
13. september 2021
24 strán !!!

13. september 2021



POKROK2 13. september 2021

Deň pred výročím SNP - 28. 8. - bol aj dňom otvore-
ných želovských pivníc, v ktorých vládla dobrá nálada. 

Majitelia pivníc mali v tento večer otvorené pre každého, kto išiel okolo. 
Milým slovom a kvalitným vínkom si uctili všetkých. Pohárik kvalitné-
ho želovského vína si vychutnal aj P. Pellegrini s D. Sakovou. 

Sedemdesiate siedme výročie SNP si všetci spoločne uctili aj vypoču-
tím našej hymny a pietnou chvíľou ticha si pripomenuli aj všetky 

obete II. sv. vojny. 

Petrovi Pellegrinimu je náš kraj srdcu 
blízky, čo Želovčania vycítili, preto jemu 
aj Denise Sakovej  darovali srdiečka s ich 
menami, ako pamiatku na návštevu. 

Kým hostia v rázovitých vínnych želovských pivničkách koštovali ich poklady a zabávali sa, hostia sa ujali svojej milej povinnosti 
– zapáleniu Vatry SNP 2021. Asistoval im pri tom Ľubomír Haško, ktorý bol hostiteľom a zároveň organizátorom tohto podujatia. 
Výdatne mu v tom pomohli členovia OZ Šóšárske pramene (niekoľko členiek sa odfotilo s Denisou Sakovou na foto vpravo). 

Sedemdesiate siedme výročie SNP si všetci spoločne uctili aj vypočutím našej štátnej hymny a pietnou chvíľou ticha si pripomenuli 
aj všetky obete II. sv. vojny. 

Členovia a sympatizanti strany HLAS - sociálna demokracia privítali, že sa mohli 
so svojim predsedom stretnúť pri neformálnych rozhovoroch. 
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► Pán poslanec, poznáte tradí-
ciu z nášho okresu, že pri príle-
žitosti výročia SNP sa u nás 
zvyčajne už dlhé roky zapaľo-
vali dve vatry – jedna s komor-
nejšou účasťou – v Novej Vsi a 
druhá na Dačovom Lome, kto-
rá mávala celookresný charak-
ter, a na ktorej ste sa v minulos-
ti aj osobne zúčastnili. Je z váš-
ho pohľadu dôležité, aby sme si 
pripomínali tieto medzníky na-
šej histórie? 
,,SNP považujem za hrdinský 
príbeh nášho národa. Naši ot-
covia a dedovia sa postavili voči 
ozbrojenej mašinérii, pretože 
verili idei slobody. Je to uda-
losť, ktorú je dôležité si vážiť, 
pretože nie je len o minulosti. 
Bez nej by sme sa nikdy neza-
radili medzi víťazné národy 
nad fašizmom. Akákoľvek 
symbolika, či už zapálenie va-
try, či rekonštrukcia pamätní-
kov, má obrovský význam, pre-
tože si definujeme svoje hod-
noty ako národ.“

► Myslíte, že sa dostatočne 
hovorí o význame SNP?
,,Dnes všetci cítime, že neofašis-
tické idey si našli svojich po-
hrobkov, ktorí sa pokúšajú o 
prepísanie histórie. Mladá 
generácia je veľakrát vystavená 
lžiam o druhej svetovej vojne a 
je preto veľmi dôležité im 
hrôzy fašizmu pripomínať, aby 
sa nikdy neopakovali. Múdri 
ľudia hovoria, že nová vojna 
môže začať, ak zomrie posled-
ný účastník tej poslednej. Preto 
nedovoľme zabudnúť a rozví-
jajme antifašistický odkaz ako 

prirodzenú ľudskú hodnotu a 
nie ako niečo formálne, čo ni-
komu nič nehovorí. To je cesta 
do pekla.“

► Ešte ako predseda sloven-
skej vlády ste zdôraznili, že je 
dôležité v mladých ľuďoch 
vzbudiť úctu a záujem o SNP, 
pretože my ešte máme možnosť 
podať im ruku, pozrieť do očí a 
poďakovať im. Poznali ste či 
poznáte aj vy osobne nejakého 
účastníka SNP?
,,Môj antifašistický postoj je sú-
časťou môjho ľudského, nielen 
politického, presvedčenia. Na 
svojich cestách či už v štátnej 
funkcii alebo ako bežný človek 
som stretol veľa odvážnych 
mužov, ktorí sa postavili so 
zbraňou v ruke nemeckej presi-
le. Ich rozprávanie je pútavé a 
vzbudzuje rešpekt a úctu. Preto 
ma mrzí, ak mládež vidí svoje 
vzory v komiksových po-
stavách, pričom príbehy ľudí z 
čias SNP nesú v sebe oveľa viac 
ľudskej odvahy, statočnosti.“

► Dotklo sa SNP aj predkov 
vašej rodiny? 
,,Priamo nie, ale moji rodičia a 
starí rodičia ma vychovali v du-
chu odporu voči všetkému, čo 
je xenofóbne, rasovo neznášan-
livé a agresívne. Ako predseda 
vlády som navštívil mnohé 
miesta, kde fašisti vraždili, kde 
vytvorili brutálny mechaniz-
mus systematického rasového 
ničenia ľudí a nikdy nesmieme 
dovoliť, aby sa dejiny v takejto 
podobe opakovali. Je to závä-
zok voči našej minulosti a rov-

nako záväzok smerom k bu-
dúcnosti.“ 
 
► Ako sa vám páči nápad 
priniesť ,,ducha“ tradícií na 
akciu, ktorej účastníkmi sú 
mladí ľudia – teda zapáliť va-
tru na diskotéke? 
,,Doba sa mení. Bojím sa, aby 
sa pripomenutie SNP nestalo 
len formálnou slávnosťou hŕs-
tky vyvolených. Preto to vní-
mam ako netradičný spôsob 
ako odformalizovať pripome-
nutie SNP a dúfam, že aj popri 
diskotéke si mladí ľudia uvedo-
mia, o čom bolo SNP a akú vý-
znamnú úlohu zohráva v pove-
domí národa.“

► Videli sme vás medzi mladý-
mi, ako sa s nimi viete dobre za-
bávať, dokonca ste si aj s vašou 
kolegyňou – spolustraníčkou 
Denisou Sakovou aj chvíľku 
zatancovali. Cítili ste sa u nás 
dobre? 
,,Chodím po celom Slovensku a 
vnímam u nášho národa jeho 

žičlivosť, skromnosť a praco-
vitosť. Bolo skvele byť u vás a 
stretnúť sa s priateľskou a žičli-
vou atmosférou. Pivničky majú 
svoje čaro a atmosféru a verím, 
že ešte v rámci svojho pracov-
ného programu sa sem vrátime. 
HLAS - sociálna demokracia je 
stranou ľudí a regiónov a to 
platí aj v prípade vášho regió-
nu.“ 

► Našli ste si čas aj na pre-
hliadku chýrnych želovských 
vínnych pivníc, čo vás pri ich 
prehliadke zaujalo? 
,,Každý región má svoju tradí-
ciu a takpovediac preferuje 
svoj nápoj, ktorý je súčasťou 
rozlúčok, osláv a stretnutí. Vaše 
víno je skvelé.“

► Stretli ste sa aj s vašimi sym-
patizantmi, aké dojmy si od-
nášate z tohto stretnutia, a z 
nášho okresu vôbec?  
,,HLAS  - sociálna demokracia 
je aj stranou mladých ľudí. Teší 
ma, že mladá generácia nere-
zignovala na politiku, a že ju 
zaujíma prítomnosť a budúc-
nosť štátu. Ponúkame ruku na 
spoluprácu všetkým, ktorí chcú 
veci na Slovensku meniť k lep-
šiemu. A som rád, že som ta-
kých ľudí našiel aj v našom 
kraji.“ 

 

Pred sedemdesiatimi siedmimi rokmi, presne 29. 8., začalo Slovenské národné povstanie 
slovenských povstaleckých jednotiek ako odpor proti vstupu nemeckého Wermachtu na naše 
územie. Povstanie zažalo v srdciach Slovákov plamienok nádeje, na skoré ukončenie vojny a 
porážku hitlerovského Nemecka. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili v noci z 27. 
na 28. októbra 1944, načo časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Niekoľko 
partizánskych skupín pôsobilo aj v našom okrese, v obciach a okolí Suchého Brezova, Suchá-
ňa, Veľkého i Dačovho Lomu, kde sa pravidelne konala okresná vatra SNP. 

-RED-

Je odkazom hrdinstva aj pre ďalšie generácie  

Tento rok sa v tejto tradícii nepokračovalo a organizátori, 
predstavitelia strany  HLAS - sociálna demokracia, si vy-
brali za miesto konania želovský Šóšár. Spomienkovú vatru 
prišiel zapáliť predseda strany Peter Pellegrini a Denisa Sa-
ková. Sprevádzali ich aj asistent poslanca Mgr. Martin Čap-
liar a hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. 
Krátko pred zapálením vatry využil P. Pellegrini čas na stretnutie s 
členmi a sympatizantmi strany HLAS - sociálna demokracia a 
malú okružnú cestu po želovských pivničkách. Pred dvadsiatou 
druhou hodinou zapálil vatru SNP a pozdravil sa s mladými ľuď-
mi. Ochotne sa odfotil s každým, kto ho oslovil a odpovedal na 
zvedavé otázky. Keďže ho hudba nenechala chladným, spolu s 
Denisou Sakovou rozprúdili náladu aj na tanečnom parkete. V 
rámci pestrého programu si našiel čas, aby odpovedal aj na pár 
našich otázok.

Na konci augusta (28. 8. 2021) 
sa uskutočnilo Valné zhromaž-
denie Miestnej organizácie 
Matice slovenskej Čelovce za 
účasti podpredsedu Matice 
slovenskej Mgr. Mareka Ha-
nusku a starostu obce Čelovce 
Jána Petrocha. Valnému zhro-
maždeniu predsedal Ing. Du-
šan Sľúka – predseda MO MS 
Čelovce,  ktorý informoval 
prítomných členom o činnosti 
a hospodárení za predchádza-
júce štvorročné obdobie. Valné 
zhromaždenie volilo predsedu 
MO MS, ktorým sa stal Ing. 
Dušan Sľúka, ako aj členov 
výboru a členov dozorného 
výboru. Po valnom zhromaž-
dení boli pre deti a prítom-
ných členov pripravené špor-
tové súťaže a prezentácia ha-
sičskej techniky DHZO Čelov-
ce, ktoré spríjemnili slnečné 
popoludnie. Rovnako tak bol 
pripravený aj kultúrny pro-

gram, podvečer bol spestrený 
streľbou z laserovej pušky a 
posedením pri hudbe. Počas 
celého popoludnia bolo pre 
všetkých pripravené občer-
stvenie.

Matičiari sa stretli v Čelovciach 

- ANNA MIHÁĽKINOVÁ, ml. -
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Práve v našom okrese bola si-
tuácia dlhé týždne pokojná a 
zhoršovať sa začala v druhej 
polovici augusta. Potvrdila nám 
to aj PhDr. Mária Kotorová, 
vedúca oddelenia epidemioló-
gie, RÚVZ Veľký Krtíš: 
„V územnej pôsobnosti Regi-
onálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom vo V. 
Krtíši bol od druhej polovice 
augusta zaznamenaný mierne 
zvyšujúci sa trend incidencie 
ochorenia COVID-19. Do dneš-
ného dňa (6. 9. 2021) Oddelenie 
epidemiológie eviduje 15 pozi-
tívnych prípadov ochorenia 
COVID-19.“  Ako pokračovala, 
z nakazených bolo osem ľudí 
zaočkovaných - 7 kompletne a 
1 osoba čiastočne. Na otázku, 
odkiaľ pochádzali novonakaze-
ní, PhDr. M. Kotorová odpove-
dala: 
„Jednalo sa o identifikované 

úzke kontakty pozitívnych 
osôb, a teda je tu pozorovaná 
epidemiologická súvislosť, a 
tiež sme identifikovali aj tri 
rodinné ohniská nákazy, ktoré 
sú ale kontinuálne monitorova-
né boli tu prijaté protiepidemic-
ké opatrenia. Pozitívne osoby 
sú v domácej izolácii, rovnako 
aj ich kontakty, ktoré sú indi-
kované na PCR testovanie. V 
prípade pozitivity sú tieto vzor-
ky odosielané na sekvenáciu.“ 
Sekvenovaním možno získať 
lepší obraz o výskyte mutácií 
vírusu na Slovensku a sledovať 
zmeny v genóme vírusu. 
„V klinickom obraze pozitív-
nych osôb dominovali formy 
akútneho respiračného ochore-
nia sprevádzané kašľom a nád-
chou. U očkovaných osôb infek-
cia prebiehala asymptomaticky. 
Import zo zahraničia bol v 
týchto prípadoch vylúčený,“ 

pokračovala epidemiologička 
pre POKROK.

Čo sa týka veku nakazených, 
najviac ich bolo od konca 
augusta do začiatku septembra 
zaznamenaných medzi mladý-
mi ľuďmi - vo vekovej skupine 
25 – 34-ročných. V ostatných 
dňoch je pozitivita PCR testov z 
celkového počtu vykonaných 
testov v našom okrese na úrov-
ni 7,75%  a v súčasnej situácii 
je úroveň komunitného šírenia 
stredná. 
„V posledných týždňoch sa 
ochorenie mierne zvýšilo, vrá-
tane reprodukčného čísla, čo 
treba vnímať ako varovanie, 

 V tretej vlne viac 
regionálnych rozdielov

rozhodujúce v tomto ohľade 
budú najbližšie týždne. Počas 
tretej vlny predpokladáme vý-
razné regionálne rozdiely, ktoré 
budú definované podľa nezaoč-
kovaných klastrov,“ objasňuje 
PhDr. M. Kotorová. Percento 
zaočkovanosti aspoň jednou 
dávkou vakcíny v našom okre-
se bolo k 6. septembru na úrov-
ni 37 %. Čo sa týka zaočkova-
nosti ľudí starších ako 50 ro-
kov, zaočkovaný je takmer kaž-
dý druhý obyvateľ okresu v 
tomto veku.
Práve jediným spôsobom och-
rany pred ťažkým priebehom, 
resp. hospitalizáciou po nakaze-
ní koronavírusom je očkovanie, 
čo potvrdzuje aj vedúca oddele-
nia epidemiológie RÚVZ V. Kr-
tíš. 
„Popri tradičných kontrolných 
mechanizmoch, akým je napr. 
testovanie alebo dohľadávanie 
kontaktov pozitívne testova-
ných osôb, ktorých efekt pri pa-
togéne s takými vysokými in-
fekčnými parametrami nie je 
dostatočný. Jediným spôsobom 
ochrany je zvyšovanie propor-
cie očkovaných, ktorá je v okre-
se Veľký Krtíš stále nízka,“ do-
pĺňa PhDr. M. Kotorová.

Výskyt ochorenia sa mierne zvyšuje
Nové potvrdené prípady nákazy ochorenia COVID-19 na celom 
Slovensku postupne znovu rastú. Kým v letných mesiacoch bol 
denný počet nových prírastkov v piatich či šiestich desiatkach, os-
tatné dni pribúdajú chorí oveľa rýchlejšie. V utorok 7. septembra 
bolo nahlásených 306 pozitívnych výsledkov PCR testov. Medzi 
nimi bol aj jeden z okresu Veľký Krtíš. 

-ŠK-
RÚVZ V. Krtíš. 
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„Nemocnice ako také sa nebu-
dú rušiť, niektoré sa budú 
transformovať na typ liečby, 
ktorú potrebujeme. Počet lôžok 
na akútnu zdravotnú starostli-
vosť je príliš vysoký, musí sa 
znížiť. Ostatné lôžka budú 
transformované na iné typy 
zdravotnej starostlivosti, dolie-
čovaciu, rehabilitačnú, pre 
chronických ležiacich pacien-
tov,“ povedal pred časom mi-
nister zdravotníctva Vladimír 
Lengvarský. Zanikať teda ne-
budú žiadne nemocnice, Každá 
nemocnica má po optimalizácii 
dostať úlohu, ktorú bude mať 
v rámci novej siete. Nemocnica 
sa zaradí do siete v jednej z pia-
tich úrovní, ak bude zabezpečo-
vať zadefinovaný rozsah zdra-
votnej starostlivosti, splní pod-
mienky geografickej dostup-
nosti a spádovosti. 
O tom, že optimalizácia siete 
nemocníc môže výrazne ov-
plyvniť aj veľkokrtíšsku ne-
mocnicu, vie aj okresná pred-
sedníčka SMK-MKP Anikó Ré-
gi. „Na straníckom stretnutí sa 
k nám dostala informácia, že 
chystaná Optimalizácia siete 
nemocníc ovplyvní aj nemoc-
nice na južnom Slovensku, vrá-
tane nemocnice vo V. Krtíši, 
ktorá sa má dostať do najnižšej 
z piatich kategórií a má sa z nej 
stať komunitná nemocnica, 
ktorá nám nezabezpečí zdra-
votnú starostlivosť, ktorú po-
trebujeme my všetci . Chceme 
proti tomu podniknúť niektoré 

kroky – oslovili sme vedenie 
veľkokrtíšskej nemocnice, kto-
ré nás podporilo a rozhodli sme 
sa spustiť petíciu, prostredníc-
tvom ktorej vyjadria svoj názor 
na túto tému aj obyvatelia náš-
ho okresu,“ hovorí iniciátorka 
petície s tým, že aj keď nie je 
odborníčkou na zdravotníctvo, 
chce, aby občania nášho okresu 
mali istotu, že keď ochorejú, 
budú mať kam ísť a dostanú 
základnú a adekvátnu zdravot-
nú starostlivosť. Po schválení 
OSN by vznikla na Slovensku 
päťstupňová hierarchia nemoc-
níc – na najnižšom stupni by 
boli nemocnice komunitnej 
úrovne, ďalej regionálnej úrov-
ne (28 až 32), komplexnej úrov-
ne (8 až 10, jedna pre približne 

450 až 900 tisíc obyvateľov), 
koncovej úrovne (3 až 4, jedna 
pre 1,4 až 2 milióny obyvate-
ľov) a najvyšším stupňom by 
mala byť jedna nemocnica ná-
rodnej úrovne.
 
Stretnutie s vedením 

nemocnice, starostami 
a poslancami VÚC 

Členovia petičného výboru o 
svojej aktivite informovali ve-
denie nemocnice, predstavite-
ľov samosprávy i pozvané mé-
diá na stretnutí konanom v 
stredu 8. septembra v priesto-
roch VšNsP, n. o., V. Krtíš. Na 
stretnutí boli prítomní a do 
diskusie sa zapojili, okrem pri-
márky interného oddelenia a 
zástupkyne riaditeľky MUDr. 
Drahomíry Šarankovej a riadi-
teľky VšNsP, n. o., V. Krtíš 
Mgr. Marcely Dekrétovej aj po-
slanci krajského zastupiteľstva 
BBSK László Jámbor a MUDr. 
Ondrej Kollár. Ak by bola po 
schválení reformy naša nemoc-
nica zaradená do poslednej 
úrovne (komunitnej), z mater-
iálov ministerstva zdravotníc-
tva vyplýva, že takéto nemoc-
nice budú naďalej zabezpečo-
vať napr. urgentnú ambulant-
nú starostlivosť i komplexnú 
ambulantnú špecializovanú sta-
rostlivosť a bolo by tu doliečo-
vanie oddelenie. „Zdravotnícka 
komisia BBSK je za reformu, 
ale nie takúto. Sme proti tomu, 
aby bola veľkokrtíšska nemoc-
nica komunitná nemocnica, 
musíme však dokázať, že naša 
nemocnica vie poskytovať nad-
stavbovú starostlivosť pre ob-
čanov,“ povedal lekár  a komu-
nálny politik MUDr. O. Kollár 
na stretnutí.
 

Cítime 
sa diskriminovaní 

Zástupkyňa riaditeľa VšNsP V. 
Krtíš MUDr. D. Šaranková ve-
rí, že reforma v podobe, v akej 
bola prezentovaná v máji, 
schválená nebude. Jej autori by 
sa, podľa nej, mal vydať do re-
giónov a nerobiť takéto závaž-
né rozhodnutia od stola. Ako 
príklad uviedla nemocnicu vo 
Svidníku, kam sa osobne išiel 
pozrieť predseda parlamentu 

Boris Kollár, ktorý na základe 
miestnych pomerov vylúčil aby 
takáto nemocnica bola opti-
malizovaná a ľudia by nemali 
zdravotnú starostlivosť, akú 
potrebujú.
Diskriminovaná týmto ná-
vrhom sa cíti ako ona, tak aj jej 
pacienti. Mnohí z nich, najmä tí 
maďarskej národnosti, berú 
tento projekt akoby bol na-
mierený proti nim. „Praktický 
dopad je ten, že sa nevieme do 
tridsiatich minút dostať do Lu-
čenca ani Banskej Bystrice. Ja 
konkrétne bývam v Opatovskej 
Novej Vsi a do V. Krtíša sa do-
stanem za asi 20 min. autom, 
ale neviem si predstaviť, že za 
30 minút by ktokoľvek doces-
toval do inej najbližšej nemoc-
nice mimo nášho okresu. Tie sú 
už teraz vyťažené na maximum 
a pre našich pacientov nie sú.“ 
Ako výrazné negatívum v po-
skytovaní zdravotnej starostli-
vosti a dostupnosti nemocníc 
vidí aj zlú cestnú infra-
štruktúru, stav našich ciest vní-
ma ako najhorší v celej republi-
ke. 
,,Nikto sa nepýtal veľkých ne-
mocníc či sú pripravené na ná-
por našich pacientov. Dnes, 
keď som sa pýtala kolegov, či 
sú pripravení, sa všetci vyjadri-
li, že ich je málo, a že nevidia, že 
by sa stavala nová poschodová 
nemocnica a boli  klonovaní 
zdravotnícki pracovníci. Ako 
by sme my, v pohraničnej ob-
lasti s Maďarskom nepatrili do 
Slovenskej republiky, veď ne-
mocnice južného Slovenska sa 
skoro kompletne idú transfor-
movať. A keď už ideme niečo 
meniť, prídem sa pozrieť, ako 
tam ľudia žijú, a aká je tam 
chorobnosť, infraštruktúra a 
úmrtnosť. Za našou nemoc-
nicou nestojí finančná skupina 
ani politická, len naši pacienti a 
zdravotníci.
Ako sa vyjadrili dvaja lekári v 
nemocníc, ktoré sa transformo-
vať nebudú, citujem ich: 
,Neviem si predstaviť robiť v 
nemocnici komunitného typu, 
automaticky sa podieľať na 
službách v urgentnej časti a ne-
mať tam v službe žiadneho in-
ternistu, anesteziológa či inten-
zívnu s monitorom... všetci vie-
me, že stav pacienta sa môže 
dramaticky a rýchlo zhoršiť.
Držím palce pacientom, kto-
rých bude treba kvôli inkubácii 
prevážať do vyššej nemocnice,´ 
koniec citátu.“   Okrem toho v 
komunitných nemocniciach ne-
bude mať kto robiť, pretože o 
sesterské ani lekárske miesta na 
OdCH bitka nebude.

Reforma áno, no nie bez diskusie
Slovenské zdravotníctvo by malo z Plánu obnovy dostať 1,4 miliardy EUR. Jednou z podmienok zís-
kania tohto balíka peňazí je však akési „upratanie“ v sieti nemocníc. V máji tohto roku bol preto 
predstavený projekt s názvom Optimalizácia siete nemocníc (OSN). Podobný projekt  - stratifikácia 
nemocničnej siete, tu bol aj za predchádzajúcej vlády. OSN je ale terčom kritiky najmä pre absenciu 
potrebnej odbornej diskusie. V súvislosti s reformou sa opäť začalo skloňovať slovo redukcia lôžok. 
To následne vyvolalo okamžitú reakciu a obavy z rušenia nemocníc.

Na fotografii zľava: Ing. Ladislav Kerata, starosta Veľkej Vsi 
nad Ipľom, Anikó Régi, okresná predsedníčka SMK-MKP, 
László Jámbor, poslanec krajského zastupiteľstva, primárka 
MUDr. Drahomíra Šaranková, zástupkyňa riaditeľky VšNsP, 
n.o., V. Krtíš, MUDr. Ondrej Kollár, lekár a poslanec krajského 
zastupiteľstva, Ladislav Híves, starosta Neniniec, Béla Hrubík 
člen predsedníctva  SMK-MKP, Lóránt Gömöry okresný pod-
predseda SMK-MKP.

Informácie o petícii prezento-
vala okresná predsedníčka 
SMK-MKP Anikó Régi.

(Pokračovanie na str. 6)
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Otvoril ho Ing. Ľuboslav 
Dobrocký, starosta obce, ktorý 
pripomenul dôležitosť pripomí-
nať si tohto vzácneho rodáka. 
Organizovaním dňa mu týmto 
všetci obyvatelia vzdajú úctu a 
zároveň majú možnosť sa stret-
núť na peknom kultúrno – 
spoločenskom podujatí, ktoré 
pokračovalo v priestoroch kaš-
tieľa vystúpením detí zo Zá-
kladnej umeleckej školy v 
Modrom Kameni, ktorá má 
svoje elokované  pracovisko aj 
v Dolnej Strehovej. 
Madáčovský deň pokračoval v 
parku, kde boli pre deti pripra-
vené rôzne atrakcie – ako ma-
ľovanie na tvár, skákací hrad, 

cesta okolo sveta na kolobežke i 
ukážky hasičskej techniky. Ku 
pohode dňa prispeli aj kuchári 
– guľášmajstri niekoľkých tí-
mov vytvorených zo záujmo-
vých združení pôsobiacich v 
obci. Už pred obedom rozbalili 
svoje kotlíky, aby pre svojich 
susedov a známych pripravili 
tradičnú lahôdku – guľáš. Hoci 
sa všetci snažil ako mohli, ví-
ťazstvo si odniesli tunajší 
poľovníci, ktorých guľáš naj-
viac chutil porote a i všetkým, 
ktorí ho ochutnali. 
Kultúrny program začal bub-
novou šou, po ktorej nasledo-
vala slávnostná chvíľa, keď z 
rúk starostu obce prevzali 

osobnosti, ktoré sa v minulom 
roku pričinili o rozvoj a zvidi-
teľnenie sa D. Strehovej. 
Azda najočakávanejším bodom 
programov – tak ako aj v iných 
obciach je vystúpenie domá-
cich, a keď nimi sú deti, tak po-
tlesk a radosť z ich vystúpenia 
býva úprimná, tak ako tu a na-
vyše potlesk bol naozaj zaslúže-
ný. Po nich prišla na rad kapela 
Sám Sebou, losovanie cien z 
tomboly, ktorých bolo takmer 
päťdesiat. Vrcholom večera bo-
la hudobná skupina Ščamba. 
Obecný úrad potešil troch svo-
jich obyvateľov, ktorí získali 
peňažné ceny vo výške 50, 100 a 
150 €. 
O vydarenom podujatí povedal 
starosta obce Ing. Ľ. Dobrocký: 
,,Moje úprimné poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí posledné 
dni a niektorí aj týždne aktívne 
pracovali na príprave tohto po-
dujatia i všetkým, ktorí prišli, 

aby sa v nových priestoroch 
parku Kaštieľa I. Madácha cí-
tili jedinečne. Ďakujem všet-
kým ôsmim guľášovým tímom, 
ktoré sa zapojili do súťaže. 
Cenu starostu obce Dolná Stre-
hová som za ročník 2021 odo-
vzdal veľmi symbolicky po 
roku 2020 ľuďom, vďaka kto-
rým sme pandemickú situáciu 
doteraz dobre zvládali a sú to: 
MUDr. Marián Ilenčík, sestrič-
ky Martuška Pobočeková, Si-
monka Kováčiková, Laurika 
Mlynáriková a Kristínka Repo-
vá. Toto skvelé podujatie sme 
mohli organizovať aj za výraz-
nej pomoci všetkých sponzo-
rov.“  
 - Text a foto RED 

a JANKO KUBIŠ, ml. - 

MADÁČOVSKÝ DEŇ 2021 sa tohto roku konal v skoršom termíne ako boli Dolnostrehovčania zvyknutí i na novom mieste – 
v Parku I. Madácha neďaleko kaštieľa. Bol to dobrý výber, a tak tento deň môže mať podľa slov starostu obce aj prívlastok

Jedinečný vďaka organizátorom, návštevníkom i vystupujúcim 
Madáčovský deň začal krátko poobede 28. 8. 2021 symbolicky na 
nádvorí kaštieľa nesúceho meno po tomto významnom spisovate-
ľovi, ktorého rodisko i miesto posledného odpočinku je Dolná 
Strehová. Otvorenie dňa sa konalo za účasti pracovníkov Sloven-
ského národného múzea - Múzea kultúry Maďarov na Slovensku 
(SNM – MKMS). 

Súťaže vo varení guľáša sa 
zúčastnilo osem družstiev. Kultúrny program spestrilo aj vystúpenie detí ZUŠ M. Kameň.

Zhoduje sa s ňou aj L. Jámbor: 
„Sme za reformu, ale tá musí 
byť prediskutovaná. Nemôže-
me mlčať. Okrem iného, ne-
mocnica živí zhruba 300 rodín, 

je druhým z najväčších zamest-
návateľom v našom okrese.“
Stav nemocnice vo V. Krtíši by 
mali zlepšiť a zmodernizovať 
aj európske fondy: ,,Už ideme 
do druhej fázy projektu spolu-

práce s nemocnicou v Balaš-
ských Ďarmôt – chceme nové 
echo i digitalizovaný röntgen a 
ďalšie prístroje. Pracujeme na 

to, aby bola nemocnica na tom 
lepšie, personálne a prístrojo-
vo,“ opisuje.

Reforma áno, no nie bez diskusie
(Dokončenie zo str. 5)

Viac ako hodinové stretnutie vedenia nemocnice, iniciátorov petície 
a predstaviteľov samosprávy sa uskutočnilo v stredu 8. septembra.

Konkrétny počet podpisov, ktoré chcú iniciátori petície zo SMK-
MKP vyzbierať, si odhadnúť netrúfajú. S petíciou ale oslovujú 
celý okres, vrátane miest Veľký Krtíš a Modrý Kameň. „Aby bola 
petícia úspešná, oslovujeme ňou celý okres, všetky samosprávy, na 
zber podpisov mobilizujeme množstvo občanov a veríme, že sa do 
nej pridá čo najviac ľudí. Aj keď sme maďarská strana, mali by 
sme sa pri tejto príležitosti spojiť za spoločným cieľom spojiť 
všetci,“ povedala pre POKROK Anikó Régi. Podpísané petičné 
hárky následne odovzdajú na ministerstvo zdravotníctva. Pri ich 
zbere aktivity koordinujú aj s iným okresmi z juhu Slovenska, 
kde bojujú proti rovnakej obave. „Občania ich nájdu na Obec-
ných úradoch, na internete, v nemocnici ale aj v obchodoch v nie-
ktorých dedinách. Petícia potrvá do 27.septembra, a keďže o 
Optimalizácii sieti nemocníc rozhodnuté ešte nie je, jej podpísanie 
má určite význam,“ ide o nás všetkých o našich občanov a zdravie 
nás všetkých dodáva okresná predsedníčka strany maďarskej 
menšiny.  

Obecné úrady,  nemocnica, internet, obecné obchody 

 – RED - 
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Správne čistenie zúbkov
Zdravé regióny sú organizácia, ktorá sa 
venuje zdravotnej osvete v marginalizo-
vaných rómskych komunitách. Ich cie-
ľom je napríklad zníženie bariér v prí-
stupe k zdravotnej starostlivosti a aj zvý-
šenie zdravotnej gramotnosti. Z komuni-
ty je vybraná asistentka alebo asistent 
podpory zdravia, ktorý absolvuje sériu 
školení a potom svoje vedomosti aplikuje 
v svojej komunite. V Letnej škole v 
Čelovciach sme mali možnosť spolupra-
covať s regionálnou koordinátorkou a lo-
kálnymi asistentkami podpory zdravia v 
rámci projektu Zdravé regióny, ktoré de-
ťom ukázali správnu starostlivosť o zúb-
ky, vysvetlili dôležitosť zdravej stravy 
(žiadne cukríky!) a na veľkom modeli 
chrupu si deti správne čistenie zúbkov aj 
vyskúšali. 
Vďaka spolupráci s Curaprox Slovensko 
si deti mohli domov odniesť zubnú kefku 
alebo pastu a pexeso s inštrukciami o 
správnej zubnej hygiene, keby náhodou 
zabudli.  Dúfame, že si decká na Letnú 
školu spomenú aspoň každé ráno a večer 
pri umývaní zúbkov. ☺ 

Lokálna geografia 
V lete nie je jednoduché udržať dvadsiat-
ku detí na uzde a už vonkoncom nie 
sedieť v triede a učiť sa. V strede týždňa 
sme preto zobrali skupinu na túru do 
okolia ich Čeloviec. Vybrali sme sa na 
Opavskú vyhliadku - čo bola takmer 
osemkilometrová túra. Miestami to bolo 
trápenie a vlastne sme dosť radi, že nikto 
neskončil s úpalom. Bola to ale dôležitá 
lekcia, ktorú by sme v triede určite nedo-
kázali odovzdať tak efektívne - ak niečo 
chceš, nie vždy to bude ľahká cesta a nie-
kedy sa bude treba aj premôcť, ale na-
koniec to bude stáť za to. Deti sa naozaj 
tešili z výhľadu – na vrchole veže sme si 
povedali, kde ležia Čelovce, pomenovali 
sme si okolité obce, videli sme Veľký Kr-
tíš, a aj miestne solárne panely. Dole sme 
išli skratkou a silu nám dodávala pred-
stava obedu, ktorý nás čakal v komunit-
nom centre.

Obľúbenú Letnú školu pripravili aj v Čelovciach
Na prelome júla a augusta sa v Čelovciach konala Letná škola organizovaná občianskym združením Romano Kher - Rómsky dom, v 
spolupráci s obcou Čelovce a miestnymi terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Škola bola určená hlavne deťom so sťaženým prístupom 
k internetu/počítaču počas pandémie ochorenia Covid-19. Letnej školy sa zúčastnilo 19 detí z obce a organizátorom pomáhali aj dve 
obecné dobrovoľníčky. Počas týždňa toho deti zažili viac než dosť, veď posúďte sami.

Vydržať v lete s deťmi zatvorenými v triede nie 
je jednoduché - v Letnej škole v Čelovciach im 
preto organizátori pripravili bohatý program...

... počas ktorého sa naučili správne čistiť zúbky, absolvovali túru, navštívili 
výrobňu okien a spoločne sa zabavili na kultúrno športovom podujatí.

LAVENIRE - exkurzia 
v miestnom podniku

Vo štvrtok 29. júla sme spolu s kosihov-
skými deťmi navštívili firmu LAVENIRE, 
ktorá v Dolných Plachtinciach vyrába ok-
ná a dvere, ktoré sa potom vyvážajú do 
Francúzska, ale aj na Slovensko a do ďal-
ších okolitých krajín. Deti mali možnosť 
vidieť, ako vyzerá práca u jedného zo za-
mestnávateľov v regióne. Ladislav Krem-
ničan z Veľkého Krtíša ukázal deťom celú 
výrobu, všetky stroje, počítače a hlavne 
pracovníkov, ktorí ich obsluhujú a ktorí 
okná vyrábajú. Deti videli aj časť kancelá-
rií a, samozrejme, aj priestor na prestáv-
ku. Na záver návštevy L. Kremničan pri-
pravil skrutky a vŕtačky a každé dieťa si 
tak prácu so strojmi mohlo vyskúšať. Bet-
ka, ktorá ako prvá zodpovedala záverečnú 
kvízovú otázku o spoločnosti, vyhrala 
čokoládu a exkluzívne stretnutie s majite-
ľom firmy v jeho kancelárii. Deťom sa 
všetok frmol okolo výroby veľmi páčil a 
hneď po exkurzii sa niektoré už hlásili ,,do 
služby”! Po výlete sme ako súčasť exkur-
zie už mali v reštaurácii v Čebovciach pri-
pravený obed - pizzu Hawai. 

 Veľkolepý záver 
V piatok 6. augusta sa Čelovčania a Čelov-
čanky stretli s kosihovskými deťmi, ktoré 
navštevovali našu Letnú školu v Kosihov-
ciach. Program sme tradične začali roz-
cvičkou. Nasledovalo tanečné vystúpenie 
pod taktovkou našich dobrovoľníkov z 
Hodejova a Bardejova. Deti, ktorým sa ta-
nečné vystúpenie páčilo, sa mohli naučiť 
aj ďalšie tance na tanečnom workshope. 
Účastníci a účastníčky sa vládali učiť nové 
a nové tance až úplne do konca. Potom 
nás čakal dlho očakávaný futbalový zápas 
medzi domácimi Čelovcami a hosťami z 
Kosihoviec. Domáci v zápase utŕžili trpkú 
prehru. Z veľkej časti to mohlo byť aj 
kvôli tomu, že niektorí kľúčoví hráči a 
hráčky sa zabudli na skákacom hrade, a 
ani si nevšimli, že sa nejaký zápas hral. ☺
Z letnej školy sa veľmi tešíme a dúfame, 
že sa uvidíme aj na budúci rok!

- Text a foto: 
OBECNÝ ÚRAD ČELOVCE -
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V našom okrese veľa príležitos-
tí na zamestnanie nie je, preto 
tí, ktorí sa uskromnia, ostanú 
tu a tí, čo si myslia, že majú na 
viac a viac aj chcú, odchádzajú 
za robotou do zahraničia. Na S. 
Brezove bol kedysi obchod a 
krčma, teraz je obchod len v 
susednom V. Lome. Ani škola a 
škôlka tu už asi štvrťstoročie 
nefungujú a deti musia za zá-
kladným vzdelaním cestovať. 
Ešteže je funkčné Pôdohos-

podárske družstvo S. Brezovo – 
V. Lom, ktorého predseda Ing. 
Slavko Backo sa vždy snaží vy-
jsť v ústrety požiadavkám 
predstaviteľom obcí.  
Hoci tieto obce sú málopočetné, 
aj ľudia v nich majú nielen svo-
je dennodenné potreby a požia-
davky, ale takisto sa chcú kul-
túrne vyžiť, baviť sa a stretá-
vať tak, ako ľudia vo väčších 
aglomeráciách. 
Starostka Suchého Brezova 
Eva Cinkotová si je toho dobre 
vedomá, a preto oslovila svojho 
kolegu, Ing. Michala Minára - 
starostu Veľkého Lomu, aby 
pripravili nejakú letnú akciu 
pre svojich ľudí. Svoj návrh 
predostreli na spoločnom stret-
nutí poslancov z oboch obcí.  
Rýchlo našli spoločnú reč a na 
Lomiansko-Brezovskú rozlúč-
ku s letom, ako si podujatie na-
zvali, si stanovili dátum 21. au-
gust a dohodli, že sa bude 
konať vo Veľkom Lome. Hneď 
sa aj dohodli, že ďalšia akcia 
bude na S. Brezove a takto si to 
budú striedať.   
Starostka Eva Cinkotová:
,,Oslovili sme množstvo ľudí, 

ktorí prejavili záujem podporiť 
toto podujatie, lebo ako malé 
obce si takéto podujatia nemô-
žeme dovoliť organizovať.
Týmto by sme obaja starosto-
via chceli poďakovať všetkým 
sponzorom. Nebudem ich me-
novať, pretože s Ing. M. Mi-
nárom sme sa dohodli, že na 
našich web stránkach uverejní-
me fotografie z akcie a tam ich 
vymenujeme a poďakujeme sa 
im. Všetkým sme vďační za 

každú jednu vec, s ktorou nám 
prispeli – či už to boli perá, cuk-
ríky, omaľovánky pre deti. Nie-
ktorí sponzori dali pre naše deti 
spraviť hrnčeky, iní nám zafi-
nancovali guľáš a  kto mohol, 
prispel finančne. Vďaka spon-
zorom sa nám podarilo zostaviť 
pestrý program pre deti aj do-
spelých. 
Na začiatku dňa sme mali pre 

deti disciplíny ako vozenie vo 
fúriku, skákanie vo vreci, 
prenášanie pingpongovej lop-
tičky na lyžičke a iné. Hasiči z 
výcvikového strediska Lešť de-
ťom predviedli techniku na ha-
senie. Natiahli aj hadice, s kto-
rou deti aj dospelých postrieka-
li, keďže letná sobota bola na-
ozaj horúca. Urobili tiež penu, 
v ktorej sa deti vybláznili. Deti 
mali k dispozícii nafukovacie 
hrady, lopty, bedminton a iné 
športové náradie, takže sa tu ni-
kto nenudil. Ale asi najväčšou 
atrakciou, a nielen pre deti, boli 
motorkári z celého Slovenska. 
Užili si ich rodičia, a aj niektorí 
starí rodičia nabrali odvahu 
previesť sa obcou na silných 

nablýskaných mašinách.“  
Tú veľkú radosť možno čítať v 
tvárach ľudí. ,,Veru, sú motor-
kári a motorkári“,  hovorí  sta-
rostka a pokračuje: ,,Všetci tý-
to, ktorých poznám, sú super. 
Chodia po celom Slovensku a 
podporujú takéto a podobné 
podujatia. Viem, že organizujú 

aj zbierky pre deti s onkologic-
kými chorobami. Veľakrát boli 
už aj v televízii. Mám to šťastie, 
že brat aj s chalanmi takéto ve-
ci organizujú. Oslovili sme ich 
už v júni. Stačilo, že brat dal 
výzvu na FB aj s mapkou od-
kiaľ začína trasa a s prosbou, či 
by sa nenašlo pár motorkárov, 
ktorí by deťom na našej akcii 
spestrili deň ukážkou motoriek 
a s možnosťou previesť sa po 
dedine.“ 
Odmenou motorkárom, ktorí 
sa vzápätí po tejto výzve akti-
vizovali, bol guľáš a kofola za-
darmo. Nakoniec sa nazbieralo 
50 motorkárov a asi 20 spolu-
jazdcov, ktorí na radosť všet-
kých vošli do obcí s veľkým bu-
rácaním. Boli až z 11 okresov – 
od Bratislavy, Senca, Pezinka, 
Trnavy, Nitry, Nového Mesta 
nad Váhom, Nových Zámkov, 
Zvolena, Banskej Bystrice, 
Brezna, Detvy a, samozrejme, 
aj motorkári z nášho okresu. 
Všetkým patrí veľká vďaka za 
to, že si našli čas a spestrili a 
skrášlili deň malým aj veľkým. 
Rozlúčky zvyčajne bývajú 
smutné, nostalgické, ale rozlúč-
ka s letom na Veľkom Lome 
bola pohodová, veselá a opti-
mistická, pretože ľudia už ve-
dia, že ich štatutári im vedia 
pripraviť rovnako kvalitný 
program, ako vo väčších ob-
ciach s neporovnateľne bohatší-
mi obecnými pokladnicami. 
Starostka Eva Cinkotová má už 
teraz plány: ,,Ak náš okres ne-
bude v červených farbách, plá-
nujeme urobiť Mikuláša tak, 
ako sa tu robieval dakedy.
Ak budeme v červených far-
bách, vymyslíme si iné akcie a 
určite niečo pripravíme pre 
deti, aj pre dospelých. Skrát-
ka, niečo pekné pre našich 
obyvateľov.“  

Obec Suché Brezovo má tretí najmenší počet obyvateľov v okrese, 
veď k trvalému pobytu je tu prihlásených len 87 ľudí. Susedná 
obec Veľký Lom je na tom o čosi lepšie so 136 obyvateľmi. Čo 
majú obce spoločné je, že v nich žije veľa ľudí v dôchodkovom ve-
ku. Mladí pracujú buď na poľnohospodárskom družstve, alebo 
dochádzajú za robotou do okolia. 

Obce Veľký Lom a Suché Brezovo dali zbohom letu 

Na nablýskaných tátošoch a pri voňavom guľáši 

- R. HORNÁČEKOVÁ;  Foto: - MARTIN IGNÁC – 

Na podujatí boli pre miestnych najväčším lákadlom ako motorky z celého Slovenska, tak aj hasičská šou.
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Okrem tejto zásahovej činnosti 
sa členovia DHZ v rámci zdo-
konaľovacej prípravy zúčast-
ňujú aj hasičských súťaži. V so-
botu 14. augusta sa po tretíkrát 
konala v rámci programu ha-
sičských mostov i pohárová sú-
ťaž so zásahovým vozidlom 
Iveco Daily.  Organizovala sa 
na pamiatku predsedu DHZ 
Veľký Krtíš, a tiež dlhodobého 
funkcionára v okresnej hasičs-
kej organizácii Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Slovenskej 
republiky – Ferka Nociara. Po-
hárová súťaž bola organizova-
ná aj s cieľom preveriť akcie-
schopnosť DHZO v okrese a 
zapojiť hasičské vozidlá, ktoré 
boli dobrovoľníckym hasičom z 
nášho okresu pridelené od roku 
2010. Súťaže sa zúčastnilo cel-
kovo päť družstiev. Víťazné 
družstvá získali vecné odmeny 
a najlepšie družstvo aj sklenený 
putovný pohár priamo z rúk 

Mariky Nociarovej (manželky 
F. Nociara). Umiestnenie jed-
notlivých mužstiev bolo na-
sledovné: 1. DHZ Želovce, 2. 
DHZ  Chrastince, 3. DHZ Čelá-
re, 4. DHZ Záhorce a 5. DHZ 
Lesenice.
Hasiči z nášho okresu si týmto 
podujatím uctili svojho bývalé-
ho kolegu a vzdali tak poctu aj 
všetkým ostatným, bohužiaľ, 
už nežijúcim, príslušníkom zbo-
rov starajúcich sa o bezpečnosť 
svojich spoluobčanov. Ako roz-
hodcovia, členovia komisií a na 
ďalších iných pozíciách pomá-
hali členovia DHZ z okresu V. 
Krtíš, konkrétne z Hrušova, M. 
Kameňa a Želoviec, za čo všet-
kým patrím veľká vďaka. Čle-
novia Miestneho spolku Sloven-
ského červeného kríža vo V. Kr-
tíš vykonávali zdravotný dozor 
počas súťaží, kde, našťastie, ne-
bolo treba zasiahnuť. 

Nádherné vodné 
divadlo 

S príchodom večera sa hasiči 
po súťažení a chutnom guľáši, 
ktorí pripravili členovia DHZ 
Čeláre, presunuli k rieke Ipeľ a 
pripravovali techniku na večer-
ný program, a teda vytvorenie 
hasičských vodných mostov na 
rieke Ipeľ. Je to jedinečná ha-
sičská atraktivita v okrese i kra-
ji, vyjadrujúca spájanie a 
spoluprácu hasičov. Hasičské 
podujatie, ktorého hlavným cie-
ľom bolo utužovanie vzájom-
ných vzťahov a vytvorenie 

príjemného rodinného poobe-
dia hasičov, ako i propagácia 
dobrovoľného a profesionálne-
ho hasičstva, vzájomnej profe-
sijnej a cezhraničnej spolu-
práce hlavný zámer splnilo, o 
čom svedčia priaznivé ohlasy a 
množstvo slov uznania. Všet-
kým zainteresovaným, vrátane 
návštevníkov, ktorí toto podu-
jatie obohatili svojim záujmom 
a pre ktorých bolo toto „vodné 
divadlo“ pripravené, je aj na 
tomto mieste potrebné poďa-
kovať. Podujatie bolo realizo-
vané v rámci projektu Hasičský 
rok 2021, s finančnou podporou 
BBSK.

Memoriál Ferka Nociara a večerné Hasičské mosty 
V okrese Veľký Krtíš funguje 23 dobrovoľných 
hasičských zborov, z ktorých osemnásť dobro-
voľných hasičských zborov obcí (DHZO) je 
zriadených a na svoju činnosť získavajú finan-
cie zo zdrojov Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky. Ich činnosť je zameraná najmä na 
preventívnu činnosť a ochranu majetku, živo-
tov, pomoc pri živelných pohromách a pomoc 
pre občanov.

- Mgr. ANITA GALČÍKOVA, predsedníčka ÚzO DPO SR V. Krtíš -

Foto večerných mostov s hasičmi. Z hasičského útoku.

Účastníci memoriálu Ferka Nociara.

 Víťazné družstvo zo Želoviec. 
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Výnimkou nie je ani letné ob-
dobie, v ktorom sme už druhý 
rok zorganizovali „Letné te-
matické výchovno-vzdelávacie 
aktivity pre deti“ s bohatým 
programom.
Tento rok sme pripravili a zrea-
lizovali až dva celodenné týž-
dňové turnusy, ktoré sme zor-
ganizovali v júli. „PRÁZ-
DNINOVÉ BÁDANIE“ sme 
zamerali na spoznávanie regio-
nálnych zaujímavostí, význam-
ných osobností, tradičnej ľudo-
vej kultúry, umeleckých reme-
siel a muzeálnej činnosti. Vedo-
mosti nadobudnuté z knižných 
zdrojov knižnice sme dopĺňali 
zážitkovou realitou. Navštívil 
nás Majster umeleckej výroby 
Ján Trebuľa, rodák z Detvian-
skej Huty, ktorý predstavil 
vlastnú výrobu tradičných hu-
dobných nástrojov, píšťaliek, 
fujár, zahral deťom na ľudo-
vých nástrojoch, ktoré si s ním 
aj veselo zaspievali. Folklorist-
ka Štefánia Selská zabavila deti 
s tvorivými dielňami, v rámci 
ktorých si deti zhotovili zaují-
mavé náramky a kľúčenky. 
Remeselník Patrik Kozma zau-
jal svojimi dielami z dreva, kto-
ré vytvára netradičným vypiľo-
vaním pomocou lupienkovej pí-
ly a Robert Šarina, tlmočník 

pre nepočujúcich, v Škole po-
sunkovania uviedol deti do 
sveta nepočujúcich a naučil ich 
základom posunkovej reči. 
Bádali sme aj po Modrom Ka-
meni -v interaktívnom dopo-

ludní v Múzeu bábkarských 
kultúr a hračiek v M. Kameni 
sme objavovali stredovek na 
hrade, čo deti neobyčajne zau-
jalo. Pokračovali sme na farme 
Laura, kde výklad farmára a 

pedagóga Martina Bajasa deti 
priučil starostlivosti o koníky a 
samozrejme, mohli si na nich aj 
zajazdiť.
Náučným chodníkom Hrušov 
nás sprevádzal Janko Brloš, s 

ktorým sme putovali na vý-
hľadňu „Prašný vrch“ a nav-
štívili sme aj kalváriu s krás-
nym výhľadom. V obci si deti 
so záujmom pozreli múzeum 

motorov, kováčsku dielňu či ľu-
dový dom. Nechýbalo ani obe-
dové potešenie v pizzérii v 
neďalekej Vinici. Naše bádanie 
pokračovalo aj v obci Príbelce, 
kde deti doprevádzala regionál-
na spisovateľka Anna Kolláro-
vá Cielová. Tá im porozprávala 
o histórii obce a jej význam-
ných osobnostiach. V pieskovej 
bani sme si urobili piknik a deti 
sa zahrali na archeológov. Po 
túrach sa deti vracali do knižni-
ce plné zážitkov, kde na nich 
čakali rôzne prekvapenia v po-
dobe zábavných súťaží, pohy-
bových aktivít a hier s odme-
nami, výroba knižných záložiek 
na 3D tlačiarni, maľovanie na 
tvár s Jitkou Bretlovou, vyrá-
banie si vlastných darčekov a 
rôzne iné aktivity. Najväčším 
prekvapením a odmenou pre 
nás však bola pozitívna odozva 
zo strany detí a ich rodičov, kto-
ré sa už nevedia dočkať ďalších 
letných aktivít realizovaných v 
Hontiansko-novohradskej 
knižnici.  Podujatia Letného 
bádania sa uskutočnili a (z ve-
rejných zdrojov) podporil ich 
Fond na podporu umenia a 
Banskobystrický samosprávny 
kraj, zriaďovateľ knižnice.

Prázdninové  bádanie 

Vo štvrtok 26. augusta 2021 sa 
na Koprovnici konala milá uda-
losť. Vedenie Okresnej organi-
zácie Slovenského poľovnícke-
ho zväzu Veľký Krtíš, v rámci 
zasadnutia Okresnej rady, or-
ganizovalo krst knihy s názvom 
„Keď les na chvíľu stíchne“ au-
torky Evy Tóthovej Hívešovej z 
Neniniec. Po peknom a hodnot-
nom príhovore krstný otec a 
súčasne lektor tejto hodnotnej 
knihy - Mgr. Peter Kušík, ktorú 
sme pred časom prezentovali aj 
na stránkach Pokroku, ju po-
krstil bylinkou s liečivými a 
upokojujúcimi účinkami - 
medovkou lekárskou. Poľov-
nícke príbehy autorky Evy Tót-
hovej – Hívešovej, ktorá je 

zanietenou milovníčkou a 
ochrankyňou prírody umocňu-
jú krásne kresby umelca a 
rodinného priateľa Jožka Dihe-
neščíka. Aj maľba na obálke 
tejto knihy chváli prácu šikov-
ných rúk mladého umelca – 
rezbára a maliara, v tvorbe kto-
rého dominuje poľovnícky 
motív, ale aj jeho ostatné rez-
bárske diela vyrážajú dych v 
dokonalosti prevedenia. 
Sympatická autorka knihy, kto-
rá sa milej udalosti zúčastnila 
spolu so svojim manželom, bo-
la, mimochodom, jedinou že-
nou na tomto zasadnutí a aj 
prostredníctvom Pokroku vy-
slovuje svoju vďaku svojim ko-
legom poľovníkom: ,,Milí páni, 

ďakujem pekne, že ste si ma 
takto uctili. Ďakujem za peknú 
oslavu aj za dobrú spoločnosť. 
Moja takmer 250-stranová 

knižná prvotina sa uchádza o 
priazeň čitateľov poľovníckej 
beletrie, psíčkarov a milovníkov 
prírody.” 

-Mgr. MIRIAM MEDVEGYOVÁ-

Máte radi prírodu, psíkov a poľovačky? 

Táto kniha by vám nemala chýbať 

Knihu E. Tóthovej Hívešovej pokrstil Mgr. P. Ku-
šík lístkami liečivej medovky. Vľavo autor ilus-
trácií J. Diheneščík.

Knihu si môžete objednať telefonicky, SMS-kou na  0905 795 
808, prípadne mailom na adresu:  beika06@gmail.com. - RH -  

Skutočnosť, že Hontiansko-novohradská knižnica A. 
H. Škultétyho je všestrannou inštitúciou, potvrdzujú 
aj aktivity, ktoré uskutočňuje počas celého roka.
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V sobotu 28. augusta sa v 
okresnom meste premiérovo 
konal tretí Celoslovenský bodo-
vací turnaj veteránov v stolnom 
tenise, ktorý zorganizoval Stol-
notenisový oddiel Telovýchov-
nej Jednoty SLOVAN Modrý 

Kameň a Mesto Modrý Ka-
meň. Ako nám priblížil Ing. 
Ivan Vaškor, predseda modro-
kamenského tenisového od-
dielu, duelov nad zelenými stol-
mi sa zúčastnilo spolu 83 účast-
níkov z celého Slovenska, vrá-
tane siedmich z okresu V. Krtíš.
Turnaj zahájil o deviatej hodine 
rannej Ing. Ivan Vaškor a 
úvodné slová povedala aj pri-
mátorka mesta M. Kameň Ing. 
Mária Bednárová. „Hlavným 
rozhodcom a zároveň hlavným 
organizátorom turnaja bol Ing. 
Dušan Leitner, s organizáciou 
pomáhali aj Ing. Rudolf  Vá-
moš a Milan Hrubý. Športovci 
boli rozdelení do ôsmich kate-
górií (od 40 do 80+ rokov a že-
ny) súčasne hrali na desiatich 
stoloch. Sme radi, že turnaja sa 
zúčastnili aj športovci z Ma-
ďarska a z Česka,“ opisuje Ing. 
I. Vaškor. „Pre víťazov jednotli-

vých kategórií boli pripravené 
okrem diplomov aj pekné ceny. 
Zároveň, trinásť vylosovaných 
šťastlivcov bolo odmenených v 
bezplatnej tombole. Organizá-
tori pre každého pretekára pri-
pravili aj občerstvenie v podobe 
kávy, chlebíčkov a minerálky 
zdarma,“ uzavrel Ing. Ivan 
Vaškor, ktorý sa turnaja zúčast-
nil aj ako hráč.
Na záver poďakoval všetkým 

Stolnotenisový turnaj veteránov
s medzinárodnou účasťou

Kým v ostatných rokoch sa stolnotenisti z nášho regiónu, ale aj zo 
širokého okolia stretávali na turnaji v rámci Športových dní Mes-
ta Modrý Kameň, tohtoročné zápolenie stolnotenisových veterá-
nov sa konalo v športovej hale vo Veľkom Krtíši. 

sponzorom, ktorí venovali vecné 
ceny do turnaja - mesto Modrý 
Kameň, ktoré venovalo do tur-
naja darčekové koše, diplomy, 
občerstvenie; firma ADANO s. r. 
o.; MOVINO Veľký Krtíš; fir-
ma REVAN (elektromontážne 
práce); Stolnotenisový klub Veľ-
ký Krtíš - Jozef Balog (zapožiča-
li stoly do turnaja) a členovia 
Stolnotenisového oddielu TJ 
SLOVAN Modrý Kameň.

-ŠK, foto: STO Slovan M. Kameň -

Otázka za 2 body: 

Meno a adresa:

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

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

1 x 2

1 x 2

MFK Detva - TJD Príbelce
TJ Sklotatran Poltár - FK Slovenské Ďarmoty
FK Iskra Hnúšťa - TJ Ipeľ Balog nad Ipľom
OFK Olováry - OŠK Radzovce
MŠK Tisovec - TJ Sokol Opat. Nová Ves
TJ Vinohrad Čebovce - ŠK Vinica
TJ - FK Veľký Blh - MFK Baník Veľký Krtíš
TJ Družstevník K. Kosihy - FK Bušince
FK Záhorce - TJ Nenince
OFK S. Plachtince - TJ Slovan M. Kameň

Budú v Olovároch udelené minimálne tri žlté karty?         ÁNO - NIE

Hlavným rozhodcom turnaja 
bol Ing. Dušan Leitner (v 
strede).

Víťazi jednotlivých kategórií si z turnaja okrem diplomov od-
niesli aj vecné ceny od sponzorov. Odovzdávali ich primátorka 
M. Kameňa Ing. M. Bednárová a spoluorganizátor turnaja Ing. 
I. Vaškor (vpravo).  

Miestny spolok Slo-
venského Červeného 
kríža Veľký Krtíš 
vás pozýva na odber 
krvi, ktorý sa usku-
toční pri príležitosti 
Svetového dňa prvej pomoci a 
Svetového dňa srdca. 
Odber krvi sa uskutoční vo 
štvrtok 16. septembra 2021 v 
čase od 7.30 do 10.00 hodiny v 
budove novej baníckej slobo-
dárne na Ulici Nemocničnej č. 
1 vo V. Krtíši. Cestovné bude 
darcom krvi hradené. Za orga-
nizovanie odberov krvi zodpo-
vedá Jaroslava Ubrankovičová, 
predsedníčka MS SČK V. Krtíš 

Darujte krv pani 
doktorke a pani Marte 
Milí darcovia, tento odber krvi 
je cielený, a okrem toho, že sa 
koná pri príležitosti dvoch vý-
znamných zdravotníckych dní, 
môže mať pre vás – obyvate-
ľov nášho okresu, navyše ešte 
ďalší význam, ktorým môžete 
prejaviť pocit ľudskej spolupa-
tričnosti. Plánovaný odber krvi 
16. 9. 2021 je totiž je cielený a 
svoju vzácnu tekutinu môžete 
darovať detskej lekárke pani 

MUDr. ALICI RI-
GÓOVEJ. Veríme, 
že sa medzi darcami 
nájdu aj vďační 
rodičia a starí rodi-

čia detí, ktoré pani doktorka, či 
už vo Veľkom Krtíši, alebo ne-
skôr vo Veľkej Čalomiji liečila. 
Možno darovaním svojej krvi, 
pomôžete teraz práve vy, pani 
doktorke prinavrátiť jej zdra-
vie. 
V čase, keď na MS SČK 
zhromažďujeme všetky po-
trebné záležitosti k cielenému 
darovaniu krvi, sme dostali po-
žiadavku na darovanie krvi aj 
pre pani MARTU HÁJKOVÚ. 
Budeme radi, keď sa aj pre ňu 
nájde dostatočný počet dobro-
voľných darcov krvi, aby jej v 
prípade potreby mohla byť 
podaná krv. 
Milí darcovia krvi, vy 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, 
rodina pani doktorky ako aj 
rodina pani Marty, vopred 
ďakuje. 

Do pozornosti darcom krvi

- MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA V. KRTÍŠ –
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Z ničoho nič vám skrsne myš-
lienka, ako si doriešiť nepriaz-
nivú situáciu. Myšlienka je na-
ozaj spásonosná, ale uvedomte 
si, že spolu s ňou prichádza aj 
akési osobnostné obetovanie 
sa, čo problém vyrieši, ale vy, 
ako jednotlivci, spadnete a 
klesnete o niečo hlbšie do 
vlastného „bahna“. Pokiaľ ne-
máte iné východisko, tak sa as-
poň na ďalšie boje pripravte 
načerpaním síl. Jedno z ďal-
ších varovaní je, aby ste do 
svojich problémov v žiadnom 
prípade nezaťahovali vami 
milujúce osoby – vyriešte si to 
individuálne. 

Snažili ste sa zmeniť vo svo-
jom prístupe a prejave k iným 
ľuďom a teraz zisťujete, že to 
nesplnilo vaše očakávanie. Ne-
musíte sa meniť, stačí ak bu-
dete sami sebou, len niektoré 
prejavy (výbušnosť, neprispô-
sobivosť, klebetenie) zmiernite 
alebo inak sformulujte. Cel-
kovo môžete byť v pohode, 
týždeň praje rodinnej harmó-
nii, stretnutiam a hlavne 
vnútornému pokoju, ktorý sa 
ešte viac zosilní ku koncu tohto 
zvláštneho roka. Nenárokujte 
si všetko a všetkých, pokúste 
sa byť viac prispôsobivejší a 
vďaka tomu vám to bude aj v 
pracovnej oblasti klapať. 

Naivitu, ktorú si už roky úpen-
livo pestujete, pustite do za-
budnutia – detinskosť do váš-
ho života môžete predsa za-
komponovať aj elegantnejším 
spôsobom. Vylezte z pancierov 
a ukážte svetu svoje skvelé ná-
pady, zmýšľanie a kreativitu, 
ktorou niekde v úzadí predsa 
len disponujete. Strelci cielia 
oproti svetlej budúcnosti bez 
toho, aby sa pozerali vzad (mi-
nulosť) a  prekážky. Za toto 
budú v blízkej budúcnosti od-
menení formou dosiahnutia 
všetkého, po čom im srdce piští 
(uznanie, práca, láska, financie 
a dokonca aj potomstvo).

Z vašej blízkosti sa začínajú 
vytrácať ľudia, ktorých zbož-

ňujete… pre radu a pomoc 
pôjdu niekam inam. Ak nech-
cete, aby sa potrhali všetky 
priateľské nite, tak vám len 
odporúčame, aby ste s tým nie-
čo robili. Za prekvapivú bude-
te považovať správu, ktorá k 
vám doletí mimo hraníc Slo-
venska, neignorujte ju. Vaša 
myšlienková a fyzická rozlieta-
nosť tento týždeň vygraduje 
do maxima a potom vás čaká 
zaslúžený oddych. Zvážte, ako 
s voľným časom naložíte. Ďal-
ším upozornením je, aby ste sa 
vyhli dlhému prenikavému a 
spaľujúcemu pohľadu osoby, 
ktorá by vo vašom živote po-
riadne zamiešala karty, no 
nehovoríme však o pozitívnom 
dopade.  

Pre vaše znamenie sa ponúkla 
presne tá istá karta, ako v 
predchádzajúci týždeň, a tak 
minulý horoskop stále platí. 
Doplnením je nasledujúca in-
formácia: ste sami sebe „kráľ-
mi“, aký príkaz si dáte, taký si 
splníte, preto je načase pre-
hodnotiť každý jeden vnútor-
ný rozkaz venovaný sebe – ste 
na seba buď príliš nároční, 
alebo pre zmenu, ľahostajní. 
Nájdite v tom zlatý stred a 
všetko vám bude fungovať 
podľa predstáv. Obzvlášť 
opatrní a predvídaví buďte z 
pozície šoféra na dlhších ces-
tách. 

Zastavíte sa vy vôbec niekedy? 
Ste šťastní, vyrovnaní? Asi nie, 
však? Ochudobňujete sa o tep-
lo domova a všetko, čo sa s ním 
spája, naháňate akúsi ideu 
prekrásnej budúcnosti, ktorá 
by sa vám postarala o všetko, 
čo vám teraz chýba. Stále si v 
duchu hovoríte – raz budem 
šťastná/ý, milovaná/ý a pod. 
Nemyslíte si, že toto všetko sa 
vám ponúka práve tu a teraz? 
Zastavte sa, inak vám všetky 
dni, ktoré budú mimochodom 
prázdne a studené, uletia do 
nenávratna a na imaginárne 
búchanie si hlavy o stenu bude 
neskoro. Opäť pre vás platí, že 
šťastiu treba trošku napomôcť 
a v láske to platí niekoľ-
konásobne viac. Preto precitni-
te hlavne v duchovne, ktorým 
nadmieru disponujete, hlavne 
preto, že túto sféru ste o niečo 
viac zanedbali…  

Neskutočne sa vám rozviaže 
jazyk a na taktnosť pri tom 
ani nepomyslíte, poviete všet-
ko, čo vás ťaží a čo si v skutoč-
nosti myslíte. Nie, nie je to zlé, 
práve naopak, zhodíte zo seba 
niekoľkokilogramové breme-
no. Buď sa pri tom stretnete so 
zapieraním alebo s pochope-
ním, ktoré skôr očakávajte od 
vyzretejších duší. Okrem ko-
munikácie sa vám otvoril akýsi 
kanál na pritiahnutie lásky a 
skvelého partnera, kde by ste 
však mali zvážiť svoju, nieke-
dy až prehnanú, náročnosť. 
Muži v tomto znamení by sa 
mali rozhýbať. 

Vnútorná, osobnostná hladina 
sa vyrovnáva a všetky vaše 
zmysly by sa mali zamerať na 
financie. Nedajte sa oklamať a 
každý cent si naozaj strážte, ne-
zverte svoje peniaze do rúk, 
ktorým nedôverujete, inak ich 
už nikdy neuvidíte. Prehodnoť-
te akékoľvek pôžičky, úvery, či 
už z bankových alebo neban-
kových inštitúcií, ako aj od 
priateľov – tento kanál máte 
úplne zavretý a nedopadlo by 
to dobre (energie by sa postara-
li o nevybavenie, konflikty a iné 
problémy), počkajte si radšej 
na ten nasledujúci týždeň. 

 
Prestanete rozumieť všetkým 
naokolo, nebojte sa,  ste všetci 
normálni a chyba nie je na 
žiadnej strane. To len vy ste sa 
ako ľudia očistili a získali ste 
tak jasnejšiu myseľ, triezvejšie 
chápanie a realistickejší po-
hľad na svet. Presne tak, dali 
ste sa ľahko ťahať dolu, ale to-
mu je koniec, týždeň vám 
prinesie veľa radosti, prek-
vapení a pocit ľahkosti, ktorá 
vám otvorí more možností, čo 
so sebou. Keďže ste si očistili 
myseľ, je na čase venovať sa 
svojmu telu, zbavte sa zloz-
vykov a pokúste sa telu dať 
vitalitu, ktorá vám chýba. Vo 
vzťahoch sa vyjasní, v práci 
prídete na nedostatky, ktoré sa 
vďaka vám odstránia a čo sa 
týka peňazí, na to, aby sa vám 
nejaké vrátili, je nutné dať 
predsa nejaké aj do obehu, 
čiže kúpte si nejakú maličkosť, 
čo vás poteší.

Vaše vnútro bije na poplach a 
dožaduje sa zmeny, ktorá by 
vás aspoň trochu rozhýbala. 
Neviete, aká zmena to má byť? 
Nechajte sa prekvapiť, nájde 
si vás sama a tým  budete po-
stavení pred príjemné rozhod-
nutie. Kozorožci by si mali 
konečne sadnúť so svojím po-
tomstvom a vyriešiť všetko 
zanedbané – od školy, lások, 
práce – trápenie sa vašich detí 
je očividné a tak im do ich, pre 
vás malicherností, z pozície ro-
dičov vneste trochu svetla. Pre 
tých, ktorí chcú detičky, začína 
plodné obdobie. Všeobecne si 
dávajte pozor na prílišný nad-
hľad, niektoré veci je nutné 
analyzovať.  

Zaspali sme? Tak sa teraz pre-
berte, je tu znova týždeň, v 
ktorom sú vám hviezdičky na-
klonené a to predsa treba vy-
užiť. Opakovali by sme sa u 
vás stále dokola, že sa vám 
striedajú týždne, kde s ničím 
nepohnete s dňami, kde máte 
dopriate všetko a tie práve na-
stali. Viete, čo máte robiť – vy-
bavujte, riešte, hľadajte, za-
bezpečujte, kupujte, cestujte, 
milujte, sobášte sa, ploďte, do-
voliť si môžete aj menšie ris-
kovanie – všade máte zelenú, 
až na jednu malú výnimku a to 
sú záležitosti prepojené na ob-
lasť bývania, tam sa to uvoľní 
až ku koncu týždňa a začiat-
kom nasledujúceho.  

Ťaží vás vlastná minulosť, kto-
rá vám kradne pokojný spá-
nok. Utápate sa v niečom, čo 
bolo a čo už zmysel nemá. 
Radšej sa sústreďte na to, čo 
vo vašom živote robíte, a ako 
následne konáte.  Vaša minu-
losť by vám mala byť prí-
kladom ako veci neriešiť, otáz-
ne však je, či spadáte medzi 
poučiteľné osoby. Nepriazeň 
vás zastihne predovšetkým na 
spomínanej citovej úrovni, čo 
bude mať za následok jej 
prenesenie do vzťahov a do 
vášho prístupu k ľuďom. 
Okolie nemôže za to, že sa vám  
vždy nedarí, preto nekompen-
zujte si to na nevinných ľu-
ďoch. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 
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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)

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

(minibágrom a UNC 060)

 PREPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLOV

Kontakt:

 0918 525 114

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle
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P o n u k a  
s l u ž i e b

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

np – 421

Vykonávam 
murárske práce 

np - 706 0908 568 531

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

ŽALÚZIE NA
VAŠE OKNÁ

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

 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

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 2
92

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

  0908 627 952.       np – 422

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

 np – 654
 0907 870 694     

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

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

n
p

 -
 7

85
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

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

 0905 256 428      np - 7101

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

np
 –

 7
11

 0905 790 110  

Ponúkame 

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

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

   

 
 Predám záhradku 400 m2. 
 0906 958 804              np– 669

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

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

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

 0902 298 511

np - 7102

  np - 512

 0907 870 694 np
 –

 6
53

Dáme do prenájmu 
skladové 

a kancelárske 
priestory. 

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

 Mám záujem o kúpu zá-
hrady, prípadne ornej pôdy. 
Najlepšie v katastroch obcí 
Dolné Plachtince, Obeckov, 
Sklabiná.
 0918 315 238      np – 735

np - 707

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

 0948 262 007

  Zberateľstvo

   Drevo pelety

B u r z a 
p r á c e

Nehnuteľnosti
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 Prenajmem jednoizbový byt 
na Nemocničnej ulici vo Veľ-
kom Krtíši.
 0905 413 946              np – 728

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

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

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

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

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

 Predám kachle na tuhé pali-
vo, aj so zásobníkom. Používa-
né rok a pol.
 0949 645 760             np – 738

 Predám HIFI vežu s úlož-
ným priestorom.
 0949 645 760            np – 739

Zariadenie do  
domácnosti

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 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

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. 

Poľovníctvo 
rybárstvo

np
 - 4

12

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

Realitná kancelária
Nemocničná 3 (stará slobodáreň) 
Veľký Krtíš, Ing. Milan Chamula
mobil:  0905 358 389, 
e-mail: nataly.reality@gmail.com
ponúka na predaj:

 Vinica - dom na slnečnom 
mieste. Kuchyňa, 3 izby, kúpeľ-
ňa a WC,  garáž, pivnica, poze-
mok 776 m2.       Cena: 67 000 €

 Hrušov - dva kamenné, čias-
točne zrekonštruované domy, 
elektrina, voda. Vhodné na cha-
lupu. Len spolu.         
                              Cena: 43 000 €

 Veľký Krtíš - jeden pozemok 
3963 m2 pri križovatke Selce.  
Vhodný na zriadenie záhrad-
kárskej osady. Cena: 8 000 € 
(dohoda možná)
 Veľký Krtíš – prenájom bytov
Dlhodobý prenájom 1-izbových
bytov pre zamestnancov, 37 m2, 
2 lodžie, komora a pivnica.
Cena: 270 €/os./mes.

  np-743

   Bicykle

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

60
9

  Chovateľstvo

    S p o ľ a h n i t e   s a    ! 

Ponúkame všestranné realitné 
služby, kvalitné  finančné 
poradenstvo, odbornosť, 

starostlivosť o klienta, 
vypracovanie kvalifikovaného 

odhadu pri dedičských 
konaniach. 27 úspešných rokov 

v realitách je našou vizitkou.
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Program pasovania školských novicov sa 
odohrával v areáli amfiteátra pred Obec-
ným úradom v Želovciach 2. septembra 
2021. Po prvý raz boli v tento deň využité 
vynovené lavičky pred javiskom. Táto akti-
vita sa uskutočnila vďaka podpore Nadač-
ného fondu Baumit. Obec na ich vynovenie 
získala z Centra pre filantropiu 1000 EUR. 
V druhý septembrový deň bolo po prvý 
raz využité aj nové paletové sedenie. Táto 

aktivita sa uskutočnila vďaka podpore 
Nadácie SPP, ktorá projekt podporila 
sumou 1050 EUR. Podmienkou oboch 
grantov bolo, že na obnove lavičiek i výro-
be paletového sedenia sa budú podieľať 
obyvatelia obce. Viacerí sa do aktivít zapo-
jili a výsledkom je krajšie srdce obce. Páči-
lo aj prváčikom a ich rodičom.
Nové prostredie, v parku pred obecným 
úradom, ktoré dopĺňal aj veľký vyzdobený 

stan, sprevádzal v tento deň detský džavot. 
Ešte predtým však museli prváčikovia s 
plnou vážnosťou zložiť sľub prváka a po-
tom sa ,,podpísať“ odtlačkom prsta do pa-
mätnej knihy obce i na certifikáty, ktoré 
im budú tento výnimočný deň navždy pri-
pomínať. Vystrašené očká niektorých 
prváčikov vystriedali po slávnostnom akte 
úsmevy na tvárach. Deti si prevzali dar-
čeky, schuti sa pustili do pripravených 
sladkých prekvapení a napokon sa mohli v 
pripravenej školskej lavici odfotiť so sta-
rostom obce Štefanom Rimajom. Akcia bo-
la úspešná a jej zdarnému priebehu napo-
mohlo aj usmievajúce sa slniečko z oblohy, 
ktoré pripomenulo, že leto ešte celkom ne-
skončilo. 

Želovskí prváčikovia zložili sľub školáka
Prázdniny uleteli ako letný vánok a na dvere opäť zaklopala škola. Do tej želovskej pri-
budlo od septembra 16 prváčikov a práve pre nich pripravil Obecný úrad v Želovciach 
novinku - program, ktorého podstatou bolo zloženie sľubu prváčika.

Text: - Nj- Foto: - LADISLAV NAGY - 

Koncom roka 2020, lepšie pove-
dané k Vianociam, som napísa-
la a ilustrovala malú knižočku, 
ktorá nesie názov ,,Príhody 
roháča Lea a lienky Tei.” Ob-
darovala som ňou jednak detič-
ky z rodiny, ako aj ďalšie detič-
ky mojich mladých priateliek. 
Veľmi sa týmto knižočkám 
všetci potešili. Veď jednotliví 
hrdinovia - chrobáčiky, niesli 
mená týchto detí. Pri samot-
nom čítaní sa dozvedeli o výni-
močnosti každého z týchto 
chrobáčikov. Prečo o tom pí-
šem? Pred pár dňami som do-
stala veľmi milú správu s prílo-
hou, naplnenou úžasnými fot-
kami od pani učiteľky Mgr. 
Michaely Ridzoňovej, ktorá sa 
inšpirovala práve touto mojou 
knižočkou a interiér svojej 
triedy vyzdobila ako triedu 
chrobáčikov. Zároveň mi napí-
sala, že im počas školského ro-

ka bude z tejto mojej knižočky 
pravidelne čítať. Ďakujem ti, 
pani učiteľka. Miška, mimo-
chodom, učí na tej istej ZŠ s 
MŠ v Čebovciach, kde som aj 
ja celé dlhé roky učila. Jej nád-
herná výzdoba triedy sa mi na-
ozaj veľmi páči a pevne verím, 
že to ocenia aj jej prváci, ich 
rodičia a samozrejme aj kolegy-
ne z prvého stupňa, ako aj pani 
riaditeľka, ktorá, ako je to 
zvykom, si určite prezrela kaž-
dú triedu. Však posúďte!
Každý triedny učiteľ, učiteľka, 
okrem mnohých iných povin-
ností si pred začiatkom školské-
ho roka pripravuje triedu. Ve-
nujú tomu veľkú pozornosť. 
No najväčšiu pozornosť preja-
vujú určite učiteľky žiakov 
prvého ročníka. Snažia sa 
triedu pripraviť tak, aby zauja-
li detičky, ale aj rodičov, ktorí 
prvý deň do nej prichádzajú so 

svojimi ratolesťami. Tak deti, 
ako aj ich rodičia, v ten deň cí-
tia veľké emócie. Veď ich dieťa 
po prvýkrát ako žiak, žiačka 
prekročí prah triedy. Vtedy 
detské rúčky stískajú ruky ro-
dičov silnejšie, ako keď idú bež-
ne na vychádzku, do obchodu 
alebo knižnice. Intenzívne emó-
cie by sa dali krájať.
Milí rodičia! Podporte svoje de-
ti uznaním, tak ako to robia v 
škole učitelia, ale venujte im aj 
svoj čas, lásku a ponechajte 
stranou rôzne materiálne od-
meny. Tiež venujte veľkú po-
zornosť zmenám vo vedomos-
tiach a správaní svojich detí. 

Vždy oceňte i tie najmenšie po-
kroky, ktoré dokázali. Nezabú-
dajte prosím, že ak chcete zís-
kať dôveru svojich detí, neoce-
ňujte iba výsledky, ale aj ich 
úsilie a koncentráciu.
Prajem učiteľom, rodičom a 
žiakom dobrú komunikáciu, 
ktorá napomáha spájať my-
šlienky, emócie a spôsoby my-
slenia. Komunikáciu, ktorá 
podnecuje spoluprácu, podpo-
ruje vzájomnú dôveru a v 
konečnom dôsledku pomáha aj 
rozvíjať pozitívny spôsob my-
slenia dieťaťa.
– Mgr. ANNA KOLLÁROVÁ  

CIELOVA-
 

,,Ak nemáte rozvinuté emocionálne schopnosti, ak si nie ste vedomí samých seba, ak nedokážete ovládať stres, ak vám 
vo vzťahoch chýba empatia a citlivosť, nedostanete sa veľmi ďaleko, bez ohľadu na to, akí ste inteligentní.” Daniel Goleman 
Trieda chrobáčikov 

V ZŠ s MŠ v Čebovciach vznikla

Starosta Š. Rimaj sa posadil 
s prváčikmi do lavice...

... ktoré zmajstrovali šikovní Želovčania. 

Štart žiakov do školského roka bol originálny a veselý a teraz nastali povinnosti s učením. 
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 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 za 18 €/q. 
 0918 268 828              np – 721

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

 Predám hrozno - rôzne 
druhy, aj CONCORDIU. 
 0949 301 799              np - 755 

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

 Predám plachtu  9x4m
 0907 313 332            np– 747

 Hľadám invalidnú dôchod-
kyňu (okolo 45 r.) zodpovednú 
a spoľahlivú na výpomoc v 
domácnosti a občasné pre-
chádzky. Sociálne cítenie pod-
mienkou.
 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 šteniatko border 
kólie, kozy, ovce a perličky.
 0907 232 141          np – 749

 Predám Škodu 120 (dočas-
né odhlásenú).
 0915 031 667           np - 750

 Predám obývačku – skrin-
ková zostava, starožitnú 
skriňu a dubový stôl, šijací 
stroj na súčiastky (Zinger). 
 0915 031 667            np - 751

 Predám tlačítkový mobilný 
telefón zn. WINNER, čis-
tonový, v záruke, dostaný  
darom, vrátane nabíjačky a 
držiaka. Cena dohodou.
 0944 918 982           np - 754 

   Rôzne

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

  Poľnohospodárstvo

Zoznámenie

Bežci z celého regiónu sa v 
tretiu septembrovú sobotu – 
18. 9. 2021 – stretnú na obľú-
benom bežeckom podujatí 
Memoriál vdp. Jána Laktiša. 
Hlavné preteky na 10 kilomet-
rov dlhej rovinatej trati od-
štartujú o 11.00 hod. v Sklabi-
nej. Bežci budú následne po-
kračovať do Novej Vsi, odtiaľ 
do Obeckova a vrátia sa opäť 

do Sklabinej, kde je aj cieľ 
pretekov. Trať Hobby behu a 
nordic-walkingu bude merať 
polovičnú vzdialenosť, a teda 
5 kilometrov. Podujatie sa 
uskutoční aj ako tretie zo šty-
roch kôl Veľkokrtíšskej bežec-
kej ligy. Viac informácií o po-
dujatí a možnosti prihlásenia 
sa nájdete na misosport.sk a 
beh.sk.                               -ŠK -

Bežci sa stretnú v Sklabinej 

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

na stredisko  Modrý Kameň a  na stredisko Veľký Krtíš.
Nástup možný ihneď. 

Hrubá mzda od 640 € + príplatky.
V prípade záujmu, ďalšie informácie vám poskytneme 

na telefónom čísle:  0905 372 944  alebo priamo 
na adrese spoločnosti:  Jarmočná 610/87, Modrý Kameň.

Spoločnosť ADANO, s.r.o. 
príjme do zamestnania 

pracovníkov do potravinárskej výroby

vyhlasuje výberové konanie
 na prevádzku bufetu v budove polikliniky 

(na prízemí vo vstupnom vestibule). 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na plochu 75,49 m2 + 30 m2 spoločnej 

plochy dôjde na základe najvyššej ponuky výšky nájmu. 
Svoje konkrétne ponuky môžete posielať písomnou formou poštou 
alebo osobne (v pracovnej dobe od 7.00 do 15.30 hod.) na adresu

sekretariát VšNsP, n. o., Veľký Krtíš, 
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš 

do termínu 20. 9. 2021 do 13.00 hod. Na obálku prosíme napísať 
,,BUFET“. O výsledku budú všetci záujemcovia oboznámení písomne.

VšNsP, n. o., Veľký Krtíš 

 Predám NISSAN TERRA-
NO II, r. v. 2001, STK a EK 
do 6/2022 197 350 km. Vozi-
dlo má vynikajúci motor 2,7 
TDi 92 kw. Náprava bez pro-
blémov. Pneumatiky z roku 
2019. Karoséria 3/4 vozidla po 
GO karosérie v roku 2019. 
         CENA DOHODOU.
 0905 461 790          np - 752

 Predám trojkolesový bicy-
kel značky Kvasnica a spol. 
Cena: 150 €. 
 0905 461 790            np - 753

n
p

- 
35

1Hľadám 
opravára 
dáždnikov.

 0902 302 102
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Vráťme sa ale k siedmemu 
kolu. Prvá polovica jesennej ti-
povačky najlepšie vyšla Ondre-
jovi Cíferovi, no ako sa hovorí, 
bič plieska na konci. Na päty 
mu stúpajú ďalší, minimálne 
piati tipujúci. V ostatnom kole 
sme také vysoké bodové úlovky, 
ako týždeň pred tým, vonkon-
com nezaznamenali a víťaz 
kola nazbieral len 11 bodov. Po 
šiestich uhádnutých zápasoch a 
správnej odpovedi na bonusovú 
otázku sa ním stal aktívny fut-
balista Ľubomír Matikovský z 
Obeckova. Gratulujeme mu, 
pivnú odmenu si môže prísť 

prevziať kedykoľvek. Len o 
jeden bod nazbierali traja ďalší 
tipujúci, a to V. Furáková, P. 
Marčok a I. Lukács, ml. V 
priemere sme vám na tiketoch 
započítali 6,7 bodov.
Aj v 7. kole ste takmer všetci 
získali body za odpoveď na 
bonusovú otázku, Baník V. Kr-
tíš v Buzitke strelil práve tri gó-
ly. Čo sa týka samotných zápa-
sov, remízu Príbeliec uhádol len 
jediný tipujúci, no takmer všet-
ci uhádli prehru S. Ďarmôt. 
Mnohí z vás body zbierali aj pri 
výhre Čeboviec nad Balogom n. 
Ipľom a výhre Baníka V. Krtíš 

v Buzitke. Výsledky 6. ligy boli 
v 7. kole ťažko predvídateľné, 
čo sa potvrdilo aj vo vašich ti-
poch – všetky tri okresné vý-
sledky neuhádol nikto.

O. Cífer, V. Krtíš 74
M. Varholák, ml., S. Ďarmoty 73
A. Boľoš, V. Krtíš 72
Š. Korbeľ, M. Krtíš 72
P. Marčok, Senné 70
D. Sedlačková, D. Plachtince 69
J. Pažitka, V. Krtíš 68
J. Nemčok, Záhorce 65
P. Mesároš, Sklabiná 63
V. Furáková, M. Straciny 60
P. Baláž, V. Krtíš 59
T. Rybár, V. Krtíš 58
M. Mázor, V. Krtíš 57
E. Ádam, V. Krtíš 57
T. Hrenák, V. Čalomija 56
K. Varanaiová, V. Krtíš 56
S. Mačuda, Dúbrava 56
J. Košík, Čebovce 55
Ľ. Matikovský, Obeckov 55
J. Samson, Sklabiná 54
J. Macka, Záhorce 54
I. Lukács, ml., S. Ďarmoty 53
A. Mesároš, V. Krtíš 52
J. Pavlík, Lesenice 51
M. Penksa, V. Krtíš 49
Ľ. Dibala, V. Krtíš 46
M. Ubertáš, ml, V. Krtíš 46
M. Mericová, Vrbovka 45
D. Fodor, V. Krtíš 43
D. Hlinica, Kiarov 35
L. Samson, Sklabiná 31
 P. Ádam, V. Krtíš 30

  Poradie tipovačky po 7. koleO. Cífer naďalej v najtesnejšom vedení 

V 6. kole získal najviac bo-
dov Jozef Pažitka.

II. liga mladší žiaci U13
 1. kolo, 1. 9. 2021: MFK 
Baník Veľký Krtíš – ŠK Pra-
meň Kováčová 5 : 4 (3 : 0), gó-
ly: J. Ďurčov 2x, D. Oláh, G. 
Nagy, M. Palman. 
 6. kolo, 4. 9. 2021: MFK 
Baník Veľký Krtíš – MFK 
Strojár Krupina 1 : 1 (0 :1), 
gól: S. Balla.
II. liga starší žiaci U15
 4. kolo, 1. 9. 2021: MFK 
Baník Veľký Krtíš – ŠK Pra-
meň Kováčová 5 : 0 (0 : 0) góly: 
I. Andok 3x, D. Knopp, R. 
Madaj. 
 6. kolo, 4. 9. 2021: MFK 
Baník Veľký Krtíš – MFK 
Strojár Krupina 7 : 0 (2 : 0), 
góly: I. Andok 3x, P. Kramaro-
vič, M. Pásztor, L. Guillon, D. 
Knopp.
4. liga žiaci
 1. kolo 29. 8.: TJ Inter Báto-
rová – FK Bušince 1 : 8 (1 : 4), 
góly: D – B. Vlkolenský, H – V. 
Berky 2x, J. Šarközi 4x, L. Vízi, 
L. Hegedűs  TJ Prameň D. 
Strehová – TJ Družstevník 
Sklabiná 0 : 2 (0 : 1), góly: S. L. 
Štefan, P. Dudáš  FK Leseni-
ce – FK S. Ďarmoty 8 : 0 (7 : 0), 
góly: L. Belá 2x, K. Rimóci, G. 
Kováč, M. Pásztor 2x, S. Gal-
čík, L. Balga  FO Malé Zliev-
ce – ŠK Vinica 2 :0 (1 : 0), góly: 
A. Bišťuť, M. Pecha.
 2. kolo 5. 9.: FO M. Zlievce – 

FK Bušince 1 : 7 (0 : 3), góly: D 
– A. Bišťuť, H - J. Šarközi 3x, 
V. Berky, L. Vízi 2x, L. Hege-
dűs  TJ Sklabiná – FK 
Lesenice 3 : 4 (1 : 3), góly: D – 
P. Dudáš 3x, H – M. Pásztor 2x, 
G. Kováč, S. Galčík  FK S. 
Ďarmoty – TJ Partizán Hrušov 
8 : 3 (4 : 2), góly: D – V. Tóth 
3x, M. Tóth 2x, D. Dudáš 2x, E. 
Gabul, H – M. Kováč 2x, M. 
Racko  ŠK Vinica – TJ Pra-
meň D. Strehová 0 : 4 (0 : 4), 
góly: M. Kurec, J. Gašpar, D. 
Oláh, vlastný.
IV. liga dorast U19 sk. JUH
 6. kolo, 5. 9. 2021: FK Sitno 
Banská Štiavnica – MFK 
Baník V. Krtíš 2 : 2 (1 : 0), góly: 

N. Celeng, N. Predmeský.
6. liga dorast U19, 2. kolo
 FO Malé Zlievce – TJ Vino-
hrad Čebovce 1 : 5 (1 : 1), góly: 
D – R. Oláh, H – N. Mirga 2x, 
S. Jakab, M. Balla, M. Koncz 
 FK Bušince – FK S. Ďarmo-
ty 1 : 1 (1 : 0), góly: D – R. 
Oláh, H – M. Čipčala.
Prípravka U11
 1. kolo, 1. 9. 2021: MFK 
Baník V. Krtíš – TJ Sokol O. N. 
Ves 7 : 3 (3 : 2), góly: D – K. 
Szuma 3x, J. Horváth 2x, L. 
Vrško, S. Berky, H – T. Kuzma 
2x, M. A. Kováč; FO Malé 
Zlievce – ŠK Vinica 4 : 3 (2 : 1), 
góly: D – V. Kováčová 2x, D. 
Pechová 2x, H – B. Nemčok 2x, 

E. Segečová; TJ Ipeľ Balog n. 
Ipľom – OFK Olováry 8 : 1 
(4 : 0), góly: D – S. Botoš 5x, M. 
Kováč 3x, H – A. Buššai.  

Mládežnícke výsledky 

Čebovskí dorastenci majú po dvoch kolách na konte dve vysoké výhry (5 : 1 a 7 :1) a priebežne sú 
na čele štvorčlennej tabuľky okresnej 6. ligy. Strelecky sa zatiaľ najviac darí Nikolasovi Mirgovi, 
ktorý sieť súperov napol už štyrikrát.

-ŠK-

Na úvod oznamujeme, že keďže už máme dva z troch zápasov 
nekompletného druhého kola dohraných, v tabuľke priebežného 
poradia sú započítané už aj body z dohrávok Vinice a Príbeliec. 
Oba výsledky – výhru Príbeliec v Medzibrode a prehru Vinice v 
Jesenskom - sme našli správne zakrúžkovanú len na trinástich z 32 
tiketov. Celkového víťaza druhého kola spoznáme ale až po 15. sep-
tembri, keď sa bude konať posledná dohrávka, a to zápas medzi 
domácim Baníkom V. Krtíš a Balogom nad Ipľom. Zálusk na víťa-
za kola majú zatiaľ štyria deväťbodoví tipujúci.

-ŠK-
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- 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. 

IKE, spol. s. r.o., 
Slatinka 176, 991 03 Pôtor

Prijmeme na TPP grafika
PRODUKCIA REKLAMY

► Mzda od 800,- € (konečná mzda závisí od skúseností
a znalostí uchádzača)
► Výhodou sú znalosti v programoch: 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Cinema 4D

► termín nástupu: ASAP
► kontakt:  +421 904 350 390

► Vaše životopisy nám posielajte 
na e-mailovú adresu:  office@ike.sk
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Výsledky V. liga D 

Výsledky IV. liga JUH 

V. liga D

IV. liga JUH 

S. Ďarmoty - Zvolen          3:0
Hajnáčka – Príbelce          2:0
Č. Balog – B. Štiavnica     1:1
Medzibrod – Detva            1:1
Pliešovce – Málinec           1:3
Badín – Tornaľa                 7:0 
Šalková – Poltár                  0:2

Tomášovce – Čebovce         1:0
Jesenské – Olováry              1:1
V. Krtíš – Hnúšťa                3:1
Balog n. Ipľom – Buzitka  6:1
Vinica – Op. N. Ves              5:0
Revúca – Tisovec                 5:1
Radzovce – V. Blh                5:0 

Olováry cestovali do Jesenské-
ho v oslabení chýbali traja veľ-
mi kvalitní futbalisti (všetci 
kvôli nemoci) zo základnej zo-
stavy: hrotový útočník T. Fe-
hér, stopér M. Horváth a 
krídelník M. Hriň. Tréner 
mužstva Molnár musel im-
provizovať a poslal do základ-
nej zostavy aj nových hráčov 
Olovár a to do útoku Matúšku 
(z Tomášoviec, hral predtým v 
Lučenci) a taktiež na ľavú stra-
nu zálohy R. Kováča (zo Skla-
binej). 
V úvode bola absencia týchto 
hráčov cítiť, súper sa do nás 
pustil s vervou, vytvoril na nás 
veľký tlak. Olováry hrali v de-
fenzíve veľmi dobre a súperovi 
tým nedávali žiadne šance. 
Prvú veľkú šancu mali domáci 
v 15.´, keď prudkú strelu útoč-
níka domácich chytil Stieran-
ka. Opäť mali šance domáci v 
27.´ , keď po peknom centri 
hlavičkoval útočník súpera do 
tyčky, aj v 36.´, keď prudkú 
nízku strelu vytlačil na roh 
Stieranka. Najväčšiu šancu 

mali Olováry v 44.´ keď Ma-
túška po peknom rohu Rácza 
hlavičkoval tesne vedľa brány. 
V II. pol. vyšiel na trávnik 
Máč, ktorý veľmi výrazne oži-
vil ofenzívnu hru Olovár. V 46.´ 
z 18-tich metrov ľavačkou Máč 
vyskúšal brankára domácich, 
ktorý loptu chytil. V 51.´ hrali 
domáci štandardku z 20-tich 
metrov, no brankár Olovár 
prudkú strelu chytil. Peknú 
kombinačnú akciu videli diváci 
v 61.´, kedy R. Máč pred brán-
kovou čiarou súpera vykľuč-
koval dvoch domácich obran-
cov a následne aj brankára a 
strelil technickou strelou prvý 
gól zápasu. Domáci pridali na 
aktivite, chceli v každom prípa-
de výsledok skorigovať. V 62.´ 
kopali štandardku z 18 m a 
technickú nízku strelu brankár 
Olovár opäť chytil. V 66.´ a 79.´ 
domáci dali góly, ale obidva  
neboli platné kvôli ofsajdu.  
Tlak domácich pokračoval a v 
80.´ po peknej kombinácii a po 
nízkom centri z pravého krídla 
vyrovnali na 1:1. Olováry chce-

li dať ďalší gól, obrana domá-
cich si už nebola taká istá, na-
koľko obidva mančafty chceli 
zápas vyhrať a striedali útoční-
kov. Po peknej kombinačnej 
akcii v 83.´ prudkú strelu Olo-
várskeho útočníka Rácza z 5-
tich metrov domáci brankár 
zneškodnil. Olováry ešte mali 
šancu v 89.´ po peknej prihráv-
ke za obranu na Máča, ktorý 
išiel sám na brankára. Obran-
ca Jesenského však dokázal vy-
pichnúť loptu v poslednej mi-
núte. Bol to veľmi kvalitný a 
zaujímavý zápas, bojovalo sa 
do posledných chvíľ. Obidve 
mužstvá mohli aj vyhrať i pre-
hrať, ale myslím si, že celkovo 
môžeme konštatovať, že remí-
za je spravodlivá. Aj keď na 
konci boli ku výhre bližšie Olo-
váry. Domáci sa tiež prezento-
vali výborným herným preja-
vom na ich atypickom krát-
kom ihrisku. Veľká vďaka za 
predvedený výkon patrí hrá-
čom  Olovár, zvlášť ďakujeme 
za tento i predchádzajúce vý-
kony novému brankárovi Stie-
rankovi, ktorý k nám prišiel na 
jeseň. 
V nedeľu Olováry privítajú 
Radzovce.  
     - MUDr. JOZEF KANYÓ – 

  FK Jesenské – OFK Olováry 1 : 1 (0 : 0 )     

Rozhodovali: E. Vrchovský, R. Behančín a V. Gešová pred 100 
divákmi; Gól; D – Máč; Zostava Olovár: Stieranka, Régi, 
Kamendy, Miškei, Matúška, Golian (K), Rácz, Kupček, Čeřov-
ský, Kováč, Kliment, náhr.: Máč, Kati, Földi. 

Po kvalitnom zápase zaslúžená remíza 

  MFK Baník Veľký Krtíš – FK Iskra Hnúšťa 3 : 1 (1 : 1)     

Zápas proti súperovi, o ktorom 
je známe, že chce hrať futbal, 
začal v letnom počasí opatrne z 
oboch strán. Vysoké napádanie 
hostí ale domáci prekonali v 
15.’, keď peknú prienikovú 
prihrávku poslal P. Nilaš  na P. 
Ádama, ktorý si trafil nechyta-
teľne k prednej žrdi. O pár mi-
nút P. Nilaš z rohového kopu 
hlavičkoval prudko vedľa a M. 
Nilaš strieľal v peknej pozícii 
po zemi – tiež tesne vedľa. 
Únik Greguša dobrým vybe-
hnutím zmaril brankár hostí. 
Výbornú šancu na navýšenie 
vedenia mal opäť o pár minút 
M. Nilaš, ktorého pekne vysu-
nul P. Nilaš, no od gólu ho delili 
milimetre. Nedáš - dostaneš sa 
potvrdilo v 33.´, keď hostia vy-

užili štandardku. Zvyšné mi-
núty I. pol. sa hrali medzi 16-
tkami. 
Druhé dejstvo pokračovalo v 
rovnakom tempe, v akom sa 
niesol záver I. pol. Svoje kvali-
ty ukázal P. Nilaš znovu v 55.´, 
keď ustál dôležitý súboj, doká-
zal nájsť na hranici bránkové-
ho územia dobre postaveného 
Bariaka, ktorý sa otočil okolo 
obrancu a poslal Baník do ve-
denia. O dve minúty na to sa 
dvojnásobný asistent presadil 
aj gólovo, keď hlavou umiest-
nil do brány prudký center M. 
Nilaša. V 68.´ domáci Ľ. Koči 
nenápadnou strelou opečiat-
koval brvno. Domáci tréner 
Mesároš postupne využíval 
svoje možnosti širokého kádra 

a využil náhradníkov, pretože 
už v stredu Baník o 15.00 hod.  
dohráva 1. kolo proti Balogu 
nad Ipľom. Striedajúci Mas-
laňák v 86.´ spálil obrovskú 
šancu a neprikrášlil konečný 
výsledok. Ďakujeme domácim 
ULTRAS za neustále povzbu-
dzovanie v každom zápase. 
         – Mgr. ŠTEFAN KOČI - 
 

Rozhodovali: P. Turňa, J. Medveď a P. Palider pred 282 divákmi; 
Góly: D – Ádam, Bariak, P. Nilaš; Zostava Baníka: Zemenčík, 
Greguš, Dobrocký, P. Nilaš, Drienovský, Ádam, Ľ. Koči, M. Nilaš, 
Matuška (K), Bariak, Kukolík, náhr.: Baláž, Maslaňák, Dudáš, 
Štefan, Matikovský, J. Havrila, Gallo, Š. Koči. 

Za výdatného povzbudzovania zaslúžené víťazstvo 

1 B Štiavnica 7 6 1 0 14:3 19
2 Poltár 7 6 0 1 12:5 18
3 Badín 7 5 0 2 24:4 15
4 Tornaľa 7 4 0 3 8:15 12
5 Príbelce 7 3 2 2 11:9 11
6 Málinec 6 3 1 2 10:9 10
7 S. Ďarmoty 7 2 3 2 13:10 9
8 Detva 7 2 3 2 6:6 9
9 Hajnáčka 7 2 2 3 8:14 8

10 Šalková 7 2 1 4 9:13 7
11 Pliešovce 7 2 0 5 13:16 6
12 Č. Balog 7 1 2 4 6:17 5
13 Medzibrod 6 1 1 4 7:8 4
14 Zvolen 7 1 0 6 6:18 3

3 V. Krtíš 6 5 0 1 22:7 15
4 Jesenské 6 4 2 0 24:7 14
5 Revúca 7 4 0 3 26:11 12
6 Tomášovce 7 3 2 2 10:12 11
7 Hnúšťa 7 3 1 3 13:12 10
8 Čebovce 7 3 1 3 15:15 10
9 Vinica 7 2 2 3 11:12 8

10 Tisovec 7 2 1 4 10:16 7
11 B. n. Ipľom 6 2 0 4 11:17 6
12  V. Blh 7 1 1 5 7:30 4
13 O. N. Ves 7 1 0 6 11:27 3
14 Buzitka 6 0 1 5 8:28 1

1 Radzovce 7 5 2 0 22:5 17
2 Olovary 7 5 1 1 20:11 16

Rôzne
 Prerábky bytov, interiérov 
domov na kľúč (voda, plyn, 
elektrika), plávajúce podlahy, 
sadrokartón, strojové strieka-
nie stien interiérov.
 0915 859 376         np – 756

 Hľadám kamaráta pre 
svojho 12-ročného syna. Má 
rád prírodu a hry na mobile. 
Zn. VK. 
 0910 664 145           np – 761
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Futbalisti S. Ďamôt privítali na 
svojom ihrisku súpera zvučné-
ho mena zo Zvolena, ktorý je 
zvyknutý na vyššie ligy. Od za-
čiatku zápasu sa domáci snažili 
diktovať hru. V 4.´ Koncz vysu-
nul Pétera po peknom uvoľne-
ní, ktorému chýbalo len zakon-

čenie. Profesorská lopta v 10.´ 
od Lukácsa na Koncza, ktorý 
ukázal, že má prehľad na ihris-
ku a z 30 m preloboval vybieha-
júceho brankára – 1:0. Koncz 
vyzvŕtal obranu hostí v 22.´,  
mohol zakončiť, ale ponúkol 
stopercentnú šancu Lukácsovi, 

ktorý bezpečne upravil skóre 
pre domácich – 2:0. Domáci 
hrali v týchto fázach zápasu 
veľmi dobre, bolo otázkou 
času, kedy padne tretí gól. Viaz-
lo to len vo finálnej nahrávke. 
II. pol. začal štandardkou Van-
dornyika, ktorý ponúkol Hor-

váthovi tutovku – a ten hlavou 
zakončil tesne vedľa. Ďalšia 
štandardka domácich nasledo-
vala v 60.´, keď Vanďornyik 
zakrútil loptu, Horváth znovu 
hlavičkoval a Berec doklepol 
loptu do siete - 3:0. Domáci tro-
chu prestriedali mužstvo, no eš-
te stále hrozili nebezpečnými 
protiútokmi. Dva úniky Csillika 
po kraji mohli skončiť aj gó-
lom. Domáci mali veľmi dobrý 
vstup do zápasu, ktorý okoreni-
li aj 2 gólmi a hostia si tohto ve-
ľa nevypracovali a zaslúžene 
nechali vyhrať domácich. 
                        - JOZEF ĎÖRĎ - 

  FK Slovenské Ďarmoty – MFK Zvolen 3 : 0 (2 : 0) 

Rozhodovali: M. Schober, L. Petrík, T. Páleš pred 150  divákmi; Góly: D – Koncz, Lukács, Berec; Zo-
stava S. Ďarmôt: Kaczorek, Krišica, Erdélyi, Horváth, Vlkolenský, Tóth, Vandornyik, Péter, Koncz, 
Lukács (K), Berec, náhr.: G. Očko, Ďörď, Mravík, Csillík, Holub.

S. Ďarmoty zvíťazili rozdielom triedy 

Príbelce cestovali po minulotýž-
dňovej nešťastnej remíze ku 
veľmi známemu súperovi do 
Hajnáčky. Hostia začali peknou 
kombinačnou hrou v pomerne 
solídnom tempe. Prvá vážnejšia 

situácia prišla v 10.´, keď Ku-
rák sám pred brankárom trafil 
iba tyč Vargovej brány. O pár 
minút neskôr to boli opäť hos-
tia – konkrétne Totkovič, ktorý 
mohol rozvlniť sieť Hajnáčky, 

no loptu z bránkovej čiary vy-
kopol skúsený Trizna. Po tomto 
momente ožili aj domáci, ktorí 
pomerne často atakovali bran-
kára Tučeka, ktorý úspešne ha-
sil všetko, čo mohol. Po dlhom 
pase Brašeňa v 35.´sa v 16-tke 
najlepšie zorientoval Totkovič, 
no jeho hlavičkové zakončenie 
bravúrne zneškodnil Varga. Do 
kabín sa putovalo za nerozhod-
ného stavu 0:0.
Po zmene strán sa domáci pre-

brali k životu, čo málokto 
čakal, lebo v priebehu piatich 
minút strelili dva rýchle góly a 
tým pádom bolo v neprospech 
Príbeliec ,,vymaľované“. Ob-
rovskú šancu mal ešte v 60.´ 
Totkovič, no s jeho prudkou 
strelou si Varga úspešne pora-
dil. Od 75.´ Príbelce neúnavne 
ohrozovali bránu Hajnáčky, 
ktorá sa snažila hrať iba na 
rýchle brejky, no hosťom sa už 
gól nepodarilo streliť. V nedeľu 
Príbelce opäť vycestujú, a to do 
Detvy.
                  - FILIP CELLENG - 
 

  FC 98 Hajnáčka – TJD Pr íbe lce 2 : 0 (0 : 0 ) 

Rozhodovali: R. Vician, A. Melicher a R. Dodok pred  100 divák-
mi; Zostava Príbeliec: Tuček, Híveš, Ondrejkov (K), Cibuľa, 
Brašeň, Gibala, Kurák, Santoris, Strapek, Matikovský, Totkovič, 
náhr.: Melišík, F. Celleng, Zachar, Pagáč. 

Po zmene strán nastal zvrat 

Čebovce cestovali ku nováči-
kovi súťaže bez dvoch hráčov 
základnej zostavy, čo sa odzr-
kadlilo na hre počas celého 
zápasu (vypadol im stred zálo-

hy). Zápas sa hral na veľmi 
ťažkom teréne, lebo domácim 
sa pokazilo pred zápasom za-
vlažovanie – ihrisko bolo veľmi 
mokré. Na túto situáciu sa do-

máci pripravili vhodnou obu-
vou. Celý zápas bol vyrovnaný 
a bez väčších šancí na obidvoch 
stranách. Domáci hrozili na-
kopávanými loptami na dobre 
hrajúceho Dobročku. Hostia 
mali v I. pol.  viacej striel zo 16-
tich metrov, vysunutý stopér B. 
Pál od zálohy ohrozoval bránu 
súpera z diaľky zo 16 – 17 met-
rov. 
V  II. pol. v 58.´ nastala trma - 
vrma v 16-tke hostí a domáci 

peknou strelou, ktorá sa odrazi-
la od tyčky, dali prvý a posled-
ný gól zápasu – 1:0.  Najväčšiu 
šancu celého zápasu mali hostia 
v 73.´ po peknom sóle D. Jaka-
ba. Domáci brankár jeho loptu 
vyrazil a Bubenčík sa ju ešte 
snažil doklepnúť do brány, no 
domáci obranca ju vykopol z 
bránkovej čiary. Celý zápas bo-
lo evidentné, že rozhodne jeden 
gól – a kto ho dá, vyhrá. Ďaku-
jeme sympatickému domáce-
mu mužstvu za pohostenie a 
najmä za férovú hru.  
                    - ERIK FONÓD – 
 
 

   TJ Slovan Tomášovce – TJ Vinohrad Čebovce 1 : 0 (0 : 0) 

Rozhodovali: M. Ratkovský, A. Priadka, M. Hanes pred 80 divák-
mi; Zostava Čeboviec: Zolczer, Oláh, P.  Balga (K), A. Balga, 
Kotian, Mudroň, Pál, Kiss, D. Jakab, Kliment, D. Balga, náhr.: R. 
Koncz, Bubenčík, Bojtoš, M. Koncz, R. Oláh. 

 Zápasu by viacej svedčila remíza  

TJ Čebovce privítajú 
19.  9. o 15.00 hod. 

na svojom ihrisku – ŠK Vinica. 
Okrem zaujímavého zápasu bude 
losovaná aj tombola, do ktorej 

prvú cenu – televízor - venovalo 
Elektro Zolo V. Krtíš.

 Hľadám pani na občasnú vý-
pomoc v domácnosti. Nechať 
SMS.
 0951 772 049              np – 759

 Hľadám človeka, ktorý by do 
CD dopísal doplňujúce texty 
(knihy). Platím.
 0949 158 054             np - 760

 Predám zachovalé plechové 
disky 5,1/2x15, 4x10. Cena do-
hodou.
 0908 938 733              np - 762

 Prenajmem jednoizbový byt.
 0948 013 701               np-764

 Kúpim dobrú a spoľahlivú 
Škoda Fábia combi. 
  0911 136  817
  0904 663 816            np - 763

Rôzne
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príležitostne, napriek tomu prvú strelu na bránu si vypracovali 
hostia v 10.´, ktorú brankár Molnár vyrazil. Š. Gemer v 13.´ našiel 
centrovanou loptu v 16-tke kapitána Sliackeho, ktorý brilantne 
nožničkami prekvapil brankára – 1:0. Sztrigán prihral v  18.´ Haj-
tmanovi v 16-tke a ten strelou po zemi zvýšil skóre na 2:0. Hostia 
zaútočili v 20.´, no brankár Molnár strelu zneškodnil, z čoho ťažili 
domáci a po krásnej centrovanej lopte Sztrigána hlavičkoval do 
brány súpera Z. Gemer – 3:0. V 30.́  bola udelená ŽK Z. Gemerovi. 
Začiatok II. pol. patril domácemu mužstvo, keď v 48.´ Sztrigán 
prihral loptu na nohu Petrovskému, ktorý položil brankára na 
zem – 4:0.  Od 50.´ si domáci hráči vypracovali ešte niekoľko šan-
cí, avšak pozorného brankára hostí nedokázali prekonať. Húš-
ťava fauloval v 71.´ súperovho hráča, za čo mu bola udelená ŽK. 
Následne bol hráčom hostí faulovaný Húšťava, avšak rozhodca za 
to neudelil žiadnu kartu. V závere zápasu v 87.´ bol faulovaný hráč 
domácich Varga v 16-tke, napriek tomu rozhodca neodpískal pe-
naltu. Skóre zápasu sa už nezmenilo, domácemu mužstvu patrí 
poďakovanie za predvedený výkon zo strany vedenia mužstva. V 
nedeľu Nenince cestujú na horúcu pôdu do Záhoriec, kde ich čaká 
ťažký súboj.                                                - MICHAL TÖRÖK –

   TJ Prameň D. Strehová – OFK S. Plachtince 1 : 0 (1 : 0)   

Prameň aj naďalej bez straty bodu
Rozhodovali: Zaťko, Ďuriš a Ďurčov pred 70 divákmi; Góly: D – 
Švonavec; Zostavy: D – Brna, Bartko, Jagerský, Kminiak (K), So-
kol, Weisenpacher, Kollár, Švonavec, Matúška, Drozd, Nagy, 
náhr.: Trajteľ, Turán, Michal, Jaso, Dobrocký, Hriň; H – Kelemen, 
Uhrin, Tomaškin (K), Vozár, Holovic, L. Parkáni, Krahulec, Weisen-
pacher, Faršang, Kováč, T. Parkáni, náhr.: Kadlec, Kupec. 
Domáce mužstvo nastúpilo v nekompletnej zostave bez viacerých 
hráčov základnej zostavy. Od úvodu do konca aj tak vytváralo 
tlak a malo množstvo šancí, ktoré však vždy skončili na pozornej 
defenzíve hostí s dobre chytajúcim brankárom Kelemenom. Gó-
lom skončilo len zakončenie Švonavca po rohu Weisenpachera v 
21.´. Hostia si zaslúžia pochvalu za slušnú  hru a zato, že celý zápas 
dokázali brániť stupňujúci sa tlak domácich. Pochvalu za korekt-
né rozhodovanie si zaslúži aj rozhodcovská trojica. V nedeľu hrá 
Prameň o päť doma proti Leseniciam.  
                                                             – Ing. MIROSLAV MATÚŠKA - 
   FK Lesenice – TJD Príbelce B 6 : 0 (nedokončený zápas) 

Lesenické mužstvá zožali 
počas týždňa 9 bodov 

Rozhodovali: Ďurčov a Szabó pred 30 divákmi; Góly: D – Jánoš-
ka, R. Babka 3x, M. Babka, Petrežil; Zostavy: D – Gyeneš, M. Cel-
leng, J. Kollár, Pavlík, R. Babka, Jánoška, Macko, Petrovič, Zs. 
Kollár, M. Babka (K), Husár, náhr.: Varga, Šimko, Kozár, Petrežil, 
Galčík, Nagy, Balga, Peterzsely; H – Vlkolenský (K), Jakuš, S. Cel-
leng, Vaňek, Oláh, Kliment, Čierny. 
Zápas sa začal s 27 minútovým oneskoreným, lebo sa čakalo na 
siedmeho hráča Príbeliec, aby sa mohlo začať. Jánoška v 6.´ otvo-
ril skóre – 1:0. M. Babka nahral R. Babkovi  a ten neomylne strelil 
– 2:0. R. Babkovo sólo skončilo gólom – 3:0. R. Babka zavŕšil het-
rik v 22.´ - 4:0. M. Babka po prihrávke Petrezselyho v 27.´ pridal 
piaty gól.  Sólo Pavlíka skončilo na kopačke Petrežila a ten zavŕšil 
na konečných 6:0. Pri tomto góle sa zranil brankár hostí, čím 
klesol počet hráčov Príbeliec B pod sedem a rozhodca zápas pred-
časne ukončil.                                                   - JÁN PAVLÍK – 

ŽIACI U11 ► Lesenice – Balog n. Ipľom 2:1
ŽIACI U15 ► Lesenice – Vinica 8:0

                TJ Partizán Hrušov – FK Záhorce 0 : 6 (0 : 2)              
Zápas rozhodol bývalý ligový hráč I. Filip 

Rozhodoval: Dobos, Zolczer a Szabó pred 50 divákmi; Góly: H – 
vlastný, I. Filip 4x, Majoroš; Zostavy: D Mišt, R. Červenák, Ben-
dík, Velebný, Brindza, J. Červenák (K), J. Drozdík, Stankovič, 
Kováč, Zelenčík, Š. Kováč, náhr.: Santoris, D. Drozdík, Sás, M. 
Kováč; H – Pohánka, Kvanda, Karasy (K), Šoltys, Rég, Kanát, 
Amann, Majoroš, Novák, Koštial, I. Filip, náhr.: Datko, György, 
M. Filip, Šoltys. 

Domáci nastúpili na zápas s veľmi oklieštenou zostavou (pracovné, 
školské a iné povinnosti) a mali iba troch náhradníkov, ktorí hrá-
vajú nepravidelne a to v zápase proti veľmi kvalitnému súperovi, 
ktorý sa nachádza na 2. mieste v tabuľke. Prvý nešťastný vlastný 
gól padol v 8.´ z rohového kopu. Zápas sa vyrovnal, Hrušov spôso-
bil hosťom aj problémy. Druhý gól padol aj kvôli tomu, že domá-
ceho brankára oslepilo slnko, ktoré v prvom polčase intenzívne 
svietilo do očí. 
V II. pol. prvých desať minút bolo v réžii domácich, tlačili sa pred 
súperovu bránu, no nevyužili viacej priamych štandardných situ-
ácií. Tretí gól hostí si pripísal I. Filip, ktorý si týmto potvrdil post 
najlepšieho hráča hostí. Hostia dostali chuť na góly a štvrtý gól 
dali z pokutového kopu. Od tohto gólu klesla herná morálka do-
mácich, hoci sa snažili ísť dopredu, bolo to márne a dostali dva gó-
ly od skúseného I. Filipa (bývalého hráča MFK Ružomberka).  V 
týchto chvíľach už domáci nestačili na hostí s dychom a nepomoh-
lo ani ich striedanie.  Ďakujeme svojim fanúšikom, že napriek šnú-
re nie práve vydarených zápasov nám zachovávajú svoju priazeň 
a žiakom do 15 rokov, že zvíťazili v zápase nad Sklabinou. Záro-
veň si našu pochvalu zaslúži za výkon na poste hlásateľa ktorou 
bola netradične žena - Anna Fašangová. - DOMINIK DROZDÍK -

Žiaci U15 ►Hrušov – Sklabiná 2:0 
           FK Bušince – TJ Slovan Modrý Kameň 0 : 0               

Po dobrom výkone len remíza 
Rozhodovali: Vrábeľ a Fajčík  pred 70 divákmi;  Zostavy: D – Lu-
káč, Kalmár, Mitter, Zemčík, R. Bablena, Horváth, D. Botoš,  P. 
Botoš,  Makši, Rácz (K), Herceg, náhr.: Novák, S. Botoš, Jakubec; 
H – Ádám, Horn (K), Zachar, Kurec, Varholák, Kuchársky, Lašš-
na, Vlačuha, Benyovics, Andok, Režňák, náhr.: Hodási, Kurec. 
Po nepresvedčivých výkonoch sa domáci chceli rehabilitovať, no 
znovu sa im to, bohužiaľ, nepodarilo. Na zápas nastúpili s odhod-
laním zvíťaziť a všetko tomu podriadili. Od úvodnej minúty za-
tlačili súpera, vytvorili si množstvo gólových šancí, ktoré zostali ne-
využité. Hostia z M. Kameňa umne bránili, a tak si odviezli bod z 
nášho ihriska. Domácim hráčom patrí napriek strate bodov poďa-
kovanie. Pozitívom hry bol prístup hráčov a konečne aj ich dobrý 
výkon. Dúfame, že  v ďalšom kole Bušince zaknihujú tri body. Ve-
denie FK ako aj všetci hráči 
Bušiniec želajú skoré uzdrave-
nie svojmu spoluhráčovi R. 
Galambovi, ktorý v ostatnom 
kole utrpel zlomeninu nohy.                                                           
                        - TIBOR RÁCZ – 

(Dokončenie zo str. 3)

SNP 11 ,Velký Krtíš
0948 949 292

 www.elitera.sk
 mail: litera@elitera.sk

Ľ. Šúth - Litera

DERATIZÁCIA
DEZINSEKCIA

DEZINFEKCIA 

proti hlodavcom 
pre zmluvných 
i nezmluvných 

partnerov
školy, školky, 
mestá a obce

Kontakt: 047 /48 315 60

Zákon NR SR č. 355/2007 
Z. z o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia.

6. liga
1 D. Strehová 7 7 0 0 24:6 21
2 Záhorce 7 5 1 1 30:9 16
3 Nenince 7 5 1 1 19:8 16
4 Želovce 7 4 1 2 24:15 13
5 Dačov Lom 7 4 1 2 22:17 13
6 S. Plachtince 7 4 0 3 17:13 12
7 Sklabiná 7 3 0 4 19:14 9
8 K. Kosihy 7 3 0 4 11:20 9
9 M. Kameň 7 2 2 3 15:18 8

10 Bušince 7 2 1 4 18:20 7
11 Lesenice 7 2 1 4 20:27 7
12 M. Zlievce 7 1 1 5 7:20 4
13 Príbelce 7 1 1 5 7:29 4
14 Hrušov 7 1 0 6 7:24 3
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Domáce mužstvo nastúpilo 
proti Buzitke, ktoré je v tabuľ-
ke na poslednom mieste. 

Znamenalo to pre domácich 
povinnosť, aby získali tri body. 
Od začiatku zápasu domáci 

chceli čím skôr otvoriť skóre, 
bohužiaľ, aj mali vypracované 
šance, no nevedeli dať gól. V 
druhej polovici I. pol. domáci 
otvorili skóre – 1:0 a o päť mi-
nút na to už bolo 2:0, čo trochu 
upokojili domácich hráčov. 
Možno aj z tohto dôvodu minú-
tu pred koncom I. pol., keď sa 
už videli v kabíne - využili hos-
tia a znížili skóre – 2:1. 
II. polčas domáci začali slabším 

   TJ Ipeľ Balog nad Ipľom – 1. FK Buzitka  6 : 1 (2 : 1)  

Rozhodovali: M. Kúchen, S. Spišák a K. Singlárová pred 50 divák-
mi; Góly: D – Nagy 3x, P. Gyurász, J.  Nedeľa 2x; Zostava Balogu 
n. Ipľom: Benko, A. Radoš, K. Radoš, Smiknya, P. Gyurázs (K), 
Nedeľa, Nagy, Dobos, Rusňák,  G. Török, Orem, náhr.: Hlavács, 
Mics,  A. Török. 

tempom, čo povzbudilo hostí, 
ktorí vyvinuli na domácich tlak, 
no šance z neho nevyužili. Na-
opak, využili ich domáci a zvýši-
li skóre na 3:1 a postupne do 
konca zápasu prebrali iniciatívu 
a premenili viacero šancí, čo sa 
odzrkadlilo na konečnom vý-
sledku – 6:1. Zápas bol odo-
hratý slušným a športovým spô-
sobom, za čo ďakujeme hosťu-
júcemu mužstvu aj domácim 
hráčom. 
         - FRANTIŠEK PETÉNI – 

Zisk povinných troch bodov 

Prvých dvadsať minút zápasu 
bola hra vyrovnaná. V 22.´ 
brankár hostí fauloval v 16-tke 
hráča domácich Antala, preto 

domáci kopali pokutový kop, 
ktorý Súthom premenili – 1:0. 
Hostia mali obrovskú šancu v 
36.´, ktorú nevyužili. 

V II. polčase v 55.´ Skabella z 
dvadsiatich metrov presne 
trafil bránu hostí – 2:0. O tri 
minúty na to domáci predviedli 

  ŠK Vinica – TJ Sokol Opatovská Nová Ves 5 : 0 (1 : 0)   

Rozhodovali: M. Holas, M. Antalík a A. Pataki pred 200 divákmi;  Góly: D -  Súth, Skabella, Fabián, 
Kahancz, vlastný;  Zostavy: D – Kalmár, Nagy, Pobori, Súth (K), Skabella, Antal, Fabián, Ohajda, 
Korbeľ, Szita, Brezovský, náhr.: Kahancz, Halko, Zölyomi, Ohajda, Volkovič; H – Ch. Ohajda, N. 
Balla, Sokol, Török, petrus, Kováč, Višniar, Mihálik (K), Berecký, Tóth, Hudec, náhr.: Krahulec, Klac-
so, Toman.

pekný útok -  Halko prihral Fa-
biánovi a ten nezaváhal – 3:0. 
Vzápätí na to po rohovom kope 
si hostia strelili vlastný gól. Hos-
tia mali tri veľké šance, z kto-
rých ale nič nepodnikli. Domáci 
Kahancz sám zaútočil na bránu 
hostí v 72.´a svoj útok premenil 
na piaty gól. Brankár hostí v 
79.´ bravúrne vychytal strelu 
Kahancza. Hostia nepremenili 
kop v 85.´ a odišli z pôdy Vinice 
šancu gólu a tým aj bez zisku 
bodu.  
                - PETER JÁMBOR - 
 

Viničania v druhom polčase efektívnejší  

     OFK Želovce – TJ Družstevník K. Kosihy 7 : 0 (4 : 0)    
 

Domáci predviedli skvelý výkon 
Rozhodovali: Zolczer, Szabó, Dobos pred 60 divákmi; Góly: D – 
Rybár, Bača, Suchánsky 2x, Bartal, P. Filip, Andok; Zostavy: D – 
Rusnák, Bartal, Hlinica, Bača, Rybár, R. Turčina, L. Turčina, P. 
Filip (K), Merica, Suchánsky, Andok, náhr.: Bartoš, Motoška, 
Holoda, Bavko, Sabó, Bertók; H – Toth, R. Balla (K), Povaľač, Z. 
Balla, Híveľ, Nászali, Hornyák, Kotian, Mátyás, Bolgár, Pálfi, 
náhr.: Petrovič, Pixiades. 
Zápas začal už v predpoludňajších hodinách, čo napriek horúčave 
neubralo na jeho kvalite. Hostia nastúpili len s desiatimi hráčmi, 
no už po piatich minútach hry ohrozil domácu bránku Povaľač. 
Želovce sa zastreľovali ďalekonosným projektilom Baču, ktorý 
popálil prsty brankára Totha, aby už v 16.´ svoje snaženie pretavili 
na gól. Jeho autorom bol po nezištnej prihrávke Lukáša Turčinu 
Rybár. Nasledovala silná desaťminútovka Želoviec, v ktorej si do-
máci vypracovali šancu za šancou, no Rybárovi ani Filipovi sa skó-
rovať nepodarilo. V 21.´ sa zdravo nasrdil domáci železný muž 
Bača a po individuálnej akcii nezadržateľne skóroval. Od 25.´ hos-
tia hrali už v plnom zložení, no domáci napriek tomu kontrolovali 
hru. V 41.´ a 45.´ prejavil inštinkt ,,zabijaka“ E.  Suchánsky, ktorý 
zvyšoval na 3:0 a 4:0, a nezaprel gény svojho otca, bývalého vyni-
kajúceho futbalistu. 
Po zmene strán nažhavil divákov L. Turčina, ktorého bomba ope-
čiatkovala brvno a skončila na bránkovej čiare, no aj ďalšie príle-
žitosti domácich zostávali zatiaľ nevyužité. Po hodine hry na-
štartoval turbo motory K. Bartal a zvýšil už na 5:0. Nasledovala 
séria striedaní na domácej strane, no ani tá nespôsobila zvlhnutie 
strelného prachu Želovčanov. V 71.´ fantasticky prihrával futbalo-
vý virtuóz Sabó a jeho prihrávku poslal po šiesty raz do siete hostí 
domáci bombardér a kapitán mužstva Filip. Záver stretnutia sa 
dohrával v pokojnom tempe, no diváci sa ešte dočkali čerešničky 
na torte. Jej autorom bol v poslednej minúte zápasu Marek An-
dok, ktorý nekompromisne zvyšoval na konečných 7:0. Hosťom 
citeľne chýbal ich najlepší strelec Pixiades, čo domáci stopercentne 
využili.                                                         - ŠTEFAN RIMAJ - 
 

   OFK Dačov Lom : TJ Družstevník Sklabiná 3:2 (0 :0 )      

Domáci  sa v II. polčase vzchopili 
Rozhodovali: Dado, Domby a Futák pred 50 divákmi; Góly: D – 
Oláh 2x, Dzura, H – Berky 2x; Zostavy: D – Filčík, Jambrich, Vý-
boch, Herman, Turan, Zuzin (K), Macko, Židík, Priškin, Oláh, 
Kubolek, náhr.: Melaga, Cesnak, Slúka; H – Buris, Oláh, Fülöp, 
Žingor (K), Kováč, Longauer, M. Šarpataky, Buris, Žingor, E. Šar-
pataky, Berky, náhr.: Repa, Kakoš, Berky. 
Minulotýždňová prehra v Kamenných Kosihách poznačila vývoj 
zápasu. Domáci mali zviazané nohy a prihrávky im išli ťažko od 
nôh. V 10.´ Jambrich nepremenil šancu, ktorej sa hovorí tutovka. 
Vzruch priniesla 15.´, keď Zuzin nepremenil samostatný nájazd. 
Polčas skončil 0:0. 
V II. polčase domáci boli odhodlaní korigovať stav, pridali, čo sa 
odzrkadlilo aj na hre. Po nesprávne odpískanom pokutovom kope 
hostia vyhrávali 0:1. Domáci sa ešte viacej zomkli a zatlačili súpe-
ra. Gól Oláha na 1:1 vlial sily do domácich radov. Domáci v týchto 
chvíľach kontrolovali hru a druhý gól opäť pridal Oláh. Domáci 
sa uspokojili s výsledkom, ale hosťujúci Berky po peknom sóle 
trafil a upravil stav na 3:2. V posledných minútach domáci kontro-
lovali vývoj stretnutia. Ďakujeme domácim za výkon a divákom za 
peknú kulisu. V nedeľu sa tešíme na zápas s M. Zlievcami.  
                                                                                        – JÁN BARIAK - 

                TJ Nenince – FO Malé Zlievce 4 : 0 (3 : 0)                

Zápas rozhodli domáci už v I. polčase 
Rozhodovali: Szabó a Dobos pred 40 divákmi; Góly: D – Sliacky, 
Hajtman, Z. Gemer, Petrovský; Zostavy: D – Molnár, Gerbáč, 
Vido, Sztrigán, Klinko, Z. Gemer, Š. Gemer, Sliacky (K), Hajtman, 
Kollár, Petrovský, náhr.: Nagy, Húšťava, R. Varga, Baláž, L. Var-
ga; H – Butor, P. Oláh (K), Čatloš, Mika, Dibala, Hegedüš, Vámoš, 
Chlpoš, Bobek, Gondáš, J. Oláh, náhr.: Gábor, Filkus, Pivarči, Fil-
kus. 
Neninské mužstvo privítalo na domácom ihrisku mužstvo z M. 
Zlievec. Domáci hráči mali počas celého zápasu vysokú prevahu a 
to najmä v držaní lopty, taktiež si vypracovali množstvo pekných 
akcií, avšak veľa z nich nepremenili. Súper sa dostával do šancí iba 

6. liga 

(Pokračovanie na str. 4)


