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Margita Balgová z 
Obeckova vo svojej 
záhradke, v ktorej 
denne trávi hodiny, 
aj tento rok vypes-
tovala nielen ukáž-
kové papriky a pa-
radajky, ale aj nád-
herné kvety gladioly. 

Ak sa chcete s výsledkom svojho 
celoročného úsilia podeliť aj vy, 
fotografie najkrajších plodov z va-
šich záhrad posielajte na adresu:
hornacekova.pokrok@gmail.com.

Pozvánka

ZÁHRADNÉ CENTRUM

Nájdete nás aj na acebooku! (zahradkárstvo ECHO)

 
ul. Lučenská 1281, Veľký Krtíš

 +421 904 338 977

Záhradkárske centrum

DUŠIČKOVÝ SORTIMENT UŽ V PREDAJI 

NAJVÄČŠÍ VÝBER - NAJNIŽŠIE CENY  
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Prípad smrti bezdomovca 
sledujeme prakticky od prvého 
dňa. Po niečo viac ako mesiaci 
vysvitlo, že beštiálnu vraždu 
má na svedomí len 15-ročný 
chlapec, ktorého z obzvlášť 
závažného zločinu vraždy ob-
vinil krajský policajný vyšetro-
vateľ. Ako informovala na kon-
ci augusta polícia, obvinenému 
Dominikovi za takýto závažný 
zločin hrozí trest odňatia slobo-
dy na 15 až 20 rokov. Ak je ob-
vinený mladistvý, trest sa zni-
žuje na polovicu.
„V presne neustálenej dobe z 
25. 7. na 26. 7. 2021, na hlav-
nom autobusovom nástupišti a 
jeho bezprostrednom okolí na 
Baníckej ulici vo Veľkom Krtí-
ši, za doposiaľ nezistených 
okolností fyzicky napadol 60-
ročného muža. Spôsobil mu 
poranenia na tvári, hlave a sé- 
riové zlomeniny rebier. 
V dôsledku týchto poranení po-

škodený na mieste zomrel,“ 
opisuje prípad Krajské riadi-
teľstvo policajného zboru v 
Banskej Bystrici. Muž bol ná-
sledne náhodnými okoloidúci-
mi nájdený krátko pred dru-
hou hodinou v noci. „Podľa 
predbežnej správy zo súdnej 
pitvy, bezprostrednou príčinou 
jeho smrti bola centrálna smrť 
pri zlomenine lebky a pomliaž-
dení mozgu. Od začatia trest-
ného stíhania polícia vykonala 
množstvo procesných úkonov a 
v piatok 27. augusta zadržala 
ako obvineného mladistvého 
páchateľa, ktorý sa ku skutku 
priznal. Po vykonaní proces-
ných úkonov bol obvinený 
umiestnený do policajnej cely a 
vyšetrovateľ spracoval podnet 
na návrh na jeho vzatie do väz-
by. Na základe príkazu sudcu 
obvineného vzali do vyšetrova-
cej väzby,“ dodala k prípadu 
polícia.

Chlapec sa k beštiálnej vražde priznal 

Dňa 11. 9. 2021 si pripomenieme dvadsiate 
ôsme výročie  tragickej smrti nášho 
milovaného manžela, otca a dedka 
JUDr. STANISLAVA SAMSONA 

z Dolných Plachtiniec, ktorý nás opustil 
vo veku nedožitých 39 rokov. 

Za tichú spomienku všetkým, ktorí ho 
poznali, ďakujeme. S láskou a úctou 
spomínajú: manželka, dcéra Stanka 
s manželom a synčekom Matúškom, 

dcérkami Monikou a Margitkou 
a syn Stanko s priateľkou Monikou.

V spomienkach si stále s nami   

Kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád, 
nezabudne. Žiješ v srdciach tých, 

ktorí Ťa milovali. 
Dňa 7. septembra 2021 uplynie smutných 

15 rokov od smrti 
Mgr. JÁNA ĎURÍKA, 

ktorý nás opustil vo veku 60 rokov. 
S láskou spomínajú manželka 

a dcéry s rodinami.

Pätnásť rokov bez Teba

Spomienky si nosíme stále so sebou, najmä 
tie šťastné sú svetlom našich dní.

V našich srdciach si nosíme nepatrný odraz 
Tvojho úsmevu a v ušiach nám znejú Tvoje 
láskavé slová. Vieme, že Tvoja láska a Ty si 

tu stále s nami a sleduješ naše kroky. 
S hlbokým žiaľom sme si 10. 9. 2021 

viac ako inokedy pripomenuli smutný rok, 
ako nás navždy opustila po dlhej a ťažkej 

chorobe naša milovaná manželka, matka a sestra 
KATARÍNA FÜLÖPOVÁ, rodená BURČOVÁ,

  z Lučenskej ulice vo Veľkom Krtíši. 
S láskou na Teba myslíme a nikdy na Teba nezabudneme: 

manžel Milan, syn Erik s manželkou, sestra s rodinou, 
príbuzní a známi. 

Že čas rany zahojí, je len klam...

Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mala si rada život a všetkých nás.

Odišla si navždy, túžila si žiť, 
ale osud to tak zariadil, že musela si

 nás navždy opustiť.
Hoci si odišla, niet Ťa medzi nami, 

v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Dňa 12. 9. 2021 si pripomíname 

11. výročie ako nás opustila naša drahá 
VERONIKA KAMASOVÁ z Hrušova. 
S láskou spomína manžel Viliam a dcéry 

Veronika a Evka s rodinami.

V našich srdciach si stále s nami  

-ŠK-

HĽADÁME BARMANOV A BARMANKY 
do nefajčiarskeho prostredia na TPP. Miesto práce: Lesenice, 

Slovenské Ďarmoty. Robí sa dlhý/krátky týždeň. 
Požiadavky: flexibilita, zodpovednosť, VP sk. B, prax v odbore.

 NÁSTUP IHNEĎ! Seriózni záujemcovia 
volajte na  +421 915 727 363 alebo pošlite životopis 

na atlantis.workinfo@gmail.com. np - 742

Stovkou 
v Príbelciach

Dopravní policajti z Veľkého 
Krtíša namerali v obci Príbel-
ce, na ceste I/75, vodičov, ktorí 
prechádzali obcou rýchlosťou, 
ktorá bola dvojnásobne vyššia, 
ako je maximálna povolená 
rýchlosť v obci. Na ceste, kde je 
povolená rýchlosť 50 km/h, 
jazdili rýchlosťou 101 km/h a 
102 km/h. Obidvom vodičom 
(jeden z okresu Bardejov, 
druhý z Českej republiky) bola 
uložená bloková pokuta.

Horiace auto pri 
Záhorciach 

Na sviatok SNP, a teda v nede-
ľu 29. augusta, došlo pri 
Záhorciach k dopravnej neho-
de osobného motorového vo-
zidla. V čase príchodu hasičov 
sa vozidlo nachádzalo v roz-
siahlom štádiu horenia, ktorý 
vznikol vplyvom dopravnej 
nehody po náraze. Príslušníci 
na likvidáciu požiaru použili 
jeden vysokotlakový prúd vo-
dy, následne zabránili úniku 
prevádzkových kvapalín a po 
zdokumentovaní dopravnej 
nehody príslušníkmi PZ od-
tiahli vozidlo na bezpečné mies-
to. Pri dopravnej nehode sa ne-
zranila žiadna osoba.

Č I E R N A K R O N I K A

- zdroj: OR HaZZ VK, 
        KR PZ BB -

  Opustili nás
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Veľkokrtíšsky štáb televízie 
Markíza na konci letných práz-
dnin zisťoval, koľko môže stáť 
nástup do školy rodičov žiakov 
prvého ročníka. Mgr. Michaela 
Bendíková vyspovedala zhodou 
okolností svoju kolegyňu Klau-
diu Urdovú, ktorej dcéra – Vik-
tória, druhého septembra sadla 
prvý raz do školských lavíc. 
„Ako rodičia ďalších prváči-
kov, aj my sme s nákupom 
školských potrieb začali už v 
lete a pomôcky sme nakupovali 

priebežne. Jedným z dôvodov 
na takýto postupný nákup bol 
aj fakt, že ak by sme to robili 
naraz, jednorázovo by to bol 
pomerne výrazný nápor na náš 
rodinný rozpočet,“ opisuje 
Klaudia Urdová, mamička 
prváčky Viki. Tá svoju prvú 
školskú tašku dostala už skôr, a 
to na narodeniny. Ako dodáva 
K. Urdová, len taška stála asi 
60 EUR. „Viki dostala zo školy 
zoznam pomôcok, ktoré bude v 

septembri potrebovať, a teda 
ktoré by sme mali nakúpiť. Bu-
deme sa ho držať a podľa neho 
budeme aj nakupovať. Niekto-
ré veci už máme, ale rátam, že 
nás to bude stáť aj 200 EUR,“ 
pokračuje maminka. Na zo-
zname potrieb je okrem iného 
plastelína, vodové farby, vý-
kresy, perá, dosky na zošity i 
hygienické potreby. „Ešte musí-
me dokúpiť napr. aj pero, ktoré 
stojí asi 6 EUR, no prváčik ho 
potrebuje,“ povedala pre mi-
krofón TV Markíza Klaudia 
Urdová.
Aj ona a rovnako aj rodičia os-
tatných prváčok a prvákov 
majú však od štátu nárok na 
preplatenie školských potrieb. 
Každé dieťa tak môže dostať 
104,76 EUR na svoje školské 
potreby. V praxi to vyzerá tak, 
že suma prídavku na dieťa sa 

zvýši o takmer 105 EUR za ten 
kalendárny mesiac, v ktorom 
dieťa oprávnenej osoby prvý-
krát nastúpilo do prvého roční-
ka základnej školy. Samotné 
vyplatenie jednorazového zvý-
šenia prídavku na dieťa bude 
priamo viazané na nástup 
dieťaťa do školy, rodičia do-
stanú teda tento príspevok až v 
októbri. 
„Príspevok od štátu určite po-
môže, no možno by pomohol 
ešte viac, ak by sme ho dostali 
skôr, nie v októbri. Prváčik mu-
sí mať potreby predsa nakúpe-
né už skôr. V októbri si násled-
ne z tejto pomoci môžeme prí-
padne dokúpiť tie veci, ktoré 
budú napr. ešte chýbať,“ pove-
dala na záver Klaudia Urdová z 
Veľkého Krtíša. Prváčka Viki 
dodala, že do školy sa veľmi teší.

Základné školy postupujú informáciu o prváčikoch do centrálne-
ho registra žiakov. Následne ÚPSVaR si tieto informácie za-
znamenajú a podľa toho vyplatia príspevok. Pre rodiča tak tento 
príspevok nepredstavuje osobitnú administratívnu záťaž.

Nie je potrebné podávať osobitnú žiadosť 

- z reportáže TV MARKÍZA spracoval Mgr. ŠTEFAN KOČI, foto: MARIÁN VLADOVIČ-

Prvé dni v škole má za sebou už aj Viki z Veľkého Krtíša. Na 
fotografii s maminkou - redaktorkou RTVS Mgr. Klaudiou Ur-
dovou. 

Tento rok naša základná škola 
organizovala letnú školu Muzič-
ky, jazykovú školu anglickú a 
letnú školu pre deti I. stupňa. Po-
čas Muzičiek sa malí heligonkári 
naučili niekoľko nových piesní, 
folklórna skupina Ragačinka 
obohatila svoj repertoár o novú 
choreografiu. Ani detská ľudová 
hudba Horička nezaháľala a 
skúšali si nové hudobné vstupy. 
Deti z Muzičiek sa zúčastnili aj 
kurzu pečenia tradičného hru-
šovského chlebíka a voňavých 
lepníkov. Anglická jazyková let-
ná škola usporiadala pre deti 
kvízy, súťaže, športové aktivity, 

treasure hunt, prezentácie o naj-
zaujímavejších faktoch Austrálie 
a USA, ale aj opakovanie učiva 
angličtiny. Aj pre prvostup-
niarov bol pripravený zaujímavý 
program - túra ku vodopádu 
Karlov a na rozhľadňu na Práš-
nom vrchu, návšteva U bylinkár-
ky, kde deti prechádzali zážit-
kovým chodníkom. A aké by to 
bolo leto bez kúpania? 
Preto všetky tri letné školy 
spoločne strávili jeden deň na 
kúpalisku v Štúrove. Sme veľmi 
radi, že sme deťom našej školy 
spríjemnili letné prázdniny.
- Mgr. ANNA BREZOVSKÁ - 

Aj žiaci ZŠ s MŠ Hrušov si užili 

Jedinečnosť Letnej školy 
Teší nás, že aj napriek tomu, že letné prázdniny boli v plnom prúde 
a deti mali možno svoju vlastnú predstavu o prázdninách, sa do na-
šich troch letných škôl zapojilo veľa detí.

Spoločná fotografia časti detí z hrušovskej rozhľadne.

Navštívte klasickú 
dvojkotlovú pálenicu 

Malé Straciny

Objednávky 
na tel. čísle

Objednávky 
na tel. čísle

 0903 417 661

Navštívte klasickú 
dvojkotlovú pálenicu 

np
-7

30

 0903 218 800 np - 740

Ponúkame mzdu 4,50 €/h v čistom.

 Bližšie informácie na tel. č.
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Prinavrátiť kultúrneho a spolo-
čenského ducha lesoparku Šó-
šár sme sa rozhodli aj tento rok. 
V horúcich letných mesiacoch 
ponúkal príjemný chládok leso-
parku osvieženie aj formou rôz-
nych kultúrnych a spoločen-
ských podujatí. 
Poslednú júnovú sobotu pred-
sedníčka OZ Šóšárskych pra-
meňov Alžbeta Černíková spolu 
s vdp. Mgr. Erikom Hanzenom 
privítali v lesoparku malé i veľ-
ké deti, aby im popriali požeh-
nané a pohodové prázdniny, 
podľa možnosti strávené čo naj-
viac vonku v prírode. Nasledo-
vali hry, aktivity a súťaže. Areál 
lesoparku sa premenil na miesto 
plné hľadačov pokladov, „mu-
cholapkových“ golfistov, vod-
ných pirátov, vrecových skáka-
čov, vrhačov gulí a kreatívnych 
tvorcov v dielňach. Varili sme tu 
guľáš a piekli sa špekáčiky. 
Čerešničkou na prázdninovej 
torte bolo divadelné predstave-
nie Dve rozprávky na brušku v 
podaní Bábkového divadla na 
Rázcestí. 
Ženské meno „Anna“ nosí aj 
náš, už  tradičný retro Annabál. 
Tento rok sme ho oslávili o čosi 
skôr ako je v kalendári a pod 
holým nebom sme plesali už 17. 
júla. Úvodný tanec patril DFS 
Krtíšanček a pre dobrú zábavu 
hrala hudobná skupina Fénix. 
Javisko a otvorené priestranstvo 
zdobili kvety a retro exponáty, 
ktoré zo svojich domovov pri-
niesli členovia združenia. Člen-

kami nášho OZ pripravený kot-
líkový guláš pohladil chuťové 
poháriky prítomných. Okolo 
polnoci sa losovala tombola, 
ktorej ceny potešili svojich vý-
hercov.
Gastronomický zážitok čakal na 
všetkých tých, ktorí  k nám do 
Šóšára zavítali v predposlednú 
augustovú sobotu, a teda 21. au-
gusta. Organizovali sme totiž už 
v poradí 5. ročník súťaže vo va-
rení kotlíkového guľáša. Tohto-
ročnej súťaže o „Putovnú šóšár-
sku varešku“ sa zúčastnilo 7 
družstiev, ktoré z vlastných 
surovín a ingrediencií začali va-
riť na pravé poludnie. Ako sa 
zapĺňali bublajúce kotlíky suro-
vinami, tak sa začala okolím ší-
riť vôňa vychádzajúca z nich. 
Tá prilákala aj množstvo divá-
kov a neskôr aj ochutnávačov. 
Keďže družstvá svoje recepty 
na guľáš neprezradili, najlepšou 
ingredienciou tejto súťaže bola 
asi výborná atmosféra, ktorá sa 
šírila celým areálom. Nechýbala 
dobrá hudba a sprievodné akti-

vity pre deti ako tvorivé dielne, 
maľovanie na tvár, jazda na 
koni, ukážky psovodov, street 
dance, dancehall a detská pe-
nová párty. Pre všetkých bola 
pripravená aj bohatá tombola. 
Päťčlenná porota pri hodnotení 
uvareného guľáša mala ťažkú 
úlohu. Všetky družstvá získali 
symbolickú kuchynskú zásteru 
a prvé tri umiestnenia (1. man-
želia Anka a Adrián Babčanov-
ci, 2. Družstvo J-STAV, 3. Mladí 
hasiči z DHZ Želovce) sa mohli 

tešiť aj z cien, ktoré podporujú 
tímového ducha. 
Ďakujeme členom a priateľom 
OZ Šóšárskych prameňov, orga-
nizačným tímom za prípravu a 
priebeh  jednotlivých podujatí, 
sponzorom cien pre súťažiacich 
i do tomboly a v neposlednom 
rade tým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom priamo i nepriamo 
podali pomocnú ruku k tomu, 
aby čas strávený v lesoparku v 
Šóšári bol  výnimočný. Ste úžas-
ní. 

Kúsok od  Želoviec  je miesto so ,,zeleným srdcom“ a živou prame-
nitou vodou. Áno, je to Šóšár. Tí skôr narodení si pamätajú vaňové 
kúpele tohto miesta, kde sa liečili choroby pohybového aparátu 
vodou, ktorá  má vďaka obsahu glauberovej soli a iných minerálov 
liečivé účinky. Miestne kúpele neboli len miestom liečenia, ale aj 
miestom dobrej zábavy. Konali sa tu hudobné vystúpenia, annabá-
ly, kolkárske turnaje, kabaretné vystúpenia, koncerty. V minulosti 
to bolo obľúbené kultúrne a výletné centrum, dnes je to lesopark.

- PREDSEDNÍCTVO OZ ŠÓŠÁRSKYCH PRAMEŇOV - 

Šóšár opäť žil podujatiami 

Súťaže o „Putovnú šóšársku varešku“ 
sa zúčastnilo až sedem družstiev.  

Na Annabále vystupovali  DFS Krtíšanček a pre dobrú zábavu hrala hudobná skupina Fénix.  

 Účastníci 5. ročníka súťaže vo varení guľášu.  

Milé deti a milí rodičia, ktorí tieto riadky pre svoje deti čítajú. Toh-
toročným letom nekončia aktivity pre naše - vaše deti.
S radosťou oznamujeme, že náš projekt s názvom detská zelená oá-
za bol podporený ,,Nadačným fondom dm drogerie markt” v Nadá-
cii Pontis a projektu bol udelený príslušný grant. Inými slovami, v 
Šóšári vyrastie detské ihrisko. Také, čo miluje okolitú prírodu. Bu-
dujeme ho spoločne, dobrovoľne, pre lepší svet. Pridajte sa pokojne 
aj vy. Ďakujeme, že idete s nami ďalej.
Letné podujatia sa mohli uskutočniť aj vďaka finančnej podpore 
Banskobystrického samosprávneho kraja, za čo ďakujeme.  
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Od polovice augusta bolo vo vy-
braných triedach našej školy ži-
vo. Pani učiteľky druhého stup-
ňa pripravili pre 36 žiakov II. 
stupňa zaujímavý letný pro-
gram vyučovania. Nebolo to 
tradičné vyučovanie, kde sa vy-
svetľuje učivo a skúša. Výučba 
prebiehala prostredníctvom 
osobných skúseností a zážitkov. 
Napríklad vyučovací predmet 
slovenský jazyk a literatúra bol 
poňatý rozprávkovo. Rozpráv-
kové príbehy sa nielen čítali, ale 
prezentovali aj nemo – žiaci 
predvádzali pantomímu a 
snažili sa tak zahrať postavy, 
ktoré v rozprávkach vystupujú. 
Na rozprávkovú tému pripra-
vila pani učiteľka aj hru so slo-
vami, ktoré bolo treba identifi-
kovať. O literárnu tvorbu sa 
snažili aj samotní žiaci. Tvorili 
príbehy podľa vlastnej fantázie, 
dokonca sa na chvíľu stali poet-
mi a vymýšľali básne na nie 
jednoduchú tému – baníctvo. 
V rámci predmetu geografia a 
predmetu regionálna výchova 
sa žiaci vybrali na potulky 
okresom Veľký Krtíš. Navštívili 
Hrad Modrý Kameň, a tiež 
evanjelický kostol, kde im pán 
farár poskytol zaujímavé infor-
mácie. Ba dovolil im zahrať na 
organe a vojsť do kostolnej ve-

že. K poznatkom, ktoré žiaci 
získali osobnou návštevou, pri-
dali informácie a obrázky z in-
ternetu. Takto vytvorili myš-
lienkovú mapu, do ktorej boli 
okrem Veľkého Krtíša a 

Modrého Kameňa zahrnuté aj 
obce Hrušov a Dolná Strehová. 
Myšlienkové mapy boli častým 
výstupom poznávacích aktivít. 
Prostredníctvom nich usporia-
dali získané informácie do sys-
tému, ľahšie si osvojili asociácie 
a vizuálne vnemy im umožnili 
jednoduchšie zapamätanie si 
poznatkov. Podobne spracovali 
aj učivo z dejepisu - tému 1. 

svetová vojna. 
Počas Letnej školy sa nezabud-
lo ani na precvičovanie anglic-
kého jazyka. Aj tu poskytli do-
brú službu rozprávky. Tentoraz 
formou divadelného predstave-
nia. Žiaci prostredníctvom di-
vadelných postavičiek, nazýva-
ných javajky, či maňušky, odo-
hrali rozprávkový príbeh. V 
ďalšej aktivite si žiaci „otvorili“ 
obchod so zeleninou a ovocím. 

Zelenine a ovociu priraďovali 
anglické výrazy, zamerali sa 
nielen na správnosť pomenova-
nia, ale aj na výslovnosť. Ob-
chod so zeleninou a ovocím bol 
výbornou učebnou pomôckou 
nielen pre anglický jazyk, ale aj 
na matematiku, kde sa počítalo 
množstvo alebo fyziku, pri zis-
ťovaní hmotnosti. 
Zaujímavým a poučným zážit-

kom bola návšteva včelárov zo 
včelej farmy Katka v Leseni-
ciach. Manželia Babkovci prišli 
žiakom porozprávať o živote 
včiel. Tento nenápadný hmyz je 
pre človeka nesmierne užitočný 
a potrebný. Hoci chov včiel nie 
je v súčasnosti veľmi atraktívna 
a prosperujúca činnosť, včelie 
produkty patria k veľmi kvalit-
ným prírodným produktom a 
majú pre zdravie človeka veľa 
benefitov. Žiaci mohli priamo v 
škole ochutnať viac druhov 
medu, ktorý včelári priniesli. 
Ako pozorní a aktívni po-
slucháči si balenie medového 
medvedíka odniesli aj domov. 
Taká bola Letná škola – bez 
skúšania a známok, no ponúkla 
veľa príležitostí získať nové 
užitočné aj zaujímavé informá-
cie. Vyučovacie predmety sa 
spájali do jedného poznáva-
cieho celku, o informáciách sa 
diskutovalo, žiaci mali možnosť 
vyjadriť svoje názory, a tiež 
prejaviť svoju kreativitu.  Naj-
lepšie si človek zapamätá to, čo 
sám prežije, v tomto duchu pa-
ni učiteľky pripravili program 
svojich učebných blokov a 
snažili sa, o čo najväčšiu akti-
vitu samotných žiakov. Letná 
škola splnila svoj zámer. V 
týchto dňoch začína nový škol-
ský rok, nástup týchto detí do 
školy bude menej stresujúci, 
keďže už malú „rozcvičku“ ab-
solvovali  práve v Letnej škole. 

Organizovaním aktivít boli po-
verené pedagogické asistentky 
a vychovávateľky. Pre 40 žia-
kov pripravili skutočne bohatý 
program. Vzdelávacie aktivity 
zamerané na opakovanie a 
utvrdzovanie učiva sa realizo-
vali hravou a zážitkovou for-
mou. Dôraz sa kládol aj na po-
hybovú aktivitu, tvorivosť a 
súťaživosť. Spestrením pobytu 
v letnej škole bol program, kto-
rý škola zabezpečila v spolu-
práci s ďalšími ochotnými par-
tnermi. Školu navštívili 
dobrovoľní hasiči zo Želoviec. 
Predviedli deťom ukážku ha-
sičskej techniky, dokonca si 
žiaci sami mohli obliecť detský 

hasičský odev a vyskúšať si 
prácu s takouto technikou. 
Uskutočnili sa tiež kultúrne po-
dujatia. Divadelný ochotnícky 

súbor z Medzibrodu prišiel de-
ťom zahrať rozprávku a ku 
kultúrnym zážitkom prispel aj 
exfinalista súťaže SuperStar – 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypísalo výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na zá-
kladnej škole v školskom roku 2020/2021“. Zámerom tohto projektu bolo poskytnúť žiakom základných škôl možnosť získať či 
upevniť vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021.  Dve z troch základ-
ných škôl v okresnom meste si Letnú školu naplánovali v rovnakých termínoch od 16. – 20. 8. 2021 a od 23. – 27. 8. 2021.  
Rovnaké boli len termíny, program mali odlišný a zhodoval sa len v tom, že bol pestrý a nápaditý. 

Základná škola na Ul. Komenského Veľký Krtíš  

Letná škola bez skúšania

– KOLOMAN CICKO – 

Na Základnej škole na Námestí  A. H. Škultétyho vo V. Krtíši bola  

Martin Krausz a jeho manželka, 
choreografka. V telocvični sa teda 
nielen spievalo, ale aj tancovalo. 

Letná škola plná zážitkov

(Pokračovanie na str.7)

 Žiaci sa učili hravou formou.  

Každé dieťa fascinuje ha-
sičská technika. Ani tieto, 
stojace okolo svojho ria-
diteľa Mgr. J. Cupera, 
neboli výnimkou.
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Za poskytnuté fotografie ďakujeme pani učiteľkám z oboch škôl. 
Tiež im v mene rodičov vyslovujeme poďakovanie za to, že ich de-
ti trávili svoje voľné chvíle užitočne a zmysluplne. K priebehu let-
ných škôl, ktoré sa konali aj na viacerých základných školách v 
okrese, sa ešte v našich novinách vrátime; resp. texty a fotografie 
môžete posielať na adresu: hornacekova.pokrok@gmail.com

Do autobusu sme nasadli v uto-
rok 13. júla s veselou náladou. 
Plní očakávaní sme sa vydali do 
Kunerádu, kde sme prišli pre-
skúmavať okolitú prírodu, pa-
miatky, či zabaviť sa pri súťa-
žení v tímoch. Ubytovanie aj s 
chutnou stravou, ako z domá-
cej kuchyne, nám poskytlo Re-
kreačné zariadenie Paradise. 
Po prvej noci sme sa autobu-
som a vlakom premiestnili do 
Lietavskej Lúčky, zo železnič-
nej stanice naše kroky viedli na 
zrúcaninu Lietavského hradu. 
Ďalší deň táborového dobro-
družstva patril neďalekej Far-
me Prístavky v obci Stránske, 
kam sme zbehli pešo. Dozvedeli 
sme sa nové informácie o chove 
poľnohospodárskych zvierat a 
povozili sme sa aj na majestát-
nych koníkoch. V tretí deň nás 
čakal bohatý program, ktorý 
odštartoval v Rozpráv-

kovom lese v Nezbudskej Lúč-
ke. Vyfotografovali sme sa s po-
stavičkami zo známych roz-
právok, povozili na kolotoči, 
pochutili si na cukrovej vate a 
premiestnili sa do obce Strečno, 
odkiaľ sme sa kompou cez Váh 
preplavili na druhú stranu ob-
ce, aby sme si mohli vyšliapať 
schody k rovnomennej zrúcani-
ne hradu Strečno. Z tohto 
miesta sa nám naskytli nádher-
né výhľady na rieku Váh, 
okolité obce, mesto Žilinu, no i 
Pamätník venovaný francúz-
skym partizánom. O dôležitos-

ti tohto miesta, hlavne počas 
bojov SNP, nám učiteľ Pe-

ter Bobáľ porozprával mnoho 
zaujíma-vostí. Posledný deň 
sme sa poprechádzali po okolí, 
ukončili súťažné zápolenie, vy-
hodnotili pokladovú hru, roz-
dali sladké odmeny, pizzu, a 
ako to už býva dobrým zvy-
kom, tábor sme ukončili dis-
kotékou, tento raz pod holým 
nebom. Unavení a plní nových 
zážitkov sme sa vrátili v nedeľu 
domov.
Denné tábory sa realizovali v 
dvoch turnusoch, a to od 19. do 
23. júla a od 26. do 30. júla s na-
plnenou kapacitou 45 detí. Po-
čas týchto dvoch týždňov sme 
navštívili mnoho krásnych a 
zaujímavých miest, ako naprí-
klad Vartovku v Krupine, kaš-
tieľ v Dolnej Strehovej i tunajší 
park a hrobku Imre Madácha; 

pozorovali sme slnko a infor-
mácie o vesmíre sme si vypočuli 
v Astroparku a hvezdárni v Ri-
mavskej Sobote. Užili sme si vý-
hľady z rozhľadne v Lipova-
noch, prešli sa expozíciou Hra-
du v Slovenskej Ľupči, pripo-
menuli si smutnú históriu na-
šich dejín vo vypálenej obci 
Kalište v Národnom parku 
Nízke Tatry, užili si pobyt v 
prírode návštevou nezvyčaj-
ných dúpencov v Hontianskych 
Tesároch a počas horúcich dní 
sme šantili na Biokúpalisku 
Krtko. Kreatívne sme sa vyžili 
v interaktívnych tvorivých diel-
ňach Terra Permonia, prešli sa 
náučným chodníkom pri Počú-
vadle a putovanie sme zakončili 
návštevou Kaštieľa Betliar. 

S kamarátmi za zábavou aj poznávaním 
Táborové leto v Centre voľného času Veľký Krtíš

Po minuloročnej „korona pauze“, kedy bola možnosť organizácie pobytových táborov pozastavená, 
sme sa tento rok, v úvode prázdnin, vydali na sever Slovenska - až k Rajeckým Tepliciam, do Kunerá-
du a v druhej polovici júla sa  realizovali dva turnusy denného tábora. 

- Mgr. MONIKA MAZÚCHOVÁ, riaditeľka CVČ V. Krtíš
 so svojim kolektívom - 

Deti sa naučili jednoduchú 
choreografiu, tanec prispel nie-
len telu, ale aj k dobrej nálade. 
Ďalším zážitkom, na ktorý bu-
dú žiaci radi spomínať, bola 
návšteva Ranča u Ňuňa na Li-
tave. Ranč sa nachádza v krás-
nom prostredí s možnosťou vy-
užitia voľného času pre celé 
rodiny. Žiaci sa oboznámili so 
životom na ranči, kde chovajú 
kone, poníky, somáriky, kozy, 
ovce, dokonca aj muflóny a 
daniele. Na koníkoch si žiaci 

mohli zajazdiť. V rámci regi-
onálnej výchovy a spoznávania 
významných lokalít navštívili 
Hrad Modrý Kameň a Múze-
um bábkarských kultúr a 
hračiek, Náučný chodník obce 
Hrušov, kde sa ľahkou  turistic-
kou chôdzou dostali aj na  Roz-
hľadňu na Prašnom vrchu.  
Záver Letnej školy patril tiež 
rozprávke, ktorú si pozreli v ki-
ne v Lučenci. Taká bola Letná 
škola na ZŠ na Námestí A. H. 
Škultétyho – škola bez písania 
poznámok, skúšania, známok. 

Plná výletov, zaujímavých náv-
štev, jeden zážitok striedal 
druhý. Žiadne z detí neľutova-
lo, že aj cez prázdniny muselo 
ráno vstávať. Popritom sa 
nezabúdalo ani na hlavný 
zámer projektu – veď aj na vý-

letoch sa dá všeličo spočítať, 
rozširovať si slovnú zásobu, zís-
kavať poznatky o prírode, geo-
grafii, histórii... Letná škola bo-
la teda nielen zábavná, ale pre-
dovšetkým poučná. 
      – Mgr. LENKA ŠABOVÁ

Každý jeden zážitok a pekná spomienka v nás doznieva ešte dnes 
a na dlhšiu dobu nám budú spríjemňovať život. Ďakujeme všet-
kým rodičom, ktorí prejavili dôveru Centru voľného času Veľký 
Krtíš a tešíme sa na vaše deti počas školského roka v rôznorodých 
záujmových krúžkoch, a samozrejme, zase o rok v našich letných 
táboroch. 
Budeme radi, ak navštívite aj našu facebookovú stránku Cen-
trum voľného času Veľký Krtíš, kde sa dozviete vždy aktuálne in-
formácie. Zároveň ďakujem za podklady k článku pani učiteľ-
kám Mgr. Márianne Gregušovej a Mgr. Nikolete Roštášovej.

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

(Dokončenie zo str. 6)

Krátky oddych 
pod rozhľadňou.
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Rok 2021 je v znamení opatrení 
plynúcich z pandemickej situ-
ácie, ktorá spolu s celým sve-
tom postihla aj Slovensko. Ten-
to stav sa vo veľmi negatívnom 
svetle prejavil aj na činnosti 
žiackeho včelárskeho krúžku v 
Čebovciach. V kontakte sme 
boli prostredníctvom počítačov,  
a až keď došlo k zlepšeniu situ-
ácie a zmierneniu opatrení, 
mohli sme sa stretávať na včel-
nici. 

V tomto roku sme si vytýčili 
dva ciele - zúčastniť sa celo-
slovenskej súťaže so včelárskou 
tematikou Mladý včelár. Našou 
tajnou túžbou bolo obsadiť as-
poň dve miesta v prvej desiat-
ke. Pre naplnenie tohto cieľa 
sme zamerali našu činnosť na 
teoretickú a praktickú prípra-
vu. Žiaľ, celoslovenská súťaž 
„Mladý včelár“ sa nakoniec ne-
uskutočnila. Ďalší cieľ, bol zú-
častniť sa celoslovenskej vý-
tvarnej súťaže so včelárskou te-
matikou.
S výsledkom svojich zverencov 
som nadmieru spokojná. Evka 
Bodžárová, Patrik Opánsky a 
Adrián Kukel obsadili tretie 
miesto a ich diela sú vystavené 
v skanzene Pribylina. Členovia 
krúžku sa zapojili aj do Celo-
slovenskej korešpondenčnej sú-
ťaže „Mladý včelár“, kde si na-
vzájom pomáhali a riešili zada-
né otázky, hľadali  správne od-
povede tak v odbornej literatú-
re, ako aj na internete, pričom 
na internete našli veľa chyb-
ných odpovedí.  
Ani v tejto súťaži sa členovia 

nášho krúžku nestratili a obsa-
dili pekné 3. miesto. Najväčší 
prínos vidím v tom,  že sa na-
učili pracovať v kolektíve, a že 
spoločná práca prináša viac ra-
dosti ako individuálna. 
Do nového včelárskeho roka 
sme vykročili plní očakávania, 
čo nám donesie, čo nové sa čle-
novia krúžku naučia o včiel-
kach. Tak ako včielky sa pri-

pravujú na novú sezónu, tak aj 
členovia včelárskeho krúžku  si 
dopĺňajú vedomosti o včiel-
kach, ktoré budú môcť využiť 
vo svojom živote, tak ako to po-
vedal J. A. Komenský: „Z vče-
lárstva naučil som sa prírodu 
viac poznať a viac milovať než 
z mnohých kníh učených.“  

- MÁRIA MUDROŇOVÁ - 

 Zo života včelárskeho krúžku v Čebovciach

Od včiel sa dá veľa naučiť

Praktická príprava 
na súťaž Mladý včelár.

Arián Kukel a Evka Bodžárová s diplomami  a vecnými 
odmenami za 3. miesta vo výtvarnej súťaži.

Nadšenci nohejbalu sa v sobotu 
21. augusta stretli na antu-
kovom ihrisku v Pôtri, kde si 
zasúťažili o putovný pohár sta-
rostu obce. Podujatie zorgani-
zovali futbalisti Pôtra s vý-
znamným prispením hlavného 
sponzora – Obce Pôtor a s po-
mocou ďalších menších sponzo-
rov spomedzi miestnych podni-
kateľov. Tretieho ročníka no-
hejbalového turnaja sa zúčast-

nilo osem mužstiev a vo vynika-
júcej atmosfére svoje víťazstvo 
už po tretíkrát obhájilo muž-
stvo z Veľkého Krtíša, čím im 
ostáva pohár natrvalo. Pekné 
druhé a tretie miesto obsadili 
hráči mužstiev Pôtra a tým im 
patrí vďaka za krásnu repre-
zentáciu. Hráči sa po svojich 
výkonoch občerstvili okrem 
iného aj skvelou kapustnicou.
                       -OcÚ PÔTOR-

Nohejbalisti sa stretli v Pôtri 
Miestny spolok Slovenského 
Červeného kríža Veľký Krtíš 
vás pozýva na odber krvi, kto-
rý sa uskutoční pri príležitosti 
Svetového dňa prvej pomoci a 
Svetového dňa srdca. 
Odber krvi sa uskutoční vo 
štvrtok 16. 9. 2021 v čase od 
7.30 do 10.00 hodiny v budove 
novej baníckej slobodárne na 
Ulici Nemocničnej č. 1 vo V. 
Krtíši. 
Cestovné bude darcom krvi 
hradené a za organizovanie od-
beru krvi zodpovedá Jaroslava 
Ubrankovičová, predsedníčka 
MS SČK Veľký Krtíš.  

Darujte krv 
pani doktorke 

Milí darcovia, tento odber krvi 
je cielený, a okrem toho, že sa 
koná pri príležitosti dvoch vý-
znamných zdravotníckych dní, 
môže mať pre vás, obyvateľov 

nášho okresu, navyše ešte ďalší 
význam, ktorým môžete preja-
viť pocit ľudskej spolupatrič-
nosti. Plánovaný odber krvi 16. 
9. 2021 je totiž cielený a svoju 
vzácnu tekutinu môžete daro-
vať detskej lekárke pani 
MUDr. ALICI RIGÓOVEJ. 
Veríme, že sa medzi darcami 
nájdu aj vďační rodičia a starí 
rodičia detí, ktoré pani doktor-
ka, či už vo V. Krtíši alebo ne-
skôr vo Veľkej Čalomiji, liečila. 
Možno darovaním svojej krvi 
pomôžete teraz práve vy pani 
doktorke prinavrátiť jej zdra-
vie. Ako darcovia krvi najlepšie 
viete, že živá tekutina - ľudská 
krv, je najvzácnejšia na svete a 
ničím sa nedá nahradiť. Daro-
vať ju môže len človek človeku 
a vy máte opäť šancu svojim 
šľachetným činom preukázať 
svoju ľudskosť, za čo vám my, 
aj rodina pani doktorky, vo-
pred ďakujeme.              –rh –

Do pozornosti darcom krvi

Spoločná fotografia starostu M. Činčuru s víťazmi turnaja  0905 358 389 np-6182

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu
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Hontiansky keľavník má za-
chovávať a rozvíjať záujem o 
kultúrne dedičstvo regiónu 
Hont. Je to však aj nový spôsob 
trávenia voľného času našich 
detí. Je totiž nesmierne dôležité, 
aby sa nezabudlo na zvyky a 
tradície našich predkov, a aby 
sa zachovávala spomienka na 
spôsob ich života. Naši pred-
kovia žili svoj skromný život 
spojený s prírodou a z nej vy-
užívali takmer všetky suroviny 
pre svoju potrebu. 
Počas jedného turnusu (teda 
počas týždňa) sme deťom pri-

blížili najčastejšie remeslá a 
ukázali im obyčaje pri práci, či 
využitie náradia. Zvládli sme aj 
náročnú, no nádhernú turistiku 
v obci Hrušov. Naučili sa celý 
proces spracovania konope od 
konopísk cez močidlá až po 
ukážku česania, trepania a pra-
denia konope v ľudovom dome. 
Deti sa tak mali možnosť zo-
známiť s tým, ako tradičný 
odev vznikal. 
Naše cesty viedli aj cez uhliara 
a jeho „míľu“, kováča, ktorý 
kedysi býval významným re-
meselníkom v dedine, a aj v 

súčasnosti má v Hrušove 
zariadenú dielňu. Deti sa 
dozvedeli o tom, aká drina 
stála za tým, kým sa dostal 
voňavý chlebík na stoly na-
šich predkov. 
Naši predkovia však nežili 
len prácou. Vedeli sa aj za-
baviť, takže aj naše deti sa 
naučili tradičné hry, tance a 
spevy. Azda najatraktívnej-
šou časťou nášho týždňa 
bol deň venovaný miestnej 
gastronómii a neuveriteľne 
chutným lepníkom, ktoré 
nám šikovné Hrušovčanky 
pripravili v otvorenej peci 
priamo na dvore. Neopa-

kovateľný zážitok bola aj ope-
kačka na Jablonci, čo je miesto 
v lone prírody hrušovských la-
zov. Tu sme nielen opekali, ale 
aj zistili, ako sa spracovávalo 
drevo na budovanie dreveníc, či 
ako sa vyrábali „babky“ na 
slamenú strechu. 
Tí šikovnejší mohli počas týžd-
ňa skúsiť aj základné techniky 
výroby paličkovanej čipky.
Samozrejme, nechýbala ani 
návšteva rozhľadne, či kalvá-
rie. U bylinkárky sme spoznali 
rôzne druhy bylín, ochutnali 
čaje a chlebík s jedlými kvetmi. 
V areáli bolo aj veľa hier, ale 

najviac sa deťom páčila lanov-
ka. 
Náš týždeň v Honte ubehol ako 
voda. Nepochybujeme o tom, že 
deti, ktoré sa ho zúčastnili, si 
odniesli nielen spomienky, ale 
aj množstvo vedomostí, zabavili 
sa a zistili, že náš kraj je nád-
herný. 

Lúčime sa a tešíme 
na druhý ročník! 

Hontiansky keľavník 

priblížil deťom našu minulosť 
Tento rok sa prvý krát konal výchovno - vzdelávací program s 
názvom Hontiansky keľavník. Organizovalo ho Hontiansko – 
ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš spolu s Obcou Hrušov.

Náš týždeň v Honte ubehol ako voda. Nepochybujeme o tom, že 
deti, ktoré sa ho zúčastnili, si odniesli nielen spomienky, ale aj 
množstvo vedomostí, zabavili sa a zistili, že náš kraj je nádherný. 
Lúčime sa a tešíme na druhý ročník! 
                          

Deti so záujmom sledo-
vali, ako pod rukami 
Števky Selskej vznikala 
paličkovaná čipka.

Janko Brloš na 
trlici predvádza 
spracovanie 
konope. 

V tejto peci sa pečú 
úžasné lepníky.

Veselý pozdrav z Hrušova.

         – KATARÍNA HANKOVÁ JANČEKOVÁ - 
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Po minulé roky sa stretnutie 
konalo stále v októbri, pri príle-
žitosti mesiaca úcty k starším. 
Pretože sa ale minulý rok kvôli 
pandémii nemohlo uskutočniť, 
zorganizovali sme ho v ne-
tradičnom čase a to pri príleži-
tosti 1. Svetového dňa starých 
rodičov a seniorov. Tento 
sviatok vyhlásil svätý otec pá-

pež František a prvý krát sa 
slávil 25. júla 2021 na sviatok 
sv. Joachyma a Anny. Pripomí-
name, že každoročne sa bude 
tento sviatok sláviť v štvrtú jú-
lovú nedeľu.
Členovia Základnej organizácie 
JDS v Hrušove v spolupráci so 
Ženskou speváckou skupinou 
Hrušov a Ľudovou hudbou 

Hruška pripravili bohatý kul-
túrny program, v ktorom vy-
stúpili rodinné generácie hru-
šovských spevákov a hudobní-
kov, Chlapi z Hrušova, Malí he-
ligonkári z Hrušova, najstaršie 
speváčky z denného stacionára 
v Hrušove s heligonkárom Já-
nom Hajdúchom, FSk Bažalič-
ka z Príbeliec a Plachtiniec, 
FSk Strháranka, členovia FSk 
Hrušov a ľudoví rozprávači 
Kmotríkovci z Príbeliec a 
Plachtiniec. Program bol ve-
novaný všetkým starým rodi-
čom a seniorom, ale i všetkým 

tým, ktorí sa starajú o našich 
starkých, či už v rodinách, ale-
bo v akomkoľvek sociálnom za-
riadení a nenechávajú ich  
opustených. 
Tak to bolo aj na javisku, kde 
neostali naši seniori sami, ale 
pridali sa k nim všetky generá-
cie Hrušovčanov. Diváci sa im 
poďakovali potleskom, tak ako 
to urobil aj sv. otec pápež Fran-
tišek na námestí Sv. Petra v Rí-
me. Stretnutia sa zúčastnili aj 
členovia Okresnej rady JDS vo 
Veľkom Krtíši s predsedníčkou 
Mgr. Máriou Hroncovou a zá-
stupcami Základných organizá-
cií JDS v okrese Veľký Krtíš. 
Krásny sobotný predvečer plný 
slnka bol po dlhej dobe príjem-
ným stretnutím všetkých 
Hrušovčanov, ako aj hostí a 
účinkujúcich, za čo im veľmi 
pekne ďakujeme. 

 

Na Stretnutí Troch generácií v Hrušove
 Uctili si skúsenosti, šikovnosť aj šediny

V prvú augustovú sobotu sa Hrušovom po dlhej dobe ozýval znovu spev a hudba. 
Dňa 7. augusta sa totiž na miestnom amfiteátri uskutočnil tretí ročník kultúrneho podujatia 
„Stretnutie troch generácií“. Toto podujatie organizuje Základná organizácia Jednoty dô-
chodcov v Hrušove v spolupráci s obcou Hrušov. 

Ďakujeme aj sponzorom: COOP Jednota Krupina, Pekáreň Csu-
day Sklabiná a Jurajovi Černákovi z Dolných Plachtiniec. Veríme, 
že o rok sa v plnom zdraví stretneme na takomto znova. 

Stretnutie troch generácií sa 
uskutočnilo s finančnou podpo-
rou Banskobystrického samo-
správneho kraja.   

– ANNA PETROVKINOVÁ, predsedníčka JDS Hrušov; 
Foto: - ALEXANDRA MACKOVÁ- 

Otázka za 2 body: 

Meno a adresa:

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

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

1 x 2

1 x 2

FK Slovenské Ďarmoty – MFK Zvolen
FC98 Hajnáčka – TJD Príbelce
TJ Slovan Tomášovce – TJ Vinohrad Čebovce
FK Jesenské – OFK Olováry
MFK Baník Veľký Krtíš – FK Iskra Hnúšťa
TJ Ipeľ Balog nad Ipľom – 1. FK Buzitka
ŠK Vinica  - TJ Sokol Opatovská Nová Ves
FK Lesenice – TJD Príbelce B
OFK Dačov Lom – TJ Družstevník Sklabiná
FK Bušince – TJ Slovan Modrý Kameň

Padnú v Hajnáčke minimálne tri góly?          ÁNO - NIE

Nehoda so zraneniami
V nedeľu 22. augusta zalarmo-
val hasičov na hasičskej stanici v 
Modrom Kameni oznam o do-
pravnej nehode pri obci Čeláre. 
Na miesto boli vyslaní štyria prí-
slušníci HaZZ, ktorí po prícho-
de na miesto zásahu zistili, že 
osobné motorové vozidlo sa po 
náraze do odvodňovacieho ka-
nála nachádza v priekope mimo 
vozovky. Hasiči na mieste zása-
hu vykonali protipožiarne opa-
trenia, zabránili úniku prevádz-
kových kvapalín a po zdoku-
mentovaní dopravnej nehody 
policajtami odtiahli vozidlo na 
bezpečné miesto. Pri dopravnej 

nehode sa zranili dve osoby, kto-
ré boli v čase príchodu prísluš-
níkov HaZZ v ošetrení zdravot-
ných záchranárov v sanitnom 
vozidle.

Horela rozvodová skriňa 

K požiaru rodinného domu v 
Malých Zlievcach, ktorý bol 
ohlásený prostredníctvom ties-
ňovej linky v utorok 24. augusta 
2021, boli vyslané dve hasičské 
vozidlá so šiestimi príslušníkmi. 
Po príchode na miesto zásahu 
bolo prieskumom zistené, že sa 
jednalo o požiar elektrickej in-
štalácie v elektrickej rozvodnej 
a poistkovej skrini na chodbe 
rodinného domu, ktorý majiteľ 
uhasil do príchodu príslušníkov 
HaZZ. Príslušníci na mieste 

zásahu prekontrolo-
vali požiarom zasia-
hnutý priestor skri-
ne a povaly rodinné-
ho domu pomocou 
termokamery pre 
možné skryté ohnis-
ká požiaru. 
Následne bol pries-
tor chodby odvetra-
ný a odovzdaný ma-
jiteľovi rodinného 
domu.

HASIČI 150

- Zdroj: pplk. Ing. D. DRIENOVSKÝ-
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Strácate sa v spletitosti života, 
máte v sebe veľmi rýchlo sa 
meniace pocity, ktoré je ťažké 
dostať pod kontrolu. Vaša 
ostražitosť sa stále sústreďuje 
na okolie, od ktorého stále čosi 
očakávate a pritom ani sami 
neviete čo. Karta zobrazuje 
muža – pána – elegána, ktorý 
práve dostal správu vo forme 
listu. Naznačuje, že čoskoro 
dostanete odpovede na veľa 
nezodpovedaných otázok, po 
ktorých ste stále podvedome 
pátrali a ktoré vás ťažili. Je 
nutné, aby ste nabrali veľa síl, 
lebo pred vami je dlhá cesta 
hore, ktorú je potrebné zdolať 
na to, aby ste dosiahli svoj 
cieľ, nech je akýkoľvek. 

Nebojte sa ísť za tým, po čom 
túžite. Verte v seba, svoje 
schopnosti, ktoré ste začali 
podceňovať. Všetko je o viere 
a tú by ste si mali zachovať a 
pestovať ako kvetinku. Prídu 
dni, počas ktorých to bude 
nutné. Prídu skúšky, počas 
ktorých by ste si mali veriť a 
ukázať všetko, čo vo vás je. 
Nezabúdajte na morálku, kto-
rej pokles vám po tieto dni 
hrozí. Ukážte svoju pravú tvár 
a vyhnite sa akýmkoľvek po-
kleskom, ktoré by vás mohli 
počas nasledujúceho obdobia 
ťažiť a ničiť. Očakávajte ne-
očakávané a reagujte prirodze-
ne bez akéhokoľvek afektu, za-
chovajte si vlastnú tvár.  

Unikáte pred skutočnosťou a 
snažíte sa určité fakty za-
hrabať pod koberec a tváriť 
sa, že neexistujú… dokedy to 
mienite vydržať? Postavte sa 
voči tomu a konečne si to 
vnútorne vyriešte. Odbremeň-
te sa od toho a budete znovu 
cítiť chuť a pôžitok z každého 
dňa. Pracovne sa pripravte na 
rôzne kurzy, vzdelávanie a do-
pĺňanie vedomostí, ktoré bude 
od vás vedenie požadovať, od-
porúčame nezaujať záporný 
postoj. Únavu, ktorá vás bude 
atakovať, zaženiete v rodin-
nom kruhu alebo pri veciach, 
ktoré sa vám postarajú o vy-
čistenie hlavy (prechádzky, 
čítanie a pod.). Nemusíte sa 
báť ani výziev, preto sa do 
nich bez zaváhania pustite.  

Budete vystavení klamstvám a 
zavádzaniu, preto je potrebné, 
aby vaša intuícia a predvída-
vosť fungovala na sto percent. 
Prezieravosť vám pomôže k 
tomu, aby ste urobili určité 
opatrenia, ktoré vás akýmsi 
spôsobom uchránia pred 
niečím, čo sa kuje za vaším 
chrbtom. Verte tomu, za koho 
by ste dali ruku do ohňa, inak 
v ostatných prípadoch naozaj 
pozor. Jeden pokus príde zvon-
ka a cieľom bude nahlodanie 
vašej istoty, ktorou sa prezen-
tujete a komu idete poriadne 
na nervy. Nedajte sa zneistiť. 
Pre toto obdobie bude pre vás 
prínosné, ak budete šliapať už 
po vychodených cestičkách.  

Už známa karta Strom vám 
dáva na vedomie fakt, že vaša 
životná sila vychádza od kore-
ňov, tak sa zamyslite, kde sú 
tie vaše – je to srdce, rozum, 
duša? Je najvyšší čas, aby ste 
ju začali znovu naplno využí-
vať a objavili jej pozitíva – za-
budli ste na ňu, vďaka čomu 
ste chradli všeobecne ako 
ľudia, preto urobte túto, pre 
vás prínosnú zmenu. Spolu s 
touto obnovou prichádza ruka 
v ruke univerzálna plodnosť, 
úspech, zdar, kreativita a záro-
veň aj obdiv od ľudí vo vašom 
okolí. Je čas, aby ste sa stali 
znovu zelenými ako zdravý sil-
ný rodiaci strom, ktorý vo svo-
jej korune ukrýva krásu, nád-
heru a zároveň je útočiskom 
pre slabších, presne tak, ako 
útočisko u vás hľadá veľa 
iných ľudí.  

Prišli dni, kedy sa u vás znovu 
objaví hrejivá iskrička všetké-
ho, čo v sebe ukrýva slovo šťa-
stie. Využite tento priestor na 
to, aby ste napredovali v sme-
roch, v ktorých ste pokrivká-
vali alebo tam, kde ste mali 
pocit, že sa vám nedarí. Mož-
ností je neúrekom, preto to vy-
užite, odzrkadlí sa to aj na va-
šich pracovných úspechoch a 
zdaroch, podčiarknutých zvý-
šenou a od hviezd podporenou 
komunikačnou schopnosťou. 
Dôležitá je aj nezištnosť v ko-
naní a zároveň príliš nevykú-
kajúce ego, ktoré by sa hneď 
postaralo o zavretie hviezd-
neho kohútika, ktoré k vám to 
šťastie pustilo.  

Do pracovného víru ste skočili 
priam strmhlav. Je vôbec nie-
čo, čo robíte v rovnováhe? 
Vždy sa snažíte ísť na plný 
plyn, preto sa vám potom 
stane, že z ničoho nič zostanete 
stáť a vy sa čudujete prečo. 
Netlačte príliš na pílu a zvoľte 
určité pozvoľnejšie tempo, 
ktoré postupne gradujte a tým 
sa vyhnete akémukoľvek vy-
hasnutiu, negatívnemu zvratu 
a zlomu. Keď si to osvojíte, ne-
bude existovať žiadny prob-
lém, ani prekážka. Máte naj-
lepšie dispozície na to, aby sa 
vám v práci, na ktorú ste sa 
zamerali, darilo k spokojnosti.
  

Opatrnosti nikdy nie je dosť a 
pri vašom znamení to po tieto 
dni platí úplne. Zamračilo sa 
nad vašimi hlavami, čo sa pod-
píše aj na vašej nálade a zadu-
manejšom naladení. Do ničoho 
prevratného sa nepúšťajte, po-
kiaľ by ste mali ísť sami proti 
sebe a nešli by ste v korešpon-
dencii a v súlade so svojimi 
pocitmi. Znovu je tu čas, aby 
ste príliš nevytŕčali z davu a 
tým zbytočne na seba neupo-
zorňovali. Preto si žite tento 
týždeň bežným a stereotypným 
spôsobom, čím sa vyhnete 
akýmkoľvek komplikáciám a 
„potýčkam“, ktoré pre vaše 
znamenie číhajú priam za kaž-
dým tmavým rohom.  

Pekný týždeň plný milých 
chvíľ a situácií. Vôbec nemusí-
te byť ustráchanými, práve 
naopak, je čas, aby ste nejakú 
aktivitu vyvíjali aj vy a všetku 
pasivitu hodili za chrbát. Vy-
chutnávajte si všetko plným 
priehrštím a tešte sa z každej 
maličkosti, ktorú vám život 
prinesie a prihrá. Napriek to-
mu, že počasie je pochmúrne, 
vy sa môžete tešiť na pestrosť 
dní a poriadne si to vychutnaj-
te aj do zásoby, z ktorej budete 
určite čerpať. Nadopujte sa 
dobrou náladou, optimizmom 
a radosťou, ktoré vás vedú 
presne tým smerom, kam sa 
snažíte dlhodobejšie dostať. 
Vaším každodenným sprievod-
com by mal byť úsmev.  

Ruka hore a ide sa baviť, rado-
vať a tešiť sa v kruhu blízkych 

priateľov, ktorých budete pra-
videlne každý deň vyhľadá-
vať. Prebudí sa vo vás spolo-
čenská šelma a zlákajú vás ve-
černé podniky miest alebo pár-
ty, ktoré budú usporiadavať 
kamaráti. To všetko je v po-
riadku a bude to silnejšie ako 
vy, ale ubezpečte sa, že to pôj-
de s pochopením a akceptova-
ním vášho partnera/ky, inak 
vám hrozí zbytočná hádka a 
rozpor. Takže, bavte sa, ale po-
zor na skĺznutia typu – nie za 
cenu vášho vzťahu, opatrnosť 
sa kladie aj na požívanie alko-
holu a samozrejme aj pre-
hnané míňanie ťažko našet-
rených peňazí.

Láska, partnerstvo, neha, 
romantika – to je presne to, čo 
pre vaše znamenie Vodnára 
vyšlo a čo by ste vo svojom ži-
vote mali privítať, rozdúchať 
a rozprúdiť. Vaša vnútorná 
emocionálna „kockatosť“ (ťaž-
ké alebo obmedzené prejavo-
vanie citov a pocitov) sa po-
riadne podpísala práve pod 
vzťahy a to nielen partnerské, 
ale aj priateľské. Teraz sa vám 
otvorila brána, kde vaše city 
budú z vás priam sršať ako 
gejzír, preto tento zdroj naplno 
využite. Prejavujte všetko, čo 
cítite bez akýchkoľvek škru-
púľ a pocitu zahanbenia, pad-
ne to obojstranne na úrodnú 
pôdu, smelo do toho.  

Máme tu emocionálne, vnútor-
né analyzovanie a nespokoj-
nosť. Nech sa deje čokoľvek, 
po tieto dni sa budete cítiť 
akosi nepochopení a osamelí, 
budete prepadať vlastnej 
sebaľútosti, ktorú by ste mali 
stopnúť hneď na začiatku, 
keď sa objaví. Prípadné povin-
nosti výberu v práci, pre vás 
budú náročné Rozhodovať sa 
vám nebude o nič ľahšie ani 
koncom týždňa.  Zaujímavé sú 
záležitosti v prepojení na 
spolupracovníkov, tu by sme 
odporučili zaujať neutrálny 
postoj a nestrkať nos do zále-
žitostí, kde vy osobne nefigu-
rujete, inak si odnesiete za iné-
ho niečo úplne zbytočne. Jedi-
né, čo sa udeje, je to, že vás to 
rozhodí a rozčúli priam „do 
vývrtky“ a to naozaj nepot-
rebujete. Obhajujte v prvom 
rade seba a nie iných, pokiaľ 
na sto percent neviete, kde 
pravda v skutočnosti vlastne je. 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

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. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 



POKROK12 6. september 2021

Na začiatku nového ročníka 6. 
ligy sme si všimli, že niekoľko 
okresných rozhodcov je delego-
vaných počas jedného dňa až 
na tri stretnutia. Ďalším výsled-
kom malého záujmu o rozho-
dovanie futbalových zápasov je 
aj zmena hracích časov zápa-
sov. Kým v minulosti sa, až na 
jednu či dve výnimky, všetky 
zápasy hrali v rovnakom popo-
ludňajšom čase, v prebiehajú-
cej sezóne sa zápasy hrajú aj v 
nedeľu dopoludnia, popoludní 
a v lete aj podvečer. 
Napríklad, v 2. kole 6. ligy, kto-
ré sa odohralo v nedeľu 8. 
augusta, sa dva zápasy začali  
pre hráčov nie vo veľmi obľú-
benom čase, o 11.00 hod, dva 
zápasy začali o tri hodiny ne-
skôr a len tri zápasy sa začali 
hrať v úradnom hracom čase 
od 17.00 hod. Aj preto sa teda 
stalo, že jeden rozhodca stihol 
rozhodovať, či v pozícii hlavné-
ho rozhodcu alebo asistenta, tri 
zápasy.
Futbalová verejnosť vie, že 
okresnú futbalovú súťaž veľa 

mladých rozhodcov nerozho-
duje, a preto odbehať 270 mi-
nút a podať v každej sekunde 
troch zápasov plne koncentro-
vaný výkon, je pre arbitrov 
prinajmenšom fyzicky náročné. 
S touto otázkou sme sa obrátili 
na vedenie Slovenského futba-
lového zväzu, Stredoslovenské-
ho futbalového zväzu i na Ob-
lastný futbalový zväz Veľký 
Krtíš. 
„Je to veľmi ťažká otázka,“ za-
čal svoju odpoveď predseda 
ObFZ V. Krtíš Gabriel Bacsa. 
„Ak má rozhodca šťastie a má 
stretnutie, v ktorom je málo 
sporných situácií a jeho roz-
hodnutia sú dôveryhodné a 
správne, tak odpoveď znie, že 
na tejto úrovni (pozn. 6. liga) 

rozhodca dokáže počas jedného 
dňa plnohodnotne rozhodovať 
aj tri zápasy dospelých. Na 
druhej strane, je to neštan-
dardné, že naši rozhodcovia sú 
nasadzovaní až na tri víkendo-
vé stretnutia. V minulosti, keď 
som ešte sám rozhodoval, som 
mal tri stretnutia aj ja (dve 
stretnutia ako hlavný rozhodca 
v mládežníckej súťaži a jeden 
zápas dospelých, kde som bol 
väčšinou asistent rozhodcu),“ 
hovorí predseda ObFZ G. Bac-
sa. Rovnaký problém, a teda 
nedostatok rozhodcov, trápi aj 
ostatné regióny SsFZ. „Tiež aj 
v ostatných krajských súťa-
žiach majú niektorí rozhodco-
via viac stretnutí za deň. Rád 
by som mal problém, že ich je 
prebytok, ale to je len želanie a 
sen, ako to bolo v rokoch minu-
lých. Na niektoré mládežnícke 
stretnutia už, bohužiaľ, nie je 
možné zabezpečiť ani jedného 
rozhodcu a zápas preto rozho-
duje aj LAIK. Príčin je viace-
ro,“ uviedol nám vo svojej od-
povedi Ing. Martin Balko, 

predseda komisie rozhodcov 
SsFZ. Vyzerá to teda tak, že pre 
riadiace orgány futbalových 
súťaží je stále priechodnejšie, 
ak zápas vedie aj rozhodca, 
ktorý už v rovnaký deň rozho-
duje tretí zápas, ako by zápas 
mal viesť laik. Tento názor 
nám v telefonickom rozhovore 
potvrdil aj Marián Ružbarský, 
predseda komisie rozhodcov 
Slovenského futbalového zvä-
zu. Ako doplnil, je ale na 
diskusiu, či dokáže arbiter 
podať plnohodnotný sú-
stredený výkon počas troch 
zápasov za jeden deň. „Tri 
zápasy sú už silná káva, dva sú 
akceptovateľné. Rozhodovať 
tri je veľa aj v 6. lige, kde úro-
veň zápasov nie je významne 

vysoká. Horšie je ale aj to, že 
pomaly už nie sú na dedinách 
ani futbalisti, nie to rozhodco-
via...“, dopĺňa 52-ročný M. 
Ružbarský.

Negatívne vyhliadky 
aj do budúcnosti 

Centralizovaná náborová kam-
paň pre potenciálnych rozhod-
cov absentuje, no je to aj z toho 
dôvodu, že každý región má 
svoje špecifiká. Keď je aj 
nábor úspešný a na školenie sa 
prihlási hoci aj dvadsiatka záu-
jemcov, k rozhodovaniu v ďal-
ších sezónach sa dostane mini-
mum z nich. Potvrdzuje to aj 
Ing. M. Balko: „Školenie sa 
robí v každom oblastnom 
zväze, no naše skúsenosti sú ta-
ké, že z dvadsiatich nových roz-
hodcov pokračuje v rozhodova-
ní len jeden z nich,“ pokračuje 
šéf rozhodcov SsFZ.  „Budúc-
nosť rozhodcov nie je dobrá a v 
blízkej budúcnosti sa dá očaká-
vať, že aj SsFZ pôjde tou ces-

tou ako veľkokrtíšsky ObFZ,“ 
dopĺňa G. Bacsa. V súčasnosti 
totiž existuje trend, že SsFZ 
kvôli nedostatku (podľa odha-
du G. Bacsu chýba okolo 50 
rozhodcov) využíva rozhodcov 
aj z listiny SFZ. „V budúcnosti 
môžeme očakávať, že delegova-
nie bude vyzerať tak, že roz-
hodcovský tím bude rozhodo-
vať dva zápasy aj v V. lige sk. D 
– napr. na prvý zápas bude 
delegovaný do Vinice a na 
druhý do Opatovskej Novej 
Vsi,“ odhaduje ďalší priebeh 
tejto situácie Gabriel Bacsa. 
„Slovenský futbalový zväz roz-
hodcom venuje tzv. štartovací 
balíček, a teda dresy. Profesio-
nálni rozhodcovia začínajúcich 
rozhodcov školia na semi-

nároch na oblastných a regio-
nálnych zväzoch, kde im aj 
odovzdávajú  svoje skúsenosti,“ 
hovorí  za SFZ k rozhodcov-
skému podstavu M. Ružbar-
ský.
Ďalším dôvodom, prečo záujem 
o rozhodovanie klesá, je aj poli-
cajný zásah na seminári roz-
hodcov v lete v roku 2018, a 
ako potvrdzuje G. Bacsa, aj 
pandémia. „Na druhej strane, 
vďaka šikovnosti Ladislava 
Doboša, predsedu okresnej 
komisie rozhodcov, má s oblast-
nými zväzmi v Lučenci a vo 
Zvolene dobré vzťahy, situáciu 
dokáže riešiť aj výpomocou 
rozhodcov z týchto regiónov. 
Podstav však majú už aj v 
ObFZ Lučenec a v tomto roční-
ku od nich pomoc veľmi nemô-
žeme očakávať,“ vysvetlil ob-
lastný predseda. 

Lákadlom  
zvýšenie odmien? 

Finančné ohodnotenie rozhod-
cov sa v ostatných sezónach 
zvyšovalo. „Zvýšenie záujmu o 
rozhodovanie však nebadáme,“ 
konštatuje Ing. M. Balko. 
Zvyšovanie odmien potvrdil aj 
M. Ružbarský, no ako nám po-
vedal, jeho skúsenosti z vý-
chodného Slovenska sú také, že 
aj po tomto zvyšovaní finan-
čnej odmeny sa niektorým roz-
hodcom v regióne východného 
Slovenska finančne neoplatí 
rozhodovať krajské súťaže, a 
preto zostávajú len v okresoch. 
„Okrem toho, na rozhodovanie 
v krajskej súťaži platia aj prí-
snejšie fyzické FIFA limity, kto-
ré nie každý rozhodca zvlád-
ne,“ pokračuje predseda komi-
sie rozhodcov Slovenského fut-
balového zväzu.
„V našom ObFZ je finančné 
ohodnotenie na porovnateľnej 
úrovni ako v ostatných oblast-
ných zväzoch. Na druhej 
strane, neviem či by bolo vhod-
né zvyšovanie odmien v tomto 
roku, ktorý je v našom ObFZ 
volebný. Dosluhujúci Výkonný 
výbor by nerád zaťažil nezod-
povedným rozhodnutím nové 
vedenie, ktoré vzíde po voleb-
nej konferencii v novembri. 
Napokon, na ostatnej konferen-
cii bola zo strany klubových 
delegátov prejavená nespokoj-
nosť aj so štartovným pre aktu-
álny súťažný ročník,“ povedal 
nám na záver Gabriel Bacsa.

Futbalových rozhodcov v regiónoch naďalej ubúda
Pánom na ihrisku je v každom zápase rozhodca. V jeho právomoci je uplatňovanie pravidiel futbalu 
vo vzťahu k zápasu, na ktorý bol delegovaný. Okrem iného, dbá na to, aby sa dodržiavali pravidlá 
futbalu a so svojimi asistentmi riadi futbalové stretnutie. Jeho rozhodnutia sú konečné. Aj keď je 
možnosť riadiť dvadsaťdva futbalistov na ihrisku na oko lákavá, v praxi sa do tohto povolania veľa 
mladých dievčat a chlapcov nehrnie. 

O nedostatku rozhodcov nám viac povedali (Zľava) Marián Ružbarský, predseda Komisie rozhodcov SFZ, Ing. 
Martin Balko, predseda Komisie rozhodcov SsFZ a  Gabriel Bacsa,  predseda ObFZ V. Krtíš. 

- Mgr. ŠTEFAN KOČI -
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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



POKROK14 6. september 2021

– 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.

ŽALÚZIE NA
VAŠE OKNÁ

np
-6

44

Viete, že 
90% chorôb 
zapríčiňujú 
ťažké kovy? 

Volajte, píšte. 
Miroslav Buša 

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

 Ponúkam murárske práce, 
prerábky bytov, dlažby, ob-
klady, zateplenie.
 0948 291 624             np – 719

 

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

 np – 654
 0907 870 694     

 Partia skúsených zatep-
ľovačov si hľadá stavebné 
zákazky. Robíme: zatep-
ľovanie polystyrénom, no-
basilom, vnútorné a von-
kajšie omietky, dlažby a aj 
interiérové a exteriérové 
maľovanie. Ceny doho-
dou. Zn. Rýchlo a kvalit-
ne.
 0948 316 438     np - 726

  Zberateľstvo

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

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

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

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

  0908 627 952.       np – 422

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. 

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

 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
 0905 256 428      np - 7101

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

np - 707

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

 0948 262 007

P o n u k a  
s l u ž i e b
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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

 Predám záhradku 400 m2. 
 0906 958 804               np– 669

 0902 298 511

Hľadáme 
pracovníkov 
na dobre platenú 
manuálnu prácu. 

np
 –

 66
5

 0907 870 694 np
 –

 6
53

Dáme do prenájmu 
skladové 

a kancelárske 
priestory. 

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

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

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

 Prenajmem jednoizbový byt 
na Nemocničnej ulici vo 
Veľkom Krtíši.
 0905 413 946              np – 728

 Predám záhradku s chatkou 
v osade Selce (obec). 
Cena: 2 000 € + dohoda možná.
 0915 869 620              np – 731

 Predám jednoizbový prero-
bený byt vo Veľkom Krtíši. 
Obhliadka možná kedykoľvek.
 0905 761 891              np - 734

np - 683

  0905 358 389 

Dám do prenájmu 
garáž na Venevskej.

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

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

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

Zariadenie do  
domácnosti

  Auto - moto

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

np
 –

 73
2

 0908 912 928

 Vykúpim
(do 500 EUR) staré motorky, 
staré autá, aj vo veľmi zlom 
stave alebo nekompletné 
(nepojazdné). 
Aj na náhradné diely. 
Zn. JAWA, ČZ SIMSON, 
Babeta, Stadion, Škoda. 

Kúpim staré motorky znač-
ky JAWA, ČZ, SIMSON, 
STADION (aj diely). Tiež 
kúpim staré československé 
vzduchovky, akékoľvek.
 0902 074 985         np - 717

 Predám automobil ŠKODA 
FELICIA, r. v. 1998.
 0948 777 861              np – 729

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

 

 Predám Š Feliciu 1,6 combi, 
tmavomodrú, strešné okno, 
STK a EK. 
 0908 117 040         np – 715

   Bicykle

Poľovníctvo 
rybárstvo

np
 - 4

12

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

60
9

  Chovateľstvo

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

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). 

Nehnuteľnosti

np 
–49

9

 0908 493 910

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

Slovenské Ďarmoty 
BABCSÁN FARMA

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

 Predám včely typ B, včelí 
med, agátový, lipový, kladiv-
kový šrotovník a stolovú cirku-
lárnu pílu. Cena dohodou.
 0904 595 049               np– 716

 Predám dvojmesačné (a 
staršie) kurence, ročné nosnice 
a králiky.
 0911 154 680               np - 722

 Predám seno a slamu v ma-
lých balíkoch, tiež predám aj 
pšenicu.
 0904 335 754              np - 720

  Predám pšenicu.
             Cena: 18 €/q. 
 0918 268 828             np – 721

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

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

 Hľadám invalidnú dôchod-
kyňu (okolo 45 r.) zodpovednú 
a spoľahlivú na výpomoc v do-
mácnosti a občasné prechádz-
ky. Sociálne cítenie podmien-
kou.
 0915 472 205             np - 723

 Hľadám pre svojho syna 
kamaráta. Bývame v centre V. 
Krtíša. Má 12 rokov, je slušný, 
má rád prírodu, zvieratá a hu-
mor. Stačí prezvoniť.
 0910 664 145              np - 724

 Predám jednoizbový prero-
bený byt vo Veľkom Krtíši. Ob-
hliadka možná kedykoľvek.
 0905 761 891            np - 733

  Poľnohospodárstvo

Stroje a náradie 

Zoznámenie

   Rôzne

 Mám záujem o kúpu záhrady, prípadne ornej pôdy. 
Najlepšie v katastroch Dolné Plachtince, Obeckov, 
Sklabiná.   0918 315 238 np
 - 

73
5

Od vypuknutia pandémie sa aj 
nám obmedzil spôsob trénova-
nia. Tréningy a súťaže sa pre-
niesli do online prostredia, ale 
sme radi, že sme športovali as-
poň takouto formou. Veľmi 
skoro sme zistili, že to nie je 
ono, a preto sme sa tešili na 
uvoľnenie opatrení i spoločné 
tréningy. Akonáhle prišlo prvé 
uvoľňovanie, začali sme tré-
novať v prírode a neskôr znova 
v telocvični. Opäť sme sa vrátili 
k zaužívaným aktivitám klubu 
a prišlo aj obdobie náboru no-
vých cvičencov.

Prvý mesiac 
trénovania zdarma
Staňte sa karatistami a pridajte 
sa k nám. Vyskúšajte si tréning 
karate, a ak vás zaujme, rozšír-
te naše rady. Náš Karate klub 
V. Krtíš v pondelok 13. 9. 2021 
v čase od 18.00 do 19.30 hod. v 
telocvični ZŠ Poľná organizuje 
náborový tréning. Nábor no-
vých cvičencov je zameraný pre 
deti vo veku od šiestich rokov, 

mládež a dospelých. Pre získa-
nie základných informácií o 
trénovaní karate odporúčame 
absolvovať viac tréningov, a aj 
preto budú všetky tréningy do 
konca mesiaca zadarmo. Na 
trénovanie si prineste čistú 
športovú ústroj a tekutiny. Ve-
ríme, že nám už konečne tento 
rok pandemická situácia umož-
ní uskutočniť nábor nových 
členov a začať pravidelne tré-
novať. 

 Karate ako forma
komplexnej prípravy 
Aj vďaka podpore Mesta Veľ-
ký Krtíš, ZŠ na Ul. Poľnej vo V. 
Krtíši, Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja a našich 
sponzorov sa nám jednoduchšie 
napĺňajú naše plány a ciele. 
Popri pravidelnej tréningovej 
príprave karate, doplnkových 
tréningov na plavárni, v plavec-
kom bazéne a posilňovni, sa 
cvičenci klubu počas roka pra-
videlne zúčastňujú aj klu-
bových sústredení v prírode. 

Tieto sústredenia sú zamerané 
na viacdňovú turistiku, vyso-
kohorskú turistiku a cyklotu-
ristiku. V zimnom období na 
turistiku na snežniciach, skial-
pinizmus alebo bežkovanie. 
Okrem spoznávania nedotknu-
tej prírody a nádherných vý-
hľadov, tieto doplňujúce špor-
tové aktivity prirodzene pris-
pievajú aj k zlepšeniu fyzickej 
kondície. Tiež vedú k zodpo-
vednosti a disciplíne, otužujú 
kolektív, prinášajú množstvo 
nových zážitkov i celkom zaují-
mavý a aktívny životný štýl. 
Tréningová príprava karate vy-
tvára novú cestu ako kreatívne 
a jednoducho športovať, učiť 
sa karate, sebaobranu a udr-
žiavať si telo v dobrej forme. 
Tak ako každé iné pravidelné 
cvičenie aj tréning karate 
prináša radosť z pohybu, pod-
poruje psychickú odolnosť, 
zlepšuje imunitný systém, 
zvyšuje ohybnosť, pohyblivosť 
a pevnosť tela. V neposlednom 
rade, no hlavne v tejto pan-
demickej dobe iste prispieva k 
zdravšiemu a plnohodnotnej-
šiemu spôsobu života. 
          – TRÉNERI KLUBU - 

Rozšíriť rady karatistov môžete aj vy 
Nábor nových karatistov sa uskutoční v pondelok 13. septembra 
2021 o 18.00 hod v telocvični Základnej školy na Ulici Poľnej vo 
Veľkom Krtíši.

 Predám motor Škoda 1202 s 
prevodovkou + motor VARI na 
malotraktor.
 0918 596 579             np - 736

 Predám cestný elektrobicy-
kel, 17-palcový v 100 % stave. 
Cena: 750 EUR (pôvodná cena: 
1160 EUR). 
 0903 198 370             np - 737

Archívna fotografia karatistov z roku 2019.

 Predám kachle 
na tuhé palivo, 
aj so zásobníkom. 
Používané rok a pol.
             

 Predám HIFI vežu 
s úložným 

  priestorom  

 0949 645 760

np – 739

 0949 645 760

np
 –

 73
8
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Na Letné paralympijské hry v 
Tokiu, ktoré začali 24. 8. a 
skončili práve včera, 5. 9. 2021, 
sa z nášho okresu určite nikto 
netešil tak, ako vzpierač Marek 
Kamzík, ktorý nás túto jar na-
vždy opustil. Do krajiny vychá-
dzajúceho slnka sa oprávnene 
tešil, lebo kondične to mal vý-
borne našliapnuté na medailo-
vé umiestnenie. S jeho náhlym 
odchodom sa ešte stále (a určite 
nikdy) nezmieri jeho najbližšia 
rodina – mamka, syn, dcéra, 
partnerka, sestra, sesternica, 
bratranec, ale ani priatelia a 
známi, ktorých mal po celom 
Slovensku neúrekom. 
Práve v období konania para-
lympijských hier na Mareka 
častejšie a intenzívnejšie všetci 
jemu blízki ľudia mysleli a roz-
hodli sa uskutočniť niečo, k 
čomu im vnukol nápad sám 
Marek. Tí, ktorí ho dobre po-
znali, vedeli, že si okrem von-
kajšieho hendikepu a jaziev na 
tele, nosil veľkú jazvu na duši 
po strate otca, o ktorého prišiel 
ako tínedžer. Jeho otec pochá-
dzal z horehronského Telgártu, 
ktorý je východiskom na zná-
mu Kráľovu hoľu (1984 m 
n.m.).  
O tejto peknej spomienkovej a 
súčasne športovej akcii nám 
porozprávala Marekova sester-
nica Martina Jačmeníková 
Ľuptáková, ktorá spolu so svo-
jim bratom a Marekovou ses-
trou vyrastali ako deti spolu a 
mali sa radi, ako keby boli 
súrodenci a práve aj ona bola 
spoluorganizátorka tohto vý-
stupu. ,,Na Kráľovu hoľu sme 
sa vybrali 14. 8. 2021 a zišlo sa 
nás 27 ľudí. Marekova mamin-
ka a sestra nechceli, aby to bola 
hromadná akcia, aj keď teraz 
uvažujú o tom, že každý rok 
možno výstup zopakujeme a 
snáď z toho vznikne tradícia,“ 
začína rozprávanie pre Pokrok 
Martina  Jačmeníková a po-
kračuje: ,,Nápad vzišiel od sa-
motného Mareka, pretože svoj-
mu synovi vždy hovoril, že po 
smrti chce ,,lietať v oblakoch 
nad Kráľovou hoľou”. Chcel, 
aby jeho popol bol rozsypaný 
práve na jej vrchole. Pretože to-
to nie je oficiálne povolené, kaž-
dý z nás, ale najmä jeho syn, si 
niesol svoj tajný odkaz až na 
vrchol, ktorý mu tam pošep-
kal... Výstup začal v ranných 
hodinách, bola tam najbližšia 

rodina, a niekoľko kamarátov 
môjho brata, teda Marekovho 
bratranca z obce Lenka, kto-
rých Marekov životný príbeh 
veľmi dojal a chceli nás prísť 
podporiť spoluvýstupom. Os-
tatní zúčastnení boli najmä z 
rodiny. Výstup bol teda fuška, 
hlavne pre tých, ktorí nie sú 
zvyknutí loziť po horách, ale po 
dvanástej hodine došiel na vr-
chol aj posledný zo skupiny. 
Môj brat Marek mal veľmi 

dojemný príhovor a poďakova-
nie, v ktorom nám pripomenul, 
aký účel splnil tento výstup a 
prečo je také dôležité pre-
konávať sám seba. Povedal, že 
Marek žil život, v ktorom musel 
zdolávať prekážky a pre-
konávať sám seba niekoľko-
krát, a práve preto bude pre 
nás symbolom tejto nezlomnej 
viery vo svoje schopnosti. 
Marekovo srdce bilo pre tento 
kraj, ktorý miloval najmä kvôli 
ocinovi, s ktorým mu nebolo 
dopriate prežiť dlhý čas. My 
sme chceli byť blízko k nemu 
práve tu, na tomto mieste, aby 
sa s nami potešil. Píšem v 
prítomnom čase, pretože 
Marek s nami na Kráľovej holi 
bol. Cítili sme jeho prítomnosť 
a vieme, že bol na nás hrdý, že 
sme sa zomkli. Spoločne sme 
mu zaspievali pieseň Na Kráľo-
vej holi, ktorú jeho otec, ako 
hrdý Horehronec, spieval veľ-
mi často. Po spoločnom speve 
neostalo ani jedno oko suché. 
Vychytali sme vynikajúce poča-
sie počas výstupu, slnko nás 
sprevádzalo a napriek tomu ne-

bolo veľmi horúco. Avšak na 
vrchole sme sa museli po-
obliekať, fúkal tam silný vietor, 
výhľady však ostali krásne 
jasné. To akoby nám Marek 
chcel ukázať, aká je príroda 
neuchopiteľná, nevyspytateľná, 
mocná. Tak, ako život človeka a 
rovnako jeho odchod, ktorý ni-
kto z nás nemá pod kontrolou.
Cesta späť nadol ubehla rých-
lejšie a s úžasným pocitom, že 
sme dosiahli zdanlivo nedosia-

hnuteľné a hlavne s myšlienkou 
na Mareka a spomienkou v 
srdci na neho!  
Na spomienkovom podujatí sa 
z najbližších zúčastnila Mare-
kova maminka, jeho sestra s 
rodinou, syn Marek, partnerka 
Ivana. Ostatná blízka rodina a 
kamaráti jeho partnerky. Vý-
stupom na Kráľovu hoľu, v 
kraji jeho otca Telgártčana, 
sme chceli my, všetci, ktorým 

nám každý deň chýba, sym-
bolicky dokázať a potvrdiť na-
še odhodlanie a prekonanie sa-
mých seba v čase paralympiády 
v Tokiu. Vieme, že keby bol mal 
šťastie sa na nej zúčastniť, aj 
on by na nej prekonal seba a 
túžil by sa dotknúť najvyššej 
športovej slávy! Marek mal 
úžasný nadhľad a ľudské po-
chopenie pre každého a ja ži-
vím spomienku na neho neustá-
le, lebo aspoň takto mám pocit, 
že tu stále je... Nesmierne nám 
chýba, celej rodine. Nikdy na 
neho nezabudneme!“, dodáva 
odhodlane sesternica Martinka 
Jačmeníková Ľuptáková, ktorá 
sa s nami podelila so zážitkami 
z jedného augustového dňa, 
ktorý venovali milovanému 
Marekovi. 
Výstup na Kráľovu hoľu bol 
krásny a dojímavý odkaz člove-
ku, ktorý zanechal v srdciach 
mnohých ľudí nezmazateľnú 
stopu ako prejav svojej silnej 
osobnosti. Marek by sa tešil, ke-
by vedel, že nielenže ľudia stále 
na neho myslia, ale ich aj in-
špiruje k tomu, aby prekonali 
méty, ktoré si vytýčia. A keďže 
mu krutý osud nedoprial bojo-
vať v Tokiu o medailu, tú najv-
zácnejšiu pomyslenú zlatú me-
dailu mu všetci zúčastnení niesli 
vo svojich srdciach. Niesli ju 
miesto, kde to miloval, tam kde 
boli jeho korene a kde budú 
môcť jeho potomkovia stále 
hľadať stopy spomienok. Budú 
to spomienky na jedného úžas-
ného chlapa, ktorý bol silný v 
tom, že dokázal prekonať seba 
samého, že prekonal všetky 
prekážky, ktoré mu život do 
cesty vložil. Nad mnohými ži-
votnými bojmi vyhral, len ten 
jeden posledný v posledný mar-
cový deň tohto roku  prehral. V 
mysliach blízkych však naveky 
ostane MAREK KAMZÍK 
AKO VÍŤAZNÝ A NEOCH-
VEJNÝ BOJOVNÍK ŽIVOTA. 

Boli k Marekovi ešte bližšie 
Rodina a priatelia paralympionika MAREKA KAMZÍKA (+31. 3. 2021) 

zorganizovali výstup na ikonickú Kráľovu hoľu, preto aby 

Sú viacšportová udalosť určená pre športovcov s trvalým teles-
ným, mentálnym a senzorickým zdravotným postihnutím. Týka sa 
športovcov so zdravotným postihnutím pohybu, amputáciami, 
oslepnutím a s mozgovou obrnou. Paralympijské hry sa konajú 
raz za štyri roky vždy po olympijských hrách a riadi ich Medziná-
rodný paralympijský výbor. Na Slovensku zastrešuje aktivity sú-
visiace s nomináciou na paralympiádu Slovenský paralympijský 
výbor. Pôvodne sa používal názov Paraolympijské hry. Medziná-
rodný olympijský výbor však požadoval používať slová olym-
piáda, olympijský iba v súvislosti s olympijskými hrami. Para-
olympijské hry sa niekedy zamieňajú so Svetovými hrami špeciál-
nych olympiád, ktoré sú však určené pre ľudí s duševným posti-
hnutím. Rekord v počte získaných medailí na paraolympiádach 
drží Ragnhild Myklebustová z Nórska, ktorá na zimných para-
lympijských hrách 1988, 1992, 1994 a 2002 získala v severskom ly-
žovaní dohromady 22 medailí, z ktorých 17 bolo zlatých. 

Odkaz sesternice Martinky nepotrebuje komentár: ,,Mareček 
náš, Tvoja odhodlanosť, sila, pevná vôľa, prekonávanie seba sa-
mého, zdolávanie cieľov viedli aj naše kroky na Kráľovu hoľu, 
ktorú sme dnes na Tvoju počesť dali a silno sme na Teba mys-
leli, veď sme boli tak blízko pri Tebe! Ďakujem všetkým, ktorí 
sa dnes zapreli a to kvôli Tebe!“  

Paralympijské hry 
– R. HORNÁČEKOVÁ -  
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Futbalom sa bavia aj benja-
mínske ročníky MFK Baník 
Veľký Krtíš. Prevažne osem 
a deväťroční chlapci, dopl-
není o dvoch z výberu U11, 
prehrali v utorkovom (24. 
8.) prípravnom zápase v 
Opatovskej Novej Vsi proti 
mužstvu o niečo starších 
chlapcov 6 : 2. Tréneri Ni-
kolaj Havrila a Zoltán 

Cibuľa ich ale pochválili za 
pekné góly a čo je hlavné, že 
sa na ihrisku nikto nezranil 
a juniori získali nové skúse-
nosti. Prvý zápas nového 
ročníka odohrali výbery 
Prípraviek U11 v stredu 1. 
septembra, o výsledkoch 
vás budeme informovať v 
nasledujúcom čísle.

Odmenení výhercovia Futbalovej TIPOVAČKY. Zľava: Štefan Korbeľ, víťaz 1. kola, Tibor Ry-
bár, víťaz 3. kola a Erik Ádam, víťaz 4. kola. Všetkým srdečne gratulujeme. 

O. Cífer, V. Krtíš 64
M. Varholák ml., S. Ďarmoty 63
A. Boľoš, V. Krtíš 60
Š . Korbeľ, M. Krtíš 60
P. Marčok, Senné 59
J. Pažitka, V. Krtíš 58
D. Sedlačková, D. Plachtince 57
J. Nemčok, Záhorce 56
P. Mesároš, Sklabiná 54
T. Rybár, V. Krtíš 52
P. Baláž, V. Krtíš 51
M. Mázor, V. Krtíš 50
J. Košík, Čebovce 50
J. Samson, Sklabiná 48
E. Ádam, V. Krtíš 48
K. Varanaiová, V. Krtíš 48
S. Mačuda, Dúbrava 47
T. Hrenák, V. Č alomija 47
V. Furáková, M. Straciny 47
J. Pavlík, Lesenice 46
A. Mesároš, V. Krtíš 46
J. Macka, Záhorce 43
Ľ. Matikovský, Obeckov 41
M. Penksa, V. Krtíš 41
I. Lukács, ml., S. Ďarmoty 40
M. Mericová, Vrbovka 39
Ľ. Dibala, V. Krtíš 38
M. Ubertáš, ml, V. Krtíš 37
D. Fodor, V. Krtíš 34
D. Hlinica, Kiarov 33
 P. Ádam, V. Krtíš 29
L. Samson, Sklabiná 23

Poradie tipovačky po 6. kole

V šiestom kole sme sa dočkali 
ďalšieho zamiešania priebež-
ného poradia, ale aj rozšírenie 
favoritov na víťazstvo. Po-
staral sa o to aj 16-bodový ti-
ket Jozefa Pažitku, ktorý sa 
stal víťazom kola a zmenšil 
tak svoju stratu na tipujúcich 
pred ním. Rovnako 16 bodov 
získal v 6. kole aj mladý M. 
Ubertáš. Obaja tipujúci získali 
rovnaký počet bodov a uhádli 
aj rovnaký počet stretnutí – až 
osem. Preto do hry vstúpil 
redakčný žreb, ktorý sa usmial 

na skúsenejšieho z tejto dvoj-
ice. Bývalému futbalistovi gra-
tulujeme a tešíme sa, keď mu 
budeme môcť odovzdať za-
slúžený kartón plechoviek pi-
va. V ostatnom kole ste zbiera-
li od 5 po spomínaných 16 bo-
dov, v priemere ste získali tak-
mer 11 bodov. Vo veľkej miere 
vám k tomu pomohla aj bonu-
sová otázka, na ktorú takmer 
všetci z vás odpovedali ÁNO, 
čo bola napokon aj správna 
odpoveď. Mnohým z vás pri-
niesli body aj remízy, najmä tá 

zo štvrtoligového okresného 
derby, ale dvanásti z vás uhád-
li aj remízu Vinice v Tomášov-
ciach, a tiež dvanásti tipujúci 
uhádli aj remízu derby medzi 
Dačov Lomom a Modrým 
Kameňom.
Ešte raz vás upozorňujeme, že 
dohrávky druhého kola (Me-
dzibrod - Príbelce, Jesenské – 
Vinica a V. Krtíš – Balog nad 
Ipľom) nájdete započítané v 
priebežnej tabuľke až v dru-
hej polovici septembra.
                                           -ŠK-

Všetky tri remízy uhádli až šiesti tipujúci 

      II. liga mladší žiaci U13      
 4. kolo, 21. 8. 2021: MFK 
Baník Veľký Krtíš – MFK Det-
va 1 : 7 (1 : 4), gól: D. Oláh. Zo-
stava: A. Buris, K. Klacso, R. 
Adam, S. Balla (K), D. Oláh, R. 
Miksa, M. Palman, J. Ďurčov, 
G. Nagy, T. Madai, A. J. Čapla, 
M. Černý.  5. kolo, 28. 8. 
2021: MFK Žarnovica - MFK 
Baník V. Krtíš 0 : 8 (0 : 5), góly: 
J. Ďurčov 3x, G. Nagy 2x, S. 
Balla, D. Oláh, M. Palman

      II. liga starší žiaci U15       
 4. kolo, 21. 8. 2021: MFK 
Baník Veľký Krtíš – MFK Det-
va 7 : 0, góly: D. Knopp 2x, I. 
Andok, J. Šarközi, R. Rusnák, 
T. Znak, vlastný. Zostava: J. 
Strhár, M. Pásztor, L. Guillon 
(K), R. Rusnák, G. Kíni, P. 
Kramarovič, L. Aspi, O. Mics, 
D. Knopp, I. Andok, J. Šarközi. 
Na striedanie: A. Bišťuť, D. 
Kubiňa, M. Svinčák, T. Znak, 
T. Beláčik.  5. kolo, 28. 8. 
2021: MFK Žarnovica - MFK 
Baník V. Krtíš 0 : 6 (0 : 4), góly: 

D. Knopp 3x, I. Andok 2x, 
vlastný.
  IV. liga dorast U19 sk. JUH  
 4. kolo, 21. 8. 2021: FTC Fi-
ľakovo - MFK Baník Veľký 
Krtíš 4 : 1 (3 : 0), gól: P. 
Choboda. Zostava: R. Balko, A. 
Kalmár, K. Horváth, N. Celeng, 
J. Báťka (K), P. Choboda, M. 
Cibuľa, F. V. Černík, R. Gallo, 
P. Srník, N. Predmeský. Na 
striedanie: D. Pišta, R. Hor-
váth, J. Tonkovič.  5. kolo, 28. 
8. 2021: MFK Baník V. Krtíš – 
FK Jesenské 5 : 2 (1 : 1), góly: 
P. Srník 2x, R. Gallo, J. Báťka, 
N. Predmeský.

           6. liga dorast U19           
 1. kolo, 28. 8. 2021: FK Slo-
venské Ďarmoty – FO Malé 
Zlievce 5 : 0 (4 : 0), góly: R. 
Eremiáš 2x, Ch. Ďörď, J. Hu-
sár, M. Čipčala; FK Bušince – 
TJ Vinohrad Čebovce 1 : 7 (0 : 
6), góly: D – D. Oláh, H – R. 
Jakab 2x, N. Mirga 2x, M. 
Ďörď 2x, E. Danko.

Mládežnícke 
výsledky

-ŠK- -ŠK-
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SILVANIA
Dvere, okná a podlahy

www.bezpecnos tnedve re .ne t

Pod jednou strechou nájdete:
 0902 890 471

 Bezpečnostné dvere 

    certifikované NBÚ 

    3. bezpečnostnej triedy,

 interiérové dvere,

 rôzne druhy podláh 

    (laminát, vinil 

    a drevené podlahy),

 kľučky, 

 montáž. 

Tešíme sa na Vašu návštevu v našich nových priestoroch! 

Oznamujeme našim zákazníkom, 
že predajňa SILVANIA je presťahovaná

 
(NAD DOLNÝM AUTOBUSOVÝM NÁSTUPIŠŤOM – VEDĽA MÄSIARNE).

z adresy SNP č. 1 Veľký Krtíš 
na adresu M. R. Štefánika č. 14, Veľký Krtíš

Te le fónne č í s l o :

- 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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Prvý polčas sa začal v krásnom 
počasí. Naši priatelia z Tomášo-
viec začali aktívnejšie, no domá-
ca obrana ich nepustila do váž-

nejšej situácie. Následne prebrali 
iniciatívu domáci a po centri za-
končil hlavou Kováč – 1:0. Po 
zbytočnom faule domácich v 43.´ 

krásnou strelou dali hostia prvý 
gól - 1:1. Nesústredenosť domá-
cich hostia využili a o min. na to 
už viedli 1:2.
II. pol. sa začal tlakom domácich, 
ktorý pretrvával počas celej hry, 
ale bez výsledku. Rozhodca ne-
odpískal dve čisté penalty, ktoré 
nás stáli minimálne bod. Ďakuje-
me domácim hráčom za bojovný 
výkon v II. pol. 
                     - ROLAND ZÖLLEI - 

Výsledky IV. liga JUH 
Príbelce – Č. Balog                 1:1

B. Štiavnica – S. Ďarmoty     1:0

Detva – Hajnáčka                   0:0

Zvolen – Šalková                     1:4

Poltár – Badín                          1:0

Málinec – Medzibrod          (15. 9.)

 TJ Sokol Opatovská Nová Ves – TJ Slovan Tomášovce 1 : 2 (1 : 2) 

Verdikty rozhodcu stáli domácich body 

Rozhodovali: Kúchen, Rybár a Varga pred 100 divákmi; Gól: D – 
Kováč; Zostavy: D – Ohajda, N. Balla, Sokol, Török, Petrus, Kováč, 
Višniar, Mihálik, Horváth, E. Krupčiak  (K), Klacso, náhr.: Berecký 
Buriš, Krahulec, Tóth, Hudec. 

Po dvoch prehrách hostili Če-
bovčania v okresnom derby 
Balog nad Ipľom. Prvý polčas 
bol v znamení oťukávania sa a 
bol bez väčších šancí. A. Balga v 
37.´ hlavičkoval do tyčky, o tri 
min. peknú akciu predviedol 
mladý D. Balga, ktorý pekne 
trafil pod šibenicu - 1:0. Hostia si 

dali vlastný gól v 44.´ Prvý polčas 
sa hral v slabšom tempe. 
Počas prestávky došlo v šatní do-
mácich k umývanie hláv. V 50.´ 
bol odpískaný faul na Mudroňa - 
pokutový bezpečne premenil 
Jakab. Pekné sólo predviedol v 
57.´ Mudroň - 4:0. Strelu zo stre-
du ihriska v 86.´ hosťujúci bran-

kár neudržal a Bubenčík hravo 
loptu dorazil do brány - 5:0. Hos-
tia mali ešte dve šance na konci 
zápasu – priamy kop hosťujúce-
ho Nedeľu. Diváci videli aj 
bravúrny zákrok talentovaného 
domáce brankára Zolczera, kto-
rý nastúpil v II. pol. a strelu 
robinsonádou vytlačil na roh. V 
II. pol. sa domáci vzchopili a boli 
lepším mužstvom na ihrisku. Ďa-
kujeme súperom za férovú hru. 
V sobotu Čebovce cestujú do To-
mášoviec. 
Dorast: Čebovce – M. Zlievce 1:5 
                          -ERIK FONÓD- 

 TJ Vinohrad Čebovce - TJ Ipeľ Balog nad Ipľom 5 : 0 (2 : 0) 

Okresné derby jednoznačnou záležitosťou domácich 
Rozhodovali: Palider, Medveď a Tokár pred 150 divákmi, góly: D – D. 
Balga, vlastný, Jakab 11 m, Mudroň, Bubenčík; Zostavy: D – Bojtoš (K), 
P. Balga, Pál, boros, Mudroň, Jakab, Kliment, D. Balga, Szabó, Kotian, A. 
Balga, náhr.: Oláh, Kiss, Koncz, Bubenčík, Zoczer; H – Mics, Radoš, 
Smiknya, P. Gyurász (K), Nedeľa, Nagy, Dobos, Rusňák, Orem, G. Gyu-
rász, náhr.: Hlavács, Zolcer, Benko. 

V ideálnom počasí cestoval Baník 
do priebežne poslednej Buzitky. 
Zápas začal vo svižnom tempe a 
úvod naznačil, ako bude zápas 
vyzerať. Po nedôraze pri po-
strannej čiare domáci poslali do 
pokutového územia Baníka cen-

ter, po ktorom domáci prekvapi-
vo išli do vedenia. Baník následne 
tvoril hru ešte dominantnejšie, 
strelil dva góly, no ani jeden troji-
ca rozhodcov neuznala. Prvý 
uznaný gól Baníka strelil po pek-
nom potiahnutí N. Havrilu Peter 

Nilaš, ktorý zakončil s pre-
hľadom. Vedenia sme sa ujali po 
pokutovom kope, ktorý bol od-
pískaný po jednom z veľkého 
množstva faulov domácich. Ne-
kompromisne ho premenil M. 
Nilaš.
V úvode II. pol. dve výborne šan-
ce spálil Nikolaj Havrila, no 
strelec druhého gólu pridal aj gól 
tretí, keď skóroval z priameho 
kopu. Krížna strela domácich 
následne Zemenčíka neprekvapi-
la. Červená karta pre domácich 
bola vyústením agresívnej hry 
domácich. O 2 minúty na to 

kopnutie do ležiaceho N. Havrilu 
na prekvapenie znamenalo pre 
domácich len žltú kartu, za 
protesty videl ale druhu žltú kar-
tu v zápase aj faulovaný a od 65.´ 
sa hralo 10 na 10. O 10 min. sa 
lopta šťastne odrazila k domáce-
mu útočníkovi, ktorý stav znížil. 
Zápas žalostne nezvládla rozhod-
covská trojica na čele s Norber-
tom Pellem, ktorý zápas nemal 
pod kontrolou ani sekundu.
              – Mgr. ŠTEFAN KOČI - 

 1. FK Buzitka - MFK Baník Veľký Krtíš 2 : 3 (1 : 2) 

Domáci do ligy nepatria
Rozhodovali: Pelle, Bálint a Pataki, Góly: H – P. Nilaš, M. Nilaš 2x; 
Zostava Baníka: Zemenčík, Greguš, Dobrocký, P. Nilaš, Drienovský 
(K), N. Havrila, Štefan, J. Havrila, Kukolík, Ľ. Koči, náhr.: Baláž, 
Ádam, Maslaňák, Bariak, Dudáš, Matikovský, Kadiš, Š. Koči. 

OFK Olováry nastúpili v 6. kole 
proti susedovi z tabuľky – MFK 
Revúcej bez 5 hráčov základnej 
zostavy (zraneného Hriňa a 
Lendvaya, vykartovaného Fehé-
ra, pracovne vzdialeného Régiho 
a Čeřovského, ktorý je na repre-
zentačnom zraze futsalistov). Už 
v 3.´ sa domáci v značne pozme-
nenej zostave nezľakli súpera z 
východu a po priamom kope 
Rácza hlavičkuje Hováth ku tyči 

a brankár loptu vytlačil na roh. 
Nestarnúci Nemčok v 14.´ nebez-
pečným padáčikom ohrozil 
bránu Revúcej. Po kombinačnej 
akcii po osi Miškei – Kupček – 
Kati posledne menovaný v 26.´ 
strelil do rúk brankára hostí. 
Hostia prvýkrát nebezpečne 
ohrozili bránu domácich v 30.´a 
priamy kop Levického domáci 
Stieranka chytil. Spolu zakombi-
novali Kamendy s Ráczom v 36.´ 

a tak Ráczova obaľovačka skon-
čila vedľa ľavej tyči brány hostí. 
S chuťou hrajúci Kupček v 40.´ 
nacentroval loptu v 16-tke 
Klimentovi, ktorého strela minu-
la bránu Revúcej. Po sklepnutí 
Matúšku v 47.´ si na nohu zobral 
loptu Rácz, obišiel obrancov hos-
tí a krásnou strelou z hranice 16-
tky otvoril skóre zápasu. S chu-
ťou hrajúci domáci už o 2.´  po 
narážačke Goliana s Ráczom 
zvýšili stav zápasu strelou Rácza 
– 2:0. Kapitán domácich Golian 
v 59.´našiel krásnou prihrávkou 
Miškeia, ktorého technická strela 
trafila do nohy brankára. V 70. 
odišiel z ihriska zranený Kupček 
a nahradil ho rekonvalescent 
Máč, ktorý za Olováry nastúpil 

 OFK Olováry - MFK Revúca 3 : 2 (0 : 0) 

Vydreté, avšak zaslúžené víťazstvo domácich
Rozhodovali: Markovič, ml., Laššák a Gombala pred 50 divákmi; Gó-
ly: D – Rácz 2x, Máč; Zostava: D – Stieranka, Horváth, Kamendy, 
Miškei, Krajč, Rácz, Golian (K), Kati, Kliment, Kupček, Nemčok, 
náhr.: Máč, Matúška, Földi. 

po 2 rokoch. Ten mal šancu už v 
73.´, kedy Golianovu nahrávku v 
poslednej chvíli stiahol stopér hos-
ti. Už o 3 min. na to Matúška vy-
bojoval loptu pri rohovej zástav-
ke, prihral Máčovi a ten si za-
spomínal na staré dobré olovárske 
časy, prešiel slalomom cez obran-
cov hostí a popri vybiehajúcom 
brankárovi zvýšil na 3:0. Po inka-
sovanom 3. góle sa hostia prebrali 
a dvomi zlepenými gólmi v 81. a 
84.´ znížili na 3:2. Domácim hrá-
čom sa však už umnou hrou poda-
rilo udržať výsledok. Mužstvo 
Olovár ukázalo, že sa v ňom aj 
bez hráčov základnej zostavy, 
skrýva veľká sila. V nedeľu Olo-
váry cestujú do Jesenského.                  
                      - BRAŇO DANKO - 

6. liga
1 D. Strehová 6 6 0 0 23:6 18
2 Záhorce 6 4 1 1 24:9 13
3 Nenince 6 4 1 1 15:8 13
4 S. Plachtince 6 4 0 2 17:12 12
5 D. Lom 6 3 1 2 19:15 10
6 Želovce 6 3 1 2 17:15 10
7 Sklabiná 6 3 0 3 17:11 9
8 K. Kosihy 6 3 0 3 11:13 9
9 M. Kameň 6 2 1 3 15:18 7

10 Bušince 6 2 0 4 18:20 6
11 M. Zlievce 6 1 1 4 7:16 4
12 Lesenic

e
6 1 1 4 14:27 4

13 Príbelce 6 1 1 4 7:23 4
14 Hrušov 6 1 0 5 7:18 3
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 FK Jesenské – ŠK Vinica 5 : 1 (4 : 0), dohrávka 1. kola, streda 1. 9.

Gól: Súth. Rozhodovali Peter Pašák, Martin Holas a Erich Kali-
ňák pred 100 divákmi. Zostava Vinice: Zólyomi, R. Nagy, Pobori, 
Súth (K), Ľ. Ohajda, Skabella, Antal, Szita, Kahancz, Halko, Ta-
kács. Náhradníci: B. Nagy, D. Ohajda.

Hostia vedeli, že v Jesenskom ich 
čaká ťažká úloha a ak budú chcieť 
bodovať, nebudú, to mať jednodu-
ché. V úvode zápasu futbalisti Vini-
ce však nerešpektovali pokyny tré-
nera, na ihrisku boli ľahostajní a 
nekoncentrovaní. Výsledkom toho 
boli góly v 13. a 17. min., ktoré 
padli po štandardných situáciách. 

Druhý gól však hostí zobudil, začali 
hrať kombinačne  a vytvorili si nie-
koľko šancí, pri ktorých domácich 
zatlačili na vlastnú polovicu. Prišli 
aj šance, keď Antal prihral Skabel-
lovi, ktorý vyskúšal pozornosť do-
máceho gólmana, no strelu z 25 m 
kryl. Po osi Skabella – Antal druhý 
menovaný následne pekne uvoľnil 

Ohajdu, ktorý znížil stav na 2 : 1, 
ale rozhodca gól neuznal pre údaj-
ný ofsajd. Skabella z 30 metrov 
skúšal svoje šťastie znovu, no opäť 
neúspešne. Keď už každý čakal, že 
hostia skórujú, rozhodca vymyslel 
priamy kop pre domácich zo 17 
metrov a skúsený kanonier Ľupták 
perfektnou strelou zvýšil na 3 : 0. V 
40. minúte po akcii Súth - Antal - 
Nagy posledný menovaný centruje 
a Skabella znížil na 3 : 1. Radosť 
ale netrvala dlho, asistent rozhodcu 
znovu zamával ofsajd. V 45. minú-
te spravila Vinica ďalší zbytočný 
faul, po ktorom domáci znovu skó-
rovali - hlavičkou dal gól azda naj-

nižší hráč na ihrisku, ktorý pre-
hlavičkoval hosťujúcu obranu. V 
prestávke si hostia uvedomili, že s 
takouto hrou si môžu spraviť han-
bu, vstúpili si do seba a druhé dej-
stvo odohrali oveľa bojovnejšie a 
rozumnejšie. Hostia si vytvorili aj 
viacero dobrých šancí na skórova-
nie, ale futbal sa hrá na góly, nie na 
šance. Zápas skončil síce 5 : 1, ale 
takýto gólový rozdiel sa zápasu 
nehodil, no hostia zaslúžene pre-
hrali, keď domácim darovali góly. 
Rozhodcovia svojim výkonom zni-
čili týždňovú prípravu mužstva 
Vinice a zápas svojimi rozhodnu-
tiami výrazne ovplyvnili.

       -GABRIEL SKABELLA -

Domáci ťažili zo štandardiek 

Na domácom ihrisku Príbelce pri-
vítali hostí z Č. Balogu. Po stredaj-
šej výhre bolo cítiť na kopačkách 
domácich istú ťarchu a nervozitu, 
čo sa odzrkadlilo aj na pomerne 
rýchlom góle hostí v 17.´  Radosť 
hostí však netrvala dlho a domáci 
Ondrejkov hlavou z rohového 
kopu vyrovnal na polčasových 1:1. 

Domáci mohli ešte inkasovať o 5 
min. neskôr, no Tuček ich podržal 
bravúrnym zákrokom. 
V II. pol. sa hralo len na jednu 
bránu – na bránu hostí, no pre veľ-
ké nešťastie, bohužiaľ, bez gólu. 
Hostia si odniesli z horúcej pôdy 
cenný bod, pretože na ich obhajo-
bu - hrali veľmi dobre a bojovne. 

 TJD Príbelce – ŠK Partizán Čierny Balog 1 : 1 ( 1 : 1) 

Hostia sa nezľakli zdatného súpera  

Rozhodovali: Čičmanec, Šága, Holas pred 100 divákmi; Góly: D – Ondrej-
kov; Zostava D – Tuček, Híveš, Ondrejkov (K), Cibuľa, Brašeň, Klátik, Gi-
bala, F. Celleng, Kurák, Santoris, Strapek, náhr.: Matikovský, Melišík, 
Totkovič, Hazucha, Geregai, Zachar. 

Futbalisti S. Ďarmôt cestovali na 
horúcu pôdu k lídrovi súťaže, kto-
rý mal po 5. kole  stopercentnú 
úspešnosť. Od začiatku sa hrala ot-
vorená hra. Strely Vandornyika a 
domáceho Tesáka nenašli priestor 
brány. Po evidentnom faule na 
Bereca v 16-tke píšťalka rozhodcu 
ostala v 11.´ min. nemá. Faul na 
Vandornyika o minútu mal byť 
podľa pravidiel ,,odmenený“  žltou 
kartu, no rozhodca znovu nepískal 
a domáci tým získali protiútok  za-

váňajúci gólom. Únik Koncza z 
kraja v 22.´ obranca súpera hasil 
na roh. V 24.´ podnikol Berec sa-
mostatný nájazd na brankára, no 
postranný rozhodca signalizoval 
ofsajd, hoci evidentne v ňom nebol. 
Po zbytočnej kľučke Erdélyho v 
16-tke stratili hostia loptu a z ná-
sledného  prudkého centra v 29.´ sa 
domáci ujali vedenia 1:0. Polčas 
pre hostí skončil nezaslúžene 1:0. 
V II. pol. hostia posilnili ofenzívu, 
prebrali hru, čoho následkom bolo 

zakončenie Pétera a Bereca. Po 
faule na Vandornyika v 76.´ zahrá-
val štandardku z 20 m a loptu s ná-
mahou brankár hostí chytil. V 
týchto fázach sa hra prelínala zo 
strany na stranu, Kaczorek dva-
krát zázračne zachraňoval svoje 
mužstvo. V 90.´ po rohu Vandorny-
ika sám zakrútil loptu, ktorá sa od-
razila od brvna domácej brány a o 
milimeter minula Koncza. Hostia 
ukázali svoje kvality. Domácich  s 
množstvom výborných hráčov z 
vyšších líg držal nad vodou ,,vraj“ 
druholigový rozhodca, ktorý 
evidentne prispel k domácim trom 
bodom. Futbalisti S. Ďarmôt priví-
tajú v nedeľu Zvolen a k dobrej 
hre sa pokúsia prispieť už aj tromi 
bodmi do tabuľky. 
                              - JOZEF ĎÖRĎ - 

 FK Sitno Banská Štiavnica – FK Slovenské Ďarmoty 1 : 0 (1 : 0) 

Nezaslúžená prehra hostí 
Rozhodovali: Batiz, Považan a Filip pred 120 divákmi; Zostava H – Kac-
zorek, Krišica, Erdelyi, Horváth, Vlkolenský, Koncz, G. Očko, Tóth, Van-
dornyik, Péter, Berec (K), náhr.: Ch. Ďörď, J. Ďörď, Lukács, Holub. 

Hostia nastúpili na zápas s veľkou 
dávkou nešťastia, keď už v 10.´ 
prehrávali 2:0. Ich najväčším súpe-
rom bola vlastná nekoncentrova-
nosť a zlé riešenia situácií. Viniča-

nia sa zobudili a do konca I. pol. 
hrali aktívne, išli dopredu a vyrov-
nali na 2:2.  
Tento výkon nevedeli zopakovať v 
II. pol. inkasovali zbytočný gól v 

úvode druhej časti hry, keď sa ne-
dokázali prezentovať dobrými in-
dividuálnymi výkonmi a chýbal im 
aj kolektívny duch. Tretí gól domá-
cich si Viničania, žiaľ, zaslúžili za 
slabú hru a dovolili,  aby domáci 
získali tri body. Niektorí hráči by si 
mali vstúpiť do svedomia, lebo tak-
to sa nedá hrať futbal na krajskej 
úrovni. Majú týždeň, aby sa pri-
pravili na domáce derby s nováči-
kom súťaže s Op. N. Vsou. 
          - GABRIEL SKABELLA – 

  MŠK Tisovec – ŠK Vinica 3 : 2 (2 : 2) 

Hostia nezachytili úvod
Rozhodovali: Jaroslav Osvald, Michal Považan a Michal Hlaváčik pred 
30 divákmi; Góly: H – Vince (vlastný), Fabián; Zostava H – Zólyomi, 
Nagy, Pobori, Súth (K), Skabella, Antal, Halko, Takács, B. Nagy, B. Czi-
bulya, Fabián, náhr.: Kahancz, Ohajda, G. Czibulya.

Výsledky V. liga D 
V. Blh – Jesenské                            0:6

Hnúšťa – Radzovce                       0:0 

 
 TJ Sokol Medzibrod – TJD Prí-
belce 1 : 2 (1 : 1), dohrávka 1. kola, 
streda 1. 9.            
Príbelce cestovali na zápas do 
Medzibrodu len kvôli 30 minútam, 
nakoľko sa zápas musel dohrať, 
pretože 1. kolo bolo prerušené kvô-
li zlému počasiu. V 63. min. po 
krásnej akcii, ktorú rozprúdil 
Geregai a po osi Strapek – Santoris 
– Kurák posledný menovaný poslal 
Príbelce do vedenia 2 : 1. Po tomto 
momente dominovali na ihrisku 
hostia, domáci sa na nič nezmohli a 
Príbelce zaslúžene vyhrali.    
                         - FILIP CELLENG - 

V. liga D
1 Olováry 6 5 0 1 19:10 15
2 Radzovce 6 4 2 0 17:5 14
3  Jesenské 5 4 1 0 23:6 13
4 Veľký Krtíš 5 4 0 1 19:6 12
5 Hnúšťa 6 3 1 2 12:9 10
6 Čebovce 6 3 1 2 15:14 10
7 Revúca 6 3 0 3 21:10 9
8 Tomášovce 6 2 2 2 9:12 8
9 Tisovec 6 2 1 3 9:11 7

10 Vinica 6 1 2 3 6:12 5
11 Veľký Blh 6 1 1 4 7:25 4
12 O. N. Ves 6 1 0 5 11:22 3
13 B. n. Ipľom 5 1 0 4 5:16 3
14 Buzitka 5 0 1 4 7:22 1

IV. liga JUH 
1 B. Štiavnica 6 6 0 0 13:2 18
2 Poltár 6 5 0 1 10:5 15
3 Badín 6 4 0 2 17:4 12
4 Tornaľa 6 4 0 2 8:8 12
5 Príbelce 6 3 2 1 11:7 11
6 Detva 6 2 2 2 5:5 8
7 Málinec 5 2 1 2 7:8 7
8 Šalková 6 2 1 3 9:11 7
9 S. Ďarmoty 6 1 3 2 10:10 6

10 Pliešovce 6 2 0 4 12:13 6
11 Hajnáčka 6 1 2 3 6:14 5
12 Č. Balog 6 1 1 4 5:16 4
13 Medzibrod 5 1 0 4 6:7 3
14 Zvolen 6 1 0 5 6:15 3
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Kontaktujte nás: STEFE THS, s. r. o.
vysunuté pracovisko: Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš

sídlo: Okružná 42/9, 050 01 Revúca

 
Spravíme pre vás:

 0918 733 605  obchod.ths@stefe.sk   www.stefe.sk

Máte doma zastaraný kotol? 
Vymeňte ho za nový!

STEFE THS, s. r. o.

Prehrieva sa vám v lete dom/byt?
Dajte si nainštalovať úspornú 
a účinnú klimatizačnú jednotku.

Dodávka - Montáž – Servis

► obhliadku, odborné poradenstvo, 
     návrh najvýhodnejšieho riešenia
► dodávku a montáž kotla/klimatizácie
► odvoz a likvidáciu 
     starého kotla/klimatizácie
► sprevádzkovanie kotla/klimatizácie
► záručný a pozáručný servis

Obec Slovenské Ďarmoty  
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy Slovenské Ďarmoty 99, 991 07 

Požadované predpoklady a požiadavky : 
A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpo-
klady: 
a. Získanie profesijných kompetencií podľa § 9 ods.1, § 10 ods.1, § 
11 ods.1d/ zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch, a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov 
b. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - § 3 ods.5 zákona č. 
596/2003 Z.z. zákona o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
c. Dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 
1.atestáciou v súlade s § 39 ods.3a- b zákona č. 138/2019 Z.z. zá-
kon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
B: Iné kritériá a požiadavky : 
a. Bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z o pedagogic-
kých zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov 
b. Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods.1,2 zákona č. 138/2019 
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
c. Ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods.1,2 zákona č. 
138/2019 Z.z. 
d. Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie 
C: Zoznam požadovaných dokladov : 
a. Písomná prihláška do výberového konania 
b. Štruktúrovaný životopis 
c. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti 
d. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní 
e. Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy 
f.  čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti 
g. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
h. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vý-
berového konania 

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, 
budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho 
začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnos-
ti a odborné znalosti uchádzačov. 

Dátum a miesto podania prihlášky: 
Prihlášky možno doručiť poštou alebo osobne  do 30. septembra 
2021 do 15.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom: „Neot-
várať–Výberové konanie – riaditeľ MŠ„ na adresu Obecný úrad 
Slovenské Ďarmoty 99, 991 07  

Slovenské Ďarmoty, 31. 08. 2021    Mgr. Denisa Árvayová, 
starostka obce 

Realitná kancelária
Nemocničná 3 (stará slobodáreň)
Veľký Krtíš, Ing. Milan Chamula

mobil:  0905 358 389, 
e-mail: nataly.reality@gmail.com

 Vinica - Dom na slneč-
nom miestekuchyňa, 3 izby, 
kúpeľňa a WC,  garáž, piv-
nica, pozemok 776 m2. 
                      Cena: 67 000 €

 Hrušov - Dva kamenné, 
čiastočne zrekonštruované 
domy, elektrina, voda. Vhod-
né na chalupu. Len spolu.     
                    Cena : 43 000 €

Ponúkame všestranné realitné služby, kvalitné  finančné poradenstvo, odbor-
nosť, starostlivosť o klienta, vypracovanie kvalifikovaného odhadu pri dedičs-
kých konaniach. 27 úspešných rokov v realitách je našou vizitkou.

S p o ľ a h n i t e   s a    !  

Ponúkame na predaj:

 Predám slnečný jednoizbo-
vý byt na Ulici B. Němcovej. 
Cena dohodou.
 0950 780 380            np – 741

 Predám hrozno – viaceré 
druhy. Cena: 0,30 EUR/kg.
 0907 871 403            np - 744

 Kúpim záhradu v osobnom 
vlastníctve.
 0948 078 065             np - 745

 Predám plachtu  9x4m
 0907 313 332          np– 747

 Predám nové zimné gumy 
na diskoch 5x112, R 15.
Predám elektróny 5x112, R 19.
  0907 313 332           np– 746

   Rôzne
a E. Karasy nádherne vysunul M. Majoroša, ktorý zvýšil už na 3:0. Hos-
tia v 26.´ zahodili tutovku. V ďalších minútach domáci produkovali zlú, 
nesúrodú hru. Vykúpil ich z nej parádnym gólom z priameho kopu I. Fi-
lip – 4:0.  V závere polčasu hostia upravili na 4:1. 
Úvod  II. pol. bol ako z rozprávky, lebo v 60.´ bolo pre domácich už 7:1! 
Gól do lesenickej brány umiestnil po individuálnej akcii opäť I. Filip. Li-
gový zásah priniesla 76.´, kedy domáci brankár zabránil čistému gólu. 
Autorom desiateho gólu bol v 80.´ M. Majoroš a 11-ty priniesla 90.´z 
kopačky I. Filipa. Krutý výsledok pre hostí, ale pre domácich hráčov od-
mena za prístup k zápasu a významný krok v snahe prinavrátiť Záhor-
ce do lepších futbalových čias. Kabína domácich venuje toto víťazstvo A. 
Zatykovi, ktorý v minulom zápase utrpel vážne zranenie a prajeme mu 
skoré uzdravenie.                                                 – ADRIAN POHANKA - 
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36. september 2021 POKROK

Víťazstvo domácich po dlhých dvoch rokoch 
Rozhodovali: Banár, Dado, Domby pred 30 divákmi; Góly: D – Čatloš 2x, 
Bobek; H – Červenák; Zostavy: D – Goron, Butor, Oláh (K), Čatloš, 
Mika, Dibala, Mucha, Hegedüš, Vámoš, Chlpoš, Bobek, náhr.: J. Filkus, 
Gábor; H – Mišt, Korpáš, R. Červenák, Bendík, J. Kováč, Brindza, J. 
Červenák (K), Drozdík, Stankovič, Kukula, M. Kováč, náhr.: V. Kováč, 
Zelenčík, Santoris, Fischer, Velebný, Števkov. 
Domáci po remíze v Leseniciach chceli opäť uchmatnúť body. Vzhľadom 
na fakt, že sa ledva pozbierali (aj to viacerí hráči hrali so zraneniami a so 
sebazaprením), by akýkoľvek bodový zápis bol prekvapením. V I. pol. sa  
hral vyrovnaný zápas, domáci sa snažili hrať jednoducho, čo sa im aj po-
darilo, keď v 6.´ po  jednej takejto akcii  Čatloš otvoril skóre do prázdnej 
brány. Hoci domáci vyhrávali, tento gól im skôr uškodil a hostia začali 
preberať iniciatívu. Dobrú šancu mal ešte Kováč, ale Goron mu ju zmaril. 
Do konca polčasu hostia okrem striel z diaľky nič nevymysleli. Domáci 
strelili 2. gól po kombinačnej hre, kedy sa lopta aj so šťastím dostala k no-
vej posile domácich Bobekovi – ten neminul prázdnu bránu - 2:0. 
 V II. pol. domáci prestali hrať a boli to hostia, ktorí tlačili a búšili do do-
mácich, no vyložené šance neprichádzali. Domáci začali brániť a hrozili z 
protiútokov. Pri streleckej chuti bol Čatloš, ale súperov gólman podržal 
svoj tím. Asi 12.´ pred koncom z rohu mohol rozhodnúť o zápase Mucha, 
ale jeho dobrú hlavičku skvelo vychytal hosťujúci brankár Mišt. Keď 
hostia nevedeli, čo vymyslieť, zodpovednosť zobral na seba Červenák, 
ktorý sa krásnym sólom cez viacerých domácich hráčov dostal až k domá-
cemu brankárovi - 2:1. Domáci následne zahrávali priamy kop takmer 
pri rohovej zastávke. Hosťujúci brankár podcenil center Čatloša, ktorý 
na prekvapenie všetkých skončil v sieti - 3:1.
Domáci naposledy zvíťazili 16. 6. 2019 nad Ip. Predmostím, ktoré zápas 
nedohralo. Ďakujeme všetkým spoluhráčom, ktorí priložili ruku k dielu. 
Hostia boli herne lepší, ale domáci dali do hry srdce a bojovnosť a zvíťazi-
li. Zápasu by svedčala možno remíza, ale hostia musia popracovať na za-
členení mladých hráčov do hry. Hosťom sa chceme poďakovať za dobrú 
a fair-play hru. Perfektný výkon podala rozhodcovská trojica, ktorá 
pricestovala z ObFZ Zvolen. Snáď domáci nebudú musieť čakať na ďal-
šie víťazstvo ďalšie dva roky :)                       - ADRIAN MUCHA - 

Oklieštená zostava domácich 3 body neudržala
Rozhodovali: Domby, Banár, Dado; Góly: D – Zachar, H – P. Filip, Bar-
toš, R. Turčina; Zostavy: D – Černoch, Horn (K), Klátik, Zachar, Kurec, 
Varholák, Kuchársky, Hodási, Laššan, Režňák, Bednár, náhr.: Ádám, Ku-
rec, Gömöry; H – Rusnák, Bartal, Hlinica, Mátyás, Bača, Rybár, R. Turči-
na, Řehák, L. Turčina, Filip (K), Suchánsky, náhr.: Bartoš, Motoška, 
Holoda, Bertók, Bavko, Biblák. 
Odchod hráčov na štúdium a za prácou, ako i zranenia sa podpísali na 
oklieštenej zostave domácich hráčov. I. pol.  však boli vyrovnaným súpe-
rom Želovciam, čo sa odzrkadlilo aj na výsledku 0:0. Skóre zápasu otvori-
li hostia v 52.´ P. Filipom. Po faule na Zachara v 16-ke hostí odpískal hlav-
ný rozhodca pokutový kop, ktorý faulovaný hráč aj premenil, čím sa vý-
sledok upravil na 1:1. V posledných 10 min. zápasu chybami v obrane do-
mácich sa hosťom podarilo strhnúť víťazstvo na svoju stranu a zápas 
skončil výsledkom 1:3. 
                                                                           - Ing. MÁRIA BEDNÁROVÁ –

 
Zápas odvekých rivalov 

Rozhodovali: R. Balga, Zaťko, Ďurčov pred 30 divákmi; Góly: D – 
Černík; H -  Vido, Zahorec; Zostavy: D – Buris, Žingor, Gerbáč, Fülöp, 
Oláh, Longauer, Žingor (K), Buris, Repa, J. Berky, E. Šarpataky, náhr.: 
Galamb, M. Šarpataky, N. Berky, Černík, Kováč; H – Molnár, Gerbáč, 
Vido, Sztrigán, Klinko, Gemer, Lörinc (K), Gemer, Sliacky, Zahorec, Haj-
tman, náhr.: Nagy, Kati, Húšťava, Cibuľa, Varga, Baláž. 
Sklabinčania od úvodu získali miernu prevahu a vypracovali si sľubné prí-
ležitosti. Berkyho akciu zmaril pozorný gólmna súpera. V ďalších min. sa 
tlak hostia ustálil, začali byť viacej nebezpeční. Ich príležitosť v 23.́  zmaril 
domáci Buris. Znovu to bol hosťujúci hráč Hajtman,ktorí v 33.́  ohrozil 
bránu domácich. 
V II. pol. v 56.´ hostia zahrávali rohový kop, keď domáca obrana tres-
tuhodne nechala voľného Vida, ktorý presnou hlavičkou prekonal bez-
mocného Burisa – 0:1. V domácom tábore došlo k prestriedaniu - hraciu 
plochu opustili Longauer a E. Šarpaty, nahradili ich Černík a M. Šarpata-
ky. Čerstvo striedajúci Černík v 64.´ unikol obrancom hostí, ale bol 
nedovolene zastavený Vidom. Nariadený pokutový kop Černík premenil – 
1:1.  Hostia odpovedali už v 70.́ , keď znovu zo štandardnej situácie z roho-
vého kopu upravili stav na 1:2 gólom Zahorca. Zraneného O. Burisa v 72.́   
nahradil P. Kováč. Domáci v zúfalom tlaku v závere nedokázali prekonať 
bojujúcich hostí aj vďaka ich brankárovi. Snahu domácich treba oceniť, 

 FO Malé Zlievce – TJ Partizán Hrušov 3 : 1 (2 : 0) 

TJ Slovan Modrý Kameň – OFK Želovce 1 : 3 (0 : 0) 

 TJ Družstevník Sklabiná – TJ Nenince 1 : 2 (0 : 0) 

snažili sa, ale chlapci si musia vstúpiť do svedomia, lebo ich tréningová 
morálka pokryvkáva.                           - JOZEF PAHOLÍK –

Jedenásť domácich nestačilo na štrnásť hostí 
Rozhodoval: M. Balga, Dobos, Zolczer; Góly: D – Strapek, H – Trajteľ, 
Kollár; Zostavy: D – Geregai, Jakuš, Kurák, Zachar, Melišík, Celleng (K), 
Matikovský, Gibala, Strapek, S. Balga, Ondrejkov, náhr.: Vaňek, K. Bal-
ga, Gluch, Oláh, Kliment; H – Brna, Jagerský, Švonavec, Hudec (K), Tu-
rán, Sokol, Trajteľ, Weisenpacher, Kollár, Matúška, Kminiak, náhr.: 
Malatinec, Drozd, Michal, Koštial, Jaso. 
Šieste kolo okresnej súťaže prinieslo zaujímavý zápas, kedy príbelské B so 
základňou v Bátorovej hostilo ambiciózne mužstvo z D. Strehovej. Hral sa 
kvalitný futbal vo vysokom tempe, a to celých 90.´ Už v 7.´, žiaľ, nútene 
odstúpil skúsený hrajúci tréner domácich Zachar, ktorého nahradil 
mladý Jakuš, rozohrávajúci sa po zranení. Príbelčania na začiatku nevy-
užili šancu Ondrejkova, hostia sa do žiadnych šancí nedostávali, hrali 
medzišestnástkový futbal. 
Do II. pol. domáci naskočili v nezmenenom tempe, ktoré sa potvrdilo v 50.́ , 
kedy Strapek prekonal hosťujúceho brankára nádhernou strelou a otvoril 
skóre - 1:0. Od tej chvíle sa začali prejavovať 3 nenápadné posily hostí v od-
lišných dresoch. V 66.́  hlavný rozhodca ukázal na biely bod po krásnom 
divadelnom páde nasledujúcom po vypichnutej lopte. Tento pokutový kop s 
prehľadom vychytal brankár domácich Geregai, no na následnú dorážku, 
žiaľ, nemal nárok. Tri posily hostí vystupňovali tempo, na jedno zapískanie 
v prospech domácich pripadalo 5 v prospech hostí. V 89.́  prišlo k tretiemu 
nútenému striedaniu domácich, po ktorom hostia upravili stav na 1:2. Ďa-
kujeme všetkým hráčom domácich, ktorí mali v nohách kilometre z pred-
chádzajúceho zápasu, no ochotne išli vypomôcť juniorke a hlavne ďakuje-
me rozhodcom za ,,spravodlivé“ pískanie a dúfame, že prehodnotia svoj po-
hľad na futbal.                         - KLUB TJD PRÍBELCE – BÁTOROVÁ -  

 
Zaslúžená výhra domácich 

Rozhodovali: Zöllei, Zaťko, Ferov pred 50 divákmi; Góly: D – Kováč, 
Faršang, T. Parkáni, Brza; H – Horváth, S. Botoš; Zostavy: D – Kelemen, 
Kadlec, Tomaškin (K), Andok, Holovic, Uhrin, Weisenpacher, Faršang, T. 
Parkáni, Kováč, L. Parkáni, náhr.: Kupec, Brza, Vozár, Marčok, Krahu-
lec; H – Lukáč, Galamb, R. Bablena, Horváth, Herceg, Botoš, Zemčík 
(K), Andrisík, Jakubec, Makči, Botoš, náhr.: Novák. 
Bušince začali v Plachtinciach náporom, v ktorom sa im podarilo aj ujať 
vedenia – 0:1. Domáci sa časom prebrali do polčasu  obrátili stav gólmi 
Kováča a Faršanga. 
V II. pol. sa hra prelínala zo strany na stranu. Domáci pridali ďalšie 2 gó-
ly Parkánim a Brzom. Hosťom, tak ako patril začiatok zápasu, tak aj ko-
niec – skorigovali stav na 4:2.                                        - MILAN MIKUŠ – 

Body zostali doma 
Rozhodovali: Dobos, Zolczer, R. Balga pred 50 divákmi; Góly: D – Pi-
xiades 2x, Povaľač; H – Jambrich; Zostavy: D – Toth, R Balla (K), Do-
vičin, Povalač, Z. Balla, Híveš, T. Tóth, Nászali, Pixiades, Kotian, náhr.: 
Petrovič, Vráblik, Szabó, Mátyás, Bolgár; H – Veľkov, Melaga, Jambrich, 
Výboch, Herman, Turan, Zuzin (K), Macko, Židík, Priškin, Oláh, náhr.: 
Kubolek, Cesnak, Stankovič, Slúka, Chovan. 
Domáci privítali hostí na perfektne pripravenom ihrisku. Stav sa prvý-
krát menil v polovici I. pol., kedy po správne nariadenom pokutovom 
kope, na základe faulu na Pixiadesa, tento hráč premenil pokutový kop – 
1:0. Po vybojovanom priamom kope sa domáci presadili v zápase druhý-
krát hlavičkou toho istého hráča – 2:0. 
Už od úvodu II. pol. domáca obrana odolávala až do 70.´, kedy sa hostia 
znížili hostia stav na 2:1 po útoku z kraja centrovanú loptu trafil do brány 
hráč hostí. Hostia vložili do útokov všetky sily, no po vybojovanej štan-
dardnej situácii G. Povaľač strelil upokojujúci gól – 3:1. Vedenie klubu 
ďakuje za predvedený bojovný výkon svojim hráčom a rozhodcom za 
korektné rozhodovanie.                                        - Ing. RICHARD BALLA – 

V Záhorciach sa blýska na lepšie časy 
Rozhodovali: Ďurčov, Zaťko, Szabó pred 80 divákmi; Góly: D – Majoroš 4x, Rég, 
I.,  Filip 5x, Kanát; H – Varga; Zostavy: D – Pohánka, Kvanda, Karasy (K), Šoltys, 
P. Rég, Kanát, Amann, I. Filip, Novák, Majoroš, M. Rég, náhr.: György, Maruškin, 
Jánošík, M. Filip, Dudáš; H – Gyeneš, Varga, Celleng, Kollár, Pavlík, Jánoška, Hu-
sár, Zs. Kollár, Varga, M. Babka (K), náhr.: Varközi, Šimko, Kozár, Petrežil, Galčík, 
Strihó, Nagy, Peterzsely. 
Po minulotýždňovej mrazivej sprche v D. Strehovej sme privítali Lesenice, ktorým 
to v tejto sezóne veľmi nejde. Domáci opäť nastúpili bez 4 hráčov základnej zo-
stavy (Koštiala, Zatyka, Datka a Béreša). Našťastie sa do zostavy vrátil 
kapitán E. Karasy, po 2 týždňovej PN, na ktorú ho poslal hráč v zápase s 
Príbelcami B. 
Už 3.´ zápasu priniesla gólovú šancu, ktorú sme trestuhodne nevyužili, ale 
už v 5.´ sa sieť hostí rozvlnila po hlavičke M. Majoroša. Len 4 min. trvalo 

  TJD Príbelce B – TJ Prameň Dolná Strehová 1 : 2 (0 :0)  

  OFK Stredné Plachtince – FK Bušince 4 : 2 (2 : 1)

  TJ Družstevník K. Kosihy – OFK D. Lom 3 : 1 (2 : 0)   

  FK Záhorce – FK Lesenice 11 : 1 (4 : 1)   

6. liga, 6. kolo, 4. 9. 2021


