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z Veľkého Krtíša. 
Trinásty jún máš v rodnom liste 
zapísaný ako deň, keď si uzrela 

svetlo sveta. Odvtedy, už 75 rokov, 
spoznávaš svet so všetkými jeho 

krásami, starosťami aj bolesťami, ktorých 
osud každému vymedzuje určitou mierou a 

nešetrí ani Teba.  Milá Elenka, Pán Boh Ťa obdaril láskou, 
ktorú  rozdávaš svojim najbližším. Obdaril Ťa tiež 

schopnosťou, tešiť sa z pekných vecí, vnímaním dobrého, 
ktoré v ľuďoch chceš vidieť, preto sú tak radi s Tebou.  

Tiež Ťa obdaril trpezlivosťou - znášať trápenia a bolesti, 
ktoré neobchádzajú ani Teba  – no napriek tomu 

si vďačná za každý nový slnečný deň a za všetkých 
dobrých ľudí, ktorých v živote stretávaš, 

a vďaka ktorým je Tvoj život pestrejší aj veselší. 
Aj my vkladáme do Tvojej pomyselnej 

narodeninovej vázy 
kytičku úprimných narodeninových 

želaní. Pevné zdravie,  šťastie, 
rodinnú pohodu, lásku a úctu 
Ti zo srdca želá  sesternica 
EMÍLIA MORAVČÍKOVÁ  

s rodinou 

Milá oslávenkyňa 
ELENKA MARKOVÁ 

Tebe patrí tento deň, keď všetko dobré
 želáme Ti len. Nech tvoje ústa vždy len 
smejú sa a srdiečko od radosti plesá. 
Nech Ťa bolesť a smútok obchádza, 

no šťastie, zdravie a láska sprevádza.
 Je toho veľa čo si nám v živote dal, 

vo všetkom nám pomáhal. 
Ďakujeme za ochotu, vždy hľadáme

 v Tebe oporu. Len s Tebou je krajší 
náš domov, tak ži s nami ešte veľa veľa rokov!

Dňa 12. júna oslávil 60 rokov JURAJ ŠPANIEL 
z Veľkého Krtíša. Všetko dobré mu zo srdca želajú: 

         družka Gitka, rodičia Španielovci 
zo Stredných Plachtiniec, dcéry 
Renka s manželom Zdenkom

 a Julka s priateľom Maťkom, 
sladkú pusu posielajú vnúčatá 

Miška a Samko.

Všetko najlepšie, Juraj! 
 

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, 
v srdci nám zostala bolesť a tiché 

spomínanie. Odišla si nám všetkým, 
ktorí sme Ťa mali radi, odišla si bez toho,

 aby nám Tvoje ústa zbohom dali. 
Len ten, kto niekoho navždy stratí, vie, 

čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci 
stále bolí a zabudnúť nedovolí.

So smútkom v srdci sme si dňa 14. júna 
2021 pripomenuli 2. smutné výročie, ako 

nás navždy opustila naša milovaná 
Mgr. VLASTA DEMETEROVÁ, r. Fábryová

 z Veľkého Krtíša. Odišla si od nás, zostali sme v žiali, 
vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali. S láskou 

spomína smútiaca rodina.

Spomíname

Dňa 19. júna 2021 uplynulo 12 rokov, 
ako nás náhle a bez rozlúčky opustil náš drahý

 VLADKO PÜŠPÖKY 
z Veľkého Krtíša. 

Kto v srdci žije, nezomiera, preto ďakujeme 
za tichú spomienku venovanú nášmu 

milovanému Vladkovi. Prinášame Ti červené 
ruže, majú jemné lupienky. My sme do nich 

uložili naše krásne spomienky. 
Na hrob Ti ich pokladáme, je v nich jemná

 rosa a každá kvapka rosy to je naša slza. 
Keby sa tak dal vrátiť čas... Už sa však nevráti, 
čo čas vzal, ostali len spomienky a v srdci žiaľ.

 S láskou každý deň spomíname. Manželka Evka, dcéra Evka, 
švagrovci Peťo a Katka Ivaničovci, krstné deti Katka a Peťko, 

svokrovci Babkovci, rodina Malvínky Ivaničovej, 
Maťka s rodinou a Vlaďka s rodinou.

Keby sa tak dal vrátiť čas 

OPUSTILI NÁS: 20. 4. Peter Žák (*1961) z V. Krtíša; 3. 6. Mária 
Vlkolenská (*1940) zo Záhoriec; 4. 6. Peter Pišák (*1964) z V. Kr-
tíša; 4. 6. Vojtech Makó (*1974) z M. Kameňa; 6. 6. Anna Berkyo-

vá (*1953) z Bušiniec; 6. 6. Peter Jonáš (*1979) z V. Krtíša

                                                 

oslavujete krásne 
jubileum 

- zlatú svadbu,  
50 rokov spolu. 

Ste ako dva 
stromy, čo zrástli 

spolu a vytvorili 
mohutný kmeň, z ktorého

 všetci čerpáme energiu. My, Vaše deti, vnúčatá 
a pravnúčatá, Vám chceme vyjadriť našu lásku,

 poďakovanie a aj sľub, že Vás budeme chrániť 
a starať sa o Vás, pretože Vás máme veľmi radi 

a pretože si to zaslúžite

Milí rodičia, 
MÁRIA A ŠTEFAN FREČKOVCI 

50

Mottom tohtoročných osláv Svetového dňa darcov krvi, ktorý 
je dnes 14. júna je: „Daruj krv aby svet stále pulzoval.“ 
Celá kampaň zdôrazňuje, akí dôležití sú dobrovoľní darcovia 
krvi pre udržiavanie chodu sveta zachraňovaním životov a 
zlepšovaním zdravia iných ľudí. Aj my z redakcie želáme všet-
kým darcom krvi v okrese Veľký Krtíš hlavne pevné zdravie, 
aby vďaka svojim vysoko ľudským činom – darovať svoju krv 
– pomáhali zachraňovať životy iných ľudí a prinavracať im 
zdravie. 
                        S ÚCTOU A VĎAKOU REDAKCIA POKROK 

Svetový deň darcov krvi
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B. Gröhling si tu azda nevydý-
chol ani na minútu a krátka 
prehliadka školy sa mierne, no 
opodstatnene predĺžila. Môže 
za to fakt, že vedenie Spojenej 
školy sa snaží zapájať do viace-
rých projektov, vďaka ktorým 
na škole vznikli špičkovo vyba-
vené triedy, učebne či dielne od-
borného výcviku. Po prehliad-
ke školy vznikol priestor aj na 
diskusiu zástupcov ministerstva 
so zriaďovateľom a vedením 
školy. Minister školstva Brani-
slav Gröhling, riaditeľ odboru 
školstva na BBSK Ing. Miro-
slav Martiš, riaditeľka Spojenej 
školy Mgr. Mária Žišková a 
ďalší členovia delegácie i pri-
zvaní hostia sa rozprávali pri 
chutnej káve, ktorú im pripra-
vili tretiaci v odbore čašník. Sa-
mozrejme, ako to býva na tejto 
škole zvykom, nechýbalo ani 
chutné občerstvenie, ktoré v 
neďalekej kuchyni, učebni od-
borného výcviku, pripravili bu-
dúci kuchári. Priateľská disku-
sia prebehla v odbornej učebni 
pre odbory čašník / servírka. 
Človek, ktorý tu bol ale prvý-
krát, by si pomyslel, že sa na-
chádza v modernej kaviarni – 
prvotriedne a vkusné profesi-
onálne vybavenie učebne oslo-
vili aj B. Gröhlinga.
Okrem chutného občerstvenia 
a osviežujúcich miešaných ná-
pojov si miestni študenti pre 
ministra pripravili ešte jedno 
prekvapenie navyše. Viac nám 
o ňom povedala riaditeľka ško-
ly Mgr. M. Žišková: „Torta s je-
ho fotografiou bol prvotne môj 
nápad, nakoľko aj do cukrár-
skej výroby chcem zaviesť vy-
moženosti  3D tlače. Pred pani 
majsterkou odborného výcviku 

som to spomenula a spoločne 
sme dospeli k riešeniu. Pani 
majsterka pohotovo zareagova-
la a upiekla so žiakmi obľúbe-
nú tortu podľa rodinnej recep-
túry. Najťažší bol výber foto-
grafie, ktorá by bola pre pána 
ministra typická. Okuliare vza-
du na krku, vpredu na hrudi a 
rúško. Verím, že keď príde na-
budúce, vytlačíme už fotku bez 
rúška a na vlastnej tlačiarni.“ 

Ako riaditeľka strednej školy 
pokračovala, na začiatku náv-
števy mala zmiešané pocity. Bo-
lo to najmä preto, že ministrovi 
sa niektoré učebne zdali malé.
„Odborné a jazykové učebne 
sú totiž zariaďované pre maxi-
málny počet žiakov v skupine 
15. Pán minister bol prekvape-
ný vybavením učební počítačmi 
APPLE, o čom svedčí jeho kon-
štatovanie: „Takéto počítače ne-
máme  ani na ministerstve.“ 
V nadštandardne vybavených 
učebniach logistiky a manaž-
mentu sa stretol s vedením JA 
študentskej firmy Shkeit!, kde 
mu žiaci odprezentovali svoju 
činnosť. Taktiež ho zaujalo  zre-
konštruované pracovisko prak-

tického vyučovania slúžiace 
čašníkom, barmanom a baris-
tom, ktoré v budúcnosti môže 
slúžiť aj verejnosti. Naši žiaci tu 
pripravili pre pána ministra 
kávu, ktorá mu veľmi chutila a 
prácu žiakov ocenil  slovami: 
„Takú dobrú kávu mi počas 
návštev regiónov  nikde ne-
spravili.“  Predstavili sa mu  
cukrárky, kuchári, praktické 
ženy, murári, stolári, stavebná 

výroba a čašníci. Každá profe-
sia ukázala v čom spočíva jej 
čaro, jej veľký potenciál do bu-
dúcna,“ pokračovala Mgr. M. 
Žišková. Po ukončení návštevy 
sme sa s riaditeľkou rozprávali 
a opýtali sme sa jej na niekoľko 
otázok ohľadom návštevy. Zau-
jímal nás obsah diskusie i poci-
ty, ktoré mala počas návštevy.

 Ako ste sa vy, kolegovia, ko-
legyne a žiaci pripravovali na 
návštevu ministra? Bola to 
prvá návšteva ministra školstva 
na vašej škole?
„Keď má prísť na návštevu do 
školy minister školstva, sú to 
vždy určité očakávania, napätie 
i zodpovednosť. Nebolo to ináč 
ani teraz. V histórii našej školy  
je to už druhý minister škol-
stva, ktorý k nám zavítal.
Okrem neho sme u nás privítali 
v minulosti už aj štátneho ta-
jomníka rezortu školstva a 
ministra financií SR. Na takúto 
vzácnu návštevu sa nedá  ne-
pripravovať. Keď sme sa v pe-
dagogickom kolektíve dozvedeli  
správu o ministrovej návšteve 
našej školy, potešili sme sa. Pre-
mýšľali sme nad tým, ako ešte 
vylepšiť a skrášliť priestory 
školy a podoťahovať niektoré 
veci. Súčasní žiaci ostali veľmi 
prekvapení, pretože doteraz eš-

te nemali príležitosť osobne  
stretnúť popredného člena 
vlády. Ich prekvapenie pretrvá-
valo aj počas vzájomného osob-
ného stretnutia. Mnohí boli 
veľmi tichí, čo inokedy u nich 
nie je obvyklé. Bariéru prelomil 
sám pán minister, ktorý si s 
nimi ochotne urobil „selfie“.“

 Ako hodnotíte priebeh náv-
števy?
„Priebeh návštevy ministra 
školstva v našej škole celkovo 
hodnotím veľmi pozitívne. Na-
priek mojim prvotným obavám 
bol pán minister veľmi priateľ-
ský a empatický i k učiteľom a 
aj žiakom. Sme moderná škola 
s erudovaným pedagogickým 
kolektívom, inovatívnymi ná-
padmi a metódami vyučovania. 
Žiaľ, je využitá iba  50% kapa-
cita. Mládež láka internát, mož-
nosť „lepšieho“ trávenia voľné-
ho času, vymanenie sa spod 
kontroly rodičov. Veľa žiakov z 
nášho okresu odchádza do 
iných okresov aj za takým od-
borom, ktorý sa  tiež vyučuje 
na veľmi dobrej úrovni  v našej 
škole. Touto cestou chcem po-
zvať rodičov a žiakov do našej 
školy, aby sa presvedčili, že 
žiaci aj tu dostanú adekvátne 
vzdelanie v nadštandardne a 
moderne vybavených učeb-
niach s kolektívom tvorivých 
učiteľov.“

Ministra prekvapenie potešilo, upútalo ho špičkové vybavenie učební
Pravidelnému čitateľovi nášho týždenníka určite neušlo, že v druhý júnový deň navštívil štyri školy v 
našom okrese minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Na dvoch stranách sme 
sa tomu venovali v minulotýždňovom POKROKu č. 23. Po troch návštevách základných škôl v Dol-
nej Strehovej, Čebovciach a Veľkom Krtíši, navštívil minister aj Spojenú školu v Modrom Kameni. 
Delegácia z Bratislavy tu zakončila svoj pracovný program v našom okrese a organizátori návštevy sa 
pravdepodobne držali hesla „to najlepšie nakoniec“.

Pri návšteve učebne anglického jazyka bol minister milo prek-
vapený. Povedal, že takéto vybavenie nemajú ani na ministerstve.

Nie každý študent si môže povedať, že obsluhoval ministra školstva.

(Pokračovanie na str. 18)

Riaditeľka školy Mgr. Mária 
Žišková s ministrom školstva. 
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Ako prví sa zjavili fotografi. 
V piatok 28. mája 2021 prices-
tovali z blízkeho aj širšieho 
okolia popasovať sa s tohtoroč-
nou témou Fotozrazu - works-
hopu pre fotografov. Témou bol 
portrét - inscenovaná fotografia 
a účastníci rozdelení do dvojíc 

pod lektorským dohľadom vy-
tvárali takmer profesionálne 
portrétne fotografie s myšlien-
kovým odkazom podľa vlast-
ného uváženia. Pod pajtou sa 
premietali aj ukážky z tvorby 
profesionálov  a vlastné foto-
grafie profesionálneho lektora 

Miroslava Zaťka. Na konci 
druhého dňa sa spoločne pre-
zentovali výsledky ich snaženia 
a výber toho najlepšieho sa pri-
pravuje do tlače. Výstavu vám 
ponúkneme v najbližšej možnej 
dobe v našom meste.

Všetkým naokolo bolo hneď 
jasné, že na ,,Brlošovej chyžke” 

zase prebieha workshop. Zase 
sa tam zbieha partia ,,bláznov” 

ochotných vymeniť sedenie pri 
televízore za montérky a miesto 
zaslúženej nudy či piva chytajú 
do rúk nástroje predkov. O čo 
im ide?
Človek moderný potrebuje od-
dych aktívny. Tradičná archi-
tektúra potrebuje údržbu. Skú-
senosti a remeselné zručnosti 
predkov potrebujú nasledovní-
kov a kontinuitu. Tieto tri 

muchy dokázal majster Ján Br-
loš zabiť jednou ranou - works-
hopom. Na jednom mieste a v 
jeden čas, 28. a 29. mája 2021, 
ste mohli vidieť aktívne oddy-
chujúcich manažérov, študen-
tov a robotníkov zoskupených 
do úderných pracovných kolek-
tívov. Bolo vidieť mladých po-
máhať a učiť sa od starých 
majstrov remesla. A vidieť 
chyžku meniť sa do pôvodnej 
podoby ako za svojich starých 
zlatých čias.
Podarilo sa to vďaka nadšeniu 
všetkých zúčastnených, skúse-
nostiam a ochote lektorov, ale 
hlavne Jánovi  Brlošovi, ktorý 
to všetko vymyslel, umožnil, 
dotiahol do konca a hlavne 
všetkých nakazil svojou pra-
covnou aktivitou a nadšením. 
Unavení na tele, no oddýchnutí 
na duchu sa rozchádzali noví 
tesári a murári do svojich kan-
celárií a iných zamestnaní s 
pocitom zmysluplne a užitočne 
stráveného víkendu. 
        
       Dovidenia o rok, priatelia. 

Tradičné staviteľstvo na Hrušove
Ako za starých dobrých čias sa ozývalo na hrušovských lazoch 
zvonenie tesárskych sekier a kladív, zvuky lámania kameňa, 
miešania hliny a prepletania lieskových prútov. Pracovné pokriky 
a povely sa miešali so smiechom a spevom jarných vtákov. 

Víkend na dedine...

Dedina Dolné Strháre zažila ďalší víkend v znamení kultúry. Prichádza jar, epidémia sa tvári, že je 
na chvíľu na ústupe a prvé lastovičky v podobe kultúrnych podujatí  sa začínajú kde-tu objavovať. 
Jedny z prvých sa zjavili aj u nás. Trochu nesmelo, ale nejako začať treba.

-MARTIN SITÁR, HIOS Veľký Krtíš -

V utorok 1. júna zastavili poli-
cajti z Veľkého Krtíša v obci 
Čebovce osobné auto a 59-roč-
ného vodiča vyzvali, aby sa 
podrobil dychovej skúške. Pri 
prvej nafúkal 1,27 promile, pri 
druhej 1,33 a pri tretej skúške 

až 1,40 promile alkoholu.
Nedisciplinovanému vodičovi 
bola obmedzená osobná slobo-
da a bolo voči nemu vznesené 
obvinenie z prečinu ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky. 
Po pobyte v policajnej cele si na 

súde, v super rýchlom konaní, 
následne vypočul svoj trest.
„Okresný súd Veľký Krtíš v 
stredu 2. júna 2021 vydal trest-
ný rozkaz, ktorým uznal vin-
ným obvineného Aladára H. z 
prečinu ohrozenia pod vplyvom 
návykovej  látky, za čo mu ulo-
žil peňažný trest vo výške 400 
EUR a pre prípad, že by bol vý-
kon peňažného trestu úmyselne 
zmarený, mu ustanovil náhrad-
ný trest vo výmere 2 mesiace. 

Zároveň mu uložil trest zákazu 
činnosti vedenia motorových 
vozidiel akéhokoľvek druhu v 
trvaní 18 mesiacov. 
Rozhodnutie zatiaľ nie je prá-
voplatné, obvinený sa vzdal 
práva podať odpor avšak 
prokurátor si ponechal lehotu,“ 
povedala nám hovorkyňa kraj-
ského súdu JUDr. Mgr. Nina 
Uhrovičová.

Nafúkal takmer poldruha promile

V nedeľu 30. mája 2021 ich vys-
triedali maliari. Vykročili po 
stopách nášho známeho rodáka - 
,,maliara Novohradu” Ľudovíta 
Kubániho. Jeho osobnosť a his-
tóriu plnú zaujímavých spomie-
nok nám priblížila naša kroni-
kárka, Vierka Draková, za čo jej 
pekne ďakujeme. Lektor, Ivan 
Slovenčák - pedagóg z Banskej 
Štiavnice, sa tiež kvalitne pripra-
vil a po krátkych názorných 
ukážkach sa pristúpilo k téme 
dňa - krajinomaľbe. Námetom 
bola autentická vidiecka kulisa 
sedliackeho dvora. Krátka vý-
stava s vyhodnotením na záver 
ukázala, že to nebola márna 
snaha a výsledky sa vám tiež po-
kúsime predstaviť formou vý-
stavy.
Poďakovanie za príjemný ví-
kend a spoluprácu patrí tiež 
účastníkom, lektorom, obci Dol-
né Strháre a OZ Nazri, ktoré nás 
hostilo vo svojich nevšedne luk-
ratívnych priestoroch. 

-MARTIN SITÁR, HIOS Veľký Krtíš -

Napriek tomu, že vedel, že šoférovať pod vplyvom alkoholu môže 
mať tragické následky, aj tak sadol za volant opitý. Podľa vy-
konanej dychovej skúšky dokonca vyplynulo, že pil už ráno. 

-ŠK, zdroj: KR PZ BB-
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Aj keď v tomto roku v našom 
okrese výrazná rekonštrukcia 
ciest II. a III. triedy neprebeh-
ne, plánuje sa nimi pokračovať 
v roku 2022. V roku 2020 kraj 
opravil v našom okrese takmer 
15 kilometrov ciest.
„Kvalitné cesty sú jedným zo 
základných predpokladov pre 
rozvoj kraja. Bez vyhovujúcej 
cestnej siete je náročné prilákať 
investorov, ktorí vytvoria nové 
pracovné miesta a dajú tak ľu-
ďom možnosť nájsť si prácu 
bez potreby sťahovať sa. Na-
šim cieľom bolo a stále je vy-
tvoriť z kraja dobré miesto pre 
život, kde chcú mladí ľudia žiť 
a zakladať si rodiny. K tomu, 
okrem iných vecí, potrebujeme 

aj dobré cesty,“ povedal predse-
da BBSK Ján Lunter. Ten upo-
zornil aj na to, že kraju sa po-
darilo po rokoch, kedy boli eu-
rópske peniaze pre BBSK za-
blokované, získať z eurofondov 
takmer 36,4 milióna eur práve 
na rekonštrukcie ciest a mostov. 
„V rámci IROP I plánujeme 
začať s rekonštrukciami ešte v 
tomto roku. Pôjde celkovo o re-
konštrukciu 83,108 kilometrov 
ciest, v rámci ktorej zrekon-
štruujeme aj 27 mostných ob-
jektov. V budúcom roku začne-
me rekonštruovať ďalších 38 
kilometrov ciest a 27 mostov v 
rámci IROP II,“ povedal Ján 
Lunter.
Podľa župana je v pláne na ten-

to rok aj začiatok rekonštrukcie 
v úseku cesty II/585 Pôtor – 
Dolná Strehová – Lučenec a 
II/591 cestný násyp pred obcou 
Horný Tisovník. 
„Z eurofondov máme počas 
tohto a budúceho roka v pláne 
začať rekonštrukcie ciest v cel-
kovej dĺžke 121,263 kilomet-
rov,“ doplnil banskobystrický 
župan. Okrem toho prejde do 
konca leta v kraji rekonštrukci-
ou aj ďalších 65,5 kilometrov 
ciest I. triedy za takmer 20 mili-
ónov eur, ktorú pripravuje a fi-
nancuje vláda.

Opravou prejde aj
 náš tzv. južný ťah 

V tomto roku sa okrem spomí-
naného úseku pri Dolnej Stre-
hovej s výraznejšími prácami 
na cestách, o ktoré sa stará 
kraj, nepočíta. Na druhej 
strane ale župa plánuje opravo-
vať v našom kraji aj ďalšie 
úseky ciest, no zhotovitelia 
opráv sa musia tento rok ešte 
vysúťažiť. Medzi úsekmi, ktoré 
budú tento rok súťažené, a v 
roku 2022 by mohli teda byť 
opravované, je aj viac ako je-
den kilometer cesty za Čebov-
cami v smere na Slovenské 
Ďarmoty, kilometer cesty pri 
Veľkej Čalomiji, 650-metrový 
úsek za Malým Krtíšom v 
smere na Bušince či 3,8 kilo-
metra južného ťahu smerom 
na Šahy - cesty II/527 medzi 
Kolárami a Kosihami nad Ip-
ľom. Predpokladá sa, že spolu 
6,467 kilometrov sa opraví za 
2,71 milióna EUR.
                   - ŠK, zdroj: BBSK -

V pláne je oprava ďalších ciest 
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pokračuje v historic-
ky najväčšej rekonštrukcii cestnej siete na svojom území. Do kon-
ca tohto kalendárneho roka tu budú môcť motoristi využívať tak-
mer 560 kilometrov zrekonštruovaných ciest, do ktorých išlo z 
vlastného rozpočtu župy viac ako 57,4 milióna EUR. 

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  

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

TRAKTORISTU

Paškvil pre dvoch hercov so živou hudbou a piesňami. 
Na motívy hry Jánošík! Od Jozefa Mokoša upravil a hrajú: 
Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec 

Potulné dividlo J+T: Legenda (Jánošikowa?)



cukrárne bude zameraná na 
regionálne špeciality vrátane 
gaštanových pochúťok. Cuk-
ráreň bude v hradnom areáli 
po celý rok prístupná aj širokej 
verejnosti. Obnovené budú aj 
priestory vinárskej expozície so 
sezónnymi ukážkami spracova-
nia hrozna. Rekonštrukcia 
severného krídla barokového 
kaštieľa sa začne po ukončení 
prebiehajúceho verejného ob-
starávania zhotoviteľa staveb-
ných prác a podpise zmluvy s 
vybraným uchádzačom. Bude 
trvať 15 mesiacov od podpisu 
zmluvy, pričom predpokladané 
obdobie je od septembra 2021 
do konca roka 2022. Plánovaný 
termín ukončenia projektu je 
30. apríl 2024.  Múzeum je a aj 
počas ďalších prác bude v plnej 
prevádzke. Do 30. júna tohto 
roku je počas opravy strechy 
uzavretá expozícia hračiek pre 
ochranu múzejných exponátov. 
Ostatné expozície a výstavy sú 
prístupné. Pre návštevníkov sú 
pripravené špeciálne návštev-
nícke trasy mimo staveniska. 
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Dňa 21. mája 2021 bol otvára-
cou konferenciou odštartovaný 
projekt HraMoKaPlus – Ob-
nova priestorov barokového 
kaštieľa na hrade Modrý Ka-
meň pre tradície slovenského 
hračkárska a bábkarstva v 
remeselných dielňach, výrobu a 
predaj regionálnych produktov. 
Projekt získal grant z Islandu, 
Lichtenštajnska a Nórska pro-
stredníctvom Grantov EHP vo 
výške 999 864.
Na realizácii projektu v rámci 
programu „Podnikanie v oblas-
ti kultúry, kultúrne dedičstvo a 
kultúrna spolupráca“ sa podie-
ľa Ministerstvo investícii, regi-
onálneho rozvoja a informati-
zácie Slovenskej republiky ako 
správca programu spolufinan-
covaním vo výške 142 481 €. 
Prijímateľ grantu – Slovenské 
národné múzeum prispieva z 
vlastných zdrojov sumou 49 
993 €. 
Keďže pandémia nás pripra-
vila o možnosť osobného kon-
taktu, účastníci konferencie sa 
stretli v on-line priestore.
 HraMoKaPlus - rekonštrukcia 
severného krídla barokového 
kaštieľa nadväzuje na projekt 
HraMoKa - obnova východné-
ho krídla barokového kaštieľa, 
podporeného z prostriedkov 
EHP a Nórska. Rekonštrukcia 
sprístupní návštevníkom hradu 
Modrý Kameň aj priestory 
doteraz nesprístupňované. 
Konferenciu otvorili slávnost-
ným príhovorom generálny ria-
diteľ SNM Branislav Panis, 
veľvyslanec Nórskeho kráľov-
stva v SR Terje Theodor Ner-
vik, slovenské veľvyslanectvo v 
Osle zastupovala ekonomická 
diplomatka Alexandra Dubas a  
Ministerstvo investícii, regio-
nálneho rozvoja a informatizá-
cie Slovenskej republiky vedú-
ca Oddelenia správy progra-
mov, Odboru grantov EHP a 
Nórska Jana Dacková. Riadi-
teľka múzea Helena Ferencová 
vo svojom príspevku „O hrade 
a múzeu“ oboznámila účast-
níkov konferencie s miestom 
realizácie projektu – s hradom 
Modrý Kameň, s prácou a s 
cieľmi špecializovaného múzea. 
Hradológ Michal Šimkovic vo 
svojom príspevku prezentoval 
výsledky stavebno-historického 
výskumu hradu Modrý Kameň 
v súvislosti s jeho stavebným 
vývojom  od jeho vzniku v 13. 

storočí. Hlavným zámerom je 
obnova severného krídla s cie-
ľom vytvoriť reprezentatívne 
priestory pre aktivity miestnej 
komunity a návštevníkov mú-
zea. Štúdiu a projekt stavebnej 
obnovy pamiatky predstavila  
koordinátorka projektu Janet-
ta Hudecová. 
Na zrealizovaní projektu sa bu-
dú spoločne  so SNM – Múze-
om bábkarských kultúr a hra-
čiek na hrade Modrý Kameň 
spolupodieľať traja projektoví 
partneri: 
Kulturproduksjoner, Hamar v 
Nórsku; Vysoká škola múzic-
kých umení –  Katedra bábkar-
skej tvorby Divadelnej fakulty 
VŠMU a Ústredie ľudovej 
umeleckej výroby. V múzeu 
plánujú spoločné živé umelecké 
aktivity spojené s tradíciou slo-

venskej ľudovej hračky, vý-
chovno-vzdelávacie pôsobenie 
bábkového divadla na deti a 
mládež, aktívnu  účasť návštev-
níkov múzea pri výrobe dreve-
ných hračiek a artefaktov báb-
kového divadla – bábok, scéno-
grafických prvkov, divadielok.  
Súčasťou projektu je aj prezen-
tácia regionálnych a miestnych 
tradícií v obnovených priesto-
roch severného krídla baro-
kového kaštieľa. 
Plánovaná rekonštrukcia sever-
ného krídla zásadnou mierou 
posunie život nášho múzea a 
národnej kultúrnej pamiatky. 
Vytvoríme nové kreatívne, od-
dychové aj reprezentatívne 
priestory pre aktivity miestnej 
komunity aj pre návštevníkov 
múzea. Projekt prinesie ob-
novenie pôvodnej architektúry 
kaštieľa, nové fasády a okná, 
nové sociálne zariadenia, vstup-
nú pokladňu pre návštevníkov 
s predajňou suvenírov, literatú-
ry a propagačných materiálov, 
bábkarskú a hračkársku reme-
selnú dielňu a najmä múzejnú 
cukráreň Castanea. Ponuka 

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Ka-
meň pokračuje vďaka finančnej podpore z finančného mecha-
nizmu EHP v obnove a revitalizácii svojich priestorov a rozširo-
vaní svojej činnosti a služieb návštevníkom.

Vizualizácia obnovy barokového 
kaštieľa na hrade Modrý Kameň. 

Hrad bude opäť krajší

Viac informácií o pripravovaných  aktivitách sa dozviete 
na  047 24 54 100 a na www.hradmodrykamen.sk. 

Odporúčame tiež sledovať naše noviny a acebukovú stránku POKROK, kde vás budeme informo-
vať o všetkých aktuálnych kultúrnych ponukách. 

Modrokamenská
hudobná slávnosť

Prosíme návštevníkov

Prázdniny 
na hrade 

Za Pokladmi
 Slovenska 

Dňa 20. júna 2021 zaznejú vo Veľ-
kej Palote virtuózne diela klasiky v 
úpravách pre cimbal a nekonvenč-
né úpravy slávnych piesní Schu-
berta, Schumanna, Dvořáka či Ra-
vela. Na dvoch koncertoch budú 
účinovať Marcel Comentant (cim-
bal), Juraj Adamučšin (spev), Pe-
ter Zagar (elektrický klavír), 
Bibiána Bieniková (klarinet) a La-
dislav Fančovič (saxofón). S umel-
cami vystúpi aj žiak ZUŠ vo Veľ-
kom Krtíši Michal Bartko so 
skladbou pre akordeón. 

Denný zábavno – náučný 
tábor určený pre deti od 6 
– 12 rokov organizovaný 
v troch turnusoch: 12. júl  
2021 – 15. júl 2021, 19. júl  
2021 - 23. júl 2021 a 9. au-
gust 2021 – 13. august 
2021. Tábor prebieha od 
pondelka do piatka v čase 
od 7.00 – 17.00 hod. De-
ťom zabezpečujeme celo-
dennú stravu, pitný režim 
a program.

Dňa 15. júla 2021 pripravujeme 
podujatie s cieľom predstaviť 
troch zaujímavých hostí a tri 
zaujímavé témy. Slovensko je 
krajina, ktorej patrí popredné 
miesto v počte hradov a zám-
kov. A práve spropagovanie 
týchto historických pamiatok je 
témou projektu Za Pokladmi 
Slovenska. Pozývame vás na ta-
lkshow spojenú s tvorivým 
workshopom na nádvorí hradu. 
O zábavu na hrade aj v kaštieli  
sa postará hradný škriatok.  

HRADNÁ  KULTÚRNA  LETNÁ  PONUKA
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V tomto roku si spoločnosť Ví-
no Natural Domin & Kušický 
pripomína 30. výročie založe-
nia. Firmu s pôvodným náz-
vom Natural Alimentaria zalo-
žil Ing. Ján Domin v roku 1991. 
Pri tejto príležitosti sa v novo-
zrekonštruovaných priestoroch 
firmy stretla asi tridsiatka po-
zvaných hostí, ktorých sem po-
zvali pokračovatelia myšlienky 
biologického vinárstva – Diana 
a Tibor Kušickí. 
„Na podujatie sme sem pozvali 
ľudí, s ktorými firmu môj svo-
kor zakladal a s ktorými spolu-
pracoval. Spolupracoval napr. s 
viacerými poľnohospodársky-
mi družstvami z celého Sloven-
ska, ktoré boli už v tých rokoch 
ochotné vyrábať poľnohospo-
dárske výrobky v bio kvalite,“ 
hovorí nám po podujatí T. Ku-
šický. Prišli. Prvý kontrolór bio 
potravín na Slovensku, bývalí 
ko-legovia, šéfredaktorka od-
borného časopisu Vinič a víno, 
ale aj spoluautori knihy Hrozno 
a víno ekologicky. Ako pokra-
čuje T. Kušický, do V. Krtíša 
prišiel v sobotu 28. mája aj bý-
valý predseda JRD Dačov Lom 
Ing. Anton Macko, ktorý v na-
šom okrese produkoval aj bio 
jačmeň najvyššej kvality. 

„Tridsať rokov od založenia 
spoločnosti si prišiel s nami pri-
pomenúť aj pán doktor Paľko 
Dubček, syn Alexandra Dub-
čeka. Dozvedeli sme sa, že k na-
šim vínam sa dostal vo vinoté-
kach v Bratislave a obľúbil si 
ich,“ dopĺňa k významným hos-
ťom Tibor Kušický, ktorý nám 
ukazuje kalendár – dar od 
politikovho syna.
Podujatie by sa uskutočnilo v 
úzkom kruhu aj nebyť pandé-
mie. 
„Plánovali sme to takto už dlh-
šie, nechceli sme z toho robiť 
šou,“ povedal Tibor Kušický. 
Počas rozhovoru musel opera-
tívne riešiť aj prebiehajúcu re-
konštrukciu priestorov spoloč-

nosti, preto sa v odpovediach 
na naše otázky striedal so sy-
nom Davidom. 
„Po privítaní hostí mala moja 
manželka príhovor, v ktorom 
spomínala, bilancovala a aj na-
hlas premýšľala nad ďalšími 
perspektívami. Následne nám 
Peter Cmorik zaspieval niekoľ-
ko piesní, z ktorých jednu zložil 
pre nás. Počas podujatia sme 
slávnostne odhalili drevenú 
podobizeň Ing. Jána Domina, 
ktorú pre nás vyrobil rezbár 
Ladislav Balga z Čeboviec. Je 
umiestnená hneď pri vchode do 
spoločnosti“ opisuje T. Kušický. 
Šikovné ruky L. Balgu si rodina 
Kušických nevybrala náhodou 
– L. Balga totiž v minulosti 

pracoval v JRD Nenince ako 
technik a s prácou Ing. Domina 
bol vtedy spätý. Popoludnie ná-
sledne pokračovalo rozhovormi 
medzi prítomnými, ktorí sa vo 
Veľkom Krtíši mohli stretnúť 
po dlhých rokoch. Viacerí boli 
podľa slov Kušických pozván-
kou milo prekvapení a všetci do 
vinárstva radi prišli. 
„Sme veľmi spokojní, ako to 
dopadlo. Ľudia nám na druhý 
deň písali, že sú radi, že sme ich 
pozvali, že si to vážia. Niektorí 
kvôli nám cestovali do Veľkého  

Krtíša aj dvesto kilometrov,“ 
hovorí Tibor Kušický. 
Biovinárstvo  Domin & Kušický 
môžete navštíviť aj na blížiacich 
sa júnových podujatiach. 

Len tá vinička sa odvďačí, ktorej 
 dobré ráno aj dobrý večer zaželáme 

Túto vetu povedal redakcii POKROK v roku 1982 Ing. Ján Domin počas redakčnej besedy s vy-
bratými odborníkmi, ktorí sa rozprávali o problémoch intenzifikácie výroby hrozna. „Vinič je 
vari najnáročnejšou poľnohospodárskou plodinou, ktorá sa nesadí len na jeden rok, ale mini-
málne na štvrťstoročie. Kto pri výsadbe niečo zanedbá, ťažko to neskôr opraví,“ pokračoval vte-
dy 37-ročný inžinier.

Diana Kušická, dcéra zaklada-
teľa vinárstva, pri príhovore. 

Na podujatie bol pozvaný aj Pavel Dubček, ktorý si biovína 
z Veľkého Krtíša obľúbil. Na fotografii s Tiborom Kušickým.

Kultúrnou vložkou podujatia bolo vystúpenie rodinného priateľa Petra Cmoríka.  

Drevená podobizeň Ing. J. Do-
mina a jej autor L. Balga.

(Pokračovanie na str. 9)
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V sobotu 19. júna a následne aj 
o týždeň neskôr, v piatok a so-
botu 25. a 26. júna budú otvo-
rené pivnice v našom regióne – 
kým najprv v rámci Veľkokr-
tíšskej vínnej cesty, na konci 
mesiaca v rámci Hontianskej 
vínnej cesty.

 Predbehol 
dobu o 30 rokov 

Hostí z celého Slovenska potešil 
aj David, najmladší člen vinár-
stva. Vo firme dostal priestor, 
po odbornom vysokoškolskom 
štúdiu v Brne a práci vo Wine 
bare získal vedomosti a skúse-
nosti, ktoré dnes pretavuje do 
nových produktov a projektov. 
Vinárstvo ich exportuje už aj 
do Japonska či Belgicka, ale aj 
susedného Česka či Poľska. 
„Vyrábam limitované série nie-

ktorých vín, napr. perlivé či ta-
ké, ktoré zrejú v tzv. betóno-
vom vajíčku, Betón je totiž ne-
utrálny a chuti vín nič nedodá-
va. Veľký záujem o ne je najmä 
v Japonsku,“ hovorí David Ku-
šický. Okrem toho chce vo veľ-
kokrtíšskych viniciach rozvíjať 
aj biodynamické hospodárstvo. 
„Určite by to schvaľoval aj 
dedo, ktorý takúto formu hos-
podárstva spomínal už pred 20 
rokmi. Keď sa dnes začítame 
do jeho starých myšlienok, ve-
del, že to má potenciál, no v 
tom období  si tými modernými 
myšlienkami nevedel získať 
milovníkov vína, ani ďalšie 
publikum. Určite predbehol do-
bu o 30 rokov. My sme vtedy 
tiež nechápali to, aký bol pro-
gresívny a až teraz objavujeme 
jeho staré články,“ pokračuje o 
výnimočnosti svojho svokra Ti-
bor Kušický.
D. Kušický nám povedal viac aj 
o tom, aké novinky pribudli vo 
vinárstve v ostatných týždňoch, 

na čom sa pracuje a ako vybe-
ral názvy a etikety pre svoje li-
mitované edície vín. Jeho otec 
nám zase povedal viac o tom, 
ako sa pandémia prejavila na 

odbyte, ako hodnotí pomoc 
štátu a v budúcom čísle sa 
vrátime aj k míľnikom spoloč-
nosti, ktorú v roku 1991 založil 
Ing. Ján Domin.

O rodinnom biovinárstve sa viac dočítate aj v budúcom čísle.

-Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI, foto:  PR, LUCIA SEMENÍKOVÁ -

(Dokončenie zo str. 8)

So žiadosť o pomoc sa na za-
kladateľa združenia obrátila v 
ostatných týždňoch aj rodina 
Ing. Petra Augustína, PhD., 
ktorý má korene v hontian-
skej obci Hrušov. Ako nám 
povedala mama Ing. P. Augus-
tína, PhD. a stará mama šesť-
ročného Peťka, ktorému po-
moc smeruje, starostlivosť o 
jej vnuka je nesmierne nároč-
ná. „Epileptické záchvaty sa u 
neho prejavili už keď mal 
osem a pol mesiaca, no Peťko 
je farmakorezistentný, a tak 
lekári skúšali rôzne lieky i 
hormonálnu liečbu. Tá mala 
účinok len pár dní,“ hovorí 
Ing. Mária Augustínová, Peť-
kova starká. Ako pokračovala, 
Peťkova rodina sa po roku a 
pol od lekárov v Prahe do-
zvedela, že Peťko trpí veľmi 
vzácnym genetickým ochore-
ním spôsobeným mutáciou 
CDKL5 génu vyskytujúcim sa 
na X chromozóme. Je to ocho-
renie podobné Rettovmu syn-
drómu a v niektorých sme-
roch aj autizmu a ústi do veľ-
mi skorého nástupu ťažko 
kompenzovateľných epileptic-

kých záchvatov a vážneho po-
škodenia vývoja centrálnej 
nervovej sústavy. „Dennoden-
né epileptické záchvaty, prob-
lémy so spánkom, zastavený 
mentálny rozvoj, slabá moto-
rika. Peťko tiež nelozí, necho-
dí, nerozpráva, nedokáže sa 
sám najesť, napiť, vypýtať na 
WC,“ opisuje zdravotné kom-
plikácie jej vnuka Ing. M. 
Augustínová.
OZ Hlas srdca prispelo sumou 
1 000 EUR na Peťkove reha-
bilitácie, terapie a tiež zdra-
votnícke pomôcky. Dokopy 
tak rodinám z nášho okresu 
pomohlo už sumou takmer 30-
tisíc EUR. 
„Občianskemu združeniu Hlas 
srdca za finančnú pomoc veľ-
mi pekne ďakujeme. Ich po-
danú ruku si veľmi vážime a 
ešte raz im chceme aj touto 
cestou vysloviť veľkú vďaku,“ 
dodala na záver Ing. Mária 
Augustínová.
           - ŠK, foto: archív P. A. -

OZ Hlas srdca pomohlo Peťkovi 

 Chcete pomôcť aj vy?  Ak by ste Peťkovi Augustínovi chceli po-
môcť aj vy, pomoc adresujte Občianskemu združeniu ANJELIK, Jána 
Poničana 5, 841 08 Bratislava, č. ú. SK18 8330 0000 0026 0151 7362. 

Aj keď sa vlani stretnutie podporovateľov Občianskeho združenia 
Hlas srdca, ktoré už od roku 2017 pomáha najmä chorým detič-
kám, konať nemohlo, v poskytovaní pomoci pokračuje naďalej. 
Už tretie spoločné stretnutie sa malo znovu konať v Zámockom 
hoteli Galicia Nueva, no plány organizátora Vojtecha Szumu 
narušila pandémia. Stretnutie sa tak odložilo a pravdepodobne sa 
bude konať v septembri tohto roka.
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nova si premietam spomien-
ky na náš spoločne prežitý 

čas. Vraj si bol natoľko sklama-
ný, keď som prišla na svet na-
miesto vytúženého syna, že si sa 
tri dni nepozrel na mňa, ani 
nehovoril s maminkou, lenže ja 
dobre viem, že si miloval práve 
mňa od prvej chvíle, keď si sa o 
mne dozvedel. S maminkou si 
vytvoril v jednoduchej bírešskej 
chyži lá-skyplný bezpečný do-
mov, kde som pri mojich dvoch 
sestričkách mala miesto aj ja. 
Boli staršie odo mňa a ja som 
bola ich milovanou bábikou. 
Nehovoril si, že ma ľúbiš, ale ja 
som videla lásku v Tvojich 
očiach a skutkoch. Bol to taký 
dobrý pocit, keď si zľahka polo-
žil svoju mozoľnatú ruku na 
moje plece, pohladil po vlás-
koch. Pozerala som, ako pohá-
ňaš ťahajúci voz naložený  kan-

vami s mliekom, ktoré si niesol 
do mesta. Zvykol si ma vyložiť k 
sebe na kozlík, aj opraty si mi 
dal do rúk. Rada som sa dívala 
na svet z tej výšky na kúsku cesty 
s Tebou. Keď si usúdil, že som 
dosť veľká, aby som sa udržala 
na nosiči tvojho bicykla, odviezol 
si ma do mesta na púť. Z tej ces-
ty si pamätám slniečko, čo sa mi 
zmestilo do dlaní: bol to môj 
prvý pomaranč. (Toto ovocie sa v 
tých časoch pýšilo len na stoloch 
tých zámožnejších.) Vidím Tvoj 
spokojný úsmev nad mojou ra-
dosťou z malej kolobežky, sám si 
mi pristrihával vlásky, rada som 
sedela pri Tebe, keď si mi podbí-
jal topánky, či opravoval bicykel. 
Pozorovala som Tvoje ruky, po-
čúvala Ťa, ako si pri práci hvíz-
daš, pospevuješ. Oj, ako si nám 
chýbal, keď si musel odísť na 
vojnu, ozajstnú, krutú. So slzami 
radosti sme Ťa vítali, keď si sa 
vrátil domov ubiedený, vychud-
nutý. Bolo to koncom snehom 

zavaleného januára, keď bolo 
po všetkom. Pamätám si na 
knižku od Teba za prvé vysved-
čenie, na Tvoje žiariace oči nad 
mojimi úspechmi, na tvoju hr-
dosť, keď si držal v rukách moje 
maturitné vysvedčenie. 
Som Ti vďačná za život, láskavú 
starostlivosť a je mi ľúto, že 
Tvoje dlane už od Tvojho 
desiateho roku tvrdli od ťažkej 
roboty. Veď si bol iba dieťa, čo 
chodilo do školy štyri zimy a od 
1. augusta 1914 si musel držať 
krok v práci s dospelými mužmi. 
Zistila som to, keď som si preze-
rala rodinné dokumenty, v kto-
rých som našla potvrdenie o 
Tvojom zamestnaní. Žiaľ, už mi 
nevysvetlíš, prečo sa tak skoro 
skončilo Tvoje detstvo a čo sa 
stalo so starým otcom. Mal si 
necelých pätnásť rokov, keď zo-
mrel a Ty si sa stal ochrancom a 
živiteľom svojej mamičky a 
štvorročného brata. Bol si bíre-
šom, robil vo fabrike, hrbil pod 

vreciami múky v mlyne, krom-
páčom zatínal do svahu hliny 
pre tehelňu. Vojna a tvrdá drina 
si vybrali svoju daň. Tvoje srdce 
utíchlo, keď si mal necelých 
päťdesiatštyri rokov. Pohrebný 
voz zdobilo štrnásť veľkých ven-
cov. Bol medzi nimi aj jeden od 
mesta, v ktorom si žil, pracoval a 
bol aj poslancom. Odprevádzal 
Ťa dlhý smútočný sprievod. Oc-
ko môj, ani som netušila, koľko 
ľudí si Ťa obľúbilo a vážilo za 
to, akým človekom si bol: praco-
vitý, čestný, rozvážny, láskavý. 
Mamička neprestala smútiť za 
Tebou. Neboj sa neopustili sme 
ju a pekne sme ju doopatrovali.
Naučil si ma, že láska je to naj-
vzácnejšie, čo sa môže deliť z po-
kolenia na pokolenie. K tomu 
človek nepotrebuje bohatstvo iba 
milujúce srdce.
S láskou, vďakou a úctou spo-
mína na Teba 

Drahý otecko
Z

Sú ženy, ktoré sa rozhodnú samy vychovávať dieťa alebo sú okol-
nosťami prinútené pre túto voľbu, no otec v každom prípade chý-
ba. Ťažko je pedagógovi učiť o rodine, keď má v triede žiakov, 
ktorí pri tom trpia. „Ja nemám otca,“ – s úsmevom zahlásil chlap-
ček, no v očiach mal bolesť a smútok. Na prechádzke mestom sa z 
radu vytrhlo dievčatko a bežalo za autom volajúc: „Otecko!“  Ža-
lovalo sa mi: „To je naše auto. Otecko v ňom vezie cudzie deti. 
Prečo nás už nemá rád?“
Každé dieťa si zaslúži rodičov, ktorí hneď pri prvom náznaku, 
keď sa hlási nový život, pocítia tú povznášajúcu radosť, že môžu 
byť otcom, matkou. Rodinu netreba brať ako zastaralú inštitúciu. 
Neviem, či človek, ktorému záleží len na vlastnom egu bez ohľadu 
na druhých, nájde skutočnú radosť a plnosť života vymeniac city 

za pôžitky modernej doby dostupné za peniaze. Bez citov je možné 
všetko: týrať, okrádať, znevažovať človeka, dokonca zabiť. Obe-
ťou sú často vlastní rodičia, ktorí si zasluhujú lásku, úctu a 
starostlivú opateru. Človek v honbe za nadštandardným luxusom 
za každú cenu, nepredvída dôsledky svojho konania, ktorým často 
ubližuje spoločnosti, prírode a v konečnom dôsledku aj sám sebe. 
Každá doba, aj tá najmodernejšia, by mala mať ľudskú tvár.
Žiada sa mi zakončiť tento príspevok pekným citátom. Vybrala 
som si dve myšlienky Štefana Rysuľu:  „Život je veľká vec, zveľa-
ďovať si ho musíme robotou a tvorbou.“  Nezaprie v sebe rodiča a 
pedagóga: „Deti majú vidieť okolo seba len dobré a pekné, aby 
mali jemné duše.“   K tomu dodávam: treba ich ľúbiť. 
                                                                                  -EVA ŠOÓŠOVÁ – Citáty sú z diela Podtatranské rapsódie

Tvoja dcéra

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)
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Len Maťkova Jessica: „Dodnes 
ďakujem Bohu, že mi dal naj-
lepšieho otca na svete. Môj otec 
mi bol a aj je oporou, priate-
ľom a idolom, dokonale na-
hradil moju matku a stal sa 
dva v jednom. Neviem si pred-
staviť život bez neho, bez jeho 
múdrych rád a lásky, ktorú 
nám dáva. Má nekonečne 
láskavé srdce, je veľmi dobrým 
človekom a som hrdá, že som 
jeho dcéra. Jednoducho ho ľú-
bim veľmi, slovami sa toto 
nedá tak dobre opísať. Som 
vďačná, že ho mám. Ľúbim ťa, 
ocko.“
Mária Drugdová: „Môj otec...? 
Anton Bendík - kto by ho ne-
poznal, tak zneli tieto slová z 
úst mnohých ľudí. A teraz, keď 
už nie je medzi nami, som hrdá 
na môjho otca, ktorý tu zane-
chal krásne kultúrne dedičstvo. 
S láskou si naňho spomínam. 
Teraz by som určite ešte vní-
mavejšie počúvala jeho histor-
ky. Myslela som si, že ich po-
znám naspamäť, ale až teraz 
zisťujem, na koľko vecí by som 
sa ho chcela ešte opýtať. Odpo-
čívajte v pokoji, apa môj, a teš-
te sa spolu aj s maminkou.“
Veronika Šaša Šándorová: 
„Keď Boh rozdával oteckov, 
mne dal toho najlepšieho. Je 
môj hrdina, idol, kamarát. Je 
múdry, pracovitý, spoločenský, 
veselý, nápomocný, obetavý a 
rodina je pre neho všetko. Bez 
neho by som nebola tým, kým 
som teraz. Veľmi ho ľúbim a 
ďakujem mu za to, že mi verí, 
podporuje ma, pomáha mi stá-
le, aj keď už nebývame pod 
jednou strechou. Viem, že tu 

vždy bol, je a bude. Ocko, ďa-
kujem ti, a aj keď som už našla 
svojho princa, ocko bude 
mojim kráľom navždy.“
Mária Mia Zólyomi: „Môj tat-
ko, ako ho všetkých jeho šesť 
detí voláme, je ten najúžasnejší 
tatko na svete, ktorý nás za-
hŕňa jeho láskou a starostlivos-
ťou, ešte aj teraz, keď už má 75 
rokov. Varí ten najúžasnejší rí-
bezľový lekvár na svete. Stále 
má úsmev na tvári, je obetavý, 
pokorný a veriaci. Proste ten 
najlepší tatko na svete je ten 
náš – Pavel Snopko, ľúbime 
ťa.“ 
Lenka Lienka Liptáková:
„Môj ocko bol veľký chlap s 
dobrým srdcom. Vždy si našiel 
na mňa čas. Chodil do práce a 
popri tom na brigády. Mal veľ-
ké srdce, nevedel povedať nie. 
Mali ho všade radi. Kde prišiel, 
rozdával dobrú náladu, úsmev 
a povzbudivé slová. Žiaľ, už nie 
je medzi nami 11 rokov, tak 
veľmi nám chýba. Neraz si dá-
vam otázku - ocko, čo by si na 
to povedal? Ocko, čo by si uro-
bil v danej situácii? Odpovede 
sa už, žiaľ, nedočkám.“
Andrea Véghová Ďurová:
„Môj otec bol veľký bohém, 
miloval život, hudbu a všetkých 
ľudí. Nikdy sa nehneval na ni-
koho, s každým sa rád poroz-
prával, každého aspoň po-
zdravil a oslovil menom. Mal 
skvelý humor, bol veľký sran-
dista. Mal vlastnú kapelu, hrá-
vali v 70.-tych rokoch na zába-
vách. Chýbajú mi jeho veľké 
plecia, na ktoré som sa mohla 
vždy oprieť a vtedy som vedela, 
že som v bezpečí. Chýbaš mi 
veľmi ocko.“

Monika Martinčoková: „Ja 
mám tiež úžasného ocka, ktorý 
vychoval dvoch synov z ma-
minkinho prvého manželstva a 
plus k tomu nás - štyri vlastné 
deti. Nemal to, chudáčik, ľah-
ké, pretože od môjho narodenia 
musel stále behať so mnou po 
lekároch, keďže, bohužiaľ, 
kvôli chybe lekárov a sestričiek 
som sa nenarodila zdravá, 
musel aj zároveň makať a 
makať, aby zarobil dostatok 
peňazí na benzín a lieky pre 
mňa. Aj keď niekedy sú ťažké 
chvíle v našej rodine, som ne-
skutočne vďačná Bohu za 
neho, veľmi ho ľúbim a ďaku-
jem mu za všetko, Peter Mar-
tinčok.“
Ivonka Barková Halgašová:
„Žiaľ, môj milovaný otecko už 
nie je medzi nami. On je teraz 
našim anjelom strážnym, ktorý 
na nás dáva pozor z nebíčka. 
Bol tým najlepším otcom na 
svete, ktorý nás miloval a milo-
val aj svojich dvoch vnukov, 
ktorí mu boli všetkým na svete. 
Stále nám chýbaš, niet takého 
dňa, aby sme ťa nespomenuli, 
aby sme na teba nemysleli. Veľ-
mi nám chýbaš, ale raz príde 
ten deň, keď sa spolu stretne-
me. Ľúbim ťa a vždy budeš v 
mojom srdci.“
SI MI: „Pre mňa je ten môj 
Kráľ navždy, aj keď príde 

princ, jedine on je muž môjho 
srdca už od narodenia a až do 
smrti. Nikdy to nebolo ľahké, 
no nikdy sa nesťažoval, chcel 
veľkú rodinu, o ktorú sa po-
staral (a aj stará, dokonale) a 
my sme stále jeho malé krásne 
princezné. Bez neho by sme ne-
boli MY a je mi úprimne ľúto, 
že nie každý mal šancu mať tak 
skvelého otca a nie len otca, ale 
aj maminku. Otec je pre mňa 
hrdina, ktorý zvláda ťažký boj. 
Ďakujem zaňho a za jeho ús-
mev, ktorý nám všetkým doma 
dodáva radosť. Pár skúšok v 
živote a hneď je iný pohľad na 
svet.“
Terka Tóthová: „Bol skvelý, 
fantastický, skromný, dobrosr-
dečný a úžasný človek. Veľmi 
mi chýba.“
Martina Lužinská Horská:
„Môj ocko, bohužiaľ, zomrel 
mladý – 53-ročný, ale bol to člo-
vek, ktorý mal rád ľudí a ľudia 
jeho, bol vždy veselo naladený, 
rád srandoval, pomáhal ľu-
ďom vždy, keď mohol. Dnes už 
ma sused neodvezie s nákupom 
domov, aj keď sa doslova zrazí-
me pred obchodom - môj ocko 
to robil bežne, že ponúkol od-
voz. A hoci svoje vnučky, bohu-
žiaľ, nikdy nespoznal, milovali 
ho aj cudzie deti. Strážili sme 
raz kamarátke malú dcérku, 
nedarilo sa nám ju poobede 
uspať a potom nastúpil môj oc-
ko a dievčatko spalo behom 
piatich minút. Bol to veľmi 
dobrý človek, na ktorého s 
láskou spomíname neustále.“

                         
 

Najšikovnejší žiaci Špeciálnej 
základnej školy vo Veľkom 
Krtíši mali o niečo príjemnejší  
Medzinárodný deň detí aj vďa-
ka Úradu práce, sociálnych ve-
cí a rodiny vo Veľkom Krtíši. 
Ing. Marián Balko a PhDr. Re-
náta Hudecová za úrad a 
riaditeľka SNM na Hrade Mo-
drý Kameň Mgr. Helena Fe-
rencová privítali v M. Kameni 
desať detí, ktorých sviatočný 
deň začal práve tu, v múzeu 
hračiek.
Bc. Vierka Berkyová a Erika 
Nyiforová zo ŠZŠ, ktoré deti 
dobre poznajú, museli na žia-
koch vidieť, že deň na Hrade, 

múzeu či v parku ich veľ-
mi potešil. Ako povedal 
riaditeľ Ing. M. Balko, 
deti mali tento deň krajší 
nielen vďaka návšteve 
múzea, ale aj vďaka ďal-
ším prekvapeniam. 
„Moje poďakovanie pat-
rí aj pánovi starostovi ob-
ce Kováčovce Jozefovi Fi-
lipovi, ktorý nám pomo-
hol s dopravou, Pizza 
Grande - za fantastickú 
pizzu, ktorá deťom veľ-
mi chutila a kolegyniam 
Renátke Hudecovej za pomoc 
s organizáciou podujatia a 
Katke Koštialovej za darček 

pre deti - lopty. Teší ma, že nás 
je čoraz viac s chuťou pomá-
hať a robiť radosť iným,“ po- -Text a foto: ŠK-

vedal na záver dňa riaditeľ 
ÚPSVaR V. Krtíš.

,,AKÝ JE, ALEBO BOL ,TEN VÁŠ OTEC?“

 Deťom sa na hrade páčilo.  

Takto ste odpovedali na otázku:

Hodnotným kozmetickým balíčkom pre ocka sme sa rozhodli 
odmeniť odpoveď Moniky Martinčokovej, ktorá si ho môže 
vyzdvihnúť v redakcii v ktorýkoľvek pracovný deň 
v čase od 8.00 – 16.00 hodiny. 

- VAŠA REDAKCIA  POKROK - 
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,,Za prvého podnikového „ro-
botníckeho“ riaditeľa bol me-
novaný 9. marca 1951 Peter Ur-
ban z Handlovej. (Neskôr ho 
vystriedal Ján Zemánek a v 
roku 1959 nastúpil do funkcie 
podnikového riaditeľa Michal 
Ondirko.) Do závodu Háj pri-
budli noví zamestnanci, predo-
všetkým úradníci z Handlovej, 
napr. Ing. Valachovič, Ing. Štr-
ba, Šarinay, Leporisová, Pet-
rovský s manželkou, Gesch-
wandtnerová či Brčka. Z Brati-
slavy prišli napr.: Dukát, Ma-
xin, Hulman, Pániková a fun-
kciu hlavného účtovníka pre-
vzal Gačka.“
Z pohľadu baníctva boli päť-
desiate roky minulého storočia 
obdobím mnohých zmien a bu-
dovania: „V Pôtri Modroka-
menské uhoľné bane vybudo-
vali zdravotné stredisko s am-
bulanciou obvodného a závod-
ného lekára. V dome Martina 
Kukučku bola zriadená lekáreň 
a v priestoroch bývalého kaš-
tieľa v Pôtri – Slatinke bolo 
umiestnené (v rokoch 1954 – 
1966) pôrodnícke oddelenie s 
kapacitou 20 postelí. Počas toh-
to obdobia sa v pôrodnici naro-
dilo takmer šesťtisíc detí, ktoré 
mali vo svojom rodnom liste 
vystavenom v matrike MNV 
uvedené miesto narodenia Pô-
tor.
V roku 1951 sa pri Modroka-
menských uhoľných baniach 
vytvorilo banícke učilište. Vý-
stavba jeho objektov bola do-
končená v roku 1951 a prví ab-
solventi ukončili štúdium v 
roku 1953. Zrušením systému 
štátnych pracovných záloh 
(uznesením vlády z 31. júla 
1957) a včlenením výchovy do-
rastu do podnikov sa banícke 
učilište stalo Odborným učiliš-
ťom pri Modrokamenských 
uhoľných baniach a výchovu a 

vzdelávanie poskytovalo do 
svojho zániku v roku 1962.“
Zmien a nových vecí bolo pod-
statne viac, 9. augusta 1951 sa 
začal budovať i závod Dolina, 
ktorý mal prevziať funkciu 
centrálneho závodu. „Vďaka 
novootvorenej uhoľnej bani sa 
z dediny Veľký Krtíš zakrátko 

stalo okresné mesto a v regióne 
postupne vyrastali viaceré 
priemyselné podniky.“ 
Modernizovala sa aj technika: 
„Pri dobývacích prácach boli 
od januára 1953 v prevádzke 
dva brázdiace stroje Eickoff 
SEKD-30 a KMP-1, ktorý bol v 
prevádzke len do apríla 1953, 
keď sa v Modrokamenských 
uhoľných baniach, n. p., skon-
čila prevádzka brázdiacich 
strojov. V stene č. 201 bol v 
apríli 1953 prvýkrát nasadený 
sovietsky uhoľný kombajn 
Donbas. Druhý kombajn Don-
bas bol zavedený do prevádzky 
v júli 1953 v stene č. 31. V sep-
tembri 1953 došlo k vážnej ha-
várii v tepelnej elektrárni, pri 
ktorej sa odtrhli hnacie lopatky 
na parnej turbíne, čo malo za 
následok pokles napätia v bani 
Háj o 25 % a viedlo k odstave-
niu oboch kombajnov. Elektrá-
reň bola znovu sprevádzkovaná 

19. októbra a následne sa roz-
behla aj kombajnová ťažba, no 
už v decembri kvôli ich extrém-
nej poruchovosti (v tvrdom 
sloji sa im často trhali bráz-
diace reťaze) uhlie neťažil ani 
jeden z kombajnov.“
Na záver sa ešte vráťme k za-
mestnancom bane: 

„V roku 1953 bol hlavným inži-
nierom Modrokamenských 
uhoľných baní a vedúcim v 
závode Háj Ing. Anton Novák, 
vedúcim pracovníkom v Bu-
kovci bol František Bielek. V 
závode Slatinka dochádzalo k 
častej výmene vedúcich, v tejto 
funkcii boli zamestnaní Ličko, 
Mederi a Ladislav Haško. V 
Modrokamenských uhoľných 
baniach pracovalo viacero 
kolektívov, vďaka ktorým bane 
aj napriek množstvu problé-
mov v podzemí v roku 1953 zís-

kali Červenú zástavu minister-
stva priemyslu a energetiky ako 
ocenenie za splnenie plánu ťaž-
by. Boli to pracovné kolektívy 
Ondreja Dulaja, Jozefa Barto-
ša, Juraja Malachovského či 
Františka Ondrejku. V októbri 
toho istého roka bolo podni-
kové riaditeľstvo presťahované 
z Hája do drevených barakov 
pri Selciach. Okrem presťaho-
vania riaditeľstva došlo aj k 
personálnym zmenám vo ve-
dení bane. Novým riaditeľom 
bol od 7. februára 1953 meno-
vaný Jozef Gruber z Handlovej 
a 1. júna sa stal hlavným inži-
nierom Ing. Valachovič. 
Pri príležitosti prvomájových 
osláv v roku 1953 bolo na Síd-
lisku (vo Veľkom Krtíši) otvo-
rené nové kino Baník. Stálo v 
blízkosti dnešnej križovatky 
Baníckej ulice s ulicami Novo-
hradská a Železničná.“
Toľko teda aspoň niekoľko 
ukážok z knihy Hnedouhoľné 
baníctvo v okolí Veľkého Krtí-
ša. Pokračovanie prinesieme na 
budúci týždeň, je z čoho čer-

pať, veď kniha má viac ako 550 
strán a bezmála tisíc fotografií 
a máp, z ktorých časť je zverej-
nená vôbec prvý krát. V prípa-
de záujmu o knihu za zvýhod-
nenú predpredajovú cenu, tre-
ba kontaktovať Ing. Bibianu 
Ďurovovú v knižnici  047/ 48 
302 24. Od 19. júla, na kedy bo-
lo stanovené aj oficiálne vyda-
nie knihy, ju bude možné zís-
kať aj v kníhkupectve LITE-
RA ŠÚTH vo Veľkom Krtíši.

Čoskoro uzrie svetlo sveta kniha 

Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša
V ukážke z tejto pripravovanej knihy od Pavla Hrončeka sa dnes vrátime na začiatok päť-
desiatych rokov minulého storočia, kedy vznikol centralizovaný závod: „Zriaďovacou listinou 
ministra priemyslu ČSR z 15. decembra 1950 sa 1. januára 1951 z dovtedajšieho závodu pa-
triaceho Uhoľným baniam, n. p., v Handlovej zriadil samostatný národný podnik s názvom 
Modrokamenské uhoľné bane, n. p., Pôtor. 

- Text a foto: - MIŠO ŠESTÁK - 

 Areál závodu Háj začiatkom 
50-tych rokov 20. storočia. 
V pozadí riaditeľstvo baní 
a budova elektrárne. 
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Karta zmeny, sa v porovnaní s 
predchádzajúcim týždňom vyskyt-
la hneď na prvej pozícii, čo zna-
mená, že pokiaľ ste svoje rozhod-
nutia posúvali, teraz už bude po-
trebná definitívna odpoveď. Veľa 
času vám zaberú práce okolo bý-
vania, dokonca budete dávať na 
poriadok záležitosti, ku ktorým 
prispel zub času (strecha, plot, na-
tieranie, fasády, schody a pod.). V 
práci ste v úplnom rozkvete, je 
vám dopriate a aj to, čo pokazíte, 
sa v konečnom dôsledku otočí vo 
váš prospech, takže ste chránení. 
Viac problémov sa vyskytne u čle-
nov rodiny, ktorí vás budú nástoj-
čivo presviedčať  o svojej pravde. 
Všade, kde sa ocitnete, buďte vždy 
v pohotovosti, budú sa od vás oča-
kávať rýchle a ešte rýchlejšie rea-
kcie.  

Postupne začínate prichádzať na 
to, kde ste schybili a plne si uve-
domujete dôsledky svojich neuvá-
žených alebo dokonca cielene ne-
správnych krokov. To, že sa teraz 
začnete vnútorne bičovať, nič na 
veci nezmení. Radšej rozmýšľaj-
te, ako narobené „škody“ elimi-
novať, poprípade kompenzovať. 
Po vašej vnútornej bitke, ktorá sa 
odzrkadlí aj na samotnom zdra-
votnom stave, príde zlom, ktorý 
vás naštartuje hlavne v pracovnej 
oblasti. Vidina možných finanč-
ných ziskov vás bude posúvať 
rýchlosťou blesku, avšak nezabú-
dajte na priateľov a známych 
tvoriacich neoddeliteľnú súčasť 
vášho ja. Koniec týždňa bude pre 
vás pocitovo náročný a presne tu 
padne niekoľko predsavzatí, ktoré 
si tvrdo zadefinujete a stanovíte. 

Prosperita a úspech majú silnú 
moc, pozor na to, aby vás ne-
opantali až do takej miery, že sa 
stanete iným človekom a stratíte 
tých, ktorých najviac milujete. 
Nezabudnite na to, kým ste, a 
kto vás stále podporoval a to aj v 
prípade, že ste sa ocitli na dne 
alebo na kolenách. Neklamte sa-
mi seba o tom, akí ste úžasní a 
neprekonateľní, zaváňa to nar-
cizmom a ten vám ani trochu ne-
pristane. Keď sa upokojíte a roz-
dýchate prichádzajúcu radosť 
prepojenú s úspešnosťou (každý 
v tom svojom smere a v oblasti, 
kde pociťuje jeho nedostatok), 
sústreďte sa na to, aby sa z toho 
stala dlhodobejšia záležitosť a 
nie len jednorázovka. „Makajte“ 
na sebe s tým, že na povestných 
vavrínoch nezaspíte. Na víkend 
si neplánujte každučkú minútu 
programu.   

Nedočkavo prešľapujete na jed-
nom mieste, čakáte na štartova-
cej čiare, kedy príde výstrel a vy 
sa budete môcť rozbehnúť k 
svojmu cieľu tempom, ktoré 
vám udá silnejšia osobnosť, kto-
rú vnímate ako svojho duchov-
ného trénera. Cieľ predstavuje 
pre vás akúsi odmenu a zadosť-
učinenie, po ktorom tak veľmi 
túžite. Všetko je fajn, ale robte 
veci pre seba, pre svoje potreby a 
pocity, nie preto, aby ste iným 
ukázali svoju silu. V strede týžd-
ňa buďte nanajvýš opatrní pri 
posúvaní sa na autách a to hlav-
ne v prípade, ak budete niekam 
meškať (radšej pomaly a isto – 
pomaly ďalej zájdeš). Hrozí po-
kuta za rýchlosť a menšie neprí-
jemnosti, ktorým sa môžete 
predvídavo vyhnúť.  

Elegantne týčiaci sa zelený 
strom, siahajúci k oblakom, 
znázorňuje vás, milí levíkovia. 
Vystavujete svoje listy slniečku, z 
ktorého čerpáte energiu a presne 
to by ste mali spraviť aj na fyzic-
kej úrovni. Zastavte sa a nechaj-
te, aby slnečné lúče pohladili a 
pošteklili vašu tvár, precíťte svo-
ju vlastnú silu, ktorú môžete po-
užiť v každej oblasti svojho živo-
ta. Popri tom nezabúdajte čer-
pať živiny z pôdy, pre vás to 
znázorňuje pestrosť v stravovaní 
(ovocie, zelenina). Pred koncom 
týždňa sa stretnete so silnou che-
mickou príťažlivosťou, ktorej 
buď podľahnete, alebo sa zľak-
nete natoľko, že zdupkáte (je to 
len a len vo vašej réžii). Zaplesá 
aj vaše srdiečko, svojím sa na 
tom podpíše aj obrovská radosť 
z prekvapenia. 

Nástojčivosť, ktorú sami na seba 
vyvíjate, sa vám môže dostať 
spod kontroly, čo by pre tieto dni 
nebolo vhodné, preto radšej 
zvoľnite a nechajte sa unášať 
prirodzenou plynulosťou dní. 
Nemáte radi nadradenosť a au-
toritatívnosť (pokiaľ nie ste v 
tejto pozícii priamo vy a dobro-
voľne) a presne s týmito vlast-
nosťami budete zápasiť. Viacerí 
sa vás pokúsia riadiť, dirigovať 
vám a diktovať, zapamätajte si, 
že sa im to bude dariť iba do ta-
kej miery, do akej to pripustíte 
vy sami. Potrápia vás úradné zá-
ležitosti, z ktorých sa vám do-
slovne zatočí hlava a budete mať 
chuť vykašľať sa na všetky vy-
bavovačky. Kľúčovým bude pre 
vás víkend, záležitosti sa vyriešia 
tak, ako bude pre vás najlepšie a 
najvhodnejšie.   

Dynamický úvod týždňa plný 
viery a entuziazmu sa s pokračo-
vaním týždňa preklenie k men-
ším nepríjemnostiam, ktoré na-
stanú hlavne v oblasti financií. 
Tieto pletky po vyriešení tejto 
aktuálnej situácie na dlhší čas 
utíchnu. Už pred koncom pocíti-
te vďaka teplu a dobrej nálade 
túžbu cestovať a nakopnete svo-
je túlavé topánky, ktoré budú 
smerovať do lona prírody, ze-
lene, vody a zvierat. Opatrnejší 
by ste po celý čas mali byť pri 
komunikácii s rodinnými prí-
slušníkmi, kde môžu padnúť z 
vašej strany obvinenia a slová, 
ktoré už nevygumujete, buďte 
zhovievaví a trpezliví. Každý ter-
mín (dátum, čas), si vždy vopred 
overte a vyhnete sa tým nepres-
nostiam, ktoré by vás mrzeli. 
Veľké zmeny uskutočníte v pre-
pojení na svoje bývanie. 

 
U vás sa prejaví nespokojnosť, 
mrzutosť, pod ktoré sa podpíšu 
zdravotné potiaže. Pokiaľ tomu 
dobrovoľne podľahnete, bude sa 
to s vami ťahať celý týždeň. V 
prípade, že sa vzchopíte, môžete 
byť prekvapení z toho, čo vám 
nasledujúce dni ponúknu. V pr-
vom rade je to čas strávený so 
svojou rodinou a dokonca po-
kračovanie v skvelých výsled-
koch z práce, do ktorej sa pustí-
te. Menšie pokušenie príde vo 
forme mámenia a vábenia do 
sféry, ktorá vám aspoň doposiaľ 
bola cudzia. Vždy sa môžete roz-
hodnúť podľa vnútorných, na-
šepkávajúcich pocitov, ktoré sú 
skvelým barometrom a pomáha-
jú aj pri náročných rozhodnu-
tiach. Pokiaľ to bude možné, vy-
hnite sa výškam.    

Rozhodne nezverujte svoje pe-
niaze, majetok, práva alebo 
vzácnosti ľuďom, ktorých až tak 
dobre nepoznáte, alebo poznáte 
len krátko. Máte vo svojej blíz-
kosti poriadneho „herca“, „he-
rečku“, ktorý presne vie, na akú 
strunku udrieť, prešpekulova-
nosť je presne to, v čom sú do-
konalí. Prišli by ste o to, na čom 
vám záleží a čo ste si pracne bu-
dovali. V súkromnom živote, v 
oblasti lásky, sa bude s vami po-
hrávať fantázia, preto sa trochu 
kroťte a precitnite vo vlastnom 
konaní, po prípade, skúste sa na 
svoje konanie pozrieť očami váš-
ho partnera. V práci sa vám ne-
bude chcieť pohnúť ani prstom. 
Zoberte si deň-dva voľna a 
strávte ich podľa svojich chutí.

Premýšľali ste už dlhší čas nad 
sťahovaním alebo nad zmenou 
bydliska? Teraz je ten správny 
čas na to, aby ste sa začali obze-
rať po vhodných ponukách, z 
ktorých vás minimálne jedna za-
ručene osloví, dokonca si môžete 
dovoliť zjednávať na cene. Ne-
bojte sa byť nároční na seba, a aj 
na ľudí vo vašom okolí, práve v 
tomto období pôjde všetko hlad-
ko, a ako po masle a to dokonca 
bez výčitiek alebo nespokojnosti 
všetkých zainteresovaných. Ne-
zabúdajte pri tom však na ľud-
skosť, vľúdnosť a úsmev. Trochu 
viac vás bude prenasledovať 
strach z chorôb a ochorení, ktoré 
sú naviazané na vás generačne, 
preto v akomkoľvek prípade 
prejavov a pochybností upokojte 
svoje vnútro a preventívne to 
riešte, inak by ste boli schopní  
umárať sa v zbytočnom smútku. 

Blíži sa k vám láska, preto si ju 
svojím správaním neodplašte. 
Budete sa cítiť ako školáci a pa-
trične k tomu  budete mať aj 
tendenciu správať sa tak, rozdý-
chajte to a buďte dospelými. 
Každý z vášho znamenia, kto tr-
pí samotou, by mal dať láske 
šancu, nezávisle od toho, čo vás 
postihlo v minulosti. To, že sa k 
vám niekto blíži, nie je náhoda, 
aj keď sa na ňu často vyhovárate 
alebo slovo náhoda používate 
ako zámienku.  V pracovnej ob-
lasti by ste si mali spraviť poria-
dok, prestávate mať prehľad a 
začínate strácať tempo, a aj dô-
ležité dokumenty, či predmety. 
Jeden deň venujte poriadku, 
oplatí sa vám to. Skupinka vod-
nárov, ktorí túžia po rozrastenej 
rodine, sa môžu práve v tieto dni 
pokúsiť o potomstvo, hlavne od 
stredu týždňa.  

Roztomilosť dajte minimálne na 
tento týždeň bokom, vôbec vás 
neberú vážne, teraz je dôležitá 
profesionalita a patričný (prija-
teľný a neprehnaný, všetko s 
mierou) prejav a pocit dôležitos-
ti, až vtedy vás budú ľudia počú-
vať a brať vážne. Zároveň si 
však dávajte pozor, aby ste do 
tohto stavu neskĺzli na dlhší čas, 
ako je nevyhnutné. V partner-
stve sa trošku zmráka a dôvo-
dom na menšie škriepky sa stane 
rodina a jej dlho sa ťahajúce 
problémy (rodičia, súrodenci, 
svokrovci, deti a pod.). Nedajte si 
nabúrať vzťah za problémy 
iných. Všetky ryby by si mali do-
priať nákup, pri ktorom budú 
myslieť hlavne na seba.    

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. Panna

24. 8. − 23. 9. 
Strelec
23 .11. − 21.12. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 



POKROK14 14. jún 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 elek-
trikou.
 0944 920 578           np– 562

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

 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 Vinič-
kami. 
 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

Nehnuteľnosti  Prenajmem zamestnanej 
osobe 1-izbový byt po čiastoč-
nej rekonštrukcii na Novo-
hradskej ul. vo Veľkom Krtí-
ši. Nájomné: 239€/mesiac 
vrátane energii + dvojmesač-
ný depozit.
 0950 705 817          np – 583

 Prenajmem, prípadne pre-
dám 1-izbový byt. 
 0950 436 850          np – 604

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

 Predám 2 – izbový slnečný 
byt na Venevskej 37 na VII. 
Poschodí. 
 0915 767 707           np - 599
 Dám do prenájmu 
1-izbový byt.
 0915 642 926          np – 600

 Ubytujem zadarmo. 
 0950 436 850          np – 610

 Prenajmem nebytový 
priestor v Modrom Kameni. 
 0950 436 850          np – 611

 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

 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

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

 0905 256 428        np - 613

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

 

 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

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 612

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

 0902 298 511

np - 614

np – 607    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
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 Predám kuriatka, kačice a 
násadové vajcia. 
 0950 436 850          np – 605

 Kúpim dojnú kozu.
 0951 646 210
 0949 298 762          np - 597

 Ponúkam bezplatné ustaj-
nenie troch koní v S. Ďarmo-
tách.
 0949 767 111           np - 602

Poľovníctvo 
rybárstvo

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968
np

 - 6
09

  Chovateľstvo
np 

–49
9

 0908 493 910

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

Slovenské Ďarmoty 
BABCSÁN FARMA

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

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

np
 – 

51
9

 0911 154 680

 Kúpim 
mladú vranu.
          

np - 572
 0902 749 986

 Predám pšenicu.
 0910 519 366         np – 596

 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

 Predám opracovaný tuhár-
sky kameň. Cena dohodou.
 0914 325 117          np – 601

  Poľnohospodárstvo

 Predám kŕmne
a konzumné zemiaky.  

Možnosť dovozu. 
 0905 497 133 
                            np - 447

S T R O J E a  
N Á R A D I E

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

B u r z a 
p r á c e

S t a v e b n ý  
m a t e r á l

  np - 512

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

 Hľadám prácu ako opatro-
vateľka starších ľudí. Som 
zodpovedná, flexibilná, trpez-
livá, mám desať ročnú prax 
v zahraničí. 
 0917 642 076         np –  552

   

 Vykonávam všetky murár-
ske práce, kosenie záhrad, 
rotavátorovanie, pílenie stro-
mov a palivového dreva.
 0911 077 777            np– 603

P o n u k a  
s l u ž i e b

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

np – 421

Vykonávam 
murárske práce 

Kúrenárske 
a vodoinštalatérske práce  

np-615
 0903 421 840

 R ô z n e

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

 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

Traktorista - obsluha strojov 
a zariadenia v oblasti rastlinnej výroby. 

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

Ponúkame voľné pracovné miesto 
np

-6
16

 Vdova (71 r.) hľadá čest-
ného, charakterného a spo-
ľahlivého priateľa pre chvíle 
všedné aj sviatočné.
 +421 905 817 190   np- 619

 Predám staršie elektronické 
midi piano CASIO pre za-
čiatočníkov. USB, databanka,  
80€.  0908 287 582.     np-001
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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:

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 

 

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:

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

- 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. 
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Hľadáme čínsky hovoriaceho stá-
žistu, študenta, na príležitostné 
prekladanie rokovaní, výrobného 
procesu a prekladanie dokumen-

tov týkajúcich sa výrobného procesu. Odmena a 
bližšie informácie na osobnom stretnutí.  

FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. Veľký Krtíš 
Tel. kontakt:   0903 496 424

Prihlášky do 2. kola prijímacích skúšok môžu uchádzači 
zasielať elektronicky, poštou na adresu školy, alebo osobne

 na sekretariát školy do 21. 6. 2021.
Prijímacie skúšky sa budú konať 22. 6. 2021 

v utorok o 8.00 hod. v budove školy.

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, 
Školská 21, Veľký Krtíš 

bude realizovať 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený
 počet miest po 1. kole prijímacích skúšok.

 
alebo osobne v Gymnáziu Augusta Horislava Škultétyho, 

Školská 21, 990 01  Veľký Krtíš.

Voľné miesta pre školský rok 2021/2022 ostali nasledovne:
- v osemročnej forme štúdia gymnázia 2 voľné miesta,
- v štvorročnej forme štúdia gymnázia 3 voľné miesta.

Bližšie informácie: telefonicky na sekretariáte školy 047/4830411,
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 Predám chatku v osobnom 
vlastníctve v záhradkárskej ob-
lasti nad Viničkami – voda, 
elektrika, 600 m2. Chata je pod-
pivničená, poschodová s pod-
krovím. Pri chatke je vinica a 
ovocné stromky, tiež aj možnosť 
chovať zajace či sliepky.
 +420 608 454 819       np – 621

I n z e r á t y p o  
u z á v i e r k e

 Ponúkame na predaj rodin-
ný dom v Glabušovciach – pô-
vodný, ale veľmi zachovalý 
stav. Na pozemku sú prístav-
by: dve garáže, letná kuchyňa. 
Rozloha pozemku: 15 árov.
 0918 146 617             np - 625

 Predám záhradný 
               plynový gril.
 0905 919 578            np – 623

 Kúpim pozemok alebo star-
šiu nehnuteľnosť v blízkosti V. 
Krtíša s rozlohou cca 10-15 
árov, vhodný na včelárenie.
 0908 853 198            np - 624č. 1Miesto pre kupón 

KU
PÓ

N 
č.3JÚNOVÁ

KUPÓNKA

Prinášame vám tretí súťažný 
kupón do JÚNOVEJ KUPÓKY, 
v ktorej môžete vyhrať opäť 
hodnotné kozmetické balíčky.

np - 587

 0908 568 531PRIPRAVTE SVOJ BYT 
A DOM NA SLNEČNÉ DNI:

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.

 Bol čas aj na diskusiu o 
prípadných problémoch, resp. 
aktuálnych výzvach stredného 
školstva na Slovensku?
„Vedela som, že plánovaných 
45 minút nie je veľa, keďže má-
me veľkú školu a je sa  čím 
chváliť, ale musím skonštato-
vať, že to bolo veľmi rýchle. 
Počas príjemnej debaty s emo-
tívnym a pre školstvo nad-
šeným človekom minúty ubú-
dali ako sekundy. 
Základnej problematiky - nor-
matívnemu financovaniu škôl 
sme sa dotkli, ale myslím si, že 
riešenie nebude len na pleciach 
ministra školstva, ale celej 
vlády, pretože bez podpory os-
tatných členov, a hlavne minis-

tra financií, výsledný efekt ne-
bude taký, ako my pedagógovia 
očakávame. Pred strednými 
školami sú obrovské výzvy, 
zmeny, ktoré sa bez výraznej 
podpory štátu, zriaďovateľa a 
podnikateľského sektora do-
stanú do slepej uličky. Dištanč-
né vyučovanie je prípustné, ale 
len na nevyhnutný čas, pretože 
socializácia a mäkké zručnosti 
detí  veľmi trpia.  Počas diš-
tančnej formy vyučovania je 
lepšie ponechať väčšie kompe-
tencie samosprávam a školám.“

 Aký pocit ste mali z reakcií 
ministra po prechádzke ško-
lou? Ako reagoval na vybavenie 
učební či prichystané pohoste-
nie?
„Počas korony sme rozbehli re-

konštrukciu a modernizáciu 
tried, odborných učební, praco-
vísk praktického vyučovania a 
dielní. S tým, čo sa nám podari-
lo takmer dokončiť, sme sa, sa-
mozrejme, pochválili. To, že  
školstvo potrebuje ešte veľa fi-
nancií, videl aj pán minister. 
Úplne všetko nebolo také ako 
vo vzorovej škole, ale myslím si, 
že sme nastúpili na správny 
vlak. Ak budú zmysluplné, ale 
hlavne úspešné projekty, a náš 

zriaďovateľ - Banskobystrický 
samosprávny kraj, bude naďa-
lej finančne podporovať školy, 
budeme mať postupne ukáž-
kovú školu (čiastočne ju  máme 
aj teraz). V spolupráci s IT aka-
démiou  sme začali premenu 
tradičnej školy na modernú 
digitálnu školu so všetkým čo k 
tomu patrí: s najmodernejšími 
IT technológiami, so  šikovnými 
a nadšenými pedagógmi a digi-
tálne zručnými žiakmi.“

(Dokončenie zo str. 4)

V roku 2020 začala Spojená škola Modrý Kameň aj s duálnym 
vzdelávaním, okolo ktorého je už niekoľko mesiacov debata aj na 
najvyšších úrovniach rezortu. Duál začala v študijnom odbore lo-
gistika, a to v spolupráci s firmou IKE. 
„Tento rok pribudne duálne vzdelávanie s COOP JEDNOTA 
Krupina pre odbor obchodný pracovník a do budúcna počítame s 
duálnym systémom v študijnom odbore obchodná akadémia, kto-
rý bude  zameraný hlavne na  účtovníctvo,“ doplnila v rozhovore 
riaditeľka školy.
Okrem toho, lákadlom je aj zdokonaľovanie odborných vedomos-
tí na študijných pobytoch v zahraničí. „Základy  podnikateľských 
zručností získavajú v cvičných firmách (fiktívnych a akciových), 
do krajín EÚ môžu následne vycestovať v rámci programu 
ERAZMUS+. Škola sa tiež zapája do rôznych projektov Európ-
skej únie, regionálnych a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR. Vďaka týmto projektom sa rozvíjajú osobnostné vlast-
nosti a zručnosti žiakov (tímovosť, empatia, schopnosť spolu-
práce s organizáciami a subjektmi v našom regióne),“ hovorí Mgr. 
M. Žišková.
Na záver nám pani riaditeľka povedala, resp. odkázala súčasným 
i budúcim žiakom: „Dvere do sveta otvárame pred každým, ale 
ten pomyselný prah musia žiaci chcieť prekročiť sami.“

Duálne vzdelávanie a zahraničné pobyty 

Dve ženy vyviazli z 
dopravnej nehody zo 
začiatku týždňa s 
ťažkými a vážnymi 
zraneniami. K neho-
de došlo v pondelok 
7. júna medzi Dol-
nou Strehovou a 
Dolným Bukovcom.
Mladá, 21-ročná vo-
dička skončila vzdia-

lená niekoľko metrov mimo auta. Podľa Krajského riaditeľstva 
policajného zboru v Banskej Bystrici prešla vodička na rovnom 
úseku cesty autom vpravo mimo cesty, narazila do dopravného 
značenia a prevrátila sa. Auto zostalo na ľavom boku a vodičku 
pravdepodobne nepripútanú bezpečnostnými pásmi, vymrštilo 
cez čelné sklo viac ako dvadsať metrov. V aute sa nachádzala v 
tom čase aj spolujazdkyňa.                             -ŠK, foto: KR PZ BB -

Nehoda si vyžiadala dve ťažké zranenia 

Minister školstva počas prehliadky školy neobišiel ani dielne 
odborných predmetov, vrátane tej stolárskej.

-ŠK, foto: ŠK, Mgr. J. ZOLCER-
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Bravčový bôčik – extra mäsitý   3,50 €/kg

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

Akciové ceny u Lugnera

Špeciálna zľava na jún 
- vykŕmená kačacinka 

 len s kupónom z POKROK-U
KUPÓN10%
ZĽAVOVÝ

NA KAČACINKU

 
Klobásy z jeleniny, mangalice, 
ako aj domácu a konskú klobásu, 
údenú so slivkovým lekvárom 
(Békéscsabai szilvalekváros kolbász), 
údená klobása  MORUGA chilli - 
extrémne štiplavá 
(Békéscsabai MORUGA kolbász).

Ďalej ponúkame:

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

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

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

Prijmeme na TPP 

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

 prípravára/rozpočtára stavieb  

Slatinka 176, 991 03 Pôtor

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

 

 murár, vodár, sadrokartonár, obkladač  

 Hľadáme na dlhodobú spoluprácu živnostníkov 

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

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

na stavebné profesie: 

Slatinka 176, 991 03 Pôtor

Tomáš Bartal
0949 788 582
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Po tom, čo dolnostrehovský Hotel AQUATERMAL po dlhej pre-
stávke otvoril svoje brány pre hostí ešte v posledný májový deň, 
vďaka priaznivej epidemiologickej situácii sú otvorené vnútorné 
bazény a wellness už aj pre verejnosť. V sobotu 12. júna sa pre 
verejnosť otvorilo už aj Kupko, a teda aj všetky vonkajšie bazé-
ny, vrátane tobogánov.
Okres V. Krtíš bol od 7. júna v žltej farbe COVID automatu, a te-
da kapacita návštevníkov vnútorných bazénov a sáun môže byť 
naplnená už na 50 %. „Znamená to teda, že otvárame bazénový 
a vitálny svet wellnessu aj pre verejnosť a nie len pre ubytova-
ných hostí. Pri príchode si prosím nezabudnite negatívne testy 
(negatívny antigénový test - najviac 24 hod., alebo negatívny 
PCR alebo LAMP test - najviac 72 hod.). Pre vstup do vonkajších 
bazénov a využívanie služieb ubytovania a reštaurácie test nepot-
rebujete,“ upozorňuje vedenie hotela verejnosť na svojom webe. 
Výnimky na potrebu preukázať sa negatívnym testom majú za-
očkovaní ľudia, osoby, ktoré covid-19 prekonali, resp. deti do 10 
rokov. Viac sa dozviete na webe strehova.sk. 
„Keďže kapacita je stále obmedzená a nie je možné objednať sa 
presne na čas, prosíme vás o zhovievavosť. Je možné, že budete 
musieť počkať na vstup do wellnessu, no v každom prípade vás 
radi počas tohto čakania obslúžia naši čašníci, prípadne vám ku-
chyňa pripraví niečo dobré,“ dodalo vedenie Hotela Aquatermal 
Strehová.

Otázka za 2 body: 

1 x 2
1 x 2
1 x 2

Meno a adresa:

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

         : Presný výsledok zápasu ŠPANIELSKO - POĽSKO

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

1 x 2FKM Tornaľa – FK Šalková
TJ Tatran Pliešovce – FK S. Ďarmoty
MFK Detva – TJD Príbelce
MFK Revúca – TJ Vinohrad Čebovce
OFK Olováry – TJ Ipeľ Balog n. Ipľom
FK Jesenské – ŠK Vinica
TJ Santrio Láza – TJ Jednota Málinec
TJ Sokol Opat. N. Ves – TJ Slovan M. Kameň
TJ Družstevník Sklabiná – OFK Dačov Lom
FK Lesenice – TJ Prameň D. Strehová
OFK Želovce – TJ Nenince
MAĎARSKO – FRANCÚZSKO
PORTUGALSKO – NEMECKO
TALIANSKO – WALES
ŠVAJČIARSKO - TURECKO

Na dvoch tiketoch vám prine-
sieme až po 15 futbalových 
zápasov, ktorých výsledok bu-
dete môcť tipovať, a rovnako 
tak aj bonusovú otázku. 
Bodovanie zostáva rovnaké – 1 
bod za výhru domácich, 3 body 
za remízu, 2 body za výhru hos-
tí, 2 body za uhádnutú bonuso-
vú otázku. 
Dopĺňame, že pokiaľ sa zápas z 
rôznych dôvodov neuskutoční 
(covid, počasie...) v termíne, v 
akom určil zväz, do tipovačky 

ho nezapočítame.
Ceny do jarnej „bleskovky“ 
sme vám venovali my, REDAK-
CIA POKROK a budú to dve a 
jedna fľaša kvalitného vína. 
Víťaz tipovačky získa poukáž-
ku na konzumáciu jedla (nie 
alkoholické nápoje) v hodnote 
15 EUR.
Víťazov, pokiaľ prebehne všet-
ko v najlepšom poriadku, uve-
rejníme v POKROKu č. 27, 
ktorý vyjde v piatok 2. júla.

 Tipovačka je späť aj s lákavými odmenami 
Jesennú tipovačku sme ukončili po neúplnom 11. kole a veríme, že 
jej účastníci pochopia, že sme sa ju rozhodli anulovať. Nakoniec, o 
anulovaní rozhodli aj niektoré oblastné a regionálne zväzy s nie-
ktorými svojimi súťažami. Aby sme ale nezostali bez rozdávania 
odmien úplne, rozhodli sme sa, že pre vás pripravíme „JARNÚ 
BLESKOVÚ TIPOVAČKU“.

-ŠK-

POKROK

Tiket  je potrebné vhodiť do redakčnej schránky / poslať 
poštou / poslať na sport.pokrok@gmail.com 

do piatka 12.00 hod. 

 Kúpim staršiu dvojdverovú alebo jednodverovú 
skriňu.    0908 056 450.                                       np - 
627

Pizzeria ANELI v Dolnej Strehovej

Kontakt:  0908 243 941 

hľadá zamestnancov na prácu v kuchyni
 a rozvoz jedla. Plat 3,6 €/hod + dohoda. 

np - 630
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Mužstvo TJD cestovalo v 
strede týždňa na horúcu pôdu 
do Hriňovej, ktorá bojuje o zá-
chranu. Príbelce cestovali na 
prvý tohtoročný súťažný zá-
pas bez kvalitných hráčov, 

akými sú M. Kurák, A. Santo-
ris, J. Brašeň a P. Zachar. Na-
opak, v Hriňovej nastúpili s 
novými posilami - uzdrave-
ným Totkovičom a atraktív-
nym a zaujímavým hráčom 

Melišíkom, mimochodom sy-
nom úspešného futbalistu Mi-
roslava Melišíka. Zápas začal 
lepšie pre hostí. Už v 4. minúte 
nepresne zakončil Majkút. O 5 
minút neskôr lopta nešťastne 
skočila na nerovnom teréne a 
tesne minula bránu domácich. 
Hostia neúnavne útočili a ohro-
zovali bránu domácich, no, 
bohužiaľ, bez gólu. Do kabín sa 
teda putovalo za nerozhodného 
stavu 0 : 0. V druhom polčase 
sa hneď po teči od Totkoviča 
lopta dostala k domácemu ob-

Rozhodoval: Radoslav Čičmanec; Góly: A. Spodniak (56´, vlast-
ný); Zostava Príbeliec: J. Geregai – M. Melicher, J. Ondrejkov, 
Z. Cibuľa, J. Híveš, Ľ. Matikovský – F. Celleng, S. Gibala, M. 
Majkút – D. Dobra, M. Totkovič. Náhradníci: M. Melišík, M. 
Hazucha, M. Pavlovkin, J. Pagáč, S. Celleng, P. Tuček.

 MFK Spartak Hriňová - TJD Príbelce  0 : 1 (0 : 0) 

Futbalisti Slovenských Ďar-
môt cestovali na zápas 10. kola 
na ihrisko futbalovo vyspelého 
súpera – do Badína. Súper sa 
nachádza na 4. mieste v tabuľ-
ke za rovnosti bodov s hosťu-
júcim mužstvom. Po dlhej vy-
nútenej prestávke sa gro muž-
stva hostí veľmi nezmenilo, 
zmena nastala v obranných 
radoch, vypadol z nich Tomáš 
Cibuľa.
Zápas sa začal v opatrnom 

tempe, bez vážnejšej šance. V 
20.´ Kaczorek vyrazil z brány  
strelu z 25 metrov na brán-
kovú tyč. Domáci zahrali v 
28.´ štandardku z 22 metrov – 
lopta skončila tesne nad Kac-
zorekovou bránou. Hostia za-
hrávali štandardku v 30.´, no 
M. Nilašova strela z 27 metrov 
skončila na múre. M. Nilaš 
unikol v 43.´ a jeho presný 
center na Bereca a následná 
strela so šťastím pre domáce-

ho brankára neskončila gólom, a 
preto polčas skončil 0:0. 
Prudká centrovaná lopta do ob-
rany hostí v 55.´ sa odrazila od 
obrancu – a loptu dorazil sám 
stojaci útočník za Kaczorekov 
chrbát. P. Nilaš vysunul v 57.´ M. 
Hriňa a jeho strela tesne minula 
bránu. Domáci ukázali svoju 
kvalitu v 62.´, keď krátkymi 
prudkými nahrávkami rozobrali 
obranu hostí. Jednou prudkou z 
nich sa im podarilo trafiť bránu, 
lopta sa odrazila od Kaczore-
kovej brány a už viedli o dva gó-
ly - 2:0. 
Zápas sa dohrával za pokojného 
tempa v réžii domácich, ktorí 
posilnení 5-6 hráčmi z Dukly B. 
Bystrica ukázali svoju futbalovú 
kvalitu. 
                       – JOZEF ĎÖRĎ -  

Rozhodoval: Martin Tapfer; Diváci: 150; Zostava FK  S. Ďar-
moty: R. Kaczorek, A. Fényes, D. Horváth, M. Nilaš, M. Turán, 
P. Nilaš, I. Lukács, M. Hriň, Sz. Vandornyik, M. Berec, B. 
Krajč; náhr.:  N. Tóth, M. Varholák, J. Ďörď, M. Holub. 

 ŠK Badín  – FK Slovenské Ďarmoty 2:0 (0 : 0) 

Baník nastúpil na svoj prvý toh-
toročný zápas po osem mesačnej 
prestávke. V dohrávke 11. kola 
proti OFK Olováry chceli do-
máci potvrdiť postavenie v ta-
buľke. Trénerovi Mesárošovi 
chýbali zo zdravotných dôvodov 
zranení brankár Koči a stredo-
poliar Matuška a kvôli pracov-
ným povinnostiam Dobrocký. 
Naopak, do kádra Baníka v 
zimnej prestávke pribudol 
Adam Baláž, ktorý naposledy 
pôsobil v doraste banskobystric-
kej Dukly.

Prvú šancu v zápase si vybojo-
val Baník, keď po rohu Dudáša 
nebezpečne hlavičkovali domá-
ci, no Régi loptu vytečoval na 
roh. Druhá šanca pri olovárskej 
bráne prišla o 5.´ neskôr, keď 
prízemný center Matikovského 
z veľkého uhla zakončoval Gre-
guš, no tesne vedľa žrde. Úvod 
zápasu jednoznačne patril 
domácim, ktorí mali loptu na 
kopačkách oveľa častejšie. V zá-
vere prvého dejstva vysoké tem-
po mierne opadlo a pribudli 
tvrdšie, no férové súboje, aké ku 

kvalitnému derby zápasu patria. 
Po jednom z nich nasledovala v 
45.´ štandardná situácia zahrá-
vaná z polovice ihriska, ktorú 
premenil Veľkokrtíšan v drese 
Olovár - dobre hrajúci Fehér. 
Loptu do siete dostal z vnútra 
bránkového územia.
V prestávke domáci striedali, 
zraneného N. Havrilu nahradil 
Kukolík. Hráči domácich nastú-
pili napriek tomu do druhej 
polovice zápasu s cieľom otočiť 
skóre. K viac ako diskutabilnej 
situácii došlo v pokutovom území 
Olovár v 55.´, keď Miškei ne-
skoro dostúpil Matikovského, ten 
spadol - no bez odozvy jedného z 
dvoch rozhodcov, ktorí boli v 
blízkosti situácie. Následne vyni-
kajúcim reflexom zabránil tutov-
ke Fehéra domáci gólman Ze-
menčík. Obdobná situácia na-
stala po chvíli znovu, podkopnu-
tie Havrilu vo vnútri pokutového 
územia si znovu nevšimol ani 
jeden z arbitrov. V 62.´ sa v drese 

Rozhodoval: Jaroslav Osvald; Góly: D – M. Maslaňák 70.´ a 81.´, H – T. 
Fehér 45.´, M. Horváth 88.´; Diváci: 400; Zostava MFK Baník: M. Ze-
menčík, M. Greguš, D. Drienovský, A. Baláž, Ľ. Koči, N. Havrila, M. 
Dudáš, S. Štefan, F. Matikovský, J. Havrila, K. Kadiš, náhr.: M. Ku-
kolík, M. Maslaňák, Š. Koči. OFK Olováry: A. Földi, T. Régi, M. Hor-
váth, A. Kamendy, K. Lendvai, M. Miškei, T. Žingor, M. Vinger, L. 
Rácz, A. Jaďuď, T. Fehér. Náhr: R. Golian, P. Drozd, S. Kupček, F. Kol-
lár, R. Máč, Sz. Kati, A. Pohánka.

 MFK Baník Veľký Krtíš – OFK Olováry 2 : 2 (0 : 1)  

Kvalita sa prejavila na strane domácich 

Deľba bodov v kvalitnom zápase

rancovi, ktorý v záujme odkopnúť 
loptu do bezpečia, ju kopol priamo 
do svojej bránky a bolo z toho 0 : 
1. Od tohto momentu Príbelce ožili 
ešte viac a Hriňovú nepustili prak-
ticky k ničomu. Dopomohli k tomu 
aj obranné hradby J. Ondrejkov, 
J. Híves, M. Melicher, Z. Cibuľa, 
S. Gibala, ale i taktické pokyny 
najlepšieho trénera okresu M. 
Glucha. V nedeľu 20. júna cestuje-
me znova na horúcu pôdu do Det-
vy, ktorá bojuje o záchranu. 

                     – FILIP CELLENG -

Povinné víťazstvo Príbeliec 

Olovár dostal na ihrisko Golian, 
ktorý v minulosti tiež obliekal dres 
Baníka. O chvíľu na to tvrdo vy-
strelil Kadiš, brankár strelu neis-
tým zákrokom vyrazil, Matikovský 
vrátil loptu pred bránu a striedajú-
ci Maslaňák sa v naskytnutej situ-
ácii už nemýlil. Desať minút pred 
koncom zápasu, po nekoordinova-
nom páde, zahral domáci hráč v 
osobnom súboji v pokutovom úze-
mí rukou, no pokutový kop Régiho 
domáci gólman fantasticky zneš-
kodnil. V 82.´ domáci otočili skóre - 
po rýchlom protiútoku smerovali 
na bránu Olovár traja domáci hrá-
či a po nahrávke Dudáša sa Mas-
laňák presadil druhýkrát v zápase.
Záver druhého polčasu sa niesol v 
rovnakom obraze ako záver prvého 
- po štandardke z polovice ihriska 
sa hlavou presadil ďalší bývalý 
hráč Baníka Marek Horváth. 
O dva týždne privíta Baník znovu 
na domácom štadióne v poslednom 
zápase sezóny Jesenské.      

-ŠTEFAN KOČI-
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Do zápasu sme išli s omladenou 
zostavou a ak nerátame našich 
troch dlhoročných hráčov (T. 
Korpáš, A. Klacso, G. Konc), k 
dispozícií sme mali aj na striedač-
ke štyroch dorastencov. Zápas za-
čal jednoznačne lepšie pre nás, 
pretože sme si vybojovali viac 
štandardných situácií. Všetci hrá-
či dostali pokyn od kapitána, aby 
sa natlačili pred súperovu bránku, 

hosťujúci brankár sa nestihol 
zorientovať. Bránili mu v tom aj 
silné slnečné lúče, ktoré zvyknú 
byť v takýchto zápasoch zradné – 
tak tomu bolo aj teraz. T. Korpáš 
sa rýchlo rozbehol a s trochou  
šťastia to spoza polovice napálil 
priamo do súperovej bránky, lop-
ta prelobovala brankára, ktorý 
takmer nemal šancu. Bola z toho 
veľká eufória a začínali sme sa na 

tento gól veľmi spoliehať, že nám 
postačí až do konca zápasu. Bohu-
žiaľ, naša radosť nevydržala dlho 
a v priebehu dvoch minút po indi-
viduálnych zakončeniach hosťujú-
ci M. Horváth vsietil dva góly, pre-
tože si ho naša obrana neustriehla. 
Súper nás chcel doraziť ešte v 
úvodnom dejstve, čo sa mu podari-
lo v 45.´ strelou z diaľky. 
Cez prestávku nastalo umývanie 
hláv kapitánom, ktorý sa dohovo-
rom snažil prebrať hráčov a moti-
vovať, aby začali premieňať šance 
a snažili sa strieľať na bránu. Hrá-
či si dali povedať, začali hrať ove-
ľa lepšie - chytili druhý dych a 
predvádzali agresívnejšiu a rých-
lejšiu hru aj s pointou. No ani po 
strelách a individuálnych poku-
soch nám nič nevychádzalo, ob-
rana súpera si vždy vedela po-
strážiť unikajúceho hráča. V ta-
komto útočnom štýle sme pokračo-
vali až do 70.´ a súperova obrana 
mala toho plné zuby. Bohužiaľ, do 
útoku zavelili aj hostia, ktorí zalo-
žili akciu,  z ktorej sa im so šťastím 
podarilo skórovať, čo nás zlomilo i 
trochu nakoplo, aby sme s výsled-
kom ešte niečo urobili. Od tohto 
momentu sme sa znovu tlačili pred 
súperovu bránku. G. Konc vy-
skúšal individuálnu akciu cez stred 
poľa, keď sa mu podarilo prekľuč-
kovať až do pokutového územia, 
kde mu stopér hostí dal stopku a 
doslova ho zvalcoval. V 74.´ si po-
kutový kop zobral na plecia domá-
ci kapitán. Jeho skúsenosti ho 
predurčovali šancu premeniť, čo 
sa aj stalo a pravačkou trafil pa-
rádnou delovkou do brány. Zápas 
sa tak trochu zdramatizoval. Opäť 
sme sa snažili pretlačiť dopredu, 
ale z prvého protiútoku sme dostali 

Rozhodovali: M. Balga, G. Zaťko, J. Zöllei; Góly: D – T. Korpáš 14.´a 
74.´, M. Števkov 79.´; H – M. Horváth 27.´ a 29.´, T. Rácz 45.´, R. Bab-
lena 70.´, S. Botoš 77.´; Diváci: Zostavy: D – M. Mišt, J. Brindza, M. 
Bendík, T. Korpáš, A. Klacso, G. Konc, J. Drozdík, P. Stankovič, M. 
Suchý, K. Velebný; náhr.: R. Červenák, Ľ. Kováč, M. Števko, Š. Kováč; 
H – M. Zemčík, D. Botoš, R. Galamb, T. Bablena, M. Horváth, I. Kal-
már, S. Botoš, J. Jakubec, P. Mitter, T. Rácz, J. Makši; náhr.: V. Herceg.

  13. 6. 2021  TJ Partizán Hrušov – FK Bušince 3 : 5 (1 : 3) 

V sobotu 5. júna sa po dlhej 
prestávke otvorili futbalové 
brány aj v Sklabinej, kde do-
máci v dohrávke 10. kola pri-
vítali súpera z Hrušova. Do-
máci sa už v úvode ujali ve-
denia gólom Buriša v 5. minú-
te. Po góle naďalej pokračova-
li v územnej prevahe a do pol-

času sa presadili aj mladý Ra-
do Horváth a z pokutového 
kopu aj Erik Šarpataky. Hos-
ťujúce protiútoky domáca ob-
rana s prehľadom eliminovala. 
V druhom polčase došlo k 
viacerým striedaniam, keď 
tréner Černák zapojil do zápa-
su všetkých hráčov. Sympatic-

ké u hosti bolo, že aj keď ťahali 
za kratší koniec, snažili sa hrať 
útočný futbal a skorigovať stav 
zápasu. Domáci zvýšili na 4 : 0 
gólom Martina Horvátha a ná-
sledne z ďalšieho pokutového 
kopu, ktorý zahrával M. Šar-
pataky zvýšili na 5 : 0. Šiesty 
gól zaznamenal pohotovou 
hlavičkou Denis Berta. Do gólo-
vých príležitostí sa sporadicky 
dostali aj hostia, no pozorného 
brankára V. Burisa nepre-
konali. V závere sa presadil i 
kanonier J. Berky, ktorý zvýšil 
na 7 : 0. Pozitívom zápasu bola 
slušná hra oboch mužstiev, za 
čo im patri poďakovanie. Do 
zápasu zapadla aj rozhodcov-
ská trojica vedená R. Ďurišom.

 - JOZEF PAHOLÍK -

Góly: O. Buris (5´), R. Horváth (22´), E. Šarpataky (36´ PK), M. 
Horváth (48´), M. Šarpataky (51´ PK), D. Berta (75´), J. Berky 
(89´). Rozhodoval Roman Ďuriš. Zostavy: D – V. Buris, M. Šar-
pataky, M. Gerbáč, M. Černák, K. Papp, E. Šarpataky, A. Repa, 
O. Buris, R. Horváth, J. Berky, M. Horváth. Náhradníci: D. 
Berta, A. Kákoš, J. Žingor, E. Fülöp, J. Maslaňák. H – M. Mišt, 
K. Velebný, A. Klacso, J. Korpáš, J. Červenák, M. Bartko, J. 
Drozdík, P. Stankovič, M. Suchý, M. Kováč, Š. Kováč. Náhrad-
níci: J. Kováč, M. Benko, R. Santoris.

 5. 6. 2021 TJ Družstevník Sklabiná – TJ Partizán Hrušov 7 : 0 (3 : 0) 

Jasná záležitosť domácich 

1 TJ Sokol Opat. Nová Ves 11 9 1 1 58:8 28

2 TJ Slovan Modrý Kameň 11 9 1 1 43:9 28

3 TJ Družstevník K. Kosihy 11 8 1 2 39:25 25

4 TJ Družstevník Sklabiná 11 7 1 3 38:19 22

5 OFK Dačov Lom 11 7 1 3 34:17 22

6 11 6 1 4 29:31 19

7 11 5 2 4 33:19 17

8 11 5 1 5 29:28 16

9 TJ S. Plachtince - OFK 11 3 4 4 28:25 13

10 OFK Želovce 11 3 2 6 23:31 11

11 FK Lesenice 11 3 1 7 28:40 10

12 TJ Partizán Hrušov 11 3 0 8 20:51 9

13 FK Záhorce 11 1 0 10 13:61 3

14 FO Malé Zlievce 11 0 0 11 6:57 0

6. liga   
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-Klenovec - (ODHLÁSENÝ)

stopku. Hrubú chybu už niekoľký-
krát v posledných troch zápasoch 
urobil náš mladý obranca K. Veleb-
ný, ktorý nedovolil prejsť útočníkovi 
cez obranu len za cenu faulu. V 77.´ z 
pokutového kopu zvýšil S. Botoš na 
2:5. V 79.´ po chybe súperovej ob-
rany, ktorá si zle postrážila ofsajdovú 
líniu a po nastrelení brankára a od-
razenej lopte, vystriehol náš mladý 
17-ročný dorastenec (nastúpil na 
prvý súťažný zápas za náš A-tím), že 
brankár bol mimo brány a vsietil 
pekný gól. Eufória pokračovala a na 
dramatizáciu zápasu nám ešte zostá-
valo niekoľko minút. Diváci nás hnali 
dopredu, ale žiaľ, tu prišlo staré zná-
me - nekorektný rozhodca - ktorý v 
85.´ neodpískal jasnú ruku v pokuto-
vom území súpera. Taktiež nenastavil 
ani jednu minútu, hoci bolo veľa 
striedaní na jednej aj druhej strane, 
pričom hra bola dlhšie prerušovaná 
aj pri niektorých tvrdých fauloch.  
                  - DOMINIK DROZDÍK -

Osemgólová prestrelka

 • GRAFICKÁ DIELŇA 
- technika linorezu, vlastné 
grafické návrhy a výroba 
matrice s možnosťami 
tlače na papier, textil, dre-
vo ( obrusy, prestieranie, 
tričká, obrázky a iné...) 

• TEXTILNÁ DIELŇA 
- maľované vrecúško, či 
košík na pečivo, maľba or-
namentu na plátno a 
hľadanie nových  možnos-

tí jeho uplatnenia 
•DIELŇA TRADIČNÉHO 
REMESLA 
- tradičná technika cínovania, 
vyrezávanie a odlievanie 
ľudového ornamentu cínom 
na drevený podklad, výroba 
magnetiek a dekoratívna vý-
zdoba drevených predmetov 
18.- 19.júna 2021 
V priestoroch tradičného sed-
liackeho dvora v dedine Dolné 
Strháre 

Hontiansko - ipeľské osvetové stredisko v spolupráci
s OZ Nazri Vás pozýva na 

HONTIANSKY ORNAMENT WORKSHOP 

Kontakt: osvetasitar@gmail.com  0905 479 878 



IV14. jún 2021

Organizátori futbalových zápa-
sov, behov, či kultúrnych podu-
jatí sú tak v týchto dňoch v 
kontakte s regionálnymi úrad-
mi verejného zdravotníctva 
častejšie ako obvykle.
Potvrdila nám to aj spoluorga-
nizátorka okresných bežeckých 
podujatí Mgr. Andrea Győr-
gyová, členka OZ Bežci VK: 
„Spolupráca s RÚVZ vo V. Kr-
tíši je výborná - ako aj po 
minulé roky, aj keď je trochu 
netradičná. Nemôžeme očaká-
vať automatické povolenie, bu-
deme očakávať rozhodnutie od 
hygienikov s konkrétnymi po-
kynmi, ktoré budú určite vylo-
žené na viditeľnom mieste po-
čas celého podujatia. Očakáva-
me naozaj zlepšenie situácie a 
uvoľňovanie opatrení. Veríme, 
že kým príde dátum našich pre-
tekov, tak okres Veľký Krtíš 
bude v žltých a zelených far-
bách.“ 
Podujatie, o ktorom je reč, je 
BEH ULICAMI MESTA VEĽ-
KÝ KRTÍŠ. Jeho ďalšie pokra-
čovanie je naplánované na túto 
nedeľu - 20. júna 2021. Ulicami 
okresného mesta sa bude bežať 
od 9.00 hod., pričom hlavné 
preteky na 10 kilometrov majú 
štart naplánovaný na 10.00 
hod. Naraz s hlavnými pretek-
mi odštartujú aj bežci na trati 
dlhej 2 kilometre. Prihlásiť sa 
na tieto preteky môžete na we-
be www.beh.sk. Okrem toho sa 
v našom okrese uskutočnia aj 
tri ďalšie bežecké podujatia. 
Veríme, že prípadná tretia vlna 
pandémie ich organizáciu už 
nenaruší. Viac aj pripravova-

ných podujatiach nám poveda-
la Mgr. A. Győrgyová v krát-
kom rozhovore.

 Hromadné podujatia dostali 
postupne zelenú, aj keď s istý-
mi obmedzeniami. Aké máte 
plány s organizovaním týchto 
obľúbených podujatí?
„V minulých rokoch sme boli 
zvyknutí na štandardný režim, 
kedy sme automaticky pripra-
vovali športové podujatia a do-
konca sme vymýšľali aj tie 
nové. Priznám sa, že vybavovať 
rôzne povolenia boli viac-menej 
len formality. Minulý rok však 
všetko zmenil. Naše obľúbené 
bežecké podujatia môžeme or-
ganizovať s prihliadnutím na 
všetky bezpečnostné opatrenia 
a s ohľadom na zdravie všet-
kých účastníkov. O zelenej sa 
ešte baviť nemôžeme. Zatiaľ sa 
bavíme o oranžovej a žltej far-

be, čo ale pre nás znamená 
dobré správy, nakoľko je to 500 
účastníkov na podujatie v exte-
riéri, čo naše podujatia samo-
zrejme spĺňajú po organizačnej 
stránke aj po stránke počtu 
účastníkov.“

 Vlani sme sa rozprávali o 
tom, že máte v pláne zorganizo-
vať okresnú Bežeckú ligu. Do 
akej miery ju narušila pandé-
mia a premýšľali ste nad ňou aj 
v tomto roku?
„Bežeckú ligu sme minulý rok 
zorganizovali. Napriek slabšej 
účasti aj kvôli všetkým opa-
treniam, ktoré boli v platnosti, 
bola online účasť veľmi dobrá 
a boli sme s ňou spokojní. Tento 
rok opäť spúšťame bežeckú li-
gu okresu Veľký Krtíš, ktorá sa 
bude skladať z nasledovných 
pretekov: BUM - beh ulicami 
mesta V. Krtíš (20. jún), Tech-

nogym beh (29. august), Sk-
labinský beh – Memoriál vdp. 
Jána Laktiša (18. september) a 
Biobeh vinohradmi (16. októ-
ber).“

 Viete nám povedať viac o 
Behu ulicami mesta?
„Podmienky Behu ulicami mes-
ta ostávajú nezmenené, a tak 
ako po minulé roky, aj túto ne-
deľu na trati radi privítame na-
šich detských bežcov, ktorí sa 
môžu prihlásiť bezplatne - platí 
to pre detičky predškolského aj 
školského veku. Zároveň máme 
disciplíny pre juniorov, Nordic 
Walking, hobby trať na 2 km a 
oficiálnu trať dlhú 10 km. Pri-
hlasovať sa môžete na webovej 
stránke: www.beh.sk alebo 
priamo na linku 
https://beh.sk/pretek/behu-uli-
cami-mesta-velky-krtis-5/.“

 V akej kondícii sú Bežci VK?
„Bežci sú vo výbornej kondícii. 
Tréningom sme sa vôbec ne-
vyhýbali, práve naopak - bolo 
viac času navštíviť trailové 
trate a objaviť množstvo no-
vých tratí v okolí. Skôr sme tré-
novali individuálne, vo dvoj-
iciach s dodržiavaním predpi-
sov v jednotlivých fázach minu-
loročných opatrení.“

 Aké podmienky musíte spl-
niť ako organizátor a aké pod-
mienky musia splniť športovci 
a ostatní účastníci?
„V každom prípade odporúča-
me dodržiavať všetky predpisy 
– dodržiavať odstup, dezinfi-
kovať si pravidelne ruky, po-
užívať prekrytie horných dý-
chacích ciest pri registrácii aj 
pri štarte. Veľmi dôležité je z 
hľadiska vlastnej bezpečnosti a 
bezpečnosti ostatných bežcov, 
ak bude mať ktokoľvek aké-
koľvek príznaky, aby sa prete-
kov nezúčastnil, oznámil nám 
to, a využije svoje štartovné vo 
virtuálnom behu. Obľúbenosť 
našich pretekov sa opäť potvr-
dila a po otvorení registrácie 
sme za pár dní mali viac už ako 
20 prihlásených bežcov, čo nás 
veľmi teší a veríme, že sa ľudia 
opäť vrátia ku športovým akti-
vitám a prídu si zmerať svoje 
sily so svojimi bežeckými ko-
legyňami a kolegami. Tešíme sa 
na všetkých a verím, že určite 
opäť vytvoríme skvelú atmo-
sféru a užijeme si krásny špor-
tový víkend, ktorým privítame 
leto vo Veľkom Krtíši tak, ako 
sa patrí.“
                 -ŠK, foto: Bežci VK-

Bežci si to vo V. Krtíši rozdajú už túto nedeľu 
Druhá vlna pandémie pominula, Slováci sa očkujú, opatrenia proti šíreniu pandémie sa uvoľ-
ňujú. Nastáva teda priestor na reštart organizovania rôznych kultúrno - spoločenských či 
športových podujatí. Nie všetko je ešte v síce v normále, na aký sme boli zvyknutí do konca 
roka 2019, no veríme, že horšie to už nebude.

Vlani sa ulicami V. Krtíša bežalo na začiatku jesene, počasie 
bolo vtedy skoro ideálne, radosť z toho mali všetci.

Proti chronometru budú vo V. Krtíši v ne-
deľu súperiť aj bežci zo širšieho regiónu.

Bežci VK sa v ostatných týždňoch pripravovali 
svedomite a najmä na nových nepreskúma-
ných trailových tratiach v okolí mesta.

POKROK


