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TÝŽDEŇ DETSKEJ RADOSTI V ČELOVCIACH 

 Prvý deň sme  boli na turistike 

 Druhý deň sme mali veselý 

 Štvrtý deň sme strávili na lazoch 

 Piaty deň sme varili a ochutnávali 

 Tretí deň sme boli na dopravnom ihrisku
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Tú rozdával aj Šašo Jašo, ktorý 
excelentne poňal a rozprúdil 
detskú zábavu. Jeho veselý pro-
gram bol sprevádzaný pesnič-
kami, básničkami, tancami a 
dokonca celú oslavu obohatil aj 
o kúzla. Áno, náš šašo dokonale 
ovláda aj kúzla ☺. 
Súčasťou programu boli súťa-
že a hry, ktoré oslovili nie len 
deti, ale aj rodičov, ktorí sa  
veľmi radi pridali. Skákanie vo 
vreci a na trampolíne, maľova-
nie na tvár, preťahovanie la-
nom, futbalový turnaj,  a mno-
ho ďalších hier a aktivít nám 
všetkým  vyčarilo úsmev na 
tvári. 
Čerešničkou na torte bolo, keď 
medzi deti prišlo veľké hasičské 
auto spolu s hasičmi, ktorí si 

pre deti pripravili ozaj „do-
spelácke“ súťaže, hodné veľ-
kých hasičov, ktorí pomáhajú v 
neľahkých životných situáci-
ách. V tento deň možno mnohé 
deti dostali inšpiráciu, aké bude 
ich povolanie, lebo mnohé od 
tohto dňa zhodne tvrdia, že raz 
budú hasičmi. Na záver hasiči 
zapenili ihrisko a začala sa 
ozajstná penová párty. Detské 
očká žiarili ešte viac a tu bol vy-
tvorený priestor pre ozajstnú 
detskú radosť. 
Na takom vydarenom dni ne-
chýbalo občerstvenie a všetky 
deti za svoje výkony boli ohod-
notené diplomami, sladkosťami 
a taktiež medailami. Každý si 
prišiel na svoje, deti sa vyšantili 

do sýta a rodičia svoj voľný čas 
strávili aktívne a efektívne, čo 
bolo prioritou starostu, aby boli 
súčasťou všetkých aktivít, ktoré 
obec bude organizovať. 
Starosta Novej Vsi Marian Var-
holák nezabudol poďakovať 
deťom a rodičom, že prišli spo-
lu osláviť tohtoročný Deň detí a 
zároveň dodal: ,,Za všetkých 
zúčastnených patrí naše veľké 
ďakujem tým, že sme aj vďaka 
nim prežili krásny deň. Mnohí  
prispeli nápadom, iní prácou či 
materiálnou pomocou. Veľká 
vďaka patrí Občianskemu 
združeniu LOGI 707 so sídlom 

Utorok 1. 6. nás čakal  „Veselý 
deň“. Deti mali pripravené rôz-
ne súťaže, ktoré boli zorganizo-
vané tak, aby vyhral a získal 
odmenu každý, či už veľký a či 
malý. Po súťažiach nasledovala 
diskotéka. Dievčatá si obliekli 
veľké sukne, pekné šaty, chlap-
ci si nasadili klobúky a zabávali 
sa na pesničkách rôznych žán-
rov. Nasledovala čarovná tom-
bola, v ktorej bol každý víťaz. 
Deti sa veľmi tešili z losovania a 
v neposlednom rade z výhier. 
Veselý deň sme ukončili rozda-
ním čokoládových medailí ako 
pamiatku na Medzinárodný 
deň detí.
V stredu sme cestovali do Veľ-
kého Krtíša na dopravné ihris-
ko. Pre deti už boli pripravené 
bicykle a kolobežky. Pani uči-
teľky im vysvetlili základné 
pravidlá cestnej premávky. Deti 
poskúšali všetko, zastavili sa pri 
každej značke, semafore, či že-
lezničnom priecestí. Poobzerali 
zvieratká,  ktoré boli rozmiest-
nené v okolí ihriska, pri kaž-

dom sa odfotili. Po dlhom, ale 
neúnavnom jazdení sme sa pre-
sunuli do mesta na taliansku 
zmrzlinu. To bola naša sladká 
bodka za krásnym a poučným 
výletom.
Štvrtok – sme podľa želania 
detí – absolvovali výlet na 
Čelovské lazy časť Pustý hrad, 
kde býva jedna z pani učiteliek. 
Najúčinnejšou vzdelávacou me-
tódou v MŠ je zážitkové učenie. 
Vďaka nej sa deti veľa do-
zvedeli o veľkých i malých 
kozičkách, ako vyzerajú, čo 
jedia, aký je z nich úžitok, ako 
rozoznávame ,,kozieho chlapca 
od dievky“, aká je veselá nahá-
ňačka s kozliatkami a aké 
príjemné je držať malé kozliat-
ko v náručí. Vyhradený čas 
rýchlo ubehol a tak sme sa pre-
sunuli na susednú farmu, kde 
býva s rodičmi jedna zo škôlká-
rov. Deti sa vytešovali s malými 
zajačikmi, šteniatkami rodičov 
bernských salašníckych psov, 
vyskákali  na trampolíne a po-

chutnali si na zdravom občers-
tvení. Aj tu čas rýchlo uplynul, 
bolo treba vydať sa na spiatoč-
nú cestu. Plní dojmov, pocitov a 
zážitkov deti bez problémov 
zvládli cestu na autobusovú za-
stávku a počkali na autobus, 
ktorým sa vrátili späť do MŠ.
Piatok sme si pomenovali na 
„Kuchársky deň“ – deti mali 
na stole naukladané všetky prí-
sady a ingrediencie k syrovej  
nátierke. Podľa pokynov  prí-
sady zmiešali a každé dieťa 
nátierku vymiešalo, aby bola 
nadýchaná.  Keď bola hotová, 
každé dieťa si natrelo svoju 
žemľu, obložilo so zeleninou 
podľa svojej fantázie. Nasledo-
vala výroba cukrovej vaty.  Deti 
pozorovali ako sa vyrába a zá-
roveň si na nej aj pochutnávali. 
Na obed deti čakalo ďalšie 
prekvapenie v podobe pizze.  
Kuchársky deň zakončili 
ochutnávkou rôzneho  ovocia. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podie-
ľali na našom tohtoročnom 
Týždni detskej radosti  a sme 
radi, že sa nám spoločným úsi-
lím opäť podarilo darovať de-
ťom veľa nových zážitkov a 
urobiť pár dní výnimočných a 
nezabudnuteľných. 

Týždeň detskej radosti v Materskej škole Čelovce 2021
Tohtoročný Týždeň detskej radosti sa začal v pondelok 31.mája tu-
ristickou prechádzkou do okolia obce. Deti spoznávali prírodné 
krásy a zaujímavosti, rôzne rastlinky, chrobáčiky, veľké mravenis-
ká, či obdivovali skákanie lúčnych koníkov. Snažili sa identifi-
kovať stopy zvierat, ktorých bolo všade neúrekom. Cestou späť 
zachytil deti jarný dáždik a výnimočné májové krupobitie.

Medzinárodný deň detí oslavujú 1. júna, no v Novej Vsi pripadol 
na 5. 6. Starosta obce Marian Varholák spolu s niektorými rodič-
mi, pracovníčkami obecného úradu a obyvateľmi obce pripravili 
pestrý program pre malých Novovešťanov, ako aj pre ich rodičov. 
V tento deň sa celou dolinou sa rozliehal detský smiech, džavot – 
bolo že to radosti. 

-Spracované z podkladov Mgr. JANY PAUMEROVEJ- 

-  KATARÍNA STANČÍKOVÁ; Mgr. JANA MÁCELOVÁ –

Občianske združenie 
Spoločnosť A. H. Škultétyho, 

Školská 21, 
990 01 Veľký Krtíš

https//oz-
spolocnostahs.webnode.sk 

 VYHLASUJE rozhodnutím 
Ministerstva vnútra Sloven-

skej republiky, rekcia verejnej 
správy, odbor všeobecnej 

vnútornej správy, zaevidova-
ného do registra verejných 
zbierok pod registrovaným  

číslom 
000 – 2021 – 012354 

VEREJNÚ ZBIERKU 
pod názvom 

OBNOVA RODNÉHO 
DOMU A. H. ŠKULTÉTYHO 
VO VEĽKOM KRTÍŠI 2021

 
Vkladom dobrovoľného pe-
ňažného príspevku na osobit-
ný účet zbierky číslo 
SK8452000000000018998710 
vedenom v ČSOB – OTP Ban-
ka Slovensko, a.s.

podporíte naše snahy dokon-
čiť obnovu rodného domu veľ-
kej osobnosti slovenského ná-
roda – A. H. Škultétyho a vy-
tvoriť v ňom múzeum. 
Čas konania verejnej zbierky 
od 15. 4. 2021 do 31. 3. 2022 

Detskej radosti v Novej Vsi nebolo konca-kraja
v Modrom Kameni a dobro-
voľným hasičom zo Želoviec, 
ktorí zabezpečili atraktívny 
bod programu najmä pre deti.
Sponzorsky nám  zabezpečili 
Iveta Bošeľová, majiteľka ob-
chodu IVKA v našej obci, ktorá 
darovala deťom cukrovinky, 
Sandra Slezáková, ktorá čapo-
vala a sčasti sponzorovala 
osviežujúcu Kofolu. Ku príjem-
nej pohode prispel kuchár Jo-
zef Lomen, ktorý uvaril skvelý 
guľáš,“ tešil sa z vydarenej 
akcie pre svojich spoluobyvate-
ľov Marian Varholák. 

Spoločnosť A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši Vás pozýva do 
DENNÉHO LETNÉHO TÁBORA 
pre deti od 6 do 11 rokov Termín:  26. 7. – 30. 7. 2021 

Program:  Návšteva hradu, splav, exkurzia, tvorivé dielne, poby-
ty v prírode, športové hry, vzdelávanie hravou formou
Cena: 50 eur (cestovné, vstupy, poistné, strava 2 x denne, 

pitný režim, materiály, pedagogický dozor) 
Kontakt: 0909 238 786, 0905 534 900, 0907 177 854, 

Email: ahstabor@gmail.com
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Miroslav Činčura, ktorý je sta-
rostom Pôtra už druhé volebné 
obdobie nevie, či to má brať 
ako osobnú pomstu voči nemu, 
voči Obecnému úradu ako ta-
kému alebo sa tuje niekomu za-
páčili a rozhodol sa, že si ich zo-
berie do vlastnej záhradky. 
„Dvadsať tují malo pri plote 
slúžiť ako živý plot. V stredu 9. 
mája bolo ale miesto, kde ich 
obecní pracovníci vysadili, už 
bez týchto stromčekov. Teraz 
tam vidíte len spúšť, ťažko je 
sa k tomu vyjadrovať, tlačia sa 
mi slzy do očí. Ľudia tu vynalo-
žili nemalé úsilie na to, aby to tu 
skultúrnili, skrášlili a okrem to-
ho, investovali sme do toho ne-
malé financie. Je to hanba,“ po-
vedal na margo situácie M. 
Činčura. Rovnaká situácia sa 

zopakovala v cintoríne v Pôtri 
na druhý deň. K dvadsiatke od-
cudzených stromov pribudlo 
ďalších trinásť. Tie lemovali 
zrekonštruovanú a nanovo vy-
asfaltovanú cestu k domu smút-
ku, ktorý je vynovený po 30 ro-
koch. „Ako starosta od začiat-
ku pôsobenia v úrade šporím a 
z ušporených peňazí následne 
zveľaďujem dedinu. S finan-
ciami sa snažíme vychádzať 
svojpomocne. Každý z ukrad-
nutých stromov stál asi 20 
EUR. Nerátam k tomu hod-
notu práce, ktorú tu niekoľko 
dní vynakladali naši pracov-
níci,“ pokračoval starosta Pôt-
ra. V cintoríne už niekoľko týž-
dňov pracovala aj obecná pra-
covníčka Lýdia. „Tie strom-
čeky sme zasadili, kolegovia 

sem navozili štrk, vyrovnávali 
sme tu jamy. Je mi to strašne 
ľúto, že to takto dopadlo. Všetci 
sme tu makali a ráno, keď sme 
sem prišli, sme z toho pohľadu 
zostali všetci hotoví. Mohli sme 
byť radi ako to vyzeralo, no 
niekto to prišiel zničiť,“ hovorí 
Lýdia. ako ju doplnila miestna 
obyvateľka, ešte smutnejší je 
tento prípad preto, lebo ku 
krádeži došlo na pietnom 
mieste.
Vo štvrtok 10. júna ráno zostali 
po pohľade z okna zarazení aj 

obyvatelia Viesky. Prvý, kto si 
všimol, že vandal vyčíňal aj tu, 
bol podľa starostky Ing. Anny 
Makovníkovej miestny občan, 
ktorý býva neďaleko. „Zistil, že 
je na chodníku blato a to indi-
kovalo, že niekto vytrhal naše 
tuje. Bol to jednoducho vanda-
lizmus, zavolali sme preto polí-
ciu a čo s tým bude ďalej, ne-
vieme,“ hovorí Ing. A. Makov-
níková. Pri hlavnej ceste sme-
rom do Dolnej Strehovej vzni-
ká v obci chodník a tuje boli vy-
sadené medzi ním a vozovkou. 
„Mordovali sme sa tým, sadili 
sme to pred necelým mesiacom. 
Každý deň sme ich polievali. 
Jednoducho sa našu malú obec 
snažíme malými krokmi skráš-
ľovať a zrazu nám to len tak 
niekto zničil,“ dodala starostka 
obce Vieska Ing. A. Makovní-
ková.

Zlodeji sa ulakomili na okrasné tuje 
Nepríjemné prekvapenie čakalo Pôtorčanov v stredu 9. júna na miestnom cintoríne. Okrasné tuje, 
ktoré boli vysadené v areáli cintorína len pred niekoľkými dňami, v noci zmizli. Aby toho nebolo 
málo, rovnaká situácia sa zopakovala aj na druhý deň, trinásť ďalších tují, ktoré lemovali cestičku k 
domu smútku, bolo vytrhnutých zo zeme. Pravdepodobne rovnaký páchateľ pokračoval v tejto 
zvrátenej záľube aj v neďalekej Vieske. Tuje, ktoré tu lemovali nový chodník a ktoré boli vysadené na 
konci obce ani nie mesiac, zmizli tiež. 

- Z reportáže MICHAELY BENDÍKOVEJ spracoval Mgr. ŠTEFAN KOČI, foto: MARIÁN VLADOVIČ, TV MARKÍZA -

Takýto má názov jeden zo slo-
vensko – maďarských projek-
tov zameraný na využitie tretej 
najdlhšej slovenskej rieky a ľa-
vostranného prítoku Dunaja. 
Ipeľ pramení vo Veporských 
vrchoch neďaleko Lomu nad 
Rimavicou, tečie na juh a pri 
Veľkej nad Ipľom dosahuje slo-
vensko-maďarské hranice, za 
Kováčovcami sa točí na západ, 
preteká popri Balážskych Ďar-
motách a Šahách, pri Kubáňo-
ve sa točí na juh a pri Chľabe 
ústí do Dunaja. Celková dĺžka 
rieky je 232,5 km a z toho 140 
km tvorí hranicu s Maďar-
skom. V našom okrese preteká 
cez Slovenské Ďarmoty, Koláre, 
Kováčovce, Veľká Čalomija, 
Veľká Ves nad Ipľom, Balog 

nad Ipľom a Bušince. Práve sa-
mospráva Bušiniec na čele so 
starostom Ing. Zoltánom Vég-
hom už niekoľko rokov úspeš-
ne participuje na slovensko-
maďarskom projekte Vesluje-
me v jednej rieke. Ibaže, aby sa 
v rieke dalo bezpečne veslovať, 
musí byť čistá, bez nánosov 
špiny a odpadkov. Preto už dl-
hodobo organizujú a aktívne sa 
aj zúčastňujú na čistení Ipľa. 
Posledne, ale iste nie naposledy 
to bolo 5. júna pri príležitosti 
Svetového dňa životného pro-
stredia. O týždeň neskôr opäť 
splavovali Ipeľ aj so starostom 
Trenča Andrejom Barcíkom, 
jeho rodinnými príslušníkmi a 
dobrovoľníkmi, aby pozbierali 
smeti, ktoré rieku nielenže hyz-

dia, ale robia ju aj nebezpeč-
nou. Len v tomto roku už vy-
zbierali vyše 20 vriec odpadkov. 
Veľké kusy, ktoré nezodpoved-
ní ľudia povyhadzovali z 
domácností ako zbytočnosti - 
skelety chladničiek, sporáky, 
mikrovlnky a pod., na 
,,vylovenie“ z rieky ešte len 

čakajú počas pripravovaného 
veľkého upratovania rieky. 
Ktovie, či budú niekedy obyva-
telia žijúci v blízkosti vodných 
tokov natoľko uvedomelí, že si 
budú chrániť životné prostre-
die tak, aby si nerobili z rieky 
odpadkový kôš...?           
                                            – rh – 

Veslujeme v jednej rieke 

Sťaby zrkadlový obraz skazy vandala/ov  na okrasných tu-
jách; resp. na tom, čo po nich ostalo, ukazuje starostka Viesky 
Ing. Anna Makovníková aj starosta Pôtra Miroslav Činčura. 

Ako v pondelok 14. júna pre POKROK potvrdil npor. Ing. Mário 
Bóna z oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ v B. Bystrici, v 
momentálnom štádiu je predčasné poskytovať akékoľvek ďalšie 
informácie k prípadu. „Polícia vo veci odcudzených tují a borievok 
prijala oznámenie, zhromažďuje a vyhodnocuje dôkazový materiál 
a robí všetky potrebné úkony k objasneniu tohto skutku,“ doplnil.
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Vodiči prechádzajúci po Tučekovej ulici si 
11. júna všimli čulý ruch pri zábradlí miest-
nej komunikácie pri potoku. To pracovníci 
Mestského úradu Veľký Krtíš a Mestského 
kultúrneho strediska V. Krtíš pri príležitosti 
Dňa životného prostredia maľovali zábrad-
lie pri potoku za športovým areálom. Plot 
na peknú zelenú farbu maľovalo 23 zamest-
nancov, pričom stihli namaľovať časť zá-
bradlia a pokračovať sa chystali aj v piatok 
18.júna.  
Pri príležitosti dňa Zeme, 30. Mája, takisto 
pracovníci MsÚ a MsKS zbierali smeti 
priamo v meste a v jeho okrajových čas-
tiach. Celkom vyzbierali 1,7 tony odpadu, 
ktorý mal skončiť v smetných nádobách a 
kontajneroch. Pracovníkom Mesta aj 
MsKS patrí za ich činy poďakovanie a tým, 
ktorí sa im postarali o tento druh síce uži-
točnej činnosti, ktorú ale nemajú v popise 
práce, ostáva na zamyslenie – to je naozaj 
taký veľký problém hodiť smeti tam, kam 
patria?                                                         -jr- 

O maturitnom table spievala Júlia Heč-
ková aj Miro Žbirka. O maturantkách 
,,s jemnou vôňou omamnou“ spieval Peter 
Lipa. Hoci maturity už druhý rok nie sú 
tým, čím bývali, napriek tomu stredoš-
koláci končiaci svoje štvorročné štúdiá na 
dobrý zvyk, mať svoje maturitné tablo, 
nezabudli. A tak sa môžeme pri niekto-
rých výkladoch pristaviť pri poslednej 
spoločnej sviatočnej fotografii maturit-
ných tried s viac-či menej duchaplným, či 
vtipným mottom. Obzeráme a obdivu-
jeme krásnych mladých ľudí, ktorí sa 
akoby šibnutím čarovného prútika zmeni-
li z bezstarostných študentov, ktorých sme 
donedávna stretávali v uliciach mesta, na 
mladé dámy a mladých mužov. Kto by 
nechcel aspoň na malú chvíľu omladnúť a 
vrátiť sa do študentských čias? Dávame 
vám možnosť, aspoň na fotkách, sa vrátiť 
ešte raz do svojich maturitných čias: Po-
šlite foto svojho maturitného tabla a pri-
píšte svoje pocity (ak si ich ešte vybavíte v 
pamäti) na obdobie spred X alebo XX ro-
kov... 

Pričinili sa o krajšie a čistejšie mesto  

V redakčnom archíve sme našli viaceré tablá, 
jedno z nich uverejňujeme. Spoznali ste sa?

Slovenské národné múzeum – Múzeum 
bábkarských kultúr a hračiek, hrad

 Modrý Kameň vás pozýva 
Na výstavu MERKUR

Kovová stavebnica MERKUR je fenomé-
nom známym nielen v rodnom Česko-
slovensku, ale po celom svete. Rovnomen-
nú stavebnicu vyrábali od roku 1920 v to-
várni Inventor, ktorú založil továrnik Fi-
lip Vancl. Boli to pliešky spájané pomo-
cou háčikov. Táto jedinečná zbierka je 
momentálne vystavená v SNM – MBKH, 
na hrade M. Kameň. V súlade s aktuál-
nymi protipandemickými opatreniami 
výstava trvá do 26. 9. 2021 počas otvára-
cích hodín múzea. 

Vstupné na výstavu je 1 €.
Viac informácií na 

www.hradmodrykamen.sk, 
prípadne telefonicky na 

 047/24 54 100.
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Dňa 18. 6. 2021 
oslávila 65 rokov 

pani OĽGA SENDECKÁ. 
Kyticu ruží v tento krásny deň

 darujem Ti zo srdca len. Len jedno 
prianie v srdci máme, buď nám 
zdravá neustále. Všetko najlepšie 

k narodeninám praje manžel Ľubo,
                         syn Henrich, dcéra Mirka, 
                                        starká Lapinová, 
                                   nevesta, zať a vnúčatá 
                                                  Nikolka, Ruth a Tomáško.

Za všetko Ti patrí veľká vďaka! 

Hoci sa nám stratil z očí, to podstatné, 
čo sme na ňom milovali  - úsmev, 

názory, láskavosť a starostlivosť zostane
 navždy v nás. Je len na nás, či si dokážeme 

uchovať na nášho drahého spomienky 
živé a pripomínať si jeho výnimočnosť. 

A Ty si, Paľko náš, výnimočný bol.
So slzami v očiach a smútkom v srdci si pripomíname druhé 
výročie úmrtia, ako nás náhle po krátkej zákernej chorobe 

navždy opustil 20. júna 2016 náš milovaný manžel, otec a starký 
PAĽKO GODA 

vo veku 58 rokov zo Želoviec. S láskou a úctou na neho stále 
spomínajú: manželka Betka, synovia Roman s rodinou, 
syn Michal s priateľkou a vnúčikovia Romanko a Riško, 

ako aj ostatná rodina, priatelia a známi.

Dobrý človek neodchádza 

Pred dvadsiatimi rokmi pri autonehode 
tragicky zahynula moja dcéra

 Ing. ANDREJKA HRONCOVÁ 
a už deväť rokov nie je medzi nami aj môj manžel 

ONDREJ HRONEC. 
Osud Vám nedoprial 

s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach 

budete stále žiť. 
S láskou a bolesťou v srdci 

spomínajú: mama 
a manželka Mária, 

sestra a dcéra Majka 
s rodinou, teta Irenka, 

príbuzní a známi.

Žijete v našich srdciach  

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal 
rád, nemôže zabudnúť. So slzou na lícach pri 

hrobe stojíme a s láskou v srdci sa za Teba 
modlíme. Tam, v raji nebeskom, pokoj večný 
maj, buď nám anjelom, na zemi nás chráň.

 Dňa 27. 6. 2021 si pripomíname smutné 
piate výročie, ako nás opustil náš milovaný 

IVAN KUBIŠ.
 S láskou, úctou a žiaľom spomínajú matka, 

sestra s rodinou a všetci ostatní príbuzní. 

Slzy nám stále neuschli   

Na troch cintorínoch sme začali 
fotiť katalóg náhrobníkov do pri-
pravovaného druhého vydania 
knihy Tu spočíva kvet, čo zanechal 
svet.  Dovoľte mi niekoľko po-
strehov a zamyslení. Priznám sa, 
sám som trochu pochyboval o 
tom, či má zmysel katalóg náhrob-
níkov do knihy robiť. Už nepo-
chybujem, keď vidím ľudové ná-
hrobníky z Horného či Dolného 
Tisovníka. Fotografi si väčšinou 
vyberajú tie najkrajšie a najza-
chovalejšie. Sú však desiatky ďal-
ších náhrobníkov, ktoré nemali 
šťastie - buď boli vyrobené z málo 
odolného kameňa alebo boli 
mechanicky poškodené, alebo 
proste stáli na zlom mieste. A tieto 
sa strácajú. A práve kvôli týmto 
má zmysel urobiť katalóg. Nafotiť 
všetky dodnes zachované náhrob-
níky a aspoň na stránkach knihy 
ich zakonzervovať. Každopádne, 
katalóg všetkých náhrobníkov, 
vrátane tých z Lešti a Turieho 
Poľa, ku ktorým sa už bežný smr-
teľník nedostane (sú súčasťou 
vojenského priestoru), bude sú-
časťou len limitovanej série knihy 
Tu spočíva kvet, čo zanechal svet. 
A tá sa dá zabezpečiť len pro-
stredníctvom tejto zbierky: 
https://www.startlab.sk/projekty/2
109-kniha-novohradske-nahrob-
niky/
Pokúsime sa dostať ku zachova-
ným náhrobníkom aj v depozite 
SNM v Martine, aj ku tým, ktoré 
v Sennom zarástli kríkmi, očistí-
me aj tie, ktoré sú v Červeňanoch 
zarastené v lese za plotom cintorí-
na (čo je mimochodom 6 asi vôbec 
najkrajších náhrobníkov, ktoré 
tam sú). Niektoré sa pokúsime do-
stať zo zeme a opäť ich postaviť 
,,na nohy“. Mnohé, najmä tie z ne-
kvalitného kameňa, sa už nepoda-
rí zachrániť.
 Keď sme zverejnili fotky z nedeľ-
nej akcie na facebooku aj s odka-

zom na zbierku na knihu, voľakto 
tam napísal:  ,,Knižka ich kata-
strofálny stav nezachráni...“ 
Mrzela má ta reakcia najmä kvôli 
Janovi Aláčovi, ktorý je nielen au-
torom knihy, ale záchrane kamen-
ných ľudových novohradských 
náhrobníkov už venoval niekoľko 
rokov a nebyť jeho, vyzerajú tie 
cintoríny úplne inak. Za to mu 
patrí môj veľký obdiv a úcta. 
Stačí si predstaviť, že okrem iného 
pod jeho rukami vzniklo niekoľko 
desiatok replík drevených vyrezá-
vaných náhrobníkov... A áno. Kni-
ha ako taká náhrobníky neza-
chráni. Za cieľ si kladie aspoň ob-
razom uchovať ich súčasný stav. 
Na druhej strane, niektoré ná-
hrobníky sa aj vďaka príprave 
tejto knihy dočkajú v najbližších 
mesiacoch pomoci vďaka autorovi 
knihy. A potom - chceme, aby sa o 
našich novohradských náhrobní-
koch vedelo, aby sa o nich písalo, 
aby sa o ne  ľudia zaujímali. Čím 
väčší bude o ne všeobecne záujem, 
tým väčšia je šanca, že sa nájde 
viac peňazí na ich zachovanie. 
Preto ďakujeme každému, koho 
táto téma zaujala a je ochotný na 
knihu prispieť väčšou či menšou 
sumou. Jednak sa vám ako odme-
na dostane naozaj krásna kniha (a 
to ešte doťahujeme jednu vec, kto-
rá keď sa podarí, tak kniha bude 
ešte hodnotnejšia!) a tiež snáď 
dobrý pocit.
                        - MIŠO ŠESTÁK - 

Tu spočíva kvet, čo zanechal svet
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Na Bani Dolina už dávno pre-
stala húkať siréna, aby široké-
mu okoliu oznamovala, že prá-
ve začína nová zmena a do pod-
zemia fárajú baníci. Utíchol 
ruch na dvore a hlas chlapov 
povrchových prevádzok, ktorí 
sa ponáhľajú do závodného bu-
fetu narýchlo vypiť povestnú 
sedmičku chladeného piva, aby 
uhasili smäd a zmyli prach z 
hrdla. V baníckych šatniach 
panuje čulý ruch. Baníci sa 
rýchlo prezliekajú do fáračiek, 
narýchlo medzi sebou prehodia 
zo pár slov a potom rýchlo na-
skočia na mašinku, ktorá ich 
odvezie do podzemia.  Bol to 
denno-denný neustále sa opa-
kujúci kolorit. Je na nás, ktorí 
sme boli jeho súčasťou, aby 
sme na tých, ktorí veľakrát aj 
za cenu svojho zdravia, ba aj ži-
votov za celé obdobie existencie 
bane vytvárali hodnoty, nikdy 
nezabudli. Dnes sa už ťažká 
banícka práca, ako aj riadiaca 
činnosť vedúcich pracovníkov 
pretavila do trvalých spomie-
nok, ktoré nám pripomínajú 
smutné, ale aj veselé príhody z 
čias nášho pôsobenia na Bani 
Dolina.     
Aj dnes by sme chceli verejnosti 
predstaviť dvoch vedúcich pra-
covníkov, ktorí sa svojou prá-
cou nemalou mierou pričinili o 
rozvoj a úspešnú ťažbu uhlia 
na Bani Dolina. Máme na to aj 
dôvod. Obidvaja sa v týchto 
dňoch dožívajú významného ži-
votného jubilea - 80 rokov. Aby 
sme išli po poriadku - najprv 
predstavíme verejnosti o me-
siac staršieho jubilanta, ktorým 
je ANTON BÍRO, ktorý sa na-

rodil 13. júna 1941 vo Veľkom 
Záluží pri Nitre. Po ukončení 
stredoškolského vzdelania na 
baníckej priemyslovke v Hand-
lovej nastúpil dňa 15. 5. 1959 
na baňu Háj v Pôtri ako revír-
nik. Po zriadení nového podni-
ku Baňa Dolina dlhé roky 
pracoval na II. ťažobnom úse-
ku vo funkcii zástupca vedúce-
ho úseku. Vedenie podniku oce-
nilo jeho schopnosti a prácu s 
ľuďmi a od 1. 7. 1981 pracoval 
už ako vedúci II. ťažobného 
úseku. Túto funkciu zastával až 
do 30. 4. 1990 kedy odišiel na 
zaslúžený dôchodok. Musíme 
spomenúť že počas svojho pô-
sobenia vedúceho úseku vybu-
doval špičkový ťažobný úsek, 
ktorý bol hlavným pilierom 
plnenia ťažobných úloh na 
Bani Dolina. Vychoval mnoho 

technicko-hospodárskych 
pracovníkov, ktorí pokračovali 
v jeho práci až do ukončenia 
ťažby na Bani Dolina v roku 
2015. 
 Druhým jubilantom a osláven-
com je ANTON ŠTANGA 
narodený 10. júla 1941 vo Veľ-
kých Kršanoch. Svoju banícku 
púť začal po úspešnom ukonče-
ní strednej priemyselnej školy v 
Handlovej v roku 1959 na 
závode Bukovec ako mladý 
revírnik. Po ukončení základ-
nej vojenskej služby prišiel 
pracovať už do novovzniknuté-
ho podniku Baňa Dolina, ktorý 
vznikol po zániku okrajových 
baní Bukovec, Háj a Slatinka. 
Svojou odbornosťou a dobrým 
prístupom k ľuďom sa vypra-
coval na špičkového odborníka 
v oblasti dopravy a investícií. 

Do dôchodku odišiel 31. 3. 1991 
po 32 rokoch odpracovaných 
rokov v bani. 
Nedá mi nespomenúť, a dúfam 
že mi prepáčiš, Tónko, keď 
spomeniem aj udalosť a tvoju 
čestnosť, ktorá sa udiala pri 
mojom organizovaní baníckeho 
plesu. Vtedy som z pokladne 
prevzal 5000 Kčs na uhradenie 
nákladov na ples. V tom chvate 
a ponáhľajúc na autobus  som 
obálku s peniazmi strčil mimo 
vrecka. Ťažko opísať moje 
pocity po zistení danej reality, 
že som bez peňazí a začal som 
zhrozene premýšľať ako ich 
nahradím... Na druhý deň, keď 
som prišiel po prebdenej noci 
do roboty, mi na stole zazvonil 
telefón a volal si, aby som pri-
šiel k tebe. Slzy radosti sa mi 
tlačili do očí, keď si mi odo-
vzdával stratenú obálku s pe-
niazmi. Nuž takýto čestný je 
náš jubilant a oslávenec Anton 
Štanga. Na oboch oslávencov si 
takto zaspomínal aj bývalý ria-
diteľ Bane Dolina a a ich nie-
kdajší spolupracovník Ing. 
Branislav Mojžiš. Citujem: 
,,Mal som česť pracovať s 
oboma oslávencami. Veľmi rád 
si spomínam na tie pracovné 
roky. Roky, ktoré mi do ďal-
šieho profesionálneho pracov-
ného života dali veľa z ich čest-
nosti, pracovitosti a oddanosti 
podniku.“ Banícky cech Dolina 
obom oslávencom praje do ďal-
šieho života hlavne veľa zdra-
via, aby si čo najdlhšie užili ešte 
pekné a dlhé slnečné dni v po-
hode a kruhu svojich najbliž-
ších. Pretože obaja jubilanti 
okrem narodenín oslávili 
nedávno aj sviatok svojho 
mena, obom ANTONOM pra-
jeme všetko najlepšie. 

Bývalí baníci, naši jubilanti
ANTON BÍRO  a  ANTON ŠTANGA

želáme vám všetko najlepšie! 
    

80

- Za Banícky cech DOLINA Ing. BRANISLAV MOJŽIŠ a ĽUBOMÍR GALLO - 

Študenti Gymnázia A. H. Škultétyho vo V. 
Krtíši zo Septimy a III. A triedy: Samuel 
A., Mário B., Alexander B., Maxo Ď., 
Jakub J., Michal J., Daniel R. a Roman S 
(Septima a 3.A) preukázali nedávno v 
ambulancii hematológie a transfúziológie 
v lučenskej nemocnici veľkú dávku hr-

dinstva. Nielen preto, že ako prvodar-
covia prekonali možno nepatrný 

a neopodstatnený strach a 
obavy z prvého darovania 
krvi, ale hlavne preto, že 
svojim vysoko humánnym 
činom ukázali okrem svo-
jej odvahy aj odhodlanie 
pomôcť tým, ktorí krv po-
trebujú vo svojom boji o 
život a zdravie.        

-ERIKA BODŽAROVÁ-  

Čin gymnazistov hodný nasledovania  

Chalani, ste super a za váš čin 
- palec hore!        
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Téma ostatného roka a pol – 
pandémia, nás zaujímala aj v 
súvislosti s tým, ako sa prejavila 
vo veľkokrtíšskom biovinárstve 
a či so sebou priniesla pokles 
záujmu o biovíno, resp. nebo-
daj nutnosť prepúšťať zamest-
nancov. „Za ostatných dvadsať 
rokov sme si vybudovali kli-
entelu, ktorá naše vína pozná, 
pozná ich kvalitu, váži si našu 

prácu. Táto klientela nás ne-
opustila ani počas pandémie, 
naše vína sa pijú naďalej,“ 
hovorí T. Kušický. Ako pokra-
čoval, filozofia biovinárstva nie 
je tlačiť sa do reštaurácií či 
kaviarní. „Bolo to tak pred 
pandémiou a zostalo to tak aj 
počas nej. Keď sa ale všetko na-
plno otvorí, dopyt po našich 
biovínach určite narastie aj v 
týchto zariadeniach,“ dodáva 
Tibor Kušický. Celá firma, ale 
aj ich zákazníci, prežili v prvé 
dni pandémie šok, nikto neve-
del, čo bude nasledovať. Na-
šťastie, všetko fungovalo a fun-
guje ďalej ako za starých čias, 
zamestnancov prepúšťať ne-
museli. „Na tomto mieste 
musím pochváliť aj štát, ktorý 
nám kompenzoval ako pokles 
tržieb, tak aj časť platov našich 
zamestnancov. Niektoré týždne 
síce boli slabšie, ale následne 
prišli aj silnejšie, ktoré straty 

vykompenzovali. Naša firma 
má totiž výhodu v tom, že od 
začiatku pracujeme transpa-
rentne a aj preto sme boli vy-
kompenzovaní férovo. Niektorí 
podnikatelia, ktorí sa dnes na 
štát sťažujú, možno nie vždy 
pracovali férovo a následne 
kompenzácie nedostali,“ dopl-
nil.

 Biodynamické vinár-
stvo a jedinečné vína

Dni, ktoré za bežných okolností 
strávili Diana, Tibor, Róbert, 
Adriána či Dávid Kušickí na 
prezentáciách biovín v zahrani-
čí alebo na rôznych podujatiach 
na Slovensku, ktoré sa vlani 
konať nemohli, investovali do 
premýšľania o nových projek-
toch. Práve na výstavách v ne-
meckom Norimbergu či fran-
cúzskom Montpellier vzbudilo 
záujem aj rodinné biovinárstvo 
z V. Krtíša, vína z ktorého dnes 
končia na stoloch v Japonsku, 
Belgicku, Česku, Poľsku, ale aj 
na Ukrajine.
Vzťahy so zahraničím nad-
viazal aj Dávid, vnuk Ing. Jána 
Domina. Ten po úspešnom 
ukončení štúdia dostal vo firme 
priestor na realizovanie nových 
projektov – rozvíja biody-

namické hospodárstvo, vytvára 
limitované edície vín, podieľa 
sa na rozvoji turizmu. Biody-
namické hospodárstvo sa ok-
rem ekologickosti a organic-
kosti zameriava aj na obdobie, 
v ktorých sa majú vykonávať 
jednotlivé úkony (napr. aj vo 
viniciach), a to v súvislosti s 
ohľadom na mesačný kalendár. 
Dôležitou je aj uzavretosť hos-

podárstva v zmysle využívania 
najmä vlastných dopestova-
ných produktov. „Na hnojenie 
vinohradu preto používame aj 
skompostované strapce z nášho 
hrozna,“ uvádza príklad D. Ku-
šický. Zároveň, biovinárstvo už 

vstúpilo do združenia spájajú-
ceho takéto podniky, kde sa 
jednotlivé subjekty delia o svoje 
poznatky. Ďalším krokom by 
malo byť získanie certifikátu 
DEMETER. 
„Je to cesta nachádzania ešte 
užšieho vzťahu k pôde, k obja-
vovaniu nových súvislostí,“ po-
vedala na margo vízie do budú-
cich rokov Diana Kušická v 
príhovore, ktorý adresovala 
hosťom v sobotu 28. mája, ke-
dy sa konalo podujatí pri príle-
žitosti 30. výročia od založenia 
firmy.
Dávidove aktivity ocenili aj 
prítomní odborníci, hostia rodi-
ny Kušických. Ako povedal T. 
Kušický, uvítali, že do sveta 
biovinárstva zavial nový vietor. 
Názvy vín nie podľa názvu od-
rody vína, ale podľa príbehu, 
ktoré prinášajú – preto HEY 
MATE! či KATOVKA. 
„Snažím sa, aby názvy neboli 
odrodové, ale aby so sebou nies-
li rôzne príbehy. Názov Hey 
mate! znamená v angličtine 
Čau kámo! a je to odkaz na 
môj pobyt vo vinárstve Com-
mune of Buttons v Austrálii. 
Všetci sa tam zdravili týmito 
slovami a pri jeho výrobe som 
sa inšpiroval štýlom, ktorý vy-
užívalo austrálske vinárstvo v 
Adelaide Hills, v ktorom som 
vlani strávil isté obdobie. Názov 
Katovka zase vznikol ako od-
kaz na neďaleký kopec, na kto-
rom máme vysadený vino-
hrad,“ opisuje Dávid Kušický. 
Tieto vína si ale všimnete aj 
vďaka výraznej a neobvyklej 
etikete. Je za ňou Dávidov ka-
marát z Brna a aj za nimi je is-
tý príbeh. „Chcel som priniesť 
zmenu, preto vyzerajú farebne, 
živšie, mladíckejšie. Okrem to-
ho, fľaše nie sú uzatvorené kor-
kovým uzáverom, ale korun-
kovým,“ dodal autor  limitova-
nej edície vín.

Užší vzťah k pôde ako ďalší míľnik
Vinice nad Veľkým Krtíšom, patriace biovinárstvu Domin & Kušický, už viac ako rok chráni Svätý 
Urban, patrón viníc a ochranca vinárov. Okrem nepriaznivých výkyvov počasia ich vlani a aj v prvej 
polovici tohto roka ochránil pred výrazným prepadom odbytu. Po podujatí, na ktorom sa aj spomí-
nalo a bilancovalo 30 rokov fungovania vinárstva, sme sa s Tiborom Kušickým, zaťom zakladateľa 
Ing. Jána Domina, rozprávali aj o aktuálnych témach.

Róbert s manželkou Jankou, Dávid, Tibor, Diana a Patrícia Kušickí a Ján Kojnok - tím biovinár-
stva na spoločnej fotografii v zrekonštruovaných priestoroch sídla spoločnosti Domin & Kušický.     

Milovníci kvalitného biovína sa môžu 
stretávať v novej degustačnej miestnosti.

(Pokračovanie na str. 9)
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Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

Degustačná 
miestnosť, miesto 

pre karavany 

Ak ste neboli v sídle biovinár-
stva dlhšie obdobie, určite si 
hneď všimnete zmeny aj na bu-
dove, ktorá prešla rekonštruk-
ciou a v ktorej je okrem kance-
lárií už aj nová degustačná 
miestnosť. Drevené parkety a 
vkusný nábytok zapadli do štý-
lu biovinárstva výborne, človek 
sa tu (nielen) s pohárom kvalit-
ného vína v ruke musí cítiť po-
hodlne, nič ho tu neruší. Pracu-
je sa aj na poschodiach, no čo 
tu vznikne, prezradíme možno 
o pár mesiacov.
Vyššie, pred vstupom do dielní, 
kde počas Biobehu vinohradmi 
zvykne byť umiestnený stupeň 
víťazov (Biobeh 2021 je na-
plánovaný na 16. októbra), pri-
budla spevnená plocha. 
„V našom areáli sme vybudo-
vali tri miesta pre karavany, 
vrátane potrebnej infraštruktú-
ry, ktorú nadšenci cestovania 
týmito dopravnými prostried-
kami potrebujú. Je tu Wi-Fi, 
elektrika voda i krásny vý-

hľad,“ hovorí Dávid ukazujúc 
na hospodárstvo, ktoré pobe-
huje za neďalekým plotom. 
Okrem sliepok tu chovajú aj 
exotického vtáka emu, mini-
kozy či ovečky. Do celého pro-
stredia tieto zvieratá ideálne za-
padajú. Opýtali sme sa aj na 
úrodu s prívlastkom 2021, no 
na začiatku júna ju bolo ešte 
ťažké predpovedať. „Vidíme 
akurát to, že kvôli chladnému 
počasiu je všetko oneskorené, 
predpokladať úrodu je ťažké. 
Tá sa môže javiť ako dobrá, no 
prídu krúpy či mrazy a z hodi-

ny na hodinu je po nej,“ dodal 
D. Kušický.
Vinič nad Veľkým Krtíšom sa 
pestuje  v zdravej prírode, vo 
výbornej pôde. „Ľudia na 
oslave výročia založenia firmy 
nám povedali, že takýto región 
ako je ten náš, dlho nevideli a 
boli ním nadšení. Je výnimoč-
ný, možno si to niektorí ani ne-
uvedomujeme – žiadne fabriky, 
čistá pôda, čistý vzduch. Už len 
nech je opravená cesta, ktorá 
sem ľudí zavedie od diaľnice,“ 
vyslovil svoje želanie Tibor Ku-
šický.

Spoločnosť Natural Alimentaria vznikla zápisom do obchodného 
registra 20. júna 1991 ako spoločnosť s niekoľkými spoločníkmi i 
poľnohospodárskymi družstvami. „Niektorí si mysleli, že vyberajú 
alimenty, no jej hlavnou činnosťou bolo predávať do sveta poľné 
kultúry a špeciálne plodiny vypestované v kvalite BIO na Sloven-
sku. Spoločnosť sa postupne transformovala a v roku 1996 si otec 
začal plniť sen o rodinnom vinárstve - na Poľnej ulici 5 s 20 hek-
tármi vinohradov, administratívnou budovou a dielňami. Prvé 
štyri roky sa úroda predávala, to som už aj ja svojou troškou pris-
pievala do chodu firmy. V roku 2001 náš tím posilnil môj manžel 
Tibor, začala sa výstavba výrobne vín, pivnice. Zároveň sme začali 
reštrukturalizáciu jestvujúcich vinohradov a výsadbu na nových 
plochách, dnes sa staráme o 40 hektárov v ekologickom režime,“ 
priblížila POKROKu Diana Kušická.

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

Syn Diany a Tibora Kušic-
kých, Dávid, sa po skončení 
štúdia pustil do viacerých 
zaujímavých projektov. 

(Dokončenie zo str. 8)

 Míľniky biovinárstva 
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Učiva je veľa a žiakom 
pribúda v rýchlom tem-
pe. Potrebovali by sa učiť 
pomalšie, mať viac času 
na učenie, viac priestoru 
na precvičovanie, menej 
informácií...  Potrebujú sa 
učiť proste inak, potrebu-
jú špeciálne výchovno-
vzdelávacie metódy. A ta-
ké vieme deťom, ktoré to 
potrebujú, poskytnúť v 
našej škole. A práve preto, 
že používame takéto špe-
ciálne metódy, voláme sa 
špeciálna základná škola.
Vzdelávame žiakov so zdravot-
ným znevýhodnením, aj s viac-
násobným postihnutím, a aj 
žiakov s poruchami autistické-
ho spektra. Naše výchovno-vzde-
lávacie metódy vieme prispôso-
biť potrebám každého z nich. 
Naša škola poskytuje svojim 
žiakom potrebné vzdelanie po-
dľa ich zdravotného znevýhod-
nenia už 30 rokov. Za ten čas sa 
škola vyvíjala, rozširovala a 
zlepšovala svoje priestory a 
učebne. Každý pedagóg je ab-
solvent štúdia špeciálnej peda-
gogiky. Takže môžeme našim 
žiakom dať to, čo potrebujú – 
vzdelanie v špeciálnych učeb-
niach a dať možnosť využívať 
špeciálne výchovno-vzdelávacie 
metódy. Také vzdelávanie, pri 
ktorom majú dosť času a pries-
toru na to, aby sa naučili všetko 
potrebné, aby sa rozvíjal každý 
podľa svojich individuálnych 
možností a schopností. V škole 
dnes pracuje 12 učiteliek, 2 vy-

chovávateľky a 4 asistentky 
učiteľa. 
V tomto výročnom školskom 
roku má škola 80 žiakov, učia 
sa v desiatich triedach. A práve 
menší počet žiakov v triede 
umožňuje učiteľkám, aby sa im 
viac venovali. Detičky s viac-
násobným postihnutím a s po-
ruchami autistického spektra 
sa vzdelávajú v triedach pre 
žiakov s individuálnym vzdelá-
vacím programom. 
Okrem bežných tried sú pre 
žiakov pripravené priestory, 
ktoré umožňujú ich všestranný 
rozvoj, aj z hľadiska všeobecné-
ho vzdelania, a aj z hľadiska 
pracovného vyučovania. Žiaci 
majú možnosť využívať aj 
miesta umožňujúce oddych a 
relaxáciu.    
Naši žiaci nepotrebujú len učeb-
ne vybavené počítačovou tech-
nikou a interaktívnymi tabuľa-
mi, ktoré máme tri. Snažíme sa 
naplniť zmysel výroku B. Fran-
klina: „Povedz mi to a ja za-

budnem, ukáž mi to a ja si za-
pamätám, nechaj ma to urobiť 
a ja to pochopím.“  Preto pri-
pravujeme pre žiakov čo naj-
viac praktických úloh. Pripra-
vovať jednoduché jedlá sa učia 
v školskej kuchynke. Pracovať 
s drevom a kovom, správne 
narábať s rôznym pracovným 
náradím sa môžu naučiť v 
dvoch dielňach. Na školskom 
políčku, kde si môžeme po-
staviť aj fóliovníky, obrábajú 
pôdu a pestujú spolu s učiteľmi 
zeleninu. V školskom areáli sme 
zasadili aj ovocné stromy a 
kríky. O pestovaní kvetov sa 
učia v zimnej záhrade. Kto má 
chuť čítať, môže navštíviť škol-
skú knižnicu. A na relax a upo-
kojenie slúžia relaxačná telo-
cvičňa, psychomotorická učeb-
ňa a Snoezelen miestnosť.  Pri 
altánku máme vybudovaný 
pocitový chodník. Všetky tieto 
učebne dopĺňajú bežné vyučo-
vacie priestory, ktoré sú v kaž-
dej inej škole. 

Denný život školy pre-
bieha v tesnej spolupráci 
s odborníkmi v Centre 
špeciálno-pedagogické-
ho poradenstva, ktoré 
sídli priamo v našej bu-
dove. Vyučujúcim a žia-
kom pomáha problémy 
riešiť psychológ. Máme 
pedagógov, ktorí si do-
pĺňajú vedomosti a ak-
tualizujú ich podľa no-
vých poznatkov, vzdelá-
vajú sa vo využívaní no-
vých programov a po-

stupov, ktoré môžu pomôcť 
zdravotne znevýhodneným de-
ťom. Píšu projekty a snažia sa 
získavať prostriedky na kúpu 
nových pomôcok. Pomáhajú 
pri zariaďovaní a skrášľovaní 
školy. Takto sme okrem tech-
nických pomôcok získali naprí-
klad aj vybavenie pre žiakov na 
lyžiarsky výcvik, kompletné vy-
bavenie na plavecký výcvik. 
Na rozvoj komunikácie u žia-
kov s narušenou komunikač-
nou schopnosťou využívame 
programy ako Tobii Gaze 
Viewer, čo je jedinečný softvér 
na diagnostiku kognitívnej 
úrovne dieťaťa, pomocou dopl-
nkového programu PC Eye 
plus sa žiak dokáže vyjadriť 
prostredníctvom PC na základe 
snímania pohybu očí, Board-
maker, ktorý je prednostne za-
meraný na výučbu, logopédiu 
formou komunikačných tabu-
liek, Grid 3, Look to Learn, 

Špeciálna základná škola vo Veľkom Krtíši oslavuje tridsiate výročie vzniku
Zápis do prvého ročníka je pre každé dieťa sviatok. Každé sa teší, pripravuje a niektoré sa aj bojí. Dieťa začína chodiť do školy a stáva 
sa z neho žiak. Začína čítať, písať, počítať, učí sa. A zažíva aj prvé úspechy. Či už pekné písmenká, rozprávku, čo si samé prečíta alebo 
známky. Jednotky, dvojky, pochvaly. Teší sa dieťa, tešia sa rodičia. Ale nie všetci rodičia a deti, nie vždy je to takto... Sú aj detičky, čo sa 
učia, snažia, skúšajú plniť to, čo sa od nich čaká, ale úspech neprichádza. Písmenká sú krivé, čítanie ide ťažko, ani počítanie sa nedarí. 
Dieťa sa učí, snaží sa. Úlohy píše možno aj dlhšie ako  jeho spolužiaci, no jednotky nie sú. Občas trojka, väčšinou aj horšie. A dieťa nevie, 
čo sa deje, prečo je to tak. Prečo majú tí druhí jednotky a ono nie. Príde smútok, stres, zlosť, občas aj problémy v správaní... Trápi sa die-
ťa, nespokojní sú aj rodičia, východiska niet. Vtedy je riešením škola, kde

Vzdelávanie rešpektuje individualitu každého žiaka 

(Pokračovanie na str. 11)

 ŠKOLA - JUBILANTKA  

K žiakom sa tu pri výchove a vzdelávaní pristupuje špeciálne a individuálne podľa ich potrieb.  
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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)

drevenú klávesnicu 
HandCubeKeys, ho-
voriace knihy a ho-
voriace pero a iné...
Belgický spisovateľ, 
básnik a výtvarník 
Henri Michaux vý-
stižne hovorí:
„Škola pavúka nie je 
pre muchu.“ Mys-
lím, že táto bilancia, 
ktorú sme si urobili 
pri príležitosti nášho 
výročia, je dôkazom, že naša škola 
je pre deti, ktorým je určená, veľmi 
dobrou voľbou. Majú u nás veľa 
možností dostať práve to, čo pre 
svoj rozvoj potrebujú.
Čo by sme chceli zlepšiť v budúc-
nosti? Plánov do budúcnosti máme 
veľa a zohľadňujú fakt, že žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami pribúda.  Potrebujú 
vhodnú školu a miesto, ktoré bude 
pre nich dobré a priateľské. Dnes sa 
zameriavame na vzdelávanie žia-
kov, ktorí si plnia povinnú školskú 
dochádzku a získavajú primárne 
vzdelávanie. V závislosti od demo-
grafického vývoja a potrieb v na-
šom regióne sa môže budúcnosť 
školy vyvíjať rôznymi smermi. 
Jedným z nich je posúvať vek detí, 
ktoré vzdelávame, čo je možné 
oboma smermi – smerom k mlad-
ším, ale aj starším žiakom. Do úva-
hy prichádza vzdelávanie detí so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v predškolskom veku, to 
znamená špeciálna materská škola. 
Vzniká záujem o vzdelávanie žia-
kov, ktorí ukončia posledný ročník 
v základnej škole a potrebovali by 
ešte pokračovať vo svojom vzdelá-
vaní ďalej – čiže v praktickej škole. 
Jednou z možností je aj vytvoriť 
školu pre žiakov s autizmom alebo 
ďalšími pervazívnymi vývinovými 
poruchami bez mentálneho posti-
hnutia, ktorá by bola našou súčas-
ťou. 
Zmyslom našej práce je žiak, ktorý 
dokáže žiť zaujímavý a podnetný 
život. A my ho máme efektívne na-
učiť to, čo je pre život potrebné. 
Aby si vedel zodpovedne uplatňo-
vať svoje práva a plniť svoje povin-
nosti.
A čo je k tomu nevyhnutne potreb-
né? 
Vytvárať v škole prostredie, ktoré 
umožňuje a rozvíja otvorenú par-
tnerskú komunikáciu, hľadať spô-
soby, ako vytvoriť atmosféru vzá-
jomného porozumenia, spolupráce 
medzi žiakmi navzájom, učiteľmi a 
žiakmi, medzi samotnými učiteľmi 
a školou ako takou, s rodičmi, ktorí 
participujú na vzdelávaní a výchove 
svojich detí. Škola má dať šancu 
každému žiakovi, aby sa rozvíjal 
podľa svojich schopností a bolo mu 
umožnené zažiť úspech. 

►Prvé zmienky o špeciál-
nom školstve  vo Veľkom 
Krtíši sú zo školského ro-
ku 1990/1991, kedy bola 3. 
9. 1990 zriadená Osobitná 
škola v pôsobnosti Škol-
skej správy Veľký Krtíš. 
Zmyslom jej zriadenia bo-
la skutočnosť potreby 
vzdelávania detí, ktoré si 
vyžadujú zvláštnu starost-
livosť. Išlo zároveň o vy-
tvorenie optimálnych pod-
mienok pre ich výchovu a 
vzdelávanie.
► Začiatky školy s prvý-
mi žiakmi z mesta Veľký 
Krtíš sa viažu na priestory 
bývalej baníckej slobodár-
ne na Nemocničnej ulici. 
Škola mala 16 žiakov, dve 
triedy, dva ročníky, dve 
oddelenia školskej druži-
ny, štyroch pedagogických 
zamestnancov, a to: riadi-
teľku, učiteľku a dve vy-
chovávateľky. Počas prvej 
desiatky rokov s pribúda-
júcim počtom žiakov sa 
miesto pôsobenia školy 
niekoľkokrát menilo. 
► V školskom roku 
1995/1996 mala škola už 
96 žiakov a všetky roční-
ky. Na základe zmeny 
podmienok a potrieb na-
šich žiakov a ich zákon-
ných zástupcov bola v 
školskom roku 1998/1999 
zriadená  prvá trieda pre 
žiakov s viacnásobným 
postihnutím. 
►Od 1. 1. 1999 škola zís-
kala právnu subjektivitu. 
Zriaďovateľom školy sa 
stáva Krajský úrad Ban-
ská Bystrica.
►V období školského 
roku  1999/2000 sa škola 
presťahovala do prenaja-
tých priestorov bývalej  
Materskej školy Tesly, kto-

rých vlastníkom bola spo-
ločnosť INFOSPO Veľký 
Krtíš. Tieto priestory sa 
stali jej trvalým sídlom. 
Vysporiadanie vlastníctva 
objektu a budov celej ško-
ly bolo ukončené v decem-
bri v roku 2008. 
►Od 1. 9. 2000 sa názov 
školy mení z Osobitnej 
školy na Špeciálnu zá-
kladnú školu. 
V januári 2006 bola zria-
dená pri škole Špeciálno-
pedagogická poradňa s 
cieľom poskytovať odbor-
nú starostlivosť deťom a 
žiakom so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími po-
trebami  a  so zdravotným 
znevýhodnením a ich ro-
dinám, ako aj poradenské 
konzultácie školám a škol-
ským zariadeniam, ktoré s 
týmito deťmi pracujú. 
►Od 1. 9. 2008 bol  názov 
poradne  dodatkom zria-
ďovateľa zmenený na Cen-
trum špeciálno-pedagogic-
kého poradenstva  pri  
Špeciálnej základnej ško-
le.
►Od školského roku 
2007/2008 sme začali vzde-
lávať deti s autizmom s  
mentálnym postihnutím. 
►V školskom roku 
2008/2009 bola zriadená 
druhá trieda pre žiakov s 
viacnásobným postihnu-
tím.
►V súčasnosti je názov 
zriaďovateľa školy zme-
nený na Okresný úrad 
Banská Bystrica, Námes-
tie Ľudovíta Štúra 1.
►Prvou riaditeľkou školy 
bola v roku 1990 Mgr. Jo-
lana Kováčová. Po nej v 
roku 2007 nastúpila Mgr. 
Marta Beňová, ktorá za-
stáva túto funkciu doteraz.

Stručné fakty z histórie školy

Dúfame, že aj vývoj v spoločnosti bude našim plánom naklonený a niekto-
rá z našich vízií sa aj naplní. My sme pripravení urobiť preto všetko, čo sa 
dá. Sme tu pre deti, ktoré nás potrebujú a chceme ich učiť aj naďalej.

– Mgr. MARTA BEŇOVÁ, riaditeľka Špeciálnej základnej školy vo V. Krtíši- 

(Dokončenie zo str. 10)

 Zimná záhrada  

Nie je jednoduché udržať pozornosť.  
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Dajme slovo autorovi knihy: 
„Výstavba Bane Dolina pre-
stavovala dôležitý článok v roz-
voji Modrokamenských uhoľ-
ných baní, tento okrajový zá-
vod sa mal postupne stať cen-
trálnym (hlavným) ťažobným 
závodom a okrajové závody 
mali byť postupne zlikvidova-
né. Ešte v prvej polovici roku 
1951 sa plánovalo vytvoriť 
hlavný závod v Selciach. Za-
čiatkom roku sa preto začala 
pri Selciach hĺbiť hlavná a vet-
racia šachta. Ešte pred jej do-
končením došlo nad horným 
uhoľným slojom k rozsiahlemu 
výronu zvodnených pieskov a 
raziace práce museli byť za-
stavené. Na základe zložitej 
geologickej situácie sa rozhodlo 
vybudovať nový hlavný závod 
južnejšie, v závere doliny Stra-
cinského potoka, na hranici ka-
tastrálnych území Veľkých a 
Malých Stracín, pričom kata-
strálna hranica prechádzala 
stredom hlavnej vstupnej brá-
ny do závodu Dolina. Technické 
zariadenia a administratívne 
budovy (vrátane hlavnej budo-
vy) ležali pôvodne na ľavej 
strane Stracinského potoka 
zväčša v katastrálnom území 
Malých Stracín. 
V menšom počte tieto budovy 
spadali aj do katastrálneho úze-
mia Veľkých Stracín, kde ležal 
aj celý pracovný dvor a náklad-
ná železničná vlečka bane doli-
na. Novovybudovaný závod Do-
lina sa ani sčasti nenachádzal v 

katastrálnom území Veľkého 
Krtíša. Horná časť areálu – pô-
vodne nakladacia železničné 
vlečka (Selce) a neskôr priestor 
Novej haldy sa nachádzal v 
katastrálnom území Seliec, res-
pektíve Dolných Strhár.“ 
S razením prvých podzemných 
priestorov, s ich prípravou a ot-
várkou pre budúci centrálny 
závod Dolina sa začalo v augus-

te 1951. V roku 1953 bol vypra-
covaný projekt na vyrazenie 
hlavného prekopu Háj – Doli-
na. Raziť sa začal v roku 1954.
„Razenie prekopu napredovalo 
veľmi pomaly. Raziči 2. marca 
1956 nafárali rozsiahlu geolo-
gickú poruchu, z ktorej sa pre-
valil veľký výron zvodneného 
piesku. Aby sa mohlo pokračo-
vať v razení, musel sa najprv 

zvodnený geologický zlom od-
vodniť. (...) Aj napriek úsiliu sa 
geologickú poruchu do konca 
roka 1956 nepodarilo preko-
nať.“
V tomto období, samozrejme, 
pokračovala ťažobná prevádz-
ka aj v ďalších závodoch Mo-
drokamenských baní: 
„Napriek problémom s ťažiaci-
mi kombajnmi a hrabľovými 

dopravníkmi bolo v roku 1956 
celkovo vyťažených 371 858 t 
uhlia. V nasledujúcom roku, 
neboli kombajny nasadené do 
prevádzky a ťažilo sa len ručne. 
Napriek tomu ťažba vzrástla 
na 422 984 t uhlia.“
Prerazenie poruchového pásma 
bolo i naďalej problematické. 
Použitý  oceľový štít zdeformo-
vali geologické tlaky. Na pomoc 
prišli aj odborníci z Maďarska, 
ale ani im sa v lete 1957 nepo-
darilo problém vyriešiť. Na je-
seň sa začalo so zmrazovaním 
poruchového pásma tekutým 
čpavkom.

„V roku 1958 pokračovalo bu-
dovanie budúceho hlavného 
závodu Dolina. Jeho dobudova-
nie ako hlavného závodu zá-
viselo od čo najrýchlejšieho vy-
razenia prekopu Dolina – Háj. 
Aj napriek enormnému pra-
covnému nasadeniu sa nedarilo 
baníkom preraziť rozsiahlu 
zvodnenú poruchu. Nakoniec 
sa aj zmrazovanie ukázalo ako 
neúčinné a 25. apríla 1958 bolo 
zastavené. Napokon sa poru-
chový úsek podarilo preraziť v 
najužšej časti, ktorá ležala asi 
16 m pod neprekonateľným 
poruchovým pásmom. Podarilo 
sa to vyrazením úpadného diela 
pod túto poruchu. Potom sa 
tento priestor intenzívne odvo-
dňoval navŕtaním povrchových 
vrtov a zavedením výkonných 
čerpadiel. Do konca roku mala 
byť porucha odvodnená natoľ-
ko, aby bolo prekop možné 
preraziť klasickým spôsobom. 
(...) Pokračovalo sa aj v príp-
ravných prácach na ťažbu v 
podzemí budovaného závodu 
Dolina. V priebehu júna, potom 
ako sa prvej zmene pod ve-
dením predáka Martina Slivku 
podarilo prekonať 21. júna 
veľkú poruchu, na sledných 
chodbách z bane bol vyťažený 
prvý vozík uhlia 28. júna 
1958.“
I tak sa však ťažkosti neskonči-
li. O tom, aké ďalšie problémy 
bolo potrebné prekonať, sa 
dočítate v knihe. Baňa nie je len 
podzemie: „Práce na výstavbe 
povrchového areálu Bane Doli-
na napredovali veľmi pomaly, 
pretože Pozemné stavby mali 
nedostatok pracovných síl. V 
apríli 1959 sa pracovalo na vý-
stavbe administratívnej budo-
vy, dielní, skladoch, tiež bolo vo 
výstavbe koľajište vlečky a 
robili sa úpravy terénu. (...) Vý-
stavba povrchového areálu 
závodu Dolina bola v značnom 
sklze. V tomto roku sa uvažova-
lo ešte o výstavbe ďalšieho 
okrajového závodu Modrý Ka-
meň – Strháre, ktorý nakoniec 
nebol vybudovaný.“

Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša 

(3. časť) 

Ukážka z knihy 

Nazrime opäť na stránky pripravovanej knihy Pavla Hrončeka Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľ-
kého Krtíša. Naposledy sme sa vrátili do obdobia vzniku samostatného národného podniku 
Modrokamenské uhoľné bane, teraz sa o pár rokov posuňme a aspoň trochu zaspomínajme na vznik 
centralizovaného banského závodu Baňa Dolina.

Toľko teda aspoň niekoľko ukážok z knihy Hnedouhoľné baníc-
tvo v okolí Veľkého Krtíša, ktorej vydanie pripravujeme na 19. 
júla tohto roku. Pokračovanie prinesieme na budúci týždeň - je z 
čoho čerpať, kniha má viac ako 550 strán a bezmála tisíc foto-
grafií a máp, z ktorých časť je zverejnená vôbec prvý krát.
Ak by ste o knihu mali záujem, nie je veľa možností ako ju získať. 
Do konca júna prebieha jej predpredaj za najlepšiu cenu (20 €) v 
knižnici u pani Bibiany Ďurovovej (t. č. 047/ 4830224.). Od 19. jú-
la, na kedy bolo stanovené aj oficiálne vydanie knihy, bude možné 
niekoľko kusov získať aj v kníhkupectvach Litera vo Veľkom Kr-
tíši (25 €) alebo v eshope Martinus (35 €).

Kolektív Ondreja Dulaja v bani Bukovec v roku 1955 (ŠA BB 
prac. AVK, Zbierka fotografií inv. č. 86/III.)

-MIŠO ŠESTÁK -
Práca s ručnou vŕtačkou v podzemí bane Dolina v roku 1963 
(ŠA BB prac. AVK, Zbierka fotografií inv. č. 280/III.)
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Máme štyri svetové strany, štyri 
živly a vy by ste sa mali na ne ob-
rátiť, resp. hľadieť na všetky 
strany okolo seba, nielen priamo 
pred seba. Blížite sa k akémusi 
komplexnému ozdraveniu, kde 
bude potrebné uskutočniť rázne 
kroky. Striktné ukončenie všet-
kého starého si bude vyžadovať 
najskôr spracovanie všetkého 
ťaživého nielen na rozumovej 
úrovni, ale aj na úrovni srdca. 
Keď nebudete mať v sebe žiad-
ny negatívny pocit, či čriepky, 
ktoré by vás omínali aj v budúc-
nosti, budete pustení smerom k 
novej a svetlej budúcnosti plnej 
radosti. V našich životoch sa od-
zrkadľujú bežné zákonitosti 
prírody, ktoré by ste mali re-
špektovať a z ktorých by ste 
mali vychádzať a zároveň v nich 
nachádzať akési ponaučenie.     

Nehľaďte do priameho slnka (ego 
a vízie dokonalej budúcnosti, ako 
aj vašej vlastnej osobnostnej do-
konalosti) príliš dlho, inak budete 
oslepení a zaslepení. Budú vám 
unikať podstatné veci a tak bude-
te mať tendenciu robiť zásadné 
chyby a neprimerané rozhodnu-
tia. Teraz si to nemôžete dovoliť, 
čakajú vás dni a situácie, ktoré si 
budú vyžadovať vašu toleranciu a 
priamy úsudok. Skreslenosť je va-
ším „nepriateľom“. Zamrzne vám 
komunikácia s domovom a s člen-
mi rodiny, netlačte na to, je to tak 
lepšie, prelomí sa to v správny čas. 
Nečakaná návšteva, ktorá sa k 
vám „dovalí“, rozprúdi vlnu nevr-
losti až nechuti, ale nehádžte flintu 
do žita vopred, prijmite ju a zistí-
te, aké výhody to pre vašu osobu 
prinesie.

V rámci svojho komunikačného 
okienka obohatíte svoj slovník o 
slovíčko prepáč, ktoré sa z vašich 
úst derie až príliš ťažko. Je 
prirodzené robiť chyby, ale je 
ľudské priznať si ich a priateľ-
ské poprosiť o odpustenie. Vše-
obecne sú vám dni naklonené v 
oblasti štúdia, zisťovania a 
osvojovania si nových informácií 
a znalostí, ktoré môžete ďalej 
posúvať, čím pomôžete viacerým 
ľuďom. Prichádzate do štádia 
úročenia všetkého, čo ste spravili 
a to aj toho „nepekného“. Tí, 
ktorí sa v riadkoch nenašli a so 
silnou jednoznačnosťou kývajú 
hlavou, že to na nich neplatí, by 
mali popracovať na sebareflexii. 
Pri plánovaní činností, ktoré bu-
dete vykonávať s partnerom, 
majte vždy záložný plán. Veľa 
plánov sa zmení a poruší vzhľa-
dom k povinnostiam.

Nevešajte hlavu, to, že začiatok 
týždňa bude ťažký, priam oc-
hromujúci, neznamená, že sa v 
tomto duchu bude niesť plných 
sedem dní. Pokiaľ dáte na rady 
neúprimného človeka (ženy), 
ktorý svojich akože ,,priateľov” 
dlhodobo využíva, môže sa to 
skončiť zamotanými nepríjem-
nosťami. Pokiaľ informácie pus-
títe jedným uchom dnu a dru-
hým von s tým, že sa na ich plne-
ní nebudete osobne podieľať, tak 
sa vyhnete osobnostnému „za-
mrznutiu“ a budete v pohode. 
Úspešnosť k vám zaručene prí-
de, pokiaľ prestanete zmýšľať 
materialisticky (na čom všetkom 
získate). To nie ste predsa vy, 
nezakladajte si na veciach rýchlo 
pominuteľných.   

S vervou sa pustíte do žatvy svo-
jich úspechov, ale pozor na zrad-
nosť, obrazne povedané, počasia 
a v reálnom živote vytvorených 
okolností, ku ktorým svojim 
dielom a pričinením prispievate 
(bežný chod udalostí na vás 
naviazaných). Okrem toho, 
kroťte svoje prílišné chcenie, 
hraničiace až s tlačením, či už na 
samotný „osud“ alebo na seba 
samých, bude to mať opačný 
efekt a nechcene by ste prispeli k 
sebadeštrukčným pochodom (ni-
čili by ste sami seba). Dlhé, teplé 
noci prebdiete rozmýšľaním, čo 
vás budete síce unavovať, ale na 
druhej strane nájdete veľmi ve-
ľa odpovedí, ktoré vás bytostne 
posilnia. Veľký pozor si dávajte 
na osobné veci, kde hrozí vy-
tratenie, strata alebo ukradnutie 
peňazí (pri ich manipulácii vní-
majte, kam ich dávate).  

Potrápia vás pracovné záležitosti 
a problémy, ktoré sa vám napoja 
na zhoršený zdravotný stav. 
Ocitnete sa vo víre „nestíhačiek“ 
a nebudete vedieť, kde vám 
hlava stojí. Pokiaľ sa vám to 
všetko podarí priebežne vyriešiť, 
tak si oddýchne aj vaša zaťažená 
myseľ, ktorá bude pracovať aj v 
čase, keď to už nebude nutné. 
Potrebujete ,,reset” a poriadnu 
dávku oddychu. Peniažky si 
strážte, zbytočne ich nevyha-
dzujte a už vôbec sa nikomu 
nechváľte, ako sa vám vo finan-
ciách darí, stretnete sa so závis-
ťou a ohováraním. V súkrom-
nom živote očakávajte príjemné 
zmeny, bude vám vyznávaná 
láska a zároveň vám niekto dá 
patrične najavo, ako vás vo svo-
jom živote potrebuje.

Ak u vás prepukne stav strachu, 
strachu z lásky, z intimity a všet-
kého, čo súvisí s partnerstvom. 
Po zlých skúsenostiach máte 
problém niekomu veriť. Do živo-
ta vám vstúpi človek, ktorý, ak 
to dovolíte, váš strach skrotí, roz-
pustí a presvedčí vás o opaku. 
Zistíte, že láska predsa len exis-
tuje a niekoho ľúbiť je krásne. 
Doputujú k vám konečne pe-
niaze, ktoré vám niekto bol dlž-
ný. Bolo by dobré vysporiadať si 
všetky finančné resty visiace vo 
vzduchu, bude sa vám ľahšie dý-
chať. Cestovanie, ktoré tak milu-
jete, sa začne plánovaním miesta, 
ktoré chcete navštíviť, ale pre-
študujte si všetky riziká oblasti 
ešte pred tým, ako ju navštívite. 
Doma sa strhne výmena názo-
rov, kde budete mať jednoznač-
né slovo a tým aj prevahu. 

Ak ste rodičmi, tak venujte svoj 
voľný čas deťom, potrebujú to. 
Zároveň sa vopred pokúste vy-
riešiť otázku ich letných práz-
dnin, nenechávajte si to na po-
slednú chvíľu, inak si budete 
musieť cez leto neplánovane prá-
ve za detičky vybrať nejakú do-
volenku. Riešte to teraz, či sa už 
jedná o letné tábory alebo práz-
dniny u starých rodičov. V práci 
netlačte na pílu a nedomáhajte sa 
za každých okolností odpovedí, 
niekedy je lepšie nechať veci voľ-
ne plávať, čím sa samé vykryš-
talizujú. Tí, ktorí patria medzi 
slobodných a bezdetných, by sa 
mali zamerať na seba, svoje sny a 
túžby, máte dostatok času, aby ste 
ich „vypilovali“ do detailu.

Nech vás nezaskočí a nezachmú-
ri meškanie platieb alebo samot-
nej výplaty, či peňazí s ktorými 
rátate. Nedajte sa tým zlomiť, 
vyrieši sa vám to rýchlejšie ako 
dúfate, preto nemusíte paniká-
riť, v tomto smere ste chránení. 
Okrem partnerstiev a kladenia si 
otázok, či je všetko u vás v po-
riadku, vás poriadne zamestnajú 
rodinné problémy. Blízka osoba 
(chlap – súrodenec, švagor a 
pod.) vás poprosí o pomoc a ra-
du, nech sa vám to zdá akokoľ-
vek nereálne. Áno, počujete 
dobre, toto je jeho problém a 
máte možnosť mu poradiť 
dobrou radou, prípadne posunu-
tím kontaktov na kompetentné 
osoby. Dieťa vám oznámi svoje 
plány na leto, síce nebudete sú-
hlasiť, lebo vás to poriadne za-
skočí.

Máte radi všetko pekne nalinaj-
kované? Nemáte radi nečakané 
prekvapenia, o ktorých nič netu-
šíte? Nuž, nastal čas, keď na nič 
nebudete mať dosah, všetko sa 
bude okolo vás diať bez toho, 
aby ste mali silu zasiahnuť do to-
ho. Svet vám ukazuje, že niekedy 
dokáže vyriešiť veci aj za vás s 
tým, že sa nemusíte stále trápiť a 
vnútorne ničiť. Prijmite to a 
nebojujte s ničím, čo vás v tieto 
dni postretne. To, že nejaká oso-
ba s vami prestane komunikovať 
(bez vysvetlenia), berte pozitívne, 
ste tým pred niečím, či už neka-
lým, neférovým alebo ohovára-
ním, iba uchránení. Pokiaľ osa-
melí Kozorožci vylezú zo samoty, 
majú možnosť stretnúť zaují-
mavého človeka. Viete, že tu 
predsa len treba niečo spraviť, 
minimálne vyraziť niekam do 
spoločnosti.

Môžete sa akokoľvek brániť, to, 
čo je raz dané a nemenné, ne-
zmeníte a už vôbec nie umelým 
vynucovaním, tlačením a ná-
stojením. Ste postavení pred to, 
aby ste pokiaľ je to možné, s o 
niečo väčšou ľahkosťou prijímali 
záležitosti, ktoré vnímate ako ne-
právo. Veľmi sa vám bude dariť 
v podnikaní a znásobovaní peňa-
zí, venujte sa po tieto dni práve 
peniažkom, na ktoré máte dosah. 
Tí, ktorí túžia po dieťatku a až do 
tejto chvíli sa im to z nejakého dô-
vodu nedarilo, majú ideálny čas 
na to, aby to skúsili znova. Ste 
očividne a nepopierateľne klama-
ní, nielenže ste sem-tam majstri v 
klamaní samých seba, ale teraz 
vás zavádza a klame človek, ktoré-
mu ste o sebe prezradili viac, ako 
bolo potrebné.

 Tvrdíte a presviedčate sa, že ve-
ríte (ľuďom, v spravodlivosť, 
pravdu, lásku…), ale položte si 
otázku – žijete sami podľa tohto 
presvedčenia? Asi ani veľmi nie, 
ste stále v strehu a stále v bojovej 
pozícii, chránite sa a cítite sa tak, 
že vám chce každý len ublížiť, 
nevynímajúc samotný svet. Oča-
kávate rany z každej strany. No, 
moji milí, ak ich očakávate, tak 
ich budete aj dostávať. Svojím 
postojom a zmýšľaním si životné 
facky iba pýtate a tak je vám vy-
hovené. Zmeňte svoj postoj, 
myslenie a vytratia sa aj facky. 
Precitnite v kráse sveta, ľahkosti 
života a pestrosti okolia, sústreď-
te sa na ľudí, ktorí vám stoja za 
to a nie na tých, ktorí vám ubli-
žujú.   

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. 
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np-618  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-6181 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-6182

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu

 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

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

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

 Kúpim záhradu nad 
Viničkami. 
 0948 078 065         np – 575

Nehnuteľnosti
 Kúpim akýkoľvek (pre-
robený aj v neprerobený) 
2 alebo 3-izbový byt vo 
Veľkom Krtíši. Svoje pí-
somné ponuky posielajte 
alebo vhoďte do poštovej 
schránky redakcie PO-
KROK. NIE SOM REA-
LITKA. Odpoviem na 
každú ponuku.      np – 171

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

 Dám do prenájmu 3-iz-
bový 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-iz-
bový byt.
 0915 642 926         np – 600

 Ubytujem zadarmo. 
 0950 436 850         np – 610

 Prenajmem nebytový prie-
stor v Modrom Kameni. 
 0950 436 850          np – 611

 Predám chatku v osob-
nom vlastníctve v záhradkár-
skej oblasti nad Viničkami – 
voda, elektrika, 600 m2. Cha-
ta je podpivničená, po-
schodová s podkrovím. Pri 
chatke je vinica a ovocné 
stromky, tiež aj možnosť 
chovať zajace či sliepky.
 +420 608 454 819  np – 621

 Kúpim pozemok alebo 
staršiu nehnuteľnosť v blíz-
kosti V. Krtíša s rozlohou cca 
10-15 árov, vhodný na včelá-
renie.
 0908 853 198         np - 624

 Ponúkame na predaj 
rodinný dom v Glabušov-
ciach – pôvodný, ale veľmi 
zachovalý stav. Na pozemku 
sú prístavby: dve garáže, let-
ná kuchyňa. Rozloha pozem-
ku: 15 árov.
 0918 146 617         np - 625

  
 Predáme rodinný dom v 
Čebovciach. Vlastnícke vzťa-
hy k rodinnému domu a po-
zemku, na ktorom leží, sú vy-
sporiadané. 
V budove sú dve izby, jedna 
kuchyňa, kúpeľňa, špajza a 
predsieň. Na pozemku sa na-
chádza aj vedľajšia budova, 
ktorá môže byť využitá ako 
garáž alebo letná kuchyňa. 
Predajná cena budovy: 
                 25 000 €.
 +421 905 461 790  np - 628

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

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

 Predám záhradný plynový 
gril.
 0905 919 578        np – 623

Zariadenie do  
domácnosti

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

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

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 612

 0905 256 428        np - 613

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom



POKROK 1521. jún 2021

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

n
p

 -
 7

85
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

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

 0902 298 511

np - 614

Poľovníctvo 
rybárstvo

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

60
9

  Chovateľstvo

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

 Predám Ruanské kačky. 
 0911 154 680          np - 639

 Predám pšenicu.
 0910 519 366         np – 596

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

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

np
 – 

51
9

 0911 154 680

 Kúpim 
mladú vranu.
          

np - 572
 0902 749 986

  Poľnohospodárstvo

S t a v e b n ý  
m a t e r á l

B u r z a 
p r á c e

  np - 512

P o n u k a  
s l u ž i e b

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

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

 Hľadám si prácu - poup-
ratujem domácnosti, opatrím 
starších ľudí alebo deti.
 0918 257 684         np – 631

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

Kúrenárske 
a vodoinštalatérske práce  

np-615
 0903 421 840

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

 R ô z n e

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

np – 421

Vykonávam 
murárske práce 

 Kúpim staršiu dvojdvero-
vú alebo jednodverovú skri-
ňu.
 0908 056 450          np - 627

 
 Predám novú vlečku za 
malotraktor plus 4 200 litro-
vé sudy.
 0908 805 260        np - 636

 Prenajmem rodinný dom  
vo Veľkej Čalomiji - 3 izby, 
kuchyňa, špajza, letná ku-
chyňa, garáž, záhrada. Cena 
250 €/ mesiac + depozit 3 
mesiace.
 0903 506 524          np - 634

 Predám dve postele s 
matracom a dva nočné stolí-
ky.  0908 926 903    np - 637

 Predám traktor Super50 a 
mnoho náhradných dielov, 
nevyužitú kľukovku, štvor-
kolesovú a dvojkolesovú vleč-
ku bez EČ, plášte 820x20, 
kameňový šrotovník (4 kW 
motor) a štartér na multiká-
ru.
 0944 421 124        np - 632

 Dám do prenájmu 1 – iz-
bový byt.  0949 647 477
                                      np - 641

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

  0908 627 952.       np – 422

 0908 912 928        np – 633

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

► Ponúkam rizikové píle-
nie stromov v blízkosti ob-
jektov pomocou lezeckej 
techniky 
► Po dohode možnosť 
odvozu vypíleného dreva

 0908 233 053 np
 - 6

38
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DIVADELNÉ DIŠPUTY 

24. 6. 2021  (štvrtok) o 18.30  hod. v Kultúrnom dome 
v Dolných Plachtinciach 

27. 6. 2021  (nedeľa) o 18.30  hod. v Kultúrnom dome 
v Dolných Plachtinciach 

Divadlo D35: TO ZAS BUDE REČÍ Komédia TO ZAS BUDE REČÍ je plná sĺz a iných tekutín, vtipných 
zvratov a bláznivých momentov, ktoré  by ste asi neradi zažili. Hovorí sa, že ,,za všetkým hľadaj ženu“. Aj v 
našom príbehu o dvoch manželoch, z dvoch rozdielnych manželstiev, sa všetko krúti okolo ženy. Nájdu – 
Karči a Mižu cestu z komplikovanej situácie? 

Hrajú: Gabriel Obernauer a Maroš Krajčovič      Dramaturg:  Maroš Krajčovič    Réžia: Peter Luptovský     Technická spolupráca:  Ján Beraxa 
Rezervácia vstupeniek    0948  985 045,vstupné je 4 €, 

maximálna kapacita na predstavenie 50 ľudí. 
 

Tentokrát vám dáva-
me do pozornosti kni-
hu z vydavateľstva 
i527.net s názvom 
KTO 
ROZSVECUJE
HVIEZDY 
od autorky Amandy Dykes. 
V starom tehlovom londýnskom 
domci býva rodina skromného 
hodinára a každý večer v ňom ožíva 
kúzlo minulosti. Príbehy, ktoré otec 
rozpráva pri kozube, prebúdzajú v 
Lucy Claremontovej fascináciu sve-
tovými vodami. Tak veľmi ju opan-
tajú, že svoj život i prácu zasvätí 
hľadaniu stratenej lode, legendár-
nej Jubilee. Keď ju však postihne 
osobná tragédia, na pomoc so záha-
dou jej príde Dashel, kamarát z det-
stva, a jeho vedomosti o hviezdach. 
Pred dvesto rokmi istý pastier za-
chránil šľachtického syna mocného 
admirála a navždy zmenil životy 
troch mladých ľudí. Deti rástli a zú-
riaca vojna do ich životov vrývala 
brázdu nemysliteľného žiaľu a hl-
bokej lásky, ale aj príbeh zrady, 
obety a vykúpenia, ktorý v priebe-
hu storočí upadol do zabudnutia. 
Kým Lucy a Dash skúmajú tajom-
né ruiny na pobreží východného 
Sussexu, nájdu si cestu do spoločen-
stva súzniacich duší i k dávno za-
budnutému príbehu. Príbehu, kto-
rý im možno prinesie odpovede. A 
uzdravenie – po ktorom tak zúfalo 
túžia. 
„Dykesová v tomto krehkom a in-
špirujúcom románe pretkáva príbeh 
naprieč generáciami... a nešetrí prek-
vapivými zvratmi, ktoré držia čitateľa 
v napätí až do úplného konca. Fanú-
šikovia Tamery Alexanderovej budú 
nadšení.“ Publishers Weekly. „Laví-
rujúc medzi súčasnosťou a počiat-
kom devätnásteho storočia sa Aman-
de Dykesovej podarilo napísať roz-
siahly román s dvoma dejovými lí-
niami ukotvenými v rozličnej dobe, v 
ktorom sa tajomné prelína s dobro-
družným a mýtické s romantickým. 
Kto rozsvecuje hviezdy je kniha plná 
tajomna a zázrakov, navyše napísaná 
ohromujúcim autorským štýlom – 
ide o podmanivý klenot z pera nada-
nej spisovateľky.“ Julie Klassen, au-
torka bestselleru Most na Belle Is-
land. Kniha stojí 14,90 EUR, ale vy 
ju môžete získať zadarmo, stačí ak 
nám do redakcie do 30. júna 2021 
pošlete nasledovný vyplnený kupón. 

KNIHA NA VOĽNÉ CHVÍLE 

KU
PÓ

N

KTO ROZSVECUJE HVIEZDY
Meno a priezvisko

Adresa

DIVADELNÉ DIŠPUTY 

Zmena programu vyhradená podľa aktuálnych opatrení. 
NEZABUDNITE SI RÚŠKO!  

Milka Zimková: Neveľo nás idze, neveľo nám treba,,Neveľo nás idze, neveľo nám treba“, 
je tragikomický príbeh, na základe ktorého vznikol scenár filmu ,,Pásla kone na betóne“. 
 

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 

 

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 č. 1Miesto pre kupón 

KU
PÓ

N 
č.4JÚNOVÁ

KUPÓNKA

Prinášame vám štvrtý súťažný 
kupón do JÚNOVEJ KUPÓ-
KY, v ktorej môžete vyhrať 
opäť hodnotné kozmetické 
balíčky.

np - 640
 0948 262 007

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

Prelom mesiacov máj a jún sa z pohľadu 
výjazdov hasičov z OR HaZZ Veľký Krtíš 
v znamení rôznych typov výjazdov. Hasiči 
pomáhali pri dopravnej nehode, požiari, 
spadnutom strome i pri otváraní bytu. 
Okrem toho, v piatok 28. mája pomáhali 
pri transporte zranenej osoby z ťažko do-
stupného terénu. K udalosti nedošlo v od-
ľahlejšej časti okresu či v hlbokom lese, ale 
v meste Veľký Krtíš. Na miesto zásahu pre-
to smerovala aj hasičská štvorkolka. Po 
príchode na miesto zásahu bolo zistené, že 
v ťažko dostupnom teréne leží osoba s 
poranením hlavy a chrbtice, ktorú je po-
trebné transportovať do sanitného vozidla. 
Príslušníci pomocou štvorkolky a evakuač-
ných nosidiel zabezpečili transport zrane-
nej osoby k sanitnému vozidlu. Po ošetrení 
bola osoba prevezená do zdravotníckeho 
zariadenia.

 Za zamknutými dverami 
ležala mŕtva osoba 

K ďalšiemu výjazdu smerovali hasiči tiež v 
piatok, no už v nasledujúcom týždni, t. j. 4. 
júna. Po príchode na miesto zásahu na Ne-
mocničnej ulici vo V. Krtíši bolo pries-
kumom zistené, že je potrebné zabezpečiť 
vstup príslušníkom policajného zboru do 

bytu, v ktorom sa pravdepodobne nachá-
dza osoba, ktorá neodpovedá na vonkajšie 
podnety. Príslušníci použitím zámočnícke-
ho náradia otvorili dvere, v byte sa nachá-
dzala osoba, ktorá nejavila známky života.

Požiar strechy v Sklabinej 
V sobotu 5. júna boli šiesti príslušníci 
HaZZ privolaní k požiaru v obci Sklabiná. 
Po príchode na miesto zásahu prieskumom 
zistili, že išlo o požiar časti krovia strechy 
rodinného domu, ktorý príslušníci HaZZ 

následne uhasili použitím jedného vysoko-
tlakého prúdu vody z cisternového auto-
mobilu. Následne bol priestor prekontrolo-
vaný pomocou termokamery pre možné 
skryté ohniska požiaru. Príčina vzniku po-
žiaru je v štádiu šetrenia.

Spadnutý strom na Zámockej ulici v meste 
Modrý Kameň bol ohlásený tiež 4. 6. 2021. 
Privolaní príslušníci po príchode na miesto 
zásahu videli, že strom tvorí prekážku v 
jednom jazdnom pruhu – strom tak popílili  
motorovou pílou, vozovku očistili a násled-
ne umožnili prejazd v oboch jazdných pru-
hoch.

Pomáhali aj s navigovaním pilota 
V ostatnom vydaní nášho týždenníka sme 
vás informovali o dopravnej nehode 
mladej vodičky, ku ktorej došlo v pondelok 
7. júna pri Dolnej Strehovej. Okrem prí-
slušníkov policajného zboru tu zasahovali 
záchranári aj hasiči. V čase príchodu hasi-
čov sa havarované vozidlo nachádzalo 
mimo cestnej komunikácie a zranené osoby 
sa nachádzali mimo vozidla v ošetrení 
zdravotných záchranárov. V jednom prípa-
de bolo potrebné zabezpečiť transport 
zranenej osoby leteckou záchranou služ-
bou. Príslušníci na mieste zásahu vykonali 
protipožiarne opatrenia, zabránili úniku 
prevádzkových kvapalín, navigovali pilota 
vrtuľníka pri pristávaní na bezpečnú 
plochu a následne zabezpečili transport 
zranenej osoby do vrtuľníka. Po zdoku-
mentovaní dopravnej nehody policajtmi 
odtiahli vozidlo na bezpečné miesto a očisti-
li vozovku od nečistôt. Pri dopravnej neho-
de sa ťažko zranili dve osoby.

 HASIČI 150 

- zdroj: pplk. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ -
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Hasiči z Okresného riaditeľstva 
Hasičského záchranného zboru 
Veľký Krtíš, ktorí majú svoju 
základňu na stanici v Modrom 
Kameni, otvárajú svoju cyklis-
tickú sezónu cyklotúrou, ktorá 
bude mať už pomaly tradičný 
charakter. „Všetko to začalo asi 
pred štyrmi rokmi, kedy sa 
prišlo s nápadom prvej takejto 
cyklotúry. Aj z dôvodu toho, že 
pribúda každoročne počet cyk-
listov na stanici, keď ešte pred 
tými štyrmi rokmi sme boli asi 
piati či šiesti, a napokon aj na 
prvej cyklotúre sme boli do-
kopy siedmi, dnes sa už nedá 
spočítať počet cyklistov na 
stanici na prstoch jednej ruky. 
Myslím si, že do roboty na 
bicykli chodievame už asi aj 
pätnásti,“ opisuje pplk. Ing. 
Dušan Drienovský. Tohtoročná 
cyklotúra bola naplánovaná na 
stredu 26. mája. Ako priblížil 
D. Drienovský, z prvopočiatku 
bol na tento deň  naplánovaný 
okruh na asi 40 km. „Predsa 
zadok ešte nie je zvyknutý na 
sedadlo, tak nech až tak 
nebolí.☺ Nakoniec, po rôznych 

diskusiách, pripomienkach a 
návrhoch sa vybral okruh so 
vzdialenosťou 60 km,“ pokra-
čoval vedúci oddelenia pre-
vádzkovo technického na OR 
HaZZ V. Krtíš.
Pekné, ešte nie horúce počasie 
panovalo v našom okrese v ten-
to deň už od rána, čo potešilo 
každého. Voľnočasoví cyklisti 
sa stretli o 9.30 hod. na čerpacej 
stanici na Lučenskej ulici vo V. 
Krtíši, odkiaľ vyrazili na tak-
mer 60 kilometrov dlhý výlet. 
Predtým si ale ešte skontrolova-
li správne nahustenie pneuma-
tík, podoťahovali pedále, sprá-
vne nastavili sedadlá, prípade 
doplnili energiu - každý podľa 
chuti, tým správnym nápojom.
Po posledných inštrukciách 
plánovanej trasy, dohodnutí za-
stávok a spoločnej fotografii 
pred prvými metrami spoločne 
stráveného dňa im už nič neb-
ránilo sadnúť na bicykle a roz-
točiť pedále.
Prvé kilometre hasiči absolvo-
vali z Veľkého Krtíša, cez Selce 
do Dolných Strhár. „Tam sme 
si dali prvú čakaciu a občers-

tvovaciu prestávku. Už na pr-
vých kilometroch sa ukázalo, 
kto akým tempom pôjde, preto 
sme aj podľa toho volili zastáv-
ky, aby sme sa veľmi neroztr-
hali a boli patrične aspoň z časti 
pokope,“ začal sumarizovať 
cyklovýlet D. Drienovský. 
Z Dolných Strhár viedli ďalšie 
kilometre cez Pôtor, Horný Bu-
kovec do Dolnej Strehovej, kde, 
ako pokračoval profesionálny 
hasič, ich potrápilo dlhé stúpa-
nie na letisko nad obcou. „Od-
tiaľ sme sa popri priehrade 
Ľuboreč dostali do obce Záva-
da, kde sme sa občerstvili tým 
správnym vychladeným mo-
kom. Už tu sme začali rozmýš-
ľať, či sme zvolili patričnú dĺž-
ku cyklotúry, a to nás ešte naj-
ťažšie stúpania iba čakali. To 
prvé prišlo na rad hneď za ob-
cou Závada, kde sme sa cez 
obec Pravica presunuli až na 
Imrov kopec. Nie dlhé, ale o to 
prudšie stúpanie nám dalo zo-
brať. Z Imrovho kopca sme sa 
po značenom turistickom chod-
níku presunuli cez obec Príboj 
do obce Senné, kde nás čakalo, 
ako sa hovorí, na záver to naj-
lepšie - stúpanie z obce Senné 

na Veľký Lom. A to si už nie-
ktorí hrýzli riadne do jazyka,“ 
približuje priebeh trasy spolu-
organizátor podujatia.  Z obce 
Veľký Lom sa následne cyklisti 
presunuli do Koprovnice, kde 
mali pripravené malé občer-
stvenie. „Odtiaľ už poslednými 
kilometrami pokračoval každý 
svojim tempom a podľa toho, 
ako sa kto ponáhľal, sme sa 
vrátili späť do mesta V. Krtíš, 
kde tachometer na bicykli uká-
zal celkovú dĺžku 57 kilomet-
rov,“ dodal na záver pplk. Ing. 
Dušan Drienovský.

Hasiči na bicykli 
Všetci, ktorí majú záujem vykonávať prácu hasiča alebo policaj-
ta, musia okrem iného zvládnuť fyzické testy. Príslušníci týchto 
zložiek sú častokrát amatérski športovci s výbornou kondíciou i 
dostatočnou silou. Pri kritických situáciách, s ktorými sa môžu 
stretnúť v hociktorý deň, sa im hodiny behu, cyklistiky, plávania 
či hodiny strávené v posilňovni, určite vrátia.

Cieľ dňa bol teda splnený – hasiči prišli na iné myšlienky, s ktorý-
mi sa stretávajú v službe, spoločne si zašportovali, porozprávali a 
nazbierali nové spoločné zážitky. Takýto druh článkov, v ktorých 
sa spomínajú hasiči, aspoň čiastočne vyváži vážne udalosti, o kto-
rých vás vďaka spolupráci s OR HaZZ vo V. Krtíši pravidelne in-
formujeme. O podobných aktivitách, akým bol cyklistický výlet po 
našom okrese v podaní hasičov, vždy radi informujeme.

-ŠK, foto: ŠK, DD-

V celej partii panovala počas 
celého dňa dobrá nálada.

Bicykel si pred túrou skontroloval aj Martin Penksa (vľavo), Martin Brindza (v strede v popredí) na sebe nenechal poznať únavu 
počas celého dňa. Občerstvenie na Koprovnici si zaslúžene vychutnali všetci zúčastnení.

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

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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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:

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

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

Mám dlhodobé skúsenosti, na svoje práce poskytujem záruku. 

 np
 –

 4
33

Brány pre váš domov

   0904 803 453  
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Traktorista - obsluha strojov 
a zariadenia v oblasti rastlinnej výroby. 

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

Ponúkame voľné pracovné miesto 

np
-6

16

Včera, teda v nedeľu 20.júna sa konal IV. ročník Behu ulicami 
mesta Veľký Krtíš, ktorý zorganizovalo OZ Bežci VK. Pred  
hlavnou kategóriou sa konal beh detí a žiakov. Keďže včerajšia 
nedeľa patrila OTECKOM, na pamiatku všetkým detičkám, 
ktoré si pred dospelými zabehali a v horúcom predpoludní pre-
ukázali veľkú dávku športovej výdrže, prinášame spoločnú 
fotografiu na pamiatku tohto krásneho slnečného dňa spolu aj s 
moderátorom celého podujatia Bercom. Fotoreportáž s výsled-
kami BUM V. KRTÍŠ prinesieme v nasledujúcom čísle. 

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

ÁNO - NIEStrelí Tisovec Príbelciam aspoň 1 gól?

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

1 x 2FK S. Ďarmoty – MFK Detva
MFK Spartak Hriňová – TJ Sklotatran Poltár
TJD Príbelce – MŠK Tisovec
FK Šalková – ŠK Badín
TJ Jednota Málinec – OFK Olováry
ŠK Vinica – TJ Družstevník Mýtna
MFK Baník V. Krtíš – FK Jesenské
TJ Vinohrad Čebovce – TJ Santrio Láza
FK Iskra Hnúšťa – OŠK Radzovce
TJ Partizán Hrušov – FK Lesenice
TJ Slovan M. Kameň – TJ Družstevník Sklabiná
TJ Družstevník K. Kosihy – TJ Sokol Opat. N. Ves
OFK Dačov Lom – FK Bušince
TJ Prameň D. Strehová – OFK Želovce
FK Záhorce – OFK S. Plachtince

Foto :- rh - 

      IT manažéra 
►mzdové podmienky (brutto) 1400 € / mesiac.
    Fyzicky zdatného pracovníka do skladu 
►mzdové podmienky (brutto) 5 € / hod. 
Ovládanie maďarského jazyka výhodou. 

Mzdové podmienky dohodou. 
Životopisy posielajte prosím na e-mail 

furak@apiprodukt.sk. 
          Bližšie informácie pošleme obratom e-mailom.  

Hľadá do TPP:
APIPRODUKT® s.r.o. Želovce

Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21, 990 01  Veľký Krtíš

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
  na nájom nebytových priestorov

1. Školského bufetu        2. Nápojového automatu
Bližšie informácie o súťažných podmienkach na 

 047/ 48 304 11 alebo na stránke školy www.gahsvk.edu.sk
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Futbalisti Slovenských Ďarmôt 
cestovali do nevyspytateľných 
Pliešoviec s úmyslom bodovať. 
Zápas sa začal vo vlažnom tempe 
za veľkej horúčavy. Prvá strela 
domácich v 8.´ tesne minula Kac-
zorekovu bránu. Tutovka Krajča 
v 12.´po peknom centri M. Nilaša 
ostala trestuhodne nepremenená. 
V 35.´ pekne potiahol loptu Van-
dornyk, narazil si s Hriňom a 
umnou strelou z osemnástich 

metrov ku tyči sa S. Ďamoty ujali 
vedenia – 0:1. Tutovka M. Nilaša 
v 44.´po priťuknutí Berecom zo-
stala opäť nepremenená. Domáci 
si nevypracovali žiadnu šancu, 
bránu súpera ohrozovali iba zo 
štandardných situácii. Polčas tak 
skončil 0:1. 
Druhý polčas začal dobre pre 
hostí, keď na dlhú loptu si dravo 
nabehol Krajč, priťukol Bereco-
vi, ktorý ukázal svoje zakončova-

cie schopnosti a tečom ku tyči 
hostia zvýšili svoje vedenie na 
0:2. Domáci prestriedali troch 
hráčov a hra sa otočila. Strela  
domácich v 52.´ z osemnástich 
metrov skončila pri tyči Kaczo-
rekovej brány - 1:2. Po rohu v 
65.´ hosťujúca  obrana nedo-
sledovala loptu a domáci vyrov-
nali na 2:2. O päť minút na to 
vznikla ďalšia nebezpečná akcia 
a domáci otočili výsledok na 3:2. 
Do konca zápasu sa hralo v réžii 
domácich, ktorí s čerstvými 
piatimi posilami z lavičky doká-
zali otočiť zápas a do 90.´ minú-
ty ešte dvakrát skórovali. 
Na posledné kolo pozývame na-
šich divákom na zápas s Detvou.  
                       - JOZEF ĎÖRĎ - 

 Rozhodoval: Michal Verdžák; Góly: H – Vandornik, Berec; Zostava 
S. Ďarmôt: Kaczorek, Fényes, Horváth, M. Nilaš, Lukács, Hriň, Van-
dornyk, M. Varholák, Krajč, Berec, náhr.: Ďörď, Holub; Diváci: 150.

    IV. liga JUH 

 

V. liga  sk. D 

           Výsledky V. liga DNa zápas do Detvy cestovali Prí-
belce bez hviezd svojho mužstva, 
ktoré išli skúsiť legionársky 
chlebík do Zvolena a taktiež bez 
zranených hráčov Melichera aj 
Gibalu. Tréner teda musel so zo-
stavou čarovať. Zápas začal lep-
šie pre hostí, keď v rozmedzí de-
siatich minút dvakrát nastrelili 
brvno domácej brány. Po indi-
viduálnej akcii Híveša v 39.´  
Todkovič rozvlnil sieť brány Det-
vy – 0:1. O dve minúty neskôr 
mali obrovskú šancu opäť hostia, 

no strelu Melišíka brankár do-
mácich reflexívne vyrazil. 
Do II. pol. nastúpili Príbelce s 
cieľom udržať priaznivý vý-
sledok, no prekvapili aj samotné-
ho trénera Glucha. Už v 53.´ po 
priamom kope Cibuľu druhý-
krát rozvlnil sieť Detvy príbelský 
útočník Hazucha – 0:2. Ani po 
tomto góle Príbelce neprestali 
bojovať, práve naopak, aktívne 
útočili, ohrozovali bránu domá-
cich a bojovali ďalej. Čerešnič-
kou na torte a posledným klin-

com do rakvy domácich bol gól 
iba 17 ročného Jakuša, ktorý 
chladnokrvne zakončil a potres-
tal chybu domácich. Aj v tomto 
zápase sa potvrdilo, že súdrž-
nosť, kolektívnosť a vzájomná 
ochota nahradzujú silu jedinca. 
Vedenie TJD Príbelce čo najsr-
dečnejšie ďakuje obci Príbelce 
za pomoc, ktorú mu každoročne 
poskytuje a taktiež ďakuje pät-
nástim skalným fanúšikom, kto-
rí cestovali so svojim mužstvom 
do Detvy. Už teraz sa tešíme na 
posledný domáci zápas, v kto-
rom si zmeriame sily s Tisovcom 
a ešte viac sa tešíme na nový 
súťažný ročník 2021/2022. 
                  - FILIP CELLENG – 

Rozhodoval: Maroš Barboriak; Góly H – Todkovič, Hazucha, Jakuš; 
Zostava Príbeliec: Geregai, Ondrejkov, Cibuľa, Pagáč, Híveš, F. Cel-
leng, Majkút, Tonkovič, Melišík, Hazucha, náhr.: Matikovský, S. 
Celleng,  Tuček, Jakuš, Gluch; Diváci: 200. 

Po dlhej prestávke a viacerých 
zmenách vo vedení mužstva ces-
tovali Čebovce ku ašpirantovi na 
postup – do Revúcej – odhodlaní 
získať aspoň jeden bodík. Domá-
ci sa ujali vedenia v 12.´ nešťast-
ným vlastným gólom hostí - 0:1. 
V prvom polčase mali šancu G. 
Očko a Kliment, no nevyžili ich. 

Ku koncu polčasu bol zápas her-
ne vyrovnaný bez veľkých šancí 
na obidvoch stranách. 
Druhý polčas sa hral v úmornej 
horúčave. Hostia sa vzchopili a 
hrali na jednu bránu. Domácim 
odchádzali sily – už sa len bráni-
li, ale hostia nevyužili šance na 
premenenie gólov, hoci sa o to 

veľmi snažili Kliment, Očko aj 
Péter. Výsledok už nezvrátili. 
Domácich podržali chybnými 
verdiktmi aj rozhodcovia a s 
týmto výsledkom sa skončil zá-
pas, ktorý mal nešťastný koniec. 
Hostia totiž mali na to, aby si 
pripísali minimálne jeden bod. 
Na budúci týždeň Čebovce pri-
vítajú Santrio Lázu. 

TJ Vinohrad Čebovce ďakuje za 
dlhoročnú manažérsku prácu, 
ako aj sponzorskú podporu od-
chádzajúcemu Jozefovi Gyögyo-
vi.                    - ERIK FONÓD - 

 Rozhodoval: Peter Pašák; Zostava Vinohradu: Bojtoš, P. Balga, A. 
Balga, Očko, Péter, Kliment, Kiss, Mudroň, Jakab, R. Koncz, M. 
Koncz, náhr.: Oláh, Kotian, D. Balga; Góly: Očko – vlastný; Diváci: 
200. 

 MFK Detva - TJD Príbelce 0:3 (0:1) 

 TJ Tatran VLM Pliešovce – FK Slovenské Ďarmoty 5:2 (0:1)

 MFK Revúca – TJ Vinohrad Čebovce 1:0 (1:0)

Výsledky IV. liga JUH 

Tisovec – Hriňová                1:3
Poltár – Podkonice               0:3
Badín – Hajnáčka                 5:0
Medzibrod – Č. Balog          3:3
Pliešovce – S. Ďarmoty         5:2
Detva – Príbelce                    0:3

Radzovce – Buzitka              1:1
Revúca – Čebovce                 1:0
S. Láza – Málinec                   0:2
Olováry – B. N. Ipľom          2:1
Jesenské – Vinica                   0:0
Mýtna – Hnúšťa                    2:3 

Zápas dvoch rozdielnych polčasov

Sedemnásťročný Jakuš rozhodol o výsledku 

Zápas s nešťastným koncom 

1 Málinec 11 9 1 1 39:13 28

2 Revúca 11 8 1 2 27:10 25

3 V. Krtíš 11 5 3 3 14:14 18

4 Jesenské 11 5 3 3 26:23 18

5 Hnúšťa 11 5 3 3 18:19 18

6 Radzovce 11 5 2 4 22:14 17

7 Olováry 11 3 6 2 27:26 15

8 Čebovce 11 4 2 5 17:16 14

9  B. n. Ipľom 12 3 2 7 19:28 11

10  Buzitka 11 3 2 6 19:25 11

11 Vinica 11 2 4 5 16:27 10

12  Láza 11 2 2 7 16:26 8

13  Mýtna 11 2 1 8 16:35 7

14  Klenovec 0 0 0 0 0:0 0

1 FK Podkonice

2 ŠK Badín

3 TJD Príbelce

4 FK Mesta Tornaľa

5 FK Šalková

6 FK S. Ďarmoty

7 TJ Tatran VLM Pliešovce

8 ŠK Partizán Č. Balog

9 TJ Sklotatran Poltár

10 TJ Sokol Medzibrod

11 FC 98 Hajnáčka

12 MFK Detva

13 MŠK Tisovec

14 MFK Spartak Hriňová

12 11 0 1 37:9 33

12 8 2 2 29:10 26

12 7 3 2 26:9 24

11 6 3 2 23:13 21

11 7 0 4 21:15 21

12 6 2 4 25:20 20

12 5 3 4 26:14 18

12 4 5 3 32:28 17

12 4 3 5 18:21 15

12 4 1 7 15:30 13

12 3 3 6 16:22 12

12 2 1 9 16:35 7

12 2 0 10 17:45 6

12 1 0 11 6:36 3
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 ObFK Želovce – TJ Nenince 
4:1 (1:0)   

Domáci od začiatku 
bojovali o body 

Rozhodoval: P. Kalmár, D. Ďurčov, R. Ďu-
riš; Zostavy: D – Rusnák, Fedeš, Novák, 
Turčina, Hlinica, Rybár, Bača, Filip, Meri-
ca, Mátyás, Švonavec, náhr.: Holoda, Ber-
tók, Krajč, Rég, Andok; H – Molnár, Ger-
báč, Vránsky, Szgrigán, Vido, Zahorec, 
Baláž, Cibuľa, Kati, Lörinc, Nagy, náhr.: 
Vršánsky; Góly: D – Peter Filip - 2, Martin 
Švoňavec; H - Patrik Vršanský. 
Po niekoľko mesačnej pauze spôsobenej 
Covidom-19 sa v Želovciach opäť súťažilo 
o majstrovské body. Domáci vstúpili do 
zápasu aktívne a už v druhej minúte sa za-
streľoval Švoňavec, no ešte neuspel. V sied-
mej minúte sa už vlnila neninská sieť, keď 
autorom úvodného gólu bol práve Švoňa-
vec. Hostia odpovedali nebezpečnou strelou 
Sztrigána, no Rusnák sa nenechal prek-
vapiť. V týchto fázach sa Nenince snažili 

vyrovnať, no domáci boli  koncentrovaní, 
hrali na rýchle protiútoky, no často končili 
v ofsajdovej pasci. Švoňavec v 36.´ druhý 
gól nepridal, keď v samostatnom nájazde 
netrafil priestor bránky. O chvíľu sa opäť 
vyznamenal domáci brankár Rusnák, keď 
zabránil gólovému vlastencu. V 57.´ sa do-
máci dočkali druhého gólového zápisu, jeho 
autorom bol Peter Filip. Hostia mohli už o 
3.´ skorigovať, no skúsený Vršanský nepre-
menil penaltu. To naštartovalo domácich. 
Fedeš ani Novák ešte góly nestrelili, no v 
64.´ Švoňavec už áno - 3:0. O štyri minúty 
neuspel domáci útočník Mátyás, na čo v 
77.´  odpovedal gólom na 3:1 Patrik Vršan-
ský. Želovskí futbalisti boli naďalej hladní 
po góloch a ďalší dosiahli tesne pred kon-
com z kopačky nebezpečného Petra Filipa. 
Na výsledku 4:1 sa už nič nezmenilo, a tak 
Želovce získali zaslúžené 3 body. 
                                 - ŠTEVO RIMAJ - 

 FK Lesenice – TJ Prameň 
D. Strehová 0:3  

 – zápas sa nedohral
Leseničanov sa zišlo 
iba sedem statočných 

Rozhodoval: T. Ďuriš, D. Ďurčov,  P. Kal-

már; Diváci: 15; Zostavy: D – Galčík, Var-
ga, J. Kollár, Pavlík, Celleng,  Petrovič,  M. 
Babka; H – Rácz, Jágerský, Bartko, Žilka, 
Trajteľ, Sokol, Kliment, J. Kminiak, M. 
Kminiak, Hudec, Botoš; Góly: H – Sokol 
2x, M. Kminiak. 
Zápas sa hral iba 14.´, nakoľko sa v tejto 
minúte zranil jeden z domácich hráčov. 
Týmto klesol počet hráčov domáceho muž-
stva pod sedem a hlavný rozhodca musel 
zápas ukončiť. Vedenie domáceho mužstva 
verí, že tento debakel sa už na budúci týž-
deň v Hrušove nebude opakovať. 
                                         -  JÁN PAVLÍK  - 

TJ S. Plachtince – OFK 
– FK Záhorce 3:2 (2:0)

Po dlhej dobe v Plachtinciach
Rozhodoval: G. Zaťko, J. Zöllei, M. Balga; 
Diváci: 45; Zostavy: D – Kelemen, D. To-
maškin,  Andok, T. Parkáni, Holovic, M. 
Parkáni, Řehák, Faršang, Weisenpacher, 
Mesároš, Balík, náhr.: J. Cesnak, Vozár, 
Kadlec, Lenárt, Stankovič; H – Mišt, Brin-
dza, Bendík, T. Korpáš, Klacso, Červenák, 
J. Korpáš, J. Drozdík, Kováč, Števkov, 
Suchý, náhr.: Velebný, Červenák, Kováč, 

6. liga DOSPELÍ 

(Pokračovanie na str. IV)

Diváci videli veľmi bojovný a v 
prvom polčase aj vyrovnaný zá-
pas, v ktorom olovársky mančaft 
dal súperovi veľký priestor na 
hru. Súper to aj využil, hral ak-
tívne, prekvapil, no aj Olováry si 
vytvorili gólové šance. Prvá 
strela hostí išla na bránu v 13.´ z 
25 metrov, ktorú Pohánka kryl. 
Olovársky útočník Fehér sa pek-
ne uvoľnil v 15.´, no brankára 
hostí nedokázal prekonať ani na 
dvakrát. Strela Žingora v 17.´ iš-

la tesne nad bránu hostí. Tá istá 
situácia sa zopakovala v 29.´, ale 
lopta tentokrát, našťastie, minu-
la bránu Olovár. Štandarka Rác-
za z rohu 16-tky skončil a na 
bočnej sieti  brány. O dve minúty 
ďalšiu štandardku hostí kryl 
brankár Olovár. Do tretice opäť 
štandardkou z rohu 16-tky hos-
ťujúci hráč Dobos krásne trafil  
ľavačkou vedľa tyče do brány a 
Balog n. Ipľom vyhrával 0:1. 
Olováry v každom prípade chceli 

vyrovnať stav zápasu ešte v pr-
vom polčase. Deväť minút pred 
koncom I. pol. skončila strela 
Miškeia z 20 m na brvne. Ná-
sledný roh Régi hlavičkoval tes-
ne vedľa brány. Konečne sa v 
45.´ pekne uvoľnil Fehér a vy-
rovnal na 1:1. 
Počas celého II. pol. mali veľkú 
prevahu Olováry. Vytvorili si 
množstvo šancí, ale ich nepre-
menili. Strela Rácza v 57.´ zo 16-
tky skončila na bočnej sieti hostí. 
Kamendy v 63.´ z priameho 
kopu zo 17 metrov prekvapil 
brankára technickou ľavačkou. 
Čistú šancu mal Jaďuď v 68.´, 
ale jeho hlavička išla vedľa. 
Strelu Fehéra v 72.´ brankár 
chytil a následne na bránu dorá-
žal Jaďuď, ale aj jeho strelu 

Rozhodoval: Roman Markovič, st.; Góly: D – T. Fehér 2x, H – 
Dobos; Zostavy: D – Pohánka, Régi, Horváth, Žingor, Miškei, 
Kamendy, Drozd, Rácz, Vinger, Jaďuď, Fehér, náhr.: Lendvai, Kol-
lár, Golian, Paľaga, Máč, Kati, Földi, Kupček; H – Benko, Radoš, 
Smiknya, Gyrász, Nedeľa, Zolczer, Dobos, Rusňák, Gyurász, Nagy, 
Török, náhr.: O. Krupčiak, Mics; Diváci: 100. 

brankár hostí chytil. Rácz hlavič-
koval nebezpečný center v 83.´ 
vedľa brány. Po individuálnom 
úniku v 16-tke v 83.´ Fehér - 
utočník Olovár – dal druhý gól v 
zápase – 2:1. Tlak Olovár pokra-
čoval, ale ďalšie šance nedokázali 
premeniť. V 90.´ brankár domá-
cich nerozohral dobre hru, loptu 
získal útočník Balogu n. Ipľom,  
ktorý mal tutovku na kopačkách, 
ale brankár bol na svojom mieste 
a súperovi nedovolil vyrovnať. 
Olováry vyhrali zaslúžene 2:1, ale 
aj Balog n. Ipľom podal kvalitný 
bojovný výkon. Za svoje pred-
chádzajúce výkony, ako aj za vý-
kon v tomto zápase, si rozhodne 
zaslúžia, aby sa udržali v piatej li-
ge. O týždeň Olováry cestujú do 
Cinobane, kde budú hrať s aš-
pirantom na postup - Málincom 
a určite dajú do hry všetko, aby 
Málincu skomplikovali postup.  
            – MUDr. JOZEF KANYÓ – 

Hráči Jesenského nastúpili na 
zápas s veľkým odhodlaním vy-
hrať. Tlačili na súpera už od 
úvodu, ale hostia takticky tento 
tlak ustáli. Domáci si vytvorili v 
prvom polčase tri gólové situácie, 

no brankár hostí bol na svojom 
mieste a mužstvo podržal. Týmto 
výkonom vyhecoval aj ostatých 
hráčov. Domáci si už nevedeli vy-
tvoriť čistejšie šance, lebo hostia 
sa dobre bránili. V 39.´po aute a 

samostatnom nájazde Antal svo-
ju strelu zakončil nad bránou. V 
úplnom závere prvého polčasu 
G. Skabella po centri Sútha ne-
trafil bránu domácich. 
Hostia nastúpili na druhý polčas 
viac nabudení na hru s úmyslom 
skórovať, boli aktívnejší a získa-
li dobrý priamy kop, z osemnás-
tich metrov ho kopal Skabella, 
lopta bola tečovaná a brankár ju 
iba s námahou chytil. Potom sa 
hralo na jednu i druhú bránu - 
obidve mužstvá vsadili na útoky, 

Rozhodoval: Ivan Laššák; Zostava Vinice: Kalmár, Szita, Súth, Po-
bori, Nagy, Antal, Skabella, Gemer, Halko, Róm, Korbeľ, náhr.: Vol-
kovics, Brezovský; Diváci: 50.

cítili šancu na víťazstvo, ale viac 
mali byť opatrní hostia, lebo do-
máci boli nebezpečnejší. Domáci 
kopali sériu rohových kopov, z 
čoho vyšiel jeden brejk pre hostí, 
keď po osi Antal – Gemer - Sita 
išli na bránu, ale posledný  domá-
ci obranca im loptu vypichol. 
Hostia v závere zápasu posled-
ných desať minút udržali vý-
sledok dobrou taktikou a bojov-
nosťou.  
Budúci týždeň hrá Vinica s Mýt-
nou o záchranu v lige.  
          - GABRIEL SKABELLA – 

 OFK Olováry – TJ Ipeľ Balog n. Ipľom 2:1 (1:1) 

V okresnom bojovnom zápase vyhrali domáci  

 FK Jesenské – ŠK Vinica 0:0
Hostia otestovali svoju obranu
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Santoris, D. Drozdík; Góly: D – T. Parkáni,  
Mesároš 2x; H – Števkov 2x. 
Po situácii s Covidom-19 sa v Stredných 
Plachtinciach hral po veľmi dlhej dobe 
majstrovský futbalový zápas. Nastúpili v 
ňom mužstvá Plachtiniec a Hrušova. Do-
máci futbalisti nastúpili v úlohe mierneho 
favorita, čo v podstate v priebehu I. pol. aj 
potvrdili a dvomi gólmi Mesároša tak vy-
hrali prvý polčas 2:0.
Okrem strelených dvoch gólov nevyužili 
niekoľko sľubných šancí, čo sa im na za-
čiatku I. polčasu vypomstilo a gólom Štev-
ka hosťujúce mužstvo z Hrušova znížilo na 
2:1. V priebehu celého zápasu mali hráči 
obidvoch mužstiev problémy s kondíciou, 
spracovaním lopty i presnosťou prihrávok, 
ktoré boli spôsobené dlhou pauzou. V 90.´ 
sa hosťom znovu strelcom Števkom poda-
rilo vyrovnať. Keď si hostia mysleli, že si zo 
S. Plachtiniec  odvezú jeden bod, na radosť 
hráčov a fanúšikov T. Parkáni zabezpečil 
gólom stav na 3:2, čím všetky body zostali v 
S. Plachtinciach. Veríme, že po dlhej dobe 
naplánovaný budúci ročník 2021/2022, so 
začiatkom 1. 8. 2021  sa dohrá bez preru-
šenia súťažného ročníka. Vedenie OFK S. 
Plachtince  všetkým skalným fanúšikom 
ďakuje, že v tejto ťažkej dobe prišli podpo-
riť mužstvo a hosťom ďakuje tiež za 
korektný prístup ku hre. 
                                          - MILAN MIKUŠ - 

  FK Bušince – FK Záhorce 
6:5 (2:3)   

Domáci vyhrali vďaka 
druhému polčasu 

Rozhodoval:M. Balga, J. Zöllei, G. Zaťko; 
Diváci:  Zostavy: D – Lukáč, Zemčík, D. 
Botoš, Galamb, Bablena, S. Botoš, Jaku-
bec, Rácz, Makši, Herceg, Tóth; H – 
Motoška, Dudáš, Karasy, P. Kováč, K. 
Kováč, Maruškin, Béreš, S. Kováč, Rég, 
Oláh; Góly: D – Botoš, Bablena 2x, Jaku-
bec 2x, Herceg; H – Karasy, Béreš 2x, S. 
Kováč, Rég. 

TJ Sokol Op. N. Ves 
– TJ Slovan M. Kameň 0:0

Zaslúžená remíza
Rozhodoval: P. Žiak, J. Budinec, J. Fajčík; 
Diváci: 150; Zostavy: D – Ohajda, Seme-
ník, Berecký, Buriš, E. Krupčiak, Török, 
Mihálik, Toman, Petrus, Hudec, M. Kováč, 
náhr.: D. Klacso, Rys, V. Klacso, Ostrihoň, 
Račko; H – Špaldoň, Gömöry, Klátik, Za-
char, Kurec, Bariak, Vlačuha, Varholák, 
Andok, Mózer, Kuchársky, náhr.: Horn, 
Laššan, Trojčák. 
Domáci nastúpili proti silnému súperovi z 
Modrého Kameňa s cieľom bodovať napl-
no a zaistiť si prvé miesto v tabuľke. Prvý 
polčas priniesol vyrovnaný zápas, v ktorom 
mali viacej z hry hostia. 
V druhom polčase sa iniciatívy ujali domá-
ci a vytvárali tlak na hostí, preto je remíza 
spravodlivý výsledok.

                                 - ROLAND ZÖLLEI - 
FO M. Zlievce 

– TJ Družstevník K. Kosihy 
0:4 (0:2)

Ťažký súper ukázal svoju silu 
Rozhodoval: L. Dobos, M. Balga, L. Szabó; 
Diváci: 20; Zostavy: D – Goron, Mucha, 
Dibala, Filkus, Kulich, Javorský, Gondáš, 
Pavlov, Vámoš, Čatloš, Strenátka, náhr.: 
Križan, Janíček, J. Oláh, R. Oláh, Šaran-
ko; H – Tóth, Hornyák, N. Balla, R. Balla, 
Povaľač, Dovičin, Tóth, Nászali, Petrovič, 
Kotian, Pixiades, náhr.: Vráblik; Góly: H – 
R. Balla, N. Balla, Nászali, Pixiades. 
Po dlhej dobe sa odohral v Malých Zliev-
cach súťažný zápas. Domáci privítali ťaž-
kého súpera - Kamenné Kosihy. Hostia od 
začiatku diktovali tempo zápasu, ojedinele 
pustili domácich na ich polovicu ihriska. 
Domáci statočne odolávali. R. Balla krás-
nou strelou z dvadsiatich metrov otvoril 
skóre zápasu. Do polčasu hostia pridali ešte 
jeden gól, keď dorazili loptu do bránky po 
dobrom zákroku brankára domácich. 
V II. polčase hostia kontrolovali hru, ne-
premenili pokutový kop, ale vôbec ich to 
nemuselo mrzieť, pretože pridali ešte dva 
góly. Ďakujeme domácim aj hosťujúcim 
hráčom za korektnú a férovú hru. 
                            – MIROSLAV FILKUS - 

TJ Družstevník Sklabiná 
– ObFK D. Lom 0:2 (0:2) 

Domáci ťahali za kratší koniec
Rozhodoval: D. Ďurčov, L. Dobos, P. Kal-
már; Diváci: 50; Zostavy: D – V. Buris, 
Berta, Ďurica, Černík, R. Horváth, Repa, 
M. Horváth, M. Šarpataky, O. Buris, E. 
Šarpataky, Berky, náhr.: Papp, Kakoš, 
Fülöp, Maslaňák, Žingor, Galamb; H – 
Veľkov, Turan, Zuzin, Výboch, Priškin, Po-
horelec, Židík, Cesnak, Chovan, Jambrich, 
Melaga, náhr.: Filčík; Góly: H – Ľ. Zuzin, 
M. Ďurica – vlastný. 
V 12. kole privítali domáci súpera z Dačov-
ho Lomu. V úvode nesústredení domáci in-
kasovali gól už v prvej minúte, keď kapitán 
hostí Zuzin sa najlepšie zorientoval a jeho 
strela skončila prekvapivo v domácej 
bráne. Domácich to zaskočilo, hrali nepres-
ne a neúčelne. Trest prišiel v 21.´, keď 
strelu Cesnaka tečoval domáci obranca za 
chrbát bezmocného Buriša. Hostia sa ujali 
vedenia 2:0. V 29.´ len reflexívny zákrok 
domáceho brankára Buriša zabránil zvýšiť 
stav zápasu. V 37.´sľubná hlavička Ďuricu 
nenašla svoj cieľ. Buriš v 41.´ znova zmaril 
tutovku hostí.
Domáci do II. polčasu nastúpili s odhodla-
ním skorigovať stav zápasu, no okrem 
strely Černíka v 56.´, ktorú pozorný Veľ-
kov vytlačil nad brvno, sa nedokázali proti 
pozorne hrajúcej obrane hostí presadiť. V 
73.´ príležitosť Zuzina zlikvidoval pozorný 
Buriš. V zostávajúcich minútach sa začala 
prejavovať aj kondička obidvoch mužstiev 
a zápas prakticky len dohrávali. V 86.´ sa 
domácim naskytla príležitosť na strelenie 

gólu, ale ani na trikrát nedokázali pre-
konať Veľkova v bráne hostí. Domácim ne-
možno snahu uprieť, ale chlapci sa pre-
svedčili, prečo je potrebná tréningová 
morálka. Česť patrí jednotlivcom, ktorí 
mohli odchádzať  so vztýčenou hlavou zo 
zápasu. Súper si vďaka umnej hre odviezol 
tri body. 
                                  - JOZEF PAHOLÍK - 

(Dokončenie zo str. III)

1 M. Kameň 12 9 2 1 43:9 29

2 Op. N. Ves 12 9 2 1 58:8 29

3 K. Kosihy 12 9 1 2 43:25 28

4 Dačov Lom 12 8 1 3 36:17 25

5 Sklabiná 12 7 1 4 38:21 22

6 Bušince 12 7 1 4 35:36 22

7 D. Strehová 11 5 2 4 33:19 17

8 Nenince 12 5 1 6 30:32 16

9 S. Plachtince 12 4 4 4 31:27 16

10 Želovce 12 4 2 6 27:32 14

11 Lesenice 11 3 1 7 28:40 10

12 Hrušov 12 3 0 9 22:54 9

13 Záhorce 12 1 0 11 18:67 3

14 M. Zlievce 12 0 0 12 6:61 0

6. liga

 Predám dve postele s matracom 
a dva nočné stolíky. 
 0908 926 903.                     np - 637

 Predám Ruanské kačky.
 0911 154 680.                      np – 639

 Prenajmem zariadený 2-izbový 
byt v centre VK. Cena 335 € vráta-
ne energií pre max. 2 ľudí.
 0915 250 187.                     np – 643

 Prijeme zámočníka do zámočníckej 
dielne (plat 800 € brutto). 
 0905 471 624, 0911 444 144.  np - 646

 Prijmem výpomoc na občasné 
kosenie. 
 0905 471 624.                          np - 647

 R ô z n e

np
-6

44

Viete, že 
90% chorôb 
zapríčiňujú 
ťažké kovy? 

Volajte, píšte. 
Miroslav Buša 

 0902 343 856, email: 
busa.miro@gmail.com 


