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Primátorka a poslanci MsZ, 
ako hlavní organizátori Leto-
hrania, sa najviac obávali, či vr-
tošivé a extrémne počasie v ten-
to deň ,,D“ vydrží. Ako sa zdá, 
a potvrdila to aj kultúrna refe-
rentka mesta Mgr. Katka Špal-
doňová, Modrokamenčania sa 
zrejme dosť a dobre modlili, 
pretože  počasie bolo až do 
ukončenia podujatia priam 
ukážkové – letné, slnečné, horú-
ce. Ibaže pre deväť niekoľko-
členných zmiešaných družstiev 
nad rozhorúčenými kotlami s 
rôznymi druhmi guľášov moh-
lo byť dokonca neznesiteľne 
horúce. Z priamych stretnutí s 
nimi, aj z fotografií však vidieť, 
že s úsmevom a dobrou nála-
dou zvládli aj dvojnásobnú 
horúčavu. Guľáš sa ako jedlo 
môže zdať byť na prípravu je-
dnoduché. Má to však tiež svoje 
pravidlá. Hoci by si niekto mo-
hol myslieť, že stačí do kotla 
všetko pohádzať a variť, nie je 
to celkom tak. 
Nad tým, aby sa do neho dostali 
správne ingrediencie v správ-
nom pomere v M. Kameni do-
hliadali vedúci jednotlivých tí-

mov: za futbalistov Jaroslav 
Horn; za poslancov Miroslava 
Lavičková; za stolný tenis Ivan 
Vaškor, za Majere Terézia Var-
gová; za starostov Eva Cinkoto-
vá; za Mladé pušky Matej 
Knápek; za ZŠ s MŠ Angelika 
Adamová; za hasičov Žofia Hu-
decová  a za ZO SZŤP  Magda-
léna Pihuličová. Títo si potom 
aj vypočuli verdikt  poroty v 
zložení Ing. Ladislav Malík, 
Ing. Miroslav Hudec a Marián 
Knápek, ktorá mala neľahké 
rozhodovanie. Guľášmajstri, 
pretože po tejto sobote si tento 
titul určite právom všetci za-
slúžia a nielen prvé tri tímy, 
lebo každé družstvo okrem 
klasicky známych surovín do 
svojej váry dalo nielen svoje 
špeciality, ale aj čosi navyše. 
Radosť urobiť radosť niekomu 
inému z pôžitku, keď sa do-
stanú k slovu chuťové pohári-
ky. Nikto sa nezačudoval, že po 
vyhodnotení súťaže sa po tejto 
špecialite letných osláv len tak 
zaprášilo. 
Po všeobecnom občerstvení 
mohol začať kultúrny pro-
gram. Organizátori ho rozdelili 

do jednotlivých hodinových 
blokov tak, aby si na svoje prišli 
milovníci rôznych žánrov, aj 
rôzne vekové skupiny obyva-
teľstva. Najskôr príjemnú 
sviatočnú atmosféru osláv 
navodili členovia z Folklórneho 
súboru Prameň z Dolnej Stre-
hovej. Mestom zneli ľúbozvuč-
né  aj rezké piesne spod Poľa-
ny, kde má mnoho členov 
Prameňa svoje korene. 
Diváci sa nestihli čudovať, ako 
dievčatá zo súboru šikovne pre-
pletali v tanci štíhlymi nôžkami 
a takisto obdivovali všetkých 
účinkujúcich, že napriek veľkej 
horúčave vydržali poobliekaní 
do krásne vyšívaných krojov a 
dokázali oduševnene tancovať, 
hrať a spievať. Pesničkohry 
pre deti v podaní Mira Jila uví-
tali malí aj väčší detskí návštev-
níci a hlavne ich rodičia, preto-
že sa ich drobizg dobre vyšantil. 
Najznámejšia slovenská svokra 
Gizka Oňová zase dokázala, že 
stále dokáže zabaviť mladšiu aj 
staršiu generáciu divákov, pre-
tože veľa piesní si diváci nôtili 
spolu s ňou. Dokonca sa s ňou 
chceli odfotiť nielen tí skôr 
narodení, ale aj mladí muži, 
ktorým by mohla aj reálne byť 
aj  svokrou. 
Po Gizke patrilo pódium Mar-
tinovi Harichovi - jednému z 
najaktívnejších slovenských 
hudobníkov novej generácie, 
ktorý odštartoval kariéru v 
Československej Superstar.
Martin má nielen zaujímavú 
tvorbu, ale tak isto aj pestrý a 
zaujímavý život. Úspechy zaží-
val nielen na domácej hudobnej 
scéne, ale aj v zahraničí a v 
roku 2016 sa dostal dokonca do 

semifinále The British X-Fac-
tor, kde mu za jeho výkon tlies-
kal porotca Simon Cowell. Aj 
na Lipovom námestí mu tlies-
kali za jeho výkony stovky ľu-
dí. Po M. Harichovi prišiel zlatý 
klinec programu – rocková 
kapela Nocadeň, ktorú 25.12. 
1997 v Košiciach založili bratia 
Rasťo a Robo Kopinovci. Keď 
spustili Architektov šťastia ale-
bo Havrana – spievala s nimi 
väčšina prítomných a pani pri-
mátorka si ich išla vypočuť aj 
so svojou kultúrnou referent-
kou Katkou, ktorá mimocho-
dom krásne spieva, priamo pod 
pódium. 
Túžobne očakávané žrebovanie 
tomboly patrí ku každej dobrej 
slávnosti, a aj v M. Kameni 
čakali desiatky hodnotných 
cien na svojich majiteľov. Pri 
žrebovaní každý divák silno 
stískal svoj lístok v ruke v 
nádeji, že je iste výherný. Hoci 
mali mnohí pocit sklamania, že 
odišli naprázdno (počet divá-
kov bol predsa len oveľa vyšší), 
nakoniec sa s tým každý 
zmieril. 
K dobrej nálade dopomohla aj 
hudobná skupina Detvaband a 
Modrokamenčania aj cezpoľní 
sa pri ich vystúpení dobre 
bavili – spievali a tancovali, nie-
ktorí ešte aj o druhej hodine rá-
no krúžili okolo bývalej fontán-
ky na námestí. Ako keby si 
ľudia chceli vynikajúcu atmo-
sféru vychutnať do poslednej 
kvapky, resp. minúty a dokonca 
o to viac, o čo intenzívnejšie im v 
mozgu bliká kontrolka, že ako 
dlho toto uvoľnenie potrvá? 
Modrokamenské letohranie do-

Po mesiacoch nútenej koronovej izolácie si ľudia v obciach, mestách aj mestečkách užívajú voľnosť a 
možnosť ísť do spoločnosti za kultúrnym, spoločenským a športovým vyžitím. Sú uvoľnení a šťastní, 
že sa môžu opäť stretnúť s priateľmi a známymi, že mohli zase vyjsť do spoločnosti, pretože človek je 
tvor spoločenský. V  tomto duchu sa niesol aj slávnostný príhovor primátorky Modrého Kameňa Ing. 
MÁRIE BEDNÁROVEJ, mesta, či skôr mestečka s prívlastkami hradné, či gaštanové – Modrého 
Kameňa na oslavách, ktoré dostalo podľa nej príznačný názov  

MODROKAMENSKÉ LETOHRANIE 
              dopadlo na výbornú 

1. Pri otvorení  Letohrania primátorke Ing. Márii Bednárovej 
sekundoval a celým programom sprevádzal Milan Krnáč zo 
Zvolena, člen divadla Zelienka. 
2. Družstvo Hasičov sa ohňa spod kotlanky nebálo...
3. FS Prameň Dolná Strehová nositeľ a šíriteľ folklóru, ktorý 
nechýba ani na jednom podujatí v mestách či obciach. 
4. Z ceny za najlepší guľáš sa tešilo družstvo Mladé pušky. 
5. Maskoti zo Steetfood Veľký Krtíš Jána ,,Jaja“ Budaja.  
6. Nežnejšie pohlavie družstva starostov vľavo Eva Cinkotová a 
vpravo Mgr. Gabriela Hudecová (D. Strháre) očarili super guľá-
šom aj krásnym vyšívaným ustrojením z firmy Vitex Čebovce. 
7. Ing. Ivan Vaškor so svojim asistentom pri varení. 

8. Porota zľava Marián Knápek, Ing. Miroslav Hudec a Ing. Ladi-
slav Malík mala neľahkú úlohu, aby vybrala ten naj guľáš. 
9. Na podujatí sa stretli celé rodiny – ako na foto rodinka Bérová 
(vľavo) a  Mondoková (vpravo). 
10. Atmosféra bola úžasná a užívali si ju aj najmenší.  
11. Zástupcovia všetkých súťažných družstiev vo varení guľáša.  
12. Zlatý klinec programu rocková kapela Nocaadeň.  
13. S najznámejšou svokrou sa odfotila aj Eva Cinkotová  a Mag-
daléna Pihuličová.  
14. Kultúrna referentka mesta Mgr. Katarína Špaldoňová s 
moderátorom Milanom Krnáčom, ktorý sa podieľal aj na jej 
videoklipe. 

(Pokračovanie  na str. 4)
Texty ku fotografiám na strane 2 

Ing. MÁRIA BEDNÁROVÁ
Modrý Kameň, maličké mestečko, je nielen druhým najmenším 
mestom na Slovensku, ale aj druhým mestom v okrese Veľký Kr-
tíš. Modrokamenčania žijú prevažne v domoch, ktoré sú v úzkych 
a strmých uličkách pod hradom. Novousadlíci našli svoj domov 
tiež vysoko nad námestím v nových moderných domoch v lokalite 
Majere. Väčšina z nich v siedmy augustový deň zišla dole na Lipo-
vé námestie, ktoré sa stalo od sobotného predpoludnia, keď si tu 
súťažné družstvá rozložili kotly na guľáše, až po popolnočnú 
nedeľnú diskotéku, centrom veľkej kultivovanej zábavy. Podujatie 
nieslo v názve hranie a v meste sa naozaj nepretržite štrnásť hodín 
hralo, spievalo, tancovalo, jedlo, popíjalo a pritom sa Modroka-
menčania a ich hostia rozprávali aj o tom, čo novodobá pandémia 
v ich životoch zmenila, kto ich opustil, či  ako zmenili svoj pohľad 
na svet. 
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padlo vynikajúco, aspoň podľa 
priamych hodnotení návštevní-
kov, ale aj názorov na sociál-
nych sieťach. Názorov by však 
mohlo byť toľko, koľko ľudí 
bolo v tento deň v sviatočnom 
Modrom Kameni. Drvivá väč-
šina sa zhodla na tom, že sa kul-
túrny a spoločenský život do 
mestečka vracia. Vedenie mesta 
dokázalo, že spoločnými silami 
dokáže zorganizovať aj takúto 
naozaj veľkú a vydarenú akciu. 
Primátorka Ing. Mária Bed-
nárová všetkým prostredníc-
tvom fejsbuku takto poďa-
kovala:
 ,,Chcem sa opätovne aj cestou 
FB poďakovať všetkým za-
mestnancom mesta za všetko, 
čo pre zdarný priebeh akcie 
urobili, ako aj všetkým súťa-
žiacim, ktorí navarili skvelé gu-
ľáše, za ktorými sa len zapráši-
lo. Je mi ľúto, ak niektorí poci-
ťujú krivdu, že sa neumiestnili 
na prvých troch miestach, ale 
verte, že to vôbec nebolo pod-
statné, lebo účelom bolo hlavne 
sa dobre zabaviť. Preto sme 
všetkým tímom udelili ďakov-
né listy ako uznanie za účasť a 
pomoc mestu pri organizovaní 
tejto akcie. Poďakovanie patrí 
aj všetkým účinkujúcim za vy-
tvorenie skvelej atmosféry. No a 
v neposlednom rade patrí po-
ďakovanie aj všetkým obča-
nom mesta a hosťom z okolia. 
Vašou účasťou ste potvrdili, že 
ľudia napriek ťažkej dobe vy-
volanej pandémiou ostali ľuď-
mi, ktorí sa chcú spolu stretá-
vať, komunikovať a baviť. 
                             ĎAKUJEM!!!“ 
Bodka na záver: 
Mesto Modrý Kameň vraj do-
stalo pomenovanie v súvislosti s 
modrastou farbou tufových vy-
vrenín, na ktorých bol postave-
ný slávny hrad, ktorý v čase 
Uhorska patril k jedným z naj-
významnejším v Uhorsku a v 
čase svojho rozmachu patril k 
najbohatším. Tu sa žiada do-
dať, že je dobré, keď je bohaté 
mesto, lebo sa majú dobre nie-
len majitelia nehnuteľností, 
pretože dane idú do mestskej 
pokladnice, ale súčasne pris-
pievajú k zamestnanosti svojich 
spoluobčanov. Každá jedna sa-
mospráva by si mala priať čo 
najviac bohatých, resp. pros-
perujúcich občanov a my vy-
slovujeme presvedčenie, že aj 
mestečko pod hradom je po ro-
koch stagnácie dobre naštarto-
vané k svojej prosperite. 

 – Text. R. HORNÁČEKOVÁ; 
foto: - MARTIN IGNÁC – 

(Dokončenie zo str. 3) Ostalo po Tebe ticho 
a prázdno

Sú prázdne miesta,
 ktoré sa nedajú
 ničím vyplniť. 

Dňa 10. augusta 2021 
uplynulo päť rokov, 

čo nás navždy opustila 
naša drahá 

ĽUBKA LITVOVÁ
S láskou a úctou spomínajú 

priatelia a kolegovia. 
Ďakujeme za tichú spomienku.    

Na všetkých baníkov, ktorým 
vyhasli životy pri ťažkej baníc-
kej práci, aj tých, ktorí umreli 
pred dvanástimi rokmi v hand-
lovskej bani, si spomenuli ich 
stále zarmútení príbuzní spolu 
s členmi Baníckeho cechu Doli-
na Veľký Krtíš. Tento rok 
nebol banícky sprievod mes-
tom, rodinní príslušníci a čle-
novia cechu sa stretli priamo 
pri banskom kombajne - spo-
mienke na banícku históriu 
okresného mesta V. Krtíši. Na 
tomto pietnom mieste si pripo-
menuli vyhasnuté životy 11 
banských záchranárov a 9 
baníkov z Bane Handlová. Me-
dzi mŕtvymi boli aj traja zách-
ranári z bývalej Bane Dolina, 

a. s. vo Veľkom Krtíši. Boli to 
traja skúsení záchranári Ró-
bert Nagy (48 r) z V. Krtíša, 
Peter Púpava (40 r) z D. Stre-
hovej a Róbert Rég (38 r) z 
Neniniec, ktorí si svoju prácu 
robili zodpovedne až do svojho 
posledného pracovného dňa -  
a to doslova s nasadením vlast-
ného života. Títo traja baníci 
sa spoločne so svojimi kolega-
mi snažili uhasiť požiar v 
handlovskej bani, kde 10. 8. 
2009 došlo k výbuchu. Pietnu 
spomienku na nich, ako aj na 
všetkých baníkov, ktorí prišli o 
život počas trvania Bane Doli-
na si uctili členovia Baníckeho 
cechu Dolina v slávnostných 
uniformách a cechovými vlaj-

kami. Na pietnej spomienke 
nechýbali ani rodinní príslušní-
ci, priatelia a bývalí kolegovia...
Tak ako po iné roky, aj tento 
raz zaznela na úvod banícka 
hymna a k prítomným sa pri-
hovorili predseda Baníckeho 
cechu Dolina Ing. Branislav 
Mojžiš a tajomník cechu Stani-
slav Petrůj. Potom k pamätní-
ku položili biele kvety a spoloč-
ne všetci zapálili kahance ako 
symbol večného svetla, ktorý  
má svietiť dušiam zosnulých. 
Zdar boh!  

Na krásny život s Tebou s láskou spomíname

Aj tento rok bol 10. august - Deň bielych ruží 

V znamení tichého spomínania 
Biela ruža. Jej farba je farbou nevinnosti a zelené lístky symboli-
zujú farbu života a nádeje. Tento kvet sa stal symbolom Dňa obe-
tí banských nešťastí v Slovenskej republike – známy ako Deň 
bielych ruží, kedy si pripomíname nielen obete najväčšieho ban-
ského nešťastia v novodobých slovenských dejinách, ktoré sa sta-
lo 10. augusta 2009 v Handlovej. 

- rh -

Pamiatku svojich kolegov si pripomenuli 
aj členovia Baníckeho cechu Dolina. 

V tento deň na svojich zosnulých myslia 
pozostalí a priatelia viac ako inokedy. 



,,Zem moja, ktorú rád som mal, ma čaká otvorená. Čierna 
temnota bane v mojej duši zasvietila. Prečo, prečo tak skoro? 
Prečo už vtáky, čierne havrany, vyďobali zrnko môjho života? 
Ešte som nenaplnil pohár života doplna a už som musel odísť 
do večnosti času, zabudnutia. Z tejto cesty posledné zbohom 

posielam. Vám, rodina moja najdrahšia, 
aj Vám, priatelia moji najbližší. Za všetko, 

čo ste pre mňa urobili, Vám vrúcne ďakujem, a to, 
čo som pre Vás urobiť nestihol, mi prosím odpusťte. 

V bani som pracoval, pod krížom ja bývam, 
z baníckeho nebíčka ja sa na Vás dívam. Zdar Boh!“

 
Už dlhých dvanásť rokov ubehlo od vtedy, 
ako nie si s nami. Miesto po Tebe ostalo 

prázdne, cítime sa sami. V našich srdciach 
si však stále s nami, neprestávame 

na Teba s láskou spomínať. 
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 

kto Ťa mal rád, nevie na Teba zabudnúť.
 Tak ako voda svojím tokom plynie, 

krásna spomienka na Teba 
nikdy nepominie. 

Dňa 10. 8. 2021 si pripomíname deň, 
kedy nás náhle opustil náš otec a druh 

RÓBERT NAGY z Veľkého Krtíša
 vo veku 48 rokov. S láskou, úctou a bolesťou v srdci
 spomínajú deti Richard, Róbert, Michaela, 

družka Jana a celá smútiaca rodina, kolegovia a známi.   

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

S tichou spomienkou ku Tvojmu hrobu
 chodíme, pri plamienku sviečky 

si na Teba spomíname. 
Už len kyticu z lásky Ti môžeme 

na hrob dať a na všetko spomínať. 
Práve v týchto dňoch uplynulo smutných 
dvanásť rokov, ako sme navždy stratili 

nášho milovaného manžela, otca a brata 
PETRA PÚPAVU z Dolnej Strehovej 

vo veku 40 rokov. S láskou spomínajú 
manželka Monika, syn Martin, sestra Evka s rodinou

 a svokra Mária a všetci príbuzní a známi.  
 

Do večnosti si odišiel spať, 
zaplakal každý, kto Ťa pre Tvoju

 dobrotu a lásku mal rád. 
Odišiel si  od nás, my zostali sme v žiali,

 no vždy budeš v srdciach tých, 
ktorí Ťa veľmi milovali. 

Ako úder blesku nás pred dvanástimi 
rokmi zasiahla neuveriteľná správa, 

ktorá zvestovala náhly a tragický odchod 
nášho milovaného manžela, 

otecka a syna 
RÓBERTA RÉGA z Neniniec,

 ktorý nás navždy opustil vo veku 38 rokov. S tichou 
spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, 

kvety naň  položíme a pri plamienku sviečky 
za Teba sa modlíme. S láskou a úctou na Teba spomínajú 

manželka Monika, synovia Viktor a Richard, 
mama a ostatná smútiaca rodina a známi. 
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23. 7. Lucas z Dolnej Strehovej, 27. 7. Patrik z V. Krtíša, 
28. 7. Adrián z Balogu nad Ipľom, 28. 7. Melissa z Bušiniec, 
30. 7. Adrián Július z Veľkej Vsi nad Ipľom, 
31. 7. Ágoston z Vinice, 2. 8. Jana z Bušiniec.  

Bábätkám a ich rodičom želáme veľa zdravia a šťastia. 

Čas plynie a nevráti, čo vzal, 
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.

 Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami. 

Dňa 12. augusta 2021 uplynulo 10 rokov 
od nečakaného úmrtia našej maminky 

ZUZANY ŠIMKOVEJ z Dačovho Lomu.
S láskou spomína dcéra 

Táňa s manželom Štefanom, 
dcéra Adriana s manželom Jozefom 

a syn Ján, vnuci Tomáš, Lukáš, Janko,
 a vnučka Adriana.

Navždy zostaneš v našich srdciach

Dotĺklo srdiečko, prestalo biť. 
Zavreli sa oči Tvoje, nemôžeme 

na Teba zabudnúť. Osud je krutý, nevráti, 
čo vzal. Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ.

 Už niet návratu, a ani nádeje, len cestička
 k hrobu nás k Tebe zavedie. Kytičku kvetov 

na hrob Ti môžeme dať, spokojný 
spánok Ti priať a s úctou spomínať. 

Dňa 12. 8. 2021 uplynulo dvadsať rokov, 
ako nás navždy opustil náš milovaný

 manžel a otec JÁN FUĽAJTÁR
 z Dačovho Lomu vo veku tridsať rokov.

S láskou spomína manželka Gitka, deti Dominik a Lenka.

Smutných dvadsať rokov bez Teba

Banícke rekviem 

Keby sa tak dal vrátiť ten čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť 

Tvoj hlas. Všetko zmizlo, 
len stopy Tvojej lásky ostali.“ 

Dňa 30. 8. 2021 uplynie 20 rokov
 od úmrtia nášho drahého 

JÁNA ZUZINA zo Sucháňa. 
S láskou spomína smútiaca rodina.

Všetko zmizlo, len stopy Tvojej lásky ostali

 ,,Někdy se ví, co Bůh chystá. A že se nedaj 
stihnout všechna místa. Ale je to dobrák, 

altruista. Vždyť mi dal Tebe, domov, 
přístav...“ (K. Gott, Kryštof)

S bolesťou v srdci sme si 3. augusta 2021 
pripomenuli smutný rok odvtedy, ako nás 

po ťažkej chorobe navždy opustil milovaný 
manžel, ocino, dedko

 JOZEF HARAKSIM vo veku 59 rokov. 
S láskou a vďakou si ho v srdci nosia: 

manželka Anna, dcéry Lucia, Anička, Hela, 
Janka, Daniela s rodinami a vnúčatá Lucia, Filip, Teo, Matúš, 

Miška, Linda a celá ostatná smútiaca rodina. 

Človiečik, vitaj!  V lučenskej nemocnici sa narodili 
     tieto bábätká z nášho okresu: Opustili nás 

5. 8. Júlia Kollárová (*1942) z Točnice
6. 8. Zuzana Majdánová (*1937) zo Stredných Plachtiniec
7. 8. Zoltán Lukács (*1968) z Vinice 
8. 8. Alexander Hajnár (*1955) z Bátorovej 
8. 8. Gizela Kováčová (*1949) z Kosihoviec
8. 8. Iveta Balgová (*1966) zo Záhoriec

 Česť  Vašej pamiatke a odpočívajte v pokoji! 

Uplynul ťažký smutný rok bez Teba
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Prelom letných mesiacov, ktorý bol sprevá-
dzaný búrkami s vysokým úhrnom zrážok, 
nepotešil poľnohospodárov, ktorí si na tieto 
dni plánovali žatevné práce. Potvrdil to aj 
Matej Korpáš z tlačového oddelenia Sloven-
skej poľnohospodárskej komory. Počas víken-
du (31. 7. až 1. 8.) padlo takmer 70 mm zrá-
žok. Dážď bránil pestovateľom v dokončení 
žatvy aj v nasledujúcich prvých augustových 
dňoch. „Väčšina poľnohospodárskych sub-
jektov však už má žatvu ukončenú. Na po-
liach ostali už len plodiny ako ovos, drobné 
proso, raž a podobne. V priemere hodnotia ta-
mojší poľnohospodári úrody o čosi nižšie ako 
po minulé roky, s kvalitou sú však celkom spo-

kojní,“ dodal M. Korpáš. Veľké výkyvy poča-
sia, keď je bežné, že na jednom konci obce ne-
prší, a na druhom padajú krúpy, majú vplyv 
na výsledné úrody. Niektorí  poľnohospodári, 
aj v rámci jedného okresu, tak majú lepší a 
niektorí zase horší rok.

Agrokomplex nebude 
„Medzinárodná poľnohospodárska a po-
travinárska výstava Agrokomplex v Nitre sa v 
tomto roku neuskutoční, nakoľko stále sa 
meniace opatrenia nevytvorili vhodné pod-
mienky pre organizáciu podujatia takého veľ-
kého rozsahu,“ informuje na svojom webe or-
ganizátor. Hlavný organizátor výstavy Minis-
terstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR spolu s národným výstaviskom Agrokom-
plex sa rozhodli zorganizovať podujatie men-
šieho rozsahu, ktoré bude mať najmä edukač-
ný charakter. Podujatie, na ktorom sa pred-
stavia aj rezortné inštitúcie, sa uskutoční v 
priestoroch Slovenského poľnohospodárskeho 
múzea a v expozícii živočíšnej výroby a to v 
plánovanom termíne 19. – 22. 8. 2021.
 

Ponuka do kúpeľov  
Výbor ZO Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých vo V. Krtíši ozna-
muje, že v dňoch 18. -23. 10. 2021 za-
bezpečil 6-dňový rekondičný pobyt v 
kúpeľoch Dudince – liečebný dom 
Smaragd a Rubín. Cena pre členov 
za celý pobyt v dvojlôžkovej izbe je 
307,50 €. Príplatok za jednolôžkovú 
izbu 18,- € / za noc. Cena pre ne-
členov 317,- €. V cene pobytu je za-
hrnuté: ubytovanie v dvojlôžkovej / 
jednolôžkovej izbe, plná penzia, po-
vinná lekárska konzultácia, 3 liečeb-
né procedúry na ošetrovací deň, den-
ne vstup do vnútorného bazéna. 
Záujemcovia o pobyt sa môžu pri-
hlásiť a zaplatiť poplatok u pani 
Šimonovej v okresnej knižnici v 
dňoch 17. 8., 19. 8., 24. 8., 26. 8. a 7. 
9. 2021 v čase od 13. - 16.00 hod.

Bude Športový deň  
Výbor ZO Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých vo V. Krtíši ozna-
muje členom, že 18. 9. 2021 sa bude 
konať OKRESNÝ ŠPORTOVÝ 
DEŇ v obci Dolinka na futbalovom 
ihrisku so začiatkom o 9.00 hod. 
Súťažné disciplíny: streľba zo vzdu-
chovky, ľahko atletický trojboj, stol-
ný tenis, kategórie muži – ženy do 60 
rokov a nad 60 rokov. Štartovné je 
1,- €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
v termínoch ako na kúpeľnú liečbu.

Pozvánka na výlet  
ZO Zväz postihnutých civilizačnými 
chorobami vo V. Krtíši srdečne pozý-
va dňa 22. 8. 2021 na jednodňový zá-
jazd, počas ktorého navštívite Kaš-
tieľ vo Vígľaši, Zámok v Haliči a Sy-
nagógu v Lučenci. Členovia majú 
zabezpečený obed na Masarykovom 
dvore. Cena zájazdu je pre členov 5,- 
€, pre nečlenov 8,- €. Vstupy si 
hradia účastníci sami. Odchod auto-
busu je o 9.00 hod. z parkoviska 
oproti Bille. Prihlásiť sa treba do 18. 
8. 2021 na tel.  č. 0908 918 122 u pani 
Vargovej alebo 0907 187 470 u pani 
Jaškovej.

Turné po praveku 
MsKS vo Veľkom Krtíši pozýva 
všetky deti a rodičov na  Turné po 
praveku s Mirom Jarošom dňa 27. 8. 
2021 o 17.00 hodine. Vstupné: 12,- € 
/ osoba, 1,- € / vozíčkari (v deň podu-
jatia). Vstupenky je možné zakúpiť 
v sieti Ticketportal alebo osobne v 
kancelárii MsKS počas pracovných 
dní od 8. - 15.00 hod. Vstupenku mu-
sí mať zakúpenú každý návštevník 
(dieťa aj rodič). V predaji obmedze-
ný počet vstupeniek! V prípade ne-
priaznivého počasia sa koncert pre-
sunie na náhradný termín!

Regionálna veterinárna a potravinová správa 
V. Krtíš upozorňuje občanov, že v našom okre-
se bol potvrdený výskyt afrického moru ošípa-
ných v domácom chove. Mesto V. Krtíš bolo 
zaradené do vymedzeného ochranného pásma 
3 – 10 km. Z tohto dôvodu je zakázané:
• Premiestňovanie ošípaných z chovu do chovu 
okrem nevyhnutnej prepravy v rámci chovu a 
prepravy schválenej RPVS V. Krtíš.
• Premiestňovanie domácich zvierat  z chovu 
do chovu, okrem nevyhnutnej prepravy v 
rámci chovu a prepravy schválenej RPVS V. 
Krtíš.

• Preprava spermy, vajíčok a embryí ošípa-
ných z chovov ochranného pásma.
Zároveň dôrazne upozorňuje širokú verejnosť 
(chovateľov ošípaných), na povinnosť nahlá-
siť chov ošípaných (aj pre vlastnú spotrebu) 
na MsÚ vo Veľkom Krtíši, I. poschodie, č. 
dverí 36  v termíne do 6. septembra 2021.  Zá-
roveň upozorňuje chovateľov ošípaných na 
mimoriadne núdzové opatrenie, ktorého cie-
ľom je predchádzať vzniku a šíreniu Africké-
ho  moru ošípaných. Opatrenie je zverejnené 
na úradnej tabuli Mesta V. Krtíš a na interne-
tovej stránke mesta.  

-ŠK-

•  sáčky (plastové, z vysávača..), igelitky, vrecia • Olej, masť, tuky a mastné potraviny (prece-
dený kvapalný jedlý olej preliať do PET fľaše a odovzdať pri zbere triedeného alebo komunál-
neho odpadu) • Plast, kov, sklo, VKM (tetra-paky) a zmesový komunálny odpad príslušná 
nádoba na triedený zber a zmesový komunálny odpad • Uhynuté zvieratá – kafiléria • Kosti  • 
Lieky – do lekárne • Obsah vrecka z vysávača – zmesový komunálny odpad • Kamene (príroda 
ak sú skutočne prírodné) • Cigarety – zmesový komunálny odpad • Výkaly domácich zvierat 
(mačky, psy...) • Použité (hoci aj kompostovateľné) plienky) – z hygienického hľadiska, zmeso-
vý komunálny odpad.

Zber kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu 
Mesto Veľký Krtíš  žiada obyvateľov bytových domov, aby kuchynský a biologicky 
rozložiteľný odpad vysýpali do hnedých nádob bez akýchkoľvek plastových, papiero-
vých alebo kovových obalov !!! Opakovanie je matkou múdrosti, takže pripomíname: 

• zvyšky, šupky, odrezky a ohryzky zo surového ovocia a zeleniny • Škrupiny z vajíčok • Pa-
pierové čajové vrecúška (bez spiniek a poplastovaných častí, aj vylúhované) • Sypané čaje (aj 
vylúhované) • Kávová usadenina • Zvyšky varených jedál sa odporúča  dávať len v malých 
množstvách • Mäso, ryby a mliečne výrobky (maslo, mlieko, kefír, syr...) v čo najmenších  množ-
stvách • Kompostovateľné papiere a príbory • Zvyšky rastlín (interiérových aj exteriérových ) • 
Tráva, lístie, seno, slama, burina • Drevené piliny, drevná štiepka • Menšie konáriky • Nahnité 
ovocie a zelenina, ale neplesnivé (resp. vo veľmi malom množstve) • Podrvené orechové škrupi-
ny, kôstky.

Do hnedej 240-litrovej nádoby na BIO ODPAD PATRÍ: 

Do hnedej 240-litrovej nádoby na BIO ODPAD NEPATRÍ: 

-red-

Dôležité upozornenie pre chovateľov ošípaných
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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

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle
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Je dobre, keď sa v našom roz-
bitom svete, v ktorom sa stráca-
jú hodnoty, vytvoria možnosti 
na spoluprácu obyvateľov v 
rozvoji spoločenských aktivít, 
vzájomnej pomoci a kultúrnej 
činnosti. Zdanlivo je toto posla-
nie nemožné, avšak potrebnú 
energiu možno načerpať z hl-
bín minulosti. Čas plynie, v sú-
časnosti pripravujeme budúc-
nosť a nemáme čas na pochyb-

nosti, teda treba sa spojiť pre 
dobrú vec. Minulosť je s nami a 
človek so základom viery v sú-
časnosti hľadí do minulosti a 
budúcnosti a obe sú v nás. 
Obyvatelia obce Kosihovce od 
začiatku prejavili záujem o pri-
pravovanú akciu, ochotu aktív-
ne spolupracovať, čo sa preja-
vilo v bohatosti výstavy, pes-
trosti ako aj v kvalite. Spoz-
nanie tejto kultúry je prameň, z 

ktorého môže človek čerpať 
vieru a silu do života. Exponát-
mi boli kroje z Kosihoviec i 
blízkych obcí nášho regiónu, 
šatky, vyšívané obrusy a ná-
stenky, predmety dennej spo-
treby a pracovné nástroje z čias 
našich dávnych predkov. V 
kvalitných fotografiách na tab-
lách je minulosť Kosihoviec, v 
nej kostol a škola, škôlka, 
rodinné udalosti a galéria spo-
ločenských podujatí. Ideu vý-
stavy prehĺbili aj myšlienky vo 
vystúpeniach účinkujúcich.
Prekvapením pre obecenstvo 
bol výber krásnych piesní v po-
daní miestneho ženského zboru 
Konvalinka, ktorý po niekoľ-
koročnej prestávke obnovil svo-
ju činnosť. Oblečenie speváčok 
pripomenulo neuveriteľne bo-

hatú pestrosť ľudových odevov. 
Po ich vystúpení sa ujal slova 
Gábor Balogh predseda oblast-
nej organizácie Csemadoku. 
Svojimi jasnými čistými myš-
lienkami chcel predstaviť reál-
ny obraz minulosti, súčasnosti a 
budúcnosti tejto organizácie. 
Poukázal na jej význam v za-

chovávaní ľudových tradícií a 
kultúry. Povzbudzoval poslu-
cháčov k spoločnej aktivite v 
tomto smere, v ktorom treba 
podporiť tvorivú prácu pred-
sedu základnej organizácie a jej 
predstavenstva a tým mu vy-
jadriť dôveru. Eva Šoóšová 
upútala pozornosť obecenstva 
rozprávaním o Kálmánovi Mi-
kszáthovi, ktorý tak veľmi mi-
loval kopcovitú krajinu Palov-

cov. Jej prejav vystihol náladu 
Mikszáthovo sveta, jeho chuť a 
ducha, čím potvrdila, že životné 
dielo Mikszátha je vždy a bu-
de aktuálne v zemi Palovcov. 
Predstavila knižôčku, Hlas 
zvona rodnej dediny, ktorá 
vyšla v decembri v roku 2020 

,,Minulosť nám nemožno vziať, avšak len vtedy je naša, keď ju poznáme.“ István Nemeskürty

Obraz našej budúcnosti je v zrkadle minulosti
Kosihovská základná organizácia Csemadoku pripravila v spolupráci s oblastnou organizáciou 
Csemadoku úspešnú národopisnú výstavu spojenú s kultúrnym programom v miestnom kultúrnom 
stredisku, ktorá sa uskutočnila 25. júla 2021 a zožala veľký úspech.

Predseda ZO Csemadok
 a organizátor podujatia
 JÚLIUS CIBUĽA. 

Časť členov ZO Csemadoku Kosihovce.

K prítomným sa prihovoril oblastný predseda Csemadoku
Gábor Balogh, ,,Kmotrička” Mária Kropáčová a Eva Šoóšová 
predstavila svoju knihu - Hlas zvona rodnej dediny.

 Zaujímavý program publikum zaujal... 

 ...tak ako primáš Bandi a harmonikár Karol Kováč, tak aj domáci spevácky zbor Konvalinka.  

(Pokračovanie na str. 9)
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s výberom 24 poviedok Kálmá-
na Mikszátha v jej preklade do 
slovenčiny.
Mária Kropáčová oblečená v 
nádhernom príbelskom kroji s 
veľkým citom predniesla mini 
drámu napísanú podľa povied-
ky Kálmána Mikszátha - Vdov-
stvo Žofky Timárovej. 
Vzácnym hosťom bola Silvia 
Fajčíková z Vrbovky, ktorá svo-
je poslanie a činorodosť ilus-
trovala prezentáciou svojej bo-
hatej zbierky, ktorá bola veľ-
kým zážitkom pre všetkých 
návštevníkov. 
Katarína Košíková predstavila 
výnimočnú zbierku bábik, sta-
rých hračiek a regionálnych ľu-
dových krojov, ktorou potešila 
veľkých aj malých. Sáša a Bar-
bora, členovia klubu KVH 
Starý Tekov, vystavenými expo-
nátmi a oblečením predstavili 
svet druhej svetovej vojny. Sa-
šova hra na harmonike a piesne 

oslovujúce dušu človeka mali 
svoje melancholické čaro. 
Hudobné vstupy miestnych 
muzikantov, primáša Bandiho 
Kováča a harmonikára Karola 
Kováča, boli odmenené potles-
kom vďačného obecenstva.
Husle v primášových rukách 
dokázali spievať o radosti aj o 

žiali. Výstava bola ukončená 
povzbudivými oduševnenými 
slovami Gábora Balogha. Dlhu-
jeme vďaku Júliusovi Cibuľo-
vi, ktorý vytrvalo oslovuje a po-
zýva ľudí, aby vyšli zo svojich 
izieb za spoločným dobrodruž-
stvom, ktoré vedie od človeka k 
človeku. Vďaka všetkým, ktorý 

sa podieľali na spoločnej práci 
a vo veľkej miere prispeli k 
úspechu tohto podujatia. Pre 
nás je dobrou zvesťou nádej, 
chlebom je poznanie. Ak sa 
spoznáme navzájom, to nás 
obohatí všetkých.  

       – JÚLIA KOŠÍKOVÁ- 

O znovuvskriesenie a oživenie 
hontianskeho povedomia sa za-
čalo pokúšať občianske združe-
nie Hont a jeho dejiny, ktoré 
zahŕňa malý autorský kolektív 
a príležitostných autorov píšu-
cich o dejinách, remeslách či 
folklóre. 
Zakladateľ, Erik Koncz, o 
prvotnej myšlienke: ,,Naše vízie 
boli skromné. Chceli sme pri-
blížiť dejiny Hontu jeho obyva-
teľom, dostať región viac do 

povedomia. Začali sme preto 
publikovať na rovnomennej fa-
cebookovej stránke, na ktorej 
sa môžete dozvedieť o dejinách 
nášho regiónu. Za relatívne 
krátky čas sa nám darilo rôzny-
mi príspevkami oslovovať nie-
koľko tisíc ľudí. Facebook je 
zaujímavým miestom, ktoré 
združuje široké spektrum ľudí, 
a preto bol vhodným miestom 
na začiatky našej iniciatívy. 
Záujem o dejiny Hontu zo stra-

ny ľudí, nás však viedol k za-
mysleniu sa nad rozšírením po-
ľa pôsobnosti, a tak vznikol Ča-
sopis Hont a jeho dejiny, ktorý 
je možnosťou ako sa systema-
ticky venovať nielen dejinám, 
tradíciám, folklóru či remes-
lám, ale aj zbierať a uchová-
vať historickú pamäť regió-
nu Hont.“
Práve vďaka novo vychádzajú-
cemu časopisu sa môžete do-
zvedieť viac o dejinách Hontu, 
môžete si zaspomínať spolu s 
Honťanmi na život v regióne, 
spoznať miestne remeslá, tradí-
cie a stále živý folklór. Časopis 
vychádza každé 3 mesiace, po-
čnúc aktuálnym - júlovým čís-
lom, v ktorom sa dočítate o 
šľachte v 18. až 19. storočí, do-
zviete sa o romantickej hon-
tianskej láske a o tom, že kováči 

majú drsné ruky, no ich práca 
si vyžaduje cit a jemnosť. 
Časopis Hont a jeho dejiny je 
dôkazom toho, že Hont nezani-
kol, ale žije ďalej v srdciach ľu-
dí, ktorí jeho tradície posúvajú 
ďalším generáciám a nezanev-
reli na dejiny, ktorých sú aj oni 
súčasťou. 

Aj Hont tvorí časť nášho okresu
Hont bol v minulosti jedným z najpokrokovej-

ších regiónov. Hontianska stolica bola medzi 
prvými, ktoré dostali erbové právo. Svoj do-
mov v nej našlo mnoho šľachtických rodov, 
a keď niekto povedal, že pochádza z Hontu, 
niečo to znamenalo. Dnes mnohí ani neve-
dia, čo je to Hont, že z neho pochádzajú ale-

bo v ňom dokonca bývajú, pričom až polo-
vica okresu Veľký Krtíš je jeho súčasťou.

– EVA LUCIA REHANEKOVÁ - 

 - ako sa o ňom dozviete viac?

Kosihovčanky Silvia Košíková (vľavo) a Katka Képešová zbierajú predmety z minulosti, aby sa zachovali pre nasledujúce generácie. 

Milo ma prekvapilo pozvanie od pána Júliusa 
Cibuľu zapojiť sa slovom o Kálmánovi Mikszát-
hovi do programu na tomto nádhernom poduja-
tí, ktoré sa stalo pre mňa ako aj pre našu milú 
Mariku Kropáčovú krásnym nezabudnuteľným 
zážitkovým darom. Videli sme iskru v očiach a 
úsmev na tvári divákov pri prehliadke expo-
nátov, počúvané slová a hudby, stretnutia priate-
ľov a známych plné citu a objatí. Po oficiálnom 
ukončení podujatia Július Cibuľa s vďakou pri-
stupoval k jednotlivým účinkujúcim v programe, 
ale aj k ľuďom, ktorí sa inak angažovali v príp-
rave a to sú:  Marian Cibuľa, Júlia Košíková, Es-
tera Povaľačová, Gabriela Klimentová, Mária 
Krnáčová, ako aj jeho láskaví rodičia, ktorí mu 

boli oporou aj v tejto činnosti. Oceňuje aktivitu 
žien, ktoré vzkriesili ženský spevácky zbor. Sú to 
Tereza Hrašková, Katarína Malnoczká, Rita Fó-
nodová, Margita Fónodová, Margita Toldiová, 
Valéria Kukolíková, Helena Huszárová, Mária 
Lomenová a Mária Bérešová.
Na stránke fejsbuku poteší záujemcov pestrá ky-
tica z kosihovských fotografických spomienok. 
Jeho želaním je, aby sa občania aj naďalej anga-
žovali v kultúrno – spoločenskom rozvoji obce z 
vlastnej tvorivej iniciatívy. Jeho mottom je: 
Nečakajme všetko na tácke zhora, ale uplatnime 
vlastnú sebarealizáciu.  
Kosihovce srdečne pozdravuje  EVA ŠOÓŠOVÁ

Ďakujem za originálny nápad 

(Dokončenie zo str. 8)
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Pred nejakým časom organizo-
valo HIOS vo Veľkom Krtíši 
spolu so starostami obcí festival 
ČIPKA V HONTE. Po desia-
tich úspešných rokoch sa jeho 
cesta uzavrela. V tohtoročnom 
júli sa festival jemne nadýchol 
do svojho nového pokračova-
nia. Jemne, lebo kvôli proti-
koronovým opatreniam sa ko-
nal vo veľmi komornom duchu 
v Hrušove. Bolo to veľmi 
príjemné podujatie. Výstava 
tradičnej paličkovanej čipky z 
Hontu (čepce, oplecká, kútne 
plachty i zachované sólo čipky z 
Dačovho Lomu, Sucháňa, Lac-
kova, Litavy, Príbeliec, Hrušo-
va,...) ukázala, aký poklad tu 
máme ukrytý. Nie zlatý poklad 
zložený z rôznych hrudiek, nu-
getov zlata, ale poklad zlatých 
slovenských ručičiek. A ten si 
treba veľmi, veľmi chrániť. Ta-
ké poklady hocikde nenájdete!
Tradičnú paličkovanú čipku 
doplnila súťažná výstava obrú-
skov s hontianskou čipkou ČIP-
KA NA STOLE. Novoupalič-
kované ručníčky z celého Slo-

venska nenechali nikoho na po-
chybách, že sme paličkovanie 
náročnej hontianskej čipky 
zvládli na výbornú. Prvá cena 
putuje do Žiliny K. Búranovej, 
druhé miesto obsadila Rožňav-
čanka A. Urbánová. Ale ani my 
sme nevyšli naprázdno. Na 
3.mieste sa umiestnila I. Žln-
ková z V. Krtíša a Cenu ÚĽUV-
u za svoj obruštek získala O. 
Mozoľová z Lackova. Blahože-
láme!
Osviežením programu festivalu 
bolo predvádzanie paličkovania 

a komentovaná prehliadka 
hrušovských tylových čipiek 
,,Naša čipka” pod taktovkou Š. 
Selskej. Pre prítomných divá-
kov bolo iste prekvapivé a chví-
ľami až úsmevné, že prichádza-
júce Hrušovčanky odeté v kro-
joch automaticky skláňali 
hlavy, aby poskytli dokonalý 
pohľad objektívom fotoapará-
tov na svoje úžasné čepce s 
kráľovskou tylovou čipkou. To 
bolo fajn, pretože počas blí-
žiacich sa dlhých zimných ve-
čerov pomôžu doplniť zbierku 
hrušovských čipiek ďalšie pre-
krásne exempláre.
Záver festivalu obstarali ľudo-

vá hudba Hruška z Hrušova, 
ženská spevácka skupina z 
Hrušova, ľudová hudba Čar-
dáš z Hrušova a speváci Orav-
skí richtári.
Záujem o festival a výstavy bol 
veľký, a tak zostáva veriť, že o 
rok situácia na Slovensku dovo-
lí usporiadať podujatie vo väč-
šom meradle, aby mohlo 
osloviť a potešiť širokú verej-
nosť.
Poďakovanie za zorganizova-
nie tohtoročného festivalu 
,,ČIPKA V HONTE” patrí 
Hontiansko – ipeľskému osve-
tovému stredisku Veľký Krtíš a 
Obci Hrušov.

Naša známa a uznávaná čipkárka a dopisovateľka Mgr. IVETKA ŽLNKOVÁ nám poslala do redakcie dva 
články, ktoré by mohli mať jeden spoločný nadtitulok 

V hlavnej úlohe JEJ VELIČENSTVO PALIČKOVANÁ ČIPKA

V Hrušove bola čipka hlavne na stole 

O. Mozoľová si za svoj obruš-
tek vypaličkovala Cenu ÚĽUV.

Ukážky z výstavy.

V prvý prázdninový týždeň sa 
na II. ZŠ Nám. A. H. Škultéty-
ho vo V. Krtíši konal minikurz 
paličkovanej čipky. Akcia, na 
ktorú som mala od začiatku nie 
príliš pozitívny názor. Veď 
uznajte. Čo sa dá za dve dopo-
ludnia z paličkovania naučiť?! 
Ale - chyba lávky! Deti nás zase 
raz veľmi milo prekvapili!

Po úvodných základných infor-
máciach o paličkovanej čipke 
boli žiaci (vek okolo 9 rokov) 
rozdelení do štyroch skupín a 
pod vedením lektoriek Mgr. 
Anny Baffiovej, Oľgy Mozoľo-
vej, Mgr. Magdy Pafkovej a 
Mgr. Ivety Žlnkovej a za výdat-
nej a nezištnej pomoci Štefánie 
Selskej sa postupne ponorili do 

základov paličkovania. 
Cieľom bolo naučiť sa plátenko 
a upliesť si z neho náramok na 
ruku. Méta vysoká, podľa mňa, 
nereálna.
Deťúrence - nielen dievčatá, ale 
aj chlapci - po prvotných oba-
vách postupne odhalili princíp 
a centimetre náramkov začali 
utešene pribúdať. Na konci 
druhého dňa si väčšina z nich 
hrdo uviazala na ruku svoj 
prvý paličkovaný výrobok a 
prešťastne si ho odniesla do-
mov. A ja som len neveriaco po-
zerala, ako po počiatočnom 
ostychu farebné náramky uzre-
li svetlo sveta! Som rada, že 
som sa mýlila. Som šťastná, že 
máme šikovné deti. Že im stačí 
ponúknuť možnosť tvoriť a 
ony sa jej chytia a vytvoria čosi 
pekné a zaujímavé.

Medzi účastníkmi tábora sa ry-
suje niekoľko dobrých talentov. 
Dúfam, že v budúcnosti budú 
mať príležitosť vyskúšať si 
ďalšie paličkovacie techniky a 
naplno rozvinúť svoje nadanie. 
A možno raz budú majstrami 
tohto prekrásneho, hoci nároč-
ného remesla.
Veľká vďaka za uskutočnenie 
kurzu patrí II. ZŠ pod vedením 
riaditeľa Mgr. Jozefa Cupera, 
dozorujúcim pani učiteľkám 
(ktoré tiež okúsili čaro palič-
kovania) a HIOS-u vo V. Krtíši 
s riaditeľom Mgr. art. Cyrilom 
Párišom a jeho ochotnými pra-
covníkmi.
Bol to výborný nápad ponúk-
nuť deťom paličkovanie a ve-
rím, že o rok cez letné práz-
dniny (a možno aj skôr), bude-
me v začatej ceste pokračovať.

Paličkovaná čipka v, a aj, na detských rúčkach   

Na paličkovanie, okrem iného, 
používame aj bavlnenú priadzu 
CABLE. Keďže sme mali cestu 
do Zvolena, skúsili sme šťastie 

tam. Na naše prianie, že chceme 
kúpiť modrú priadzu Cable, 
sme však boli poslaní do 
elektropredajne, kde elektrické 
káble predávajú! A to aj na-
priek tomu, že uvedenú priadzu 
mali v obchode vystavenú, a aj 
ju predávali! 

Postreh zo života čipkárok 
Odborníci ?

Deti na foto Š. Selskej s hrdosťou ukazujú vlastnoručne 
upaličkované náramky na svojich rúčkach. 
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Pizzeria ANELI v Dolnej Strehovej

Kontakt:  0908 243 941 

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

np - 630

np - 638 0908 233 053

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

np - 660 0904 354 594  

 5. ROČNÍK SÚŤAŽE 

Prihlásenie do súťaže: 
do 18. augusta 2021 (vrátane)
Bližšie info na telef. čísle 
 +421 905 766 855

Deti sa môžu tešiť na:
...petanque, street dance: dancehall, ukážky 
psovodov, koníky, králiky, tvorivé dielne, hľadanie 
pokladov, penovú párty 
a ďalšie mnohé prekvapenia...

...plus tombola 

a tanečná zábava...

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
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Vďaka sile vôle, ktorou po tieto 
dni budete disponovať, pre-
kleniete záležitosti, v ktorých 
ste boli dlhodobo zamotaní a 
ktoré vás sužovali a ťažili. Aj 
tie najmenšie veci, ktoré by ste 
za iných okolností vnímali ako 
malichernosti, majú v posled-
nom čase na vás ťažký dopad. 
Pomaly, ale isto, však všetko 
opadáva a prechádzate do po-
kojnejších vôd vášho vedomia. 
Príliš ste sa sústredili na 
nedostatky vám blízkych ľudí, 
až vás zavalili tie vlastné. S 
ústupom ťažoby prichádza 
pocit radosti a akého-takého 
utrasenia sa v prítomnosti. Už 
bolo naznačené, že pre váš roz-
kvet sú veľmi dôležité vzťahy a 
na tie by ste si mali posvietiť a 
začať si ich pestovať. 
 

Vynakladáte veľa energie tam, 
kde sa doslova stráca a vôbec 
nepadá na úrodnú pôdu. Zby-
točne sa prepínate a tým mrhá-
te vlastnou silou.  Neprepínajte 
sa a už vôbec netlačte na veci 
(docielite opačný efekt). Silu ste 
dostali do vienka prirodzene, 
preto, ako u jedného z mála 
znamení, sa u vás využíva a roz-
kladá prirodzene v závislosti od 
situácie, v ktorej sa ocitnete, 
preto to nemusíte robiť cielene. 
Tento týždeň naplno zúročíte 
svoje inštinkty, ktoré vás pove-
dú ďaleko od hroziaceho prob-
lému. V práci, a zároveň v ob-
lasti lásky, budete krytí akousi 
hmlou, nebojte sa, aj tá má po 
tieto dni svoj zmysel.  

Tým, že stále utekáte pred zme-
nami alebo ich ignorujete, si ve-
ľa vecí len zhoršujete. Uvedomte 
si, že o čo viac sa budete brániť, 
o to viac bude na vás vaše okolie, 
ľudia, aj samotné univerzum, 
tlačiť. Je časť opustiť vašu 
dlhodobú komfortnú zónu, kto-
rá vám už nič neprináša a nič 
vám nedáva. Duchovne zakrpa-
tievate a sami cítite, že to pre vás 
nie je vhodné. Všetko je len o 
prekonaní strachu, veď v tom 
nie ste sami, máte okolo seba 
skvelých ľudí, ktorí vás v tom 
podporia a ak to bude nutné, aj 
podržia. Budete akoby hľadať 
dôvody (vrátane tých zdravot-
ných), čo sa nedá, a ako to nejde, 
namiesto toho, aby ste sami pri-
pustili, že máte len obavy.  

Je potrebné, aby ste vy, raci, 
ako takí, našli kompromis. Pý-
tate sa v čom? Tak v prvom ra-
de, buď sa príliš sústreďujete 
na aktuálne veci s tým, že sa 
neobzeráte okolo seba (bez pri-
hliadnutia na to, čo sa okolo 
vás deje) alebo naopak, cha-
oticky sa obzeráte okolo seba 
(vrátane minulosti) a uniká 
vám podstata aktuálnych vecí. 
Nastoľte si v tom poriadok – 
symbolicky to berte ako pre-
chod cez cestu: pozriete sa vľa-
vo, aj vpravo a až potom môže-
te ísť vpred. Inak krásne dni 
plné precitnutia rodinných 
hodnôt, lásky, pracovných ús-
pechov a dokonca akéhosi 
ukotvenia sa v živote, čo platí 
hlavne pre tápajúcich rakov.  

Či chcete alebo nie, budete 
musieť odložiť vašu korunu 
z hlavy a o pomoc poprosíte 
svojich priateľov a rodinu. 
Hrdosť vás dlhšie nepúšťala, 
ale teraz to budete brať ako 
niečo prirodzené a sami s 
vnútorným pokojom o po-
moc poprosíte. Okrem pria-
teľov a rodiny vám pomôžu 
vaše myšlienky, ktoré sa bu-
dú veľmi rýchlo plniť a preto 
by mali byť prepracované do 
detailu, inak sa naplní aj to, 
čo nedomyslíte – dostanete 
len to, čo si budete pýtať. Rá-
tajte aj s výdavkami, ktoré 
budú napojené na riešenie 
záležitostí v súvislosti s býva-
ním (rekonštrukcia, pokaze-
né veci, opravy).    

Prišiel čas, aby ste svoje teore-
tické vedomosti preniesli do 
praxe, čo je výhodné práve pre 
skupinu ľudí, ktorí si hľadajú 
prácu. Vyskúšajte sa uchádzať 
bez obáv a strachu v konkrét-
nej oblasti alebo firme o pozí-
ciu, o ktorú máte dlhodobejšie 
záujem. Vy sami si píšete svoj 
život a určujete si v ňom 
smer aj tempo, preto je už v 
tomto štádiu potrebné, aby ste 
„skrotili“ v sebe všetok strach a 
nedôveru. Tieto dni budú priať 
prirodzene bez vynaloženia 
námahy vašej kariére (vyhnite 
sa riskantným a hlavne neove-
reným krokom). V oblasti 
lásky zavládne stagnácia a 
pocit samoty.  

Ocitnete sa v štádiu, keď sa bu-
dete tešiť z prítomnosti a to, čo 
vás čaká v budúcnosti vám 
minimálne po tieto dni bude 
„ukradnuté“. Je to správne, 
lebo si konečne oddýchnete od 
šialeného tempa a víru domota-
ných myšlienok. Je čas vyložiť 
nohy, nič nerobiť a oddávať sa 
sladkému ničnerobeniu (mimo 
zamestnania, prípadne siahnite 
po dovolenke). Tak, ako ste si 
uvedomovali šialenosť tempa, 
ktoré nám udáva táto doba, te-
raz budete mať pocit (iba vaše 
znamenie), že ste ako v 
spomalenom filme. Čas pôjde o 
čosi pomalšie, čo sa prejaví aj 
na pracovnom výkone, ale vám 
to bude vyhovovať, takže po-
hodička.  
  

Nemôžete sa pohnúť, akoby 
boli vaše nohy zamrznuté v 
jednej ľadovej kryhe a nedoká-
žete sa posúvať. Tento pocit 
akejsi paralýzy vás bude ničiť. 
Nepanikárte, je to krátkodobá 
záležitosť týkajúca sa maxi-
málne dvoch dní, následne sa 
budete cítiť voľní ako vtáci. O 
niečo viac by ste sa mali zame-
rať na svoje zdravie, ktoré vám 
dáva pocítiť všetko, čo ste na 
svojom tele, psychike a duchu 
napáchali. Je nanajvýš potreb-
né, aby ste boli pokojní bez 
zbytočného rozčuľovania sa. 
Ideál nastane v manželstvách a 
vzťahoch, kde sa na všetko zlé 
zabudne v priebehu jednej 
sekundy.    

Naplňte si sen a začnite niečo 
študovať (jazyk, školenia, kur-
zy, aj samotný výber vysokej 
školy). Dlho ste to odkladali a 
teraz sa vám otvorí príležitosť 
zmeniť to. Spolu so štúdiom sa 
vám otvoria možnosti v kari-
ére, postúpite o jeden alebo nie-
koľko levelov vyššie. Tieto dni 
vám zároveň prinesú pestrosť 
a lentilkovú farebnosť. Okrem 
pozitívnych vecí sa objaví aj 
jedna nepríjemnejšia a tou sa 
stane skutočnosť, že sa budete 
strácať v čase a tým budete 
dlhodobejšie v časovom sklze, 
preto pozor, hlavne, čo sa týka 
pracovných povinností. V zdra-
votnej oblasti sa objavia neprí-
jemnosti s žalúdkom a všeobec-
ne s kŕčmi.

Najlepším a najčistejším lie-
kom na duševnú bolesť je 
láska. Rozchody, rozvody, hád-
ky, či iné neprávosti vám spôso-
bujú vnútornú bolesť, ktorá 
vás ovláda natoľko, že nemáte 
triezve uvažovanie. Preto sa po-
kúste tieto skutočnosti stráviť 
natoľko, že nebudete nechtiac 
ubližovať ľuďom, ktorí za to 
nemôžu, nehádžte všetkých do 
jedného vreca. Pokiaľ je pre 
vás ventil potrebný, voľte radšej 
šport, prírodu alebo iné aktivity, 
ktoré sa postarajú o vytriez-
venie vašej hlavy. Nezadaní, ako 
aj tí sklamaní, by nemali zúfať, 
aj keď to vyznieva nanajvýš ne-
pravdepodobne, ale láska je 
veľmi blízko a  donesie pocit na-
plnenosti a šťastia. 

Máte pocit, že aj vaša loď sa 
plaví do neznáma? Ale to tak 
vôbec nie je. Plavíte sa smerom 
k zmenám, ktoré na vás dopo-
siaľ len tíško čakali, lebo ste sa 
im bránili. Budete sa cítiť 
bizarne, priam až strateno, vo 
víre týchto dní, ale nebojte sa, 
všetko to speje k vášmu pros-
pechu. Životných neistôt už há-
dam aj stačilo, je čas pustiť sa 
ošúchaných a už dlhší čas 
nefunkčných názorov a život-
ných postojov, na ktorých ste 
párkrát zlyhali. Nemusíte sa 
meniť osobnostne, len prijí-
majte zmeny, ktoré k vám 
smerujú a priam sa vám ponú-
kajú. Nečakane vypadnete na 
pár dní z domu.

To, že sa usmievate na všetky 
svetové strany, neznamená, že 
to tak cítite aj v skutočnosti. 
Snažíte sa držať v pozitívnej 
kondícii viac pre druhých ako 
pre seba. Vnútorne máte však 
strach, ktorý sa pomaly roz-
lieza a prejavuje sa aj vo vašom 
konaní. Verte, že iných a žiaľ, 
ani seba v tomto prípade neo-
klamete. Vybabrite so stra-
chom a pošlite ho na neurčitú 
dobu preč, inak mu na dlhší 
čas prepadnete. Čaká vás totiž 
veľký posun vpred a všetci na-
okolo vám chcú a aj budú 
robiť obrovskú radosť. Je však 
možné, že pre vlastnú, vnútor-
nú tmu to neuvidíte, čo by bolo 
na škodu. Sústreďte sa na to čo 
je tu a práve teraz, aspoň sa o 
to pokúste bez linajkovania bu-
dúcnosti. 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 
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očas letných školských 
prázdnin v roku 1958, 

keď som mal trinásť rokov, 
som sa v jeden augustový deň 
hral na dvore domu, ktorý 
rodičia kúpili v susedstve sta-
rorodičovského domu od Bur-
čov, ktorí si ako prví Modroka-
menčania postavili rodinný 
dom vo Veľkom Krtíši.  Zrazu 
prikvitol na dvor Ondro Líška, 
o rok starší kamarát, temer 
brat.  Hrali sme veselku,  druh 
kartárskej hry vlastnej  výroby. 
Zrazu sa mi zažiadalo čosi si 
zahryznúť a tak som dolu 
schodmi vykročil do kuchyne. 
Po štvrtom - piatom schode 
som zmeravel – kúsok podo 
mnou sa mrvil had. O hadoch 
som už čosi vedel. Užovka to 
nebola, tie žili zväčša v okolí 
Dolinského potoka, nebola to 
ani vretenica, tie žili v záh-
radách a na lúkach a ani fareb-
ne ani tvarovo nepripomínala 
jedovatého hada. Bol to had, 
ktorého ľudia volali slepúch.  
Mal striebristé šupiny a ligotali 
sa ako cencúľ.  Či bol jedovatý, 
to som nevedel, no už samotné 
slovo had ma desilo, najmä keď 
sa ocitol v takej nebezpečnej 
blízkosti kuchyne, takže sa mo-
hol odplaziť do domu. Zavolal 
som na Ondra. Had ho zaujal a 
hneď začal konať.  Odbehol na 
starorodičovský dom, trošku sa 
po ňom pomotkal a keď našiel 
lopatu, vrátil sa usmiaty a takto 
naladený lopatou pobúchal po 
hadíkovi. Keď sa had prestal 
hýbať, papiečkom, čo našiel na 
múriku ho prehrnul na lopatu 
a nato ho odniesol na náš starý 
dvor a šups ho pod siahovicu, 
kde bola veľká štrbina, aby 
drevo malo priestor na dýcha-
nie a dobre sa vysušilo. Chvíľu 
sme čakali, či sa nevyplazí  späť 
alebo sa neobjaví na druhej 
strane v záhradke. 
O hadoch sa vravelo, že zdoch-
nú iba po západe slnka a dovte-
dy bolo ešte ďaleko. Nevyplazil 
sa, čo ma potešilo. „Už je po 
ňom, neboj sa“, tuľkal sa On-
dro. 
Na druhý deň ma mama po-
slala do Doliny, osady za Krá-
korovým vrchom, v ktorej žili 

moji starí rodičia z otcovej stra-
ny. Voľačo som im bol odniesť.  
Robota to nebola ťažká, nuž 
som nefrfľal. Po príchode do 
Doliny som po prebrodení po-
toka už z diaľka zbadal, ako 
pod schodišťom postáva štvori-
ca chlapov. 
Ferkobáči  Rusnák, otcov dob-
rý kamarát, veľmi zaujímavý 
človek, fiškus, známy aj tým, že 
si sám zostrojil malé rádijko – 
kryštálku, jeho sused Ján Ho-
lota, v tom čase zverdozorca,  
tiež veľký beťárisko, starkého 
starší brat Imrich Fekete, kto-
rého všetci volali iba Človeče 
boží, čo boli slová, ktoré použí-
val v každej tretej – štvrtej vete, 

a starký, ako inak, s fľaškou ví-
na v ruke. Popíjali a debatovali. 
Potešilo ma to, lebo som vedel, 
že príde čas, keď začnú spomí-
nať. Minulosť ma zaujímala, 
lebo prinášala množstvo podne-
tov: zvyky, priam dobrodružné 
príbehy, politiku, nové slová a 
pekné prirovnania. Nesklamali 
ma. V istú chvíľu sa dostali k 
Seňanovcom,  čo bolo prímenie 
Vaninovcov, o ktorých som už 
vedel, že do Doliny prišli ešte 
pred II. svetovou vojnou od-
kiaľsi zo Zakarpatskej Ukraji-
ny. Časom sa z nich vykľuli 
veľkí chválenkári. Každé pra-
sa, čo zaklali, malo päť šuniek, 
včely do ich úľov nosili med v 
mliečnikoch a malý Šaňo, môj 
spolužiak, hneď  po narodení 
radostne zvolal: „Mama!“ a 
hodil sa jej na hrudník, prsia.
V jednu chvíľu k ktosi z roz-
právajúcich prerušil reč a po-
tom povedal: „Ľaľa tí ho! Čo tu 
chce?” Ľaľatiho bola užovka. 
Vyliezla spoza hnojiska a cez 
úzku príchodovú cestičku sa 
plazila do trávy medzi studňou 
a pecou na pečenie chleba. Bola 
to udalôstka na zmenu témy. A 
vtedy som sa dozvedel čosi, čo 
mnou otriaslo. Pred dávnejšími 

rokmi práve Vaninovci na svo-
jom gangu, priedomí, zabili 
slepúcha.  Podľa chlapov bol 
slepúch ochrancom domu. A 
vravelo sa , že kto ho zabije, to-
mu umrie niekto blízky alebo aj 
on sám. Temer sa mi podlomili 
nohy, lebo som si spomenul na 
včerajšok a nášho domáceho 
slepúcha. „Panebože, toto há-
dam nie je pravda!“ V pamäti 
mi na to veľkými písmenami 
zablikalo meno – mama. Kto 
iný by mohol zomrieť? 
Súrodenci boli ešte maličkí, plní 
života, otec, ktorý opäť robil v 
Čechách bol zdravý, nuž 
ostávala iba mama, ktorá mala 
do konca II.  svetovej vojny  
problémy s uchom (výbuch z 
míny jej poškodil bubienok). 
Chodievala na pravidelné pol-
ročné kontroly do Rimavskej 
Soboty. Keď sa vrátila (vždy so 
syrom Jánošík, ktorý som mal 
rád), neraz povedala, že ju bu-
dú musieť operovať. Ako? 
Veď ucho je len taký maličký 
otvor. Bože, bože! To som už 
božekal aj nad sebou, lebo Jan-
kobáči Holota povedal, že vtedy 
počas jedného mesiaca zomreli 
traja Vaninovci... Strašné, stra-
šnénééé! Cestou domov som 
plakal, trápil sa, sužoval. Mal 
som už iba jednu možnosť, ako 
pomôcť predovšetkým mame: 
sledovať ju, pomáhať jej, neod-
vrávať, nefrfľať, nehádať sa, 
nespôsobovať zbytočné staros-
ti, neoplazovať sa (pochabiť 
sa)... Takže: najskôr pomoc, po-
tom ihruškanie sa s Ondrom. A 
to sa aj stalo.
Ešte v ten istý deň  som doma 
zobral hrable a pokutal som 
nimi pod siahovicou. Zo štrbiny 
som vyhrabal pár skaliek, 
drievok a trošku orechového 
chrástia. Hadík, chvalabohu 
tam nebol. No bola to len 
skromná úľava, lebo som si 
rýchlo domyslel, že zraneného 
hadíka mohlo čosi zožrať alebo 
sa stihol kdesi odplaziť a tam 
zdochol. Ešte pár dní som na-
kúkal do každej škáry v záh-
radke a blízkych chlievikoch 
pre sliepky a zajace, nakukol 
som aj do neďalekej pivnice a 
blízkom hnojisku, no po slepú-
chovi  nebolo ani chýru.  Mier-
ne ma to upokojilo, no obavy a 
napätie ustupovali po milimet-
roch...
Vari po troch týždňoch, už 
som chodil do školy, som si v 

jedno popoludnie čupol ku krí-
ku s poslednými bobuľkami 
pôlčaťa (egrešu). Pôlča rástlo 
pri plote nad Gaštanovou uli-
cou. Oproti bola odbočka ku 
studni Čemanka, ktorá slúžila 
celému Hornému koncu. Práve 
tu sa mama stretla so susedou 
Maňou Burčovou a podchvíľou 
sa pri nich s prázdnymi ved-
rami stretla neďaleko bývajúca 
Markanéni Balogová. Mňa ne-
videli , no ja som ich cez 
medzierky kríku nielen dobre 
videl, aj počul. Zrazu sa nénika 
Balogová spýtala mamy: „No,  
Apolka,  a ako sa drží tvoj naj-
starší?“  Ten najstarší som bol 
ja. Ešte viac som natrčil uši a 
temer som prestal dýchať. 
„Markanéni“, začala mama 
milým hlasom, „ja neviem, čo 
sa s ním porobilo, ale už pár 
týždňov je ako med. Veľmi mi 
pomáha. Panebože, len aby mu 
to vydržalo. A, Markanéni, 
predstavte si, už píše aj bás-
ne...“
To bolo pre mňa veľké prek-
vapenie. Za egrešom, usadený 
ako kvočka, som sa aj zahanbil 
a pre istotu som sa potisol k 
hustejšej časti  kríka. 
O mojom básnení som jej nik-
dy nič nepovedal. Vtedy som si 
domyslel, že ma má na očiach 
aj vtedy, keď ja na ňu nevidím. 
Bola len jedna možnosť, ako sa 
to dozvedela, a to že našla môj 
maličký zošítok, do ktorého 
som si naozaj zapisoval básne 
(zväčša s vážnymi témami, 
spomínam si najmä na báseň s 
názvom  Život a smrť) a mal 
som ho odložený vo svojej 
maličkej knihovničke na pod-
obločnici okna, ktoré sčasti pre-
krývala mamina posteľ. 
V záhradke za egrešom som vy-
držal ešte hodnú chvíľu. Tešilo 
ma, že mama zmenu môjho 
správania nielen spozorovala, 
ale vedela ju aj oceniť. Vtedy 
som sa zaprisahal, že takto bu-
de musieť byť po celý život. A 
bolo. Mama sa dožila sedem-
desiat jeden rokov. 
Hadík, slepúšik, prepáč mi, že 
som vtedy dovolil Ondrovi do-
mlátiť ťa lopatou. Som si istý, 
že – chvalabohu – si prežil. A te-
raz, po vyše polstoročí, do tvoj-
ho hadieho nebíčka posielam 
jedno veľké-preveľké  ĎAKU-
JEM! 
      – PaedDr. JÁN FEKETE - 

P

Hadík 
(Najzvláštnejší príbeh

 môjho života)

 Ilustračné foto.  

Zažili ste aj vy niečo neuveriteľné? 
Ak áno, podeľte sa so svojimi neuveriteľnými zážitkami s našimi 
čitateľmi. My vaše príbehy uverejníme a najzaujímavejší odmení-
me peknou knihou. Na vaše príbehy čakáme na známej adrese:  
hornacekova.pokrok@gmail.com 
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Hydrometeorológovia ďalej in-
formovali, že júlová vlna horú-
čav mala teplotný vrchol 8. a 9. 
júla, keď v okrese Nové Zámky 
namerali až 39,0 ⁰C. Zároveň, 
viac ako 37,0 ⁰C bolo 8. júla aj 
na meteorologickej stanici v 
Dolných Plachtinciach. Ako nás 
na začiatku augusta informoval 
riaditeľ Správy športových za-
riadení mesta V. Krtíš Ing. Ma-
rian Vrško, práve na začiatku 
júla zaznamenalo svoj tohto-
ročný návštevnícky rekord aj 
Biokúpalisko Krtko. 
„V prvom júlovom týždni bola 
denná návšteva biokúpaliska 
skoro 700 návštevníkov. Para-
doxne sme v tento deň mohli 
mať otvorené iba do 17.30 hod, 
pretože v neskoré popoludnie 
prišiel nečakaný dážď a veľmi 
rýchlo skrátil otváraciu dobu 
kúpaliska,“ hovorí Ing. M. Vrš-
ko. Ako nám ďalej povedal, 
biokúpalisková sezóna začala 
najprv len počas víkendov, a to 
už 12. júna. O dva týždne ne-
skôr, t. j. od 26. júna bolo KRT-
KO otvorené už každý deň. 
„Cez toto obdobie bolo počasie 
ešte dosť nestále, a preto sa 
striedali dni s dobrou návštev-
nosťou s dňami, keď prišlo iba 
pár desiatok skalných. Keďže 
od začiatku júna je náš okres v 
zelených „covid číslach“, žiadne 
obmedzenia na kúpalisku ne-
platia a návštevníci si môžu vy-
chutnávať služby v plnom roz-
sahu a bez rúšok. Pevne dúfam, 

že nám to vydrží až do konca 
sezóny, teda do 5. septembra,“ 
pokračuje.
Napriek pozitívnemu vývoju 
pandemickej situácie museli 
byť plány rozširovania služieb 
na kúpalisku obmedzené. 
„Na začiatku sezóny bola epi-
demiologická situácia neistá a 
veľké riskovanie by bolo nezod-
povedné. Našich plánov sme sa 
však nevzdali, na novinkách sa 
začne pracovať už na jeseň toh-
to roku hneď po skončení hlav-
nej letnej sezóny a ostatné 
prekvapenia by sa mohli zreali-
zovať do konca roku 2022,“ 
hovorí o plánoch riaditeľ mest-
ských športovísk. Mimocho-
dom, na neďalekom minigolfo-
vom ihrisku, o ktoré je vysoký 
záujem, sa pred niekoľkými 
týždňami uskutočnil Slovenský 
pohár v minigolfe. Do V. Krtíša 
sem prišlo takmer sto športov-
cov zo šestnástich minigolfo-
vých klubov. „Toto podujatie 
bolo počas leta najväčšou ak-
ciou v areáli biokúpaliska. Na 
našom vynovenom 18-jam-
kovom ihrisku sa golfistom 
darilo na výbornú,“ vracia sa k 
minigolfovému turnaju Ing. M. 
Vrško.
Dodávame, že na kúpalisku nie 
sú žiadne obmedzenia (nie je 
potreba preukázať sa testom či 
očkovaním) a pohyb na ňom je 
bez rúšok, návštevníci teda nie 
sú ničím špeciálnym limitovaní.

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

TJD Príbelce - FK Šalková
FC 98 Hajnáčka - FK Slovenské Ďarmoty
TJ Vinohrad Čebovce - OŠK Radzovce
TJ - FK Veľký Blh - OFK Olováry
ŠK Vinica - TJ Ipeľ Balog nad Ipľom
TJ Sokol Op. Nová Ves - MFK Baník V. Krtíš
TJ Družstevník Sklabiná - FK Lesenice
FK Záhorce – TJD Príbelce B
TJ S. Plachtince – OFK - OFK Želovce
FK Bušince - OFK Dačov Lom

Strelia Olováry minimálne 3 góly?         ÁNO - NIE

Biokúpalisko KRTKO naplnili aj rekordné horúčavy 
Slovenský hydrometeorologický ústav na konci júla informoval, 
že tohtoročné leto sa v júli nieslo v znamení historicky najdlhších 
horúčav. „Dlhé série dní s vysokými teplotami vzduchu mávajú 
obzvlášť negatívny účinok na prírodu aj spoločnosť,“ začína hod-
notenie tím odborníkov SHMÚ. Samozrejme, viac ako desať za 
sebou idúcich tropických nie je pre prírodu, zvieratá, ale i pracu-
júcich ľudí nič príjemné, no práve na takéto dni sa najviac tešia 
prevádzkovatelia kúpalísk, aquaparkov, ale rovnako tak napr. i 
majitelia stánkov s občerstvením v týchto prevádzkach.

Výmena a rekonštrukcia ok-
ien v bazénových halách je už 
ukončená. „Touto výmenou sa 
zvýšil nielen vizuálny, ale aj te-
pelný komfort návštevníkov. 
Plaváreň je v prevádzke aj po-
čas celého leta, a to denne od 
10.00 do 20.00 hod. Teraz je 
na pláne výmena celej ešte pô-
vodnej fólie plaveckého bazé-
na, ak sa stihnú vybaviť po-
trebné dokumenty, tak ešte na 
prelome tohto októbra a no-
vembra,“ uzatvára riaditeľ 
SŠZmVK Ing. Marian Vrško.

 Okná na plavárni sú už vymenené

-ŠK, foto: SŠZmVK- 

Na minigolfový turnaj vo V. Krtíši
prišlo takmer sto golfistov.

Počas tropických júlových dní našli osvieženie na biokúpalisku
i najmladší, ktorí sa tu nenudia ani minútu.

Rekonštrukcia plavárne 
bude pokračovať na jeseň.
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Po nádhernom týždni nás v so-
botu ráno zaskočilo zamračené 
počasie. Len tak-tak sme stihli 
položiť plachtu a prehnala sa 
búrka, ktorá nechala na ihrisku 
okolo 10 mm vody. Hráči využi-
li čas na rozlosovanie, rozpis 
zápasov, čo-to prehrýzli a po 

chvíli vyšlo slniečko. Operácia s 
prekrytím sa oplatila, piesok 
ostal suchý. Rozbehli sa prvé 
zápasy siedmich družstiev pri-
hlásených na turnaj.  S pribú-
dajúcim slnkom a stúpajúcou 
teplotou sa striedali výhry a 

prehry. Systém hry bol každý s 
každým, najspravodlivejší sys-
tém hry, keď si každý uhrá sám 
svoje poradie. 
Do polovice turnaja sa profilo-
vali prvé tímy bez prehry (Kro-
kodíly a Patizóny) išli ako píly. 

No s ubú-
daním síl 
sa výsled-
ky tak za-
motali, že 

V strede leta na prelome prázdnin sa už dvanásty krát uskutočnil 
turnaj v plážovom volejbale zmiešaných družstiev  BEACH 
POLAR CUP 2021 organizovaný Volejbalovým klubom Veľký 
Krtíš na plážovom ihrisku Biokúpaliska Krtko.

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 
Dolná Strehová sa na vás obracia s prosbou o malú-veľkú pomoc. 
Klub v roku 2000 vznikol ako neformálne združenie ľudí s cie-
ľom stretávať sa pri spoločenských a športových podujatiach, ale 
hlavne dobrovoľne zveľaďovať pol hektárový športovo – re-
kreačný 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

až posledný zápas určil celkové 
poradie, ktoré bolo nasledovné: 
na 1. mieste skončili BIG CRO-
CODILES, na 2.mieste PATIZÓ-
NY, 3. ZVRAT – KY, 4. NEVADÍ, 
5. MLADÉ STRELY, 6. POLICE 
a tabuľku uzatvárajú SIZUMA.  
Klub pripravil za podpory miest-
nych sponzorov pekné, ale aj 
chutné ocenenie, za čo im patrí sr-
dečné poďakovanie. Nechýbal 
tradičný poľovnícky guláš, po 
ktorom sa len tak zaprášilo, ale aj 
varená kukurica, ovocie. Je za na-
mi ďalší ročník krásneho letného 
športu. Myslím, že sme sa dosýta 
športovo vyžili. Krásne opálení, 
unavení ale spokojní, takmer za 
tmy, sme ukončili podujatie a už 
sa tešíme na budúci rok. 

                    – Ing. IVAN VAŇO – 

Všetci s vervou bojovali. 

Druhé miesto získalo družstvo 
PATIZÓNY v zložení V. Koronc-
zi, M. Strhárska a S. Krotáková. 

Na  horúcom  piesku  a  pod  páliacim  slnkom 

Na treťom mieste skončilo druž-
stvo ZVRAT-KY v zložení L. Str-
hárska, M. Máč a K. Orlayová. 

Priateľské 
podanie rúk 
na záver a 
prianie, že o 
rok sa stret-
nú zase.   
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 Vykonávam všetky murár-
ske práce, kosenie záhrad, rota-
vátorovanie, pílenie stromov 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 - 706 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.

 

Poskytujeme ubytovanie 
v robotníckej ubytovni, 
ďalej ponúkame služby
pranie a žehlenie bielizne. 

 np – 654
 0907 870 694     

  Zberateľstvo

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

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

  0908 627 952.       np – 422

   Drevo pelety

np
-6

44

Viete, že 
90% chorôb 
zapríčiňujú 
ťažké kovy? 

Volajte, píšte. 
Miroslav Buša 

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

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

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

n
p

 -
 7

85
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky. 
Cena 1 prm 60 € s dovozom. 
 0902 298 511  np – 710

 0905 256 428      np - 7101

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

np
 –

 71
1

 0905 790 110  

Ponúkame 

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

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

 Hľadám si prácu - poupra-
tujem domácnosti, opatrím 
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 občas-
né kosenie. 
 0905 471 624              np - 679

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

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

 0902 298 511

np - 7102

B u r z a 
p r á c e

  np - 512

 np - 7103

np - 707

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

 0948 262 007  0902 298 511

Hľadáme 
pracovníkov 
na dobre platenú 
manuálnu prácu. 

np
 –

 7
10

4

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

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

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

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

 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

Nehnuteľnosti

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

 Predám záhradku 400 m2. 
 0906 958 804             np – 669
 
 Dám do prenájmu 3 – izbový 
kompletne prerobený a zaria-
dený byt (balkón a pivnica.)  
 0948 764 036              np – 672

 Dám do prenájmu záhradu 
(1 200 m2) v obci Kirť.
 0915 838 427              np - 686
 
 Dám do prenájmu 2 – izbový 
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 sep-
tembra. 
 0915 988 711, 
 0948 110 422               np - 695

 Predám rozostavanú stavbu. 
Cena dohodou.
 0917 087 025             np -  703

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

np - 683

  0905 358 389 

Dám do prenájmu 
garáž na Venevskej.

 0907 870 694 np
 –

 65
3

Dáme do prenájmu 
skladové 

a kancelárske 
priestory. 

 Lacno predám automatickú 
práčku a umývačku riadu.
 0910 664 145             np – 577

 Predám boxovacie vrece 
nové s rukavicami, cestný dám-
sky bicykel, masážny vankúš, 
obývaciu stenu, konferenčné 
stolíky, stoličky, malý televízor, 
veľký televízor, elektrický spo-
rák, invalidný vozík, veľké 
koberce, novú garnižu, auto-
matickú práčku. 
Kúpim starožitnú komodu.  
 0907 513 973              np - 667
 Predám bielu dvojskriňu so 
zrkadlom. Cena: 50 €.
 0904 663 677              np – 684

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

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

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

Zariadenie do  
domácnosti

  Auto - moto

 0908 912 928        np – 633

 Predám Ford Galaxy.
 0907 313 332              np– 680
 
 Predám elektróny 5x112, R 19.
 0907 313 332              np– 681
 Predám 4 kusy pneumatiky 
– 175/65 R 14; 82TMT 16, zo-
draté na polovicu – za polovič-
nú cenu. 
 0917 282 302              np– 689

 Predám nepojazdný Renault 
Twingo, presklená strecha, ší-
ber, diaľkové ovládanie, elek-
trické zrkadlá, ťažné, STK 
10/2021, cena dohodou. 
 0908 559 020               np–708
  
 Predám horský bicykel
 cena 25 €.
  0944 716 066            np - 701

 
 Predám zajace. 
 0917 075 588              np – 650

 Podarujem mačiatka, 
kocúra.
 0949 681 244              np - 658

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

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

Poľovníctvo 
rybárstvo

np
 - 4

12

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968
np

 - 
60

9

  Chovateľstvo
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s EČ, technická a emisná kontrola platná do 5/2025.

Cena 7000 €
Obecný úrad Pôtor   

Kontakt:  0903 307 957,  047 48 963 26,

np
 - 7

12

Práca na dohodu alebo brigádu. V prípade obojstrannej spokojnosti 
aj TPP. Mzda 4 €/hod. Možnosť pracovať aj na živnosť. 

Flexibilná pracovná dohoda (4 – 8 hod. denne) možnosť nadčasov. 
Aj úkolová práca, tá je vhodná aj na prácu nadoma. 

 

Ponúkam prácu pre šikovné krajčírky
skúsenosť nutná np

 - 7
14

 0911 447 039 

Možno inšpirovali svojich mužských po-
tomkov či partnerov, aby sa rozhýbali a za-
kopali si do koženej. Komentár zo ženské-
ho futbalového zápasu nám poslala IN-
GRID SIPOS-MOLNÁR (komentovanie 
jej naozaj išlo, škoda že v tejto oblasti ne-
spolupracujeme pravidelne . 
,,V našej obci sa 31. 7. 2021 odohral amatér-
sky priateľský futbalový zápas žien vo veku 
od 12 do 69 rokov a došlo aj k takým zaují-
mavým situáciam, že z jednej rodiny hrali aj 
zástupkyne dvoch a dokonca aj troch generá-
cií (!) 

Organizátormi tohto športového podujatia 
boli starosta obce Jozef Filip a zástupkyňa 
starostu Ingrid Sipos-Molnár. Futbal v našej 
dedine má dlhoročnú tradíciu, hrali už aj 
naše staré mamy a rodičia. Futbal bol často 
malou slávnosťou v obci, s početnou účas-
ťou divákov – fanúšikov. Naše kováčovské 
ženské družstvo sa rozdelilo na Hornú a 
Dolnú časť dediny, preto podujatie dostalo 
názov Horná @Dolná. 
Ženy v sobotu odohrali zápas s ohromným 
nadšením a s veľkým elánom. Na zápas sa 
vopred pripravovali, poctivo chodili na tré-

ningy. Tréner Ján Kubiš 
ich oboznámil s pravidla-
mi futbalu a naučil zopár 
futbalových trikov, ktoré 
počas zápasu aj využili. 
Počas tréningov sa okrem 
zábavy prihodilo aj nie-
koľko menších zranení, 
ale na zápase už bola kaž-
dá fit a na drobné bolesti 
nikto nepomyslel. Tento 
„veľký deň“ si naše 
amatérske futbalistky aj 
diváci užili.” Všetky sa 
stali víťazkami, lebo na  
konečnom výsledku ani  
nezáležalo. Víťazky boli 
odmenené, nakoľko kaž-
dá z nich bola v niečom 
výnimočná. Za športový 
výkon a odvahu dostali 

na pamiatku od pána starostu futbalovú 
trofej. Vďaka patrí aj rozhodcovi Dávidovi 
Hrubíkovi, ktorý mal veľkú česť si zapís-
kať v tomto netradičnom futbalovom zá-
pase.                                                        – red -  
 

Keď sa povie Kováčovce a futbalový zápas – futbaloví fanúšikovia spozornejú a povedia 
si, tu niečo nehrá... Veď kedysi futbalové  Kováčovce v súčasnosti nehrajú žiadnu z kraj-
ských líg, a ani len okresnú. Nie muži, ale ženy si s chuťou zahrali zápas medzi dolnou a 
hornou časťou dediny. 

Hralo sa urputne, regulárne 
a s nasadením všetkých síl. 

To, že futbal má svoje fanúšičky, je známe,
ale Kováčovce sú výnimočné tým, že si ho
rady zahrajú všetky vekové kategórie.
Z jednej rodiny posilnili tím Dolná tri 
generácie: Ingrid Sipos-Molnár (mamina),
 Melissa Molnárová (dcéra) a Ivetka 
Molnárová (babička). 

Amatérsky futbal má svoje čaro 

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

Stroje a náradie 
 Predám veľké a malé brány 
za traktor. Cena dohodou.
  0907 394 146             np - 704

np –
499

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

 Kúpim konštrukciu na fóliovník. 
 0908 261 391             np - 676

  Poľnohospodárstvo

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

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

 Predám šteniatka stredného 
bradáča, farba K/S, s PP. Od-
ber možný koncom augusta. V 
čase odberu budú 3x odčerve-
né, zaočkované, začipované.
 0908 733 556              np - 700
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V PREDAJNI PONÚKAME ČERSTVÉ SLOVENSKÉ MÄSO
(od pondelka do piatku)

 0905 626 869 Mäsovýroba AMEON Pôtor

Aktuálna  AKCIA  16. 8 - 20. 8. 2021

OTVÁRACIE 
HODINY

PONDELOK - PIATOK
8.00 -16.00 hod.

Kde nás
 nájdete:

Pôtor, 
(oproti 

Obecnému 
úradu)

Tradičné a vždy čerstvé mäsové výrobky od nás sú vyrobené poctivým spôsobom 
- bez sóje, múky a sú údené na bukovom dreve

Pôtorská klobása
            na pečenie

5,49 €/kg

4,90 €/kg
8,50 €/kg

6,90 €/kg

AMEON 
dusená šunka
Premium (92 %) 

- 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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Výsledky V. liga D 

Výsledky IV. liga JUH 

V. liga D

  FK Jesenské -  Vinohrad Čebovce 3 : 3 (1 : 1)  

Po dobrých prvých dvoch 
kolách cestovali Čebovčania do 
Jesenského ku mužstvu, ktoré 
pravidelne okupuje prvé 
miesta v tabuľke. Hostia na 
rozdiel od minulého týždňa, ke-
dy nastúpili na zápas 19, na 
tento zápas cestovali iba 14, a 
preto si na lavičku musel za-
sadnúť aj tréner mužstva. 
Veľkú šancu mal v 7.´ Kliment. 
V 17.´ sa domáci ujali vedenia 
po priamom kope, kedy na po-
čudovanie divákov lopta skon-

čila v sieti hostí, ale ich tento 
moment nezlomil. V nasledujú-
cich minútach sa striedali úto-
ky na obdivoch stranách. Divá-
ci videli v 38.´ pekný útok hostí,  
strela Kissa skončila na brvne 
a dorážka Klimenta tesne 
minula bránu súpera. Do pol-
času hostia vyrovnali gólom do 
šatne, ktorý strelil Kliment – 
1:1.
Na začiatku II. pol. hostia v pr-
vých minútach hostia ,,zostali v 
šatni“ a inkasovali gól kvôli ne-

pozornosti vo svojej obrane 
– 2:1. Prišla desaťminútovka 
hostí – a pekné hlavičky Mud-
roňa a A. Balgu otočili skóre - 
2:3. V 76.´ mohol do brány do-
mácich padnúť gól, ktorý by 
hostí upokojil na zvyšok zápa-
su, keď po akcii A. Balgu a D. 
Jakaba tesne minul bránu 
Kliment (mohlo byť 2:4). Úto-
ky sa ďalej striedali na jednej 
aj druhej strane. Nastavený čas 
priniesol šťastie domácim, 
ktorí v ňom vyrovnali na 3:3.  
Vedenie TJ Vinohrad Čebovce 
ďakuje svojim hráčom, kto-
rých dobrú hru ocenili aj divá-
ci súpera. 
                  - ERIK FONÓD - 

Nastavený čas priniesol stratu troch bodov 
Rozhodoval: Peter Pašák; Góly: Kliment, Mudroň, A. Balga; Zo-
stava Čeboviec: Bojtoš, A. Balga, P. Balga, P. Oláh, Pál, Boros, 
Kiss, Mudroň, Jakab, Kliment, Bubenčík, náhr.: Szabó, D. Balga, 
R. Oláh, Kotian, Nemčok. 

   OŠK Radzovce - TJ Sokol Opatovská Nová Ves 6 : 2 (2 : 2) 

Zápas sa začal vo veľkej horú-
čave a obidva tímy mali veľmi 
ťažké podmienky na hru. Do-
máci začali zostra a vyvíjali 
tlak na hostí. Gól na 1:0 strelili 

domáci už v 6.´, hostia sa ne-
vzdávali a o päť min. na to vy-
rovnali na 1:1. Domáci po 
rozohrávke vybehli na hostí a 
nechytateľnou strelou opäť 

skórovali. Zápas sa prelínal z 
jednej strany na druhú a hostia 
opäť vyrovnali na 2:2 – s týmto 
výsledkom sa končil I. polčas. 
V II. pol. domáci zatlačili hostí 
a skórovali štyri krát. 
Budúci týždeň privítame na 
našom ihrisku hráčov Baníka 
V. Krtíši a pozývame týmto 
všetkých fanúšikov na okresný 
derby zápas. 

             - ROLAND ZÖLLEI - 

Trápenie sokolov pokračuje
Rozhodoval: Ivan Belán, Góly: E. Krupčiak, M. Horváth; Zo-
stava TJ Sokol: Ohajda, Mihálik, Berecký, Török, Petrus, To-
man, Kováč, Horváth, Višniar, Hudec, E. Krupčiak, náhr.: Klac-
so, Buriš, Krahulec, Očovský. 

   MFK Baník Veľký Krtíš - ŠK Vinica - OŠK Radzovce 2 : 0 (1 : 0) 

V okresnom derby privítal 
Baník na domácom ihrisku fut-
balistov Vinice. Zápas začal v 
teplom počasí, čo mohlo viac 
hrať do karát pravidelnejšie 
trénujúcim domácim. V prvých 
troch minútach sa hralo len na 
polovici hostí. Úvodná prevaha 
pramenila do rohového kopu, 
po ktorom sa po centri M. Nila-
ša hlavičkou presadil P. Nilaš. 
Hostia hrali naďalej bez lopty, 
domáci hľadali medzery vo 
vinickom obrannom bloku, kto-
rý odolával. Podobná situácia 
ako pred prvým gólom nastala 
aj v 29.´, volej P. Nilaša skončil 

mimo brány. Domáci naďalej 
hrali takmer výlučne s loptou 
na nohách, no tempo hry ná-
sledne mierne upadlo. Po sérii 
šancí loptu z metra za chrbát 
gólmana Vinice nedostal v 
100% šanci Greguš. Vinica sa 
na polovicu Baníka dostala len 
po dlhých loptách z vlastnej 
polovice. Prvý polčas ukončil 
dravý prienik M. Nilaša, no bez 
zakončenia.
Do druhej polovice zápasu na-
stúpil aj hrajúci tréner Vinice 
Skabella. Baník chcel čo naj-
rýchlejšie streliť ďalší gól, aby 
potvrdil priebeh zápasu vo svoj 

prospech. V 50.´ Havrilovu 
strelu z uhla vyrazil Kalmár, 
dorážka Matuškovi nevyšla. O 
dve minúty neskôr sa gólová 
spolupráca opakovala, bratia 
Nilašovci zabezpečili dvojgólové 
vedenie Baníka. V 60.´ Dobroc-
ký fauloval 20 metrov od brány, 
priamy kop Vinice skončil nad 
bránou. Na opačnej strane 
strieľal centimeter vedľa brány 
M. Nilaš. V 68.´ si prvý zákrok 
v zápase pripísal aj gólman Ba-
níka Zemenčík. Na druhej 
strane v peknej šanci prudko 
prestrelil Ádam, gól nepriniesla 
ani jeho ďalšia strela. Zápas sa 
v ďalších minútach len dohrá-
val, tréner Mesároš využil všet-
kých 5 striedaní. Obrovskú šan-
cu v 80.´ nepremenil J. Havrila, 
ktorý prestrelil z 5 metrov. Po 
peknej spolupráci s Dudášom 
vedľa strelil Štefan. 
          – Mgr. ŠTEFAN KOČI - 

Výhra po jednoznačnom priebehu 

Rozhodoval: Maroš Kúchen; Góly: P. Nilaš 2x;  Zostava Baníka: 
Zemenčík, Greguš, P. Nilaš, Drienovský, Baláž, Ľ. Koči, M. Nilaš, 
Matuška, N. Havrila, Kukolík, náhr.: Ádam, Maslaňák, Dudáš, 
Štefan, Matikovský, J. Havrila, Bariak, Gallo, Š. Koči; Zostava 
ŠK Vinica: Kalmár, Nagy, Pobori, Súth, Ohajda, Fabián, Antal, 
Korbeľ, Kahancz, Halko, Takács, náhr.: Skabella, Ohajda, Vol-
kovics, Zólyomi, Brezovský; Divákov: 280. 

Tornaľa – Detva                     2:1

Badín – Príbelce                    3:0

Šalková – Hajnáčka              0:1

Málinec – Poltár                    3:0

 Medzibrod – Zvolen             3:0

Pliešovce – B. Štiavnica       0:4

S. Ďarmoty – Č. Balog          4:1

V. Blh – Tisovec                         2:1

Olováry – Hnúšťa                     3:1

Revúca – Buzitka                     8:2

Jesenské – Čebovce                 3:3

Radzovce – Opat. N. Ves        6:2

V. Krtíš – Vinica                         2:0 

Balog n. I. – Tomášovce           3:1

7

7

6

6

6

4

4

3

3

3

3

1

1

0

1 Radzovce 3 2 1 0 10:3

2 Čebovce 3 2 1 0 8:5

3 Revúca 3 2 0 1 12:5

4 Hnúšťa 3 2 0 1 9:4

5 Olováry 3 2 0 1 9:5

6 Jesenské 2 1 1 0 7:4

7 V. Blh 3 1 1 1 4:8

8 V. Krtíš 2 1 0 1 3:2

9 Tisovec 3 1 0 2 4:4

10 B. n. Ipľom 2 1 0 1 3:4

11 Tomášovce 3 1 0 2 4:8

12 Vinica 2 0 1 1 0:2

13 Buzitka 3 0 1 2 4:14

14 Op. N. Ves 3 0 0 3 4:13

1 Badín 3 3 0 0 12:1 9
2 B. Štiavnica 3 3 0 0 8:1 9
3  Poltár 3 2 0 1 5:3 6
4 Tornaľa 3 2 0 1 4:5 6
5 S. Ďarmoty 3 1 1 1 7:6 4
6 Šalková 3 1 1 1 5:5 4
7 Medzibrod 2 1 0 1 3:1 3
8 Pliešovce 3 1 0 2 9:9 3
9  Príbelce 2 1 0 1 4:4 3

10 Zvolen 3 1 0 2 5:6 3
11  Detva 3 1 0 2 3:4 3
12 Málinec 3 1 0 2 5:7 3
13 Hajnáčka 3 1 0 2 3:10 3
14  Č. Balog 3 0 0 3 2:13 0

IV. liga JUH 



116. august 2021 POKROK

POKROK 
sezóna 2021/2022

Na horúcu pôdu do Badína,  
ktorý má záujem postúpiť do 
III. ligy, vycestovali Príbelce s 
úmyslom uchmatnúť domácim 
aspoň jeden bod. Už v 5.´ po 
chybe domáceho brankára 
Koválika zakončili do prázdnej 
brány, no pre údajný faul gól 
nebol uznaný. Mužstvo Badína 
bolo na Príbelce dokonale pri-

pravené. Ich prihrávky a kom-
binácie boli hodné mužstva III. 
ligy. Vpredu bojoval neúnavný 
Lukáš Laksík – posila z Dukly 
Banská Bystrica.  Od 20.´ do-
máci diktovali tempo hry, viace-
ré strelecké pokusy  Rolanda 
Valenta či už bratov Urgelov-
cov, ktorí mali byť potencionál-
nymi hráčmi Príbeliec, no 

priateľa poznajú, len keď po-
trebujú... Tieto strelecké pokusy 
brankár hostí Geregai ešte po-
kryl. Treba spomenúť, že sa 
hralo za horúceho počasia, čo 
však určite nie je výhovorka a 
posledné dve minúty na konci I. 
pol. patrili Badínčanom, keď 
prvý gól v malom vápne z otoč-
ky strelil Laksík v 43.´ a kým sa 
hostia spamätali, tak rýchlym 
brejkom o dve minúty nato Ra-
fanides zvýšil už na polčasových 
2:0. 
Do II. pol. išli Príbelce s cieľom 

vyrovnať. V 56.´ Mário Kurák 
skúsil pozornosť domáceho 
Koválika, no ten loptu bezpečne 
odvrátil do hry. Nasledujúce 
minúty patrili jednoznačne 
Príbelciam, no strelecké pokusy 
boli buď zmarené brankárom 
domácich, alebo skončili mimo 
brány. Podobne ako v prvom 
polčase tak aj v druhom inkaso-
vali Príbelce pred koncom due-
lu a to opäť Rafanidesom v 86.´ 
Príbelce po dlhej dobe prehrali  
rozdielom troch gólov, no sezó-
na je iba na začiatku a čaká nás 
ešte niekoľko zápasov. Pevne 
veríme, že o týždeň v domácom 
zápase proti Šalkovej sa nervo-
zita z kopačiek Príbelčanov  vy-
tratí. 
                - FILIP CELLENG – 

  Š K B a d í n - T J D P r í b e l c e 3 : 0 ( 2 : 0 ) 

Príbelciam nové dresy nepomohli
Rozhodoval: Peter Hraško; Zostava Príbeliec: Geregai, Híveš, On-
drejkov, Cibuľa, Brašeň, Totkovič, Dobra, Gibala,  Strapek, Ku-
rák, Santoris, náhr.: Matikovský, F. Celleng, Pagáč, S. Celleng, Tu-
ček. 

   FK Slovenské Ďarmoty – ŠK Partizán Čierny Balog 4 : 1 (1 : 1) 

Futbalisti S. Ďarmôt privítali 
na svojom ihrisku súpera z Č. 
Balogu. Od začiatku sa pustili 
do súpera a doslova ho zatlačili 
na svoju polovicu. Konczov 
únik v 2.´skončil iba rohom, 
strela Vadornyika zo 16 m tesne 
minula bránu domácich. Únik 
Tótha v 5.´ obranca v poslednej 
chvíli hasil na roh. Po faule na  

Koncza v 7.´ štandardku zahrá-
val Péter, jeho strelu smerujúcu 
do vinkľa brankár s námahou 
vyrazil. Tutovka na hlave Vl-
kolenského po rohovom kope  
zostala znovu nepremenená. Po 
faule na Koncza v 16.´ sa nepís-
kala čistá penalta. Domáci vstú-
pili do zápasu výborne a bolo 
otázkou času, kedy padne prvý 

gól. Po faule na Pétera v 16.´ v 
pokutovom území sa už penalta 
pískala a tú Vandornyik bez-
pečne premenil na 1:0. Ojedine-
lú strelu hostí zo 17 m Kaczorek 
vyrazil na roh. Po prihrávke 
Pétera zakončil Koncz z prvej, 
no lopta tesne minula bránu. Po 
viacerých šanciach domácich sa 
potvrdilo nedáš – dostaneš a po 
odrazenej lopte domáceho ob-
rancu lopta skončila v Kaczore-
kovej bráne 1:1. Po faule na 
Koncza v 44.´, ktorého fauloval 
po nájazde brankár, Péterova 

penalta skončila na brvne hos-
ťujúceho brankára. Polčas 
skončil 1:1.
II. polčas začal gólom domácich 
po spätnej prihrávke Pétera, 
ktorú Lukács bezpečne preme-
nil na 2:1. Po faule na Vlkolen-
ského v 69.´ v pokutovom úze-
mí tento hráč sám premenil pe-
naltu na 3:1. Domáci v týchto 
chvíľach diktovali hru a čakalo 
sa na 4. gól, ktorý prišiel po 
peknom úniku Tótha z kraja, 
ktorý svoj nájazd bezpečne pre-
menil na 4:1. Domáci ukázali, 
že vedia hrať futbal a zaslúžene 
zostali všetky tri body doma.  

                   - JOZEF ĎÖRĎ  - 

Tri body si zaslúžene prisvojili domáci 

Rozhodoval: Maroš Barboriak;  Góly: D – Vandornyk, Lukács, Vl-
kolenský, Tóth; Zostava S. Ďarmôt: Kaczorek, Horváth, Krišica, 
Erdely, Vlkolenský, Tóth, Očko, Koncz, Lukács, Vandornyik, Pé-
ter, náhr.: Berec, Mravík, ĎörĎ, Csillik, Holub. 

V treťom kole V. Ligy sk. D 
mužstvo Olovár nabudené ví-
ťazstvom na súperom ihrisku v 
Buzitke privítalo na domácom 
ihrisku ,,mladé pušky“ z Hnúšte. 
Mužstvo v prvých dvoch kolách 
bodovalo naplno a pohybovalo 
sa na čele tabuľky. Domáci hráči 
proti výborne kondične pripra-
venému mužstvu hostí vybehli zo 
snahou hneď od úvodu pevne 
držať v rukách taktovku zápasu. 
V prvých 10.´zahrávali Olovár-
čania tri rohové kopy, z ktorých 
nič nevyťažili. Veľmi dobre hra-
júci Fehér v 13.´ centroval na-
vrátivšiemu sa Miškeiovi a jeho 

strela skončila tesne vedľa. Hos-
tia v 15.´ v strede ihriska stratili 
loptu, ktorú získal Kupček, pri-
hral Fehérovi a brankár hostí je-
ho strelu s námahou vytlačil na 
roh. Už o štyri minúty Kamendy 
vysunul perfektnou nahrávkou 
domáci ,,rýchlik“ Hriňa, no jeho 
strelu brankár kryl. Hostia vyťa-
žili z minima maximum, keď v 
24.´ po priamom kope domáci 
brankár loptu vytlačil pred seba 
a dobiehajúci Lackovič zblízka 
dal na 0:1. O šesť min. na to per-
fektný center Kamendyho našiel 
Fehéra a ten vyrovnal stav zápa-
su – 1:1.       V 40.´ sa vyzname-

nal brankár domácich Stieran-
ka, keď strelu z priameho kopu, 
ktorá smerovala pod brvno, vy-
razil na roh. 
Domáci nastúpili do II. pol. so 
snahou zvrátiť výsledok vo svoj 
prospech. Už v 47.´ po roho do-
mácich brankár hostí riešil gólo-
vú šancu. Veľmi dobre hrajúci 
Kupček, ktorý v zostave na-
hradil dovolenkujúceho Rácza, v 
55.´ z 35-tich m vyskúšal bran-
kára hostí a jeho strela skončila 
vedľa ľavej žrde brány. Domáci 
si ďalej vypracovali gólové šance 
v 58.´, 65.´, avšak stav zápasu sa 
nemenil. O minútu po ďalšej 
skvelej akcii domácich  Kupček 
našiel Fehéra a ten ako buldozér 
prešiel obranou hostí a upravil 

stav na 2:1. Hostia z Hnúšte v II. 
pol. na ihrisku Olovár toho veľa 
neukázali. Domáci mali opäť 
viacero šancí na zvýšenie skóre v 
zápase, avšak strely Čeřovského 
v 73´, Kamendyho v 77.´  a Hri-
ňa v 80.´ skončili nevyužité. Šesť 
minút pred koncom zápasu 
domácim Olovárom vyšla ďalšia 
učebnicová akcia, keď Kamendy 
nachádza svojou nahrávkou 
Klimenta, ten ukážkovou ,,čes-
kou uličkou“ posunul loptu Fe-
hérovi a ten nezadržateľne skó-
roval a dáva na 3:1.  Domáci ešte 
mohli zvýšiť skóre po rohovom 
kope nestarnúceho Nemčoka v 
89.´ avšak brankár hostí konček-
mi prstov vyrazil. Domáce muž-
stvo si za predvedený výkon za-
slúžilo bodovať naplno. V nede-
ľu cestujú Olovárčania  do Veľ-
kého Blhu.   

                 - BRAŇO DANKO – 

  OFK Olováry – FK Iskra Hnúšťa 3 : 1  1 : 1) 

Fehér zostrelil tromi gólmi ,,mladé pušky“ z Hnúšte
Rozhodoval: Peter Kelemen: Góly: D - Fehér 3x; Zostava OFK: 
Stieranka, Horváth, Regi, Kamendy, Kati, Miškei, Golian, Hriň, 
Kupček, Čeřovský, Fehér, náhr.: Kliment, Földi, Nemčok, Máč. 
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ktorý sa uskutoční  28. 8. 2021 (v sobotu) 
v Mestskej športovej hale vo Veľkom Krtíši 

(vedľa kúpaliska Krtko). 

Slovenský klub veteránov 
v stolnom tenise 

a STO TJ Slovan Modrý Kameň 
vás pozýva na 

Podrobné propozície uverejníme v nasledujúcom čísle Pokroku. 
Bližšie info na www.sstz.sk (Slovenský klub veteránov v stolnom tenise). 

Spojená škola, Jarmočná 1, 992 80  Modrý Kameň, IČO: 37956248 
vypisuje podľa ust. §281 až 288

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade 
s odd. VI. článok 18 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK 
obchodnú verejnú súťaž na nájom nebytových priestorov 

,,Školského bufetu".
Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu 

o predmete je možné získať v sídle školy  
na adrese: Spojená škola, Jarmočná 1, 992 80  Modrý Kameň. 

Kontaktná osoba: Monika Števková, vedúca úseku TEČ.  
 +421 47 48 702 71, e-mail: sekretariat@ssmk.sk

Prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky 
je možné dohodnúť na  +421 47 48 702 71. 

 Lehota na predkladanie súťažných ponúk končí  
 dňa 30. 8. 2021 o 14.00 hod.  

V prvej minúte z rozohrávky padol prvý vlastný gól, ktorý si po 
nešťastnom nastrelení dal hosťujúci Klátik. Do 33.´ sa obidve 
mužstvá snažili zapájať do útočných akcií  a zároveň si  bránili 
svoje územia. V tejto minúte došlo ku vyrovnávajúcemu gólu, kto-
rý dal nožničkami hosťujúci Bariak. Tento hráč sa po tomto góle v 
momente opäť v situácii zorientoval a hneď strelil v nasledujúcej 
minúte aj svoj druhý gól – 1:2. Domáci sa snažili do polčasu vyrov-
nať, dobíjali súperovu obranu, mali množstvo šancí a striel na 
bránu. Veľakrát sa o to pokúšal aj Červenák. Ako kapitán muž-
stva ukázal ostatným ako sa to robí – a vyrovnal skóre pred odcho-
dom do šatní. 
V II. polčase sa  hra vyrovnala na obidvoch stranách, horúce poča-
sie ubralo zo síl hráčom obidvoch tímov. V týchto chvíľach sa dalo 
tušiť, že ďalší gól bude asi posledný a rozhodujúci. Strelil ho do-
máci Kováč v 58.´ po individuálnom prieniku, kedy preloboval 
brankára hostí.  Na konci zápasu sa na ihrisko dostali aj hráči z la-
vičiek. V posledných minútach sa nechal vylúčiť brankár hostí po 
dvoch žltých kartách, lebo si neodpustil kritiku na adresu hlavné-
ho rozhodcu. Pritom sa dá hodnotiť výkon zvolenskej rozhodcov-
skej trojice ako vysoko profesionálny. Ďakujeme našim fanúšikom, 
ktorí povzbudzovali naše mužstvo a veríme, že za nami pocestujú 
aj túto nedeľu do K. Kosíh, kde budú našim dvanástym spoluhrá-
čom .                                        - DOMINIK DROZDÍK - 

 FK Záhorce – TJ Stredné Plachtince – OFK 4 : 1 (2 : 1) 

Záhorskí fanúšikovia ocenili peknú hru 
Rozhodovali: Zaťko, Zöllei, Zolczer; Góly: D – I. Filip, ml.,  Majo-
roš, Novák, I. Filip, st., H – Kováč; Zostavy: D – Pohánka, Karasy, 
Koštial, Kvanda, Rég, Novák, Zatyko, Maruškin, Datko, Filip, 
Majoroš, náhr.: I. Filip, M. Šoltés, R. Šoltys, M. Filip, Rég, M. Šol-
tys, Jánošík; H – Kelemen, Uhrin, Tomaškin, Vozár, Holovic, Ku-
pec, M. Parkáni, Faršang, Weisenpacher, Kováč, L. Parkáni, 
náhr.: Virág, Kováč, Stankovič, Kadlec. 
Zápas sa tiahol v réžii domácich a hostia sa iba bránili. Záhorčania 
dali v I. pol. prvé dva góly a hostia pridali jeden šťastný.  
Plachtinčania boli gólom z konca prvého polčasu posmelení, dúfali, 
že sa im ešte podarí vyrovnať hru, avšak gól sa im už vsietiť nepo-
darilo. Domáci sa zmobilizovali a v závere II. pol.  v 76.´ centrova-
ným gólom upravil stav Novák – 3:1. Domáci bojovali do posled-
nej minúty, v ktorej pridal štvrtý gól I. Filip, st. 
Rozhodcovia v zápase odviedli kvalitný výkon, za ktorý im ďaku-
jeme, rovnako aj domácim hráčom. Ich výkon diváci ocenili pri 
odchode z ihriska burácajúcim potleskom.   - JOZEF KARASY –  

 TJ Prameň D. Strehová – TJ Družstevník Sklabiná 5 : 0 (3 : 0) 

Domáci privítali mladé húževnaté mužstvo Sklabinej
Rozhodovali: Ďuriš, Ďurčov, Dobos; Góly: D – Hudec, Kollár 2x, 
Weisenpacher, Kminiak; Zostavy: D – Brna, Javorský, Turán, 
Bartko, Kminiak, Švonavec, Hudec, Sokol, Trajteľ, Weisenpacher, 
Kollár, náhr.: Matúška, Koštial, Nagy, Hriň, Jaso, Malatinec, Rau-
sa, Drozd; H – Buris, Horváth, Gerbáč, Žingor, Oláh, Longauer, 
Buris, Šarpataky, Repa, Černík, Kováč, náhr.: P. Kováč, Kakoš, 

Žingor. 
Skúsenosť a kvalita domácich však výrazne prevýšila nad hrou 
hostí. Začiatok, a aj celý zápas, sa niesol v duchu tlaku domácich 
na hosťujúcu bránu. 
Prvý gól zaznamenal kapitán domácich R. Hudec po krásnej 
ďalekonosnej strele. Ďalšie 2 góly vsietil F. Kollár. Prvý polčas 
skončil 3:0, ale domáci mali šance na ďalšie 4 góly. 
V II. pol. domáci dominovali a po dobrom výkone strelili ďalšie 
dva góly z kopačiek J. Kminiaka a F. Weisenpachera. Domáce 
mužstvo predviedlo pekný výkon  a potvrdilo svoj potenciál, keď 
mohlo dať ďalšie 4 góly. Pochvalu si zaslúži rozhodcovská trojica, 
ktorá viedla celý zápas v duchu fair play.                        
                                                            -  TOMÁŠ KRAHULEC -  

 OFK Dačov Lom – OFK Želovce 5 : 4 (4 : 1) 

Domáce body sa rodili ťažko 
Rozhodovali: Banár, Domby, Futák; Góly: D – Melaga 2x, Jam-
brich, Zuzin, Remiar;  H – Filip, Sabó 3x; Zostavy: D – Filčík, Zu-
zin, Melaga, Priškin, Jambrich, Kubolek, Výboch, Cesnak, 
Remiar, Chovan, Slúka, náhr.: Bariak, Macko. H – Rusnák, Fedeš, 
Hlinica, Turčina, Řehák, Merica, Andok, Sabó, Filip, Rybár, náhr.: 
Mátyás, Suchánsky, Holoda, Bertók, Bavko, Krajč, Biblák. 
Domáce mužstvo chcelo potvrdiť svoje ambície z minulého týždňa, 
keď si doviezlo body zo S. Plachtiniec. Touto cestou ďakujeme ve-
deniu S. Plachtiniec za super pohostenie v minulom zápase. 
Želovce pricestovali získať body, 
lebo ich postavenie i posily hovo-
ria za všetko. Skóre otvorili hos-
tia už  2.´ Filipom - 0:1. Domáci 
sa nato vzchopili a vyrovnali na 
1:1 Melagom. V 6.´ Jambrich pri-
dal ešte jeden gól . Do polčasu do-
máci strelili ďalšie dva góly – v 
20.´ Zuzin a v 39.´ Remiar 4:1. 
Umývanie hláv v hosťujúcej šatni 
počas prestávky prinieslo úspech. 
Hostia zvýšili v 47.´  na 4:2 a v 
60.´ upravili z 11 metrového kopu 
Sabom na 4:3. Vyrovnanie viselo 
na vlásku, a aj prišlo – v podobe 
Sabovho hetriku, ktorým v 65.´ 
stav upravil na 4:4. Domáci si 
uvedomovali, že musia pridať a o 
víťazný gól sa postaral v 74.´ Me-
laga. Vedenie domáceho mužstva 
ďakuje svojim hráčom, že zvíťa-
zili aj v oslabenej zostave. Arbitri 
zvládli zápas na výbornú.

                    - JÁN BARIAK  – 
 

(Dokončenie zo str. 3)

6. liga
1 D. Strehová 3 3 0 0 14:3 9

2 Záhorce 3 3 0 0 9:2 9

3 Nenince 3 2 1 0 7:4 7

4 Dačov Lom 3 2 0 1 12:7 6

5 Bušince 3 2 0 1 11:9 6

6 Želovce 3 1 1 1 8:7 4

7 Sklabiná 3 1 0 2 9:7 3

8 Lesenice 3 1 0 2 9:10 3

9 M. Kameň 3 1 0 2 8:10 3

10 K. Kosihy 3 1 0 2 5:7 3

11 Hrušov 3 1 0 2 6:10 3

12 S. Plachtince 3 1 0 2 4:9 3

13 Príbelce 3 1 0 2 3:12 3

14 M. Zlievce 3 0 0 3 1:9 0

Predám Š Feliciu 1,6 combi, tmavo - modrú, streš-
né okno, STK a EK.  0908 117 040            np - 715


