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Tomáš Bartal
0949 788 582

 Zavolajte nám, ak chcete predať alebo kúpiť dom, 
byt, pozemok, alebo poľnohospodársku pôdu

realitná kancelária

Ak potrebujete: 
 vypracovať odhad trhovej ceny nehnuteľnosti 
     k dedičskému konaniu,
 vypracovať kúpne, darovacie alebo zámenné zmluvy,
 predať nehnuteľnosti zaťažené exekúciou.

  

Kontakt:  Katarína Sarvašová, tel. 0908 787 713, 
e-mail: sarvasova.katarina@gmail.com

J. A. Komenského 759/3, 990 01 Veľký Krtíš

Ponúkame vám: 
 poradenstvo 
     a komplexný servis
     pri predaji vašich
     nehnuteľností,
 hypotekárny servis. 

Agro - Real s.r.o. S&K 
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,,Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto raz púť dokonal, 
nieto viac pomoci. Bez slnka chlad vanie z hviezdnatej oblohy,

 človek je krehký tvor, zranený, úbohý. Do tmy 
si zapáli kahanec nádeje, do duše boľavej spomienky naleje. 

V tichosti vyprosme veľký dar pokoja, kým sa nám 
duše raz naveky spoja. Posledný pozdrav tu šepkáme

 do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha.“ 
S bolesťou v srdci oznamujeme, že nás dňa 7. júla 2021 

po dlhej a ťažkej chorobe navždy opustila 
naša milovaná mamička, starká a svokra 

VIOLA CIBUĽOVÁ 
z Kosihoviec (*7. 8. 1929). 

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym
 a susedom, ktorí sa s našou drahou zosnulou 

prišli rozlúčiť a kvetinovými darmi 
a slovami útechy sa snažili zmierniť 

náš veľký žiaľ. S láskou a úctou bude stále na 
mamičku spomínať 

dcéra Betka s manželom Františkom, 
synom Zoltánom a dcérami 

Sofiou a Charlote, synom Jozefom 
a manželkou Petrou a dcérami Vivien 

a Viktóriou, syn Július 
s manželkou Elenou a so synmi 

Marianom, Júliusom, Tamarkou, 
Viktóriou a Liliankou, 

ako aj celá smútiaca rodina. 
,,Mamička, prosím, dávajte na nás 

s ockom tam zhora pozor, 
nech nás Vaše anjelské krídla pred 

všetkým zlým ochránia!“

Drahá maminka, už ste naveky s ockom spolu 

Každý ráta svoje dni, netušiac, kde sa minú, 
kedy ten posledný vystúpi na hladinu. 

Keď odchádza človek, koľko si odnáša 
trampôt i krásnych chvíľ? Zdá sa, akoby iba 

odišiel na výlet do neznáma, no na ceste 
poslednej neostáva navždy sám. 

V týchto dňoch si pripomíname smutné 
11. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, ocina a starkého 

PAVLA LIPTÁKA z V. Krtíša, 
ktorý nás opustil 22. júla 2010 vo veku 63 rokov. 

S láskou spomínajú: dcéra a syn s rodinami, 
vnučka Liliana s rodinou a manželka. 

Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku. 

V duchu sme s Tebou stále 

  Opustili nás    
Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. 
Pozdravy na stuhách a na rozlúčku veršov pár...        
7. 7. Lívia Žiaková (*1930)  z Veľkých Zlievec

9. 7. Anna Šajbanová (*1939) z Dačovho Lomu 
11. 7. Ján Janšto (*1934) z Litavy. 

Česť Vašej pamiatke a odpočívajte v pokoji!  

 Čas plynie, smútok zostáva, tá strata 
v srdci bolieť neprestáva. Odišiel si tíško

 ako odchádza  deň a v našich srdciach
 zostáva spomienka len. 

Už len kytičku kvetov na hrob 
Ti môžeme dať a spokojný, 

večný spánok priať. 
Dňa 20. 7. 2021 si pripomenieme 

šieste smutné výročie, čo nás navždy opustil 
ŠTEFAN HEGEDÜŠ z Čeboviec. 

S láskou a úctou spomína manželka, 
deti s rodinami, ostatná rodina, priatelia 
a známi. Za tichú spomienku ďakujeme 

všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
 Neplačte nado mnou, len tichý sen mi prajte 

a spomienku si na mňa v srdci uchovajte. 

Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, 
ten kto Ťa mal rád, nezabudol

 Je ticho po bolesti, je celkom blízko 
ku hviezdam. Vyhasli oči, onemeli pery, 

znehybneli pery a srdce naposledy 
dotĺklo...

S pocitom hlbokého smútku sme si 
12. júla 2021 pripomenuli smutné piate 
výročie odvtedy, ako nás navždy opustil 

náš milovaný otec, starký a svokor 
JOZEF BJALONČÍK (*13. 12. 1933) z Ľuboriečky. 

S láskou a úctou spomína syn Pavol s manželkou
 Miroslavou a synmi Paľkom, Dávidkom a Miškom. 

S úctou a láskou spomíname 

Mnohí ste už pred časom reagovali na našu výzvu a prišli ste si fotky 
prevziať.  No ešte stále je ich u nás v redakcii dosť.  Stačí, ak nám aj 

zavoláte na  0910 989 479, zistíme, či máme u nás fotky vašich 
blízkych a dohodneme sa, kedy si ich prevezmete.                  

Máme plný archív fotografií vašich blízkych

- J K - 

Blahoželáme Vám!
Dňa 15. júla 2021 sa krásnych 70 rokov

 dožila pani ZUZANA KOVÁČOVÁ 
z Horných Plachtiniec. O to viac nás teší, 

že si to práve Ty, kto sa dožil takéhoto jubilea. 
A hoci zdravie už neslúži tak, ako voľakedy, nevadí,

 túto daň musí zaplatiť každý. Chceme a prajeme Ti,
 aby si medzi nami ešte hodnú chvíľu pobudla, 

aby si svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas
 dokázala potešiť nás všetkých, ktorí Ťa máme radi.
 Prajeme Ti preto veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky. 

Zároveň naše prianie patrí aj ockovi
JÁNOVI KOVÁČOVI, ktorý sa 5. júla 2021

 dožil krásnych 72 rokov. 
Obom srdečne blahoželajú dcéra Dana, 
syn Ján, nevesta Blanka a vnučka Laura.
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Priemerná štvorčlenná rodina 
minie na potraviny mesačne 
330 EUR. Po vypuknutí pandé-
mie sa ceny potravín zvýšili, a 
tak aj časť rodinného rozpočtu, 
ktorá je určená práve na po-
traviny. „Rast spotrebiteľských 
cien bol v máji opäť vyšší ako 
predošlé mesiace a prekonal aj 
úroveň predošlého roka.

Medzimesačne sa zvýšili ceny 
potravín, pričom druhý mesiac 
bol nárast cien vo všetkých 
deviatich sledovaných triedach 
potravinových výrobkov, naj-
výraznejšie pri ovocí a zelenine 
(nad 4 %). V medziročnom po-
rovnaní mali zásadný vplyv 
podobne ako predošlé mesiace 
vyššie ceny pohonných hmôt 
(takmer o pätinu) a tabaku,“ 
zhrnul v júni Štatistický úrad 
SR.
Na to, že v reštauráciách za-
platíte za jedlo stále viac a viac, 
má podiel ako zvýšenie cien po-
honných látok a potravín, tak 
na to môžu vplývať aj proti-
pandemické opatrenia. Do re-
štaurácií sme nemohli niekoľko 
týždňov vôbec vstúpiť, vznik-
nuté výpadky tržieb tak pre-
vádzkovatelia potrebujú do-
hnať. Kým v roku 2018 stálo 
obedové menu vo V. Krtíši v 

priemere 3,47 EUR, na začiat-
ku roka 2020 (pred vypuknu-
tím pandémie) to bolo 3,87 
EUR. V polovici roka 2021 za 
polievku a hlavné jedlo zaplatí-
te menej ako štyri eurá len na 
piatich miestach, priemerná ce-
na menu je dnes na úrovni 4,07 
EUR. Do priemeru sme zapo-
čítali najlacnejšie (!) jedlo z 

ponuky - mnohé reštaurácie to-
tiž ponúkajú obedové menu v 
dvoch či troch rôznych 
cenových ponukách. 
Napríklad v Penzióne U Vinára 
sa naobedujete za 4,50 EUR, 
ale aj za 7,90 EUR. Rovnako 
tak v obľúbenom DRAGON 
Bistro sú ceny obedového menu 
na úrovni 3,90, 4,20 i 5,90 EUR.
Pre porovnanie, kým v roku 
2018 ste si z minimálnej mzdy 
397 EUR mohli dovoliť 114 
priemerných obedových menu, 
v tomto roku si z minimálnej 
mzdy 508 EUR kúpite o jede-
násť obedov viac.

Koniec 
polystyrénových obalov

Na základe pravidiel EÚ z roku 
2019 pre jednorazové plastové 
výrobky museli členské štáty do 
3. júla 2021 zabezpečiť, aby sa 
už určité jednorazové plastové 
výrobky neuvádzali na trh EÚ. 
Ide o vybrané výrobky, v prípa-
de ktorých existujú na trhu ce-
novo dostupné alternatívy, kto-
ré neobsahujú plasty: vatové ty-
činky, príbory, taniere, slamky, 
miešadlá, paličky na balóny, 
ako aj niektoré výrobky z ex-
pandovaného polystyrénu (po-
háre a nádoby na potraviny a 
nápoje) a všetky výrobky z oxo-
degradovateľných plastov.
Problémom je, že nie sú biolo-

gicky rozložiteľné a rozkladajú 
sa na mikroplasty. Tie potom 
kolujú v prírode a pijeme ich aj 
v obyčajnej vode. Hlavným cie-
ľom rezortu je motivovať ľudí, 
aby používali ekologickejšie 
materiály, a tiež výrobcov, aby 
vyrábali recyklovateľné výrob-
ky. Slováci tak postupne budú 
musieť zabudnúť na obed „so 
sebou“ v polystyrénovom obale. 
Spotreba týchto obalov pritom 
počas pandémie ešte rástla, 
keďže reštaurácie museli byť 

zatvorené a mohli vydávať len 
donášky cez okienko. Napriek 
zákazu jednorazové plasty ešte 
v obchodoch budete môcť kú-
piť. Dopredávať tieto výrobky 
bude možné až do konca roka 
2021. 

V obchodoch nechávame stále viac peňazí, veľký nákup potravín pre štvorčlennú rodinu hravo pre-
kročí aj sedemdesiat eur. Tiež sa dá čakať, že po období, kedy museli byť reštaurácie zatvorené, resp. 
keď obed predávali len na výdaj, vzostupným smerom sa budú meniť aj ceny jedál v reštauráciách. 
Znovu, po roku a pol, sme pre vás pripravili ďalší prehľad cien obedového menu vo veľkokrtíšskych 
reštauráciách a okolí. Za polievku a hlavné jedlo tu menej ako štyri eurá už takmer nezaplatíte. 

Koľko stojí obed vo Veľkom Krtíši a okolí? 

► CAFE VIVA (Mierová 715/1, 0944 437 040 ): pon. – pia.: 10.00 
– 17.00 hod. Cena obedového menu: 3,90 EUR.
► ČAVINO FAST FOOD (Školská 4,  0908 698 799): pon. – pia.: 
8.00  –14.30 hod. Cena obedového menu: od 4 EUR.
► DRAGON BISTRO (Nemocničná 12, 0908 817 001): pon. – 
pia.: 10.00 – 19.00 hod., sob.: 16.00 - 21.00 hod. Cena obedového 
menu: 3,90 EUR.
► GASTRO DOMKA – JURAJ FUZÁK (Hlavná 58, Dolná Stre-
hová, 0908 824 642): pon. – pia 11.00 – 15.30 hod. Cena obedového 
menu: 4 EUR.
► HOTEL DOLINA - REŠTAURÁCIA (Nám. A. H. Škultétyho 2, 
0902 847 328): pon. – pia.: 7.00 – 15.00 hod., Kaviareň: Pon. – ne. 
8.00 – 22.00 hod. Cena obedového menu: 3,90 EUR.
► JEDÁLEŇ NOVOHRAD (Nemocničná 1, 0944 133 526): pon. – 
pia.: 7.00 – 15.30 hod. Cena obedového menu: od 4 EUR.
► JEDÁLEŇ U POŠTÁROV (Nám. A. H. Škultétyho 737/1, 0917 
361 411): pon. – pia.: 7.00 – 15.00 hod. Cena obedového menu: 
4,10 EUR.
► KOALA RESTAURANT & PIZZERIA (Nám. A. H. Škultétyho 
4, 0903 835 522): pon. – pia.: 8.00 – 15.30 hod., cena obedového 
menu: 4 EUR.
► MOTOREST LUMÍK (Slovenské Ďarmoty 257, 0911 522 652): 
pon. – pia. 10.00 – 22.00 hod, víkend do 23.00 hod. Cena obedové-
ho menu: 3,90 EUR
► PENZIÓN U HUBERTA (Lesenice 118,  0908 665 160): pon. – 
štv. 9.00 – 21.00 hod, pia – sob do 22.00 hod, ned. od 10.00 do 20.00 
hod. Cena obedového menu: 4,10 EUR.
► PENZIÓN U VINÁRA (J. Kráľa 2667, 0911 033 248): pon. – 
pia.: 7.00 – 19.00 hod. Cena obedového menu: od 4,50 EUR.
v PIZZA GRANDE Veľký Krtíš (Banícka 51, 0950 799 997): pon. 
– štv. – 10.00 – 22.00 hod., pia - so – 10.00 – 23.00 hod., ne – 10.00 – 
22.00 hod. Cena obedové menu: od 4,30 EUR.
► REŠTAURÁCIA ADUB (A. H. Škultétyho 115, 0905 640 342): 
pon. – štv.: 10.00 – 18.00 hod., piatok a sobota do 21.00 hod. Cena 
obedového menu: 4,80 EUR.
► REŠTAURÁCIA JAKUB (Nemocničná 16, 0907 235 970): pon. 
– pia.: 10.00 – 17.00 hod., so.: 11.00 – 17.00 hod. Cena obedového 
menu: od 3,85 EUR.
► REŠTAURÁCIA MARCELA NAGYOVÁ (A. H. Škultétyho 
359/40, 0948 518 299): pon. – pia.: 9.00 – 17.00 hod., Ne.: 10.00 – 
17.00 hod. Cena obedového menu: od 4 EUR.
► REŠTAURÁCIA SAHIB (Nemocničná 755/2, 0902 243 396): pon. 
– štv.: 10.00 – 21.00 hod., Pia.: 10.00 – 23.00 hod., So.: 12.00 – 23.00 
hod., Ne.: 12.00 – 21.00 hod. Cena obedového menu: od 4 EUR.
► SALAŠ SKLABINÁ (Sklabiná 253, 0907 876 362): pon – ned.: 
8.00 – 21.00 hod. Cena obedového menu: 4 EUR. 

 Prehľad reštaurácií, ktoré ponúkajú obedové menu  

– ŠK –

  Reštaurácia SAHIB vo V. Krtíši  

 Salaš Sklabiná.  

 DRAGON Bistro V. Krtíš.  
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Občianske združenie plánuje v 
mestách a obciach po celom 
Slovensku budovať jednotné 
symbolické živé pietne miesta, 
ktoré budú aj nasledujúcim 
generáciám slúžiť ako memen-
to dnešnej doby. Pôjde o výsad-
bu majestátnych líp, ktoré by 
sa mali dožiť stoviek rokov. 
„Sme veľmi radi, že zástupco-
via BBSK takmer okamžite za-
reagovali na našu výzvu, stotož-
nili sa s našou ideou a pripojili 
sa k nášmu projektu výsadby 
výnimočných spomienkových 
líp. Samosprávy mali a majú v 
boji proti Covidu-19 v našej 
spoločnosti nezastupiteľné mie-
sto. 
Bez ich extrémneho pracovné-

ho nasadenia by obetí bolo ove-
ľa viac,“ povedala Lenka 
Straková z OZ Skutočné obete. 
BBSK sa v krátkom čase do-
hodne s OZ Skutočné obete na 
detailoch, výsadbu prvej lipy v 
kraji plánujú zrealizovať už tú-
to jeseň, vysadená bude na ve-
rejne prístupnom mieste.
„Keď nás oslovili zástupkyne 
OZ Skutočné obete s myšlien-
kou výsadby spomienkových 
líp, neváhali sme ani minútu. 
Banskobystrický kraj od za-
čiatku pandémie pracoval v 
plnom nasadení a často suplo-
val aj úlohu štátu. To, o čo nám 
išlo a stále ide, je v prvom rade 
ochrana životov. Za každým 
číslom v štatistikách vnímame v 

prvom rade ľudí a ich rodiny, s 
čím korešponduje aj táto ini-
ciatíva,“ povedal podpredseda 
BBSK Ondrej Lunter.Úlohou 
kraja bude v najbližších týžd-
ňoch vytypovať vhodné miesta 
pre výsadbu, kde by mali lipy 
dostatok priestoru aj zabezpe-
čenú starostlivosť.
OZ Skutočné obete odštartova-
lo projekt Živé pietne miesta 
koncom júna. Členovia iniciatí-
vy vybrali na výsadbu lipu, lebo 
ide o majestátny strom, ktorý 
sa dožíva stoviek rokov. Rov-

nako dlho bude pripomínať 
udalosti a zdrvujúce následky 
pandémie na Slovensku. Lipa 
má navyše liečivé vlastnosti a 
používa sa práve pri ochorení 
dýchacích ciest. Keďže COVID-
19 zasiahol celé Slovensko, cie-
ľom projektu je, aby mali oby-
vatelia v čo najväčšom počte 
miest a obcí dôstojné symbolic-
ké pietne miesto, pri ktorom sa 
môžu zastaviť a vzdať úctu obe-
tiam či zorganizovať spomien-
kový obrad. Viac o projekte na: 
www.skutocneobete.sk.

V Banskobystrickom samosprávnom kraji 
(BBSK) by mali onedlho vzniknúť miesta, 

kde budú môcť obyvatelia vyjadriť úctu obe-
tiam pandémie COVID-19. BBSK sa ako jeden z 

prvých zástupcov samospráv pripája k veľkému 
spomienkovému projektu, ktorý realizuje OZ Skutoč-

né obete. To združuje pozostalých, ktorí v pandémii stratili svo-
jich milovaných príbuzných a priateľov.

Vzniknú pietne miesta 

- Mgr. L. ŠTEPÁNEKOVÁ, vedúca oddelenia komunikácie BBSK -

Zoznam doterajších laureátov 
zo Srbska, Bosny a Hercego-
viny, Bulharska, Rumunska, 
Albánska, Talianska, Severného 
Macedónska, Francúzska, Veľ-
kej Británie, Švédska, Chorvát-
ska a Slovinska je prístupný v 
katalógu s názvom Herec Euró-
py - medzinárodný divadelný 
festival. 
Organizátori podujatia prejavi-
li záujem o hereckú osobnosť 
Milana Kňažka na základe 
dlhodobého sledovania a po-
znania jeho hereckej kariéry. 
Za vznikom festivalu stojí Jor-
dan Plevneš, bývalý veľvys-
lanec Macedónskej republiky v 
Paríži a súčasný rektor Univer-
zity audiovizuálnych umení 
Skopje. Podujatie sa nesie v du-
chu výroku Jeana Monneta: 
„Budovať Európu, znamená 
budovať mier“. Ide o jednu z 
najvýznamnejších kultúrnych 
manifestácií v Severnom Mace-
dónsku a regióne. Dôraz je 
položený na spolupráci susedia-
cich krajín - Albánska, Grécka 
a Severného Macedónska.
Oslovením publika v troch 

jazykoch týchto krajín sym-
bolickým spôsobom reflektuje 
ich spolužitie v mieri. Mottom 
festivalu je citát francúzskeho 
spisovateľa Jacquesa Lacarri-
èra: „Tisíce včerajškov, ale len 
jeden zajtrajšok“. Pravidelne 
sa na ňom zúčastňujú osobnosti 
miestnej, regionálnej, ako aj in-
ternacionálnej divadelnej scény 
z približne 35 krajín. 
Milan Kňažko vo svojom prí-
hovore vo francúzskom jazyku 
vyjadril pozitívne prekvapenie, 
že jeho celoživotné pôsobenie 

„na doskách, ktoré znamenajú 
svet“ si všímajú aj v regióne 
západného Balkánu, resp. v Se-
vernom Macedónsku: „Je pre 
mňa cťou získať ocenenie He-
rec Európy a zapísať sa tak aj 
takýmto spôsobom do galérie 

európskych osobností v oblasti 
herectva. Želám úspech organi-
zátorom festivalu pri ďalších 
pokračovaniach tohto cenného 
podujatia a verím, že v blízkej 
budúcnosti navštívim Severné 
Macedónsko.“ 
Realizáciu odovzdania ocenenia 
- tento rok špecificky iba v onli-
ne forme - sprostredkoval Za-
stupiteľský úrad Slovenskej re-
publiky v Skopje. Jeho vedúci, 
veľvyslanec Henrik Markuš, 
poukázal na impulz, ktorý po-
skytuje udelenie tohto ocenenia 
prvému umelcovi z regiónu 
strednej Európy pre rozvoj kul-
túrnych aktivít medzi Sloven-
skom a Severným Macedón-
skom.  
 Veľvyslanec J. Plevneš zamýš-
ľa zorganizovať stretnutie všet-
kých umelcov ocenených titu-
lom Herec Európy počas jubi-
lejného 20. ročníka podujatia, 
ktoré sa každoročne koná v re-
gióne cezhraničného jazera 
Prespa na území Severného 
Macedónska, Grécka a Albán-
ska.  Zdroj: - MZV -  

Európsky herec MILAN KŇAŽKO má korene v H. Plachtinciach  
S veľkou radosťou sme zaznamenali informáciu, že na 19. ročníku medzinárodného divadelného fes-
tivalu HEREC EURÓPY, ktorý sa konal 6. júla 2021 v meste Resen v Severnom Macedónsku, bolo 
udelené rovnomenné ocenenie prominentnému slovenskému hercovi Milanovi Kňažkovi ako ocene-
nie jeho celoživotného diela a významného príspevku do rozvoja európskej kultúry. Milan Kňažko sa 
tak zaradil do radu hercov z 12 európskych krajín, ktorým sa dostalo tejto pocty od založenia festiva-
lu začiatkom nášho milénia. 

Redakcia POKROK nášmu, teraz už aj za hranicami republiky 
známemu hercovi, bývalému ministrovi kultúry a tribúnovi Než-
nej revolúcie, ktorý má korene v našom okrese  – konkrétne v 
Horných Plachtinciach, čo najsrdečnejšie k získaniu tohto ocene-
nia blahoželáme. Do ďalších rokov mu želáme hlavne pevné zdra-
vie, spokojnosť  a radosť  zo života. 

Náš redaktor Mgr. Štefan Koči pri rozhovore 
s Milanom Kňažkom po podujatí Čaj o piatej v novembri 2017.  

Drevospracujúca firma vo Veľkom Krtíši 

 911 511 445

 

  

 Upratovačka (dohoda) 2 x do týždňa,

 plat 4 €/hod. brutto,

 pracovníka (dohodára) na rezanie pri pásovej píle 

 odpadového materiálu 5 €/hod. brutto.

      od 8.00-15.00 hod. v pracovných dňoch 

Bližšie informácie: 
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„Poľnohospodári už desať ro-
kov nahlasujú väčšie škody 
spôsobené lesnou zverou. V ob-
lasti Veľký Krtíš, Lučenec a Ri-
mavská Sobota spôsobujú ško-
dy diviaky, daniele, jelene a za 
posledných sedem rokov pri-
budli vlky. Otázka najbližších 
rokov je, kedy k nim pribudnú 
medvede, veď v oblasti obcí Šu-
ľa a Červeňany ich evidujeme 
už osem kusov,“ hovorí Ing. B. 
Hrdlička. Jediným riešením 
znižovania škôd je, podľa neho, 
znižovanie stavov zveri a nie 
zmenšovanie poľnohospodár-
skych parciel, výsadba remízok 
a nie celoročná ochrana vlkov a 
medveďov.
Okresná poľovnícka komora 
Veľký Krtíš (OPK VK) cez 
hovorcu Slovenskej poľovníc-
kej komory (SPK) sa voči tým-
to slovám ohradila. „Poľovníci 
zvýšili v ostatných rokoch lov 
diviakov v priemere o 15-tisíc 
kusov. V efektívnejšom love di-
viakov nám zabraňuje zákon o 
zbraniach a strelive, množstvo 
ľudí v lesoch, monokultúrne 
pestovanie atraktívnych plodín, 
ktoré poskytujú zveri a najmä 
diviačej, jelenej a danielej, ale 
už aj medveďom, takmer pol 
roka úkryt a neobmedzené po-
travinové možnosti, ale taktiež 
k tomu prispeli aj tzv. protico-
vidové opatrenia. Na škody 
spôsobené zverou máme rieše-
nie uvedené v zákone o poľov-
níctve, je však nutné, aby nie 
len poľovníci aplikovali opatre-
nia proti škodám zverou a teda 
zvyšovali lov, ale aj poľnohos-
podári zabránili koncentrácii 
zveri na veľkých výmerách,“ 
vysvetľuje verejnosti OPK V. 
Krtíš.
Ako pokračuje predseda AGD 
Senné, o probléme AMO sa už 
rozpráva pár rokov: „Úradní-
kov sa to doteraz nedotklo. 
Ministerstvo pôdohospodárstva 
síce nakúpilo chladiace boxy 
pre pár súkromných poľov-
ných združení, ale týmto sa to 
pre nich skončilo. Z jednej stra-
ny táto neschopnosť štátu za-
siahnuť, prinesie svoje ovocie 
do budúcna, keď v našej oblasti 
poklesnú škody spôsobené 
diviačou zverou, ale z druhej 
strany je to tragédia, že na to 
doplatia takí poľnohospodári 
ako sú Boľkovčania, ktorých 
podnik ako jeden z mála udr-

žuje sebestačnosť vo výrobe 
bravčového mäsa aj napriek to-
mu, že štát sa správa ako maco-
cha.“ Poľovníci ale odkazujú, 
že chladiarenské zariadenia 
boli zakúpené v počte 595 ku-
sov z financií vo výške 3,8 milió-
na EUR, ktoré uvoľnila na ich 
nákup Vláda SR v roku 2019. 
„Boxy sú len v prenájme a stále 
patria štátu, postupne boli pri-
delené všetkým poľovníckym 
organizáciám v infikovanej a 
nárazníkovej zóne, ktoré o ne 
prejavili záujem a neboli 
umiestňované len akýmsi „vy-
braným poľovným združe-
niam“. Boxy mohli byť umiest-
nené len v revíroch v nárazní-
kovej a infikovanej zóne, na-
koľko tak zneli aj podmienky 
pre verejné obstarávanie, ktoré 
vykonávala Štátna veterinárna 
a potravinová správa SR,“ 
hovorí Ing. Alojz Kaššák, 
hovorca SPK.
Ďalším bodom, v ktorom vidí 
Ing. B. Hrdlička nesprávne ko-
nanie štátu a poľovníkov, je v 
nahlasovaní a odstraňovaní 
uhynutého zvieraťa. Poľnohos-
podár má v prípade úhynu 
zvieraťa povinnosť túto uda-
losť oznámiť ako veterinárovi, 
tak aj regionálnej veterinárnej 
správe, kafilérii a Centrálnej 
evidencii hospodárskych zvie-
rat. Škodu ale znáša poľnohos-
podár.. „Keď začali hynúť di-
viaky, prvé reakcie poľovníkov 
boli ako túto vec v tichosti utut-
lať. Až keď to začalo prerastať 
hranice jednotlivých združení, 
bol priznaný mor. Pri nečinnos-
ti bola len otázka času, kedy 
mor prekročí hranice okresu. 
Ja ako vlastník hospodárskych 
zvierat zodpovedám za to, že 
všetky uhynuté zvieratá skon-
čia v kafilérii. Ale vlastník zvie-
rat – štát, nie je schopný prinú-
tiť užívateľov poľovných reví-
rov, aby pri hromadnom úhyne 
diviakov zabezpečil odstránenie 
zvierat. Asi sa spolieha na  
chránených predátorov, ktorí 
síce túto činnosť s radosťou vy-
konajú len im pán minister za-
budol vysvetliť, že majú zostať 
len v jednom revíri...,“ dodal na 
záver predseda Agrodružstva 
Senné. Na tieto slová reagovali 
poľovníci vyjadrením, že SPK 
vedie webové sídlo, kde uvádza 
všetky potrebné informácie, na-
riadenia, postup vírusu Sloven-

skom i ostatnými štátmi 
Európy, čo nerobí žiadna iná 
poľovnícka organizácia mini-
málne v Európe. „SPK a jej or-
ganizačné zložky vzdelávajú 
svojich poľovníkov, a to najmä 
osoby prvého styku - poľov-
ných hospodárov, predsedov, 
ale aj rádových členov o afric-
kom more ošípaných organizo-
vaním odborných seminárov 
venovaných tejto problematike. 
Okrem toho Slovenská poľov-
nícka komora zakúpila takmer 
700 užívateľom poľovných 
revírov v infikovanej a nárazní-
kovej zóne dezinfekčné pros-
triedky z vlastných zdrojov vo 
výške takmer 15-tisíc EUR,“ 
uzavrel hovorca SPK, s ktorého 

slovami sa OPK Veľký Krtíš 
stotožňuje.
K 30. júnu 2021 bolo potvr-
dených 3088 prípadov AMO u 
diviačej zveri, 28 prípadov v 
chove domácich ošípaných a 
jeden vo veľkochove ošípaných. 
Na území Slovenska naďalej 
prebieha intenzívny lov diviačej 
zveri - v poľovníckej sezóne 
2020/2021 sa poľovníkom po-
darilo znížiť stavy diviačej 
zveri o 60 171 kusov, čo je z dô-
vodu prijatých zamedzujúcich 
opatrení kvôli COVID-19 až o 
20 % menej ako v predchádza-
júcej sezóne. Časť poľovných 
revírov v našom okrese sa na-
chádza v zóne, kde je vysoký 
risk infikovania (západná časť 
okresu) a asi polovica revírov je 
v druhej najvážnejšej kategórii 
infikovanej zóny. Najohroze-
nejšia časť je na Zemplíne a na 
juhovýchode Slovenska (III. 
kategória).

AMO v Boľkovciach – kto za to môže? 
Niekoľko dní po tom, čo sa rozhodlo, že kvôli infikovaniu ošípaných priamo vo veľkochove v Agros-
pol Boľkovce bude musieť byť sedemtisíc ošípaných zlikvidovaných, sa k téme vyjadril aj Ing. Boris 
Hrdlička z Agrodružstva Senné. Ten túto situáciu považuje za „vizitku neschopnosti riešenia problé-
mov zo strany štátu“. Rovnako tak má ťažké srdce aj na poľovníkov.

 Prosba Boľkovčanov
Ako na začiatku júla informovala SPPK, Družstvo Agrospol Boľ-
kovce hľadá na prenájom farmu na výkrm ošípaných v reštrikč-
nom pásme II (a teda aj západná časť nášho okresu). Toto pásmo 
zahŕňa oblasti, kde je výskyt afrického moru ošípaných zazname-
naný u diviačej zveri. Chovatelia ošípaných potrebujú nové prie-
story na premiestnenie a dochov odstavčiat z ich farmy v Boľkov-
ciach. Tam nemajú výkrmové kapacity, a ani kapacity na udržanie 
produkcie po zlikvidovaní zvierat z ich druhej farmy v Lučenci, 
kde sa potvrdil výskyt afrického moru ošípaných. Chovatelia po-
trebujú pre zvieratá farmu, kde budú mať asi 3000 kusov zvierat. 
Vhodná bude aj alternatíva, ak budú nové priestory vyskladané z 
menších objektov/ fariem. Kontakt: Rastislav Slocík - 0903 289 
292, rastoslocik@gmail.com.

-Mgr. ŠTEFAN KOČI -

np - 660 0904 354 594  
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SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287np 659

Som začínajúci farmár 

Takto hodnotí podujatie staros-
ta Dolnej Strehovej Ing. Ľobo-
slav Dobrocký: ,,V tomto roku 
sme organizovali  už štvrtý roč-
ník Strehovskej Heligónky a 
vďaka peknej návšteve a zaují-
mavému programu ho už má-
me úspešne za sebou. Sme radi, 
že sme po dlhšej odmlke  v kul-
túre spôsobenej koronavíru-
som, a teda aj po minuloroč-
nom výpadku nášho skvelého 
podujatia STREHOVSKÁ HE-
LIGÓNKA, opäť mohli podu-
jatie uskutočniť, lebo sa stáva v 
našej obci už tradičným.“ 

► Prvú júlovú nedeľu sa nad 
kaštieľom v Dolnej Strehovej 
ozývali šantivé zvuky heligó-
niek, ktoré rozihrajú žilky kaž-
dého milovníka folklóru.
Okrem diváckej priazni ste sa 
mohli tešiť aj priazni počasia. 
Vyšlo všetko podľa plánov? 

,,V krásne znovu zrekonštru-
ovanom prostredí parku pri 
Kaštieli I. Madácha sa poduja-
tie začalo po 14.00 hod.  Všetci 
účinkujúci, ktorí prisľúbili 
účasť, prišli. Veľmi sme sa tešili 
z účasti špeciálnych hostí: Anky 
Šatanovej a Ladislava Drugdu, 

ale tiež Anny Klimovej a Ján 
Sekereša a mnohých ďalších 
skvelých heligonkárov z blízke-
ho a vzdialeného okolia.  Ich 
vystúpenia boli plné tempera-
mentu a profesionálnej hre na 
tomto jedinečnom nástroji. Na 
záver všetkých zahrala hudob-
ná skupina Karlíkovci.“

►Urobme rešerš podujatia v 
číslach. Aká bola odozva na 
podujatie u divákov? 

,,Strehovskej heligónky 2021 sa 
zúčastnilo celkovo 51 heligon-
károv, ktorí vystúpili v 27 sa-
mostatných vstupoch, aby v 
nich prezentovali svoje umenie, 
za čo zožali všetci potlesk. 

Moderátorsky sa tohto ročníka 
perfektne ujal Martin Kopor, 
ktorý svojimi vstupmi poduja-
tie nielen moderoval, ale oživil 
aj vtipmi. Rovnako aj spevácke 
vystúpenie Anky Šatanovej da-
lo našej heligónke v krásnom 
prostredí parku ešte vyšší štan-
dard. Z tvárí divákov sme čítali 
spokojnosť a dobrú náladu. 
Určite k tomu prispeli aj ceny, 
ktoré diváci vyhrali v tombole.“ 

► Každé kultúrne podujatie 
potrebuje svojich nadšených 
organizátorov i štedrých spon-
zorov. 

,,Heligónku zorganizovalo naše 
Občianske združenie Srdcom 
Strehovčania v spolupráci s ob-
cou Dolná Strehová a tiež so 
Slovenským národným múze-
om, Múzeom kultúry Maďarov 
na Slovensku v Dolnej Streho-
vej. Finančne, materiálne i per-
sonálne nám podujatie podpo-
rili:  VÚC Banskobystrický sa-
mosprávny kraj (vďaka roz-
hodnutiu poslancov za náš 
okres podporiť naše podujatie), 
Oblastná organizácia cestovné-
ho ruchu Novohrad a Podpoľa-
nie nám zabezpečila kvalitného 

fotografa, Poľovné združenie 
Bučina (Janko a Ďusko, Ďaku-
jeme!) Špeciálne poďakovanie 
patrí Paľkovi Veselovskému za 
veľké úsilie, ktoré venoval to-
muto podujatiu, ale zároveň 
sme vďační všetkým, ktorí 
akokoľvek prispeli, že  všetci 
účastníci odchádzali z nášho 
folklórneho podujatia spokoj-
ní.“  

STREHOVSKÁ HELIGÓNKA 2021 BOLA JEDINEČNÁ...  

Starosta Ing. Ľ. DOBROCKÝ
všetkých srdečne privítal.

- RED - 

Nad Dolnou Strehovou zneli krásne ťahavé tóny heligónkárov zo širokého okolia. 

Foto:- ĽUBOSLAV LEHOCKÝ–
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Počasie bolo ideálne na obutie 
turistických topánok. Trasa po-
chodu začínala od zborového 
domu, pokračovala cez pa-
sienok Skavník,  k Ďurovkinov-
mu  lazu (známy ako Sirotinov-
ský, resp. Vozárovský laz), až 
na Opavskú horu, kde stojí roz-
hľadňa. Šesťposchodová roz-

hľadňa je vysoká 20 metrov a 
jej vrchol sa nachádza vysoko 
nad okolitou vegetáciou. Vý-
hľad z hornej plošiny bol 
úchvatný. Po nádhernom zážit-
ku sme si pri rozhľadni po-
sedeli na drevených lavičkách. 
Krátky oddych a už sme sa 
vracali ku Skale, k Sirotinov-

skej chyži, smerom do doliny. 
Odtiaľ sme pokračovali 
Štrekou (bývalá železničná 
trať), ktorá slúžila v minulosti 
na prepravu skál z kameňolo-
mu na výstavbu ciest. Po prí-
chode do obce sme si spoločne 
pripomenuli tradičné rúcanie 
mája. 

Matičný pochod na rozhľadňu Opava

- ANNA MIHÁĽKINOVÁ, ml. - 

V sobotu 19. 6. 2021 sa v Čelovciach uskutočnil pochod na rozhľadňu  Opava. Pochod organizoval 
MO Matice slovenskej, pod vedením Ing. Dušana Sľúku. 

Šiesty ročník festivalu sa usku-
točnil 20. júna 2021 vo Veľkej 
Palote kaštieľa.  Na dvoch kon-
certoch účinkovali špičkoví  in-
terpreti zvučných mien.
Podujatie o sedemnástej hodine 
otvoril Marcel Comendant, 
cimbalista moldavského pôvo-
du, ktorý patrí medzi najžiada-
nejších umelcov svojho odboru 
v česko - slovenskom i v za-

hraničnom hudobnom prostre-
dí. Spolupracuje s mnohými za-
hraničnými telesami a hudob-
níkmi naprieč rôznymi hudob-
nými žánrami. V M. Kameni sa 
predstavil v pôsobivom prog-
rame známych diel klasiky. Po-
tom slávnosť pokračovala pro-
gramom Piesne inak s nekon-
venčnými úpravami slávnych 
romantických piesní v aranž-
mánoch skladateľa Petra Zaga-

ra. Pôvodne klavírny sprievod 
v piesňach Schuberta, Schu-
manna, Dvořáka či Ravela za-
znel v podaní Juraja Adamučši-
na (spev), Petra Zagara (elek-
trický klavír), Bibiány Bieni-
kovej (klarinet) a Ladislava 
Fančoviča (saxofón), laureáta 
domácich i medzinárodných 
súťaží, ktorý pravidelne vy-
stupuje ako sólista s mnohými 
slovenskými a českými orches-
trami. Do programu hudobnej 
slávnosti sa každoročne zapája-
jú aj talentovaní a nadaní žiaci 
zo základných umeleckých škôl 
z M. Kameňa a V. Krtíša. Tento 
rok s umelcami spoluúčinkoval 
akordeonista Michal Bartko, 
žiak ZUŠ vo V.  Krtíši. 
Hlavným organizátorom podu-
jatia bolo občianske združenie 
ORGANYzácia, spoluorganizá-
torom SNM – Múzeum báb-
karských kultúr a hračiek, M.  
Kameň.  
Hlavný partner: 
 

Modrokamenská hudobná slávnosť 2021

Historickými priestormi zneli tóny klasiky  
Po ročnej pandemickej odmlke sa na hrad Modrý Kameň vrátil tradičný festival 
komornej hudby. Modrokamenská hudobná slávnosť má dlhoročnú tradíciu a teší sa 
veľkej obľube medzi milovníkmi klasiky.

-Mgr. RADOSLAVA KEČKÁROVÁ; 
kultúrno-propagačná manažérka - 

Predám záhradku 
o výmere 400 m2 v záhradkár-
skej časti ACHP vo Veľkom Krtíši 
(za Železničnou ulicou) bez chat-
ky, elektriky a vody a pod; čiste 
pôda.  

Cena 400 euro 
pri rýchlom jednaní možná zľava. 

 0905 958 804.  np-669 

np
 - 

64
0

Ponúkame 
výškové práce, 
čistenie striech 
a fasád. 

 0948 262 007

Montážne práce 
a spiľovanie
 stromov.

Spoločné foto pod rozhľadňou bude pripomínať pekne prežitý deň. 

Historické priestory
umocňujú umenie. 
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Aj týmito slovami sa deti z Ma-
terskej školy v Príbelciach lúčili 
so svojimi kamarátmi a s dote-
rajším svojim ,,úľom“ - mater-
skou školou. Skôr, ako sme sa 
rozlúčili, sme prežili spoločne 
nezabudnuteľné chvíle so skve-
lými ľuďmi, ktorí prišli do na-
šej materskej školy a pripravili 
pre deti zábavné, poučné dopo-
ludnia. Prišla k nám Mgr. Si-
monka Sabinovská, ktorá de-
ťom predstavila rozprávkové, 
divadelné predstavenie s náz-
vom 155 dní v Herbalkove...v 
zázračnej krajine pomoci. Bolo 
to dopoludnie plné smiechu, 
šibalstiev, zábavy s myšlienkou 
vzájomnej pomoci a lásky k 
všetkému navôkol. Deti pomá-
hali zachraňovať súrodeneckú 
dvojicu počas dobrodružnej 
cesty zázračnou krajinou a oži-
vili srdiečko kráľovnej Herba-
lkova. Deti sa takto zábavnou 
formou oboznámili so zdravot-
níckou pomocou v rôznych si-
tuáciách. Na tento deň máme 
nezabudnuteľné a úsmevné 
zážitky. 
V ďalší deň sme sa vybrali na 
výlet pozrieť zvieratká na Ranč 
u Ňuňa na Litave. Len čo sme 
vystúpili s autobusu už nás víta-
li zvieratká: psíky, kozičky, po-
zreli sme si a vyhladkali somá-
riky, minikravičky aj zajačiky. 
Videli sme aj kengury, lamy, 

emu a najväčším zážitkom bola 
jazda na koni. Prežili sme krás-
ne dopoludnie v nádhernej 
prírode so skvelými ľuďmi, 
ktorí nás na ranči sprevádzali. 
Unavení sme sa vrátili do našej 
materskej školy. 
Nasledujúce ráno, nás čakalo 
prekvapenie. Do škôlky prišli 
dve tety v kroji. Bola to Anička 
Miháľkinová s mamičkou 
Aničkou z Čeloviec, ktoré nás 
prišli naučiť ako sa pečú štrúd-
le. Deti si opásali zásterky a 
pustili sa do práce. Ale štrúdle 
sa dajú upiecť len s veľkou 
láskou, ktorá bola ukrytá v 

bodkovanom hrnčeku. 
Deti veru na to neza-
budli a zakaždým ako 
štrúdle pripravovali, 
pridali aj veľa lásky. A 
veru sa aj podarili. 
Upiekli si štrúdľu ma-
kovo - višňovú, jabl-
kovú, orechovú, 
čokoládovú ale i kapus-

tovú. To ale bola mňamka, aj 
sme si prsty oblízali. 
Až prišiel veľký deň, deň ve-
novaný najmä predškolákom. 
Vybrali sme sa na hrad v Mod-
rom Kameni, kde sme si pozreli 
výstavu Merkur. Potom prišla 

chvíľa, kedy sme našich pred-
školákov pripravili na slávnost-
nú rozlúčku, na ktorej nechý-
bali aj ich rodičia a starí rodi-
čia. Naši traja predškoláci Lilly 
Ann, Matúško a Miška sa roz-
lúčili básňou. Sľubom predš-
koláka potvrdili, že budú dobrí 
žiaci a mohli byť pasovaní za 
prvákov. Pasoval ich náš  sta-
rosta Ing. Tibor Čierny, ktorý 
im poprial veľa úspechov v 
škole. Svojim podpisom do kro-
niky zanechali spomienku, že 
vyrástli na veľké deti, ktoré od-
chádzajú do veľkej školy. Deti 
dostali osvedčenia o získaní 
predprimárneho vzdelávania 
ale i darčeky - knihu, pero, pas-
telky a iné, ktoré sponzorovala 

obec Príbelce. Od pani učiteliek 
dostali batohy so svojim me-
nom. Samozrejme, nezabudli 
sme aj na menších kamarátov, 
ktorí tak isto dostali darčeky 
sponzorované obcou Príbelce. 
Bola to veľmi krásna udalosť, 

plná emócií. V krásnom roz-
právkovom hrade sa skončila 
prvá etapa predškolského živo-
ta našich šikovných včielok s 
hrami, rozprávkami a od sep-
tembra ich čaká iný a to veľký 
úľ - základná škola. Preto na-
šim predškolákom želáme, aby 
boli šťastní, aby ich kroky v ži-
vote boli len úspešné. Vykročte 
do školy tou správnou nohou a 
ukážte, akí ste šikovní. 
Oficiálne sme sa rozlúčili, ale 
ešte nekončíme a pokračujeme 
v prázdninovej činnosti v našej 
materskej škole, kde ešte zaži-
jeme krásne slnečné dni plné 
smiechu, hier, rozprávok a zá-
bavy. A od septembra sa tešíme 
na našich nových kamarátov. 

Usilovné včielky sa lúčili s materskou školouZačali sme maličkí, 
končíme ho veľkí,
vyletíme do sveta 
ako z úľa včielky.
Z úľa, v ktorom zmúdreli 
naše detské čielka,
bola v nám v ňom
kráľovnou pani učiteľka.
Začali sme maličkí, 
trochu sme sa báli, 
dobre sa nám vodilo, 
radi nás tu mali.

– Mgr. ALENA MACKOVÁ, riaditeľka MŠ Príbelce - 

Deti sa zábavnou formou učili o prvej pomoci. 

Lilly Ann, Matúško  a Miška  sa slávnostne rozlúčili so škôlkou. 

Usilovné včielky už vedia, že štrúdľa
sa dá upiecť len s láskou. 
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„V roku 1975 pri takmer ne-
zmenenom počte zamestnancov 
(1.482, z toho 1.216 robotníkov) 
sa ťažba uhlia už veľmi priblí-
žila k miliónu ton ročnej pro-
dukcie. Vyťažených bolo cel-
kovo 912 952 ton uhlia. Pričom 
z toho bolo 792 840 ton vyťaže-
ných kombajnovou ťažbou a 
takmer všetko už v plne mecha-
nizovaných stenách (786 684 
ton). Kým v roku 1970 sa kom-
plexne mechanizovaná ťaž-
ba v Bani Dolina ne-
vykonávala, v roku 1971 už 
tvorila 25 % všetkej ťažby 
uhlia. V roku 1975 sa plne 
mechanizovaná ťažba zvý-
šila na viac ako 95 % všet-
kej ťažby uhlia v Bani Doli-
na. Pri prípravárskych prá-
cach bolo v roku 1975 vyra-
zených 10.497 metrov 
chodieb. Medzi najlepšie ťa-
žobné kolektívy patrili v 
roku 1975 partie predákov 
Štefana Valoviča, ktorý 
pracoval na plne mechani-
zovanej stene 2MKE. K 
najlepším stenárskym 
kolektívom patrili kolektívy 
predákov Rusnáka, Resutíka, 
Babinského, Tótha a Szabu. Z 
prípravárskych kolektívov vy-
nikali kolektívy predákov Ve-
selku, Folka a Zósiho. V priebe-
hu roku 1975 boli vytvorené 
dva rekordy. Kolektív Pavla 
Hudeca prekonal vlastný slo-
venský rekord raziacim kom-
bajnom 4PU. Rekord bol ukon-
čený po 31 pracovných dňoch 
9. januára. Dosiahol výkon 
201,97 cm/zm a vyrazil 563,5 m 
chodieb. V máji vytvoril kolek-
tív Štefana Valoviča podnikový 
rekord za 20 pracovných dní s 
plne mechanizovanou výstužou 
2MKE vo výkone. Počas rekor-
du dosiahol výkon 60,529 
t/hl/zm. Za tieto výkony sa stal 
podnik Baňa Dolina najlepším 
banským hlbinným podnikom 
palív a energetiky na Slovensku 
v prvom polroku 1975. Bani 
Dolina bola prepožičaná štan-
darda Klementa Gottwalda.“
V druhej polovici sedemdesia-
tych a v priebehu osemde-
siatych rokov 20. storočia pros-
perovala Baňa Dolina najlepšie 
vo svojej histórii, čo malo pozi-
tívny vplyv aj v iných oblas-
tiach života veľkokrtíšskeho 

okresu. Pripomeňme si aj ďal-
šie rekordy, ktoré veľkokrtíšski 
baníci dosiahli:
„V roku 1977, na počesť 60. vý-
ročia Veľkej októbrovej so-
cialistickej revolúcie, bolo pri 
ťažbe (rúbaní) vytvorených 13 
rekordov ôsmimi kolektívmi: 
Kolektívu Tibora Tóhta sa to 
podarilo trikrát, ďalej sa na re-
kordoch podieľali kolektívy Já-
na Rusnáka, Jozefa Bartku, Jo-

zefa Rosíka, Štefana Kapustu a 
Štefana Valoviča. Na príprav-
ných prácach to bolo päť 
kolektívov. Medzi popredné 
kolektívy patrila partia Jána 
Žiaka, Ondreja Lapina, Marti-
na Folka v spojení s Pavlom 
Gazdíkom a Jozefa Veselku v 
spojení s kolektívmi Alexandra 
Bána a Eugena Fuchsa. Naj-
hodnotnejším rekordom bolo 
prekonanie vlastného sloven-
ského rekordu 18-členným ko-
lektívom Martina Folka v 
spolupráci s Pavlom Gazdíkom 
v ručnom razení v profile D-9. 
Baníci dosiehli priemerný den-
ný postup 13,45 m a za 31 pra-
covných dní vyrazili 417 m 
chodieb.“
Bani sa však nevyhýbali ani 
komplikácie: „V priebehu roku 
1978 na mechnizovanú ťažbu 
nepriaznivo vplývali zvýšené 
tlaky v nadloží a vlnité uloženie 
slojov. Časté bolo vytekanie 
piesku z nadložia a vznik záva-
lov. Nepriaznivo sa začínala 
prejavovať už aj opotrebova-
nosť techniky, najmä hydrau-
lických a výstužových systé-
mov. Mnohé kombajny boli ne-
pužiteľné, napr. MB-7, zlý bol 
technický stav bombajnov KŠ-

1-KG a dopravníkov TH-500 a 
TH-600. Ich poruchovosť sa 
ťažko odstraňovala z dôvodu 
nedostatku náhradných dielov. 
Zložitá situácia bola aj v príp-
rave, kde boli zlé hydrogeolo-
gické podmienky, ktoré vznika-
li nedostatočnou sieťou predod-
vodňovacích vrtov, nedostat-
kom ponorných čerpadiel a 
prejavovala sa poruchovosť ra-
ziacich kombajnov PU4, ktoré 

nebolo možné dostatočne rých-
lo opravovať z dôvodu nedos-
tatkov náhradných dielov.“
Napriek všetkému sa aj v roku 
1978 podarilo vytvoriť 18 no-
vých rekordov. Aj za to sa však 
platila istá cena: „Sedemdesiate 
roky boli poznačené vysokou 
nadčasovou ťažbou. Zabezpe-
čovalo sa tým plnenie úloh za 
každú cenu, no na úkor opot-
rebovania strojového zariade-
nia, najmä komplexov 2MKE, 
ale aj opotrebovania ľudskej 
pracovnej sily. Od tohto obdo-

bia sa vlastne datuje snaha o 
maximálne zníženie pribierky 
hlušiny, či už v podloží alebo 
nadloží. Tomuto základnému 
problému musela byť prispôso-
bená celá technológia. Nemohlo 
byť napr. zavedené obojsmerné 
dobývanie kombajnmi, pretože 

pribierka hlušiny v podloží 
sa vykonávala už pri na-
kladacej jazde kombajnu a 
hlušina bola separovaná eš-
te v bani do hlušinových 
šibíkov. Problém bezselek-
tívneho dobývania uhlia 
priamo v stenových poru-
boch bolo vlastne základ-
ným technickým problé-
mom Bane Dolina, ktorý 
nebol uspokojivo vy-
riešený.“
Toľko teda niekoľko uká-
žok z knihy Hnedouhoľné 
baníctvo v okolí Veľkého 
Krtíša, ktorej vydanie je 
pripravené na dnes 19. júla. 

Kniha má viac ako 550 strán a 
bezmála tisíc fotografií a máp, z 
ktorých časť je zverejnená vô-
bec prvý krát.

Niekoľko týždňov sme vám 
ponúkali ukážky z knihy 
Hnedouhoľné baníctvo v okolí 
Veľkého Krtíša, ktorej vydanie 
je pripravené na 19. 7. 2021. 
Obmedzený počet kníh bude 
na predaj aj v kníhkupectve Li-
tera vo Veľkom Krtíši (25 €) 
alebo v eshope Martinus (35 €).
                

Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša 
Posledná ukážka z knihy

Rozprávanie o baníctve v okolí V. Krtíša sme minule ukončili slávnostným otvorením závodu Dolina 
17. 11. 1962. Dnes sa v pripravovanej knihe Pavla Hrončeka Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého 
Krtíša presunieme o niekoľko rokov dopredu, konkrétne do polovice sedemdesiatych rokov 20. storo-
čia. Baňa sa postupne modernizovala, a tak nečudo, že prichádzali aj rekordy.

Hodnotnú knihu o hnedouhoľnom baníctve môžete získať zadar-
mo aj vy – stačí, ak nám na do redakcie donesiete alebo mailom 
pošlete nejaký príbeh viažuci sa k bani, či archívne fotografie so 
zaujímavým popisom. Podmienkou je nalepený kupón z novín. 
Tešíme sa na vaše spomínanie a fotografie, ktoré ostanú ako 
spomienka na Baňu Dolina a čakáme ich na adrese: hornace-
kova.pokrok@gmail.com  

KU
PÓ

N Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša
Meno a priezvisko:

Adresa:

Autor knihy PaedDr. 
PAVEL HRONČEK PhD., 

(vpravo) s vydavateľom 
MIŠOM ŠESTÁKOM.

 Baňa Dolina - to boli aj pracovníci na povrchu.  

     – MIŠO ŠESTÁK - 
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Zamestnanec, ktorý do konca 
roka dovŕši najmenej 33 rokov 
má nárok na päť týždňov do-
volenky . Rovnako je to v prí-
pade, keď sa trvale stará o die-
ťa. V prípade učiteľov, vý-
skumných a umeleckých pra-
covníkov sa nárok na dovolen-
ku zvyšuje na 8 týždňov. Jej 
dĺžku môže upravovať aj 
kolektívna zmluva.

► Určovanie dovolenky 
Čerpanie dovolenky určuje za-
mestnávateľ po prerokovaní so 
zamestnancom podľa plánu 
dovoleniek. Cieľom tohto do-
kumentu je naplánovať roz-
loženie dovolenky zamestnan-
cov na celý kalendárny rok. 
Operatívne je možné ho meniť. 
Napriek tomu, že dovolenku 
určuje zamestnávateľ, zamest-
nanec mu môže navrhnúť dá-
tum, v ktorom by rád čerpal 
voľno. Pri určovaní dovolenky 
je však potrebné prihliadať na 
úlohy zamestnávateľa a na 
oprávnené záujmy zamestnan-
ca, ktorými môžu byť napr. 
školské prázdniny, rodinné 
oslavy.

► Čerpanie dovolenky 
Zamestnanec by si mal vyčer-
pať dovolenku spravidla do 
konca daného kalendárneho 
roka, ktorému jej čerpanie pri-
slúcha. V prípade, že u neho 
nastali prekážky v práci (napr. 
dočasná pracovná neschop-
nosť, materská dovolenka, ro-
dičovská dovolenka), resp. za-
mestnávateľ neurčil jej čerpa-
nie, presúva sa mu táto dovo-
lenka do ďalšieho kalendárne-
ho roka. Ak zamestnávateľ ne-
určí čerpanie tejto zostatkovej 
dovolenky najneskôr do 30. jú-
na nasledujúceho kalendárne-
ho roka, zamestnanec si môže 
určiť jej čerpanie sám. Vyčer-

pať si ju však musí do konca 
príslušného kalendárneho ro-
ka. Dovolenku je zamestnáva-
teľ povinný oznámiť pracovní-
kovi aspoň 14 dní vopred, ak sa 
nedohodnú inak. Štandardne 
by sa dovolenka mala čerpať 
vcelku alebo vo väčších časo-
vých úsekoch. Ak sa poskytuje 
vo viacerých častiach, aspoň 
jedna časť musí byť v trvaní 
najmenej dvoch týždňov. Za-
mestnanec sa však so svojim 
zamestnávateľom môže dohod-
núť aj na inej dĺžke, ktorá bu-
de obom stranám vyhovovať. 
Zamestnávateľ môže z vážnych 
dôvodov odvolať zamestnanca 
z dovolenky. V takomto prípa-
de je však povinný nahradiť 
zamestnancovi náklady, ktoré 
mu bez jeho zavinenia vznikli.

► S otázkami sa môžete ob-
rátiť na inšpektorát práce
Najčastejšie sa na inšpektorát 
práce v tejto súvislosti obracajú 
zamestnanci. Nie sú však vý-
nimkou ani situácie, kedy sa o 
poradenstvo zaujíma zamest-
návateľ, ktorý sa chce poradiť, 
ako situáciu v súvislosti s dovo-
lenkou zamestnancov riešiť zá-
konnou cestou. Otázky sa týka-
jú napr. krátenia nároku na do-
volenku pri znížení pracovného 
úväzku, preplatenia dovolenky 
pri skončení pracovného pome-
ru, nároku na dovolenku po 
skončení materskej dovolenky. 
Najčastejšie porušenia ustano-
vení Zákonníka práce u za-
mestnávateľov v tejto oblasti sa 
za posledné roky týkajú neur-
čenia plánu dovoleniek, poru-
šenie povinnosti určiť čerpanie 
základnej výmery dovolenky, 
nevyplatenia náhrady mzdy za 
dovolenku pri skončení pracov-
ného pomeru, ako aj nevyplate-
nia náhrady mzdy za vyčerpa-
nú dovolenku. 
                     - MPSVaR SR -

Ako čerpať dovolenku 
podľa Zákonníka práce

Čerpanie dovoleniek je aktuálnou témou letných mesiacov, s kto-
rou sa stretávajú zamestnávatelia a zamestnanci. Zákonník práce 
ustanovuje viacero pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať. Štan-
dardne má zamestnanec v trvalom pracovnom pomere nárok na 
štyri týždne dovolenky za kalendárny rok. Jej dĺžka sa však môže 
meniť v závislosti od veku, či povolania. 

Súťaž o najkrajšiu letnú fotografiu 
Veríme, že si aj vy dosýta užijete leto so všetkým, čo k tomu patrí 
– slnko, voda, vzduch, priatelia, sladké ničnerobenie alebo uži-
točné výlety, grilovačky... a ak sa chcete zapojiť do našej súťaže o 
hodnotný kozmetický balíček, pošlite nám fotografiu z vášho 
leta. Vaše letné fotografie čakáme na známej adrese: hornace-
kova.pokrok@gmail.com 
KRÁSNE A HLAVNE BEZPEČNÉ LETO, MILÍ ČIATELIA! 

Do polovice júna sa na Sloven-
sku konalo Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov (SODB) 2021. 
Niektorým zo spôsobov sčíta-
nia, ktoré boli k dispozícii, sa 
sčítalo 5,22 miliónov obyvate-
ľov, z toho 4,84 mil. sa sčítalo 
online, asistovane 376-tisíc. Po-
diel sčítaných obyvateľov v 
rámci online a asistovaného 
sčítania dosiahol 92,7% sčíta-
ných z odhadovaného počtu. V 
meste Veľký Krtíš sa sčítalo do-
kopy 10 281 občanov. Po ukon-

čení samosčítania sa v druhej 
etape SODB obyvatelia sčítavali 
asistovane, a to od 3. mája do 
13. júna. Ako nám povedala 
Lucia Zvarová, asistentka pri-
mátora mesta V. Krtíš, v tomto 
období sa sčítalo dokopy 995 
obyvateľov. „Z toho prostred-
níctvom mobilných asistentov 
sa sčítalo 192 obyvateľov a náv-
števu kontaktného miesta, a te-
da stacionárneho asistenta, vy-
užilo vo V. Krtíši 803 obyvate-
ľov,“ informovala L. Zvarová.

Sčítalo sa viac ako desaťtisíc Veľkokrtíšanov 

V kraji bolo zriadených 533 
kontaktných miest. Obyvate-
ľom bolo k dispozícii 632 staci-
onárnych asistentov a k záu-
jemcom domov bolo priprave-
ných prísť 764 mobilných asis-
tentov. 
Banskobystrický kraj evidoval 

k 31. marcu 2021 545,7-tisíc on-
line sčítaných (84,9 % z odha-
dovaného počtu). Počas šiestich 
týždňov asistovaného sčítania 
sa asistovane sčítalo ďalších 
58,5 tisíca obyvateľov (9,1 % z 
odhadovaného počtu). K 13. jú-
nu 2021 evidoval Banskobys-
trický kraj 604,2 tisíc sčítaných 
obyvateľov (94 % z odhadova-
ného počtu).                         -ŠK-

Banskobystrický kraj 

Amfiteáter vo Veľkom Krtíši sa 
divákmi znovu naplní aj na 
konci júla a v auguste, kedy sa 
tu budú premietať známe a ob-
ľúbené filmy. V piatok 23. júla 
to bude film ZELENÁ KNIHA 
(od 20.30 hod.), v piatok 6. 
augusta AQUAMAN (od 20.30 
hod.), v piatok 20. augusta si na 
svoje prídu milovníci hororov, 
pretože na veľkokrtíšskom am-
fiteátri bude divákom pre-
mietaní film ANNABELLE, so 
začiatkom premietania o 20.15 
hod.. V posledný augustový 

deň, v utorok 31. augusta o 
20.00 hod., sa na veľkokrtíš-
skom plátne bude premietať 
animovaný film BOCIANY. Ak 
by ale počasie v tieto dni ne-
prialo, premietanie filmov sa 
zruší. Pre držiteľov Karty mes-
ta je vstup na amfiteáter voľný.
V závere augusta príde do 
okresného mesta aj obľúbený 
spevák detských piesní MIRO 
JAROŠ, ktorý sa na amfiteátri 
predstaví v rámci svojho Turné 
po praveku. Vstupenku na 
podujatie v cene 12 EUR kúpi-
te v pokladniciach MsKS alebo 
na portáli ticketportal.sk.  
                                             -ŠK-

Príďte na amfik 

► Máte problémy so zrakom vy alebo váš príbuzný? ► Potrebu-
jete pomôcť pri  vyrovnávaní sa s postihnutím, pri zorientovaní sa 
v sociálno-právnej legislatíve? ► Potrebujete odskúšať vhodnú 
optickú pomôcku na čítanie alebo kompenzačnú pomôcku na pí-
sanie, telefonovanie, na prácu s PC? ► Potrebujete poradiť v ob-
lasti vzdelávania, zamestnávania? ► Ste rodič dieťaťa so 
zrakovým postihnutím a neviete ako svojmu dieťaťu pomôcť?  
Radi vám poradíme v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
na Krajskom stredisku ÚNSS Banská Bystrica a na jeho vysunu-
tých pracoviskách v Lučenci a vo Veľkom Krtíši. Naše služby po-
skytujeme ambulantnou formou, t. j. počas poradenských dní ale-
bo terénnou formou, t. j., v domácom prostredí klienta.
V Lučenci nás nájdete na Námestí republiky 26, na 3. poschodí, 
každý pondelok od 8.00 do 16.00 hod. Vo Veľkom Krtíši nás náj-
dete na Mestskom úrade, na Ulici J. A. Komenského č.3, na 1. po-
schodí od 9.00 do 12.00 hod., každú tretiu stredu v mesiaci.
Ak potrebujete  využiť naše služby, je potrebné objednať sa vo-
pred telefonicky alebo písomne.

Kontakt: 048/413 42 01 – Krajské stredisko ÚNSS B. Bystrica, 
Mail: unss.bystrica@unss.sk;   0911 289 855,  0907 289 855 

RENATA OLÁHOVÁ, sociálna poradkyňa; Mail: 
olahova@unss.sk

Pomáhame nevidomým a slabozrakým 
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Tento týždeň by ste nemali povo-
liť v pozornosti, najmä vo finan-
ciách by ste mali dať lepší pozor 
na výdavky. Niekedy zabúdate, 
že príjem nesmie byť nižší ako 
výdavky. Nemajte hlavu plnú 
plánov ako využiť blížiacu dovo-
lenku čo najlepšie. Pracujte na 
sebe, vojdite hlboko do svojej 
duše, a hlavne neklamte samých 
seba. Doprajte si viac času na se-
ba, inak budete cítiť neustále 
únavu, a to nepotrebujete. Všet-
ko berte s väčším nadhľadom. 
Neobávajte sa riskovať. Ak vám 
aj niečo nevyjde, dokážete sa 
rýchlo vrátiť späť do hry. Ne-
hrajte sa na charitu. Budete mu-
sieť občas použiť aj menej féro-
vé kroky. Musíte sa naučiť, kedy 
hovoriť a kedy radšej mlčať. 

Budúcich pár dní sa hlavne 
starajte o seba, ešte aj s tým mô-
žete mať dosť problémov. Ne-
chajte partnera odpočinúť si, po-
trebuje načerpať nové sily. Par-
tner bude pre vás oporou a po-
môže vám z nejednej kom-
plikovanej situácie. Pokiaľ sa 
necítite dobre, neobviňujte z to-
ho blízkych. Žiadna situácia sa 
nestáva náhodou. V láske robte 
ústretové kroky. Čerpajte najmä 
zo svojich skúseností. Uvedomte 
si, že aj iní majú pravdu, nielen 
vy. Chýba vám skromnosť a 
štipka pokory.  Viaceré vaše kro-
ky sú prejavom prílišného seba-
vedomia. Vo financiách naďalej 
prísne kontrolujte príjmy a vý-
davky. Položte si jednoduchú 
otázku, robím naozaj všetko tak, 
aby som sa vyvaroval chýb a 
omylov?  

Obdobie nasledujúceho týždňa  
je vhodný čas na presadzovanie 
sa a dokončenie predsavzatí. 
Robte viac pre seba, ako pre 
iných. Ak sa bude dariť vám, 
zvezú sa popri vás i ďalší. Ne-
majte strach riskovať. Získate 
vyššiu finančnú zábezpeku, kto-
rú potrebujete. Pomohol by vám 
niekto, kto má zdravý rozum a 
odvahu vzoprieť sa konvenciám. 
Uznanie, peniaze a stabilitu mô-
žete dosiahnuť len pomalými 
krokmi, nesmiete si dovoliť uro-
biť prešľap z nepozornosti. 
Zvýšte pozornosť pred finanč-
nými podvodníkmi, ktorí chcú 
svoju províziu a nie váš zisk. Vy-
hovieť každému síce nemôžete, 
ale šťastie praje pripraveným. 
Vo vzduchu je aj možná výhra. 
Nezabúdajte sa s prípadným zis-
kom aj podeliť so svojimi blízky-
mi. 

Tento týždeň dokážete i to, čo ste 
v minulosti považovali za úplne 
nemožné. Ľahší a uvoľnenejší 
prístup k riešeniu záležitostí 
prospeje dokonca aj vášmu 
zdraviu. Pokoj a trpezlivosť, to 
je to, čo by malo sprevádzať 
všetky vaše dni. Nepotrebujete 
hľadať úskoky, ani lesť voči ne-
prajníkom. Všetko bude, má 
byť. Podarí sa vám vynikajúci 
obchod, ale finančná injekcia by 
sa vám zišla. Cez víkend si uží-
vajte pokoj, svojich blízkych 
nejakým spôsobom rozptýľte a 
prekvapte. Máte na to dosť fan-
tázie, konajte. Nie nadarmo sa 
hovorí, že to čo si naozaj silne že-
láme, sa nakoniec splní. Voda má 
na vás blahodarné účinky. Dodá-
va vám silu a pomáha potláčať 
stavy depresie, ktoré máte častej-
šie, ako iní ľudia. 

 Tento týždeň sa vám bude dariť, 
dokončíte to, čo ste začali. Pro-
jekt, ktorý vám zrazu zišiel na 
um, vzrušil vaše sebavedomie. 
Pod vplyvom situácie prežijete 
príjemné chvíle. Pri jeho realizá-
cii vám vytrvalosť prinesie za-
slúžené ovocie. Konečne sa za-
čínate prebúdzať z dlhotrvajúce-
ho ničnerobenia. V rodinnom 
kruhu bude všetko v najlepšom 
poriadku, len veľmi rýchlo sa 
dopočítate peňazí, treba pridať. 
Overujte si všetky informácie, 
ktoré sa k vám dostanú doma aj 
v práci. Netrápte sa kvôli zveda-
vosti iných, vyprovokuje vás k 
činnosti. V týchto dňoch sa ve-
nujte najmä svojej emočnej ob-
lasti. Tvrdohlavosťou sa presadí-
te ťažko. 
 

Venujte sa aktivitám, ktoré vás 
nabijú energiou. Pokúste sa po-
riadne koncentrovať a načerpať 
nové sily. Blízki vždy ocenia vaše 
realizačné schopnosti, nemusíte 
sa stále pripomínať. Pochvalu a 
obdiv musíte vedieť podať aj 
ďalej, rovnako ako vás, teší aj 
druhých. Užívajte si, že sa máte s 
kým deliť o svoje šťastie. Nerob-
te nič, čo vám kazí náladu, ale 
keď nebudete robiť, nič nezíska-
te. Čo sa týka peňazí, pomaly, ale 
isto sa dostávate z najhoršieho. 
Stačí sa len zamyslieť na čom 
ušetriť. Vaša intuícia je dobrá, 
spoliehajte sa na ňu a nerobte si 
zbytočné problémy. Viete, že iba 
energia vám nestačí, musíte k to-
mu pridať aj pár nápadov a 
ukázať okoliu, čo vo vás je. Dosť 
bolo vyčkávania, nastal čas 
činov. 

Pôjdete priamo za svojim cieľom 
a bude sa vám dariť. Obrňte sa 
trpezlivosťou a vydiskutujte si 
nedorozumenia. Konečne by ste 
mali spraviť všetky zmeny, na 
ktoré sa už dávnejšie chystáte. K 
riešeniu rodinných nezhôd pri-
stupujte opatrne. Zvýšte radosť 
na maximum. Nepodceňujte sa. 
Vráti sa vám všetko dvojnásob-
ne, pričom si to ani neuvedomíte. 
Nepúšťajte sa do siahodlhých 
diskusií a výmen názorov. V 
kritickej situácii pochopíte, kto 
vás má rád a kto to len hrá. 
Komplikácie sa môžu objaviť 
vtedy, keď ich najmenej očaká-
vate. Pozor na zlodejov. V práci 
sa zamerajte na urgentné termí-
ny.  

Finančne na tom budete dobre, 
je to ale tiež tým, že ste sa poučili 
z minulých dní. Prestanete mí-
ňať na hlúposti a budete viac šet-
riť. Peniaze hýbu svetom. Doma, 
prípadne tí usilovnejší v práci, 
tento týždeň očakávajte najprv 
menší zhon, no postupom času sa 
situácia upokojí a budete mať 
výrazne lepšiu náladu. Otvoriť 
zmenám sa môžete, ale nepoprite 
vlastné hodnoty. Využite mož-
nosť zblížiť sa s novými ľuďmi. 
Buďte sám sebou, kreatívny a 
realistický. Stojíte na začiatku 
nepríjemností, z ktorých sa na-
koniec poučíte. Zamerajte sa na 
zlepšenie svojho spoločenského 
postavenia. Snažte sa o harmó-
niu v rodine, vo vzťahoch. Môže-
te pocítiť úbytok energie. Dote-
raz ste si mysleli, že vaše rezervy 
sú väčšie, že zvládnete viac. 

Aj keď vás nadriadený bude 
prosiť, stojte si za svojim a 
choďte na dovolenku. Začína 
vám obdobie šťastných náhod. 
Pozor, lákavé finančné mož-
nosti negatívne ovplyvnia vaši 
nadriadení. Toto by mohol byť 
týždeň, keď sa oveľa viac bude-
te venovať investíciám do ne-
hnuteľností. Vo financiách vás 
čaká zaťažovacie obdobie, ale 
nemáte dôvod sa znepokojovať, 
zvládnete to s úsmevom. Majte 
však na pamäti, že je to len 
dočasné. Mali by ste sa sústrediť 
na to, aby doma bolo všetko 
funkčné. Prípadná nerozhod-
nosť vám vôbec neprospeje. 
Konajte tak, ako vám káže 
svedomie a na nič sa neobzerajte. 
Majte všetko pod kontrolou, tak 
ako vždy.

Tento týždeň by ste si mali uve-
domiť, že cesta k úspechu nebý-
va ľahká a všetko, čo príde, či už 
dobré alebo zlé, berte viac s po-
korou. Najskôr sa snažte po-
zbierať všetky potrebné argu-
menty a až potom s nimi vyjdite 
na verejnosť. Máte síce zaují-
mavé plány, ale ešte musia do-
zrieť. Váš zmysel pre estetiku a 
krásu niekedy a možno právom 
znepokojuje vášho partnera. 
Vnútorne ste už dlhodobo poci-
ťovali nutnosť zmeny a tá sa 
blíži, tak si to nepokazte výčit-
kami voči ľuďom, ktorí za nič 
nemôžu. Panovačnosť niekto-
rých kolegov vás zneistí tam, kde 
treba zachovať rozvahu. Potešu-
júca správa je, že do práce za-
čnete chodiť s radosťou.
 

Tento týždeň vzhľadom na teraj-
šiu fázu mesiaca môžete bez 
obáv vytvoriť priestor pre po-
tešenie svojich zmyslov. V rám-
ci vynikajúceho pohostenia s 
príjemnou osobou. V práci to 
nepreháňajte. Najlepšie bude, 
keď sa vzdáte ambície svojho 
partnera poraziť. Nemáte neob-
medzené možnosti. Stačí zotrvať 
v nasadenom tempe a váš ďalší 
postup je istý. Investujte peniaze 
do kytičky pre svoju lásku a po-
tešte ju. Konečne si doprajte ten 
cestopisný seriál, alebo si pozrite 
napínavý film. Mali by ste mať 
jasnú myseľ a byť tiež duševne 
vyrovnaní. V zamestnaní sa sú-
streďte na všetko, čo vás posunie 
dopredu. Niekde objavíte trhlin-
ky, ale okamžite i spôsob, ako ich 
zaceliť. 

Tento týždeň to, čo dosiahnete, 
nebude nič svetoborné, ale bude 
to výhodné. Nápady zrealizujte 
tak, aby ste minuli čo najmenej 
peňazí. Plánujte si nové aktivity. 
Do nového týždňa môže dôjsť k 
výmene názorov. Pamätajte, ne-
priateľ nespí. Nové vzťahy nad-
väzujte na prelome týždňa. Náj-
dite si účinnú zbraň a všetko 
berte s humorom. V zamestnaní 
na vás síce čaká hŕba povinností, 
ale vy sa tým nerozptyľujte. 
Máte pred sebou ešte jeden celý 
deň oddychu. Celý týždeň môže-
te užiť v spoločnosti svojich pria-
teľov alebo v kruhu svojich naj-
bližších. Je na vás, prečo sa roz-
hodnete. Znie to ako fráza, ale 
kto nevyskúšal na svojej koži, že 
pozitívne myslenie má niečo do 
seba, ten neuverí. 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Ryby
19 2. − 20. 3. Strelec

23 .11. − 21.12. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 
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 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

 Predám 2 – izbový slnečný 
byt na Venevskej 37 na VII. 
Poschodí. 
 0915 767 707          np - 599

Nehnuteľnosti

 0907 870 694 np
 –

 6
53

Dáme do prenájmu 
skladové 

a kancelárske 
priestory. 

 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 
stromčeky, 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

 Dám do prenájmu 
1 – izbový byt.
 0949 647 477   np – 641

 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

 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

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

 Dám do prenájmu novú 
garáž na Viničkách. Cena 
dohodou.
 0951 324 492         np – 662

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

 Predám záhradný plynový 
gril.
 0905 919 578         np – 623

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

 Predám boxovacie vrece 
nové s rukavicami, cestný 
dámsky bicykel, masážny 
vankúš, obývaciu stenu, kon-
ferenčné stolíky, stoličky, 
malý televízor, veľký televí-
zor, elektrický sporák, inva-
lidný vozík, veľké koberce, 
novú garnižu, automatickú 
práčku. 
Kúpim starožitnú komodu.  
 0907 513 973          np - 667

 Predám 4 ks zimné pneu-
matiky 185/60/R15. 
Cena: 30 €/ks.
 0951 324 492        np – 663

  Auto - moto

 Predám Škodu 120 GLS, 
r. v. 1985 s prívesným vozí-
kom. Cena dohodou. 
 0911 264 102         np – 663

 0908 912 928        np – 633

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

 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. 

np
 - 

78
5 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

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

s výmerou 3963 m2 v pri križovatke smer na Selce. Pozemok je v jed-
nom celku v tvare písmena Z.  Prístup k nemu je po poľnej ceste vedú-
cej od cesty III. triedy. Na druhej strane oproti je záhradkárska osada. 
Vlastník parcely uvažuje s minimálnymi nákladmi zriadiť na tomto po-
zemku ďalšiu záhradkársku osadu. Ponuková cena je za celú parcelu po 
jej rozmeraní na jednotlivé záhradky.  

Predáme celistvý pozemok

Cena: 8 000 €, dohoda možná. 

Ing. Milan Chamula Nataly reality, s.r.o., Nemocničná 3, Veľký Krtíš, 

 0905 358 389 np
 - 

65
2

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

 0905 256 428        np - 613

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 612

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

 0902 298 511

np - 614

Poľovníctvo 
rybárstvo

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

60
9

  Chovateľstvo

np 
–49

9

 0908 493 910

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

Slovenské Ďarmoty 
BABCSÁN FARMA

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

 Predám Ruanské kačky.
 0911 154 680          np - 639

 Predám zajace. 
 0917 075 588         np – 650

 Podarujem mačiatka, 
kocúra.
 0949 681 244          np - 658

 Predám 21 týždňové 
mládky ľahkých nosníc (čer-
vené)na začiatku znášky v 
cene 7,50 €/ks, nad 10 ks cena 
6,90 €/ks .
Tiež predám dvojúžitkové 
Brésske kurčatá 4-5 týždňové 
(biele, modré nohy) v cene 4-
5 €/ks po dohode možný do-
voz. 
 0905 654 720          np - 664

 Predám zajace, živá váha 
okolo 2,5 kg. Cena dohodou. 
Viem aj spracovať. 
 0915 673 400          np - 666

 Predám seno v okrúhlych 
balíkoch.
 0902 335 309          np - 655

 Prijmem výpomoc na ob-
časné kosenie. 
 0905 471 624         np - 647

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

np
 –

 51
9

 0911 154 680

Stroje a náradie 

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

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

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

 Hľadám prácu – som vy-
učený automechanik, vlast-
ním preukaz VZV.
 0949 286 665         np – 657

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

 np - 649

PD Kosihovce 
prijme  pracovníčku 

do vinohradu na trvalý 
pracovný pomer 

z Kosihoviec a okolia. 
Hrubá mzda je od 
637 € + príplatky. 
 0918 680 669 

 np – 651 

 0902 298 511

Hľadáme 
pracovníkov 
na dobre platenú 
manuálnu prácu. 

np
 –

 66
5

P o n u k a  
s l u ž i e b

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

np – 421

Vykonávam 
murárske práce 

np - 587 0908 568 531

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

PRIPRAVTE SVOJ BYT 
A DOM NA SLNEČNÉ DNI:

Kúrenárske 
a vodoinštalatérske práce  

np-615
 0903 421 840

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

  Poľnohospodárstvo

B u r z a 
p r á c e

np
-6

44

Viete, že 
90% chorôb 
zapríčiňujú 
ťažké kovy? 

Volajte, píšte. 
Miroslav Buša 

 0902 343 856, email: 
busa.miro@gmail.com 
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 Štrnásť kôl 
a lákavé odmeny 

Po bleskovej jarnej tipovačke, v 
ktorej ste mohli tipovať o. i. aj 
výsledky zápasov nedávno 
skončeného európskeho šampi-
onátu, pokračujeme v klasickej 
jesennej tipovačke, na akú ste 
zvyknutí už niekoľko rokov. Jej 
víťazke, Viktórii Furákovej, eš-
te raz gratulujeme. 
Prvé kolo tipovačky začíname 
už zápasmi Slovenského pohá-
ra. Spolu s trinástimi kolami re-
gulárnych ligových súťaží tak 
na začiatku novembra spo-
známe najúspešnejších tipujú-
cich, výhercov, ktorí si tento rok 
z našej tipovačky odnesú 30, 20 
a 10 EUR. Rovnako tak pokra-
čujeme aj v oceňovaní víťaza 
kola, pre ktorého je v tejto sezó-
ne pripravená odmena v podo-
be kartónu pív. V prípade rov-
nosti bodov rozhoduje o víťazo-
vi kola vyšší počet uhádnutých 
zápasov. Ak sa zhoduje aj ten, 
rozhoduje redakčný žreb. Počet 
uhádnutých zápasov rozhoduje 

aj v celkovom poradí, a to v prí-
pade rovnosti bodov po 14 ko-
lách.

Pravidlá sa nemenia 
Za uhádnutú výhru domácich 
(1) získavate jeden bod, za 
uhádnutú remízu (X) tri body a 
za uhádnutú výhru hostí (2) 
dva body. Správna odpoveď na 
bonusovú otázku je tiež ocene-
ná dvomi bodmi. Tiket prijí-
mame do piatka poludnia, pri-
čom posielať nám ho môžete 
mailom (originál odfoteného ti-
ketu) na:
sport.pokrok@gmail.com, po-
štou na adresu Redakcia PO-
KROK, SNP 29, 990 01 Veľký 
Krtíš, resp. tiket s vašimi tipmi 
nám môžete vhodiť do bielej 
poštovej schránky pred vcho-
dom do budovy redakcie. V 
minulosti sa často stávalo, že ti-
pujúci nie vždy zakrúžkovali 
všetky svoje tipy, preto vás v 
dobrej viere vyzývame, aby ste 
si tiket pred odovzdaním ešte 
raz skontrolovali.

Začína FUTBALOVÁ TIPOVAČKA 

Otázka za 2 body: 

Meno a adresa:

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

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

1 x 2

1 x 2

MFK Strojár Krupina  - TJ Jednota Málinec 
MFK Baník V. Krtíš  - TJ VLM Pliešovce 
FK Jesenské  - MFK Detva 
1. FK Buzitka  - FTC Fiľakovo
FK Iskra Hnúšťa  - TJ Sklotatran Poltár
OFK Olováry  - FC 98 Hajnáčka
TJ Slovan Tomášovce  - ŠK Badín
TJ Sokol O. N. Ves  - MŠK Novohrad Lučenec 
MŠK Tisovec  - MŠK Rimavská Sobota
OTJ H. Nemce (V. liga) – MFK Zvolen (IV. liga)

Strelí Baník V. Krtíš minimálne 2 góly?       ÁNO - NIE

Do novej edície Slovenského 
pohára – Slovnaft Cupu sa v 
tejto sezóne prihlásilo 226 muž-
stiev - 23 klubov z Bratislavské-
ho futbalového zväzu, 61 zo 
Západoslovenského futbalové-
ho zväzu, 66 zo Stredosloven-
ského futbalového zväzu, 50 z 
Východoslovenského futbalové-
ho zväzu, 12 fortunaligistov a 
14 druholigistov. Pri tvorbe 
tohtosezónneho pavúka museli 

zástupcovia SFZ myslieť na to, 
že okrem 26 nasadených tímov 
z dvoch najvyšších súťaží v 2. 
kole, sú nasadené aj ďalšie klu-
by, a to z regionálnej úrovne, 

ktoré ostatný ročník Slovenské-
ho pohára nemohli pre pan-
demické opatrenia dohrať. Do 
4. kola 53. ročníka idú priamo 
o. i. aj TJD Príbelce.
„Predkolo a prvé kolo je založe-
né na regionálnom princípe, to 
znamená, že sa medzi sebou 
stretnú spravidla len mužstvá z 
jedného regiónu. Dvojice si 
žrebujú samotné regióny, ná-
sledne sa vytvára pavúk, ktorý 
je platný aj pre ďalšie dve kolá. 
Od štvrtého kola sa už každé 
ďalšie žrebuje samostatne,“ 
uviedol Miroslav Richtárik zo 
SFZ. Mužstvá, ktoré sa zapoja 
do predkola, respektíve do 1. 
kola, dostanú zápasové lopty – 
domáci klub päť a hosťujúci 
tri.
MFK Dukla vo V. Krtíši? 

Pravdepodobne v sobotu 24. jú-
la (v čase písania článku ešte 
nebol termín potvrdený) si v 
pohárovom predkole veľkokr-
tíšsky MFK Baník na vlastnom 
ihrisku zmeria sily s TJ VLM 

Pliešovce, ktoré v uplynulej 
skrátenej sezóne skončili na 8. 
mieste IV. ligy sk. JUH. Na ví-
ťaza tohto stretnutia čaká lepší 
z dvojice FK Jesenské/MFK 
Detva. Následne, v 2. kole, kto-
ré by sa malo odohrať v stredu 
25. augusta, čaká na jedno z 
týchto štyroch mužstiev lákavý 

súper – MFK Dukla Banská 
Bystrica, a teda druhé mužstvo 
II. ligy z ročníka 2020/2021, 
ktoré od postupu do najvyššej 
súťaže delila len baráž.
OFK Olováry svoj zápas proti 
FC 98 Hajnáčka odohrajú v 
stredu 28. júla. Na úspešnej-
šieho z tejto dvojice čaká v 1. 
kole buď nováčik V. ligy TJ 
Slovan Tomášovce alebo ŠK 
Badín. Pre ďalšieho zástupcu z 
nášho okresu - TJ Sokol Opa-
tovská Nová Ves platí, že ak 
porazí treťoligový Lučenec, v 
ďalšom kole sa stretne so súpe-
rom z dvojice MŠK Tiso-
vec/MŠK Rimavská Sobota.

-Stranu pripravil: Mgr. ŠTEFAN KOČI-

Spoznali mená možných súperov 
Posledný júlový víkend sa pohárovými zápasmi začne kolotoč súťažných stretnutí 
novej futbalovej sezóny. Po krátkej letnej prestávke sa mužstvá z regiónu pred-
stavia proti súperom z vyšších líg, proti ktorým často nenastupujú. Jednotlivé klu-
by získali motiváciu naviac po tom, čo žreb určil možných súperov v dvoch na-
sledujúcich kolách.

 Foto: archív  

Uplynulý  týždeň si svoje výhry prevzali V. Furáková a J. Pažitka. 
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Ešte v polovici 18. stor.  v Uhor-
sku existovalo nevoľníctvo, kto-
ré bolo charakterizované úpl-
nou závislosťou poddaných na 
vlastníkoch pôdy. Nevoľník ne-
mohol zmeniť svoje bydlisko, 
ani povolanie, ani iné stránky 
svojho života a života svojich 
detí. Šľachta a cirkev, ako 
vlastníci pôdy si mohli svojvoľ-
ne vyžadovať prácu od podda-
ných, bez akýchkoľvek pravi-
diel. Až patentom cisára Jozefa 
II. O bolo v Uhorsku zrušené 
nevoľníctvo. Takto bol uprave-
ný právny vzťah podriadenosti 
roľníka  pozemkovému vlast-
níkovi. Poddaní tak neboli pria-
mo závislí na vrchnosti, či už 
šľachtickej, alebo cirkevnej. 
Táto zmena tiež znamenala, že 
poddaní nepotrebovali súhlas 
vrchnosti, keď sa chceli odsťa-
hovať z panstva, keď chceli 
uzavrieť manželstvo s osobou, 
ktorá žila mimo panstva, alebo 
keď chceli, aby sa deti vyučili v 
nejakom remesle, alebo ich 
chceli dať študovať.  To pred-
tým nemohli urobiť bez sú-
hlasu zemepána. Vznikla tak aj 
možnosť dedenia sedliackej 
usadlosti. 
Osemnáste storočie môžeme 
nazývať aj storočím reforiem. 
Už v r. 1715 – 1720 bolo v 
Uhorsku na základe nariadenia 
Jozefa II. Vykonané sčítanie 
obyvateľstva. Podľa tohto 
sčítania bolo v Dolných Strhá-
roch 13 poddanských a 5 želiar-
skych domácností. Z tohto ob-
dobia sú známe aj mená obyva-
teľov: Michael Szabó,  Joanes 
Luka,  Andreas Kelyo, Joanes 
Kralyik, Georgius Krizan, 
Georgius Borouszki, Stephanus 
Sandor,Mathias Sandor, Joanes 
Petrus,  Mathias Petrus, Geor-
gius Valent, Martinus Fricska, 
Mathias Fricska, Stephanus 
Miso,Matheus Krizan Leska, 
Martinus Borouszki.

Ešte pred sčítaním uteká pre 
veľký útlak od zemepánov a 
obmedzovanie náboženskej slo-
body z obce na vyľudnené úze-
mie Uhorska medzi Tisou a Du-
najom mnoho poddaných. Z 
obce tak ušlo až 20 rodín. Boli 
to rodiny (uvádzam mená 
hlavy rodiny): Georgius Czicz-
ka, Michal Ďuricou, Ján Fer-
geš, Juraj Fergeš, Martin 
Križan, Ján Ganden, Andrej 
Križan, Štefan Pavlík, Ján 
Králik, Ján Demikát, Michal 
Mišov, Pavol Mišov, Ján Szabó, 
Juraj Szabó, Ján Rozlaky, Ján 
Szeliak, Ján Frcska st., Ján 
Frcska ml.  Pred pánmi úteky 
osvedčili richtár Ján Králik a 
prísažní Ján Petrus, Martin 
Petrus a Juraj Križan.
Mnohé z týchto mien postupom 
času zanikli a zostali po nich už 
len prímená pre rodiny, ktoré 
ostali žiť v pôvodných dvoroch, 
( do Cickov, do Pavlíkov, do 
Frčkov, do Križanov, do 
Seliakov,  do Valentov, do Ke-
ľov...). Výraznú zmenu do živo-
ta obyvateľov vniesla urbariál-
na reforma cisárovnej Márie 
Terézie. Zmyslom tejto reformy 
bolo uviesť dávky a povinnosti 
poddaných voči zemepánovi do 
určitého pomeru s rozsahom 
pôdy, ktorú mali v úžitku. Ur-
bár súčasne stanovil maximál-
nu hranicu feudálnej renty 
jednotne pre celú krajinu. Pô-
da, ktorú poddaní užívali, sa v 
urbári delila na tzv. intravilán 
„domový grunt“ a extravilán „ 
chotárny grunt“.  Sedliak hos-
podáriaci na  celej usadlosti bol 
povinný odpracovať ročne na 
panskej pôda 52 dní so zápra-
hom, alebo 140 dní pešo.  Že-
liari s domom museli na pan-
skom odpracovať 18 dní, že-
liari bez domu 12 dní. Okrem 
toho boli povinní odviesť zeme-
pánovi z poľa jednu desatinu z 
úrody, doviesť pánovi drevo z 
lesa. Sedliaci a želiari s domom 
museli za „domový grunt“ 
platiť zemepánovi ročne jeden 
zlatý ako peňažnú rentu.
Aj napriek úteku obyvateľov 
na Dolnú zem sa do r. 1771 zvý-
šil počet  obyvateľov. V Dol-
ných Strhároch bolo 27 sedliac-
kych rodín a 3 želiarske rodiny. 
Pri spisovaní urbáru boli grun-

ty pridelené 43. rodinám. ( Pri-
deľovali sa aj ženatým synom). 
Celkom bolo medzi obyvateľov 
obce rozdelených 14,62 hektá-
rov pôdy v intraviláne a 322 
hektárov v extraviláne. 
V urbárskych tabuľkách sú 
uvedené tieto mená hláv rodín: 
Frtska, Zitnik, Valent, Seme-
nik, Králik, Petrus, Borovskí, 
Cziczka, Lukats, Sztefan, Drak, 
Sándor, Merka, Kosák, Visnjar, 
Pavlov, Lukai, Kelov, Gyuros, 
Racskov, Drozd, Domothy, 
Czieska, Vyznár.
 Vydaniu urbára predchádzal 
predurbársky súpis majetku a 
zodpovedanie deviatich otázok 
dotazníka. Na otázky obvykle 
zodpovedal richtár, jeho prísaž-
ní, prípadne ďalší vybraní pod-
daní. Na základe odpovedí v 
dotazníku je možné si pred-
staviť hospodársko - sociálnu 
situáciu našich predkov v dru-
hej polovici 18. stor. Otázky 
boli nasledovné: (Boli napísané 
v biblickej češtine)
1. Zdališ a jake urbari su wčil a 
od ktereho času?
2. Kde ale žadnich urbarov se 
nenachaza, zdaliž poddani pod-
le contractu,aneb obyčaje zbí-
waju swich panow, od ktereho 
času, budto takowa običaj, 
budto contractu počatek maju 
a zdališ neboli inše contracti a 
jake pod wčulajšima urbary? 
Kedi pak počatek wčulajšich 
zbivanyi a powinnosti poddan-
skej se stal?
3. Kde  žadnich urbaruw, aneb 
contractuw neni, jako dosawat 
zbiwali poddani swojich panow 
gruntownich? Ktereho času a 
jakim spusobem sa počatek stal 
takeho zbiwani?
4. Jake chosni neb škody pri 
obczi se nachazaju?
5. Kolko a jake role podobnim 
sposobom aj luky poddani czelo 
domnik drži, jedna každa rola 
anebožto do ni pod kolko meric 
prešporskich su sucze, zdli pak 
aj otawa na tych lukach se kosi-
wa?
6. Jakowe jeden každi poddani 
a kolko dni a kolko kusmy za-
pražnej lichwi roboti a panske 
dosawad odbauval a na spatek 
iducze do roboti a panskeho 
poddanimse prijmal, nebo ne?
7. Zdališ dosawad, od ktereho 

času a od jakej odrodi dewatek 
poddani dáwali a jeli aj w in-
šich panstwach tejto stoliczy w 
običaji takowy dewatek? 
Okrem toho jakowe davky 
swim gruntownim panom roči-
te až posawad dawali? Takowe 
pak davky neb dary treba z 
hotowich penezi, treba z jinšich 
jakychkolwek vecsi, ktere pani 
od swich poddanich prijimaly,z 
čeho pochazaju a jake su?
8.  Kolko w twjto obci neb dedi-
nye puste sedliska, od ktereho 
času a z jakej pričini se nacha-
zaju, kdo pak takowe wčil uži-
wa?
9. Zvečiti li su nebslobodneho 
odchodu panum swim gruntov-
nim poddani?
 
Podľa odpovedí na jednotlivé 
otázky vyplýva, že žiaden ur-
bár, ani zmluvu s panstvami ne-
mali. Roboty na panskom vy-
konávali podľa starodávneho 
zvyku. Poddaní Balassu platili 
od celej usadlosti 12 zlatých a 
na hajdúcha 7 zlatých a 4 kili 
žita (bolo to v podstate 4 meri-
ce, 1 merica bola 62,487 litra, 
tak odovzdával celkom 249 lit-
rov obilia, z tejto miery sa až do 
polovice 20. storočia zachoval 
názov  merice ako „štvrtáčka“)  
V podstate neexistovali žiadne 
pravidlá na konanie poddan-
ských povinností a záležalo len 
na panskej vôli, čo museli robiť 
a čo museli pánovi odvádzať.
Spísaný urbár v deviatich bo-
doch uvádzal všetky dôležité 
pojmy, ktoré objasňovali po-
stavenie a vzťahy medzi pánmi 
a poddanými“ : 
1. V prvom bode urbáru bolo 
charakterizované, čo sa roz-
umie pod jedným poddanským 
alebo sedliackym domom. 2. 
Dôchodky a úžitky, ktoré pod-
danému prislúchajú. 3. Roboty 

Dolné Strháre – 250 rokov urbáru
Dnes malá obec Dolné Strháre má bohatú históriu. V 18. a 19. 
stor. patrila medzi najrozvinutejšie obce v Novohradskom regió-
ne. Od svojho vzniku a od prvej písomnej zmienky o obci z roku 
1244 sa do jej dejín zapísali rôzne udalosti, ktoré mali veľký 
vplyv  na jej rozvoj. Jednou z udalostí, ktorá najviac ovplyvnila 
život obyvateľov bolo aj spísanie URBÁRU  23. 6. 1771.

(Pokračovanie na str. 17)

Dr. Vladimír Varga sa histórii 
rodnej obce Dolné Strháre 

venuje už dlhé roky. Titulná strana Urbáru z roku 
1771.



POKROK 1719. júl 2021

a iné služby poddanské. 4. Pod-
danské dávky. 
5. Odvádzanie „deviatkov“. 6. 
Panské mravy a čo podľa nich 
panstvu prináleží. 
7.  Všetky zakázané pokuty, va-
rovania ktoré majú zlé účinky a 
nie sú zo zvyklostí.  
8.  Zákazy pre poddaných
9. Veci, ktoré náležia k vnútor-
nému poriadku a nariadeniu.
 
Takto bolo jednoznačne 
stanovené, čo môže podda-
ný, či pán a zároveň 
ustanovenie množstva pô-
dy, na ktorej hospodárili 
jednotlivé rodiny. 
Pridelené grunty patrili sí-
ce sedliakom, tieto však 
nemohli bez povolenia ze-
mepána ani predať, ani 
rozdeliť svojim potom-
kom. Z takto upravených 
vzťahov vychádzalo aj 
spravovanie obce. Richtár, 
ktorý bol závislý od vôle 
zemepána spolu s notárom 
spravovali obec. V urbárskych 
tabuľkách sa zachovalo aj me-
no richtára z tohto obdobia – 
Jána Králika a prísažných Mi-
chala Frečku a Jána Račku. 
Richtár vykonával aj funkciu 
miestnej polície a spolu s notá-
rom vyberal dane a dávky. Inú 
právomoc nemal. Právnym 
znamením richtára bola rich-
társka palica, bez ktorej ani z 
domu nevyšiel (takúto palicu 
richtár používal ešte v prvej 

polovici 20. storočia ).Plat rich-
tára bol veľmi skromný 3 – 4 
zlatky. 
Na základe urbárskeho patentu 
z roku 1853 boli urbárnici vy-
hlásení za vlastníkov podda-
nanskej pôdy, ktorú predtým 
obhospodarovali a začali sa im  
vydeľovať časti zemepánskych 
lesov a pasienkov. Tak došlo k 
vyčleneniu pasienkov smerom 
k Paškáciám, ktoré boli nazva-
né Malý a Veľký čapáš a Rem-

ník. Boli vyčlenené aj časti lesa 
Dolný a Horný háj, ktoré boli 
spoločným majetkom urbár-
skych usadlostí. Tieto lesné po-
zemky boli pretransformované 
na komposesorát, čo umožňo-
valo jednotlivým rodinám 
prenajímanie lesov, pasienkov a 
klčovísk.  Zostávali však v 
spoločnom vlastníctve. Lesný 
komposesorát, ktorý bol v r. 
1958 zákonom zrušený bol ob-
novený  po roku 1989 a existuje 

ešte aj v súčasnej dobe.
Po roku 1894 bola vytvorená 
urbárska spoločnosť, ktorá 
okrem spomínaných pasienkov 
vlastnila aj urbársku vyhňu,  
plemenných býkov a kancov, 
budovu pre pastierov, krčmu 
(posledným urbárskym krčmá-
rom bol Ján Horečný) a páleni-
cu. Urbársky majetok bol 
spravovaný urbárskym vý-
borom. Urbárske spoločenstvo 
organizovalo spoločné pasenie 

dobytka, oviec a svíň. Všetky 
podiely podliehali dedičskému 
právu. 
Urbárska spoločnosť bola zá-
konom v roku 1958 zrušená. Po 
roku 1945 bola v obci obnovo-
vaná hospodárska činnosť a za 
pastiera dobytka a opatrovate-
ľa plemenných býkov bol zjed-
naný Pavel Novák so svojou 
rodinou. Zároveň mal aj fun-
kciu obecného hlásnika a bub-
novaním oznamoval nariadenia 

obecného zastupiteľstva.   Za 
pastiera svíň (kondáša) bol 
zjednaný Lajoš Oláh, za pas-
tiera oviec Martin Račko a za 
kováča Pavel Miháľ. Všetci boli 
ubytovaní v urbárskom dome.
Kondáš bol povinný starať sa o 
obecného kanca a pásť svine 
obyvateľom obce. Pre svinský 
pasienok bola vyčlenená lokali-
ta Pod bravcom. Od jari do je-
sene sa svine vyháňali ráno a 
pásli sa až do večera. Pastier 

oviec „juhás“ mal za 
povinnosť každé ráno 
pozbierať všetky ovce 
z dediny a vyhnať ich 
na pašu. Lokalita pre 
ovce bola vyčlenená 
Pod tehlou a Za vr-
chom. Juhás bol po-
vinný sledovať aj pá-
renie sa oviec a 
oznamovať to vlast-
níkom. Po založení 
jednotného roľnícke-
ho družstva tieto fun-
kcie zanikli.
Urbariát tak v obci 
Dolné Strháre exis-

toval 187 rokov a jeho myšlien-
ky a praktiky výrazne ovplyv-
ňovali život obyvateľov. His-
torické dokumenty z obdobia 
spísania urbáru nám však ne-
ukazujú len hospodárske as-
pekty, ale sú zároveň aj poznat-
kom o jednotlivých rodinách, 
ktoré v obci žili a ktorých sme 
my potomkovia. Je to kus histó-
rie Dolných Strhár a ich obyva-
teľov.
 

(Dokončenie zo str.16)

- Dr. VLADIMÍR VARGA - 

Takmer presne pred dvomi 
rokmi bolo schválené uznesenie 
Vlády SR, podľa ktorého sa 
majú v najbližších tridsiatich 
rokoch vykonať pozemkové 
úpravy vo všetkých 3 103 kata-
strálnych územiach, kde ešte 
pozemkové úpravy neprebehli 
a ich vykonanie je potrebné a 
účelné. Každý rok by sa malo 
teda začať s úpravami v aspoň 
120 katastrálnych územiach. V 
roku 2021 sa s nimi začne aj v 
troch obciach nášho okresu – 
vo Veľkej Vsi nad Ipľom, 
Čebovciach a Sečiankach.

Pozemkové úpravy by tento 
rok mali štát stáť viac ako 73,4 
milióna EUR. Na rovnaký po-
čet katastrálnych území je v 
roku 2022 potrebných 63,89 
milióna EUR s DPH. Vyplýva 
to z materiálov Katastrálne 
územia pre začatie pozem-
kových úprav v roku 2021, res-
pektíve v roku 2022, ktoré 
zverejnilo Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka 
(MPRV) SR. 
,,Keďže posúdenie naliehavosti 
vykonania pozemkových úprav 
sa vykonávalo pre celé územia 

mimo zastavaných území kata-
strálnych území a z priemer-
ných podkladov, odhad pred-
pokladanej ceny môže byť pre 
skutočný projekt pozemkových 
úprav pomerne nadhodnotený. 
Presnejšie údaje budú k dis-

Štát začína s pozemkovými úpravami

np - 638 0908 233 053

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

np – 671 

Predám trojizbový byt 
s balkónom a pivnicou 
na ulici Lučenskej

 0944 332 870

pozícii po ukončení tzv. príp-
ravných konaní pozemkových 
úprav, ktoré sa začnú neod-
kladne po schválení materiálu 
vládou SR. Je dôvodný pred-
poklad, že skutočná cena tých-
to projektov pozemkových úp-
rav bude značne nižšia,” upo-
zornilo MPRV.             – ŠK -

 Malebná obec Dolné Strháre z vtáčej perspektívy.  
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 Vykupujem 
staré kroje a šatky 
kašmírové, 
brokátové a štofky 
a odkupujem 
starožitnosti.  

  0908 627 952.       np – 422

 R ô z n e

np – 654
 0907 870 694

Poskytujeme
 ubytovanie 

v robotníckej 
ubytovni, ďalej 

ponúkame služby 
pranie a žehlenie 

bielizne. 

 Predám traktor Super50 
a mnoho náhradných die-
lov, nevyužitú kľukovku, 
štvorkolesovú a dvojkole-
sovú  vlečku bez EČ, plášte 
820x20, kameňový šrotov-
ník (4 kW motor) a štartér 
na multikáru. 
 0944 421 124.    np - 632

Predám obilie, tohtoročná 
úroda. Cena 18 €/g. 
 0907 654 235, 
 047 48 71 197       np – 670

 Dám do prenájmu 3 – iz-
bový kompletne prerobený a 
zariadený byt (balkón a pivni-
ca.)   0948 764 036  np – 672

 Predám 4 mesačné zajace. 
Cena: 10 EUR za kus. 
 0905 184 627.  np - 675

 Kúpim konštrukciu na fó-
liovník.
 0908 261 391.       np - 676

Trošku mi odpálilo mozog. Dnes už niekoľký prís-
pevok čítam, kde sa púšťajú do poľnohospodárov, 
pre ktorých začala žatva a presuny po komuniká-
ciách. Ty, čo na nich nadávaš, na niekoľko vecí neza-
búdaj! Keď začal vírusový poplach tvoja riťka sedela 
doma a mala home-office, títo ľudia vtedy siali. Vtedy 
im nikto nepovedal, nech ostanú doma. Teraz, keď sa 
zrušili obmedzenia a ty môžeš ísť, teraz ti stoja v 
ceste, obmedzujú ťa v tvojej jazde a ty nemôžeš letieť 
ako blázon? Nezabudni na jednu vec! Múka sa ne-
produkuje v Tescu na poličke a k tomu, aby si znova 
mohol vykúpiť obchod pri najbližšej panike, teraz ich 
musíš obchádzať. Takže ak ťa najbližšie v tvojej neodkladnej šialenej jazde znova obmedzí nejaký 
poľnohospodársky stroj, tak si spomeň na múku, olej, atď... Váž si ich prácu, pretože ak by oni nepra-
covali, tak ty kráľ ciest by si zomrel od hladu. Váž si ich prácu!

V piatok 9. júla došlo v bývalej 
samostatnej obci Príboj k 
skutočnej dráme. Ako uviedlo 
Krajské riaditeľstvo Policajné-
ho zboru v Banskej Bystrici, 
starší muž sa tu mal vyhrážať 
ďalšiemu mužovi. „Muž vo ve-
ku 62 rokov sa mal pod vply-
vom alkoholu, s mačetou v ruke, 
vyhrážať zabitím a zaháňať sa 
na 38-ročného muža. Spôsobil 
mu rezné poranenie na ruke a 
odrezal bruško prsta na ruke,“ 
informuje polícia. Napadnutý 

muž následne pri útoku vy-
kríkol, čo započul jeho 30-ročný 
kamarát a pribehol mu na po-
moc. „Vyhrážanie a útok 
mačetou pokračoval ďalej, pri-
čom aj tento muž utrpel rezné 
poranenie. Muž bol hliadkou ob-
vodného oddelenia v Dolnej 
Strehovej zaistený a umiestnený 
do cely. Vo veci bolo začaté trest-
né stíhanie za ublíženie na zdra-
ví v súbehu s prečinom nebez-
pečného vyhrážania a výtržníc-
tva. Útočník bol obvinený s ná-
vrhom na väzobné stíhanie,“ 
uviedol npor. Ing. Mário Bóna z 
KR PZ v B. Bystrici.                             

 Útočil mačetou  

Dôvodom je daždivé a chladné 
počasie počas jari, najmä v 
máji, pre ktoré obilie dozrieva-
lo pomalším tempom. Na za-
čiatok žatvy však mala vplyv aj 
veľmi daždivá jeseň, ktorá zase 
odďaľovala siatie ozimín. Preto 
tí poľnohospodári, ktorí na 
jeseň siali oziminy neskôr, ich 
aj neskôr budú žať. Napríklad 

v roku 2019 zber obilnín od-
štartoval už na konci júna.
V uplynulých dňoch sa začalo 
so žatvou tiež aj v našom okre-
se, predovšetkým v jeho južnej 
časti. „Na severe okresu sa žat-
va ešte nezačala. Tamojší poľ-
nohospodári začali kosiť ozim-
ný jačmeň. Podľa získaných in-
formácií od našich členov, ktorí 

pôsobia v tejto oblasti, je v re-
gióne pokosených asi 75% 
plôch ozimného jačmeňa,“ po-
kračuje pre POKROK J. Holé-
ciová. Bohužiaľ, aj tohtoročná 
úroda je poznačená vyčíňaním 
poľovnej zveri, ktorá poškodila 
viac ako polovicu zasiatej vý-
mery jačmeňa. „Na týchto 
plochách je úroda ozimného 
jačmeňa len 0,8 t/ha,“ ozrejmu-
je hovorkyňa SPPK. Veľkokr-
tíšski poľnohospodári začali v 
ostatných dňoch pokusne kosiť 
už aj pšenicu a v sýpkach je za-
tiaľ zrno len z asi jednej desati-
ny všetkých plôch, na ktorých 
je zasiata pšenica.              -ŠK-

Začína sa so zberom pšenice 
V južných oblastiach Slovenska sa na začiatku júla už začalo so 
žatvou. Ako nám potvrdila Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory, oproti predchádza-
júcim rokom sa zber letnej úrody posunul približne o jeden týž-
deň. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) v Lučenci evidoval k 13. júlu jeden prí-
pad delta variantu, ktorý bol dovezený zo za-
hraničia, konkrétne z Ruska. Portál Rimava.sk o 
tom informovala regionálna hygienička Nadežda 
Andóová. Dvadsaťsedemročný muž nakazený 
delta variantom vírusu ochorenia COVID-19 bol 
však šesť týždňov po očkovaní prvou dávkou 
Astra Zeneca a ako potvrdila N. Andóová, mal 
ľahký priebeh ochorenia a nebol hospitalizova-
ný. Delta variant koronavírusu je tiež známy ako 
indická mutácia. Prvýkrát sa objavil koncom 
roku 2020 v Indii. Je infekčnejší ako alfa variant 

a podľa Jána Mikasa, hlavného hygienika SR je 
jediným možným riešením, ako sa mu ubrániť, 
očkovanie.

 Očkovanie stagnuje 
Na začiatku 28. kalendárneho týždňa čakalo na 
prvú dávku niektorej z vakcín už len 770 obča-
nov z nášho okresu. Na celom Slovensku bolo k 
12. júlu v čakárni zaregistrovaných takmer 26-
tisíc obyvateľov, z toho najviac práve z nášho 
kraja, a teda 8 671, z toho 1 628 vo veku od 0 do 
17 rokov. Zaočkovanosť okresu V. Krtíš je dnes 
na úrovni 32 %. Pre porovnanie, okres Zvolen je 
zaočkovaný na 40 %, B. Bystrica 42 %, Lučenec 
29 % a Levice 39 %.

Delta variant v Lučenci 

-ŠK, zdroj: rimava.sk, korona.gov.sk -

Zaujalo nás na  acebooku

 -ŠK, foto: KR PZ BB -  

-red-
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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:

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:

      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

KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)
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