéto bolo životné 
poslanie učiteľa Mgr. 
ANTONA PIEROGA, 
ktorého prijala slo-
venská zem, ale v 
srdci ostal stále hr-
dým slovensko - poľ-
ským Goralom. 

Najmä staršia generácia mno-
hým udalostiam a správaniu 
tých, ktorí nás vedú, nerozume-
jú. Niekedy básnik napísal: 
,,Nehaňte ľud môj“, v tejto ťaž-
kej dobe by sa skôr hodilo hes-
lo: ,,Neklamte ľud môj!“ 
Práve v tejto neľahkej dobe 
nás opustil dobrý a statočný 
človek Mgr. Jožko Dudáš. 
Prekvapil nás jeho odchod o to 
viac, že to bol človek plný elá-
nu, plánov do života a zrazu je 
všetko nenávratne preč. Po-
znali sme sa viac ako 50 rokov, 
takže viem o jeho živote veľmi 
veľa. Na prvom mieste pre 
neho bola rodina. Spolu s man-
želkou vychovali syna a dcéru. 
Dali im všetko, čo rodič môže 
deťom dať - lásku, starostli-
vosť, zabezpečiť vzdelanie i po-
moc pri zakladaní vlastných 
rodín. Dokazovali to aj v tejto 
ťažkej dobe pri covidovej 
chorobe, keď si vzájomne po-
máhali a preukazovali lásku. 
Pri starostiach o rodinu neza-
búdal ani na prácu. Mal krásne 
poslanie – bol učiteľ. Vypraco-
val sa na riaditeľa školy, na-
koniec na vedúceho odboru 
školstva na bývalom ONV. Mal 
rád ľudí, rozumel im, radšej 
pomáhal, ako škodil. Mal veľa 
koníčkov a záujmov. 
Bol dlhoročným poslancom 
mesta Veľký Krtíš, členom 
Zboru pre občianske záležitos-

ti, len si spomeňme, koľko ľudí 
odprevadil na poslednej ceste 
nielen tu, v našom meste, ale aj 
v obciach okresu. Bol športov-
com a v mladom veku aktívne 
hrával futbal, potom bol dlhé 
roky futbalovým funkcionárom 
Baníka, hlásateľom a dopisova-
teľom do okresných novín. 
Ťažké je vymenovať všetky je-
ho aktivity. Často sme sa stretá-
vali, viedli sme dlhé debaty a tie 
vždy boli ,,dovidenia“. Počas 
pandémie sme tiež viedli dlhé 
debaty, hoci stretnutia boli ob-
medzené a tak namiesto 
,,dovidenia“ bolo ,,dopočutia“. 
Až raz nečakane prišla veľmi 
krátka a zákerná choroba, kto-
rá urobila koniec. Za všetkým, 
čo v živote urobil, mu patrí na-
še uznanie a veľké ďakujeme. 
Aj v tejto ťažkej dobe pre rodi-
nu a nás všetkých sa našiel zá-
kerný človek (žena), ktorý na 
sociálnej sieti napísal o zosnu-
lom nie práve lichotivé slová. 
Aj tu platí ,,psí brechot do neba 
nejde“, možno to zlo sa pisateľ-
ke vráti v plnom rozsahu. Pre 
nás, jeho priateľov, Jožko 
ostane navždy v spomienkach 
statočný, priateľský človek s 
veľkým ,,Č“. Teraz je veľmi 
moderné, že každý človek má 
svoje nebo. Ak ozaj existuje, 
tak Jožko je v najkrajšom uči-
teľskom nebi alebo v nebi dob-
rých statočných ľudí. 

Spomienka na Mgr. Jožka Dudáša 

Už ubehli dva mesiace odvtedy, ako nás nečakane 
opustil náš dobrý kamarát. Je to veľká rana pre-
dovšetkým pre jeho rodinu, ale aj pre všetkých 
priateľov, s ktorými sa veľmi často stretával, 
viedol s nimi a preberal rôzne udalosti a problé-
my, s ktorými sme sa stretávali. Bol to človek roz-
hľadený, pritom ohľaduplný a čestný. Veľmi 
nám chýba. Žijeme v ťažkej dobe, keď bojujeme 
so zákernou chorobou, ktorá tu ešte nebola. 

– ZA PRIATEĽOV ONDREJ CÍFER –

Futbal chytil za srdce Jožka Dudáša (v krúžku) už v mladosti, keď hrával
za Starú Halič, neskôr pôsobil v Dolnej Strehovej a svoju futbalovú 
hlásateľskú a dopisovateľskú kariéru zavŕšil v TJ Baník Veľký Krtíš. 

Hrdý Goral splnil svoju úlohu 

Hrdý Goral 
splnil svoju
úlohu 

– R. H. - 
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Jedným z klubov, ktoré využili 
nútenú prestávku na obnovu 
svojho areálu, je aj futbalový 
klub z okresného mesta. Ve-
denie klubu MFK Baník Veľký 
Krtíš, Mesto Veľký Krtíš a 
Správa športových zariadení 
mesta V. Krtíš spolupracujú na 
zveľaďovaní areálu v ostatných 
troch rokoch výraznejšie, ako v 
období do leta 2018. 
„Nič by v našom klube nefun-
govalo bez podpory mesta  a 
vzťahov, ktoré momentálne 
máme so SŠZmVK. Som za to 
veľmi vďačný, že s primátorom 
Ing. Daliborom Surkošom aj 
riaditeľom Ing. Marianom Vrš-
kom si vždy vieme nájsť cestu k 
tomu, aby futbal v meste fungo-
val a aby sme podmienky, v 
ktorých klub funguje, každý 
rok zlepšovali,“ povedal na 
margo spolupráce, ktorá pri-
náša viditeľné výsledky predse-
da MFK Ing. Dušan Drienov-
ský. O tom, čo sa v meste V. Kr-
tíš vynovuje, rekonštruuje, prí-
pade nanovo buduje, informu-
jeme pravidelne. V týchto týžd-
ňoch je miestom, kde neustále 
pokračujú rekonštrukcie a mo-
dernizácia, práve futbalový 
štadión. Ak si sem idete po prá-
ci zabehať okolo ihriska, alebo 
tu čakáte svojho malého futba-
listu, ktorý sa vracia z tréningu, 
určite ste si všimli mnohé no-
vinky. 
„V tomto roku, počas toho, ako 
na ihrisko nemohol vstúpiť 
žiadny športovec, pribudla nad 
vchodom do tribúny nová 
strieška, čelná strana tribúny 
dostala novú fasádu, na hlavnú 
hraciu plochu sa osadili nové 
moderné hliníkové brány a tie 
staré sa upevnili na ploche za 
ihriskom. Práve miesta za hlav-

nou hracou plochou sa počas 
dvoch rokov skultivovali, at-
letický ovál s vysadil trávou a 
na týchto plochách sa už dva 
roky plnohodnotne trénuje. 
Sme radi, že automatická záv-
laha je vybudovaná aj na tých-
to miestach a trávnik sa tu kaž-
dým mesiacom stáva lepším a 
lepším,“ pokračoval v opise 
predseda klubu.

O trávnik sa postarali 
profesionáli 

Práve trávnik na veľkokrtíš-
skom ihrisku bol v minulosti 
kritizovaný hráčmi ako z do-
máceho, tak hosťujúcich klu-
bov. Za tri roky sa mu pomohlo 
zvýšenou starostlivosťou a v 
apríli tohto roka a aj špeciálnou 
technikou a hnojivami, s ktorý-
mi sem prišla firma zaoberajú-
ca sa športovými trávnikmi z 
Nitry. Okrem toho, klub for-
mou sponzorského daru dostal 
aj úplne novú kosačku. Ako 
pred časom v rozhovore pove-
dal Ing. M. Vrško, teraz je už 
na futbalistoch, ako sa o tráv-
nik budú starať a ako sa zlep-
šenie podmienok pretaví do vý-
sledkov najmä mužstva dospe-
lých. Ako ale hovorí Bc. Nikolaj 
Havrila, tréner prípravky U11 
hráč A mužstva, tie výsledky už 
prichádzajú. 
„Moji zverenci vyhrali okresnú 
súťaž prípraviek, mladší žiaci 
sú v druhej lige na štvrtom 
mieste, starší dokonca na 
treťom, a to zo štrnástich účast-
níkov. Dorast doplatil na od-
chod silných ročníkov a tréner-
ské výmeny, no príchodom Ľu-
bomíra Drienovského na post 
trénera sa to stabilizovalo,“ 
hovorí N. Havrila.

Keď sa v roku 2018 ujalo klubu 
nové vedenie, cieľ bol do V. Kr-
tíša čo najskôr znovu priniesť 
vyššiu súťaž dospelých. Tí do-
platili na chýbajúci kus športo-
vého šťastia, ale aj anulovanie, 
resp. skrátenie dvoch sezón. 
„Ak hráčom vytvoríme pro-
stredie, kde sa im bude dobre 
trénovať a hrať, spolu s tým 
prídu aj výsledky. Máme spo-
ločný cieľ a do tohto mesta vyš-
šia súťaž určite patrí. Občas ale 
potrebujeme aj kúsok športo-
vého šťastia, ktoré nám každý 
rok zatiaľ chýbalo a veríme, že 
v budúcej sezóne sa to už poda-
rí,“ pokračoval v slovách Bc. N. 
Havrilu Ing. D. Drienovský, 
ktorý je predsedom klubu od 
leta 2018. Po sezóne 2017/2018, 
v ktorej mužstvo dospelých 
skončilo v IV. lige sk. JUH po-
sledné a vypadlo, skončilo aj 

dovtedajšie vedenie klubu. „Eš-
te v júli pred začiatkom sezóny 
2018/2019 sme nevedeli, či fut-
bal vo V. Krtíši vôbec bude. V 
tom čase skončilo staré vedenie 
klubu, prestalo fungovať A 
mužstvo a aj dorast, a fungova-
lo len občianske združenie, kto-
ré sa staralo o výbery žiakov a 
prípravku. Vtedy sme sa stretli 
partia siedmich ľudí, ktorí ži-
jeme a pracujeme vo V. Krtíši, 
zložili sme výbor a začali sme 
svoju činnosť. Na začiatku sme 
si určili nejaké ciele, aj keď sa-
mozrejme, všetko sa to odvíja 
od financií,“ hovorí o začiat-
koch nového vedenia predseda 
klubu. Ako doplnil, na začiatku 
si D. Drienovský predstavoval, 
že vedenie klubu bude jedno-
duchšie. 
„Chcem preto povedať, že ob-
divujem všetkých funkcionárov 
na dedinách, ktorí to všetko do-
kážu zastrešovať úplne sami. 
My sme tu siedmi, ale vždy má-
me nejakú robotu, vždy sa nie-
kto niečím zaoberá. Možno je 
to aj tým, že nie sme len členmi 
výboru, ale zároveň sme aj 
hráčmi či trénermi. Popritom 
všetkom musíme zvládať nielen 
fungovanie klubu ale aj repre-
zentovať klub,“ pokračoval 
predseda klubu a zároveň 
stredný obranca.

Priláka zdravé 
prostredie nových 

sponzorov? 
Pri vymenovávaní projektov, 
ktoré sa podarilo počas ani nie 
troch rokov dotiahnuť do kon-
ca, bolo vidieť, že nebyť spolu-
práce s vedením mesta, úspešná 
by nebola ani desatina z nich. 
Hlavným sponzorom klubu je 
Mesto, ktoré na chod klubu a 
fungovanie jeho siedmich 

Práce na štadióne pokračujú, zmodernizuje sa aj tribúna 
Futbalové ihriská sa na konci mája znovu naplnili futbalistami, ktorí na tento moment čakali od ok-
tóbra. Počas futbalovej prestávky, ktorá bola spôsobená pandémiou ešte na jar minulého roka, tak 
mnohé kluby využili tento čas na zveľaďovanie svojich futbalových stánkov. Obnovovali sa tribúny, 
šatne, sociálne zariadenia, ale i trávniky či tréningové plochy. Na jeseň tak boli v mnohých obciach i 
mestách štadióny pre futbalové zápasy pripravené lepšie ako kedykoľvek predtým.

(Pokračovanie na str. 17)

S rekonštrukciou novej striešky
pomohli pracovníci Podniku
 verejnoprospešných služieb 
V. Krtíš a spolu s nimi aj 
Marek Číri a Peter Kuchársky.

Skrášľovacou kúrou prešli aj všetky trávniky v areáli štadióna.       So starými bránami si zaposilovali aj ťažké mechanizmy.
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np - 568 0908 233 053

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

mužstiev (vrátane internaci-
onálov a detí do 9 rokov, ktoré 
nepôsobia v žiadnej súťaži) 
každoročne prispieva dotáciou. 
Jej výška na rok 2021 je na 
úrovni 21 000 EUR, vlani to bo-
lo o štyritisíc viac. „Výraznejšie 
sponzorské zázemie v našom 
meste nie je, aj keď si myslím, 
že mesto má dosť veľkých fi-
riem. 
Ochota väčšej spoločnosti pod-
poriť náš klub aj finančne nás 
zatiaľ obchádza, no veríme, že 
keď jednotlivé firmy uvidia, že 
to u nás naozaj funguje, tak sa 
rozhodnú podporovať nás,“ 
pokračoval v rozhovore D. 
Drienovský. Podľa jeho slov sa 
v klube počas jeho vedenia pre-
investovala čiastka na úrovni 
desiatok tisíc eur. 
„Stojím si za tým, že za posled-
né tri roky sa tu spravilo toľko 
roboty, čo za posledných X ro-
kov určite nie,“ doplnil.

Na polstoročnú 
tribúnu prispel 

SFZ 
Spomínaná suma pochádza z 
rôznych zdrojov – na nákup 
nových brán, pomôcok, rekon-
štrukciu interiéru a exteriéru 
tribúny, starostlivosť o ihrisko 
či vybudovanie multifunkčného 
ihriska prispeli okrem Mesta aj 
Slovenský futbalový zväz či 
Úrad vlády, lokálni partneri a 
priatelia futbalu vo V. Krtíši za-
se poskytli materiálnu pomoc 
pri budovaní striešky či sprchy 
pre mládežnícke mužstvá. 
„Ešte v roku 2019 vypísal SFZ 
výzvu na podporu a rozvoj 
mládežníckeho futbalu, no pa-
radoxne, klub, ktorý zastrešuje 
najviac futbalistov v mládežníc-

kych výberoch, ten nedostal nič 
a financie dostali iné kluby. 
Zväz si ale na nás po dvoch ro-
koch spomenul a napokon nám 
bola pridelená dotácia v sume 
20-tisíc EUR s tým, že mesto sa 
na schválenom projekte bude 
podieľať štvrtinovou spoluú-
časťou. Preto sme tento projekt 
museli znovu prebrať s p. pri-
mátorom, vysvetliť mu, prečo 
to robíme a MsZ nám vyšlo v 
ústrety a schválili nám potreb-
ných 6,7-tisíc EUR. Začiatkom 
mája bola vo verejnom ob-
starávaní už aj vybratá firma, 
ktorá bude projekt rekonštruk-
cie tribúny, interiéru aj exterié-
ru realizovať,“ hovorí predseda 
klubu o pripravujúcej sa 
modernizácii. 
„Výsledky týchto drahých a 
náročných projektov divák či 
rodič možno hneď nespozoruje, 
no výrazne zvýšia komfort hrá-
čov, okolia a v konečnom dô-
sledku aj divákov na tribúne. 
Chcem pripomenúť, že tribúna 
má už 52 rokov a ak to odľah-
čím, stala sa pre nás akousi 
skriňou tajomstiev - keď jednu 
vec na nej zrekonštruujeme, 
zistíme, že treba aj mnoho ďal-

ších a v konečnom dôsledku by 
sme potrebovali na jej komplet-
nú rekonštrukciu veľmi veľa 
peňazí. Verím ale tomu, že v 
budúcnosti na to bude príleži-
tosť,“ uzatvára rozhovor Ing. 
Dušan Drienovský. Z peňazí od 
národného zväzu sa okrem za-
tekajúcej tribúny, na ktorú sa 
vyčlenila najväčšia časť schvá-
lených financií, vymenia aj sta-
ré drevené dvere v interiéroch 
tribúny, vstupné vchodové 
dvere do tribúny, vymaľujú sa 
šatne a chodba a šatne prejdú 
aj výmenou podláh a stropov. 
Pribudnúť má aj komfortnejšie 
sedenie pre divákov na tribúne.
Nikolaj Havrila, v minulosti 
hráč Lučenca, Podbrezovej či 
Pezinka, dnes nastupuje na 
hrote útoku a počas týždňa sa 
stíha venovať aj žiakom do 11 

rokov, ktorých trénuje. 
„To, že postupnými krokmi ob-
novujeme celý areál, je výbor-
né. Všetky kategórie, ktoré v 
mužstve máme, všetci majú na 
tréningy a zápasy vynikajúce 
podmienky, ktoré sa stále zlep-
šujú. Deti športujú, hýbu sa a 
možno o tom ešte netušia, no ot-
várajú si futbalovú cestu mož-
no aj mimo nášho regiónu, do 
prvotriednych klubov,“ hovorí. 
U detí obľúbeným a aj často 
využívaným (najmä počas 
mokrého počasia a zimy) mie-
stom tréningov sa stalo stále 
nové multifunkčné ihrisko. 
„Je to pomôcka najmä v zime, 
kedy sme pri zlom počasí využí-
vali plochy telocviční či ume-
lých tráv v základných školách, 
no dnes už môžeme využívať 
plochu priamo v našom areáli,“ 
objasňuje šikovný zakončova-
teľ a tréner U11. 
Multifunkčné ihrisko, ako aj 
celý areál štadióna, patria mes-
tu a využívať ho môže každý 
obyvateľ V. Krtíša. 
„Multifunkčné ihrisko s ume-
lou trávou na futbalovom šta-
dióne využívajú jednotlivé 
družstvá MFK Baník i deti z 
veľkokrtíšskych škôl. Samo-
zrejme, zahrať si sem môžu 
prísť aj partičky, a to za veľmi 
prijateľnú cenu deväť eur na 
hodinu,“ potvrdil nám začiat-
kom mája v rozhovore riadi-
teľ mestských športovísk 
Ing. M. Vrško.

Ing. Dušan Drienovský, predseda MFK: „Touto formou by som 
sa chcel poďakovať všetkým členom výboru, hráčom, trénerom a 
rodičom, že napriek všetkým povinnostiam, ktoré majú voči svo-
jim rodinám a zamestnávateľom, si nájdu čas na trénovanie, 
hranie, zveľaďovanie nášho štadióna a dôstojnú reprezentáciu 
nášho mesta a klubu, v ktorom žijeme a hrávame. Patrí im veľké 
ďakujem.“                                                                    

Poďakovanie 

      -ŠK-

(Dokončenie zo str. 16)

Nové hliníkové brány by mali mať súťažnú premiéru 13. júna
v zápase domácich s OFK Olováry.

v súlade s § 18 a) ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia 

obecného zastupiteľstva č.11/3/2021 zo dňa 28. 3. 2021

► Pracovný pomer hlavného kontrolóra bude uzatvorený
na 0,12 úväzku s predpokladaným nástupom  1. 8. 2021.
Prihlášku s požadovanými dokladmi kandidáti zašlú poštou 
alebo osobne doručia na adresu:
Obec Balog nad Ipľom, Obecný úrad, Hlavná 75,  
991 11  Balog nad Ipľom, v zalepenej obálke  
„Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“ do 11. 6. 2021.

Bližšie informácie a požiadavky nájdete 
na webovej stránke obce: www.balognadiplom.sk

vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie do funkcie 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Obec Balog nad Ipľom
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Meno a priezvisko: 

Adresa:

Tel. č.:

č. 3Miesto pre kupón 

č. 4Miesto pre kupón 

č. 1Miesto pre kupón 

č. 2Miesto pre kupón 

JÚNOVÁ KUPÓNKA

KU
PÓ

N 
č.1JÚNOVÁ

KUPÓNKA

 R ô z n e
 Dám do prenájmu dvoj-
izbový slnečný byt na Ve-
nevskej 37, 7. poschodie.
 0915 767 707.      np – 599

 Dám do prenájmu 1-iz-
bový byt.
 0915 642 926.     np – 600

 Predám opracovaný tu-
hársky kameň. Cena doho-
dou.
 0914 325 117.      np – 601

 Ponúkam bezplatné 
ustajnenie troch koní v S. 
Ďarmotách.
 0949 767 111.       np - 602

 Deň otvárania studničiek 
oslavujeme 31.mája a ide o 
prastarý slovanský zvyk, ktorý 
sa pripomína v období Turíc, 
sviatku vstupu do letného ob-
dobia a v kresťanskej tradícii 
sviatku zoslania Ducha Sväté-
ho na apoštolov zhromaž-
dených v Jeruzaleme. Počas 
tohto dňa ľudia vyčistením ot-
várajú studničky v chotári. Ak 
by tak nevykonali, podľa po-
vier by boli postihnuté nedos-
tatkom vlahy. Ľudia tiež veria, 
že kto otvorí aspoň jednu stud-
ničku, bude počas nasledujúce-
ho roka zdravý. 

 Svetový deň bez tabaku bol 
vyhlásený Svetovou zdravot-
níckou organizáciou na 
31.mája a jeho zmyslom je 
zlepšiť informovanie o nepriaz-
nivých zdravotných násled-
koch fajčenia v mladom veku a 
podporiť všetky aktivity a 
chrániť deti a mládež pred ak-
tívnym, ale aj pasívnym faj-
čením. 

 Prvý júnový deň patrí de-
ťom a myšlienka vymedziť pre 
deti ich deň vznikla na Svetovej 
konferencii pre blaho detí 
(World Conference for the 
Wellbeing of Children) vo švaj-
čiarskej Ženeve ešte v roku 
1925. Na tejto konferencii zá-
stupcovia 54 krajín schválili 
deklaráciu, ktorá sa zaoberala 
chudobou, detskou prácou, 
vzdelaním a inými otázkami tý-
kajúcimi sa detí na celom svete. 
Po konferencii viacero vlád za-
viedlo vo svojich krajinách ta-
kýto deň s cieľom urobiť de-
ťom radosť, a zároveň pouká-
zať na problémy týkajúce sa 
detí vo svete, na ich práva a po-
treby. V roku 1949 túto myš-
lienku vo svete podporili aj 
viaceré medzinárodné organi-
zácie. Hoci nie je úplne jasné, 
prečo bol pre tento deň vy-

braný práve 1. jún, tento dá-
tum je na svete najobľúbenejší 
a oslavuje sa vo viac ako 21 
krajinách sveta. Úplne po 
prvýkrát vo svete bol Deň detí 
oslavovaný v San Francisku v 
spomínanom roku 1925, na 
Slovensku (a v niektorých ďal-
ších krajinách bývalého soviet-
skeho bloku) sa slávi od roku 
1952. 

 Deň za správne rozhodnutie 
tiež pripadá na 1.jún a každý si 
môže hodiť mincou. Tento deň 
siaha až do obdobia, kedy žil 
Julius Caesar. Podľa tradícií si 
Julius Caesar hodil mincu 
vždy, keď potreboval zistiť 
správne rozhodnutie. Odpove-
ďou mu bola „hlava“ na minci, 
kde bol jeho portrét.

 Medzinárodný deň nevin-
ných detských obetí agresie bol 
vyhlásený OSN v roku 1982 na 
výročie nevinných palestín-
skych a libanonských detských 
obetí izraelského vpádu do Li-
banonu teda 4.júna. Cieľom 
tohto dňa je pripomenúť ľu-
ďom, že na celom svete existuje 
veľa detí, ktoré sú obeťami fy-
zického, duševného a emoci-
onálneho zneužívania. Tento 
deň prebiehajú mnohé infor-
mačné kampane zamerané na 
ochranu práv detí.

 Svetový deň životného pro-
stredia - (World Environment 
Day) si každoročne pripomí-
name 5. júna od roku 1973 a to 
na počesť prvej konferencie 
OSN o životnom prostredí, kto-
rá sa uskutočnila v Štokholme 
(Švédsko). Zmyslom je upria-
menie pozornosti na globálne 
problémy spojená s životným 
prostredím a na spôsoby ich 
riešenia. V mnohých krajinách 
sa oslavuje prostredníctvom 
koncertov, environmentálnych 
aktivít, recyklačných a uprato-
vacích kampaní.

V najbližšie dni si pripomíname 

Kontakt: riaditel@zusvkrtis.eu, zastupkyna@zusvkrtis.eu, 
047/48 30 413, 0918 686 854.

Ak chcete vedieť pekne kresliť, spievať, skvele tancovať, 
hrať na hudobnom nástroji alebo vystupovať v divadle, 

pridajte sa k nám

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA vo V. KRTÍŠI 
pozýva všetkých záujemcov na 

PRIJÍMACIE POHOVORY,
 

ktoré sa uskutočnia v dňoch 
od 7. do 18. júna 2021 od 13.00 do 17.00 hod.

č. 5Miesto pre kupón 

Cenník Krytej plavárne
Plavecký bazén je zohriaty na 27 až 28 OC, 
malý vyhrievaný bazén má teplotu až do 32 OC.
Dospelý: 1,80 € (0,90 €)
Deti, študenti SŠ a VŠ, ZŤP a dôchodcovia: 1,30 € (0,70 €)
Imobilní + 1 člen ako doprovod: zdarma

Rodinný vstup
2 x dospelý + 2 x dieťa: 4,80 € (2,60 €), + 3 x dieťa: 5,80 € (3,10 €)
1 x dospelý  + 2 x dieťa: 3,20 € (1,90 €), + 3 x dieťa: 4,20 € (2,40 €)

Sauna: jednorázová vstupenka (90 minút) stojí 21 €.
Fitness: jednorázová vstupenka (90 minút) stojí 2,70 €.

 Permanentky 
Mesačná permanentka BAZÉNY: 14 €

Štvrťročná permanentka BAZÉNY: 39 €
Polročná permanentka BAZÉNY: 65 €
Ročná permanentka BAZÉNY: 98 €

Mesačná permanentka FITNESS TECHNOGYM: 28 €
Polročná permanentka FITNESS TECHNOGYM: 82 €

Kombinovaná permanentka BAZÉN + FITNESS TECHNOGYM + BIOKÚ-
PALISKO KRTKO: 219 €

V zátvorke sú uvedené ceny pre držiteľov Karty mesta Veľký Krtíš)
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 výrobca domácich mäsových výrobkov,

 Mäsovýroba - AMEON - Pôtor

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

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

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

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

V PREDAJNI PONÚKAME ČERSTVÉ SLOVENSKÉ MÄSO

Predstavujeme vám naše ďalšie výrobky: 

(od pondelka do piatku)

  0905 626 869

Slaninu na opekanie             a             Pôtorské ČORIZO.

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

  0918 218 942

Kozmetický a pedikérsky salón

Tešíme sa na vás!  
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