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Národný inšpektorát práce už 
od roku 2006 udeľuje osved-
čenie s názvom „Bezpečný pod-
nik“. Pre jeho získanie musí 
spoločnosť, ktorá má o tento ti-
tul záujem, splniť niekoľko prí-
snych kritérií. V roku 2020 sa 
to ako jednej z piatich firiem 
podarilo aj spoločnosti FY-
SAM Auto Decorative Slovakia 
s.r.o. Riadiaca komisia prog-
ramu tento prestížny  certifikát 
veľkokrtíšskemu závodu pri-
delila síce ešte vlani, ale sláv-
nostné odovzdanie certifikátu a 
plakety sa konalo len pred nie-
koľkými dňami priamo v spo-
ločnosti FYSAM Auto Decora-
tive Slovakia s.r.o. Do rúk 
konateľa spoločnosti Ing. Ró-
berta Kramárika, PhD., MBA 
ho odovzdala generálna riadi-
teľka Národného inšpektorátu 
práce Bc. Hedviga Machayová, 
MBA.
Bezpečnosť a ochrana zdravia 
pri práci by mala byť prvoradá 
pre každého zamestnávateľa. 
Riziko úrazu na pracovisku, čo 
i len malého poškrabnutia či 
narazenia, vzniká azda v kaž-
dom zamestnaní. Vyhýbať sa 
úrazom pomáhajú nielen orgá-
ny inšpekcie práce, ale dbať na 

dodržiavanie bezpečnostných 
opatrení musí najmä zamest-
návateľ. 
„Dodržiavanie priaznivých pod-
mienok prináša so sebou pozi-
tívny ekonomický efekt, zníže-
nie strát, vyššiu produktivitu, 
efektívnosť a kvalitu práce. Na 
druhej strane má aj dôležitý 
humánny aspekt, ktorý prezen-
tuje kultúrnu a spoločenskú 
úroveň zamestnávateľa a štá-
tu,“ povedala v stredu 14. júla 
vo Veľkom Krtíši generálna 

riaditeľka NIP Bc. H. Machay-
ová, MBA, pri stretnutí s pred-
staviteľmi výrobného závodu. 
„Menších podnikov, ktoré sú 
odhodlané robiť pre svojich za-
mestnancov niečo navyše, je 
málo, preto považujeme vašu 
aktivitu za o to cennejšiu. Do 
budúcnosti vám fandíme a verí-
me, že o päť rokov sa pri obha-
jovaní tohto certifikátu opäť 
spolu stretneme,“ doplnil slová 
riaditeľky Ladislav Kerekeš, 
hovorca NIP.

Budovanie firemnej 
kultúry a imidžu 

značky
 
Slávnostného odovzdávania sa 
zúčastnili aj riadiaci pracovníci 
spoločnosti FYSAM, ktorí pri-
dali ruku k dielu i externý bez-
pečnostný technik firmy Ing. 
František Kvinta, riaditeľ spo-
ločnosti SCPC, s.r.o. Ich prácu 
Ing. R. Kramárik, PhD., MBA 
dôrazne vyzdvihol a ocenil: 
„Keď sme sa rozhodli, že sa o 
tento certifikát budeme uchá-
dzať a zistili sme, čo všetko pre 
jeho získanie musíme splniť, 
niektorí považovali získanie 
tohto ocenenia za veľmi nároč-
né, ale v tom momente som im 
povedal, nech si predstavia ten 
vynikajúci pocit, keď budeme 
toto osvedčenie slávnostne pre-
berať. Určite to úsilie stálo za 
to. Naďalej sa budeme snažiť o 
to, aby sa naši zamestnanci cítili 
pri práci bezpečne, aby dochá-
dzalo k minimom úrazov, a aby 
sa nám to napokon vrátilo v po-
dobe výbornej firemnej kultú-
ry.“

FYSAM JE PRVÝ s prestížnym ocenením  

Konateľ spoločnosti Ing. Róbert Kramárik, PhD., MBA, 
so svojim kolektívom a ocenením, ktoré prevzal z rúk generálnej riaditeľky 
Národného inšpektorátu práce Bc. Hedvigy Machayovej, MBA.
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Účasť v programe je dobrovoľ-
ná a prináša niekoľko benefitov 
- konkurenčnú výhodu oproti 
iným zamestnávateľom, vznik 
nových potenciálnych obchod-
ných vzťahov, zviditeľnenie sa, 
zlepšenie imidžu a samozrejme 
aj zlepšenie úrovne bezpečnosti 
a pracovných podmienok pri 
práci. „Získanie osvedčenia 
(certifikátu) BP je predpo-
kladom pre dosiahnutie uve-
dených prínosov, nie je však 
zárukou, že nemôže dôjsť k 
nežiaducej udalosti s negatív-
nym dopadom na zdravie alebo 
život zamestnancov a iných 
osôb. Preto treba naďalej dô-
kladne dodržiavať všetky na-
riadenia,“ povedal v sídle čers-
tvo ocenenej spoločnosti Ing. 
Stanislav Krajňák, PhD., riadi-
teľ odboru BOZP NIP. Zvyčaj-
ne sa tieto ocenenia slávnostne 
odovzdávajú na celosloven-
ských konferenciách, kde sa ich 
držitelia stretnú, spoznajú a na-
vzájom si vymenia skúsenosti. 

Ako však povedala Bc. H. 
Machayová, MBA, konferencie 
sa v ostatných mesiacoch orga-
nizovať z pochopiteľných dô-
vodov nemohli, preto sa zástup-
covia NIP a ministerstva práce 
rozhodli, že s plaketami a certi-
fikátmi pôjdu priamo do ocene-
ných spoločností.
Po prebratí ocenenia konateľ 
závodu vzácnej návšteve pre-
zentoval genézu spoločnosti a 
oboznámil ju s vývojom, kto-

rým doteraz prešla, produktmi, 
ktoré tu zamestnanci vyrábajú 
i plánmi do najbližších mesia-
cov a rokov. Pozitívnou sprá-
vou je aj fakt, že výroba sa v 
závode už čoskoro bude rozši-
rovať a na stole vedenia čínsko-
nemeckej firmy je niekoľko no-
vých produktov, ktoré by mal 
FYSAM Auto Decorative Slo-
vakia distribuovať do sloven-
ských či maďarských automo-
biliek. Produkty z V. Krtíša 

dnes nájdete na automobiloch 
ako AUDI Q3, Q7, Q8 ako i 
Volkswagen Touareg a rozbe-
hnutá je významná spolupráca 
s automobilkou BMW, pre kto-
rú je plánované spustenie séri-
ovej výroby na november 2023.

BEZPEČNÝ PODNIK v regióne

Prestížne ocenenie je výsledkom práce celého kolektívu 
Ing. Róbert Kramárik, PhD., MBA v tento deň ukázal certifikát s plaketou aj priamo pri výrobnej 
linke a to všetkým prítomným zamestnancom. V príhovore pre asi šesť desiatok zamestnancov ešte 
raz vyzdvihol prácu každého jedného a pripomenul, že získať toto osvedčenie nebola jednoduchá zá-
ležitosť. Tiež celému svojmu tímu poďakoval a zdôraznil, že je pre neho dôležité, aby sa človek vrátil 
z práce domov v rovnakom zdravotnom stave, ako do práce prišiel. „Samozrejme, k menším úrazom 
dochádza pomerne často a evidujeme každé DPÚ, ako napr. malé poškrabnutie na kartóne či udretie 
lakťa pri otváraní okna. Sme však veľmi radi, že počet pracovných úrazov sme medzi rokmi 2019 a 
2020 znížili z 85 na 27 a v roku 2021 sme ich doposiaľ zaevidovali len desať.”
Osvedčenie Bezpečný podnik získalo za ostatných 15 rokov viac ako 50 spoločností. Držiteľmi plat-
ných certifikátov je aktuálne 42 slovenských fyriem. FYSAM je spomedzi nich jediným zástupcom v 
našom okrese i širšom regióne. Okrem iných sa týmto osvedčením môžu chváliť spoločnosti ako na-
pr. Kia Motors Slovakia, SLOVNAFT, SLOVALCO alebo Slovenské elektrárne.

- Text a foto: Mgr. ŠTEFAN KOČI - 

 ,,Ak by k nej naozaj došlo, bola 
by to katastrofa nielen pre všet-
kých tunajších zdravotníkov, 
ale hlavne pre všetkých obyva-
teľov nášho okresu – potenciál-
nych pacientov.“

 Každý z nás má osobné či 
sprostredkované skúsenosti, že 
je všeobecný problém sa dostať 
bez istých známostí na vyšet-
renia či hospitalizáciu do ne-
mocníc v iných okresoch. Aký 
je váš názor na to?  
,,Myslím si, že nikto z minister-
stva sa v poslednej dobe ne-
prišiel pozrieť, ako tu žijeme. 
Cestnú infraštruktúru máme v 
katastrofálnom stave. Cestova-
nie pre chorého človeka je 
náročné, a ak nemá auto, je to 
priamo veľký problém. 
Ako pacientka vám poviem 
moju osobnú skúsenosť. Bola 
som na vyšetrení v banskobys-
trickej fakultnej nemocnici. Rá-
no som vstávala o piatej, aby 
som na vyšetrení bola načas. 
Nielen cesta bola únavná, veľ-
kým problémom bolo pre mňa 
zaparkovať v blízkosti nemoc-

nice. Vyšetrenie trvajúce nie-
koľko desiatok minút sa týmto 
natiahlo na celý deň, ktorý  
vzhľadom na počasie bol veľmi 
únavný, lebo domov som prišla 
okolo štvrtej poobede. To je 
dlhá doba z pohľadu pacienta.
Z pohľadu lekára túto situáciu 
hodnotím tak, že už teraz sa 
nám stáva, že keď oslovujeme 
vyššie pracoviská, tamojší leká-
ri nás odbavia slovami, že majú 
plný stav a nemajú pre našich 
pacientov lôžka. Neraz nám 
pripomenú, že tak, ako liečime 
my tu, tak by liečili pacientov aj 

oni tam, teda v mnohých prípa-
doch o nič lepšie, ak by si stav 
pacienta nevyžadovali špeciál-
ny zákrok. 
V prípade, že by bola pre nás 
regionálnou nemocnicou lučen-
ská, to by, podľa mňa, bolo pre 
nich kapacitne, personálne aj 
lôžkovo náročné.“

 Keby došlo k spomínanej 
optimalizácii, určite sa to dot-
kne aj zamestnanosti v nemoc-
nici. 
,,Áno, museli by sme prepustiť 
okolo 250 zamestnancov.“ 

 Ktoré oddelenia sú, ľudovo 
povedané, na ,,odstrel“?     
,,Podľa informácií, ktoré má-
me, by sa mali zrušiť oddele-
nia: detské, chirurgické, trau-
matologické, interné (bolo by tu 
oddelenie pre dlhodobo 
chorých). Podľa mňa, by tu 
musel byť urgent a posilnila by 
sa asi ambulantná starostlivosť. 
Otázkou ale je, kam by na-
koniec lekári posielali pacientov 
na hospitalizáciu. To si, ako 
som už predtým dôvody uvied-
la, vôbec nevieme predstaviť. 
Našou regionálnou nemocnicou 
by mala byť lučenská a potom 

Zrušenie niekoľkých oddelení nemocnice by bol katastrofou pre okres 
Verejnosti sú známe informácie, že po reforme súdneho systému na Slovensku sa chystá aj opti-
malizácia nemocničných zariadení. Čo by znamenalo pre našu veľkokrtíšsku nemocnicu? Odpo-
vedá nám na to primárka interného oddelenia MUDr. DRAHOMÍRA ŠARANKOVÁ a zároveň 
zástupkyňa novozvolenej riaditeľky Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš Mgr. 
MARCELY DEKRÉTOVEJ . 

Zástupkyňa riaditeľa a pri-
márka MUDr. DRAHO-
MÍRA ŠARANKOVÁ 

Nad našou nemocnicou visí Damoklov meč...

(Pokračovanie na str. 4)
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až následne banskobystrická. 
Inú široko – ďaleko nemáme.
Máme dobre rozpracovanú 
spoluprácu s maďarskou stra-
nou, teda nemocnicou v Baláš-
skych Ďarmotách v rámci euro-
fondov. Mali by sme z nich zís-
kať okolo 380 000 €, no neviem, 
ako bude na túto situáciu teraz 
pozerať maďarská strana, lebo 
týmto pádom by spolupracova-
la s doliečovacím oddelením. 
Bude potom zaujímavé, kam 
by išli peniaze, resp. na čo by sa 
mohli a mali využiť.“ 

 Nie je žiadnym tajomstvom, 
že korona významne negatívne 
zasiahla aj vás osobne. Nepo-

vieme nič nové, keď pripome-
nieme, že sa očakáva jej ďalšia 
vlna, nemáte z nej obavy?  
 ,,Je to presne tak. Na záver by 
som bola rada, keby mi odpo-
vedali kompetentní, čo bude s 
nami ďalej, a ako budeme ďa-
lej žiť vo vami spomínanej ďal-
šej vlne epidémie. Veľkokrtíš-
ska nemocnica bola subjektom 
hospodárskej mobilizácie a vte-
dy sme nemali nadbytok lôžok, 
všetci zamestnanci robili, čo bo-
lo v ich silách. Otázkou preto 
je, že ak príde ďalšia pandé-
mia, nebudú tieto lôžka  chý-
bať!? Kto a kde bude hospitali-
zovať pacientov vo vážnych 
stavoch z nášho okresu?“
Kladie na záver otázku MUDr. 

D. Šaranková, nad ktorou by 
kompetentní rozhodne mali po-
uvažovať. Celkom na záver do-
dáva najčerstvejšiu skúsenosť 
lekára z našej veľkokrtíšskej 
nemocnice, ktorá keby nebola 
vážna, bola by smiešna:
,,Na metabolickú JIS včera 
volal do iného mesta môj 
kolega, známy chirurg, a chcel 
sa len niečo v rámci liečby svoj-
ho pacienta informovať. Skôr 
ako vôbec stihol svoju otázku 
položiť lekárovi na druhej 
strane telefónu, ten ho okamžite 
,,zrušil“ so slovami, že žiadne 
miesto pre nás nemajú. Keď si 
predstavíme preplnenosť ne-
mocníc pacientmi, nedostatok 
lekárov v štátnych zariadeniach 

a ich slabé finančné ohodnote-
nie vzhľadom na množstvo rôz-
norodých výkonov, kde sa po 
korone pacientom pridružujú 
rôzne komplikácie, sami čitate-
lia môžu predvídať, kam to 
všetko speje.“ 

Dodáva na záver svoje skôr pe-
simistické ako optimistické 
prognózy zástupkyňa riaditeľa 
veľkokrtíšskej nemocnice pri-
márka MUDr. D. Šaranková, 
ktorá nám prisľúbila o nových 
skutočnostiach s našou nemoc-
nicou opäť vás, čitateľov Po-
kroku, včas informovať. 

        -R. HORNÁČEKOVÁ- 

(Dokončenie zo str.3)

Po mesiacoch fungovania Co-
vid Automatu bolo Slovensko 
od 19. júla po prvý raz v kom-
pletne zelenej farbe. Na celom 
našom území teda platili naj-
miernejšie protipandemické 
opatrenia. Aj ďalšia z tzv. co-
vidových máp, ktorú pozorne 
každý týždeň sledujeme, má ze-
lený odtieň a znázorňuje pomer 
zaočkovaných osôb po jednotli-
vých okresoch.
Najtmavší odtieň, a teda okres, 
kde je najväčší pomer zaoč-
kovaných, je v okresoch Brati-
slavského kraja, ale i v Banskej 
Bystrici, Prešove, či Košiciach. 
Bohužiaľ, náš okres patrí na-
ďalej k tým, kde očkovanie 
stagnuje a k 18. júlu tu bolo za-
očkovaných len 32 % obyvate-
ľov. Na jednu z vakcín v našom 
okrese naďalej čaká už len 
menej ako 750 obyvateľov. V 
BBSK na prvú dávku vakcíny 
čaká 4 773 obyvateľov, čo je 
najviac zo všetkých krajov. K 

18. júlu bolo v čakárni prihláse-
ných celkovo 13 920 obyvate-
ľov SR.
S vakcináciou sa naďalej po-
kračuje aj vo veľkokapacitnom 
očkovacom centre v športovej 
hale vo V. Krtíši. K 19. júlu sa 
tu zaočkovalo už 6 890 obyvate-
ľov, z toho 4 158 prvou dávkou 
vakcíny. Kraj, ktorý zriaďuje 
aj toto VKOC, začal 15. júla s 
očkovaním aj tých ľudí, ktorí 
na očkovanie neboli dopredu 

zaregistrovaní. Takéto očkova-
nie prebiehalo k 20. júlu zatiaľ 
len vo VKOC v B. Bystrici, 
Zvolene, Lučenci, Revúcej a 
Žiari nad Hronom. Za prvých 
päť dní takéhoto očkovania sa 
podľa Lenky Štepánekovej, ve-
dúcej komunikačného oddele-
nia BBSK, takto zaočkovalo 
viac ako 1 100 ľudí.

PCR od 60 EUR 
PCR testovanie vo Všeobecnej 
nemocnici s poliklinikou vo V. 
Krtíši prebieha každý pracovný 
deň od 9.00 do 11.00 hod. Cena 
testu pre samoplatcu je 70 
EUR, objednať sa naň dá na-
ďalej prostredníctvom webu 
korona.gov.sk. Vo veľkokrtíš-
skej nemocnici sa naďalej vy-
konávajú aj antigénové testy, a 
to v každý pracovný deň od 
9.00 do 12.00 hod. Cena testu je 
19 EUR. Upozorňuijeme záu-
jemcov o testovanie, že najskôr  

musíte tento poplatok zapltiť 
na vrátnici nemocnice, až po-
tom môžete ísť (s OP) na výter. 
Odberové miesto sa vo Veľkom 
Krtíši nachádza aj v priesto-
roch bývalej predajne Orange 
na Ulici SNP 709/9. Cena PCR 
testu, ktorý sa tu vykonáva v 
pondelok, stredu a piatok me-
dzi 8.00 a 9.00 hod. je 60 EUR. 
Ak máte záujem o odber klok-
taním, cena testu je 65 EUR. 
Antigénové testy stoja na tomto 
odbernom mieste 20 EUR a vy-
konávajú sa v pondelok, stredu, 
piatok a v nedeľu od 18.00 do 
20.00 hod. Objednať sa sem 
môžete telefonicky na 0905 499 
217, 0907 540 216 alebo osobne 
na odberovom mieste.
Doposiaľ posledný pozitívny 
výsledok PCR testu u obyvate-
ľa nášho okresu bol zistený ešte 
3. júna. Od vypuknutia pandé-
mie tak ochorenie Covid-19 bo-
lo potvrdené u 2 121 pacientov 
z okresu.

Zaočkovaná je takmer tretina okresu

Ministerstvo pôdohospodárstva 
na začiatku júla vyčíslilo ná-
klady na potieranie spomínané-
ho vysoko nákazlivého víruso-
vého ochorenia na viac ako 12 
miliónov eur. Informuje o tom 
vo svojej správe agentúra 
ČTK. Na Slovensko bol vírus 
najpravdepodobnejšie zavleče-
ný zrejme z Poľska, Maďarska 
a z Ukrajiny.
Opatrenia na potlačenie afric-

kého moru ošípaných na Slo-
vensku počítajú prakticky s 
úplným odstrelom diviakov v 
okresoch, kde nákaza ešte ne-
bola potvrdená – vrátane oblas-
tí, ktoré susedia s lokalitami s 
preukázaným výskytom ocho-
renia. Tento postup je podľa 
ministerstva jediným účinným 
opatrením, ktoré pomôže zame-
dziť ďalšiemu šíreniu vírusu. 
Kým vlani v júli bol AMO po-

tvrdený u diviakov v piatich 
okresoch na Slovensku, teraz to 
je už v 26 okresoch. Okrem to-
ho, ministerstvo pôdohospodár-
stva predpokladá intenzívnejšie 
kontroly dodržiavania opatrení 
na zamedzenie kontaktu chova-
ných a divo žijúcich zvierat. Ag-
rorezort predpokladá aj mož-
nosť nariadenia mimoriadnych 
dezinfekcií areálov s chovom 
väčšieho počtu ošípaných. Od-
hadované náklady na opatrenia 
proti šíreniu afrického moru 
ošípaných zahŕňajú napríklad 
výdavky na chladiace boxy pre 
poľovníkov, ďalej na odobera-
nie a na laboratórne vyšetrenie 
vzoriek odstrelených a uhynu-
tých diviakov.
Napriek všetkému, lov diviačej 

zveri bol v poľovníckej sezóne 
2020/2021 obmedzený a ulove-
ný počet kusov diviačej zveri sa 
zvýšiť medziročne nepodarilo. 
„V poľovníckej sezóne 2020 / 
2021 sa poľovníkom podarilo 
znížiť stavy diviačej zveri o 60 
171 kusov, čo je z dôvodu prija-
tých zamedzujúcich opatrení 
kvôli COVID-19 až o 20 % 
menej ako v predchádzajúcej 
sezóne. Hoci v letných mesia-
coch to ešte vyzeralo, že bude-
me atakovať hranicu 100-tisíc 
kusov,“ uvádza Kancelária 
SPK.
V polovici júla (13. 7.) bol AMO 
potvrdený u ďalších diviakov 
(dospelý samec a dospelá sami-
ca) v našom regióne, a to v 
katastrálnom území obce Ľu-
boreč.

Úplný odstrel diviakov?
Slovensko pripravuje nový súbor opatrení proti šíreniu afrického 
moru ošípaných. Ten bol u nás prvýkrát potvrdený pred dvoma 
rokmi a tento rok v júni zasiahol boľkovský veľkochov. Slovenská 
poľovnícka komora (SPK) uvádza, že k 14. júlu bolo potvrdených 
3 113 prípadov u diviačej zveri.

-ŠK -

-ŠK, foto: M. MAČICA-
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 „More lásky si so sebou vzal, 
hory bolesti zanechal, 

prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
 ale spomienka na Teba zostáva v nás“.

Dňa 26. júla 2021 uplynie 8 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný

 manžel, otec, syn a brat  
Mgr. ROMAN NOCIAR  

vo veku 39 rokov z Veľkého Krtíša.
S láskou spomínajú a nikdy nezabudnú: manželka Janka, 
synovia Roman a Kristián, rodičia, brat Vlado s rodinou, 

svokrovci, švagriná Erika s priateľom, 
švagor Peter s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Nikdy na Teba nezabudneme 

Dňa 21. júla 2021 
sa významného životného 

jubilea 80 rokov 
dožila naša drahá 

MARGITA BALGOVÁ 
z Obeckova. 

Milá mamička, babička, 
prababička, čas mladosť odniesol, 

ale nie srdce, všetci dnes na Teba myslíme vrúcne. 
V živote sú rôzne chvíle, šťastia, žiaľu, nádeje. 

Týždne smútku, roky milé, každý žne, jak zaseje. 
Dnes pri Tvojom sviatku - úcty, lásky priveľa, šťastia 
zdravia v jednom riadku, nech osláviš osemdesiatku

 s tými, čo ľúbia Ťa. K srdečnému blahoželaniu 
sa pripájajú Tvoje dcéry, vnúčence a pravnúčence.

Blahoželanie  S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že dňa 12. 7. 2021 nás vo veku 81 rokov

 navždy opustila naša milovaná maminka,
 starká a prastarká 

ZUZANA ONDRÍKOVÁ (*28. 4. 1940)
 zo Záhradnej ulice vo Veľkom Krtíši. 

Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa s ňou prišli 16. 7. 2021 rozlúčiť. 

Ďakujeme za kvetinové dary a Vaše kondolencie.
S hlbokou láskou v srdci budú navždy spomínať dcéry,

 vnuk, vnučka, pravnučka, celá rodina a známi.

V utorok 20. júla o 10.00 hod. 
začal s očkovaním v meste Veľ-
ký Krtíš aj Intervenčný tím 
Ministerstva zdravotníctva. Ten 
má pomôcť so zaočkovanosťou 
najmä marginalizovaných róm-
skych komunít či ľudí bez 
domova, ktorých zaočkovanosť 

je na veľmi nízkej úrovni. 
Za projektom stojí aj príspev-
ková organizácia Zdravé regió-
ny, Záchranná zdravotná služ-
ba (ZZS) a koordináciu v na-
šom meste pomáhalo zabezpe-
čovať i veľkokrtíšske Komunit-
né centrum menšín. Ako priblí-

žila Lucia Roussier z IT MZ 
SR, pilotný projekt očkovania 
sa začal počas júna. Išlo predo-
všetkým o osoby z vylúčených 
komunít z východného Sloven-
ska, ale aj z Bratislavy. Infor-
movala, že u mobilnejších ľudí 
používajú vakcíny od John-
son&Johnson, prípadne vakcí-
ny od konzorcia Pfizer/Bio-
NTech či spoločnosti Moderna. 

Vo veľkokrtíšskom Kultúrnom 
dome sa v tento deň očkovalo 
vakcínou Pfizer asi 60 záu-
jemocv. Intervenčný tím príde 
do V. Krtíša aj o štyri týždne, 
aby podal obyvateľom aj 
druhú dávku vakcíny. V prípa-
de záujmu, na konci augusta 
zaočkuje IT MZ aj ďalších pri-
hlásených na prvú dávku.
                       -Text a foto: ŠK -

Intervenčný tím vo V. Krtíši 

Smútočný oznam

Očkovanie je pre všetkých občanov zadarmo, štát za vakcínu Pfizer zaplatí 12 EUR. Náklady na hospitalizáciu pacienta s Covidom sú pritom 2 089 EUR.

  Opustili nás    
Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. Pozdravy 

na stuhách a na rozlúčku veršov pár...        

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 - 

Česť  Vašej pamiatke a odpočívajte v pokoji! 

Človiečik, vitaj! 
Najväčšie sú tie zisky, ktoré život vkladá do kolísky.
 V jednej z nich už sladko dýcha Vaše šťastie, Vaša pýcha. 
V lučenskej nemocnici sa narodili tieto bábätká z nášho okresu: 
3. 7. Alex z Bušiniec, 11. 7. Elli z Veľkého Krtíša. 
Bábätkám a ich rodičom želáme veľa zdravia a šťastia.
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 Ako sme avizovali už na začiat-
ku júla, v uliciach mesta Veľký 
Krtíš v týchto dňoch prebieha-
jú rekonštrukcie a opravy 
miestnych komunikácií, chod-
níkov a parkovísk. Lokality, v 
ktorých dôjde k obnovám, boli 
určené aj na základe podnetov 
občanov. Vo štvrtok 15. júla na-
stúpili mechanizmy na Ulicu A. 
H. Škultétyho 2 až 14, kde pra-
covali na obnove asfaltového 

krytu prístupovej komunikácie 
a priľahlých parkovísk. Na Uli-
ci Lučenskej 79 až 91 bola vy-
búraná jestvujúca asfaltová 
vrstva chodníka, osadili sa tu aj 
nové parkové obrubníky (na 
strane bližšie k obytnému blo-
ku) a následne bude položená 
aj nová vrstva asfaltového 
koberca. 
Na Venevskej ulici 40 až 42 sa 
o.i., upravil aj nájazd na par-

kovisko, ktoré bolo aj rozšírené 
a tiež sa tu upravilo aj miesto 
na kontajnery. Nový asfalt do-
stalo aj parkovisko a chodníky 
na Venevskej 44 až 46. S práca-
mi sa v júli pokračovalo aj v 
blízkosti I. Základnej školy na 
Ulici Komenského, kde sa re-
konštruuje chodník od školskej 
jedálne po pavilón B na škol-
skom dvore. Hotový je už aj 
prepojovací chodník medzi Uli-

cami Družobná a Dúbravská. 
Ako nás informovala asistentka 
primátora mesta Lucia Zvaro-
vá, okrem toho sa v týchto 
dňoch zároveň začalo aj s úpra-
vami spevnených plôch aj na 
Ulici M. R. Štefánika, kde sa 
upravuje aj odvodnenie ulice, 
na Ulici Baníckej sa upravujú 
parkoviská a na Ulici Píseckej 
(vchody 2 až 4), sa tiež začína s 
úpravami odstavných plôch. Za 
lepší komfort pre občanov za-
platí Mesto dokopy 211-tisíc 
EUR.

Vo V. Krtíši odštartovali ďalšie rekonštrukcie

-ŠK-

-Foto: L. Zvarová-Ako prvé sa začali rekonštruovať ulice A. H. Škultétyho, Venevská a Lučenská.  

„Situácia, ktorej zopakovanie si 
nikto z nás neprial, a teda za-
tvorenie hotela a všetkých pre-
vádzok, prišla na jeseň minulé-
ho roka aj do Dolnej Strehovej, 
a tak sme 15. októbra 2020 zno-
vu zatvorili hotel a všetky pre-
vádzky, čím na dlhých sedem 
mesiacov všetko v hoteli stíchlo. 
Našťastie je toto dlhé tiché ob-
dobie už za nami a 31. mája 
2021 sme začali vítať prvých 
hostí, ktorí k nám prišli na po-
byty. Záujem bol veľký a rezer-
vácie naplnené, to všetko aj na-

priek opatreniam, ktoré sa mu-
seli dodržiavať. Od soboty 12. 
júna 2021 sme následne naplno 
spustili aj vonkajšie kúpalisko - 
KUPKO Aquatermal Streho-
vá,“ hovorí na úvod Mgr. Z. 
Krištofíková. 
Ako pokračovala v hodnotení 
začiatku leta, ani tento rok na 
kúpalisku nechýba animátorskí 
tím.  
„Už od prvého prázdninového 
dňa k nám prišli aj energickí 
zabávači a maskoti, a teda naši 
animátori, ktorí každý deň na 

KUPKU robia úžas-
ným,“ pokračuje mar-
ketingová manažérka 
dolnostrehovkého ho-
tela a kúpaliska. Ví-
kendy na KUPKU 
Strehová sú animá-
tormi ladené aj te-

maticky. Pred niekoľkými dňa-
mi sa najmä najmladší návštev-
níci tešili na kovbojský víkend, 
úspech mal aj víkend s témou 
„Vianoce v lete“. Animátorský 
tím sa teší na ďalšie víkendy a 
to slnečné dní v rytme flamenga 
či víkend na ľudovú nôtu.
„Tie pravé prázdniny začali a 
my sa tešíme na všetky deti, ich 
rodičov, ako aj partie kamará-
tov či seniorov. Veríme, že aj 
druhá polovica leta bude pa-
rádna, počasie a tropické teplo-
ty nám zatiaľ dávajú za prav-
du. 
Takisto k vydarenej sezóne 
prispievajú aj naši návštevníci - 
od otvorenia kúpaliska ich náš 
rezort navštívilo už viac ako 
10000. Vyzerá to, že letná 
strehovská sezóna bude opäť 
vydarená, tak si držme palce,“ 

uzavrela Mgr. Zuzana Krištofí-
ková. Dodávame, že na vstup 
nepotrebujete negatívne testy 
alebo potvrdenia o očkovaní.

 KUPKO Strehová s už viac ako desaťtisícovou návštevou
Po dlhých siedmich mesiacoch sa opäť otvorili brány strehovského rezortu. Ako nám v polovici let-
ných prázdnin potvrdila marketingová manažérka Mgr. Zuzana Krištofíková, na letnú turistickú 
sezónu sa tešili nielen zamestnanci, ale najmä návštevníci, ktorí sa nevedeli dočkať svojich predplate-
ných pobytov a relaxu v Dolnej Strehovej. 

- ŠK, foto: Aquatermal Strehová-

Tematický kovbojský víkend mal úspech u všetkých návštevníkov KUPKA.
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Hontiansko-ipeľské osvetové 
stredisko vo Veľkom Krtíši je 
aj edukačnou inštitúciou a z 
tohto dôvodu sme s uvoľňova-
ním opatrení v súvislosti s ocho-
rením COVID-19 na školách, 
rozbehli aj naše aktivity.
Plánovali sme ich realizovať 
postupne počas celého roka 
2021, avšak epidemiologická si-
tuácia je ako na hojdačke, a tak 
plány napĺňame najmä teraz, 
počas priaznivého obdobia. 
Prvé podujatia na školách za-
čali koncom mája. 
Dňa 27. 5. 2021 sa uskutočnila 
tvorivá dielňa zameraná na 
umelecký prednes – PREHO-
VOR A BUĎ a 28. 5. 2021 to 
bol workshop zameraný na ré-
toriku – SILA SLOVA. Deťom 
boli venované aj divadelné 
predstavenia v rámci podujatia 
– DIVADELNÝ DIŠPUŤÁK. 
Potulné divadlo J + T zahralo 
predstavenie Maťko a blázni 
4. 6. 2021 v Dolnej Strehovej a 

6. 6, 2021 v Dolných Plachtin-
ciach. Pre deti a mládež, ktoré 
sa v rámci okresu Veľký Krtíš 
zgrupujú v tanečných zoskupe-
niach, sme pripravili ŠKOLU 
TANCA. Do Základnej umelec-
kej školy vo Veľkom Krtíši pri-
šiel 28. 6. 2021 člen tanečnej 
skupiny The Pastels – Marow. 

V rámci Prázdninovej letnej 
školy na Základnej škole A. H. 
Škultétyho sme pre deti pripra-
vili aj workshop zameraný na 
paličkovanú čipku – HON-
TIANSKA ČIPKA. 
A čo ešte pripravujeme? V ter-
míne 19. - 23. 7. 2021 to bude 
týždeň plný zážitkov v obci 

Hrušov zameraný na tradičnú 
ľudovú kultúru – HONTIAN-
SKY KEĽAVNÍK. 
Tak si všetci držme palce, nech 
s deťmi v zabehnutých koľa-
jach môžeme pokračovať už 
bez akéhokoľvek zastavenia. 

,,Vzdelanie je to, čo vám ostane, keď zabudnete na všetko, čo ste sa naučili v škole.” 
(Albert Einstein)

-Text:  MÁRIA MATIAŠOVÁ;  
Autori fotografií: 

KOLEKTÍV HIOS – 

Školu tanca viedol člen skupiny The Pastels - Marow.

Opäť rozbiehame vzdelávacie podujatia

Aj v júni sme uverejnili  päť kupónov, ktoré ste mali 
nalepiť na hraciu kartu. Tentoraz sa šťastie usmialo na 
troch našich troch čitateľov. Sú to ĽUBKA KOČI, 
Škultétyho 99, Veľký Krtíš; JÁN ŠTRIHO, Škultétyho 
10, Veľký Krtíš a GABRIEL KÖVEŠDI Opatovská 
Nová Ves 195. V redakcii sú pre nich pripravené koz-
metické kazety, ktoré si môžu prevziať v ktorýkoľvek 
pracovný deň v čase od 8.00 do 16.00 hodiny. 

Tvorivá dielňa Prehovor a buď podnietila 
deti k umeleckému prednesu. Deti zaujalo ako sa tvorí hontianska čipka.

Podujatia z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu 
umenia. Ďakujeme. 

Kto rozsvecuje hviezdy  
Takto sa volal zaujímavý román z Vydavateľstva 
i.527net, ktorý ste mohli vyhrať. Stačilo len poslať do 
redakcie kupón s vyplneným menom a adresou. Zo 
všetkých doručených sme vyžrebovali EVU 
KORONCZIOVÚ zo Škultétyho 51. 
Tento týždeň potešíme hlavne našich ctených čitateľov 
zo Škultétyho ulice vo Veľkom Krtíši, ale už niekedy v 
budúcnosti to môžete byť práve vy, ku komu poputuje 
pekný darček z redakcie. Takže čítajte POKROK a 
VYHRAJTE ! 

Víťazi sú známi
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ROZLOSOVANIE  IV. liga sk. JUH 2021/2022  
Výnimky z úradných hracích časov: FK Šalková, TJD Príbelce, 
FK Sitno Banská Štiavnica a ŠK Badín – sobota/ÚHČ.

1. kolo - 1. 8. 2021 o 17.00 hod.
ŠK Badín - ŠK Partizán Č. Balog

FK Šalková - FK Slovenské Ďarmoty
TJ Sklotatran Poltár - MFK Detva
FK Mesta Tornaľa - MFK Zvolen

TJ Jednota Málinec - FK Sitno B. Štiavnica
TJ Sokol Medzibrod - TJD Príbelce

TJ Tatran VLM Pliešovce - FC 98 Hajnáčka
2. kolo - 8. 8. 2021 o 17.00 hod.

TJD Príbelce - TJ Tatran VLM Pliešovce
FK Sitno B. Štiavnica - TJ Sokol Medzibrod

MFK Detva - FK Slovenské Ďarmoty
ŠK Partizán Č. Balog - FK Šalková

FC 98 Hajnáčka - ŠK Badín
MFK Zvolen - TJ Jednota Málinec

TJ Sklotatran Poltár - FK Mesta Tornaľa
3. kolo - 15. 8. 2021 o 17.00 hod.

ŠK Badín- TJD Príbelce
FK Šalková - FC 98 Hajnáčka

FK Mesta Tornaľa - MFK Detva
TJ Jednota Málinec - TJ Sklotatran Poltár

TJ Sokol Medzibrod - MFK Zvolen
TJ Tatran VLM Pliešovce - FK Sitno B. Š tiavnica
FK Slovenské Ďarmoty - ŠK Partizán Č. Balog

4. kolo - 22. 8. 2021 o 16.30 hod.
FK Sitno B. Štiavnica - ŠK Badín

TJD Príbelce - FK Šalková
MFK Zvolen - TJ Tatran VLM Pliešovce

TJ Sklotatran Poltár - TJ Sokol Medzibrod
FK Mesta Tornaľa - TJ Jednota Málinec

MFK Detva - ŠK Partizán Č. Balog
FC 98 Hajnáčka - FK Slovenské Ďarmoty

5. kolo - 29. 8. 2021 o 16.30 hod.
ŠK Badín- MFK Zvolen

FK Šalková - FK Sitno B. Štiavnica
ŠK Partizán Č. Balog - FC 98 Hajnáčka

TJ Jednota Málinec - MFK Detva
TJ Sokol Medzibrod - FK Mesta Tornaľa

TJ Tatran VLM Pliešovce - TJ Sklotatran Poltár
FK Slovenské Ďarmoty - TJD Príbelce

6. kolo - 5. 9. 2021 o 15.30 hod.
TJD Príbelce - ŠK Partizán Č. Balog

FK Sitno B. Štiavnica - FK Slovenské Ďarmoty
MFK Detva - FC 98 Hajnáčka

MFK Zvolen - FK Šalková
TJ Sklotatran Poltár - ŠK Badín

FK Mesta Tornaľa - TJ Tatran VLM Pliešovce
TJ Jednota Málinec - TJ Sokol Medzibrod

7. kolo - 12. 9. 2021 o 15.30 hod.
ŠK Badín- FK Mesta Tornaľa

FK Šalková - TJ Sklotatran Poltár
TJ Sokol Medzibrod - MFK Detva

TJ Tatran VLM Pliešovce - TJ Jednota Málinec
FK Slovenské Ďarmoty - MFK Zvolen

ŠK Partizán Č. Balog - FK Sitno B. Štiavnica
FC 98 Hajnáčka - TJD Príbelce

8. kolo - 19. 9. 2021 o 15.00 hod.
FK Sitno B. Š tiavnica - FC 98 Hajnáčka

TJ Jednota Málinec - Š K Badín
TJ Sokol Medzibrod - TJ Tatran VLM Pliešovce

MFK Detva - TJD Príbelce
MFK Zvolen - Š K Partizán Č. Balog

TJ Sklotatran Poltár - FK Slovenské Ďarmoty
FK Mesta Tornaľa - FK Šalková

9. kolo - 26. 9. 2021 o 15.00 hod.
ŠK Badín- TJ Sokol Medzibrod

FK Šalková - TJ Jednota Málinec
TJD Príbelce - FK Sitno B. Štiavnica

TJ Tatran VLM Pliešovce - MFK Detva
FK Slovenské Ďarmoty - FK Mesta Tornaľa
ŠK Partizán Č. Balog - TJ Sklotatran Poltár

FC 98 Hajnáčka - MFK Zvolen
10. kolo - 3. 10. 2021 o 14.30 hod.

MFK Zvolen - TJD Príbelce
TJ Sklotatran Poltár - FC 98 Hajnáčka

FK Mesta Tornaľa - ŠK Partizán Č. Balog
TJ Jednota Málinec - FK Slovenské Ďarmoty

TJ Sokol Medzibrod - FK Šalková
TJ Tatran VLM Pliešovce - ŠK Badín
MFK Detva - FK Sitno B. Štiavnica
11. kolo - 10. 10. 2021 o 14.30 hod.
TJD Príbelce - TJ Sklotatran Poltár
FK Sitno B. Štiavnica - MFK Zvolen

ŠK Badín- MFK Detva
FK Šalková - TJ Tatran VLM Pliešovce

FC 98 Hajnáčka - FK Mesta Tornaľa
FK Slovenské Ďarmoty - TJ Sokol Medzibrod

ŠK Partizán Č. Balog - TJ Jednota Málinec
12. kolo - 17. 10. 2021 o 14.00 hod.

ŠK Badín- FK Šalková
MFK Detva - MFK Zvolen

TJ Sklotatran Poltár - FK Sitno B. Štiavnica
FK Mesta Tornaľa - TJD Príbelce

TJ Jednota Málinec - FC 98 Hajnáčka
TJ Sokol Medzibrod - ŠK Partizán Č. Balog

TJ Tatran VLM Pliešovce - FK Slovenské Ďarmoty
13. kolo - 23. 10. 2021 o 14.00 hod.

FK Šalková - MFK Detva
TJD Príbelce - TJ Jednota Málinec

FK Sitno B. Štiavnica - FK Mesta Tornaľa
FK Slovenské Ďarmoty - ŠK Badín

ŠK Partizán Č. Balog - TJ Tatran VLM Pliešovce
FC 98 Hajnáčka - TJ Sokol Medzibrod

MFK Zvolen - TJ Sklotatran Poltár

1. kolo - 1. 8. 2021 o 17.00 hod.
FK Iskra Hnúšťa - MŠK Tisovec

MFK Revúca - TJ Sokol Op. Nová Ves
TJ - FK Veľký Blh - 1. FK Buzitka

OFK Olováry - TJ Vinohrad Čebovce
FK Jesenské - ŠK Vinica

OŠK Radzovce - TJ Slovan Tomášovce
MFK Baník Veľký Krtíš - TJ Ipeľ  Balog nad Ip.

2. kolo - 8. 8. 2021 o 17.00 hod.
TJ Slovan Tomášovce - MFK Baník V. Krtíš

FK Iskra Hnúšťa - TJ - FK Veľký Blh
MŠK Tisovec - TJ Ipeľ Balog nad Ipľom

ŠK Vinica - OŠK Radzovce
TJ Sokol Op. Nová Ves - FK Jesenské
TJ Vinohrad Čebovce - MFK Revúca

1. FK Buzitka - OFK Olováry
3. kolo - 15. 8. 2021 o 17.00 hod.
TJ - FK Veľký Blh - MŠK Tisovec
OFK Olováry - FK Iskra Hnúšťa

MFK Revúca - 1. FK Buzitka
FK Jesenské - TJ Vinohrad Čebovce

OŠK Radzovce - TJ Sokol Op. Nová Ves
MFK Baník Veľký Krtíš - ŠK Vinica

TJ Ipeľ  Balog nad Ip. - TJ Slovan Tomášovce
4. kolo - 22. 8. 2021 o 16.30 hod.

FK Iskra Hnúšťa - MFK Revúca
TJ Vinohrad Čebovce - OŠK Radzovce

1. FK Buzitka - FK Jesenské
TJ - FK Veľký Blh - OFK Olováry

MŠK Tisovec - TJ Slovan Tomášovce
ŠK Vinica - TJ Ipeľ Balog nad Ipľom

TJ Sokol Op. Nová Ves - MFK Baník V. Krtíš

ROZLOSOVANIE  V. liga sk. D        2021/2022  
Výnimky z úradných hracích časov: FK Iskra Hnúšťa 
a Slovan Tomášovce – sobota/ÚHČ.

5. kolo - 29. 8. 2021 o 16.30 hod.
TJ Slovan Tomášovce - ŠK Vinica

OFK Olováry - MŠK Tisovec
MFK Revúca - TJ - FK Veľký Blh
FK Jesenské - FK Iskra Hnúšťa
OŠK Radzovce - 1. FK Buzitka

MFK Baník V. Krtíš - TJ Vinohrad Čebovce
TJ Ipeľ Balog nad Ip. - TJ Sokol Op. Nová Ves

6. kolo - 5. 9. 2021 o 15.30 hod.
FK Iskra Hnúšťa - OŠK Radzovce

MŠK Tisovec - ŠK Vinica
 TJ Sokol Op. Nová Ves - TJ Slovan Tomášovce

TJ Vinohrad Čebovce - TJ Ipeľ Balog nad Ip.
1. FK Buzitka - MFK Baník Veľký Krtíš

TJ - FK Veľký Blh - FK Jesenské
OFK Olováry - MFK Revúca

7. kolo - 12. 9. 2021 o 15.30 hod.
TJ Slovan Tomášovce - TJ Vinohrad Čebovce

MFK Revúca - MŠK Tisovec
OŠK Radzovce - TJ - FK Veľký Blh

FK Jesenské - OFK Olováry
MFK Baník Veľký Krtíš - FK Iskra Hnúšťa
TJ Ipeľ Balog nad Ipľom - 1. FK Buzitka

ŠK Vinica - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
8. kolo - 19. 9. 2021 o 15.00 hod.

FK Iskra Hnúšťa - TJ Ipeľ Balog nad Ip.
OFK Olováry - OŠK Radzovce

MFK Revúca - FK Jesenské
MŠK Tisovec - TJ Sokol Op. Nová Ves

TJ Vinohrad Čebovce - ŠK Vinica
1. FK Buzitka - TJ Slovan Tomášovce

TJ - FK Veľký Blh - MFK Baník Veľký Krtíš

9. kolo - 26. 9. 2021 o 15.00 hod.
TJ Slovan Tomášovce - FK Iskra Hnúšťa

FK Jesenské - MŠ K Tisovec
OŠK Radzovce - MFK Revúca

MFK Baník Veľký Krtíš - OFK Olováry
TJ Ipeľ Balog nad Ipľom - TJ - FK Veľký Blh

Š K Vinica - 1. FK Buzitka
 TJ Sokol Op. Nová Ves - TJ Vinohrad Čebovce

10. kolo - 3. 10. 2021 o 14.30 hod.
FK Iskra Hnúšťa - ŠK Vinica

1. FK Buzitka - TJ Sokol Op. Nová Ves
TJ - FK Veľký Blh - TJ Slovan Tomášovce
OFK Olováry - TJ Ipeľ  Balog nad Ipľom
MFK Revúca - MFK Baník Veľký Krtíš

FK Jesenské - OŠK Radzovce
MŠK Tisovec - TJ Vinohrad Čebovce
11. kolo - 10. 10. 2021 o 14.30 hod.

FK Iskra Hnúšťa - Š K Vinica
1. FK Buzitka - TJ Sokol Op. Nová Ves

TJ - FK Veľký Blh - TJ Slovan Tomášovce
OFK Olováry - TJ Ipeľ  Balog nad Ipľom
MFK Revúca - MFK Baník Veľký Krtíš

FK Jesenské - OŠ K Radzovce
MŠ K Tisovec - TJ Vinohrad Čebovce
12. kolo - 17. 10. 2021 o 14.00 hod.

FK Iskra Hnúšťa - TJ Vinohrad Čebovce
MŠK Tisovec - 1. FK Buzitka

TJ - FK Veľký Blh - TJ Sokol Op. Nová Ves
OFK Olováry - ŠK Vinica

MFK Revúca - TJ Slovan Tomášovce
FK Jesenské - TJ Ipeľ Balog nad Ipľom
OŠK Radzovce - MFK Baník Veľký Krtíš

13. kolo - 23. 10. 2021 o 14.00 hod.
TJ Slovan Tomášovce - FK Jesenské
MFK Baník Veľký Krtíš - MŠK Tisovec

TJ Ipeľ  Balog nad Ipľom - OŠK Radzovce
ŠK Vinica - MFK Revúca

TJ Sokol Op. Nová Ves - OFK Olováry
TJ Vinohrad Čebovce - TJ - FK Veľký Blh

1. FK Buzitka - FK Iskra Hnúšťa
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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: 

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:

KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)

np 659

Som začínajúci farmár 

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287
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Akciu otvoril hlavný organizá-
tor TJ Sokol Opatovská Nová 
Ves zastúpený svojim podpred-
sedom Marošom Balgom. Po 
otvorení sa do súťažných dis-
ciplín registrovalo viac než 50 
detí a osem nohejbalových tí-
mov. Deti si vyskúšali prekáž-
kové dráhy, kde okrem rýchlos-
ti a sily, museli zapojiť aj logiku 
a obratnosť. Či dobehol niekto 
prvý alebo posledný, bez 
medaily neodišiel, takže poradie 
športuchtivých súťažiacich na-
ozaj nie je dôležité. Do súťaží sa 
zapojili deti v každom veku, od 
škôlkarov až po dorastencov. 
Súčasne si mohli vyskúšať pre-
teky na novej cyklodráhe, kto-
rú pre nich slávnostne otvoril 
starosta obce Csaba Kalázy a 
posvätil ju pán farár Ladislav 

Kováč. Počas celého popolud-
nia prebiehal dynamický nohej-
balový turnaj, z ktorého na-
koniec víťazne vyšiel tím RED 
RATS.
Ako prekvapenie pre všetkých 
si organizátori pripravili náv-
števu hasičského zboru z 
Modrého Kameňa. Okrem 
ukážky svojej práce priamo v 
akcii pri hasení horiaceho 
vraku auta, si pre deti pripra-
vili ľadové osvieženie, ktoré 
všetkým účastníkom spríjemni-
lo inak nesmierne horúci deň. 
Celý športový deň dokázal, že 
napriek obmedzeniam, ktoré 
nás na dlhé mesiace zavreli v 
našich domovoch a preniesli 
nás do virtuálneho sveta on-li-
ne, stále máme ešte v srdci ra-
dosť z pohybu na čerstvom 
vzduchu.
      – IVANA JÁMBOROVÁ - 

Bicykle, detská radosť, súťaže, oheň aj ľad...
Takto by sa dal pár slovami  zhrnúť skutočne vydarený desiaty jú-
lový Športový deň v Opatovskej Novej Vsi, ktorý patril deťom aj 
dospelým, ktorí tak ako jednotlivci, tak aj tímy mali chuť zašpor-
tovať si. 

ŠPORTOVÝ DEŇ
v Opatovskej Novej Vsi :
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Na pieskovom podklade tu 
jazdili po „ťave“ (kopčeku v 
tvare ťavieho chrbta) a  na 
svojich bicykloch si skúšali 
rôzne skoky, triky a podobne. 
Nejedna jazda tu skončila pá-
dom, a tak si jazvu ako spo-
mienku na bicyklovanie po 
horičke mnohí odniesli do 
konca života.
Od roku 2018 je však Park 
Hôrka zrenovovaný a skultúr-
nený. Park zmenil svoj cha-
rakter, cyklodráhu nahradili 
chodníky, preliezky či multi-
funkčné ihrisko. Pred niekoľ-
kými týždňami sa však Július 
Násaly, vášnivý veľkokrtíšsky 
cyklista, rozhodol, že by v 
Hôrke rád vytvoril novú, tak-
povediac profesionálnejšiu a 

originálnejšiu cyklodráhu, aká 
tu bola v minulosti. Jeho 
zámer sa vedeniu mesta po-
zdával a pri realizácii zámeru 
mu Mesto podalo pomocnú 
ruku. Po týždňoch práce bola 
cyklodráha napokon otvorená 
v stredu 7. júla a Mestské kul-
túrne stredisko si tu na tento 
deň pripravilo športovo-edu-
kačný program. J. Násaly tu 
prítomným deťom, najmä 
chlapcom, ukázal základný 
servis bicykla i techniku jazdy 
po cyklodráhe. Malí cyklisti 
výklad skúseného tvorcu drá-
hy pozorne počúvali a násled-
ne si cyklodráhu vyskúšali, aj 
vrátane menších súťaží, a to 
na vlastných bicykloch, s pril-
bou na hlave. Víťaz jednej zo 
súťaží získal od J. Násalyho 

bezplatný servis bicykla.
Nezabúdajte, že počas jazdy 
na bicykli treba byť opatrný 
nie len na tejto dráhe, ale 
rovnako tak aj pri bicyklo-
vaní po uliciach mesta či na 
okolitých cestách. Ohľadu-
plnosť je slovo, ktoré by si 
mali zapamätať ako cyklisti, 
tak aj vodiči automobilov.

V Parku Hôrka vyrástla cyklodráha

-ŠK-

Možno si niektorí spomínate na obdobie, keď bola Horička 
miestom, kde sa po škole stretávali mladí chlapci na horských 
bicykloch či BMXkách. 

Napätie pred súťažou. 

Nicolas Bóčó (vpredu) a Adam Račák 
(vzadu) otestovali novú cyklodráhu. 

 Pekný deň tu strávili celé rodiny.  

Veľká radosť z víťazstva. 

To je paráda! Sedieť v skutočnom hasičskom aute.

Ukážka práce profesionálnych hasičov.
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Poriadne vám dá zabrať rozum, 
jeho tichý a vtieravý hlas vás bu-
de prenasledovať snáď v každej 
situácii, dokonca vám bude na-
šepkávať zlé veci, i keď vy bude-
te vnútorne presvedčení o tom, 
ako konať. Napriek tomu vyzerá 
celý týždeň fajn, pocit spokojnos-
ti vystrieda radosť a plány. O 
narušenie vašej vnútornej idylky 
sa môže postarať práca a na ňu 
napojené rýchle a ešte rýchlejšie 
rozhodnutia. Ozve sa vám človek 
(muž), ktorý sa z vašej blízkosti 
vytratil na dlhší čas, než ste oča-
kávali. Jeden okamih, či jedna 
sekunda môže toho zmeniť až 
príliš veľa, preto nebuďte prchkí 
a nekonajte v rozpore s tým, čo 
cítite alebo pokladáte za správne.    

Váš skreslený pohľad na svet sa 
postará o to, že úvod týždňa bu-
de pre vás priam magický, svet 
bude gombičkou a všetko zvlád-
nuteľné ,,ľavou zadnou”. Ako sa 
bude týždeň posúvať, budete sa 
cítiť mizernejšie a vaše zmýš-
ľanie sa otočí smerom k pesimiz-
mu. Je to fáza očisty, budete  
donútení opustiť všetko staré, 
vrátane vzťahov. Po ,,strávení” 
týchto pochodov sa prekleniete 
ku koncu týždňa, kde sa môžete 
tešiť na menšie prekvapenie vo 
forme zaľúbenosti, až poblázne-
nosti a celkovej “ješitnosti”. Za-
daní si vychutnajú svoje partner-
stvo. 

Ostrý jazyk ženy vás zasiahne 
viac, než by ste predpokladali 
a chceli. Nechajte to sebou iba 
preletieť a neklaďte tomu 
žiadny dôraz. Je to prejav zá-
visti a nestrávenia faktu, že 
vám sa, aspoň podľa nej, darí 
viac – nevysvetľujte, nechajte 
ju v tom. Čaká vás krásny týž-
deň stvorený na lásku, milova-
nie, romantiku a všetko, čo sú-
visí s týmto najhlbším citom. 
Znovuobjavenie čara lásky vás 
posilní natoľko, že budete ne-
prekonateľní vo všetkých iných 
sférach. Dariť sa vám bude v 
práci, univerzálne v medziľud-
ských vzťahoch, pri vybavova-
ní, financiách (kde predsa len 
štipka rozvážnosti bude po-
trebná) a dokonca sa zvýrazní 
vaša rýchla rozhodnosť. Neza-
skočí vás ani klamstvo, ktoré k 
vám dofrčí od niekoho známe-
ho. 

Začiatok bude naozaj ťažký, do-
valí sa k vám zmes pocitov 
strachu, sebaobviňovania, vzťaho-
vačnosti, nespokojnosti a nevrlos-
ti. O niečo viac pocítite nedos-
tatok financií, doľahne na vás 
pocit akejsi závislosti na iných, či 
nesebestačnosti. Všetko sa na-
akumuluje do prvých dní, ktoré 
sa prelomia zhruba v strede 
týždňa a to vďaka ľuďom, ktorí 
vám dajú jednoznačne najavo, 
ako im na vás záleží. Objatie a  
stále skloňovaná láska robia na-
ozaj divy. Neskôr sa uskutoční 
cesta, ktorej cieľom bude získa-
nie informácií, čo znamená – 
buď nejaké školenie, škola alebo 
stretnutie s priateľmi, ktorých 
ste dlhší čas nevideli, ani nepoču-
li. Pôjdete si po novinky. V zdra-
votnej oblasti sa sústreďte na 
svoju ženskú stránku, páni by si 
mali dať na poriadok trávenie a 
črevný systém.  

Naháňanie predstavy ideálu, či 
už týkajúceho sa vás samotných 
alebo v naviazaní na priateľov, či 
partnerov, nie je vhodný. V nie-
ktorých oblastiach ste na seba 
príliš prísni a rovnaké parametre 
očakávate aj od iných. Budete 
skĺzať do akejsi náročnosti, ale  
tá bude prameniť vo vás samot-
ných. Na to, aby ste zaujali, ne-
potrebujete robiť „psie“ kúsky, 
sami o sebe budíte záujem aj tak, 
len väčšinou to okolie v tomto 
týždni prejde mlčaním (avšak 
gestá a blúdivé oči sa vždy pre-
zradia). S vysporiadaním sa s tý-
mito menšími pletkami môžete, 
okrem jedného pokazeného dňa, 
očakávať len pozitívny výsledok.   

Vaša zvedavosť teda fakt nemá 
hranice. Viete, ono niekedy úpl-
ná priamosť je viac na škodu 
ako k úžitku a isté škrupule sú 
potrebné. Jemnocit niektorých 
ľudí je totiž až príliš krehký, pre-
to je potrebné, aby ste ku každé-
mu človeku pristupovali indi-
viduálne bez akéhokoľvek za-
škatuľkovania, či hodenia do 
spoločného vreca. V práci svitá 
na lepšie časy, ale bude to 
záležať od vášho kývnutia na 
jednu konkrétnu záležitosť, po-
tom to môže byť naozaj zaují-
mavé a veselé.  Zaláskovanie je 
veľmi blízko, avšak aj láska má 
veľa podôb, tak sa máte na čo te-
šiť.   

Rozmanitosť dní vás skôr vytáča 
a ubíja, v podstate sa ocitnete v 
štádiu, kedy by vám vyhovoval 
starý, dobrý stereotyp. Rušnosť 
je práve to, po čom ani trochu 
netúžite. Hľadáte ticho, v kto-
rom by ste si konečne oddýchli a 
načerpali potrebné sily. Pokiaľ je 
to možné, tak si ho aj doprajte, 
lebo čo nevidieť, vhupnete do 
špirály zmien, ktorá sa začne vo 
vzťahoch, kde si zadefinujete ur-
čité veci, o ktorých sa dlhodobej-
šie mlčalo. Postupovať budete 
smerom k financiám, kde si uro-
bíte akýsi rýchly sumár výdav-
kov a príjmov. Táto analýza je 
potrebná na to, aby ste si vedeli 
financie prerozdeliť na letnú 
sezónu (s prihliadnutím na deti ) 
a samotnú dovolenku.   

Trochu vám bude kolísať zdra-
votný stav, ktorý u vás poznačí aj 
prvý deň nového týždňa. Avšak 
veľmi rýchlo sa zotavíte a pri-
pravíte na každodenné povin-
nosti. Akési ticho a zamrznutie 
niektorých záležitostí (hlavne 
vzťahových), pôjde len k váš-
mu prospechu a neskôr do-
stratena. Už v strede týždňa 
budete v jednom zhone, nemali 
by ste zabudnúť na nič z toho, 
čo ste sľúbili, hlavne nezabud-
nite na stretnutie s veľmi 
dobrým kamošom / kamoškou, 
ktoré si dohodnete pri náhod-
nom stretnutí. Ťažšie a nároč-
nejšie časti dňa budú striedať 
tie milšie a krajšie, preto bude 
celý týždeň v akejsi vyváženosti, 
negatíva budú prebité pozitíva-
mi, o ktoré núdza naozaj nebu-
de. Viac si všímajte nedostatky 
na vašom bývaní (dom, byt).   

Naštartovanejšia nálada bude 
viesť ku konfliktom, ktoré, 
ako rýchlo vzplanú, tak rýchlo 
sa aj uhasia. Na všetko budete 
mať, poznámky a „vyfrfliavačs-
ká“ nálada vás bude zvyškom 
týždňa sprevádzať minimálne 
vo vašej mysli, samote a v du-
chu. Vyvarujte sa akýchkoľvek 
rizík, zaručených „noviniek,“ 
ako aj skvelých nápadov, z 
ktorých by mohlo vzísť niečo 
nekalé a vám neprospešné. Vo 
vzťahoch niet nad sladké 
udobrovanie, ktorého sa doč-
káte aj vy, ale pokiaľ k tomu 
príde, radšej mlčte a vychut-
návajte si každučkú potešujú-
cu chvíľku. V práci vám bude 
zverená veľmi dôležitá, a aj 
kľúčová úloha.

Cieľová skupina Kozorožcov, 
ktorá zvažuje rozvod, resp. od-
chod od životného partnera, by 
sa mala na chvíľku pozastaviť 
a zamyslieť sa nad vážnosťou 
situácie, ako aj nad samotnou 
nezvratnosťou tohto rozhodnu-
tia. Ste si istí, že je to natoľko 
vážne alebo si len predsa pri-
púšťate kvapku vašej rozmar-
nosti a manipulovateľnosti s 
,,polovičkou”? Ešte stále je čas 
rozhodnúť sa správne (buďte k 
sebe spravodliví a intuitívni). 
Ostatní zo znamenia by si mali 
uvedomiť, akú dôležitú úlohu 
zohrávajú vo svojich rodinách. 
To, že sa snažíte o finančnú zá-
bezpeku, nie je všetko. Odhliad-
nuc od všetkého, mieri k vám is-
tá dávka šťastia. 

Plánujete dlhšiu cestu – vyces-
tovanie, na ktoré sa veľmi teší-
te, menším prekvapením môže 
byť fakt, že v napojení na túto 
cestu stretnete osudového 
človeka, dokonca pre niekto-
rých nie je vylúčené, že vo va-
šom živote na určitú dobu už 
túto úlohu zohral. Osudové 
stretnutia majú sladkú prí-
chuť, ale iba v prípade, že na 
domácej pôde máte všetko vy-
sporiadané. Na pozore sa maj-
te pred zlodejmi, pod kontro-
lou majte akékoľvek nezvyčaj-
né obšmietanie cudzích ľudí a 
ich pokukovanie a sledovanie. 
Celkovo je u vás potrebný od-
dych, stále ste napätí a váš roz-
um pracuje na plné obrátky a 
to nepretržite, čo vedie aj k vy-
tváraniu hororových scén o va-
šej budúcnosti.

V čom sa to len stále klamete? 
Raz a navždy si to v sebe za-
definujte a berte to ako vypove-
dané, potom vás tieto otravné 
myšlienky opustia na dlhšiu 
dobu a vy sa budete môcť sú-
strediť na iné veci. V práci si 
doprajte menšie vyfúknutie, 
pôjde to viac k úžitku akési si-
lenie a naháňanie sa. Inak, blíži 
sa k vám skvelý nápad pre-
pletený kreativitou, využite to 
ho maximum. Rodina sa vám 
síce postará o mierny šok, ale to 
rozdýchate a v konečnom dô-
sledku vás to aj poteší. V prípa-
de, že navštívite hory, buďte 
nanajvýš opatrní, visí nad vami 
nepríjemné zranenie nohy, od-
reniny a škrabance. Neprovo-
kujte agresívneho človeka.

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. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. Vodnár

21. 1. − 18. 2. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 
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 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

 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

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

 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

 0907 870 694 np
 –

 6
53

Dáme do prenájmu 
skladové 

a kancelárske 
priestory. 

 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

 
 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, kúpeľ-
ňa, špajza a predsieň. Na po-
zemku sa nachádza aj ved-
ľajšia budova, ktorá môže 
byť využitá ako garáž alebo 
letná kuchyňa. Predajná 
cena budovy: 25 000 €.
 +421 905 461 790  np - 628

 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

 Predám záhradku 400 m2. 
 0906 958 804        np – 669

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

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

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

Zariadenie do  
domácnosti

 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 – 662

 Vykonávam opravy moto-
rových osobných vozidiel, aj 
malotraktorov - vrátane 
elektroinštalácie.   
 0907 858 643        np – 677

 Predám Ford Galaxy. Inf. 
 0907 313 332          np - 680

 Predám elektróny 5 x 112, 
R19. 
 0907 313 332          np - 681

  Auto - moto

 0908 912 928        np – 633

 Predám Škodu 120 GLS, 
r. v. 1985 s prívesným 
vozíkom. Cena dohodou. 
 0911 264 102  np – 668

   Drevo pelety
  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

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

Nehnuteľnosti

na prenájom 
nehnuteľností. 

Bližšie informácie 
na informačnej 

tabuli Obce Želovce, 
SOŠ Želovce, na 

Stredná odborná 
škola v Želovciach 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
vyhlasuje

www.soszelovce.sk  
 +421 474 893 264 

alebo na: 
ekon@soszelovce.sk

 Predám záhradku 400 m2. 
 0906 958 804        np – 669
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np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

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

n
p

 -
 7

85
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky

 0902 298 511.  np – 612

 Predám Ruanské kačky.
 0911 154 680          np - 639

 Predám zajace. 
 0917 075 588         np – 650

 Podarujem mačiatka, 
kocúra.
 0949 681 244          np - 658Predám

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

 0902 298 511

np - 614

 0905 256 428        np - 613

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

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 5 dňové 
kuriatka hempshire,
 sasex, lenghorn 
a brahmanka. 
  

np
 –

 5
19

 0911 154 680

 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 týž-
dňové (biele, modré nohy) v 
cene 4-5 €/ks po dohode mož-
ný dovoz. 
   0905 654 720        np - 664

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

 Predávam štvormesačné 
zajace. Cena: 10 €/kus. 
 0905 184 627          np - 675

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

 Predám obilie, tohoročná 
úroda. Cena: 18 EUR/q.
 0907 654 235, 
047/ 48 71 197            np - 670

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

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

 Prijmem výpomoc na ob-
časné kosenie. 
 0905 471 624         np - 679

  Poľnohospodárstvo

Stroje a náradie 

 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 - 678

 0902 298 511

Hľadáme 
pracovníkov 
na dobre platenú 
manuálnu prácu. 

np
 –

 66
5

B u r z a 
p r á c e

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

  np - 512

 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 

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K
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Značka regionálny produkt No-
vohrad sa rozšírila v nedeľu 18. 
júla, keď certifikáty získalo 
ďalších dvanásť výrobkov. Zá-
stupcovia združenia Región Ne-
ogradiensis ich producentom 
odovzdali na kultúrnom podu-
jatí v areáli železničného dom-
čeka v Haliči. Certifikátom sa 
najnovšie môže pýšiť aj obec 
Obeckov so svojim tradičným 
obeckovským tvarožníkom.
Ako povedal starosta obce 
Miloš Koči, pečenie obeckov-
ského tvarožníka siaha až do 
roku 1937. „Piekli ho naše ženy, 
ktoré ho nosili chlapom na 
polia. Oprášili sme recept a pri-
hlásili sme sa do výzvy na získa-
nie regionálnej značky. Všetci 
sme veľmi radi, že sa nám to 
podarilo,“ pokračoval starosta 
Obeckova. Nezabudol dodať, 

že všetky ingrediencie vlast-
noručne vyrábajú šikovní far-
mári. Certifikát získala aj Ľu-
bica Mitterová, ktorá ho získala 
za paprikovú pomazánku. „Pô-
vodne som chcela zaregistrovať 
niečo úplné iné – plnené čili 
medovníky. Úrady mi to však 
nepovolili. Paprikovú po-
mazánku mám veľmi rada a 
pestujem si vlastné prísady. Nie 
je tam nič špeciálne, len dary 
mojej záhrady,“ poznamenala 
pre novohradské.sk. Šikovná 
Želovčanka má už pod regi-

onálnou značkou jeden pro-
dukt zaregistrovaný - certifikát 
na medovníky získala medzi 
prvými ešte v začiatkoch regi-
onálneho produktu Novohrad.

Vína, remeselné
 výrobky i med
 
Pod regionálnou značkou No-
vohrad je registrovaných už 88 
produktov. Sú medzi nimi napr. 
aj textilné výrobky zdobené 
novohradským vzorom  a do-
máce lekváre od Veroniky 
Honea zo Žihľavy, tekvicový 
olej a mäsové výrobky od pô-
torskej spoločnosti AMEON, 
akostné odrodové víno z vinár-
stva Domin & Kušický, sloven-
ská medovina od Ing. Pavla 
Kováča zo Želoviec, remeselné 
výrobky z rôznych druhov 
dreva od Miroslava Kukučku z 

Modrého Kameňa, vína z 
čiernych ríbezlí s medom od 
Gabriela Oravca zo Želoviec, 
ale i akostné odrodové víno 
MOVINO a mnohé ďalšie. Ne-
ustále rastúci počet záujemcov 
o udelenie regionálnej značky 
teda svedčí o tom, že je o ňu na-
ďalej záujem. „Ľudia sa ozýva-
jú a pýtajú sa, kedy bude vyhlá-
sená ďalšia výzva. Tá by mala 
byť naplánovaná na jeseň. Vy-
sokému záujmu sa veľmi teší-
me,“ skonštatovala na podujatí 
Henrieta Čemanová, referentka 
regionálneho rozvoja mesta Lu-
čenec. Podujatie spestrilo vystú-
penie folkloristov aj takzvaný 
chlebový piknik. Usporiadate-
ľom sa podarilo oživiť vyše 
storočnú pec, v ktorej sa upiekli 
dva špeciálne druhy pečiva.

Uspel obeckovský tvarožník aj Ľubkina papriková pomazánka
Každý región má neopakovateľný charakter, ktorý je daný prírodným a kultúrnym bohatstvom, his-
tóriou a tradíciami miestnych obyvateľov, ktoré sú často jedinečné a typické pre ten - ktorý región. 
Označovaním miestnych produktov je potrebné identifikovať ich v rámci obrovského množstva 
ponúkaných tovarov a služieb, odlíšiť ich od ostatných a povýšiť na značkové (originálne) produkty, 
resp. služby, za ktoré je spotrebiteľ ochotný zaplatiť aj vyššiu cenu. Vytvorenie regionálnej značky má 
preto za cieľ propagovať región, podporovať miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb, podporo-
vať uchovávanie hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu a podporovať využívanie miestnych zdrojov. 

V každom regióne, ktorý sa venuje regionálnemu značeniu pôsobí 
miestny regionálny koordinátor, ktorý zabezpečuje aktivity regi-
onálneho značenia a  komunikuje s miestnymi  výrobcami a posky-
tovateľmi služieb. Záujemcovia o získanie značky regionálny pro-
dukt z nášho okresu spadajú do pôsobnosti Regionálny produkt 
HONT a Regionálny produkt NOVOHRAD. V súčasnosti existuje 
jedenásť takýchto regionálnych značiek. Najnovší držitelia značky 
Regionálny produkt Novohrad: Mária Joklová (textilné výrobky a 
textílie zdobené vzorom z Málinca a okolia; ručne tkané pokrovce 
na tradičných krosnách), Milan Klaga (med a výrobky zo včelieho 
vosku), Agrofarma Zoltán Ďurčík (živá múka a živé cestoviny), 
Viktória Baučeková (dekoratívne medovníky), Martina Prebelová 
(ovocné a zeleninové dobroty), Andrea Kučerová (čerstvé a sušené 
bylinky a bylinkové sirupy; ovocie a zelenina z novohradských 
záhrad), Margaréta Hlbocká (tradičné ručné výšivky z novohrad-
ských krojov), Gregor Nadzam (folklórna maľba Novohradu) a 
Ľubica Mitterová (Ľubkina papriková pomazánka).

- ŠK, foto: JOZEF MIKUŠ -

Miloš Koči, starosta obce Obeckov a Ľubica Mitterová zo Želo-
viec si certifikáty prevzali v polovici júla v Haliči.

V sobotu sa konali v obci Malé Zlievce Medzi-
obecné športové hry. Na obľúbený futbalový 
turnaj sa prihlásilo 14 mužstiev, ktoré hrali 
medzi sebou zápasy súbežne na dvoch ihris-
kách. Z víťazstva sa napokon radovalo muž-
stvo LC DORAST, ktoré vo finále porazilo 
mužstvo BLACK STARS. Tretí skončili 
chlapci z dorastu Baníka V. Krtíš.
V ten istý deň sa v Stredných Plachtinciach 

uskutočnil aj Trojplachtinský deň, na ktorý 
sa jeho návštevníci tešia nielen pre bohatú 
tombolu (viac ako 70 cien), ale najmä pre fut-
balové zápasy medzi futbalistami Dolných, 
Stredných a Horných Plachtiniec. Tohtoroč-
ný turnaj najlepšie zvládli práve Horno-
plachtinčania.
Turnaj o Pohár starostu obce Dolná Strehová 
sa na miestnom ihrisku konal v nedeľu 18. 
júla už po 44. krát. Na turnaji sa zúčastnili 
okrem mužstva domácich aj futbalisti z V. 
Krtíša, Haliče a Ružinej. Vo finálovom zápa-
se sa zrodila najtesnejšia výhra favorita tur-
naja MFK Baník V. Krtíš, ktorý po góle Ni-
kolaja Havrilu porazil domáci TJ Prameň 
Dolná Strehová.            

Víkend plný futbalu
V sobotu a nedeľu 17. a 18. júla sa v našom 
okrese konalo niekoľko športových poduja-
tí, ku ktorým sa podrobnejšie vrátime v bu-
dúcom čísle. 

 -ŠK, foto: JÁN GREGUŠ-
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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

FK Šalková - FK Slovenské Ďarmoty
TJ Sokol Medzibrod - TJD Príbelce
MFK Revúca - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
OFK Olováry - TJ Vinohrad Čebovce
FK Jesenské - ŠK Vinica
MFK Baník Veľký Krtíš - TJ Ipeľ Balog nad Ipľom
TJ Prameň D. Strehová - TJ Slovan Modrý Kameň
FK Záhorce - TJ Družstevník Sklabiná
TJ Inter Bátorová - TJ Družstevník K. Kosihy
FK Lesenice - FK Bušince

Padnú v Olovároch minimálne tri góly?               ÁNO - NIE

np
 –

 6
64

4

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 –

 65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

ZŠ s MŠ Modrý Kameň 
príjme do zamestnania učiteľov II. stupňa 
s aprobáciami MAT, TSV, INF, GEG, THD, 
FYZ. Nástupný plat: od  900 EUR a vyššie 

(podľa zaradenia). 
np – 685

Kontakt: riaditel@zsmsmk.sk, tel. č. 0905 132 662. 

 Predám bielu dvojskriňu
 so zrkadlom. Cena: 50 €.
 0904 663 677     np – 684

 Dám do prenájmu záhradu 
(1 200 m2) v obci Kirť.
 0915 838 427            np - 686

Po rokoch si spomínam na túto 
mimoriadnu udalosť, ktorá sa 
stala asi v druhej polovici 90-
tych. rokov minulého storočia. 
Presný dátum si už presne ne-
pamätám, ale viem, že v ten 
týždeň som mal nočnú zmenu 
na povrchovom úseku Úpravne 
uhlia. Na autobusovej zastávke 
sme sa dozvedeli, že požiar za-
chvátil prezliekáreň  tzv. 
špinavej šatne baníkov. Už na 
Selskej križovatke sme zbadali 
obrovské plamene siahajúce do 
niekoľkometrovej výšky. Po 

príchode na podnik pri likvidá-
cii požiaru zasahovali podni-
koví hasiči. Na streche čistej 
šatne som zbadal aj mojich 
kolegov z poobedňajšej zmeny, 
ktorí tiež bránili rozšíreniu po-
žiaru na čistú šatňu. Na mieste 
záchranných prác bol aj vedúci 
úseku Úpravne, dlhoročný skú-
sený záchranár Vojtech Am-
brózy. Pod jeho vedením sme sa 
presunuli na opačnú stranu 
horiacej šatne. Z najbližších 
protipožiarnych hydrantov sme 
rýchlo napojili hadice a z ná-

stupišťa do bane sme sa snažili 
zabrániť rozšíreniu požiaru na 
šatne technikov, na blízku lam-
páreň a most novej technologic-
kej linky. Vďakabohu, tieto, 
pre chod a prevádzku podniku 
dôležité objekty, sa nám všet-
kým nakoniec podarilo za-
chrániť. Aj touto cestou vyjad-
rujem všetkým vďaku za to, že 
bojovali v tú noc pri likvidácii 
požiaru. Žiaľ, požiar bol taký 
veľký, že prezliekáreň tzv. 
špinavej šatne spolu s ochran-
ným pracovným oblečením 
zhorela do tla.
Ani napriek prísnym bezpeč-

nostným opatreniam sa však 
požiarom nedokážeme vždy vy-
hnúť. Uhoľné bane sú zvlášť 
nebezpečné a špecifické, preto-
že požiare tu vznikajú aj na-
priek dodržiavaniu protipožiar-
nych opatrení. Časté sú požiare 
pri samovznietení uhlia a vie-
me, že uhoľný prach je pri ur-
čitej konštelácii nebezpečne vý-
bušný. Pri takýchto záchranár-
skych prácach v Bani Handlo-
vá pri hasení požiaru v pod-
zemí nastal obrovský výbuch 
uhoľného prachu, pri ktorom 
zahynuli aj naši skúsení zách-
ranári Róbert Rég, Róbert 
Nagy a Peter Púpava. Spomeň-
me si aj pri tejto príležitosti ti-
chou spo-mienkou a modlitba-
mi na ich hrdinskosť. Česť ich 
pamiatke. Končím baníckym 
pozdravom ZDAR BOH!

Autor článku na povrchovom
úseku úpravne so svojim
synom Milošom (r. 1999).

Do súťaže o knihu Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša sa so svojim príspevkom zapojil 
aj náš čitateľ Jozef Pažitka, ktorého príspevok uverejňujeme v plnom znení.

Mimoriadna udalosť na Bani Dolina 

Hodnotnú knihu o hnedouhoľnom baníctve môžete získať zadar-
mo aj vy – stačí, ak nám do redakcie donesiete alebo mailom po-
šlete nejaký príbeh viažuci sa k bani, či archívne fotografie so zau-
jímavým popisom. Podmienkou je nalepený kupón z novín. 
Príspevky posielajte na: hornacekova.pokrok@gmail.com  

KU
PÓ

N Hnedouhoľné baníctvo v okolí Veľkého Krtíša
Meno a priezvisko:

Adresa:

- JOZEF PAŽITKA, bývalý dlhoročný pracovník Bane Dolina - 
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 Hľadám prácu – som vy-
učený automechanik, vlast-
ním preukaz VZV.
 0949 286 665         np – 657

 Vykonávam všetky 
murárske práce, kosenie záh-
rad, rotavátorovanie, pílenie 
stromov a palivového dreva.
 0911 077 777          np– 603

– 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

np
 - 

64
0

Ponúkame 
výškové práce, 
čistenie striech 
a fasád. 

 0948 262 007

Montážne práce 
a spiľovanie
 stromov.

np
-6

44

Viete, že 
90% chorôb 
zapríčiňujú 
ťažké kovy? 

Volajte, píšte. 
Miroslav Buša 

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

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

np – 654
 0907 870 694

Poskytujeme
 ubytovanie 

v robotníckej 
ubytovni, ďalej 

ponúkame služby 
pranie a žehlenie 

bielizne. 

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

  0908 627 952.       np – 422

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

 R ô z n e
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

np - 638 0908 233 053

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

np - 660 0904 354 594  

P o n u k a  
s l u ž i e b

 Dám do prenájmu 
1 – izbový byt.
 0904 647 477  np – 682

np - 683

  0905 358 389 

Dám do prenájmu 
garáž na Venevskej.
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Tomáš Bartal
0949 788 582
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