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Brány pre váš domov

 0904 803 453  

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

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

Mám dlhodobé skúsenosti, na svoje práce poskytujem záruku. 
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Dopravná nehoda 
v O. N. Vsi

Hasiči zo stanice v Modrom 
Kameni ma-jú za sebou rušný 
pre-lom mesiacov. K pomerne 
vážnym zásahom smerovali 
ako v piatok 30. júla, tak aj v 
sobotu. V piatok popoludní 
smeroval jeden hasičský auto-
mobil do obce Opatovská Nová 
Ves, kde došlo k dopravnej 
nehode dvoch osobných moto-
rových vozidiel. Pri udalosti 
došlo aj zraneniu osoby, ktorá 
bola pred príchodom RZP ošet-
rená hasičmi predlekárskou po-
mocou. Hasiči obe vozidlá za-
bezpečili proti náhodnému po-
hybu, úniku prevádzkových 
kvapalín a vzniku požiaru a 
sprejazdnili cestu.

Do chaty udrel blesk
V posledný júlový deň zasaho-
vali hasiči v záhradkárskej ob-
lasti v D. Strhároch, kde bol v 
ranných hodinách nahlásený 
požiar chatky. Po príchode na 
miesto hasiči prieskumom zisti-
li, že horiaca chatka je jedno-
podlažná a je z drevenej kon-
štrukcie s rozlohou asi 20 m2. 
Hasiči požiar včas lokalizovali, 
uhasili ho a na mieste následne 
vykonali likvidačné práce. Na 
miesto bola privolaná aj hliad-
ka polície a rovnako tak aj zis-
ťovateľ príčin vzniku požiarov 
HaZZ. Pri udalosti nedošlo k 
zraneniu osôb. Na mieste uda-
losti zasahovali príslušníci 
Okresného riaditeľstva Hasičs-
kého a záchranného zboru vo 
Veľkom Krtíši z Hasičskej sta-
nice v Modrom Kameni a prí-
slušníci z Výcvikového centra 
Hasičského a záchranného zbo-
ru Lešť z Hasičskej stanice v 

Pliešovciach, ktorí požiar zlik-
vidovali dvomi C prúdmi. Pri 
zásahu boli použité autonómne 
dýchacie prístroje. Požiar na-
stal po údere bleskom. Na 
mieste udalosti zasahovalo 9 
príslušníkov s tromi kusmi 
techniky.

Zahorený 
elektrospotrebič 
narobil škody 

Obyvateľov Venevskej ulice tri 
hodiny po polnoci 4. augusta 
zobudil nezvyčajný hluk. To vo 
vchode č. 43 zasahovali prísluš-
níci OR Hasičského a záchran-
ného zboru vo Veľkom Krtíši, 
lebo majitelia bytu na treťom 
poschodí nahlásili požiar. Keď 
na miesto dorazili piati hasiči 
na jednom kuse techniky z ha-
sičskej stanice v Modrom Ka-
meni zistili, že v byte išlo o za-
horenie elektrospotrebiča a je-
ho následného zadymenia. Ha-
siči požiar uhasili jedným C 
prúdom vody zo zásahového 
vozidla. Potom byt skontrolova-
li termokamerou a keď už 
nebol nájdený žiadny požiar, 
priestor odvetrávali pomocou 
pretlakového ventilátora. Z by-
tu bolo evakuovaných 5 osôb, z 
toho 2 deti a 3 dospelé osoby. 
Jedna osoba bola priamo na 
mieste ošetrovaná Záchrannou 
zdravotnou službou. Príčinu 
požiaru určí zisťovateľ príčin 
požiarov. 

HASIČI 150 

Prinášame biele ruže, 
majú biele lupienky, 

my sme do nich vložili, 
všetky naše spomienky. 

Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť, 
ale v našich srdciach budeš navždy žiť! 

Dňa 31. júla 2021 uplynulo 5 rokov 
ako nás navždy opustil náš milovaný 

BORIS ČÁNIK z Pôtra
 vo veku 58 rokov. 

S láskou a úctou spomína 
celá smútiaca rodina.

Zostali nám iba spomienky
  Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. 

Pozdravy na stuhách a na rozlúčku veršov pár...
 28. 8. Ivan Púpala (*1955) z Veľkého Krtíša, 

1. 8. Margita Tóthová (*1948) z Neniniec, 
3. 8. Pavel Marko (*1943) zo Slovenských Ďarmôt.   

 

 Opustili nás 

 Česť Vašej pamiatke a odpočívajte v pokoji!

-ŠK, zdroj: KR HaZZ BB; -rh-

 Z denného stacionára 
do Klubu dôchodcov 

Koncom mája a rovnako tak v 
júli sa na nás obrátili Veľkokr-
tíšania s podnetom, že v okres-
nom meste chýba denný staci-
onár. Stacionár RABAKA, kto-
rý klientom slúžil na Hviezdo-
slavovej ulici, bol totiž zrušený 
k poslednému dňu minulého 
roka.
„Bolo nám povedané, že staci-
onár otvorí Mesto, že nás o tom 
budú informovať, no zatiaľ sa 
nič nedeje. Nie som sama, čo 
som tam mala chorého syna, 
pokoj a porozumenie tam našli 
okrem neho aj ostatní klienti,“ 
napísala nám ešte v máji pani 
Mariana. V júli nám do reda-
kcie poslali list aj ostatní bývalí 
klienti stacionára RABAKA. 
„Uvoľnenie pandemických opat-
rení nám sčasti umožnilo stretá-
vať sa v Parku Hôrka. Mohli 
sme sa tam porozprávať, za-
spomínať si na spoločne prežité 
chvíle strávene v Stacionári... 
Na štyri spoločne prežité roky 
sa nedá len tak rýchlo zabud-
núť... Pre nás všetkých by bol 
potrebný priestor, ktorý Mesto 
nechce finančne podporiť. Aj 
my postihnutí by sme chceli žiť 
plnohodnotným životom a spo-
znávať nových ľudí,“ napísali v 
liste.
So žiadosťou o viac informácií 
sme preto oslovili vedenie Mes-
ta Veľký Krtíš. To nás informo-
valo, že v priebehu júla sa 

uskutoční stretnutie s občanmi 
o možnostiach využívať na 
stretávanie sa Klub dôchodcov. 
„Plánovala sa to od začiatku ro-
ka, ale protipandemické opa-
trenia to zabrzdili. Malo by byť 
stretnutie s občanmi, ktorí nav-
števovali stacionár a tam sa do-
hodnú podrobnosti,“ obratom 
nám v polovici júla odkázala  
asistentka primátora Lucia Zva-
rová.
K stretnutiu primátora Ing. 
Dalibora Surkoša a bývalých 
klientov DS Rabaka došlo 28. 7. 
2021. 
Výsledkom diskusie na stretnu-
tí je, že Mesto poskytne býva-
lým klientom DS Rabaka prie-
story vo vynovenom Klube dô-
chodcov. „Mesto v súčasnosti 
neplánuje zriadiť denný staci-
onár, vytvorí však podmienky 
pre záujemcov tým, že poskyt-
ne bývalým klientom DS Raba-
ka priestory na stretávanie v re-
konštruovanom Klube dôchod-
cov. Zároveň mesto zamestná 
jednu pracovníčku, ktorá sa 
bude o týchto klientov starať,“ 
informovala nás po stretnutí L. 
Zvarová. Ako ďalej pokračova-
la, táto ponuka platí len pre bý-
valých klientov DS Rabaka, 
ktorých musí byť minimálne 
päť. Záujem o trávenie času v 
Klube dôchodcov je potrebné 
nahlasovať do 15. augusta.

V dennom stacionári sa klienti cítili dobre. 

-ŠK-
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Dodávka si pomýlila 
obec s Hungaroringom

Vo štvrtok 29. júla v dopoludňaj-
ších hodinách dopravná hliadka z 
Veľkého Krtíša namerala v obci 
Veľká Čalomija dodávku, ktorá išla 
rýchlosťou 101 km/h. Vodič prekro-
čil rýchlosť o 51 km/h, začo mu bo-
la uložená bloková pokuta niekoľko 
sto eur a prišiel aj o vodičský pre-
ukaz. „Tento vodič nebol sám, za 
rýchlosť v ten deň dostali mastnú 
pokutu viacerí vodiči, ktorí nereš-
pektovali dopravné predpisy,“ uvá-
dza krajská polícia, dodávajúc, že 
policajti sa na cestách denne stretá-
vajú s vodičmi, ktorí nedodržiavajú 
pravidlá cestnej premávky. „Kaž-
dý, kto je držiteľom vodičského 
oprávnenia by si mal uvedomiť, že 

sadnúť za volant je obrovská 
zodpovednosť. Mnohí však na 
to, bohužiaľ, zabúdajú. Do-
pravné značenia, ktoré sú na 
cestách, majú svoje opodstat-
nenie. Jedným z nich sú aj 
značky o maximálnej povo-
lenej rýchlosti. Nehovoriac o 
obciach, kde je zvýšený pohyb 
osôb a detí - na týchto mies-
tach treba byť obzvlášť zod-
povedný,“ vyzvalo Krajské 
riaditeľstvo PZ v B. Bystrici.

Smrť bezdomovca 
vyšetrujú ako vraždu
V minulom vydaní nášho týž-
denníka sme informovali o 
tragickej udalosti, keď bol bez 
známok života na autobusovej 
stanici vo Veľkom Krtíši náj-
dený starší muž. Už pri ob-
hliadke tela obhliadajúcou le-

kárkou nebolo vylúčené za-
vinenie cudzou osobou. V prí-
pade bola preto nariadená 
súdna pitva, po vykonaní kto-
rej Krajské riaditeľstvo poli-
cajného zboru v Banskej Bys-
trici informovalo, že vec začal 
realizovať krajský vyšetrova-
teľ, ktorý začal trestné stíhanie 
pre obzvlášť závažný zločin 
vraždy a polícia prípad ďalej 
vyšetruje.

 Opitý vodič havaroval 
Polícia vo Zvolene vyšetruje 
dopravnú nehodu, ktorá sa 
stala v sobotu 31. júla vo ve-
černých hodinách. Krupinskí 
hasiči na miesto smerovali 
pred 21.00 hod a bolo im 
oznámené, že pri nehode sa 
zranili jej účastníci. Ako ne-
skôr informovala polícia, 23-
ročný vodič osobného auta, v 

smere jazdy z Cerova do 
Krupiny, neprispôsobil rých-
losť svojim schopnostiam, do-
stal šmyk, prešiel do proti-
smeru, následkom čoho zišiel z 

cesty a s autom narazil do sva-
hu. Pri dychovej skúške mu 
policajti namerali 1,33 promile 
alkoholu. Dvoch zranených 
spolujazdcov previezli do ne-
mocnice. Polícia začala trestné 
stíhanie pre prečin ohrozenie 
pod vplyvom návykovej látky 
a nehoda je v štádiu vyšetrova-
nia.
         -ŠK, zdroj: KR PZ BB-

ČIERNA KRONIKA

Štátna veterinárna a potra-
vinová správa (ŠVPS) informo-
vala, že  v piatok 23. júla bol v 
drobnochove v obci M. Zlievce 
u výkrmovej ošípanej zazname-
naný prejav gastrointestinálne-
ho a pulmonálneho ochorenia. 
Následne, o dva dni, táto ošípa-
ná uhynula. Na adrese chovate-
ľa bola v tom čase registrovaná 
ešte jedna ošípaná, no po 
podozrení na AMO a po potvr-
dení výsledku laboratórneho 

vyšetrenia na AMO dňa 27. jú-
la bola vykonaná depopulácia. 
Regionálna veterinárna a po-
travinová správa Veľký  Krtíš 
preto nariadila vykonať  viace-
ré opatrenia okolitým obciam, 
mestám i vlastníkom chovov 
ošípaných v asi štyridsiatke ob-
cí. RVPS tiež vymedzila trojki-
lometrové ochranné pásmo pre 
obce M. Zlievce, V. Zlievce, 
Glabušovce, Čomor, Potôčik a 
Bušince. Do pásma 3 až 10 kilo-

metrov patria ďalšie obce v ok-
rese, medzi ktoré patrí aj Dolná 
Strehová aj Veľký Krtíš. V 
ochrannom pásme 10 až 14 ki-
lometrov sa nachádzajú ďalšie 
obce i mesto Modrý Kameň. 
RVPS V. Krtíš rovnako tak za-
kazuje v týchto pásmach pre-
miestňovanie ošípaných a iných 
domácich zvierat z chovu do 
chovu. Dotknuté mestá a obce 
sú povinné informovať obyva-
teľov o nariadených opatre-

niach a do 6. septembra musia 
vykonať súpis chovov ošípa-
ných. Okrem tohto prípadu bol 
AMO v domácom chove v os-
tatných dňoch potvrdený aj v 
Brezne a tiež v okrese Vranov 
nad Topľou, pred viac ako 
mesiacom zase vo veľkochove v 
Boľkovciach. Pred tým bol po-
sledný zaznamenaný prípad eš-
te v septembri minulého roka. 
U diviakov bol AMO potvrdený 
29. i 30. júla v Hornom Tisovní-
ku a ešte 26. júla v Ábelovej. 
Vírus sa v prvej polovici júla 
objavil napr. už aj v Novej Les-
nej, na území Tatranského ná-
rodného parku.

AMO potvrdený v domácom chove v M. Zlievcach 
Vírusové ochorenie doposiaľ úradovalo najmä u diviačej zveri na východe nášho okresu. Bohužiaľ, 
na konci júla bol africký mor ošípaných potvrdený už aj u ošípanej v domácom chove v M. Zlievcach. 

-ŠK-

V organizácii Ochranárskeho a kultúrneho združenia Poiplia – 
Ipeľská únia sa v rámci projektu s názvom ORG EMP - Rozvoj 
infraštruktúry cezhraničnej pracovnej mobility  (ACCO_EMP) 
dňa 13. augusta 2021 uskutoční cezhraničné podnikateľské fórum 
s názvom Ipeľ-Ipoly Expo v návštevníckom Centre Rybárik riečny 
(bývalý pioniersky tábor Šomoš) v Šahách. Cieľom fóra je v súvis-
losti s výstavbou mosta Ipeľské Predmostie – Drégelypalánk dať 
možnosť malým a stredným podnikom na oboch stranách Ipľa 
zoznámiť sa, vzájomne sa predstaviť, poskytnúť priestor na nad-
väzovanie kontaktov, budovanie spolupráce a sietí, na výmenu 
myšlienok, ako aj na predstavenie svojich produktov a služieb.
P R O G R A M
9.30 – 10.00 Registrácia účastníkov,
10.00 – 10.05 Otvorenie, privítanie účastníkov – József Wollent, 
predseda Ipeľskej únie,
10.05 – 10.25 Predstavenie akčného plánu (TAPE) s názvom ORG-
EMP– Organický, cezhraničný územný rozvoj pozdĺž Ipľa - Ipacs 
László, Lőrincz Mária, vedúci akčného plánu TAPE,
10.25 – 10.40 Ako ďalej na pôde regionálneho rozvoja po skončení 
ROP a IRPO – Ing. Iván Farkas, poslanec zastupiteľstva NSK,
10.40 – 10.55 „V stopách našich hodnôt“ Kultúrny turizmus v po-
vodí Ipľa – Pásztor Ildikó, vedúca Szondiho výstavnej sály a turis-
tického centra v Drégelypalánku (HU),
10.55 – 11.10 Zamestnanie žien, dobrá prax – Gál Zsuzsanna, 
Rodinný a kariérny bod, Nagyoroszi (HU),

11.10 – 11.25 Predstavenie činnosti, infraštrukturálnych rozvojo-
vých aktivít firmy Fespizz Kft., a jej úloha v projekte – Blaskó Gá-
bor, riaditeľ výroby (HU),
11.25 – 11.40 Predstavenie firmy  Equus a.s. – Peter Slobodník, ria-
diteľ výrobného závodu (SK),
11.40 – 11.55 Očakávaný vplyv mostu Chľaba-Ipolydamásd na so-
ciálnu a ekonomickú spoluprácu v Poiplí – Ing. Gregor Izrael, 
PhD., starosta obce Chľaba (SK),
12.00 – 15.00 Obed/recepcia, neformálna diskusia, networking.

Popoludňajší program je zameraný na vzájomné spoznávanie sa 
účastníkov, budovanie vzťahov, spolupráce, budovanie sietí a je ot-
vorený aj pre verejnosť. Zamestnávatelia a potenciálni zamestnan-
ci budú mať príležitosť stretnúť a porozprávať sa. Rokovacími 
jazykmi konferencie budú slovenčina a maďarčina s tlmočením.
Nakoľko počet účastníkov je obmedzený, váš záujem o účasť, 
prosíme nahlásiť na adrese ipelunion@gmail.com. 

Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Pokračuje realizácia Akčného plánu  zamestnanosti s názvom 
ORGANICKÝ CEZHRANIČNÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ POZDĹŽ IPĽA (TAPE ORG_EMP)

www.skhu.eu
BUDUJEME PARTNERSTVÁ
Európsky fond regionálneho rozvoja
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Už aj v našom okrese sú od  4. 
augusta zriadené mobilné oč-
kovacie centrá Banskobystric-
kého samosprávneho kraja. 
Znamená to, že všetci obyvatel-
ia nad 16 rokov, ktorí majú 
záujem o očkovanie proti CO-
VID-19 vakcínou Pfizer, nech 
sa čo najskôr zaregistrujú na 
stránke www.nahradnici.sk. Za 
očkovaním tak nebudete mu-
sieť nikam cestovať, ale oč-
kovací tím vás zaočkuje priamo 
vo vašej obci, a to v závislosti od 
záujmu o očkovanie. Pri regis-
trácii musíte uviesť svoj kon-

takt na mobilný telefón, kam 
vám príde SMS s pozvánkou 
na očkovanie.

Johnsonom zaočkujú
aj vo V. Krtíši 

Intervenčný tím Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej repu-
bliky v spolupráci so Záchran-
nou zdravotnou službou SR, 
príspevkovou organizáciou Zdra-
vé regióny, mimovládnymi or-
ganizáciami a samosprávami 
organizujú v meste Veľký Krtíš 

už po druhý raz nízkoprahové 
mobilné očkovanie. To sa usku-
toční len (!) v utorok 17. augus-
ta od 10.00 do 13.00 hod. v 
priestoroch Kultúrneho domu 
vo Veľkom Krtíši.
Zaočkovať sa môžu prísť tí, 
ktorí boli očkovaní prvou dáv-
kou vakcíny Pfizer v Kultúr-
nom dome 20. júla (tí majú vy-
hradený čas od 10.00  do 10.30 
hod.), ale rovnako tak osoby, 
ktoré majú záujem o očkovanie 
jednodávkovou vakcínou John-

son and Johnson a vopred sa 
registrovali do 5. augusta. Ak 
ste sa zaregistrovať nestihli a 
máte o jednodávkovú vakcínu 
záujem, musíte sa spoľahnúť 
na to, že očkovaciemu tímu zo-
stalo niekoľko vakcín naviac. 
Ak zostanú, zaočkujú vás aj 
bez registrácie.
Na očkovaní bude prítomný 
lekár, s ktorým bude možné sa 
poradiť a konzultovať zdravot-
ný stav. Po očkovaní bude za-
bezpečené poradenstvo a mož-
nosť kontaktovať lekára na te-
lefóne.

 Očkovanie príde už aj za vami 

-red-

V piatok 30. 7. 2021 sa naše 
nízkoprahové očkovanie presu-
nulo do Modrého Kameňa, kde 
sa očkovali v sobotu 31. 7. záu-
jemcovia z Modrého Kameňa a 
okolitých obcí. Podieľali sa na 
ňom: Zdravé regióny, Inter-
venčný tím Ministerstvo zdra-
votníctva SR, Záchranná zdra-
votná služba a.s. (www.zzssr.sk) 
a miestna samospráva mesta 
Modrý Kameň. 
Očkovanie, ktoré prebiehalo v 
priestoroch Mestského úradu, 
začalo ráno a skončilo v sko-
rých poobedných hodinách. 
Všetci členovia organizačného 
tímu mali presne určenú úlohu, 
a tak celé podujatie prebehlo 
hladko. 
Na očkovanie prišli aj seniori z 
okolitých obcí, v ktorých sa týž-
deň pred očkovaním vyhlasoval 
termín očkovania prostredníc-
tvom obecného rozhlasu. Asis-
tentka podpory zdravia z obce 
Muľa Simona Sarkőziová, ro-
bila pred očkovaním nábor u 
občanov obce.
Koordinátorka asistentov pod-
pory zdravia z OS Veľký Krtíš 
Monika Burisová a asistentka 
podpory zdravia z Modrého 

Kameňa Žaneta Tóthová orga-
nizačne zabezpečovali plynulý 
chod očkovania, merali teplotu 
a usmerňovali záujemcov o oč-
kovanie na registráciu. Regis-
tráciu zabezpečovali zamest-
nanci Mestského úradu a kan-
celárie TSP v Modrom Kameni. 
Keďže mnoho záujemcov o oč-
kovanie hovorilo maďarským 
jazykom, prítomní zamestnanci 
pomáhali tiež pri vypĺňaní do-
kumentácie. 
Špecialisti a lekári z Intervenč-
ného tímu Ministerstva zdra-
votníctva SR konzultovali so 
záujemcami ich zdravotný stav 
a odpovedali na všetky otázky, 
ktoré mali k očkovaniu. 
Samotný proces očkovania za-
bezpečovali zdravotníci zo Zá-
chrannej zdravotnej služby SR 
(www.zzssr.sk). 
Počas tohto očkovacieho dňa sa 
zaočkovalo proti ochoreniu 
COVID-19 celkovo 124 záu-
jemcov.
Naše veľké ĎAKUJEM za zod-
povedný prístup ku svojmu 
zdraviu patrí obyvateľom miest 
Modrý Kameň a Veľký Krtíš, 
obyvateľom v obciach Muľa, 
Kosihovce, Horné Strháre a 

Dolné Strháre a ďalších.
Ďalej naše poďakovanie patrí: 
členom Intervenčného tímu 
Ministerstvo zdravotníctva SR, 
zdravotníkom zo Záchrannej 
zdravotnej služby, a.s., vedeniu 
Mesta Modrý Kameň a pani 
primátorke, Ing. Márii Bed-
nárovej, zamestnancom Mest-
ského úradu Modrý Kameň, 
zamestnancom TP a TSP Mgr. 
Lucii Lule Andokovej  (Imple-
mentačná agentúra MPSVR 
SR) a Miroslave Hudecovej 
(Mirka Ondrej Hudecovci), ve-

Nízkoprahové očkovanie v Modrom Kameni dopadlo výborne 
Pilotné nízkoprahové očkovanie, keď tímy prichádzajú priamo do 
obcí, kde sa ľudia nevedia prihlásiť alebo si nemôžu dovoliť 
cestovať do mesta, začalo na východom Slovensku a teraz prišlo aj 
do okresu Veľký Krtíš.

Zo zdroja:  ZDRAVÉ REGIÓNY spracovala  – rh -
-; Foto: - MARTIN IGNÁC – 

deniu mesta Veľký Krtíš, ve-
deniu obcí Muľa, Horné Strhá-
re a Dolné Strháre, asistentkám 
podpory zdravia - Žanete Tót-
hovej a Simone Sarkőziovej a 
koordinátorke APZ za OS Veľ-
ký Krtíš Monike Burisovej. 
Pripomíname, že nízkoprahové 
očkovanie nie je len pre margi-
nalizované komunity, ale aj pre 
ľudí, ktorí sa nevedia prihlásiť, 
nemajú peniaze na cestovanie, 
alebo im robí problém komuni-
kácia. 

16.30 PREZENTÁCIA DRUŽSTIEV, PRÍPRAVA NA SÚŤAŽ 
17.00 OTVORENIE MEMORIÁLU A ZAČIATOK SÚŤAŽE 
           Družstvo: max. 1 + 4; min., 1 + 3 (s prihláškou !!!) 
           Kategórie: muži a ženy 
           Technické prostriedky: IVECO DAILY, nádrž vozidla
           s vodou, hadice B75, 2 x,C52 4 x, rozdeľovač, prúdnice 
           Hurá systém!!!  Na dva pokusy. 
           Bližšie info v organizačných pokynoch! 
19.00 VYHODNOTENIE POHÁROVEJ HASIČSKEJ SÚŤAŽE 
20.00 MEDZINÁRODNÉ HASIČSKÉ MOSTY 
           osvetlený ,,vodný most“ nad Ipľom 
 

Územná organizácia 
DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY VEĽKÝ KRTÍŠ

v spolupráci s Obcou Slovenské Ďarmoty
VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ 

NA 3. ROČNÍK  

POHÁROVEJ 
SÚŤAŽE 

S IVECO DAILY 
 ,,MEMORIÁL FERKA NOCIARA“
 14. augusta 2021 S. ĎARMOTY (most pri Ipli) 

POKYNY 

BLIŽŠIE INFO:  0918 467 848 
JÁN BRLOŠ, TAJOMNÍK SÚŤAŽEO očkovanie bol v Modrom Kameni záujem. 
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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: 

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

Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

(minibágrom a UNC 060)

 PREPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLOV

Kontakt:

 0918 525 114
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O Darine Bancíkovej
Na pozadí veľkých dejinných 
udalostí sa odohrávajú ľudské 
príbehy. Obyčajné aj tie menej 
obvyklé, ku ktorým patril i ži-
vot Dariny Bancíkovej, prvej 
slovenskej evanjelickej farárky. 
Jej cesta k cieľu bola kľukatá, 
no nevzdala sa a svojim pôsobe-
ním vyšľapala cestu mnohým 
nasledovníčkam.
Narodila sa posledný deň v 
roku 1922 v Kokave nad Ri-
mavicou. Bola vnučkou evan-
jelického farára Samuela Ban-
cíka. Jej stará mama bola jedi-
nou obeťou veľkého požiaru v 
Kokave nad Rimavicou v roku 
1911. Darina bola nemanželské 
dieťa, čo, keď zoberieme do 
úvahy čas a miesto jej naro-
denia, neboli ideálne predpo-
klady dokonalého detstva, okol-
ie jej to dalo pocítiť. S mamou 
však mala celý život pekný 
vzťah.
Po štúdiách na školách rôznych 
stupňov v rôznych mestách Slo-
venska, sa Darina Bancíková v 
zimnom semestri 1941 prihlási-
la na Evanjelickú bohosloveckú 
fakultu. Patrila tu k prvým 
študentkám a neskôr bola úpl-
ne prvou ženou, ktorá bola 15. 
júla 1951 v Tisovci ordinovaná 
za farárku. Ako kaplánka pôso-
bila v Liptovskom Mikuláši, 
Starej Turej a Lučenci, ako fa-
rárka v Dolných Salibách a 
Drienove. V roku 1962 ju v 
Drienove zatkla ŠtB, vo vykon-
štruovanom procese bola sú-
dená za rozvracanie republiky. 
Napokon dostala ročný nepod-
mienečný trest a päťročný zá-
kaz vykonávať službu v cirkvi. 
Po skončení zákazu bola až do 
penzie farárkou v rázovitej no-
vohradskej obci Veľký Lom.

Knižné spomienky 
Dariny Bancíkovej

Svoj boj o postavenie ženy v 
cirkvi opísala Darina Bancí-
ková v knihe Prebytočný člo-
vek! Prebytočný človek? (vyšla 
v roku 2001 v náklade 150 ku-
sov). Desať rokov predtým opí-
sala aj svoje spomienky na súd-
ny proces, pobyt vo väzení a 
problémy so začlenením sa do 
socialistickej spoločnosti po ná-
vrate z väzenia v knihe Divné 
sú cesty Božie... (1991, náklad 
500 kusov). Obe knihy sú, sa-

mozrejme, dávno nedostupné  
(Jeden vzácny exemplár, ktorý
nám osobne darovala pani fa-
rárka, už presne 30 rokov opa-
trujeme v pokroku.
Pri príležitosti 70. výročia ordi-
nácie Dariny Bancíkovej sa ob-
čianske združenia Priatelia his-
tórie Novohradu a Prvá iskra 
Utekáč v spolupráci s vydava-
teľstvom Miloš Hric a podpo-
rou BBSK podujali vydať dru-
hé vydanie spomienok Dariny 
Bancíkovej. Kniha vyšla presne 
v deň sedemdesiateho výročia 
ordinácie. Text bol doplnený 
množstvom poznámok, ktoré 
súčasnému čitateľovi približujú 
reálie socialistického zriadenia 

a umožňujú mu tak lepšie po-
chopenie textu. Úvod ku knihe 
napísala Sidónia Horňanová, 
ktorá bola pri Darine Bancí-
kovej na zborovej praxi počas 
svojho teologického štúdia.

UKÁŽKY ZO 
SPOMIENOK

O štúdiu:
Myslím si, že vtedy málokto 
hľadel vážne na moje štúdium. 
Typická je poznámka biskup-
ského tajomníka Pavla Necká-
ra, keď mi vo štvrtom ročníku 
povedal: „Mysleli sme si, že ste 
sa prišli na fakultu vydať, ale 
teraz vidíme, že to myslíte váž-
ne.“

O ordinácii:
Ordinácia bola na dvoch mies-
tach. Bol to aj veľký ročník 
chlapcov a k tomu časť nechce-
la byť ordinovaná so ženou. 
Rozhodli, určite na návrh Jož-
ka Dianišku, aby som obvyklú 
kázeň mala ja a kázať chcel aj 

Tibor Žiak. On bol s časťou 
ročníka ordinovaný v Bratisla-
ve pánom biskupom Ruppeld-
tom a osem chlapcov so mnou v 
Tisovci pánom biskupom 
Čobrdom.

O možnosti 
uplatnenia sa:

Trpký pocit: skončiť fakultu s 
vyznamenaním, jediná z roční-
ka, a potom nemať kde praco-
vať, využiť svoje schopnosti. 
Bola som prebytočná.

O svojej práci 
v cirkvi:

Vtedy bolo v Mikuláši jedenásť 
cirkevných spolkov a ako sa-
mozrejmosť očakávali, že vo 
všetkých budem viac alebo 
menej pracovať. Viedla som 
DEM a bola som predsedníč-
kou SEM, veľa som prednášala 
v zbore a volali ma i do iných 
zborov v senioráte. Neskôr som 
aj v civile odbavovala čítané 
služby Božie. Za nič na svete by 
som nebola nič odmietla v oba-
ve, že to použijú ako argument 
— ženy nevedia, nechcú praco-
vať. Venovať sa len svojej oso-
be a najmä nejakému bližšiemu 
styku s mužmi, to mi ani len vo 
sne neprišlo na um. Bola som 
priamo opantaná myšlienkou: 
všetko pre ženy. Dnes sa mi 
najbližšie priateľky vysmieva-
jú, aký blázon som bola, že tie 
ženy sa na mňa a hodne zvyso-
ka vykašlú. Možno áno, možno 
nie, neľutujem svoju prácu a 
nezmenila by som ju.

O boji za ženy:
Pod vplyvom udalostí bola 
cirkev nútená zaoberať sa otáz-
kou ordinácie žien, a tak aj 
uplatnením sa žien v zboroch. 
Stále viac žien sa hlásilo na fa-
kultu. Počet mužov ochotných 
študovať teológiu klesal. Ženy 
sa postupne uplatňovali vo všet-
kých povolaniach, a cirkev 
ostávala v tomto ohľade najza-
ostalejšou. Farári sa medzitým 
rozdelili na pokrokových a ne-
pokrokových.
A tým sa pre mňa vytvorila 
veľmi ťažká situácia. Tak som 
sa zžila s Liptovom, že mnohí 
boli presvedčení, že som rodom 
Liptáčka. Liptov sa najmocnej-
šie bránil proti zásahom štátu 
do vecí cirkevných a bol proti 

farárom, ktorí vychádzali štátu 
v ústrety. Pripravoval sa zákon 
o hospodárskom zabezpečení 
cirkví, čiže cirkev sa mala do-
stať pod plnú kontrolu štátu. 
Nepokrokoví sa delili na dve 
strany, čo sa týka otázky ordi-
nácie žien. Jedna bola za ordi-
náciu, druhá proti nej. Pokro-
koví boli za ordináciu žien, a 
tak som sa vo svojom úsilí do-
stala medzi tri kamene a „bili“ 
ma z troch strán. Nepokrokoví, 
ktorí boli proti ordinácii, za to, 
že sa o ňu usilujem, nepokro-
koví, ktorí boli za ordináciu, 
preto, lebo pokrokoví sú za or-
dináciu, podporujú toto úsilie a 
tým ma označovali za akúsi 
„zradkyňu“. Pokrokoví ma po-
važovali za reakcionárku, lebo 
držím s Liptovom a ten je ne-
pokrokový.

O svojom prvom 
mieste farárky 

v Dolných Salibách:
Nebolo však človeka, ktorý by 
chápal moje menovanie sem 
ako dobrodenie. Skôr opačne – 
ako posledný úder ako nás ženy 
odstaviť. Nepamätám sa už, 
ktorý farár to počul priamo od 
generálneho biskupa Chabadu: 
„Bancíková to tam nevydrží 
psychicky. Ak vydrží psychicky, 
nevydrží fyzicky a otázka žien v 
cirkvi bude vyriešená, lebo len 
ona sa ozýva.“

O zatknutí v roku 
1962:

Ráno som vstala asi o ôsmej a 
kým sa Ľudmila obliekala v iz-
be, pripravila som raňajky a 
začala som jesť. Vtom sa otvo-
rili kuchynské dvere a vošli 
štyria páni. V predtuche niečo-
ho nepríjemného som úplne 
stuhla. Spýtali sa na mňa. Za-
viedla som ich do kancelárie. 
Tu mi jeden, kapitán Kubíček, 

Vydanie knihy spomienok ThB. DARINY BANCÍKOVEJ, prvej slovenskej 
evanjelickej farárky, pri príležitosti 70. výročia jej ordinácie 15. júla 1951

ThB. D. Bancíková v mladosti.

ThB. Darina Bancíková 

(Pokračovanie na str. 9)
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oznámil, že som v podozrení, že 
ukrývam tajné protištátne spisy 
a žiadajú ma, aby som ich vy-
dala. Prokurátor nariadil pre-
hliadku bytu. 
Môžem sa proti tomu odvolať, 
ale nemá to odkladného účin-
ku. Okamžite zavreli dvere na 
fare a rozliezli sa po nej. Ja som 
všetko brala celkom naľahko. 
Necítila som sa vinnou. Mrzelo 
ma, že je všade zima, ba dokon-
ca som zakúrila ešte aj v druhej 
izbe. V kancelárii horelo. Ľud-
mila sedela zatiaľ v kuchyni. 
Začali prehliadať byt. Jeden 
hovoril, že kedysi študoval 
evanjelickú teológiu. Obsadil 
kanceláriu a študoval cirkevné 
veci spolu s kapitánom Kubíč-
kom, dvaja išli do izby. 
Šofér bol poruke, aby ma sledo-
val. Po chvíli prišiel predseda 
JRD Šebeň v zastúpení MNV. 
Po celú dobu čítal Winnetoua, 
ktorého našiel na písacom stolí-
ku. (...)
Pri prehliadke všetko prezerali, 
veď trvala od deviatej do štr-
nástej. Čo oni vybrali, mne do-
volili vkladať, aby po nich zo-
stal aspoň relatívny poriadok. 
Dovolili mi navariť pre Ľudmi-
lu obed, i najesť sa, ale mne 
jedlo nešlo dolu hrdlom. Po 
prehliadke mi oznámili, že pôj-
dem s nimi a na druhý deň sa 
vrátim. 
Ľudmila sa musela rýchlo po-
baliť, išla aj ona. Šebeňa pove-
rili, aby sa postaral o sliepky. 
Faru zavreli, kľúč mi dali. Priš-
li na dvoch autách. Keď sme na 
aute opúšťali Drienovo, mala 
som pocit, ktorý sa nedá opísať. 
Vo Zvolene sme zastali pred bu-
dovou Verejnej bezpečnosti. 
Tam pýtali odo mňa kľúč. Vte-
dy som si uvedomila, že sa ne-
vrátim.

O väzení:
Nezabudnem na prijímanie do 
výkonu trestu v Pardubiciach. 
Zaviedli nás do jednej miest-
nosti. Po jednom sme prechá-
dzali do druhej, kde sme zo se-
ba všetko zložili, ostala som 
úplne nahá (šperky som zložila 
ešte v Bystrici, tie nám na seba 
nedali), jedine okuliare mi ne-
chali. Potom pod sprchu, k 
lekárovi, všade nahá. Pritom 
ešte nekúrili, zima bola príšer-
ná. Plášť nám dali obliecť, len 
keď sme šli k zubárovi a k žen-
skému. Boli to civili, ale myslím 
si, že s dobytkom sa lepšie za-
chádza ako s väzňami. Bola 
som prvý raz u ženského. So sl-
zami v očiach vychádzali od 

neho aj také ženy, ktoré boli u 
ženského lekára viackrát. Po-
tom sme nahé čakali v tej zime 
dve hodiny, kým pozháňali ob-
leky, lebo nečakali takú veľkú 
eskortu. Mohli sme si obuť 
jedine papuče. 
Konečne sme dostali oblečenie. 
Nohavice s kabátom z akejsi 
lepšej vrecoviny, pod to len ten-
ká košeľa mužského strihu. 
Mala som dostať aj teplý kabá-
tik, ale som ho nedostala. Ob-
lečené nás zaviedli do kultúrnej 
miestnosti, kde sme dostali 
smernice o poriadku a chovaní 
a o zariadení. Ja som mala číslo 
6992.

Skúsenosti z väzenia:
V Pardubiciach som sa stretla s 
najsadistickejšími vražedkyňa-
mi, najhoršími prostitútkami, s 
najprefíkanejšími zlodejkami a 
s kopou najprotivnejších cigá-
nok. Pritom som tam videla ta-
kú spodinu ľudskej spoločnosti, 
o ktorej som si myslela, že už v 
našej spoločnosti neexistuje. 
Mohla som si obohatiť slovník 
vyberanými slovami, slovami, 
aké som v živote nepočula, nie-
kedy bolo človeku od tých rečí 
až nanič od žalúdka. (...)
Jedno ma mrzí, že v Pardubi-
ciach som utŕžila porážku, po 
boxersky povedané, bola som 
porazená na lopatky. Totiž v 
mojich názoroch na ženy. Vždy 
som ich zastávala, považovala 

za lepšie, ako sú muži a nikdy 
by som nebola myslela, že ženy 
môžu byť tak zlé a zvrhlé, ako 
som to skúsila vo výkone trestu.

O návrate z väzenia
V tej dobe ma upozornil riadi-
teľ Kamhal, že sa mám vybrať 
na Okresný výbor KSS za ta-
jomníkom Cabanom, lebo sa 
ma má ujať. Totiž vo svojej 
hroznej situácii som považovala 
za jediné východisko napísať 
na Ústredný výbor KSS ako 
jediný orgán, ktorý by mi po-
mohol. Písala som 31. augusta. 
S nikým som sa neradila čo na-
písať. Napísala som — v skrat-
ke povedané: Nie som proti fy-
zickej práci. Nemám pre ňu ani 
silu ani zdravie. Ak je fyzická 
práca trestom, tak je to urážka 
robotníckej triedy. Ak nemám 

miesto v tejto spoločnosti, nech 
mi povedia, kde mám odísť. 
List som poslala prostredníc-
tvom Janka Riečana. Keby som 
ho bola skôr poslala sama, skôr 
by sa vec vyriešila. S riaditeľom 
Kamhalom som sa raz stretla v 
lekárni a sám sa mi ponúkol, že 
mi nejako pomôže. Listy, ktoré 
som písala na ÚV KSS a potom 
šiestim novinám, aj redakcii 
Pravdy, dal prečítať tajomní-
kovi OV KSS. Vraj zapôsobila 
najmä poznámka, že ak mám 
fyzicky pracovať ako za trest, 
považujem to za urážku robot-
níckej triedy. Do Pravdy som 
napísala redaktorovi Ondrejovi 
Klokočovi. Takto som rozhýba-
la všetky civilné i cirkevné zlož-
ky, lebo Klokoč mal telefonovať 
aj na Generálny biskupský 
úrad.

(Dokončenie zo str.8 )

Ďalšie zdroje: http://prvezeny.sk/bancikova/  https://misosestak.blog.sme.sk/c/559739/ked-spoznate-va-
zenie-zvnutra.html  https://misosestak.blog.sme.sk/c/558362/nikdy-by-som-si-nemyslela-ze-zeny-mozu-
byt-tak-zle-a-zvrhle.html  https://misosestak.blog.sme.sk/c/560047/metody-vysetrovania-stb.h-tml  
https://www.martinus.sk/?uItem=1002293
Informácie o knihe: Mišo Šesták, o.z. Priatelia histórie Novohradu, misosestak@gmail.com, 0903 605 317
Informácie o pani Bancíkovej: Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, Phd. https://www.ecav.sk/zapadny-dis-
trikt/bratislavsky-seniorat/modra-kralova  Alfréd Swan/Ľudmila Swanová – neter pani Bancíkovej 
(fredyswan@gmail.com)

S kresťanskou nádejou a vierou vo vzkriesenie oznamujeme, 
že 14. 7. 2021, zaopatrený sviatosťami, odovzdal 

Stvoriteľovi svoju dušu náš brat vdp. Jozef MRKVICA v 70. roku
 života a 47. roku kňazstva, ktorý po kňazskej vysviacke 

pôsobil ako kaplán v Piešťanoch (1975 - 1977). ZVS 
absolvoval v Prahe (1977 - 1979). V rokoch 1979 - 1990 

pôsobil ako farský administrátor vo farnosti Sklabiná v našom 
okrese, v rokoch 1990-2006 bol farárom dekanom v Starom Tekove. 
V rokoch 2001-2010 pôsobil aj ako sudca Arcidiecézneho tribunálu 
v Trnave. V roku 2006 sa stal farárom v Bučanoch. Neskôr pôsobil 

ako farár v D. Orešanoch (2009 - 2010). V roku 2010 sa stal 
výpomocným duchovným v H. Orešanoch. V tom roku odišiel 

na misie na Ukrajinu. V roku 2021sa definitívne vrátil a bol menovaný za nemocničného kaplána 
v Nemocnici A. Wintera, tiež za nemocničného kaplána a rektora kaplnky v Národnom ústave

 reumatických chorôb v Piešťanoch. So zosnulým kňazom sa rozlúčili počas pohrebnej svätej omše 
a obradov v kostole sv. Michala Archanjela v Michale nad Žitavou 19. júla 2021. Requiescat in pace! 

„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“
(Jn 11,25)Vdp. JOZEF MRKVICA 

* 15. 11. 1951  - † 14. 7. 2021

-MIŠO ŠESTÁK-
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Naposledy sme s našim foto-
aparátom boli na futbalovom 
štadióne v Želovciach v auguste 
2019. Deň obce sa tu začal fut-
balovým zápasom miestnych 
bývalých futbalistov – OLD 
BOYS Želovce a bývalých 
slovenských reprezentantov na 
čele s Marekom Penksom, 
Robom Semeníkom či Samue-

lom Slovákom. V bielom drese, 
so sedmičkou na chrbte, so 
štucňami stiahnutými až ku 
členkom, ukazoval aj vo veku 
45 rokov svoje futbalové kvality 
vzrastom nevysoký futbalista 
Ladislav Majer. Disponoval 
veľkým prehľadom na ihrisku, 
citom pre nahrávku a skvelými 
driblérskymi schopnosťami.
Fyzická kondícia v tomto veku 
už na deväťdesiat futbalových 
minút nestačila, pod dresom 
pribudlo jedno-dve kilá navyše, 
no futbalovosť sa z jeho pohy-
bu napriek tomu nevytratila. Aj 
v čase, keď nebol priamo na ih-
risku, svojich spoluhráčov us-
mernil a poradil im, ako môžu 
vzniknuté situácie vyriešiť ešte 
lepšie. Vtedy by sme si ani ne-
boli pomysleli, že pri najbližšej 
návšteve želovského ihriska, 
budeme na tohto obľúbeného 
člena OFK Želovce už len 
spomínať.
Najbližšia smútiaca rodina i zá-
stupcovia prizvaných mužstiev 
si na Lacka Majera v sobotné 
poludnie spoločne spomenuli 
najprv pri mieste jeho večného 
odpočinku, na cintoríne v Že-
lovciach. Na hrob manžela, otca 
dvoch dcér a dobrého človeka, 
položil spomienkový veniec aj 
starosta obce Štefan Rimaj. Po 
jeho vrúcnych slovách si všetci 
prítomní minútou ticha a mod-
litbou uctili Lackovu pamiatku. 

Smútiaca rodina spolu s organi-
zátormi memoriálu následne 
smerovala na futbalové ihrisko, 
kde mal už o niekoľko minút 
začať prvý zo štyroch na-
plánovaných zápasov.
„Myšlienka zorganizovať me-
moriál L. Majera nám napadla 
prakticky hneď po tom, čo sme 
sa vo februári dozvedeli tú 
smutnú správu. Dlho sme však 
nevedeli, či podobné podujatie 
bude možné vôbec zorganizo-
vať, a to kvôli pandémii. Keď 
sa už v júni ale začalo zdať, že 
sa memoriál uskutočniť môže, 
obec a vedenie klubu začalo 
tento deň pripravovať,“ pove-
dal nám už v areáli štadióna 
starosta Želoviec Š. Rimaj. Na 
memoriál boli prizvané muž-

stvá, ktorých dres L. Majer v 
minulosti obliekal, a teda FK 
Lesenice (2012-2014) a OFK 
Stredné Plachtince (2017-2019). 
Kvarteto účastníkov doplnilo 
mužstvo želovských internaci-
onálov – OLD BOYS Želovce, 
za ktorých si v posledných ro-
koch tiež veľmi rád zahral. Na 
úvod memoriálu Š. Rimaj všet-
ky mužstvá privítal, poďakoval 
im za účasť a v niekoľkých ve-
tách spomenul osudné febru-
árové dni, posledné v živote L. 
Majera. Otvorenie memoriálu 
skončilo minútou ticha a dlhým 
potleskom všetkých, ktorí si v 
tento deň našli na ihrisko do 
Želoviec cestu.
Na celodennom podujatí ne-
mohlo chýbať chutné občer-
stvenie, guľáš i bohatá tombola. 
Organizátori memoriálu sa roz-
hodli, že okrem spomienkového 
a športového rozmeru poduja-
tia dajú memoriálu aj ušľachti-
lý charakter. 
„Celý výťažok z podujatia - 949 
EUR, sme venovali Lackovej 

manželke Vierke. Ďakujem 
každému jednému, kto priložil 
ruku k dielu, kto pomáhal s or-
ganizáciou memoriálu, všetkým 
sponzorom a darcom i vám 
všetkým, ktorí ste memoriál 
poctili vašou prítomnosťou,“ 
priblížil starosta obce.

Želovské finále
Na prvý zápas dňa nastúpili 
FK Lesenice proti želovským 

V Želovciach spomínali na kamaráta a spoluhráča
Na nedávno zosnulého Ladislava Majera ml. spomínali jeho bývalí spoluhráči, kamaráti a známi na 
futbalovom ihrisku v Želovciach. V sobotu 24. júla sa tu konal prvý ročník memoriálu nesúceho jeho 
meno. Úvodný zápas memoriálu odštartovala slávnostným výkopom Vierka Majerová, manželka zo-
snulého futbalistu.

(Pokračovanie na str. 11)

Pred začiatkom 
memoriálu si pamiat-
ku L. Majera uctili je-
ho najbližší i účastníci 
turnaja na mieste po-
sledného odpočinku.

Po futbalistovi zostala manžel-
ka Vierka (foto dole) a dve 
dcéry. 

  Víťazom turnaja sa stalo A mužstvo OFK Želovce.  
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internacionálom. K nastúpe-
ným hráčom a trojici rozhod-
cov bola prizvaná aj manželka 
zosnulého futbalistu, ktorá sláv-
nostným výkopom memoriál 
otvorila. V tomto momente ne-
bolo ničím výnimočným vidieť 
na tvárach divákov slzy.
Priebeh prvého zápasu bol vy-
rovnaný, domáci starí páni ťa-
žili zo skúseností a zo širokej la-
vičky, mladí Leseničania zase 
viac vládali a boli rýchlejší. V 
zápase boli premenené dva po-
kutové kopy, po jednom na 
oboch stranách a po krásnom 
víťaznom góle domácich, ktorí 
v pokutovom území Leseníc 
spravili z brániacich hráčov 
tréningové figuríny, sa po vý-
sledku 2 : 1 z postupu do finále  
radovali OLD BOYS. Druhý 
zápas bol generálkou na za-
čínajúcu sa futbalovú sezónu 
pre oboch účastníkov okresnej 
6. ligy. Domáce OFK Želovce v 
nej proti OFK Stredné Plach-
tince jasne dominovali už od 
úvodného hvizdu. V prvom pol-
čase sa síce presadili len raz, po 
voleji otvoril skóre peknou 
strelou P. Filip. V druhej polo-
vici stretnutia sa dva razy pre-
sadil A. Rybár, jeden gól pridal 
Turčina, a tak bolo zarobené na 
pikantný finálový súboj dvoch 
domácich mužstiev. Ešte pred 
tým ale boj o 3. miesto zviedli 
porazení semifinalisti. V ňom 
padol len jeden gól, o ktorý sa 
postaral S. Kováč. Jeho 
gól bol napokon pre 
Plachtinčanov víťazný a 
tzv. zemiaková medaila 
zostala pre FK Lesenice. 
Vo finále videli diváci až 
šesť pekných gólov, z 
ktorých štyri padli do 
brány OLD BOYS. 
Prvenstvo na 1. ročníku 
memoriálu Ladislava 
Majera ml. tak zaslúžene 
dosiahli dobre hrajúci 
futbalisti OFK Želovce.

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

ŠK Badín - TJD Príbelce
FK Slovenské Ďarmoty - ŠK Partizán Č. Balog
OFK Olováry - FK Iskra Hnúšťa
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
FK Záhorce - TJ S. Plachtince - OFK
TJ Prameň D. Strehová - TJ Družstevník Sklabiná
FK Lesenice - TJ Družstevník K. Kosihy

Padnú v Jesenskom minimálne 3 góly?      ÁNO - NIE

- Text a foto: Mgr. ŠTEFAN KOČI - 

(Dokončenie zo str. 10)

 V zápase o 3. miesto proti sebe nastúpili účastníci 6. ligy  
 - OFK S. Plachtince (hore) a FK Lesenice (dole).  

  Momentky z turnaja.  
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Po nútenej prestávke sa do 
starých koľají dostáva aj orga-
nizovanie galavečerov bojových 
umení, na ktorých bojovníci FA 
VK nechýbali. Od začiatku leta 
bojovali v Bratislave i Šamorí-
ne a zverenci P. Berkyho do-
siahli výsledky, s ktorými je tré-
ner spokojný. 
„FA VK je akceptovaným klu-
bom na celom Slovensku i v 
Čechách. Organizátori turna-
jov s nami počítajú a rešpektu-
jú nás, čo ma, samozrejme, veľ-
mi teší,“ hovorí na začiatok P. 
Berky. Niektorí jeho zverenci 
majú profesionálne zmluvy, a 
tak ich počas platnosti prísnych 
pandemických opatrení zákaz 
tréningov nepoznačil. 
„Moji zverenci trénovali stále a 
do telocvične chodili ako do 
práce,“ vysvetľuje. Kým začiat-

ky FA VK boli spájané s telo-
cvičňou v centre mesta, už nie-
koľko mesiacov je hlavný stan 
FA VK na novom mieste, v 
priestoroch zrekonštruovaných 
pre potreby bojovníkov. Dôvo-
dom na sťahovanie bola aj pan-
démia, počas ktorej museli byť 
telocvične pre širokú verejnosť 
zatvorené, no prenájom prie-
storov musel P. Berky platiť na-
priek tomu v plnej výške.  
„V nových priestoroch sa nám 
samozrejme veľmi páči – spra-
vili sme si ich podľa seba, tak 
ako som si to vysníval. Cítime 
sa tu dobre, pri tréningoch nám 
nič nechýba. Počas pandémie 
bolo pre nás totiž veľmi ná-
kladné platiť 600 EUR za prie-
story, ktoré museli zostať za-

tvorené, keď bol zákaz trénin-
gov. Tento nový priestor som 
mal v oku už dlhšie a som rád, 
že sme sa s majiteľmi dohodli a 
upravili sme si to tak, aby telo-
cvičňa spĺňala naše potreby,“ 
opisuje hlavný tréner FA VK. V 
rozhovore, ktorý sme nahrávali 
na konci júla, nám opísal prie-
beh júlových turnajov, vyzdvi-
hol svojich talentovaných zve-
rencov a čitateľom naznačil, či 
a kedy plánuje zorganizovať 
ďalšie pokračovanie Noci Gla-
diátorov aj v našom okrese.

 Od začiatku leta mali bojov-
níci FA VK niekoľko zápasov - 
vedeli by ste nám o nich pove-
dať viac? 
„Koncom júna sme sa zúčastni-
li Majstrovstiev Slovenska v 
thajboxe, odkiaľ sme si priniesli 

tri medaile – dve strieborné a 
jednu bronzovú. Tiež sme sa 
zúčastnili podujatia Boj o Bra-
tislavu – TFN Talents, kde sa 
predstavili štyria zverenci Figh-
ting Academy Veľký Krtíš, a to 
Miška Kováčová, Tomáš Berky, 
Martin Berky a Viktor Kováč. 
T. Berky vo svojom prvom zá-
pase v živote v boxe, v ťažkej 
váhe, prehral na technické KO, 
nakoľko rozhodujúci bol už asi 
prvý úder, ktorý ho takmer 
knokautoval. Po tomto údere sa 
do zápasu už nedostal a pre-
hral. Napriek tomu som s ním 
spokojný, bol do zápasu pripra-
vený, je šikovný a táto prehra 
na neho nemá vôbec zlý vplyv. 
Tomáš je osobnostne silný člo-
vek, zápas mu veľa dal a po-

kračuje v tréningoch a v prijí-
maní ďalších výziev.
Veľmi spokojný som aj s Miš-
kou Kováčovou, ktorá má len 
15 rokov a nastúpila proti 27-
ročnej Eline Tauber z KING 
GYMu. Jej súperka je dokonca 
už aj trénerkou a jej doterajšie 
skóre je 38 výhier a len tri pre-
hry. Jej súperka bola teda ne-
skutočne skúsená. Miška s ňou 
ustála všetky tri kolá a aj keď 
jej súperka mala navrch, Miška 
jej nič nedala zadarmo, potrá-
pila ju, vracala údery a ako 
som povedal, s výkonom M. 
Kováčovej som bol veľmi spo-
kojný.
M. Berky v Bratislave nastúpil 
do svojho prvého MMA zápasu 
a jeho súperom bol 42-ročný 
Marek Bihári. Martinov súper 
bol tiež skúsený fighter, ktorý je 

tiež už aj trénerom. Martin na-
stúpil do zápasu troška opatr-
ne, čo ho napokon stálo celý zá-
pas, prehral totiž na chest-
choke (škrtenie hruďou). Mys-

lím si však, že keby bol možno 
troška inak na zápas nastavený, 
tak to mohlo dopadnúť aj 
inak.“

 Na ktorý výsledok ste ako 
tréner najviac pyšný? Prek-
vapil vás niekto?
„Brutálny výkon podal Viktor 
Kováč. Ten na poslednom kole 
amatérskej ligy MAMMAL 
kondične odišiel už v prvom 
kole, odvtedy ale prešiel mesiac, 
počas ktorého sme kondičku 
natrénovali, dobehli sme to a 
nedostatky sme pred týmto 
zápasom odstránili. V klietke 
ma počúval, reagoval na moje 
pokyny, nešiel do zápasu bez-
hlavo, kontroloval si dýchanie. 
Som veľmi spokojný. V prvom 
kole si dokonca zlomil nohu a v 
prestávke po 1. kole mi pove-
dal, že ho to veľmi bolí. Povedal 
som mu, že nech na to nemyslí 
a nech skúsi pokračovať ďalej. 
Zareagoval pozitívne a svoj zá-
pas napokon aj vyhral na KO. 
Je to veľký bojovník.“

 Ako sa vám darilo v Šamorí-
ne?
„V Šamoríne, na turnaji CFT 
4, sme sa predstavili v sobotu 
24. júna. Za nás na tomto po-
dujatí nastúpila Diana Cudzišo-
vá, a to tiež na svoj prvý zápas 
MMA v živote. Jej súperka bo-
la o čosi ťažšia, skúsenejšia a aj 
lepšia. Dida jej však nič nedala 
zadarmo, počúvala moje poky-
ny a som s jej výkonom spokoj-
ný.“

Tréningy aj pre 
deti a verejnosť

 Ako často mávate tréningy a 
aké druhy tréningov pripravu-
jete vo vašej telocvični? Sú tré-
ningy aj pre širšiu verejnosť?
„U nás sa trénuje celý týždeň, 
otvorené máme v pondelok až 
piatok. V pondelok a v stredu 
mávame detské tréningy, ktoré 
vedieme formou hry - sú to bez-
kontaktné cvičenia, kde sa deti 

Rešpektujú nás na celom Slovensku
Tréner FA VK PAVEL BERKY hovorí:

Bojové športy sa v ostatných rokoch stali najmä medzi mladými ľuďmi oveľa populár-
nejšími. Fighting Academy Veľký Krtíš (FA VK) začala písať svoju históriu ešte v roku 
2009 a po prestávke, alebo ako povedal Pavel Berky, zakladateľ akadémie – FA VK je 
ako bájny vták Fénix, ktorý sa tiež znovuzrodil. 

Fanúšikovia FA VK cestovali za svojimi kamarátmi na viaceré turnaje.

(Pokračovanie na str. 13)

D. Cudzišová s trénerom P. Berkym pred zápasom v Šamoríne.
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učia základy bojových umení a 
gymnastiky. Deti sa na týchto 
tréningoch zabavia, tvoria do-
brú partiu a mne ako trénerovi 
tieto tréningy úprimne prirástli 
k srdcu, pretože vidieť usmiate 
deti, ktorých to baví, je výbor-
ný pocit. V našej telocvični sa 
venujeme aj súkromným indi-
viduálnym tréningom pre rôz-
ne vekové i váhové kategórie. 
Tréningy nastavujeme podľa 
požiadaviek klienta (či chce 
schudnúť, zlepšiť kondíciu, for-
movať svoju postavu alebo či 

sa chce naučiť základy bojo-
vých športov). Ako profesionál-
ny tréner sa všetkým trénin-
gom venujem veľmi zodpoved-
ne a robím to veľmi rád. Samo-
zrejme, trénujeme aj MMA, 
Muay-Thai, a to ako pre bojov-
níkov i pre začiatočníkov.“

 Vyrastá vo FA VK nejaký ta-
lent, ktorý vyčnieva nad os-
tatnými?
„Určite áno, začnem asi naj-
menšími detičkami, medzi kto-
rými je aj 8-ročný Matúš, o kto-
rom budeme ešte určite v bu-

dúcnosti počuť. Tiež je 
tam aj Laurika a Lia, 
ktoré musím vyzdvi-
hnúť. Som rád, že o 
bojové športy je mo-
mentálne takýto záu-
jem, z čoho sa tešíme. 
Talenty máme aj medzi 
15-16 ročnými fighter-
mi. Všetci sú húževnatí, 
talentovaní, učím ich 
zodpovednosti, darí sa 
nám to a myslím, že z 
nich niečo môže vy-
rásť.“

 Aké zápasové plány 
máte na najbližšie týžd-
ne?
„V najbližších dňoch a 
týždňoch nás čaká po-
kračovanie amatérskej 
MMA ligy Mammal, 
potom nasleduje liga 

thajského boxu. Škoda, že nám 
unikli Majstrovstvá sveta v or-
ganizácii IMMAF, kam bol 
nominovaný 17-ročný Roman 
Hudec, ale nakoľko sa zranil, 
do Bulharska necestujeme. Ďal-
šie MS cez túto federáciu budú 
ale na jeseň v Prahe, naša re-
prezentácia, ktorej som súčas-
ťou, tam nebude chýbať. Tiež 
sa tu predstaví aj náš zverenec 
Ľubomír Račák.“

 V minulosti ste ako hlavný 
organizátor pripravovali gala-
večer bojových športov - Noc 
Gladiátorov aj vo V. Krtíši či 
M. Kameni. Pracujete na po-
kračovaní podujatí tohto typu?
„Áno, Noc Gladiátorov určite 
plánujeme, je to moja srdcov-
ka, no súčasné opatrenia a 
polovičné kapacity štadiónov sú 

pre nás ako organizátora stále 
risk. Nie je to lacné, sme preto 
opatrní. Moja predstava je uro-
biť Noc Gladiátorov 7 na konci 
roka, v decembri a verím, že to 
bude znovu o úroveň vyššie ako 
naposledy.“

Pavel Berky sa medzičasom stal súčasťou predstavenstva ligy 
Mammal a dostal sa aj do výkonnej funkcie v slovenskej MMA re-
prezentácii. „Myslím, že je za nami slušná robota. Vidíme to aj na 
galavečeroch, na ktorých sa zúčastňujeme. Ďakujem preto všet-
kým mojim zverencom, že mi dali dôveru, rovnako tak fanúši-
kom, ktorí za nami cestujú a podporujú nás,“ povedal pre PO-
KROK P. Berky, zakladateľ FA VK. Nakoniec vyzdvihol aj ví-
ťazstvá, ktoré sa nezrodili len v zápasoch: „Naďalej chceme vy-
hrávať nielen v zápasoch, ale aj sami nad sebou. Mám tým na 
mysli môjho zverenca Tomáša Berkyho, ktorý schudol zo 160 kg 
na súčasných 110 kg, čo je niečo neuveriteľné. Stále napredujeme 
a tvoríme talenty, meníme životy deťom, mládeži či dospelým.“

- Text: Mgr. ŠTEFAN KOČI, foto: archív FA VK -

 Úspechy trénera, zverencov i akadémie 

Zatiaľ čo V. Kováč svoj zápas zvládol...

... T. Berky v 1. kole inkasoval 
silný úder a prehral.

(Dokončenie zo str. 12)

Azda najväčším cieľom členov 
klubu je už dlhodobo rekon-
štrukcia a spevnenie hracej 
plochy multifunkčného ihriska 
v tomto parku. Čoraz teplejšie 
a kratšie zimy nám v súčasnosti 
umožňujú len veľmi ťažko vy-
tvoriť ľadovú plochu pre hoke-
jistov a korčuliarov. Pevný a 
nepriepustný povrch ihriska by 
nám pri mínusových teplotách 
umožnil vytvoriť kvalitnú ľa-
dovú plochu v priebehu jednej 
noci. V teplejších mesiacoch by 
zároveň mládež i dospelí získali 
možnosť zahrať si na ihrisku 
nové druhy športov, ktorým 
súčasný povrch nevyhovuje – 
basketbal, hokejbal či tenis. 
Jediným a stálym problémom k 
naplneniu tejto 10 rokov starej 

myšlienky sú financie. Najlac-
nejšia ponuka na spevnenie 
hracej plochy bola vyčíslená na 
10 000 eur. Po rokoch prosieb a 
žiadostí sme od BBSK tento rok 
dostali prísľub na spolufinan-
covanie rekonštrukcie ihriska 
vo výške 5 000 eur. Zostáva 
nám teda už len nájsť tú druhú 
polovicu. Keďže projekt chce-
me zrealizovať ešte do konca 
tohto roka, rozhodli sme sa ot-
voriť verejnú zbierku, do kto-
rej môže prispieť ľubovoľnou 
sumou každý občan. Chceme 
preto úctivo poprosiť všetkých 
vás, ktorým to finančná situá-
cia umožňuje, aby ste podľa 
svojich možností prispeli ľu-
bovoľnou sumou na rekon-
štrukciu multifunkčného ihris-

ka v športovo – rekreačnom 
parku „pod limbami“ v D. 
Strehovej.
Ako a kde môžem prispieť? 
Pre účely zbierky sme zriadili 
osobitný transparentný účet s 
názvom Priatelia rekreačného 
športu, ktorého stav môžete 
priebežne kontrolovať na strán-
ke transparentneucty.sk. Pris-
pieť môžete prevodom ľu-
bovoľnej sumy na účet s číslom 
SK67 0900 0000 0051 8072 
9124 Mená darcov radi zverej-
níme, pri prevode stačí napísať 
Vaše údaje do poznámky. Pris-
pieť môžete aj vložením hoto-
vosti do stacionárnej poklad-
ničky, ktorá bude umiestnená v 
budove obecného úradu v D. 
Strehovej (Hlavná 52, 991 02 D. 
Strehová) v termíne od 1. 8. – 
15. 8. 2021. Ako budú použité 
finančné prostriedky zo zbier-
ky? Finančné prostriedky z ve-
rejnej zbierky využije občian-
ske združenie Priatelia rekreač-
ného športu výlučne na výdav-
ky spojené s rekonštrukciou 
multifunkčného ihriska v špor-

tovo – rekreačnom parku „pod 
limbami“ v D. Strehovej. Tými-
to výdavkami sa rozumejú ne-
vyhnutné náklady na úpravu 
povrchu multifunkčného ihris-
ka, a tiež náklady na ošetrenie 
mantinelov po obvode ihriska. 
Konkrétny účel použitia finanč-
ných prostriedkov môžete ke-
dykoľvek skontrolovať na 
stránke transparentneucty.sk.
Komu pomôže môj finančný 
príspevok? Vďaka akejkoľvek 
sume, ktorou prispejete, bude-
me bližšie k vytvoreniu ideál-
nejších podmienok pre rozvoj 
telesnej a športovej kultúry u 
našich detí, mládeže i dospe-
lých. Športovo – rekreačný 
park „pod limbami“ sa stane 
atraktívnejším miestom na trá-
venie voľného času, ktorý do-
kážeme zmysluplne využiť pri 
aktívnom pohybe na čerstvom 
vzduchu. Vážení priatelia, aj 
málo je niekedy veľa. Srdečne 
Vám ďakujeme za každý prís-
pevok na skvalitnenie nášho 
spoločného prostredia.

Priatelia rekreačného športu
Milí priatelia, občianske združenie Priatelia rekreačného športu 
sa na vás obracia s prosbou o malú-veľkú pomoc. Klub v roku 
2000 vznikol ako neformálne združenie ľudí s cieľom stretávať sa 
pri spoločenských a športových podujatiach, ale hlavne dobro-
voľne zveľaďovať pol hektárový športovo – rekreačný park „pod 
limbami“ v D. Strehovej a vytvárať v ňom ideálne podmienky 
pre rozvoj športu. 

Priatelia rekreačného športu, o.z. Okružná 206/26, 991 02 
Dolná Strehová +421 910 222 672, priateliasportu@gmail.com
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Pre vás sa stane po tieto dni veľ-
mi dôležitým a priam zlatým 
pravidlom fakt, aby ste sa ne-
miešali do problémov iných a to 
hlavne vtedy, ak nie ste o radu 
alebo názor niekým priamo vy-
zvaní. Spôsobili by ste ľuďom, 
ktorí svoje problémy zvládajú, 
naozaj poriadne komplikácie a to 
dokonca aj nevedomky. Vo vás 
bude po tieto dni vykúkať akási 
zlomyseľnosť a budete mať po-
cit, že všeobecná spravodlivosť 
neexistuje a to len vďaka tomu, 
že nie ste tam, kde by ste chceli 
byť. Zamyslite sa nad tým, prečo 
je tomu tak, nie je to náhodou 
spôsobené netrpezlivosťou a prí-
lišným tlačením na pílu, až vynú-
tením si všetkého? Stále platí to, 
čo minulý týždeň – upokojte sa a 
počúvajte svoje srdce, to vás po-
vedie správnou cestou.  

Zájdite na miesta, ktoré vám pri-
nášajú pokoj. Plánujte si pobyt s 
ľuďmi, ktorí vás chápu. Mnohí z 
vás si asi budú hľadať svoje tiché 
miesto, kde nikto neruší. V opač-
nom prípade môže dôjsť k 
nedorozumeniam, ku ktorým za 
bežných okolností nedochádza. 
Preto sa držte svojho triezveho 
sedliackeho rozumu. Nechajte 
ľudí okolo seba voľnejšie dýchať. 
Uznanie, peniaze a stabilitu mô-
žete dosiahnuť len pomalými 
krokmi. Nastáva správny čas na 
vážne rozhodnutia, tak ako vždy 
budete mať všetko pod kontro-
lou. Dobre vám padne stretnutie 
s priateľmi. Máte svoju trinástu 
komnatu, kam partnera ani v dô-
vernom rozhovore nepúšťate. 
Sami tiež nemusíte vedieť úplne 
všetko. Zvýšte pozornosť pred fi-
nančnými podvodníkmi.

Tento týždeň je pre vás všeobec-
ne príjemný. Nemusí to tak byť 
u všetkých ľudí, preto buďte 
opatrní, aby ste to nepreháňali s 
náklonnosťou k niektorým ľu-
ďom. Pokiaľ sa vyberiete na 
spoločný obed s rodinou, buďte 
tolerantný k chutiam iných. Čo 
je pre vás delikatesa, pre niekoho 
môže byť nechutné. Nebojte sa 
riskovať, môžete veľa získať. 
Nič nepreháňajte. Nemyslite ne-
ustále na svoje problémy, na-
priek tomu čo sa deje, život ide 
ďalej. Príjemná atmosféra je zá-
klad pre uzatvorenie výhodného 
obchodu. Uznanie, peniaze a 
stabilitu môžete dosiahnuť len 
pomalými krokmi, nesmiete si 
dovoliť urobiť prešľap z nepo-
zornosti. 

Bude sa vám dariť. Dokončíte 
to, čo ste začali v obchode, či v 
tvorbe svojich nápadov. Opatr-
nosť pri jazde autom vám nezaš-
kodí. Nezabúdajte, že vaše rato-
lesti majú prázdniny, preto 
plánujte spoločné chvíle, pri kto-
rých sa budete rozprávať aj o 
tom, na čo nebol inokedy čas. 
Skúste si o tom urobiť poznám-
ky, alebo si dôležité veci nadik-
tujte do mobilného telefónu. Ne-
bojte sa riskovať, môžete veľa 
získať. Povýšenie a odmeny nie 
sú vylúčené. Bude sa vám finan-
čne dariť, aj keď získavanie pe-
ňazí bude pre vás väčšia výzva. 
Na víkend si vyrazte s priateľmi 
do prírody, pozor ale na letné na-
chladnutie. 

Tento týždeň sa skúste vcítiť do 
svojho okolia. Čo potrebujú vaši 
blízki? Tentoraz nemyslíme na 
hmotné darčeky. Kedy ste boli 
naposledy spolu na prechádzke, 
alebo ste mali tichú hodinku bez 
sledovania televízie? Zakryte si 
občas túto skrinku. Možno sa 
budete potom pozerať na svet 
inak, intuitívnejšie, plný pocho-
penia a úcty. Trávte viacej času 
so svojim partnerom a rodinou. 
Čo sa týka peňazí, pomaly, ale is-
to sa dostávate z najhoršieho. 
Stačí sa len zamyslieť, na čom 
šetriť. V rodinnom kruhu počas 
tohto týždňa bude všetko v naj-
lepšom poriadku. V zamestnaní 
na vás síce čaká hŕba povinností, 
ale vy ich zvládnete. V najbliž-
ších dňoch vyriešite všetky svoje 
problémy. 

Niečo vás bude nútiť meniť 
plány, napriek tomu vo všetkom 
ukážete svoju dobrú vôľu. Pod-
poríte partnera, alebo pomôžete 
dobrej priateľke. Nezabúdajte aj 
na duchovné potreby. Prestanete 
sa zabávať, lebo vás to vyčerpá-
va. Zdravie síce máte v poriad-
ku, a aj máte čo ponúknuť svo-
jim najbližším, tak nepodceňujte 
svoj vplyv na životy iných. Ak 
úprimne vyjadríte svoj názor,    
vyhnete sa krivému obvineniu. 
Isté jednanie s  ostatnými vás asi 
bude privádzať do šialenstva, 
lebo oveľa radšej riešite záleži-
tosti sám a po svojom. Šéf vám 
bude nepríjemne stáť za chrb-
tom a kontrolovať dochádzku do 
práce i pracovný výkon. Vašu 
spokojnosť naruší nečakaný vý-
davok. Sústreďte sa predovšet-
kým na to, čo si vyžaduje mimo-
riadne zaťaženie. 

Dostanete nesmierne množstvo 
možností a príležitostí, preto si 
vybavte všetko potrebné, aby ste 
sa pripravili na nové výzvy. 
Nenechávajte za sebou žiadne 
nedoriešené úlohy. Rátajte so 
závisťou. Uvedomte si, čo je na-
ozaj dôležité a vymyslite si pekný 
program na letné večery. Využi-
jete najmä staré známosti a nové 
informácie. Skúste byť viac 
komunikatívny. Pripravte pre 
partnera nejaké prekvapenie. 
Dosiahnete niečo, o čo sa dlho 
usilujete. Niekto môže zneužívať 
vašu ochotu a úctivosť. Zmenené 
pracovné zaradenie prinesie 
zlepšenie pracovných vzťahov. 
Ktosi drží nad vami ochrannú 
ruku, vážte si to. Budete vo vý-
bornej forme, dokonca zvládnete 
aj vašu lenivosť. Musíte sa na-
učiť lepšie spolupracovať s 
kolektívom. 

Budete plný energie, uberte však 
trochu na razantnosti. Netrápte 
sa, situácia sa upraví. Hviezdy 
prajú spolupráci. Hoci ste 
stredobodom pozornosti, vaše 
vzťahy zostanú harmonické. 
Keď dnes miniete priveľa peňa-
zí, nerobte si z toho ťažkú hlavu. 
Váš spôsob vystupovania bude 
efektívny, dosiahnete úspech, po 
ktorom tak túžite. Istá správa 
vám dodá sebaistotu a zdvihne 
sebavedomie. Na víkend si na-
plánujte výlet k priateľom, kto-
rých ste dlho nevideli. Vašej náv-
števe sa veľmi potešia a na dru-
hej strane vy si dobre oddých-
nete. Načerpaním nových síl sa 
zbavíte negatívnych myšlienok. 
Pracovné záležitosti zoberte 
jedným uchom von, druhým 
dnu, zbytočne sa netrápte. 

V žiadnom smere na seba netlač-
te, nenúťte sa k rozhodnutiam, s 
ktorými nebudete stotožnený. 
Všetko potrebné a nevyhnutné si 
spravte včas, pozor na úradné 
záležitosti, ktoré by ste nemali 
podceniť, a ani príliš odsúvať. 
Nezabudnite nasávať každoden-
né krásy života, ktoré vás upo-
koja na potrebnú náladu s tým, 
aby ste boli lepšie vyzbrojený 
voči veciam, ktorým hodláte 
čeliť. V práci zachovajte pokoj a 
ak sa vám to podarí, vytvorí sa 
priestor aj na úsmev a zdar. V 
partnerstvách sa naučte so 
správnosťou používať nadhľad, 
niekedy ho máte tendenciu 
podceniť, inokedy zasa preceniť.

V niektorých chvíľach sa budete 
správať ako dieťa a v iných ako 
nezávislý dospelý človek. Aby ste 
dosiahli potrebnú harmóniu, 
prijmite obe tieto svoje podoby a 
dovoľte im splynúť v jednu, po-
tom sa už nemusíte cítiť neisto 
alebo sa obávať vašej nechcenej, 
či nevhodnej reakcie. Pri kon-
takte s niektorými ľuďmi, keď  
si budete istý, že ste klamaný a 
zavádzaný, si svoju teóriu pod-
ložte overením a potom sa môže-
te, ak vám to bude stáť za to, 
púšťať do konfrontácií a rozho-
vorov. V práci a v láske budete 
napredovať, niektoré veci sa vás 
už nebudú dotýkať tak ako dote-
raz, čo vám opätovne zasa prine-
sie väčší kúsok slobody. U nie-
ktorých opäť vzplanie pohasí-
najúca iskra. 
 

Tento týždeň sa šetrite, po profe-
sionálnej stránke ste sa veľmi 
vyťažili a potrebujete si poriad-
ne oddýchnuť. Nebojte sa využiť  
šarm a prirodzenú schopnosť. 
Myslite aj na seba a svoje záuj-
my, zrealizujte niektorý zabud-
nutý sen. Napriek všetkým ra-
dám si stále neuvedomujete, že 
to ako žijete, je vašou vlastnou 
záhubou. Zamerajte sa na voľný 
čas a na to, čo vás robí šťastným. 
Dajte si pozor, najbližšie dni vás 
čaká podraz od človeka, ktorého 
budete musieť prijať. Je len na 
vás, aké následky to bude mať 
na váš život. Na to, čo dokážete 
odpustiť a koľko zabudnúť. Nie-
ktoré maličkosti vás budú zaťa-
žovať viac ako iné.  

Negatívne vás ovplyvní známy, 
ktorý je večným sťažovateľom. 
Nejaká cesta by mala znamenať 
veľký zlom vo vašej kariére. Asi 
nájdete pochopenie. Nezabúdaj-
te na sľub, ktorý ste dali par-
tnerovi. Majte svoj pas po ruke, 
nakoľko možno investujete svoje 
ťažko zarobené peniaze v teplej-
ších zemepisných šírkach. Keď 
si neplánujete nereálne plány, 
nemôžete byť sklamaný. Máte 
všetky predpoklady dosiahnuť 
vo veci úspech. V práci je to 
náročné, ale vy to zvládnete a 
prekonáte všetky prekážky. Vy-
užite všetky svoje prednosti a 
dajte sa pozvať na večeru. Kon-
flikty vám nehrozia, ak si zacho-
váte svoju povestnú úprimnosť v 
každej chvíli, vaše šťastie nič ne-
ohrozí.   

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 
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np-618  0905 358 389  
Cena dohodou

 Predáme v Modrom Kameni na Strhárskej ceste 
pozemok s výmerou 4 202 m2 orientovaný na juh. 

Voda na pozemku, dostupné ostatné siete. 
Zatiaľ je vedený ako trávnatý porast, 

je však zaradený v územnom pláne mesta. 

np-6181 0905 358 389

 Predávate alebo kupujete dom či byt ? 
Najskúsenejší realitný maklér je Vám k dispozícii. 

Navyše som aj najlacnejší. Ing. Milan Chamula, 
Nataly reality, s.r.o., 

(na starej slobodárni vo Veľkom Krtíši). 

 0905 358 389 np-6182

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu

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

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

 Kúpim pozemok alebo star-
šiu nehnuteľnosť v blízkosti V. 
Krtíša s rozlohou asi 10-15 
árov, vhodný na včelárenie.
 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

 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

 Dám do prenájmu novú 
garáž na Viničkách. Cena do-
hodou.
 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

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

 0907 870 694 np
 –

 6
53

Dáme do prenájmu 
skladové 

a kancelárske 
priestory. 

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

 Dám do prenájmu 2 – iz-
bový byt na Ul. SNP vo V. 
Krtíši. 
 0949 076 332          np - 688

 Kúpim 3 –izbový byt vo V. 
Krtíši. 
 0951 415 773         np – 690

 Zoberiem dlhodobo do 
prenájmu jednoizbový byt vo 
V. Krtíši. Cena: max. 220 €.
 0949 688 887          np - 692

 Prenajmem 3 – trojizbový 
byt na Ulici Venevskej od 
septembra. 
 0915 988 711, 
 0948 110 422          np - 695

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

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

np - 683

  0905 358 389 

Dám do prenájmu 
garáž na Venevskej.

Zariadenie do  
domácnosti

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

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

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

 Predám Ford Galaxy.
 0907 313 332          np– 680
 
 Predám elektróny 5x112, 
R 19.
 0907 313 332          np– 681

 Predám 4 kusy pneumati-
ky – 175/65 R 14; 82TMT 16, 
zodraté na polovicu – za 
polovičnú cenu. 
 0917 282 302          np– 689

  Auto - moto

 0908 912 928        np – 633

   Drevo pelety
  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

 0905 256 428        np - 613

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

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

 0902 298 511

np - 614

 Predám zajace. 
 0917 075 588        np – 650

 Podarujem mačiatka, 
kocúra.
 0949 681 244        np - 658

np
 –

 69
3

 0905 790 110  

Ponúkame 

 Brikety z tvrdého dreva 
     od 168 €/ paletu,
 Metrovicu z tvrdého dreva 
     375 €/ 1prm,
 Štiepané ukladané drevo 
     63 €/1 prm. 

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

60
9

  Chovateľstvo

np
 –4
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 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 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 
možný 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. Inf. 
0905 184 627              np - 675

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

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

  Poľnohospodárstvo

Stroje a náradie 

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

B u r z a 
p r á c e

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

 Prijmeme zámočníka do 
zámočníckej dielne 
(plat 800 € brutto). 
 0905 471 624
 0911 444 144          np - 678

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

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

  np - 512

 np - 649

 0902 298 511

Hľadáme 
pracovníkov 
na dobre platenú 
manuálnu prácu. 

np
 –

 6
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kamenská.pokrok@gmail.com
K

 ZŠ s MŠ Modrý Kameň 
príjme do zamestnania 

učiteľov II. stupňa 
s aprobáciami MAT, TSV, 

INF, GEG, THD, FYZ.
Nástupný plat: 

od  900 € a vyššie 
(podľa zaradenia). 

Kontakt: 
riaditel@zsmsmk.sk, 

 0905 132 662   np – 685

Poľovníctvo 
rybárstvo
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 Vykonávam všetky mu-
rárske práce, kosenie záhrad, 
rotavátorovanie, pílenie stro-
mov a palivového dreva.
 0911 077 777         np– 698

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:

 Predám šteniatka stredné-
ho bradáča, farba K/S, s PP. 
Odber možný koncom 
augusta. V čase odberu budú 
3x odčervené, zaočkované, 
začipované.
 0908 733 556          np - 700

 Hľadám ženu 
(od 60 rokov) na trvalý 
vzťah.
 0949 107 745         np – 699

 Predám horský bicykel, 
cena 25 €.  
 0944 716 066          np - 701

 Predám rozostavanú stav-
bu. Cena dohodou.
 0917 087 025         np -  703 

 Predám veľké a malé brá-
ny za traktor. Cena dohodou.
  0907 394 146         np - 704

 Predám chladničku (60 €), 
plynový sporák (60 €).
  0915 234 815        np - 705

np
-6

44

Viete, že 
90% chorôb 
zapríčiňujú 
ťažké kovy? 

Volajte, píšte. 
Miroslav Buša 

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

 R ô z n e
 Vykupujem 
staré kroje a šatky 
kašmírové, 
brokátové a štofky 
a odkupujem 
starožitnosti.  

  0908 627 952.       np – 422

 SOŠ Veľký Krtíš 
vyhlasuje obchodnú 

verejnú súťaž 
na prevádzkovanie 
bufetu a kávomatu. 

Viac na www.sos-vk.sk  
                                   np 691

np - 660 0904 354 594  

 Hľadám človeka na občasné práce v záhrade. Svoje 
ponuky s kontaktom a adresou nechajte v zalepenej obálke 
v redakcii POKROK                                                   np – 696

np - 640

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

 0948 262 007

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:
np - 638 0908 233 053

► Ponúkam rizikové pílenie stromov 
v blízkosti objektov pomocou 
lezeckej techniky 
► Po dohode možnosť 
odvozu vypíleného dreva
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O. Cífer, V. Krtíš 22
Š . Korbeľ, M. Krtíš 22
M. Mázor, V. Krtíš 20
A. Boľoš, V. Krtíš 19
M. Varholák ml., S. Ďarmoty 19
J. Nemčok, Záhorce 19
D. Sedlačková, D. Plachtince 18
T. Hrenák, V. Čalomija 18
P. Marčok, Senné 18
S. Mačuda, Dúbrava 16
P. Baláž, V. Krtíš 15
J. Macka, Záhorce 15
P. Mesároš, Sklabiná 14
K. Varanaiová, V. Krtíš 14
J. Košík, Čebovce 14
M. Penksa, V. Krtíš 14
J. Samson, Sklabiná 14
V. Furáková, M. Straciny 14
J. Pažitka, V. Krtíš 13
J. Kiss, Vinica 12
M. Mericová, Vrbovka 12
J. Pavlík, Lesenice 7
T. Rybár, V. Krtíš 6
Ľ. Matikovský, Obeckov 6
A. Mesároš, V. Krtíš 5
D. Fodor, V. Krtíš 5
I. Lukács ml., S. Ďarmoty 4
D. Hlinica, Kiarov 4
 P. Ádam, V. Krtíš 3
E. Ádam, V. Krtíš 3
L. Samson, Sklabiná 3

 Poradie tipovačky 
po neúplnom 2. kole

Napriek tomu, že od začiatku 
júla sme avizovali, že jesenná 
futbalová tipovačka začne už 
zápasmi Slovnaft Cupu, niekto-
rí tipujúci sa zapojili len do 
nášho druhého kola (1. kolo li-
gových súťaží), a preto je neú-
plné priebežné poradie veľmi 
rozmanité. Máme na to ale aj 
ďalšie vysvetlenia.
Slovnaft Cup sa riadi pravid-
lom, že ak proti sebe nastúpia 
mužstvá z rôznych líg, na 
domácom ihrisku hrá mužstvo 
z nižšej ligy. V mnohých zápa-
soch je preto favoritom hosťu-
júce mužstvo, ktoré hrá vyššiu 
ligu a malo by byť preto lepšie. 
To sa napokon výsledkovo po-
tvrdilo len v piatich z desiatich 

zápasov na prvom tikete. Muž-
stvo z vyššej ligy v riadnom 
hracom čase zdolal veľkokrtíš-
sky Baník, Jesenské a Olováry, 
dva zápasy sa skončili remízou 
(nerozhodne sa hralo v Tomá-
šovciach a H. Nemciach). Baník 
zároveň strelil tri góly, a tak po 
započítaní otázky za 2 body, ste 
v úvode našej tipovačky mohli 
nazbierať až 21 bodov. Nepo-
darilo sa to nikomu, no len 
jeden zápas neuhádol Š. Kor-
beľ z Malého Krtíša a vďaka 
zisku osemnástich bodov sa stal 
víťazom prvého kola. Gratulu-
jeme, balík plechoviek piva je 
už prichystaný v našej redakcii.
Prvé ligové kolo (druhé kolo 
našej tipovačky) je zatiaľ neú-

plné. Počasie znovu ukázalo 
svoju silu, letné búrky so sil-
ným dažďom spôsobili problé-
my aj v našom regióne, a tak sa 
do konca nedohrali štyri z de-
siatich zápasov. Výsledky tých-
to zápasov započítame do tipo-
vačky hneď ako spoznáme ich 
konečný výsledok. V šiestich 
riadne skončených zápasoch sa 
zrodili mierne prekvapenia, a 
preto je počet získaných bodov 
z tohto kola pomerne nízky. 
Zmeniť sa to môže ale po do-
hraní všetkých zostávajúcich 
zápasov. Môžeme naznačiť, že 
zatiaľ je na tom najlepšie M. 
Mázor, P. Marčok a J. Pavlík.
                                           -ŠK-

Poradie zamiešali najmä nečakané remízy

Po výhre nad Pliešovcami boli 
druhou pohárovou prekážkou 
Baníka futbalisti z Jesenského. 
Proti tomuto súperovi sme na-
stúpili aj v júnovej dohrávke 
sezóny, kedy sme na našom ih-
risku remizovali 1 : 1. Mužstvo 
domácich ale rovnako tak pre-
šlo obmenou, posilnilo sa o hrá-
čov z Tornale či Fiľakova a v V. 
lige bude pomýšľať na čo naj-
vyššie umiestnenie. Baník pri-
šiel na zápas bez niekoľkých 
stabilných hráčov základnej zo-
stavy (Drienovský, Kukolík, 
Štefan, M. Nilaš, J. Havrila), no 
napriek tomu bola základná zo-
stava silná a široká ponuka 
náhradníkov. Hostia očakávali, 
že na malom, výborne pripra-
venom ihrisku sa odohrá množ-
stvo osobných súbojov a že do-
máci na súpera vybehnú hneď 

od začiatku. Predpoklady sa 
naplnili, domáci povzbudzova-
ní miestnymi fanúšikmi mali 
silný nástup, no bez vážnejších 
príležitostí. Tie neprišli ani v 
ďalšom priebehu prvého polča-
su, keď hru naplno ovládol 
Baník. Po góle volala najmä 
šanca Kadiša i výborné strely 
Ádama a Nilaša, ktoré domáci 
brankár končekmi prstov vyra-
zil na roh, resp. brvno. Gólman 
Baníka Zemenčík priame ohro-
zenia jeho brány riešiť nemu-
sel, no pre nebezpečné centre a 
kolmice do pokutového územia 
bol neustále v strehu a s každou 
situáciou si poradil. Domáci 
boli zaskočení rýchlou hrou Ba-
níka, no gól hosťom v prvom 
polčase nepriniesla žiadna zo 
sľubne sa rozvíjajúcich akcií. 
Naopak, z ničoho nič sa z gólu 

radovali domáci. Na polovici 
ihriska bol odpískaný „faul“, 
štandardku obrana Baníka od-
vrátila, no lopta sa znovu do-
stala k osamotenému hráčovi 
stojacemu 7 metrov od brány a 
ten nekompromisne zakončil k 
ľavej žrdi. Baník tento gól za-
skočil a na skvelé tempo už v 
priebehu zápasu nenadviazal. 
Smolný moment prišiel aj po 
zmene strán, keď zle zahrané 
autové vhadzovanie sa dostalo 
na kopačku domáceho hráča, 
ktorý loptu z kraja ihriska, z 30 
metrov len odkopával, no lopta 
zapadla za Zemenčíka. Výbor-
nú šancu neskôr zahodil Nilaš, 
ktorý mieril centimetre od žrde 
Jesenského. Následné strieda-
nia nepriniesli želaný efekt, 
pološance Baníka odvrátila 
domáca obrana. Tretí gól padol 
následne z protiútoku, do otvo-
renej obrany Baníka. Zápas 
mal vysoké tempo, množstvo 
osobných súbojov na osi ihriska 
i na jeho krajných vertikálach 
a diváci videli mnoho tvrdých, 
väčšinou férových zákrokov. 

Futbalisti Baníka ďakujú fanú-
šikom, ktorí ich prišli do Jesen-
ského povzbudiť, no bohužiaľ, 
atraktívny súper - MFK Dukla 
B. Bystrica do V. Krtíša tento 
rok nepricestuje. Tréner A. 
Mesároš ale má na čom stavať, 
zápas s krutým výsledkom uká-
zal i pozitíva. Cieľom ďalších 
týždňov bude vyhrávať ligové 
zápasy.                                  -ŠK-

Domáci vyťažili z minima maximum 

 FK Jesenské – MFK Baník Veľký Krtíš 3 : 0 (1 : 0)

Rozhodovali Marek Antalík, Michal Fábry a Denis Kuchár pred 
120 divákmi. Góly: Kókai (36´), Bial (69´), Rubint (72´). Zostava 
Baníka: M. Zemenčík – M. Greguš (72´ L. Amann), D. Dobrocký 
(72´ M. Dudáš), A. Baláž, F. Matikovský (66´ M. Bariak) – K. 
Kadiš (72´ M. Maslaňák), Ľ. Koči, P. Nilaš (86´ R. Gallo), J. Matuš-
ka (K), P. Ádam – N. Havrila.

Nehoda pri Kocke 
V stredu 4. augusta došlo v širšom cen-
tre V. Krtíša k dopravnej nehode. Na 
križovatke pri OC KOCKA bola tesne 
popoludní prítomná i odťahová služba, 
ktorá odvážala žltý osobný automobil 
Alfa Romeo s krupinskou poznávacou 
značkou. Na mieste neboli prítomní ani 
hasiči a ani zdravotníci, a tak nehoda 
skončila pravdepodobne bez zranení. 
Dopravu na frekventovanej ulici riadili 
privolaní policajti.

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru a členovia Dobrovoľných hasičských zborov ob-
cí v BBSK zasahovali od nedeľného rána 1. augusta po pondelkové ráno v súvislosti s ne-
priaznivou poveternostnou situáciou celkom 15 - krát. Príslušníci OR HaZZ Lučenci zasaho-
vali  trikrát. Príslušníci z OR v B. Bystrici, Brezne, R. Sobote, V. Krtíši, Žiari n. Hronom a 
Zvolene mali po jednom zásahu. Išlo  prevažne o odstraňovanie po-padaných stromov z vozo-
viek štátnych ciest a miestnych komunikácií. Pri udalostiach zasahovali aj členovia obcí Bu-
šince, Valaská, Mýtna, Hronsek, Drábsko a Dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen. 
Celkom zasahovalo 28 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 28 členov Dobrovoľ-
ných hasičských zborov a bolo nasadených 9 kusov techniky Hasičského a záchranného zbo-
ru a 9 kusov techniky dobrovoľných hasičských zborov.

Po búrke zasahovali aj bušinskí dobrovoľníci

-zdroj: KR HaZZ BB-
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 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 

Tomáš Bartal
0949 788 582
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            Výsledky V. liga D
 Tisovec – B. n. Ipľom           3:0
Tomášovce – V. Krtíš            2:1
Vinica – Radzovce                 0:0
Opat. N. V. – Jesenské          1:4
Čebovce – Revúca                  2:1
Buzitka – Olováry                  1:5
Hnúšťa – V. Blh                       6:1

Výsledky IV. liga JUH 

Príbelce – Pliešovce             4:1
Detva – S. Ďarmoty             2:0
Č. Balog – Šalková                1:2 
Hajnáčka – Badín                 1:2
Zvolen – Málinec                  4:1
Poltár – Tornaľa                   3:0
B. Štiavnica – Medzibrod  1:0

    IV. liga JUH 

V. liga D 

1 Badín 2 2 0 0 9:1 6
2  Poltár 2 2 0 0 5:0 6
3 B. Štiavnica 2 2 0 0 4:1 6
4 Šalková 2 1 1 0 5:4 4
5 Pliešovce 2 1 0 1 9:5 3
6 Príbelce 1 1 0 0 4:1 3
7 Zvolen 2 1 0 1 5:3 3
8 Detva 2 1 0 1 2:2 3
9  Tornaľa 2 1 0 1 2:4 3

10 S. Ďarmoty 2 0 1 1 3:5 1
11 Medzibrod 1 0 0 1 0:1 0
12 Málinec 2 0 0 2 2:7 0
13 Hajnáčka 2 0 0 2 2:10 0
14 Č. Balog 2 0 0 2 1:9 0

1 Hnúšťa 2 2 0 0 8:1 6
2 Čebovce 2 2 0 0 5:2 6
3 Jesenské 2 1 1 0 4:1 4
4 Radzovce 2 1 1 0 4:1 4
5 Olováry 2 1 0 1 6:4 3
6 Revúca 2 1 0 1 4:3 3
7 Tisovec 2 1 0 1 3:2 3
8 Tomášovce 2 1 0 1 3:5 3
9 Vinica 2 0 2 0 0:0 2
10 Buzitka 2 0 1 1 2:6 1
11 Veľký Blh 2 0 1 1 2:7 1
12 V. Krtíš 1 0 0 1 1:2 0
13 Balog n. Ipľom 1 0 0 1 0:3 0
14 Opat. N. Ves 2 0 0 2 2:7 0

Mužstvo OFK nastúpilo na 
svoj štvrtý zápas v priebehu 
dvoch týždňov na pôde Bu-
zitky. Hneď od začiatku 
zápasu chceli olovárski 
chlapci odčiniť domácu pre-
hru v derby s Čebovcami a 
potvrdiť výborný výkon z 
pohárového zápasu s Badí-
nom. Od začiatku im futbal 
na výbornom trávniku v Bu-
zitke chutil. Už v 4.´ vyšla 
hosťom kombinácia, na kon-
ci ktorej bol Kupček, ktorý 
prestrelil bránu domácich. O 
šesť minút na to opäť na-
sledovala krásna kombinácia 
hostí – po osi Hriň – Fehér – 
Rácz, ktorý zakončil mimo 
brány domácich. Diváci 
videli v 16.´ opäť krásnu kom-
binačnú akciu, na konci kto-
rej bol vysunutý Fehér, no 
loptu z kopačky mu zobral 
brankár domácich.
Čo nevyšlo hosťom v pred-
chádzajúcich troch akciách, 
vyšlo im v 18.´, kedy Fehér z 

pravej strany našiel pred 
bránou voľného Hriňa, kto-
rý otvoril skóre zápasu – 0:1. 
Nová posila Olovár Čeřov-
ský (Čeči) vybojoval v strede 
ihriska loptu, ktorú posunul 
Fehérovi a ten našiel opäť s 
chuťou hrajúceho Hriňa. To-
ho strelu brankár domácich 
vyrazil, avšak na dorážku 
Kupčeka bol prikrátky – 0:2. 
Až v 33.´ vyšla domácim 
prvá vážnejšia akcia, avšak 
Déneš bránu hostí prestrelil. 
Do konca I. pol. si ešte Olo-
váry vypracovali niekoľko 
akcií, ktoré však skončili 
mimo brány domáceho 
brankára. 
Na začiatku II. pol. krásne 
vysunul Kamendy s chuťou 
hrajúceho Fehéra, ten v 48.´ 
nezadržateľne skóroval a 
upravil stav zápasu na 0:3. 
Domácej Buzitke sa podarilo 
v 66.´ z priameho kopu na-
streliť brvno. Od 67.´ do 76.´ 
hosťujúci hráči viackrát 

ohrozili bránu domácich, av-
šak bez gólového efektu. Do-
máci hráči v 76.´ pred 16-
tkou faulovali Hriňa a z 
priameho kopu Rácz vy-
mietol pravý roh domácej 
brány - 0:4.  Od 81.´ do kon-
ca zápasu Olováry zahrávali 
sériu rohov, pričom najmä 
hlavičky Goliana a Horvátha 
hrozili gólom. V 90.´ po ďal-
šom rohu Rácz nabil Ka-
mendymu, jeho strela sa od 
obrancu domácich odrazila 
ku Fehérovi a ten dal na 0:5. 
Už v nastavenom čase domá-
ci po rozohraní zo strehové-
ho kruhu vysunuli najlep-
šieho hráča domácich Miču-
du, toho v 16-tke zastavil 
brankár hostí a z nariadené-
ho pokutového kopu sám po-
škodený upravil skóre zápa-
su na konečných 1:5. Hráči 
Olovár v tomto zápase odči-
nili prehru spred týždňa a 
ukázali, že treba s nimi rátať 
na popredné pozície v tabuľ-
ke v V. Lige.  Olováry v ne-
deľu privítajú Hnúšťu.  

              - BRAŇO DANKO –

 1. FK Buzitka - OFK Olováry 1 : 5 (0 : 2) 

Olovárom reparát za Čebovce vyšiel dokonale 
Rozhodovali: Ondrej Belán; Góly: Olováry – Fehér 2, Hriň, 
Kupček, Rácz; Zostava OFK: Stieranka, Horváth, Régi, 
Lendvai, Kamendy, Golian, Hriň, Rácz, Kupček, Čeřovský, 
Fehér, náhr.: Kati, Kliment, Foldi, Máč. 

 TJ Vinohrad Čebovce - MFK Revúca  2 : 1 (1 : 0)  

Chmúrne prognózy sa našťastie zatiaľ nenaplnili 

Rozhodovali: Ján Fajčík;  Góly za Čebovce: Kliment (42.´), Pál 
(74.´); Zostava Čeboviec: Bojtoš, A. Balga, P. Balga, P. Oláh, Pál, 
Boros, Kiss, Mudroň, Jakab, Kliment, Szabó, náhr.: D. Balga, Bu-
benčík, R. Oláh, Kotian, Zolczer, M. Koncz, R. Koncz, Á. Očko. 

Zápas mal veľmi dobrú úro-
veň. Šance sa striedali na obi-
dvoch stranách. Na začiatku 
hostia trochu pritvrdili svoju 
hru, čoho výsledkom bolo vy-
lúčenie ich hráča po druhej 
žltej karte. Od tejto chvíle sa 
hra zmenila, nehralo sa už 
medzi bránami a iniciatívu 
prevzali Čebovce. Po niekoľ-
kých vynechaných šanciach, 
sa domácim predsa len pred 
koncom polčasu v 42.´podari-
lo skórovať. Po veľmi peknej 
akcii Mudroň vybojoval loptu 
a peknou prihrávkou vysunul 
Klimenta, ktorý dosiahol ve-

dúci gól Čeboviec.
Na začiatku druhého polčasu 
prekvapivo iniciatívu prevzali 
hostia. Vytvárali si aj gólové 
šance, z ktorých jednu – v 63.´ 
minúte – po zaváhaní domá-
cej obrany využili na strelenie 
svojho jediného a vyrovnáva-
júceho gólu v zápase. Čebov-
skí hráči sa spamätali a zistili, 
že zdatný súper z Revúcej sa 
len tak ľahko nevzdá.  Domá-
ci trochu zrýchlili hru, mali 
niekoľko šancí a v 74.´ po pri-
hrávke Jakaba a vyšachovaní 
súpera dal Pál vedúci gól Če-
boviec. Hostia sa stále nevzdá-

vali, bojovali a naďalej si zo 
zabezpečenej obrany vytvá-
rali rýchle protiútoky. Domá-
ci svojou umnou a taktickou 
hrou dotiahli zápas do víťaz-
ného konca. 
Po veľmi ťažkom a rozpači-
tom začiatku sezóny, keď bu-
dúcnosť čebovského futbalu 
bola na vážkach, hráči 
príjemne prekvapili. Ukázali, 
že chmúrne predpovede sa 
nemusia naplniť,  za čom im 
patrí vďaka od vedenia klu-
bu a rovnako sú im vďační aj 
diváci za to, že získali v dvoch 
zápasoch plný počet bodov a 
sú na špici tabuľky.

- Ing. ONDREJ CELLENG - 
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 JD Príbelce - TJ Tatran VLM Pliešovce 4:1 (3 : 1)  

Na svoj prvý domáci zápas v 
sezóne 2021/2022 nastúpili 
domáci hráči s jednoznačným 
cieľom - naplno bodovať. Už 
v 10.´ mohol Totkovič rozvl-
niť sieť Pliešoviec, no proti 
bol brankár Rabota. O päť 
minút neskôr skúšal pozor-
nosť hostí strelou Strapek, no 
neúspešne. Po peknej akcii v 
21.´ otvoril skóre domáci špil-

macher Mário Kurák - 1:0. 
Hostia udreli prvýkrát v 24.´ - 
priamy kop Malatinca bra-
vúrne zneškodnil Geregai. 
Prišla 37.´, keď po rohovom 
kope Strapeka a následnej 
hlavičke Cibuľu strelou z 
prvej upratal loptu do siete 
hostí domáci kapitán Ondrej-
kov - 2:0. Zdalo sa, že sa v pr-
vom polčase na výsledku už 

nič nezmení, no proti bol 
Strapek, keď jeho individuál-
na akcia bola bravúrne za-
končená nechytateľnou stre-
lou - 3:0. 
Druhý polčas sa niesol v du-
chu fair play, hralo sa prevaž-
ne na pliešovskej polovici ih-
riska. Taktické pokyny tréne-
ra Glucha si zobral za svoje 
hlavne skúsený Híveš, cez 

ktorého by v zápase neprešla 
snáď ani lokomotíva. Treba 
spomenúť, že sa hralo za ho-
rúceho počasia, čo sa odzr-
kadľovalo aj na fyzickej kon-
dícii hráčov. V 81.´ sa predsa 
len podarilo Príbelciam stre-
liť štvrtý gól, keď sa v zápase 
dvakrát presadil Kurák. Hos-
ťom sa podarilo v 89.´ Pur-
dekom znížiť na 4:1. Treba 
spomenúť, že zápas sa odo-
hral aj napriek svadobnému 
aktu v Pliešovciach, nakoľko 
na odohratie tohto duelu tla-
čil hlavne súper z Pliešoviec. 
O týždeň cestujeme na horú-
cu pôdu k ašpirantovi na po-
stup do III. Ligy -  Badínu. 
           -  FILIP CELLENG – 

,,Vymaľované“ bolo už v prvom polčase 
Rozhodoval: Juraj Žeriava; Góly: Kurák (21.´), Ondrejkov (37.´), Strapek (45.´), Kurák (84.´); 
Zostava Príbeliec: Geregai, Híveš, Ondrejkov, Klátik, Brašeň, Totkovič, Cibuľa, Dobra, Matikov-
ský, Strapek, Kurák, náhr.: Hazucha, Zachar, Melišík, Pavlovkin, Celleng, Tuček. 

 MFK Detva - FK Slovenské Ďarmoty 2 : 0 (1 : 0)  

Futbalisti S. Ďarmôt cestova-
li ku súperovi do Detvy, kto-
rý nás v minulej sezóne doma 
prekvapil, s úmyslom odčiniť 
domácu prehru. Domáci od 
úvodu zatlačili hostí na ich 
polovicu, no bez gólového 
efektu. Štandardka Vandor-

nyika v 7.´ tesne minula 
Konczovu hlavu. Roh domá-
cich v 8.´ Kaczorek reflexívne 
vyrazil. Domáci sa ujali ve-
denia v 18.´, keď po individu-
álnej akcii útočník zasunul 
loptu do brány popri vy-
biehajúcom Kaczorekovi – 

1:0. Po centri Tótha v 37.´ 
brankár súpera chytil Lu-
kácsovu hlavičku. Polčas 
skončil pre domácich 1:0. 
V II. pol. sa hra väčšinou 
prelievala zo strany na stra-
nu. Šance Lukácsa, Mravíka 
a Pétera zostali trestuhodne 

nepremenené. Kršica v 68.´ 
potiahol loptu, po prerušení 
obrancom z prvej volil Péter 
zakončenie -  domáci bran-
kár len s námahou vytlačil 
loptu z vinkľa. Mravíka v 
74.´ vystriedal Ch. Ďörď. Po 
vymyslenom faule v 90.´ 
skončila štandardka z 18-tich 
metrov v Kaczorekovej sieti 
– 2:0. Domáci ukázali väčšiu 
túžbu po víťazstve, šance 
hostí zostali trestuhodne ne-
premenené a S. Ďarmoty 
odišli z Detvy bez bodu.   
                 -  JOZEF ĎÖRĎ  - 

Slovenské Ďarmoty body nepriviezli 
Rozhodovali: Martin Holas; Zostava S. Ďarmôt: Kaczorek, Horváth, Krišica, Koncz, Csillik, 
Tóth, Lukács, Vandornyik, Očko, Péter, Mravík, náhr.: Ch. Ďörď, Berec, Vlkolenský, Holub.

Baník prišiel k ambiciózne-
mu nováčikovi s jasným cie-
ľom - bodovať. Tréner Mesá-
roš tomu podvolil aj taktiku 
a so svojim mančaftom sa 
snažil o ofenzívnejšie poňatie 
hry s dvomi útočníkmi. Ofen-
zívne naladení nastúpili do 
zápasu aj domáci už od prvej 
sekundy zápasu. Úvod vyšiel 
lepšie nováčikovi, postupne 
iniciatívu prebrali hostia. Gól 

mal na hlave Bariak, no chý-
bala mu väčšia razancia a 
brankár stihol loptu zachytiť 
na čiare. Adresáta nenašli ani 
Gregušove nahrávky z dob-
rých pozícií. Hru Veľkokrtí-
šanov znepríjemňovali domá-
ci tvrdými zákrokmi najmä v 
strede ihriska, no hlavný ar-
biter nenašiel cit v rozhodo-
vaní ani na konci úvodného 
dejstva a karty rozdával pod-

ľa želania domácej tribúny. 
Zemenčík prvú vážnu 
príležitosť zneškodnil, no v 
40.´ ho prekonal priebojný 
domáci útočník, ktorý sa cez 
Baláža dostal na hrane regu-
lárnosti. V závere polčasu sa 
zranil Ádam, ktorého vys-
triedal Kukolík. Druhý pol-
čas začali aktívne hostia, 
Havrila však dobré príleži-
tosti nevyužil. Druhý gól do-
mácich prišiel z čista-jasna, 
slabší moment v zápase si 
vybral Zemenčík. Následne 
hostia prestriedali, hra sa 
zmenila a po aute Maslaňáka 
a spolupráci Havrilu s Mati-
kovským strelil krásny gól 

Nikolaj Havrila. Domáci hru 
už kúskovali, odkopávali lop-
ty, nepríjemne faulovali a 
hlavný arbiter mal nad tými-
to nefutbalovými prvkami 
privreté oči. V 16-ke domá-
cich neskôr zaváhal aj strie-
dajúci Matikovský, na jeden 
gól Havrilu už nenadviazal 
nikto. Priemerný výkon Ba-
níka na body nestačil, v záve-
re zápasu sa už 85 predchá-
dzajúcich minút napraviť ne-
podarilo. 
O prvé body novej sezóny 
Baník zabojuje v nedeľu na 
domácom ihrisku proti Vi-
nici, už aj s navrátilcami 
Drienovským a Nilašom. 
 
       – Mgr. ŠTEFAN KOČI -

 TJ Slovan Tomášovce - MFK Baník Veľký Krtíš 2 : 1 (1 : 0) 

 Gól prišiel neskoro
Rozhodovali: Norbert Pelle; Góly Baník: Zostava Baníka: Ze-
menčík, Greguš, Dobrocký, P. Nilaš, Baláž, Ádam, Ľ. Koči, 
Bariak, Matuška, N. Havrila, Kadiš, náhr.: Kukolík, Maslaňák, 
Dudáš, Štefan, Matikovský, J. Havrila, Amann, Š. Koči. 
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(90.´); H – M. Kováč (37.´), Š. 
Kováč (41.´); Zostavy: D – A. 
Bablena, Galamb, R. Bablena, 
Horváth, Herceg, Botoš, Zem-
čík, Oláh, Jakubec, Rácz, 
náhr.: Tóth, Botoš, Lukáč, An-
drisík, R. Oláh; H – Mišt, R. 
Červenák, Brindza, Velebný, 
Korpáš, J.  Červenák, Stan-
kovič, Š. Kováč, Suchý, M. 
Kováč, náhr.: Bartko, Droz-
dík, Ľ. Kováč, Santoris. 
Domáci nastúpili na zápas s 
odhodlaním potvrdiť tri body 
zo súperovho ihriska. Hneď v 
úvode začali nátlakovou hrou, 
z ktorej pramenili dva krásne 
góly. Po druhom góle domáci 
poľavili v pozornosti a zrazu 
bolo polčasových 2:2.
Do druhého polčasu vstúpili 
Bušince s odhodlaním zvíťaziť 
a podriadili tomu všetko. Hostí 
skoro k ničomu nepustili, kon-
trolovali hru a hrali kombi-
načný futbal, z čoho pramenili 
ďalšie tri góly a tak bol koneč-
ný stav 5:2. Domáci podali 
kvalitný výkon, ale opäť vy-
pustili dvadsať minút zápasu, 
čo sa im nabudúce môže vy-
pomstiť. Práve preto musia 
popracovať hlavne na koncen-
trácii a sústredení sa na hru 
počas celej hry. Hostí chválime 
za korektný zápas a sympatic-
ký výkon a prajeme mladému 
mužstvo veľa šťastia do ďal-
ších zápasov. 
       - TIBOR RÁCZ – 

 OFK Želovce 
- TJ Nenince 
1 : 1 (1 : 1) 

Úporná  horúčava 
priniesla remízu  

Rozhodovali: Zaťko, Ďurčov, 
Ďuriš; Góly: D – Filip (35.´), H 
– Klinko (2.´); Zostavy: D – 
Rusnák, Fedeš, Hlinica, R. 
Turčina, Bača, Řehák, Merica, 
Andok, Sabó, Filip, Mátyás, 
náhr.: Rybár, Suchánsky, 
Holoda, Bertók, Bavko, Krajč; 
H – Molnár, Gerbáč, Vido, 
Sztrigán, Sliacky, Klinko, 
Gemer, Lörinc, Gemer, Zaho-
rec, Petrovský, náhr.: Nagy, 
Varga, Kollár, Kati, Görög. 
Hostia sa pustili odvážne do 
súpera a po chybe v domácej 
obrane viedli už v 2.´ gólom 
Klinka 0:1. Želovčania skóro-
vali kapitánom Filipom v 35.´, 
ktorý pridal vyrovnávajúci gól 
strelou z hry z dvadsiatich 
metrov. Za zmienku v prvom 
polčase ešte stojí strela Saba z 
20 m do brvna brány súpera. 
V druhom polčase mali zá-

sluhu na tom, že sa skóre ne-
menilo obidvaja brankári. 
Mužstvá sa rozišli po hre v 
horúcom počasí so spravodli-
vou remízou.  
            – JAROSLAV FILIP - 

 TJ Slovan Modrý 
Kameň - FK Lesenice 

3 : 0 (2 : 0) 

Kultúrna akcia aj zápas 
dopadli na výbornú  

Rozhodovali: Zolczer, Szabó,  
M. Balga; Góly: D – Varholák 
(27.´), Vlačuha (31.´), Adam 
(74.´); Zostavy: D – Černoch, 
Kuchársky, Klátik, Zachar, 
Kurec, Režňák, Adam, Varho-
lák, Vlačuha, Špaldoň, Mózer, 
náhr.: Hodási, Laššan; H – 
Gyeneš, Kollár, Varga, Cel-
leng, Pavlík, Petrovič, Jánoš-
ka, Husár, R. Babka, Varga, 
Kollár, náhr.: Dudáš, Balga, 
Strihó, Villám, Petrezsely, Gal-
čík, Nagy. 
Po vydarenej sobotňajšej mo-
drokamenskej akcii Leto-
hranie, nastúpili domáci hráči 
na zápas s Lesenicami odhod-
laní nepustiť tri body z domá-
ceho ihriska. Ich zámer sa im 
podaril vďaka disciplinovanej 
hre, a tak si 3 body pripísalo 
mužstvo z mestečka pod 
hradom. 
- Ing. MÁRIA BEDNÁROVÁ-

 TJ Stredné Plachtince 
– OFK Dačov Lom 

0 : 5 (0 : 1) 

Zaslúžené víťazstvo hostí
 
Rozhodovali: M. Balga, Szabó, 
Zolczer; Góly: H – Priškin (2. 
´), Jambrich (51.´, 74.´ a 87.´), 
Vozár  (82.´- vlastný); Zostavy: 
D – Lenárt, Uhrin, Vozár, An-
dok, Virág, Parkáni, Weisen-
pacher, Holovic, Marčok, 
Mesároš, Knopp, náhr.: Kad-
lec, Stankovič, Vyhrabáč; H – 
Veľkov, Židík, Zuzin, Turan, 
Oláh, Melaga, Jambrich, Pri-
škin, Tomajka, Chovan, Ku-
bolek, náhr.: Remiar, Cesnak, 
Stankovič. 
V domácom mužstve oproti 
minulotýždňovej zostave došlo 
až ku šiestim vynúteným zme-
nám. To sa samozrejme odzr-
kadlilo na zohratosti a kvalite 
mužstva. Snahu domácim fut-
balistom odoprieť nemožno, 
no kvalita bola na strane hostí 
a z Plachtiniec si odviezli 3 
body. Domácim futbalistom 
nič iné nezostáva, len na  sebe 
pracovať a veriť v to, že ča-

som a tréningovou morálkou to 
bude lepšie. Ďakujeme domácim 
aj hosťujúcim fanúšikom, ktorí 
aj v takomto nezvyčajnom čase 
prišli povzbudiť svoje mužstvá. 
         - MILAN MIKUŠ – 

 TJ Družstevník 
Sklabiná - TJD Príbelce B 

8 : 0 (4 : 0)

Sklabinčania boli pri 
streleckej chuti 

Rozhodovali: Ďurčov, Zaťko, 
Ďuriš
Góly: D – Černík (5.´, 14.´, 31.´) 
Longauer (10.´), Buris (51.´, 70´), 
P. Kováč (53.´), Zošák (85.´)
Zostavy: D – Buris, Žingor, Ger-
báč, Fülöp, Oláh, Longauer, Šar-
pataky, Žingor, Repa, Černík, R. 
Kováč, náhr.: P. Kováč, Buris, 
Horváth, Kakoš, Zošák; H – Tu-
ček, Kliment, 
Pavlovkin, Vlkolenský, Bulin, 
Híveš, Matikovský, S. Balga, S. 
Celleng, Čierny, D. Ubrankovič, 
náhr.: P. Vlkolenský, K. Balga, 

L. Vlkolenský, R. Ubrankovič, S. 
Celleng. 

Sklabiná hrala oslabená o dvoch 
hráčov, ktorí boli disciplinárne 
potrestaní, čo sa na hre nepreja-
vilo. Berkyho v útoku zastúpil 
Janko Černík, ktorý dal tri góly. 
Domáci otvorili skóre v 5.´ gó-
lom Černíka. Po samostatnom 
úniku v 10.´ Longauer strelil gól 
– 2:0. Po nezištnej prihrávke v 
14.´ R. Kováča Černík streli svoj 
druhý gól. Rovnaká situácia sa 
zopakovala v 31.´- 4:0. 
Druhý polčas začali domáci ná-
porom a Buriš v 50.´pridal piaty 
gól. Po rohovom kope v 53.´ P. 
Kováč prestrelil brankára a zvý-
šil už na 6:0. Po krásnej prihráv-
ke Repu v 59.´ Buris strelil svoj 
druhý gól – 7:0. Po vysunutí lop-
ty od Horvátha Zošák pridal po-
sledný gól zápasu 8:0. Zápas sa 
hral za horúceho počasia, ale do-
máci chlapci ukázali, že vedia a 
chcú futbal hrať, za to ako aj za 
pekný výsledok v zápase im ve-
denie klubu ďakuje. 

            - PAVEL ČERNOCH –
 

(Dokončenie zo str. 3)
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 TJ Sokol Opatovská Nová Ves - FK Jesenské 1 : 4 (1 : 2) 

Nevydarený zápas domácich 
Rozhodovali: Roman Markovič, st.; Gól za Op. N. Ves – 
Višniar; Zostava TJ Sokol: Hudec, Berecký, Mihálik, 
Török, Buriš, Kováč, Horváth, Toman, Višniar, Klacso, E. 
Krupčiak, náhr.: Očovský, Tóth, Petrus, Račko. 

Domáci  nastúpili na zápas 
so zámerom napraviť si 
chuť po prehre v Revúcej. 

Prvý polčas sa začal v réžii 
domácich, ktorí začali krás-
nou akciou, ktorú zakončil 

 FO Malé Zlievce 
- FK Záhorce  0 : 3 (0 : 1) 

Hostia si pricestovali 
pre tri body

Rozhodovali: Dobos, Zolczer, 
Gondáš; Góly: H – Novák 
(24.´), Filip (54.´, 81.´); Zostavy: 
D - Goron, P. Oláh, Mika, R. 
Oláh, J. Oláh, Butor, Čatloš, 
Vámoš, Dibala, Strenátka, 
Janíček, náhr.: J. Filkus, Gon-
dáš, M. Filkus, Kulich, Križan, 
Šaranko; 
H – Pohánka, György, Karasy, 
Koštial, Kvanda, Rég, Novák, I. 
Filip, Zatyko, Šoltys, I. Filip, 
náhr.: Kanát, Šoltés, M. Filip, 
Rég, M. Šoltýs, Lalík. 
Zápas začínal v Malých Zliev-
cach v netradičnom čase. Do-
máci nastupovali po obecných 
oslavách nie v najlepšej zostave. 
Skóre otvoril v 24.´ hosťujúci 
Novák. Hostia mali hernú pre-

vahu počas celého 1. pol., ale 
nedokázali využiť už žiadnu 
šancu.  V 54.´ zvýšil I. Filip na 
0:2. Hostia ešte pridali v 
81.´,,poistku“ a uzavreli skóre 
na 0:3. Domáci pohrozili len 
občasne, a tak si hostia odniesli 
zaslúženú výhru. Ďakujeme 
všetkým hráčom a rozhodcom 
za férovú hru a korektné rozho-
dovanie. 
   - Bc. MIROSLAV FILKUS – 

 TJ Družstevník K. Kosi-
hy - TJ Prameň D. Strehová 

0 : 2 (0 : 2) 

Traja seniori sú stálou
 oporou mužstva  

Rozhodovali: Ďuriš, Ďurčov, 
Zaťko; Góly: Švonavec 20 , , 
Kollár 34; Zostavy: D – Toth, 
R. Balla, Kotian, Dovičin, Pova-
ľač, Pixiades, Nászali, Horny-
ák, Petrovič, Z. Balla, Híveš, 

náhr.: Vráblik, T. Tóth; H – Br-
na, Turán, Bartko, Kminiak, 
Švonavec, Hudec, Sokol, Traj-
teľ, Weisenpacher, Matúška, 
Kollár, náhr.: Javorský, Koš-
tial, Hriň, Hegedüš, Drozd, 
Malatinec. 
Domáci privítali hostí na per-
fektne pripravenom ihrisku. 
Prvý polčas prevzali na svoje 
kopačky iniciatívu hostia, čoho 
výsledkom boli strelené dva gó-
ly, ktoré - ako sa neskôr ukáza-
lo - rozhodli o celom zápase. 
V druhom polčase už diváci gól 
nevideli, domáci hráči sa síce 
snažili o skorigovanie výsledku 
z ojedinelých akcií. Podarilo sa 
im zo štandardnej situácie 
trafiť aj brvno brány hosťujú-
ceho brankára, no gól nepadol 
a zápas sa už len dohrával. Do 
zápasu dobre zapadla rozhod-
covská trojica.   
Vedenie domáceho mužstva 
ďakuje trom hráčom, ktorí na-
priek svojmu veku sú stálymi 
oporami mužstva. Potvrdilo sa 
to aj v tomto zápase, kedy by sa 
bez ich pôsobenia domáceho 

mužstvo určite nezaobišlo, za čo 
im patrí veľká vďaka! 
Blahoželáme nášmu spoluhrá-
čovi Tomášovi Tóthovi a jeho 
manželke Aliz pri príležitosti 
uzavretia ich manželstva. Pra-
jeme im veľa veľa  lásky a 
zdravia!
      - Ing. RICHARD BALLA – 

 FK Bušince 
- TJ Partizán

 Hrušov 5 : 2 (2 : 2) 

Potvrdili tri body 
z minulého zápasu 

Rozhodovali: Szabó, M. Balga, 
Ďuro; Góly: D – Horváth (20.´, 
63.´), Herceg ´(30.´, 73.), Botoš 

Za pekného futbalového po-
časia privítali domáci súpera 
z Radzoviec, ktorému patril 

prvý polčas. Radzovčania 
boli herne lepší ako domáci, 
no nepodarilo sa im pre-

konať skvele hrajúcu domá-
cu obranu. Domáci si, na-
opak, šance vytvárali mini-
málne. 
V druhom polčase sa situácia 
obrátila, Viničania hrali lep-
šie, mali viacej možností na 
strelenie gólu. Posledných 

pätnásť minút zápasu sa 
hralo na jednu – hosťujúcu 
bránu. Brankár Národa mal 
však svoj dobrý deň a všetky 
šance domácich s prehľadom 
vychytal. Hoci bol zápas 
tvrdý, herne pekný a nepadol 
ani jeden gól, domáci fanúši-
kovia môžu byť na svoje 
mužstvo právom pyšní. Do 
zápasu dobre zapadla aj roz-
hodcovská trojica. 
        - PETER JÁMBOR – 

 ŠK Vinica - OŠK Radzovce 0 : 0  

Aj keď bol zápas bez gólov, potešil divákov
Rozhodovali: Richard Bálint; Zostava Vinice: Kalmár, Nagy, 
Pobori, Súth, Ohajda, Fabián, Antal, Szita, Korbeľ, Kahancz, 
Czibulya, náhr: Skabella, Halko, Segeč, Nagy, Volkovics, Zó-
lyomi.

 MŠK Tisovec - TJ Ipeľ Balog nad Ipľom   3 : 0 (0 : 0) 

Bez šiestich hráčov základnej zostavy 
Rozhodovali: Erich Kaliňák; Zostava Balogu n. Ipľom: Benko, Radoš, Smiknya, G. Gyurász, P. 
Gyurász, Orem, Nedeľa, G. Török, Radoš, O. Krupčiak, Mics, náhr.: A. Török. 

Futbalisti Balogu nad Ipľom 
vycestovali na súperov trávniku 

v značne oklieštenej zostave 
(štyria hráči boli na dovolenke 

a dvaja nenastúpili na zápas 
kvôli zraneniu.) Na zápas muse-

li nastúpil dorastenci a traja 
brankári, z ktorých si dvaja 
vyskúšali pozície útočníkov. 
V prvom polčase sa hosťom 
darilo držať tempo so súpe-
rom, no v druhej časti hry 
kondične ,,odišli“ a od 49.´ po 
60.´  inkasovali tri góly. 

         - JOZEF STRIHO – 

Višniar – 1:0. Po góle domá-
ci prestali hrať a kvôli vlast-
ným chybám inkasovali dva 
góly. 
V druhom polčase domáci 
nevyužili svoje šance a hos-
tia práve naopak vyťažili z 
minima maximum a strelili 
dva góly. 
       - ROLAND ZÖLLEI - 

6. liga

6.LIGA

1 D. Strehová 2 2 0 0 9:3 6
2 Bušince 2 2 0 0 10:6 6
3 Záhorce 2 2 0 0 5:1 6
4 Želovce 2 1 1 0 4:2 4
5 Nenince 2 1 1 0 4:3 4
6 Sklabiná 2 1 0 1 9:2 3
7 Dačov Lom 2 1 0 1 7:3 3
8 K. Kosihy 2 1 0 1 3:2 3
9 M. Kameň 2 1 0 1 6:7 3
10 S. Plachtince 2 1 0 1 3:5 3
11 Lesenice 2 0 0 2 4:8 0
12 Hrušov 2 0 0 2 3:8 0
13 M. Zlievce 2 0 0 2 0:6 0
14 Príbelce B 2 0 0 2 0:11 0

(Pokračovanie na str. 4)


