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SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

ZÁHRADNÉ CENTRUM

Nájdete nás na www.zahradkarstvoecho.sk a na acebooku! (zahradkárstvo ECHO)

 
ul. Lučenská 1281, Veľký Krtíš

 +421 904 338 977

Záhradkárske centrum

DUŠIČKOVÝ  SORTIMENT UŽ V PREDAJI 

 smútočné vence a ikebany    
            

 umelé kvety a kytice
 aranžérske potreby

ZA BEZKONKURENČNE NA JNIŽŠIE CENY

 dušičkové vence so záťažou (sadry)

 2,50 €
už odKRÁSNE DUŠIČKOVÉ VENCE Z NAŠEJ VLASTNEJ VÝROBY 

 0,25 €
už od

KAHANCE A NÁPLNE
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Česť Vašej pamiatke!  

Opustili nás:

Miloval život a svojou láskavosťou 
všetkých tešil, nikdy nezabudneme, 
ako nás ľúbil. I keď zmĺkli ústa, 

srdce prestalo biť, v našich srdciach
 bude stále žiť.

S hlbokým žiaľom v srdci 
oznamujeme všetkým príbuzným

 a známym, že nás 
dňa 13. septembra 2021 navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec, dedko, svokor, brat, švagor a ujo 
JÁN ŠUHAJ vo veku 88 rokov z Veľkého Krtíša.

 Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej
 rozlúčky s našim drahým zosnulým 

a kvetinovými darmi a prejavmi sústrasti sa snažili 
zmierniť náš veľký žiaľ. 

Smútiaca rodina: manželka, 
syn s manželkou, vnuk, sestra s manželom, 

synovci s rodinami a ostatná rodina. 

Nikdy na Teba nezabudneme

Náhle oči zavrel si, Boh daj Ti sladký
odpočinok. Nech cestou k hviezdam 
nadzemským spieva Ti nežný vánok. 

Vďaka Ti za dar srdca, krájal si z neho 
ako z chleba. A bolo jedno, či bol deň, 

či noc, bol si vždy k nám milý, dobrý ako 
treba. Spomienka na Teba, drahý otecko, 

ostane v nás stále a tú bolesť čas nezahojí, 
lebo na Teba, otecko, zabudnúť sa nedá.  

Dňa 17. 9. 2021 umrel náš drahý otecko, starký, švagor
 ZOLTÁN MÁČ vo veku 77 rokov z Veľkého Krtíša. 

So smútkom v srdci spomínajú syn Zoltán s priateľkou 
Vierkou, syn Miroslav, dcéra Evka s priateľom 
Karolom, švagriné Mária, Júlia, Alžbeta a Iveta 

s rodinami, ako aj všetci príbuzní a známi. 
Tvoja pamiatka ostane navždy v našich srdciach. 

Nestihol si nám zbohom dať 

Áno, raz každý z nás musí odísť tam, 
odkiaľ niet návratu, no Tvoj odchod bol 
nečakaný a náhly. Opustil si nás veľmi, 

veľmi skoro. Zostali Tvoje sny 
a plány, ktoré si nestihol 

dosnívať a vykonať. 
So smútkom v srdci si viac ako 
inokedy 29. 9. 2021 pripomenieme smutný deň, 
kedy nás vo veku nedožitých dvadsať dva rokov 

navždy opustil náš drahý syn, brat, vnuk a priateľ 
MARCEL TURČAN z Dolných Plachtiniec. 

Nikdy na Teba nezabudnime!
Je to už šestnásť rokov, čo sme prežili najťažší deň 

v našom živote, kedy Tvoj mladý život tragicky 
vyhasol. Naša láska a spomienky na Teba sú však stále živé. 

Často so žiaľom a pokorou chodíme ku Tvojmu hrobu 
a prosíme o Tvoj pokojný spánok v modlitbe. Naše mysle 

a srdcia sú v duchu pri Tebe a naše pery šepkajú: 
,,Marcel, veľmi nám chýbaš!“ 

Tvoj život bol taký krátky 
– no naša spomienka večná 

► s požadovaným VŠ vzdelaním v odbore:  verejné zdravot-
níctvo (1. stupeň, 2.stupeň), medicína, ošetrovateľstvo, nástup-
ný plat v hrubom 756,50 až 852,50 (podľa vzdelania), po 3 me-
siacoch osobný príplatok  

► (1. stupeň, 2.stupeň) v odbore právo, nástupný plat v 
hrubom 756,50 až 852,50 (podľa vzdelania), po 3 mesiacoch 
osobný príplatok.
                          Kontakt: Ing. Anna Nikolová, 
                047/4812737, vk.nikolova@uvzsr.sk.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 so sídlom vo Veľkom Krtíši 

prijme nových zamestnancov na pozície:
 Epidemiológ – verejný zdravotník  

 Právnik s požadovaným VŠ vzdelaním  

Tak sa v tomto prípade už radí-
te oficiálne k seniorom, a práve 
im sa už roky venuje prezident-
ka Fóra pre pomoc starším pani 
Ľubica Gálisová z Prievidze, s 
ktorou naše noviny už dlhšiu 
dobu aktívne spolupracujú. Na 
fotografii je v záhrade Prezi-
dentského paláca pri nedávnej 
návšteve  pápeža Františka  na 
Slovensku. Vtedy k svojmu 
statusu napísala: ,,Dnes nádher-
ný zážitok zo stretnutia so sv. 
Otcom. Jeho slová a osobnosť 
sú poslom pokoja, lásky, spolu-
patričnosti, spravodlivosti 
a ochrany tých najohroze-
nejších. Znamenalo to pre 
mňa veľmi veľa a ešte viac 
som si uvedomila, aká veľ-
mi dôležitá je práca pre 
tých bezbranných. Dodalo 
mi to silu tvrdo presadzo-
vať ochranu starších, a 
tým ochranu aj rodiny a 
celej spoločnosti.“ 
Prezidentka fóra Ľ. Gáliso-
vá o pomoci starším nielen 
vraví, ale aj koná  a nedáv-
no ma prekvapila telefo-
nátom, že sa jej podarilo 
od spoločnosti Henkel Slo-
vensko s. r.o. vybaviť  pre 
viaceré organizácie na Slo-
vensku štedrý dar – 

antibakteriálne mydlá značky 
FA pre seniorov. Niekoľko 
stovák kusov poputovalo aj do 
Veľkého Krtíša a postupne ich 
distribuujeme tým, ktorí to naj-
viac potrebujú – seniorom v 
rôznych organizáciách. Keďže 
aj po rozdaní do organizácií ich 
ešte niekoľko ostalo, môžete ich 
získať aj vy. Stačí, ak prídete k 
nám do redakcie a preukážete 
sa, že patríte do kategórie 59 
plus, čiže ste už čerství seniori.  
Prosíme, aby  ste  pri návšteve 
redakcie dodržali platné proti-
pandemické opatrenia.  
       – R. HORNÁČEKOVÁ –  

Máte 59 plus? 
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Moderná mágia – chápaná v 
zmysle „kúzelníctvo“ je iluzi-
onistický odbor, súčasť estrád-
neho umenia, ktorého cieľom 
je zoskupenie špeciálnych kú-
zelníckych experimentov, kto-
rých tajomnosť spočíva v do-
konalej práci a šikovnosti rúk, 
zvládnutí kúzelníckej techniky 
na základe čoho vyvoláva u 
divákov určitý estetický  a cito-
vý zážitok, čím slúži k ich sa-
motnej zábave.
Cieľom festivalu bolo prezento-
vať neprofesionálnu kúzelníc-
ku  tvorbu, vytvoriť priestor 
pre vzájomnú spoluprácu, vý-
menu skúseností, pre inovatív-
nu formu diskusie o význame a 
potrebe amatérskej kúzelníckej 
tvorby a jej postavení v súčas-
nom showbiznise.
Zároveň sme chceli oživiť  viac-
ročnú tradíciu neprofesionálnej 
kúzelníckej tvorby, ktorá sa vo 

Veľkom Krtíši realizovala v ob-
dobí rokov 1986-1989 v Klube 
mládeže a produktívne vypĺňa-
la voľnočasové aktivity detí i 
dospelých.  
Kúzelník, kúzelníci a čarovanie 
či kúzlenie – to je obľúbený 
svet, kde sa robia zdanlivo nad-
prirodzené kúsky „kúzla“, či 
„čary“.  Na festivale sa kúzlilo 
priamo pred očami divákov 
bez možnosti čokoľvek ukryť. 
Na uvítanie sa predviedol 
kaukliar Juraj Haviar a kúzel-
ník Jozef Mihalovič (ČIVOLA-
HIM ) ako najstarší účastník 
festivalu. Oživením programu 
bola mladá iba 12 ročná kúzel-
níčka Frederica Jancsovicsová 
(MAGIC FREDERICA). Kúz-
leniu sa venuje od svojich 6 ro-
kov a motivuje ju k tomu jej 
otec kúzelník František Jancso-
vics (FERINI), ktorého kúzel-

níci považujú za jedného z naj-
lepších v kategórii manipuláto-
rov s rekvizitami. Frederika 
najviac zaujala so živými holu-
bicami, ktoré nechala zmiznúť 
priamo pred obecenstvom. 
Miroslav Drnec (MIDORIAN) 
predviedol zaujímavé triky z 
mikromágie – čo je kategória 
kúzlenia s drobnými predmet-
mi v bezprostrednej blízkosti 
diváka. Zlatým klincom sobot-
ného programu bol iluzionista 
Dušan CÁPA, ktorý je známy 
aj z relácie Slovensko má ta-
lent. Divákom predviedol ne-
uveriteľné ilúzie a všetci so za-
tajeným dychom sledovali za-
pálenie, odrezanie a oddelenie 
hlavy od trupu svojej partner-
ky.
V nedeľu poobede svoje kúzel-
nícke umenie prezentovali 
štyria kúzelníci v rozličných 

kategóriách. Deti potešil svojou 
balónovou šou Dušan Molnár – 
Dudolíni a Šašo Jašo v podaní 
Vlasťa Krajčiho. Pre kúzelní-
kov bol pripravený aj odborný 
seminár s lektormi Miroslavom 
Drnecom a Júliusom Čiernym.
My, dospelí, sa väčšinou tvári-
me, že všetkému rozumieme a 
chceme prísť na logické vysvet-
lenie. Najvďačnejším divákom, 
ktorý uverí každému kúzlu, sú 
deti, pretože v ich svete je možné 
všetko... 
Už teraz sa tešíme na druhý roč-
ník festivalu, ktorý plánujeme 
zrealizovať v septembri 2022.
Hlavným organizátorom podu-
jatia bolo Hontiansko - ipeľské 
osvetové stredisko Veľký Krtíš, 
spoluorganizátorom Obec Dol-
né Plachtince zastúpené staros-
tom Bc. Cyrilom Bartókom. Pá-
novi starostovi, ako aj pracovní-
kom obecného úradu sa chceme 
poďakovať za vynikajúcu spo-
luprácu a ústretovosť.

- MILOŠ VARGA – 
 HIOS Veľký Krtíš

Podujatie z verejných zdrojov 
podporil 

SIMSALABIM – zrodil sa festival mágie! 
Kto by nepoznal túto magickú formulku, ktorú používajú kúzelníci a mágovia? Simsalabim je záro-
veň aj názov prvého ročníka festivalu mágie, ktorý je jediným svojho druhu na Slovensku. Vystúpili 
na ňom kúzelníci z celého Slovenska (Nitry, Žiliny, Topoľčian a Levíc). Víkend s kúzelníkmi na festi-
vale 11. a 12. septembra 2021 v Kultúrnom dome v Dolných Plachtinciach, kde sa po prvýkrát konal 
festival SIMSALABIM, priniesol mnoho zaujímavostí pre veľkých aj malých divákov. 

Príroda naberá farby jesene a 
preto mi dovoľte, aby som sa 
poďakoval predovšetkým náv-
števníkom podujatí  Radosti v 
Háji a Divadelné dišputy za to, 
že si našli čas, prijali naše po-
zvanie a prišli za umením, kul-
túrou a starými zvykmi. Moje 
poďakovanie patrí pánovi Mgr. 
art. Cyrilovi Párišovi a celému 
jeho tímu Hontiansko-ipeľské-
ho osvetového strediska za vy-
nikajúcu spoluprácu, ktorá je 
rozhodne nadštandardná a kto-
rá obciam okresu prináša 
jednoduchý prístup k hodnot-
ným podujatiam spolu s finanč-
ným krytím, čo na Slovensku 
nie je zďaleka samozrejmé. 
Veľmi pekne ďakujem. Ďaku-
jem aj hlavným partnerom: 

Fondu na podporu umenia, 
BBSK, sponzorom: MOVINO 
spol. s r.o., týždenníku Pokrok, 
vinárom, okrem iných Ing. 
Daňovi Magulovi a Ivanovi 
Mihalikovi.
Veľká vďaka všetkým účinku-
júcim súborom i jednotlivcom, 
osobitne Jurajovi Matiašovi, 
jednému z našich velikánov 
dnešnej doby, ktorého si osobne 
vysoko vážim, všetkým členom 
FSk Bažalička, všetkým z FS 
Krtíšan, kmotre Márii Kropá-
čovej, ako i divadelným zo-
skupeniam, ktoré nám priniesli 
skvelé divadlá. Divadelným diš-
putám rovnako prajem spokoj-
ných návštevníkov a aby si na-
šli pevnú pozíciu v očiach verej-
nosti, aby tak s kvalitatívnym 

rastom festivalu rástol aj záu-
jem divákov o divadlo, pretože 
práve ono nám prinieslo vý-
znamných velikánov nášho 
okresu.
Verejné poďakovanie za orga-
nizačno-technické zabezpečenie 
patrí Jozefovi Turčánimu, Mi-
chalovi Mikušovi, Marte Kozá-
kovej, Zdenke Husárovej, Klá-
re Šustekovej, poslancom OZ: 
Milanovi Očkovi, MUDr. Petre 
Kozárovej, Miroslave Székelyo-
vej, Jozefovi Toldymu, Ing. 
Marekovi Luptákovi, ÚKSU-
Pu, skúšobnej stanici Dolné 
Plachtince, Bc. Jurajovi Černá-

kovi. Kuchárkam, ktoré pri-
pravovali a varili ľaľušky, de-
dele - Anne Šimonovej, Márii 
Matiašovej, Zuzane Jardeko-
vej, Andrei Parkániovej, Ľubici 
Sýkorovej, Márii Cellengovej, 
Zuzane Backovej, Anne Balá-
žovej, Zuzane Terekovej a všet-
kým, ktorých som nemenoval a 
akokoľvek priložili ruku k 
dielu.
V neposlednom rade patrí sa 
mi poďakovať pánu Bohu za 
krásne počasie, i aktuálne zlep-
šenie korona-krízy v letnom ob-
dobí, že nám bolo dopriate po-
dujatia zrealizovať.

Poďakovanie za jedinečné podujatie 

Milí naši priaznivci, zachovajte nám svoju priazeň aj naďalej a 
príďte sa aj nabudúce poprechádzať do plachtinského hája, od-
dýchnuť od každodenného stresu a zažiť jednoduchú a nenásilnú 
akciu, bez noblesy, neprečačkanú, obyčajnú oslavu kultúry a do-
brej nálady.     CYRIL BARTÓK, starosta obce Dolné Plachtince

Frederica Jancsovicsová

Iluzionista Dušan Cápa.
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Keď sme na jar mohli chodiť 
do práce len s platným negatív-
nym výsledkom testu na ocho-
renie COVID-19, rozhodol sa, 
že občanom zo spádovej oblasti 
vyjde v ústrety. Do v obci 
zriadeného mobilného odbero-
vého miesta chodili občania D. 
Strehovej, H. Strehovej, S. 
Kľačian, Závady, Viesky a ďal-
ších okolitých obcí až do júna, 
dokedy tu MOM fungovalo. 
„Na začiatku sme vedeli, že od 
štátu za každého otestovaného 
obyvateľa dostaneme po 5 eur. 
Napriek tomu nebolo dopredu 
jasné, či na to obec zarobí alebo 
prerobí. Napokon, aj vďaka to-
mu, že sme fungovanie odber-

ného miesta potiahli do júna, 
sme skončili v zisku,“ opisuje 
Ing. Ľ. Dobrocký. Dôvodom, 
prečo sa k MOM v Dolnej Stre-
hovej vraciame je, že nebýva 
zvykom, že finančný zisk z 
podobnej činnosti bude násled-
ne použitý v rovnakom odbore, 
v tomto prípade v zdravotníc-
tve. V D. Strehovej si ale ve-
denie obce už na začiatku, pri 
vytváraní MOM, povedalo, že 
ak bude záverečná finančná 
bilancia z jeho prevádzky v 
kladných číslach, peniaze budú 
vrátené späť do zdravotníctva, 
a teda do obecného zdravotné-
ho strediska.

Spokojný obvodný 
lekár, ale najmä

 pacienti 
Niekoľko rokov v ňom ordinu-
je obvodný lekár MUDr. 
Marián Ilenčík. Ako povedal 
pre mikrofón Michaely Bendí-
kovej z televízie Markíza, dopo-
siaľ tu ordinoval medzi za-
riadením, ktoré malo už aj 35 
rokov. 
„Naše zdravotné stredisko si in-
vestíciu už žiadalo. Preto sme tu 
počas dvoch týždňov vymaľo-
vali, kúpili sme nový nábytok, 
vymenili sme podlahy, policové 
systémy a vynovili sme aj vyba-
venie sociálnych zariadení. Do-
kopy sme tu v lete investovali 
viac ako 10-tisíc eur,“ vysvetľu-
je starosta obce Ing. Ľ. Dobroc-
ký. Nový šat priestorov, ktoré 
by sme najradšej všetci nav-
števovali čo najmenej, má pozi-
tívnu odozvu aj u zdravotnícke-
ho personálu, ale najmä u pa-
cientov. „Doposiaľ sme sa 

snažili udržiavať hygienický 
štandard aj v priestoroch so 
starším vybavením. Naše 
pracovisko je dnes ale miestom, 
kde sa cítim dobre ja, sestra, ale 
najmä pacienti – tí sú z toho 
nadšení a chvália to. Aj touto 
cestou sa tak chcem poďakovať 
starostovi Ing. Ľ. Dobrockému, 
pretože dnes často nevidíme, že 
peniaze zo zdravotníctva sa do 
neho napokon aj vrátia,“ pove-
dal pre TV Markíza MUDr. M. 
Ilenčík. Jeho slová potvrdili aj 
pacienti čakajúci na vyšetrenie 
v zmodernizovanej čakárni. „Je 
výborné, že v obci máme dokto-
ra. Sme radi, že stredisko sa vy-
novilo, lebo už nebolo pekné. 
Teraz je to na úrovni, a to aj 
vďaka šikovnému vedeniu ob-
ce,“ zhodli sa miestni seniori.
Počin vedenia obce vyzdvihol aj 
Michal Kaliňák zo Združenia 
miest a obcí Slovenska. Ten na 
margo dolnostrehovského prí-
kladu povedal, že takto by sa to 
malo robiť všade na Slovensku.

Dolná Strehová je spádovou obcou pre menšie obce v jej 
okolí, ale rovnako tak je centrom aj niekoľkých osád, ktoré 
sa nachádzajú v jej blízkosti. Uvedomuje si to aj starosta ob-
ce Ing. Ľuboslav Dobrocký, ktorý sa obecnú občiansku vy-
bavenosť snaží udržiavať na vysokej úrovni. 

-z nahrávky TV Markíza spracoval Š. KOČI; foto M. VLADOVIČ-

Peniaze zostali v zdravotníctve

Vynovené priestory 
chvália  aj pacienti.

Sociálna poisťovňa zaevidovala 
počas tohtoročných prázdnin v 
júli a auguste spolu 213 538 do-
hôd o brigádnickej práci štu-
dentov. Viac ako 117 tisíc z nich 
tvorili dohody, pri ktorých si 
študent uplatnil odvodovú vý-
nimku a neplatil zo zárobku do 
200 eur mesačne poistné na dô-
chodkové poistenie. Pri 78 300 
brigádach dosiahli študenti vyš-
šie zárobky, z ktorých za nich 
zamestnávateľ odvody od-
viedol. Vlani v rovnakom obdo-
bí Sociálna poisťovňa zaregis-
trovala spolu 193 594 dohôd. 
Zároveň zo štatistických údajov 

vyplýva, že oba roky (2021 a 
2020) v tejto oblasti negatívne 
ovplyvnilo pretrvávajúce šíre-
nie pandémie. Formou brigád 
si napríklad tento rok privyrá-
balo o takmer 12 tisíc menej 
študentov ako v roku 2019. 
Pred vypuknutím pandémie v 
lete 2019 Sociálna poisťovňa 
evidovala 225 487 dohôd o bri-
gádnickej práci študenta, z to-
ho bolo 132 089 dohôd bez dô-
chodkového poistenia (s príj-
mom do 200 eur) a 93 398 do-
hôd s dôchodkovým poistením.
Ak študent pracuje na dohodu 
o brigádnickej práci študentov, 

je povinný platiť poistné na dô-
chodkové poistenie (starobné a 
invalidné). Ak jeho mesačný 
príjem z tejto dohody nepre-
siahne 200 eur, má právo si 
uplatniť výnimku na neplatenie 
poistného na dôchodkové pois-
tenie. V takomto prípade poist-
né neodvádza. V jednom mesia-
ci si pritom môže uplatniť vý-
nimku len na jednu dohodu a 
musí o tom písomne informo-
vať zamestnávateľa na tlačive 
„Oznámenie a čestné vyhlá-
senie k dohode o brigádnickej 
práci študentov“. Zamestnáva-
teľa informuje študent písomne 
aj v prípade, že si už neho ďalej 
výnimku nebude uplatňovať. 
Ak príjem z dohody presiahne 
sumu 200 eur, študentovi vzni-
ká dôchodkové poistenie aj vte-
dy, ak si výnimku uplatnil. Po-
istné potom platí z vymeriava-

cieho základu, ktorý sa určí ako 
rozdiel medzi mesačným príj-
mom a sumou 200 eur. Podrob-
nosti o odvodovej úľave sú 
zverejnené na webovej stránke 
Sociálnej poisťovne.

 Leto 2021 prinieslo viac brigádujúcich študentov 

Tento rok počas letných prázdnin pracovalo na dohody o brigád-
nickej práci študentov o takmer 20 tisíc viac mladých ľudí ako 
vlani. Počet takýchto dohôd však ešte neprekonal predpandemické 
obdobie roku 2019. Viac ako pri polovici brigád si študenti tento 
rok privyrobili do 200 eur mesačne a uplatnili si odvodovú výnim-
ku v platení poistného na dôchodkové poistenie. 
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niekoľko 

1-izbových bytov
 vo Veľkom Krtíši 

Inf. Ing. Chamula  

Dáme 
do prenájmu

 0905 358 389

-SP-

Obvodný lekár MUDr. Marián Ilenčík si počin vedenia
obce v zrekonštruovaní  ordinácie a čakárne pochvaľuje.  
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Jedným z najnavštevovanejších miest počas prázdnin a voľných 
chvíľ pre rodiny s deťmi v našom okrese, okrem kúpalísk, je jedineč-
né Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade v Modrom Ka-
meni. Okrem toho, že sa tu môžu deti ale aj dospelí dozvedieť čo-to z 
dávnej aj nedávnej minulosti, prechádzať sa zrekonštruovanými  
priestormi hradu, na ktorom sa stále niečo robí, opravuje a reštauru-
je – v čase tropických horúčav poskytuje hrad príjemný chládok.
Za ostatné roky sa hrad stal miestom mnohých zaujímavých poduja-
tí, na ktoré radi chodili ľudia nielen z nášho okresu ale aj z celého 
Slovenska. Spomeňme len Gaštanové slávnosti, Poľovnícke dni, Noč-
né prechádzky na hrade, koncerty vážnej hudby ale aj množstvo 
iných akcií pre deti aj dospelých. Korona však aj na hrade riadne za-
miešala karty a mnoho akcií skrátka nebolo možné pripraviť.

 SNM – MBKH, hrad M. Ka-
meň v rámci svojich letných ak-
tivít už päť rokov organizuje 
denný prázdninový tábor pre 
deti z blízkeho i vzdialenejšieho 
okolia. Tento rok sa v júli a 
auguste uskutočnili tri turnusy 
tábora, v ktorom bolo spolu 36 
detí vo veku od 6 -12 rokov. Tak 
ako minulý rok, aj teraz bola si-
tuácia poznačená pandémiou 
Covid-19, preto sme organizá-
ciu i priebeh tábora konzulto-
vali s RÚVZ vo V. Krtíši, takže 
naše táborové aktivity pre-
biehali v súlade s aktuálnymi 
proti pandemickými opatrenia-
mi.

Pre deti bol pripravený bohatý  
zábavno - náučný program. 
Každé ráno deti absolvovali 
krátku rozcvičku na rozoh-
riatie. V tvorivých dielňach sa 
priučili remeslu bábkohercov a 
výtvarníkov. Naučili sa mani-
pulovať a ovládať  maňušky, 
javajky či klasické marionety. 
Počas celého týždňa mali mož-
nosť preskúmať stále expozície 
hračiek a bábkového divadla, 
historickú expozíciu a hradné 
podzemie. Ako sa žilo na 
stredovekom hrade deti zistili 
prostredníctvom interaktívnej 
výstavy Dotkni sa stredoveku, 
ktorá hravým spôsobom ilus-

truje život šľachty i bežného 
hradného služobníctva. Mladí 
táborníci si mohli vyskúšať pí-
sanie husím brkom, stredoveké 
hry pre deti či výzbroj hradné-
ho rytiera.  Deti mali možnosť 
prebádať aj hradné okolie a 
mesto Modrý Kameň. V rámci 
pohybových aktivít sme s deť-
mi vystúpili na modrokamen-
skú Kalváriu. Orientáciu a 
prácu s mapou a buzolou mladí 
táborníci cibrili počas vychádz-
ky do mesta, kde sa priučili aj 
základom prvej pomoci.  Piat-
ková rozlúčka s táborom sa 

niesla v znamení detskej olym-
piády. Deti súťažili vo dvoj-
iciach, v disciplínach ako beh s 
pinpongovou loptičkou na ly-
žičke, svoju šikovnosť preverili 
v hre „ prezliekaná“, rýchlosť v 
skokoch s loptou po vyznačenej 
dráhe a na prekážkovej trati sa 
naučili spolupráci. Na olym-
piádu prišli deti povzbudiť aj 
ich rodičia i starí rodičia. Kaž-
dý z mladých táborníkov si do-
mov odniesol pamätný diplom, 
hrnček s vlastným menom a iné 
zaujímavé ceny. Pevne veríme, 
že každé dieťa si z tábora od-
nieslo len tie najkrajšie zážitky 
a tábor si užili. Tešíme sa na 
ďalšie prázdninové leto na 
hrade Modrý Kameň!

 
Hradné letné reminiscencie poznačené koronou  
Riaditeľka SNM - Múzea báb-
karských kultúr a hračiek, 
hrad Modrý Kameň Mgr. He-
lena Ferencová, takto zhodnoti-

la pomaly končiacu sa sezónu: 
,,V mesiacoch apríl až jún 
mávame vysokú návštevnosť 
detí, mládeže, rodín a hlavne 

škôl. Výpadok návštevnosti bol 
obrovský. Júl a august bola 
návštevnosť veľmi dobrá a je 
vidieť, že Slováci počas leta ne-
utekali len do zahraničia, ale sa 
sústredili aj na spoznávanie 
svojej krajiny. Tieto dva dobré 
mesiace nám však nevykryjú 
straty, ktoré počítame . Výpa-
dok návštevnosti je na úrovni 
50 percent, pričom finančné 
straty rátame v desiatkach tisí-
coch eur.
Od októbra minulého roka do 
polovice mája bolo naše múze-
um zatvorené. Vôbec sme ne-
pripravovali ani špecializované 
podujatia, pretože sme začiat-
kom roka nevedeli, ako sa bude 

pandémia vyvíjať. Celý prvý 
polrok sme tak tieto podujatia 
nepripravovali. Okrem toho, na 
pripravovanie letných podujatí 
sme mali následne už málo 
času, ale dopadli veľmi dobre a 
boli úspešné, návštevnosť na 
nich bola dobrá. Ekonomické 
straty – budeme musieť poža-
dovať kompenzácie, aby sme 
mohli vykryť mzdy zamestnan-
cov  aj prevádzkové náklady.“  
Hrad však v ostatných mesia-
coch celkom opustený nebol a 
pár podujatí sa predsa jeho 
pracovníkom podarilo pripra-
viť. Vráťme sa slovom a ob-
razom k niektorým.

Prázdniny na hrade Modrý Kameň boli pre deti poučné aj zábavné  

Vďaka modernej technológii nazreli aj do minulosti 

Mgr. Helena Ferencová, riadi-
teľka múzea hodnotí končiacu 
sa sezónu  na hrade.

Nádvorie hradu bývalo po iné roky počas sezóny plné. 
Korona zapríčinila, že teraz často zívalo prázdnotou.  

Keď sa história podá zaujímavým spôsobom - dokáže deti zaujať. 

Pre deti je hranie zábava, ale aj
prostriedok na rozvoj ich osobnosti. 
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Legendárne vozidlá CITROËN 
2CV pútali pozornosť motoris-
tov na cestách v okolí Veľkého 
Krtíša, Modrého Kameňa a ob-
ce Vinica v prvý septembrový 
víkend.
Miestom konania v poradí už 
22. medzinárodného zrazu slo-
venského Citroën 2CV klubu 
bol okres Veľký Krtíš. Hlav-
ným miestom, kde sa mohli 
priatelia a sympatizanti značky 
stretnúť s kolónou týchto ve-
selých a hravých áut, bol hrad 
Modrý Kameň, ktorý sa stal na 
krátky čas „domovskou stani-
cou“ 25 exemplárov tohto 
ikonického modelu s prezývkou 
kačica. Stretnutie na nádvorí 
hradu bolo do určitej miery 
symbolické, pretože hrad je 
miestom stálej expozície Slo-
venského národného múzea - 
Múzea bábkarských kultúr a 

hračiek, Hrad Modrý Kameň. 
A keďže Citroën 2CV je výraz-
ný model - nie len vďaka svojej 
koncepcii a jednoduchým tech-
nickým riešeniam, ale aj vďaka 
hravosti a radosti, ktorú šíri 
všade tam, kde sa objaví. Pri 
prejazde po slovenských ces-
tách sa za pestrofarebnou koló-
nou kačíc otáčajú hlavne rodi-
ny s deťmi, autá sa totiž pri jaz-
de zábavne nakláňajú a sem-
tam zatrúbia. Pozdravujú tak 
hlavne deti a ich rodičov, ale aj 
ostatných, ktorí poznajú tieto 
autá z francúzskych komédií a 
tešia sa zo stretnutia s nimi.
Aj preto bolo stretnutie kači-
čiek výbornou príležitosťou na 
symbol ické 
obohaten ie 
expozície mú-
zea hračiek aj 
o modely autí-
čok s dvoji-

tým šípom na kapote. Ikonické 
modely z produkcie francúz-
skej značky si iste nájdu svojich 
malých obdivovateľov pri náv-
števe múzea, či už to budú 
miniatúry tých starších mo-
delov – 2CV, Mehari, DS, HY, 
...alebo niektoré modely z aktu-
álnej ponuky značky – Citroën 
C4, C3 Aircross, C3, C5 Airc-
ross,... prípadne model servisu 
Citroën pre tých najmenších 
návštevníkov. Zástupca značky 
Citroën odovzdal múzeu hra-
čiek zaujímavú zbierku mo-
delov, ktoré už onedlho spestria 
expozíciu hračiek pre tých 

V poslednú augustovú sobotu 
28. 8. 2021 sa uskutočnil prvý 
ročník podujatia - Rozlúčka s 
prázdninami. V rámci celoden-
ného programu mali návštevní-
ci možnosť navštíviť stále expo-
zície hračiek a bábkového di-
vadla, kde ich čakala špeciálne 
upravená detská prehliadka s 
bábikou a šašom. Pre návštev-
níkov bola sprístupnená his-
torická expozícia, kaplnka sv. 
Anny i výstava stavebnice Mer-
kur. Priestormi interaktívnej 
výstavy Dotkni sa stredoveku! 

návštevníkov sprevádzala hrad-
ná kuchárka Anička a vojak 
Lukáš. O hlavný program na 
nádvorí sa postarala skupina 
historického šermu Ricasso, 
ktorá v pravidelných interva-
loch predvádzala humorne la-
dené scénky – Krása je pre-
kliatie a Mušketieri.
Na nádvorí dopoludnia a popo-
ludní vystúpilo divadlo Hotel 
Mária s predstavením ,,Ako 
konať dobro – Scroog“. V rám-
ci projektu Kniha ako suvenír, 
maskot syslík Pisklík  počas po-

dujatia čítal malým návštevní-
kom rozprávky. Na nádvorí a v 
hradnej priekope bol pre ma-
lých i veľkých návštevníkov 
pripravený bohatý sprievodný 
program - skákací hrad, poho-
tový  fotokútik, vinohradnícka 
expozícia, maľovanie na tvár, 
občerstvenie, historické hry, 
streľba z luku a historickej ku-
še, stredoveký stan a malá vý-
stava historických zbraní,  ot-
vorená divadelná maringotka a 
remeselníci.  Sprístupnené bolo 
aj hradné podzemie. 
Pri vstupe na podujatie deti do-
stali hrací plán s úlohami. 
Stanoviská úloh boli označené 
pútačom s básničkou a zá-
stavou. Po splnení všetkých 
úloh pri každom z piatich 
stanovísk v expozícii hračiek a 
bábkového divadla, v  kaplnke,  
v historickej expozícii, pri 
stredovekých hrách a v stredo-
vekej kuchyni,  čakala na deti v 
hradnej priekope sladká odme-
na. Priaznivé počasie a zábavný 
interaktívny program prilákal 
rodiny z celého Slovenska..

Rozlúčka s prázdninami na hrade  

Hoci leto už skončilo, môžete sa ešte tešiť na výstavu insitného 
maliara Pavla Cicku z Kovačice pod názvom ,,Šesťdesiat rokov ži-
vota”, ktorá začne 1. 10. 2021 a skončí 28. 11. 2021.  Realizácia 
ďalších plánovaných podujatí bude závisieť od vývoja pandemic-
kej situácie a aktuálneho covid automatu.

Podklady pre dvojstranu pripravila: 
- Mgr. RADOSLAVA TAKÁČOVÁ,  kultúrno - propagačná 
manažérka; foto: - MBKH a MARTIN IGNÁC - na foto so žandá-
rom a mníškou zo Saint Tropez ☺

Kačice pristáli na Hrade Modrý Kameň
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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

najmladších návštevníkov, ale 
aj pre ich rodičov a starých ro-
dičov, ktorí si môžu zaspomínať 
na autá svojho detstva, hoci aj 
prostredníctvom žandárskych 
komédií a filmov s Fantoma-
som.

- F. MACHO, komunikačný 
riaditeľ Citroën, - ŠK -

 

Ricasso zožali úspech. 

Legendárne kačičky na hrade.
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Hlavným cieľom nášho projek-
tu bolo organizovanie jedno-
dňového hasičského športového 
podujatia pre deti a mládež, 
čím sme chceli podporiť aktív-
ne trávenie voľného času detí 
so zameraním na športové vyži-
tie a hasičské aktivity. Počas 
minulého roka bola naša čin-
nosť s mladými hasičmi výraz-
ne obmedzená, rovnako tak aj 
zapájanie nových detí do čin-
nosti v rámci DHZ. Tento deň 
bol preto ďalšou z ciest k získa-
niu nových mladých hasičov z 
obce, s nádejou, že v budúcnos-
ti tu budú pre nás všetkých v 
prípade potreby pomáhať.
V posledný prázdninový deň, 1. 
septembra, sme pripravili ha-

sičské disciplíny pre deti na 
miestnom futbalovom ihrisku v 
Želovciach, kde sa zúčastnilo až 
51 súťažiacich v 13 družstvách, 
a to vo veku od 2,5 do 15 rokov. 
Účasť bola nakoniec nečakane 
vysoká, čo jemne prekvapilo aj 
nás, organizátorov, a z pôvodne 
maličkej plánovanej súťaži vy-
rástla naša súťaž až do cezok-
resnej – súťažili tu deti zo Želo-
viec, Bušiniec a okolitých obcí, 
ako aj z Fiľakovských Kľačian. 
Čím viac detí prišlo, tým bola 
chuť a odhodlanie získať pr-
venstvo ešte väčšie. Po rannom 
daždi bolo počasie ukážkové, 
krásne slniečko hrialo deti celý 
deň. Program začal oficiálnym 
privítaním detí organizátormi z 

DHZ Že-
lovce ako 
i staros-
tom obce 

Štefanom Rimajom. Následne 
boli deti rozdelené do štvorčlen-
ných súťažných družstiev, kto-
rých názvy si vyberali samé, 
ako napr. Káposztáš, Chlieb, 
Jojo, Malí diabli, Rýchle kočky, 
Fire, Ohnivé hviezdy, Bušince 
911 a i. Deti súťažili v dvoch 
kategóriách – vo veku do 8 ro-
kov a vo veku do 15 rokov. 
Súťažné disciplíny boli roz-
delené do piatich úsekov, s ľah-
šími aj ťažšími úlohami, od 
striekania z džberoviek na pla-
mienky, po absolvovanie rôz-
nych prekážkových dráh s pod-
liezaním, preskakovaním, pre-
nosom hasiaceho prístroja, ved-
ra, savice, rebríka a pod. a na-
koniec aj riadnym útokom s 
hadicami „D“ a rozdeľovačom 
od základne z hasičského vo-
zidla na terče, v hasičskom ob-
lečení. Dopoludnia si všetkých 
51 detí – väčšinou nehasičov - 
natrénovalo jednotlivé úseky a 
po výdatnom obede začalo 
súťaženie na dva pokusy.
Po druhej hodine ukončili 

všetky družstvá svoje pokusy a 
nasledovalo vyhodnotenie. V 
rámci neho boli pozvané aj deti, 
ktoré sa úspešne umiestnili v 

rámci okresnej literárnej a vý-
tvarnej súťaže, ocenenia bolo 
odovzdané aj Vivien Majorošo-
vej zo Záhoriec a Soni Fekete-
ovej z Modrého Kameňa, ktorí 
na celorepublikovej úrovni zís-
kali 1. miesto vo výtvarnej 
súťaži. Zo súťažných družstiev 
sa v kategórii menších umiest-
nilo družstvo z F. Kľačian na 1. 
a 2. mieste, na 3. mieste skončili 
želovské deti. V kategórii star-
ších sa na 1. a 2.mieste umiest-
nili deti z Bušiniec, na 3.mieste 
zo Želoviec. Všetky deti dostali 
diplomy za šikovnosť počas 
celého dňa, okrem toho si od-
niesli krásnu spomienku – hrn-
ček Plameň, poháre a aj medai-
le – každý s 1. miestom, slad-
kosti a rôzne hasičské spomien-
kové predmety zakúpené zo 
zdrojov VÚC BBSK. Po krás-
nom dni čakala deti hasičská 
pena, ktorú nám pripravili ha-
siči z Vinice. Počas dňa s nami 
spolupracovali aj členovia z 
DHZ Bušince, DHZ Chrastin-
ce, DHZ Záhorce, DHZ M. Ka-
meň, ako aj domáci želovskí 
dobrovoľníci. Všetkým úprim-
ne ďakujeme za pomoc a pod-
poru výchovy hasičskej mlá-
deže. Touto hasičskou aktivitou 
sme uzavreli letné prázdniny 
detí a veríme že sa do radov 
DHZ Želovce pridajú ďalší 
mladí hasiči. Tešíme sa na nich.

Súťaž Plameň prilákala množstvo malých hasičov
V roku 2015 bol v Želovciach, po dlhoročnej nečinnosti, obnovený hasičský krúžok s 
jedenástimi mladými hasičmi. O rok neskôr to už bolo 22 mladých hasičov, ktorí až do ob-
dobia pred pandémiou úspešne reprezentovali želovský DHZ v rámci okresu na hasičských 
súťažiach Plameň. V súčasnosti sa záujem detí, čo sa týka športu či spoločenského diania v 
obci, celkovo stráca. Výbor DHZ Želovce sa preto rozhodol v rámci preventívno-výchovnej 
činnosti podporiť miestnu mládež. S cieľom vychovávať deti k hasičskému športu sme tiež 
zorganizovali hasičskú súťaž, na podporu ktorej DHZ získal aj dotáciu zo zdrojov Bansko-
bystrického samosprávneho kraja. Spoluorganizátorom podujatia bola aj Územná organi-
zácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo Veľkom Krtíši.

- Mgr. ANITA GALČÍKOVA, 
predsedníčka DHZ Želovce -
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Všetci tí, ktorí sú rozhodnutí 
poznať zmysel života, by sa 
mali riadiť starobylým latin-
ským krédom ,,Carpe diem - 
Využi deň”. Myslím, že toto 
krédo je aktuálne pre všetky 
vekové kategórie a teda aj pre 
tých, ktorí sú v seniorskom ve-
ku. 
Dňa 29. júla 2021 sme sa my, 
bývalé učiteľky pôsobiace na 
ZŠ v Čebovciach a naša ko-
legyňa Boženka, ktorá celý ži-
vot učila na ZŠ v Neninciach, 
stretli v reštaurácii u Vlka v 
Neninciach. Čakalo nás príjem-
né prostredie tejto reštaurácie, 
ako aj krásne prestretý stôl a 
známe tváre našich bývalých 
žiakov, ktorí sú majiteľmi tejto 
reštaurácie. Naša Boženka os-
lávila práve v tento deň svoje 
významné životné jubileum. 
Tento rok však nie je osláven-
kyňou sama. Spolu s ňou v 
apríli slávila svoje jubileum 
Klárika a do tretice to bude 
Irenka, ktorá ho oslávi koncom 
roku, v decembri. 
Osemdesiat rokov života je 
krásny vek. Úsmev im všetkým 
zdobil tvár, spolu s myšlienka-
mi, ktoré sa určite preháňali 
mysľou, keď sme im zaspievali 
pieseň: ,,Zahučali hory, zahuča-
li lesy, kde ste sa podeli moje 
mladé časy.” Po gratuláciách 

sme si ešte zanôtili naše obľú-
bené piesne a to: ,,Slovensko 
moje” a ,,Na Kráľovej holi”. 
Tieto krásne piesne nás vracali 
do mladosti, keď sme ich ako 
mladý učiteľský kolektív spie-
vali pri rôznych školských po-
sedeniach. Bolo vždy veselo, po-
kiaľ sme práve neboli ustaro-
stení a spolucítiaci pri tej ko-
legyni alebo tom ktorom ko-
legovi, ktorých postihla nejaká 
smutná, či tragická udalosť. 
V to krásne popoludnie sme ale 
bez starosti sedeli. Každá z nás 
pookriala a intenzívne vnímala 
akýsi odliv rokov, ktoré už na 
svojich pleciach všetky cítime. 
Spomínali sme úsmevné epizó-
dy z minulosti, ako aj príbehy, 
ktoré sme zažili za to dlhé ob-
dobie, celé desaťročia uplynulé-
ho času, kedy sme spolu učili. 
Už vtedy sme našli k sebe cestu 
a vďaka Bohu, dostali sme sa 
do priesečníku spriaznených 
duší. V každom prípade, pria-
teľstvo je veľký dar a my ten 

Žiť naplno sa dá v každom veku
Voňajú letom steblá trávy, 
nad nami mráčka nevidieť.
Svetlo sa leje do okien a tvárí,
na pozdrav kýva nežne, potichu. 
Na poliach žatva práve končí, 
čo jasné lúče slnka dosvedčia,
otvárajú naše srdcia dokorán,
my cítime tú krásu chvíle, priateľstva.  

Studňa spomienok 
Načieraš plné vedrá
zo studne spomienok.
Niektoré dávno vybledli
a ty ich kriesiš ako kúzelník. 
Iné hýria vlastnými farbami
a vylúdia úsmev v tvári.
Potom sú aj často také,
čo slzami zrosia oči tvoje.
Zádumčivo hľadíš do diaľky
s povzdychom: ,,Bože, vďaka!“
Dal si mi okúsiť všetky odtiene
Tvojich farieb života.

Naše oslávenkyne, ktoré sa tento rok dožívajú krásnych 
životných jubileí (zľava): Mgr. Irena Hudecová, Mgr. Božena 
Ferenčíková, Mgr. Klára Kysucká. 

- Mgr. ANNA KOLLÁROVÁ CIELOVÁ -

dar pestujeme aj teraz v senior-
skom veku a stretávame sa, po-
kiaľ je to možné, každý mesiac. 
A tak aj toto krásne popoludnie 
sme si vychutnávali nielen 
skvelé pohostenie, ale aj naše 
dlhoročné priateľstvo, ktoré je 
ako hviezdy na oblohe, počas 
jasného dňa ich nevidíme, ale 
vždy sú tam. Pred odchodom 
sme vyšli von z reštaurácie, aby 
sme si ako vždy pri našich stret-
nutiach urobili spoločnú foto-
grafiu a potom sme sa rozlúčili. 

O pár dní je tu október - mesiac, 
v ktorom si viac ako inokedy ctí-
me striebristé vlasy našich senio-
rov, mozole ich rúk a životné skú-
senosti, ktoré vyhĺbili plytšiu, ale-
bo hlbšiu vrásku v tvári. Pribudli 
roky, vrásky aj samota, viac bi-
lancujúcich chvíľ, úvah, rozpo-
mienok. Naši seniori čoraz častej-
šie počúvajú o jeseni života zafar-
benej melancholickou krásou, ale 
niekedy je viac bôľu ako krásy. 
Mnohí starnú s dôstojnou po-
korou, bez reptania sa vyrov-
návajú  s krivdami osudu, s člove-
čími zlyhaniami a pochybeniami 
vo svojom okolí. Možno mnohým 
zhorkla všedná časnosť a niekedy 
sa u nich na okamih stráca aj 
zmysel čoraz dlhších dní samoty. 
Slovenská tradícia hlboko za-
korenená v synovskej či dcérskej 
úcte k rodičom sa pomaly zo živo-
ta vytráca. Niektorí seniori sú na 
okraji ich záujmu, pozornosti, úc-
ty aj vďaky. Predchádzajúce 
generácie by nás mohli inšpiro-
vať k symbolickému pokľaknu-
tiu pred mamou a otcom a ďa-
kovať im nielen za život, ale za 
všetko, čo nám dali. Je pekné, 
keď sa ku kmeťom rodiny s dô-
verou utiekajú pokolenia vnúčat 
a pravnúčat so svojimi radosťa-
mi, bolesťami a túžbami. Len 
múdri potomkovia vedia, koľko-
krát sa láskavé pohladenie, múd-
re slovo starkej či starkého stáva 
hojivým balzamom duše. Syn, 
dcéra, vnuk, zať, nevesta – mnohí 
prijímajú dobrodenia seniorov 
ako čosi samozrejmé. V horšom 
prípade ako niečo zbytočné, smieš-
ne a obťažujúce. Koľko mladých 
sa opýta, či sa starkí majú komu 
zveriť, zdôveriť, vyžalovať? Koľ-
kokrát si možno ani neuvedomu-
jeme, že tichučká modlitba, ktorú 
oni večer tíško odriekajú  za nás 
krúži sťa ustaté vtáča nad vodou 
bezbrehých a neslyšaných žiaľov? 
Prajeme všetkým seniorom, aby 
sa od svojich detí a pokolenia det-
ných detí, dočkali múdreho zaob-
chádzania v duchu rozprávky o 
troch grošoch. Nech sa dobrým 
starkým v tých najrýdzejších po-
dobách navráti všetko, čo úprim-
ne v doterajšom bytí rozdávali. 
Nech sú predovšetkým zdraví na 
tele aj na duchu. Nech nachádza-
jú aj v pokročilom veku šťastie a 
radosť zo života. 
           – R. HORNÁČEKOVÁ - 

Múdri si ctia 
svojich predkov 

Spoločná fotografia bývalých učiteliek z Čeboviec, ktoré udržiavajú krásny zvyk. 
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 Ivetka, čo sa za ostatných pár 
mesiacov zmenilo v tvojom 
osobnom aj čipkárskom živote?
,,V mojom osobnom živote sa, 
našťastie, nič nezmenilo. A v 
tom paličkovacom je to tiež tak, 
ako má byť - veľa nových vzo-
rov, čiže mnoho kreslenia, palič-
kovania. Teší ma, že dve naše 
žienky sa zaujímajú o hontian-
sku čipku, postupne sa ju učia 
paličkovať a spod ich rúk vy-
chádzajú krásne práce. Takže 
snáď hontianska čipka nezahy-
nie. Radovala som sa aj z prí-
stupu našej mládeže z palič-
kovania. Na letných kurzoch 
ma deti milo prekvapili svojim 
záujmom o čipku a šikovnos-
ťou v učení sa. Je výborné, že 
veľkokrtíšska osveta sa poduja-
la obnoviť festival Čipka v 
Honte. Je potrebné uchovať na-
še dedičstvo do budúcnosti. 
Máme sa čím chváliť, tak dú-
fam, že budeme čipky vystavo-
vať na obdiv aspoň občas. A ve-
rím, že budeme mať dosť obdi-
vovateľov a snáď aj nejakých 
nástupcov.“

 Aj laik iste pochopí, že palič-
kovanie musí byť veľmi nároč-
ná činnosť, zvlášť na ruky, oči, 
chrbát – ako po práci relaxu-
ješ? 
,,Ako relaxujem? Milujem vý-
lety po blízkom i vzdialenejšom 
okolí. Môjmu oku lahodí pre-
krásna slovenská príroda (už sa 
teším na nádherne sfarbené 
jesenné listnaté lesy) i rôzne 
stavebné, či architektonické pa-
miatky. A máme ich bohaté! 
Tých úžasných hradných zrú-
canín! Radosť obzerať a 
kochať sa prírodou i okolím. 
Trošku mi chýba kúpanie v 
mori, ale keď sa nedá, tak sa te-
ším z iných vecí. Okrem výletov 
relaxujem pri dobrej knihe (de-
tektívky, príbehy z lekárskeho 
prostredia, cestopisy i literatúra 
faktu). Poteší ma aj dobrá 
muzika. Keďže som už „staršie-
ho dáta“, tak predovšetkým 
pesničky typu Repete, ale aj ľu-
dová pieseň a nedám dopustiť 
na dychovku. Tiež veľmi obľu-
bujem české a slovenské vedo-
mostné súťaže.“

 Nad paličkovaním si strávila 
a tráviš, nie stovky ale tisícky 
hodín, čo k pohode pri práci 
potrebuješ; resp. dá sa pri ta-
kejto náročnej práci aj myslieť 
na niečo iné, ako na čipku, kto-
rá ti vzniká pod rukami? 
,,Pri prekresľovaní nových vzo-
rov potrebujem pokoj, ticho, hl-
boké sústredenie. To nachá-
dzam večer a v noci, vtedy je 
rušivých momentov minimum. 
Pri paličkovaní už môžem po-
čúvať hudbu alebo knihu, čo 
často praktizujem. Často mám 
ako kulisu pustený televízor so 
zaujímavou reláciu - väčšinou 
nejakú súťaž. Vtedy sa už ne-
potrebujem na vzor „pekelne“ 
sústrediť, už som si to oddrela 
pri kreslení. Paličkovanie je pre 
mňa už pohoda. Vlastne určitá 
forma relaxu. Áno, trpia oči, 
chrbtica a iné, ale srdiečko, du-
ša sú naplnené pohodou až po 
samotný okraj.“

 Popíš, prosím, ten pocit, keď 
urobíš na svojej práci posledný 
uzlík, keď poslednýkrát zaklo-
pocú paličky, skrátka, keď si 
nad svojim dielkom povieš:  
Hotovo!  
,,Keď je moja práca hotová, za-

plaví ma pocit spokojnosti, úľa-
vy, že som to zvládla. Čipka je 
niekedy náročná, občas až 
príliš, vie ma aj poriadne potrá-
piť a to potom ťažko opísať ten 

pocit nadšenia, že napriek všet-
kým úskaliam sa to predsa len 
podarilo! To si musí každý 
skúsiť sám pri svojej práci. Ten 
pocit uspokojenia je úžasný!“

 Čo sa následne s dokončenou 
čipkou deje? Ešte si ju obzeráš, 
skúmaš, či si niekde neurobila 
chybu (aj keď si myslím, že len 
ty o nej vieš...)  pripravíš si ju 
na zarámovanie alebo sa hneď 
pustíš do novej čipky? 
,,Čo s hotovou čipkou? Pokiaľ 
robím vzorkovníky alebo pásy 
tradičnej čipky, vtedy práca 
končí natužením, po uschnutí 
vytiahnutím špendlíkov a ná-
sledným začistením - zastri-
hnutím nepotrebných nití. To je 
robota navyše obvykle na hodi-
nu - dve. Inak je to pri obráz-
kovej tvorbe. Tam vlastne za-
čínam od konca. Vyberiem si 
rám - paspartu, v ktorom bude 
dielko po zhotovení prebývať a 
námet, ktorý chcem palič-
kovať. Prispôsobím si veľkosť 
kresby a upaličkujem ju. Tým 
to ale nekončí. Napríklad pri 
poslednej- súťažnej práci na 
veľkolomianskej neveste som 
ešte na valci celé 2 dopoludnia 
začisťovala prebytočné nite, po-
tom čipku natužila a zbavila 
špendlíkov. Na rad prišiel môj 
brat, ktorý obstrihal prebytoč-
né nitky detailne (pred tužením 
nechávam asi centimetrové 
končeky) a to mu trvalo celé 
jedno popoludnie. Ja som 
medzitým pripravila zamatový 
podklad, na ktorý som nevestu 
umiestnila. Keď mi brat prácu 
vrátil, tak som 2 dni prišívala 
obrázok na podklad! Bola to pi-
plavá, pomalá robota. A nevesta 
opäť putovala k bratovi, ktorý 
prilepil zadnú stenu a následne 
paspartu. A to trvalo zase viac 
ako dve hodiny! Až potom bola 
súťažná práca pripravená na 
cestu do sveta. Ešte ofúkať po-
sledné smietky, urobiť pár zá-
berov na pamiatku a robota je 
hotová. Všetci, čo robia nejakú 
ručnú prácu, túto ukončovaciu 
tortúru dobre poznajú. Ale keď 
sa dielo zadarí, ten hrejivý pocit 
na duši je veľmi príjemný. Ja 
som so svojou nevestičkou cel-
kom spokojná. Na súťaži síce 

získala len 6. miesto, ale my tu 
vieme, aká je veľkolomianska 
parta vzácnosť. A práve preto 
som sa rozhodla urobiť ju aj v 
paličkovanej podobe. Počas pa-
ličkovania mi hlavou víria všeli-
jaké myšlienky. Keď sa dielo 
blíži ku koncu, rozmýšľam nad 
ďalšou prácou a často ešte v 
deň ukončenia jednej čipky dá-
vam na valec novú, aby nebol 
žiaden časový sklz. Lebo každá 
minúta je drahá! A nádherných 
čipiek je tak veľa!“ 

 Aké čipky sa ti tento rok po-
darilo upaličkovať a na akých 
výstavách si ich prezentovala? 
,,Rok 2021 je, napriek tej ne-
šťastnej korone,  na moje čip-
kárske aktivity bohatý. Upalič-
kovala som niekoľko tylových 
svadobných čipiek, snáď sa 
svadobní hostia i nevesty pote-
šia tou krásou hrušovskej i 
príbelskej čipky. Dve šikovné 
žienky sa pravidelne ( ako 
korona dovolila) u mňa učia pa-
ličkovať hontianske vzory, na 
základných školách vo V. Krtíši 
prebehli dva minikurzy palič-
kovanej čipky, na ktorých som 
sa podieľala aj ja, niekoľko 
mojich prác bolo na výstavke v 
Hrušove počas festivalu Čipka 
v Honte, môj súťažný obrúsok 
získal 3.miesto.“  

Významné ocenenie 
pre Ivetku 

za celoživotné dielo  

Tu však musíme a chceme zdô-
razniť, že toto ocenenie nebolo 
pre našu čipkárku Ivetku jedi-
né. V dňoch 21. a 22. 8. 2021 sa 
v Krakovanoch pri Piešťanoch 
konal Festival paličkovanej čip-
ky, ktorý ponúkol výstavy, kur-

Pravidelní čitatelia Pokroku si možno ešte spomínajú, že sériu tohtoročných vyše päťdesiatich čísiel 
našich novín sme tento rok ,,otvorili“ medailónom o živote a práci našej známej a uznávanej čipkárky 
Mgr. IVETKY ŽLNKOVEJ z Veľkého Krtíša, ktorá už čosi viac ako polovicu svojho života venovala 
paličkovanej čipke. Keďže nedávno v Krakovanoch pri Piešťanoch získala za svoje celoživotné dielo 
v paličkovaní významné ocenenie, rozhodli sme sa ju požiadať o rozhovor. 

Krásnych tridsať čipkovaných rokov 

Krása upaličkovanej veľkolo-
mianskej nevesty vyráža do-
konalosťou prevedenia dych. 

(Pokračovanie na str. 11) 

Sústredenosť pri práci.
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zy paličkovanej čipky a vystúpenia folklórnych 
súborov. Autorskú výstavu tu mala práve naša 
Mgr. Iveta Žlnková a ponúkla tu prierez svojej 
vyše tridsaťročnej piplavej a náročnej umelec-
kej tvorby. 
Jej expozícia bola rozdelená na dve časti. Jedna 
s názvom  INŠPIROVANÉ TRUHLICOU 
STAREJ MATERE - bola vystavená v kultúr-
nom dome v Krakovanoch, druhá časť - 
dlhodobá výstava - je umiestnená v priestoroch 
súkromného múzea ,,Za krakovskú bránu“ v 
Krakovanoch. Návštevníci tu mohli vidieť 
tradičné paličkované čipky z hontianskeho re-
giónu- novoprepaličkované čipky, ale aj prvky 
tradičných čipiek využité v 
súčasnosti- obrúsky, náhrdel-
níky, náramky, obrázky a iné. 
Súčasťou festivalu bol aj kurz 
hontianskej paličkovanej čip-
ky, ktorý viedli Oľga Mozoľo-
vá z Lackova a  pani Pafková 
z Cerova. Sedem žien z celého 
Slovenska sa zaúčalo do tajov 
hontianskej čipky a hoci sa im 
darilo, jednoduché to nebolo. 
Ďalšou súčasťou festivalu bola 
aj súťažná prehliadka palič-
kovaných prác AKÁ SI MI 
KRÁSNA, TY RODNÁ ZEM 
MOJA, do ktorej sa zapojila 
aj Iveta  Žlnková. Veľkolo-
mianska nevesta so svadob-
nou partou potešila oči mno-
hých návštevníkov krako-
vianskeho festivalu a hoci toto 
dielo tentokrát naplno neza-
bodovalo, ale bez odmeny z 

festivalu napokon naša paličkárka neodišla. 
Za svoju dlhoročnú prácu na poli paličkova-
nia dostala výnimočnú odmenu – PALIČ-
KU, ktorá jej bude pripomínať jej úsilie o 
to, aby hontianska čipka ostala zachovaná aj 
v súčasnosti. 
Krásne zážitky umocnili rozhovory, stretnu-
tia s ľuďmi rovnakej krvnej skupiny. Zostá-
va len dúfať, že hontianska paličkovaná čip-
ka bude žiť do ďalekej budúcnosti a tiež, že 
festivaly podobné tomu krakovianskemu sa 
budú konať aj v ďalších mesiacoch a ro-
koch.  Keby ste sa chceli pokochať krásou 
hontianskej (ale aj výnimočnej krakovian-
skej) čipky, kde sú vystavené práce Ivetky 
Žlnkovej a zavítate do okolia Krakovian pri 
Piešťanoch, môžete tak urobiť ešte do konca 
októbra. Čipky (a nielen naše hontianske) 
vás v tomto múzeu očakávajú, aby vám do-
kázali, že stále môžeme ukázať svetu nebý-
valú krásu nášho ľudového umenia i našu 
obrovskú šikovnosť.

Bodka na záver
Ak ste mali možnosť niekedy sa z blízka za-
dívať na jemnú krásu paličkovanej čipky, 
ktorá vznikne ,,len“ vďaka šikovným ale tr-
pezlivým presným viazaním a prekladaním 
nití, možno vám napadne podobná myšlien-
ka ako mne, že by bolo vhodné, a naša 

úspešná a uznávaná paličkárka by si to určite za-
slúžila, aby sa niekde v okresnom meste našlo 
vhodné a dôstojné miesto na stálu expozíciu jej 
diel. Určite by si to ona, jej diela, aj diela ďalších 
našich umelcov z okresu zaslúžili ako svedectvo 
pre ďalšie generácie o tom, čo dokáže nadanie, tr-
pezlivosť, um a šikovnosť ľudských rúk. 
Pretože naša paličkárka Ivetka Žlnková oslávila 
pred pár dňami narodeniny, my jej aj prostredníc-
tvom Pokroku srdečne blahoželáme k získaniu vý-
znamného ocenia z Krakovian a k narodenínám jej 
do ďalších rokov želáme predovšetkým pevné zdra-
vie, aby pod jej rukami mohlo vzniknúť mnoho 
úchvatných jemných čipkovaných umeleckých diel. 

 

Krásnych tridsať čipkovaných rokov 

Pripravila: - R. HORNÁČEKOVÁ; Foto: - Ing. IGOR ŽLNKA
 

Výstavu paličkovaných čipiek v Krakovanoch pri Piešťanoch 
môžete navštíviť ešte do konca októbra.  

Uznávaná čipkárka Mgr. Ivetka Žlnková pred 
svojimi dielami. 
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Seniori môžu žiť plnohodnot-
ný život, musia však byť vy-
tvorené podmienky na zmenu 
postoja celej spoločnosti, vrá-
tane samotných seniorov, k 
starnutiu. Oblasť kultúry, 
voľného času a vzdelávania 
má nezastupiteľné miesto v ži-
vote seni-orov. Práve kultúra a 
kultúrne voľnočasové aktivity 
môžu zbúrať bariéry medzi 
čoraz častejšie izolovanými 
staršími ľuďmi a spoločnos-
ťou. Inštitúcie a organizácie v 
oblasti kultúry by mali reali-
zovať programy zamerané na 
aktívne starnutie a medzigene-
račnú solidaritu v záujme vý-
razného a trvalého zlepšenia 
prístupu ku všetkým starším 
ľuďom.  Svetová zdravotnícka 
organizácia definuje aktívne 
starnutie ako proces, v ktorom 
sa optimalizujú možnosti 
zdravia, účasti a bezpečnosti, s 
cieľom zvýšiť kvalitu života 
starnúcich ľudí. Aktívne star-
nutie umožňuje ľuďom reali-
zovať svoj potenciál duševnej 
pohody počas celého života a 
zapájať sa do spoločnosti pod-
ľa svojich potrieb, túžob a 
schopností, pričom im posky-
tuje primeranú ochranu, bez-
pečnosť a starostlivosť vtedy, 
keď to potrebujú. To zname-
ná, že umožní starším ľuďom, 
aby mali čo najviac príležitos-
tí, ktoré podporujú ich fyzické 
a psychické zdravie, aby starší 
ľudia mali možnosť aktívne sa 
zapájať do spoločnosti bez 
akejkoľvek diskriminácie.
Rovnako dôležité je umožniť 
starším ľuďom užívať si nezá-
vislý a kvalitný život. Medzige-
neračná solidarita označuje 
vzájomnú podporu a spolu-
prácu rôznych vekových sku-
pín s cieľom vytvoriť spoloč-
nosť, v ktorej by ľudia každé-
ho veku zohrávali svoju úlohu 
v súlade s ich potrebami a 
schopnosťami a mali prospech 
z ekonomického a sociálneho 
pokroku svojej komunity na 
báze rovnocennosti. Oblasť 
kultúry môže ponúknuť veľa 
spôsobov a zdrojov, mnoho al-
ternatívnych a efektívnych fo-
riem, ktoré umožňujú uspo-
kojovanie potrieb seniorov, 
aktívne starnutie, ako aj me-
dzigeneračnú solidaritu.  
                                     – red- 

Kultúra je pre 
seniorov dôležitá  

(Dokončenie zo str. 10)
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Dňa 10. 6. 2021 som sa zúčastnila prezentá-
cie knihy ,,Posledná modrokamenská gróf-
ka” od autora PhDr. Jaroslava Hanka, ro-
dáka z Ružomberka. Dnes žije a tvorí v M.  
Kameni. Prezentácia sa uskutočnila v našej 
knižnici. Už samotný názov knihy a jej ob-
sah má snahu vykresliť atmosféru doby na 
prelome 19. a 20. storočia z pohľadu malé-
ho aristokratického sídla - zámku M. Ka-
meň, a tiež aj osobný život grófky Gabriely 
Almásyovej, rodenej Károlyiovej (1869-
1945). Sám autor v úvode knihy hovorí: 
,,Táto kniha má popularizačný charakter. 
Nemá ambíciu na vysoko vedeckej a vyčer-
pávajúcej úrovni obsiahnuť celú tému, a to 
aj napriek tomu, že sme pracovali s archív-
nymi prameňmi, dobovou literatúrou a 
striktne sme sa vyvarovali nepodloženým 
domnienkam.” Autor nás previedol veľmi 
erudovane každou kapitolou, za čo mu pat-
rí veľké ,,ďakujem.”
 Dňa 16. 6. 2021 sa v priestoroch knižnice 
uskutočnilo literárne popoludnie s regi-
onálnou spisovateľkou Annou Kolárovou 
Cielovou pod názvom ,,Po stopách života”. 
Tento názov mimochodom nesie aj jeden z 
jej románov. Toto podujatie bol vlastne 
moderovaný rozhovor so spisovateľkou, 
kde moderátorkou bola pracovníčka kniž-
nice - Anna Kubániová. Riaditeľka knižni-
ce Mgr. Zuzana Unzeitigová prítomných 
privítala a v krátkosti našu regionálnu 
spisovateľku predstavila. Skôr ako sama 
spisovateľka začala hovoriť o svojej lite-
rárnej tvorbe, uviedla video natočené z pre-
zentácií jej kníh. Moderátorka položila 
otázku, čo všetko obnáša príprava takých-
to prezentácií. Autorka porozprávala prí-
tomným o tom, že najprv si zvolí miest-
nosť, kde sa prezentácia bude konať, po-
tom si pripraví scenár akcie, tak aby koreš-
pondoval s danou knihou. A čo sa týka kul-
túrneho programu počas prezentácie, volí 
ho tak, aby bol pestrý a zaujímavý. Potom 
sa moderátorka pýtala na žánrové a 
druhové rozdelenie literárnej tvorby. V 
tomto prípade spisovateľka spomenula, že 
napísala 6 románov, 2 básnické zbierky, 
rozprávku, povesť, knihu k 770. výročiu 
obce Príbelce, náučnú knihu pre deti a tri 
zošity krátkej literárnej tvorby. Teda spolu 
12 kníh a 3 brožúrky. Moderátorka, ktorá 
pozná jej literárnu tvorbu, ju vyzvala, aby 
zhrnula významné charakteristické črty 
svojich románov. Odpoveď znela, že sú to 
vyjadrenia lásky vo všetkých jej podobách, 
ďalej sa v nich objavuje rozmer nábožen-
ský, sociálny a v neposlednom rade psycho-
logický. Nezabudla tiež podotknúť, že sa 
snaží písať romány tak, aby boli zaujímavé 
pre každú dospelú vekovú kategóriu a za-

tiaľ sa jej to aj darí, o čom svedčia aj krás-
ne odozvy na jej literárnu tvorbu. 
Predtým než moderátorka položila otázku 
o najnovšej literárnej tvorbe, nádherným 
hlasom precítene zaspievala a na gitare za-
hrala Mgr. Michaela Rydzoňová. Potom 
bol priestor na otázky, v ktorom sa prihlá-
sila o slovo Mgr. Martina Zdechovanová, 
ktorú autorka učila a úprimnými slovami 
ju zhodnotila ako učiteľku a človeka. Boli 
to krásne slová, ktoré vtlačili slzy do očí. 
Potom spisovateľka rozobrala svoju naj-
novšiu tvorbu, a to básnickú zbierku 
,,Nepokoj vážky”. Po nej si účastníci podu-
jatia vypočuli dojímavý prednes jednej 
básne z tejto zbierky s názvom ,,Konopné 
plátno” v podaní pani učiteľky Evy Šoóšo-
vej. Pred básňou a po nej zazneli tri ľudové 
piesne o konopách a plátne v podaní pani 
učiteľky Štefánii Selskej. Autorka v ďal-
šom vstupe spomenula svoje zošity krátkej 
literárnej tvorby s názvami: ,,Život je vzác-
ny Boží dar”, ,,Príhody roháča Lea a lienky 
Tei” a ,,Utrhnutí z reťaze”. Na poslednú 
otázku, čo pripravuje, dostali jej čitatelia 
odpoveď, že je to román ,,Ticho sa všade 
sprace”, z ktorého ukážky prečítali dve 
mladé učiteľky: Mgr. Hana Vozárová, a 
Mgr. Diana Cesnaková. Na záver za toto 
popoludnie poďakovala spisovateľke riadi-
teľka knižnice, samozrejme ďakovala aj 
sama autorka, a to jednak účinkujúcim a 
svojim verným čitateľom, a tiež účast-
níkom podujatia. Ďalej tiež Ing. Bibiane 
Ďurovovej, do ktorej kompetencie táto ak-
tivita patrila, za zostavenie veľmi pekného 
bibliografického letáka a potom aj všetkým 
pracovníčkam knižnice, ako aj technikovi 
Marekovi Veselému.
V knižnici sa 23. 6. 2021 konala aj ďalšia 
milá slávnosť pri príležitosti vydania pre-
kladov poviedok od Kálmana Mikszáta 
pod názvom ,,Hlas zvona rodnej dediny.” 
Preklady poviedok do slovenčiny urobila 
aktívna dôchodkyňa, bývalá pani učiteľka 
Eva Šoóšová. Knihu jej vydalo občianske 
združenie Spoločnosť A. H. Škultétyho vo 
V. Krtíši s finančnou podporou BBSK, 
Mesta V. Krtíš a OZ Priatelia histórie No-
vohradu. Nedá mi nespomenúť, že pred-
sedníčkou Výkonnej rady OZ spoločnosti 
A. H. Škultétyho je Mgr. Mária Hroncová, 
bývala profesorka a riaditeľka gymnázia 
vo V. Krtíši, ktorá 1. 8. oslávila svoje 
okrúhle jubileum, ku ktorému jej aj touto 
cestou blahoželám. Vďaka jej neúnavnej 
organizátorskej, tvorivej a duchovnej čin-
nosti sa uskutočnilo mnoho krásnych po-
dujatí, na niektorých som sa aj ja osobne 
zúčastnila. Škultétyho spoločnosť má na 

Leto bez dištančného priestoru
Tento titulok článku som si vybrala preto, že tohoročné vzdelávanie detí a mládeže diš-
tančnou formou znovu komplikovalo život a prácu tak pedagógom, ako aj deťom a ich 
rodičom. A rozhodne nenahradilo denné vyučovanie. Uzavretie krajiny - čo sa týka vzde-
lávania – malo určite dopad na všetky vekové kategórie. Opatrenia sa uvoľnili s pribúda-
júcim krásnym počasím, hlavne v júni až auguste.  Pribúdali letné aktivity. A tak dovoľte 
aj mne, milí čitatelia, zaspomínať si na niektoré aktivity, ktorých som sa osobne zúčastni-
la, prípadne som bola aj ich priamym prispievateľom. 

Vzácne stretnutie na zasadnutí odbočky 
Spolku slovenských spisovateľov v B. Bys-
trici s jubilantom Jurajom Sarvašom. 

Z prezentácie knihy poviedok Kálmana 
Mikszátha ,,Hlas zvona rodnej dediny” so 
slovenskými prekladmi Evy Šoóšovej, na 
foto autorka so spisovateľom PaedDr. Já-
nom Feketem. 

Literárne popoludnie  ,,Po stopách života” 
s A. Kolárovou Cielovou moderovala 
Anna Kubániová (vľavo). 

Spisovateľke Mgr. Anne Kollárovej Cielo-
vej sa po prezentácii knihy dostalo od jej 
bývalej žiačky Mgr. Martinky Zdechova-
novej krásneho vyznania. 

(Pokračovanie na str. 13) 
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svojom konte aj mnoho vydaných publiká-
cii, ba aj kníh, ku ktorým sa radí aj spomí-
naná kniha poviedok v preklade Evy Šoó-
šovej. Hneď v úvode prekladateľka píše: 
,,Kučeravý Ipeľ (tak ho nazval K. Miks-
záth) sa vybral do sveta z hlbín slovenských 
hôr. Kľukatí sa svojou kotlinou medzi 
dvoma štátmi, kým ho Dunaj nepojme do 
svojej náruče a jeho vody unáša ďalej a 
ďalej. K. Mikszáth, rodák zo Sklabinej, je 
tiež ako ten Ipeľ. Narodil sa v kraji, ktoré-
mu žehnala práca jeho predkov, zväčša 
boli evanjelickými farármi, dávno sa pomi-
nuli ako aj dedinka Turie pole, kde pôsobili 
viacerí z nich. Poznal a miloval ľudí na 
oboch brehoch tejto rieky, inšpirovali ho, 
písal o nich a pre nich.” Na tejto slávnosti 
sa prekladateľka vyznala so svojou láskou 
a obdivom k tomuto velikánovi a výnimoč-
nému človeku. Mgr. Hroncová vyzdvihla 
prácu Evy Šoóšovej ako divadelnej au-
torky, hlavne divadelných drám zinsce-
novaných na hrade M. Kameň, ktoré napí-
sala a väčšinu aj režírovala. Moderátorkou 
tohto podujatia bola PaedDr. Janka Kraj-
čiová. V programe vystúpili: Mgr. art. 
Cyril Páriš, prečítaním poviedky podľa 
vlastného výberu, Mária Kropáčová pred-
nesom minidrámy, napísanej podľa po-
viedky ,,Vdovstvo Žofky Timárovej”, ktorú 
interpretačne spracovala Eva Šoóšová a 
nakoniec aj Štefánia Selská s ľudovými 
piesňami, ktorými rozžiarila komunitnú 
miestnosť knižnice.
Zasadnutie odbočky Spolku slovenských 
spisovateľov (SSS) v B. Bystrici, ktorého 

som sa zúčastnila ako členka aj ja sa 
konalo 29. 6. 2021 v exteriéri Štátnej vedec-
kej knižnice, v átriu pod storočnými lipami. 
Nechcem tu písať o programe, ani o prího-
voroch, ale chcem upriamiť pozornosť na 
najstaršieho člena SSS tejto odbočky, čers-
tvého deväťdesiatnika, šíriteľa krásneho 
slova a národovca Juraja Sarvaša (herec, 
recitátor a vysokoškolský pedagóg). Aj na 
tomto zasadnutí odbočky SSS nás očaril 
svojim excelentným prednesom, ako aj 
predstavením knihy od Zuzany Budinskej 
a kolektívu - ,,Juraj Sarvaš 90”. Pred-
stavenstvo SSS mu 3. 6. tohto roku udelilo 
cenu za celoživotné dielo. Ja sa pripájam 
tiež a maestrovi srdečne blahoželám k jeho 
významnému jubileu, nech ešte veľa rokov 
nás potešuje svojim krásnym prednesom. 
Nech mu Pán Boh žehná.
Počas letných prázdnin sa to len tak hemži-
lo detskými tábormi, ktoré niesli rôzne náz-
vy a organizovali ich školy, knižnice, cirkvi, 
občianske združenia, atď. Aj Hontiansko – 
novohradská knižnica (HNK) vo V. Krtíši 
pripravila dva turnusy táborov pod náz-
vom Prázdninové bádanie. Podujatia z ve-
rejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia a mali naozaj široký záber. V rámci 
tematických výchovno-vzdelávacích aktivít 
som bola pozvaná aj ja do Príbeliec, kde sa 
deti zoznámili s kultúrnymi pamiatkami 
obce, evanjelickým a. v. kostolom, dreve-

nou zvonicou, či kaštieľom, kúriou rodiny 
Laskáryovcov. Ďalej spoznali významné 
osobnosti Príbeliec, akými boli Ján Čaplo-
vič, Viliam Pauliny-Tóth, Janko Kráľ, Ján 
Alexander Rotarides a Daniel Petian. V 
rámci bádania hľadali žraločie zuby v pies-
kovej bani, ktorá, žiaľ, nemá štatút ochra-
ny. HNK V. Krtíš 15. 7. zorganizovala inte-
raktívne dopoludnie v kaštieli I. Mádacha v 
D.  Strehovej pod názvom ,,Po stopách 
tragédie človeka.” Výklad a komentovanú 
prehliadku urobila Mgr. Dana Veselovská. 
Prvá časť expozície v kaštieli Madáchovcov 
prezentuje život a prostredie, v ktorom 
vznikla ,,Tragédia človeka”, dielo celosveto-
vého literárneho významu. Druhá časť vyz-
dvihuje najdôležitejšie myšlienky zo všet-
kých 15 obrazov Madáchovho diela a náv-
števník, stotožnením sa s Adamom, ktorý 
zosobňuje ľudstvo, sa môže zamyslieť nad 
vlastným bytím. 
Dňa 17. 8. 2021 som bola pozvaná Mgr. Ev-
kou Štefanidesovou na ZŠ s MŠ do M. Ka-
meňa, kde začínala Letná škola Gaštanko. 
Pekným slovom ma privítala a predstavila 
žiakom riaditeľka školy RNDr. Angelika 
Adamová. V prvej časti som rozprávala de-
ťom o svojej tvorbe, s dôrazom na knihy 
pre deti, či v spojitosti s ľudovou kultúrou. 
Druhá časť výkladu bola zameraná na kul-
túrne dedičstvo, ako nepretržité preberanie 
hodnôt z generácie na generáciu. Ďalej na 
rozdelenie tradičnej kultúry na materiálnu 
a duchovnú. 

Účastníci letného táboru „Prázdninové bádanie“ v areáli príbel-
ského evanjelického kostola počúvajú výklad spisovateľky.

Účastníci literárneho popoludnia ,,Po stopách života” s regionál-
nou spisovateľkou A. Kolárovou Cielovou. 

Beseda so spisovateľkou v rámci Letnej školy Gaštanko na ZŠ 
a MŠ v M. Kameni. 

z pera regionálnej spisovateľky 
(Dokončenie zo str. 12)
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Nový školský rok bude mať čoskoro za sebou prvú desatinu. Čas nezastavíme, ale v 
spomienkach sa vieme vrátiť do minulosti. Žiaci ešte spomínajú na rôzne letné tábory, 
študenti na svoje letné lásky, spomínajú aj dospelí na krásne zážitky so svojimi rodinami, 
ale i seniori na svoje deti a vnúčatá, ktoré zahriali ich srdcia svojou láskou a pozornosťou. 

- Mgr. ANNA KOLLÁROVÁ CIELOVÁ - 
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Ľudia vo veku si zaslúžia krajší, pohodlnejší     
Zaslúžený starobný dôchodok je to, 
na čo sa mnoho ľudí roky teší, ale 
keď zrazu ostanú doma a niet sa kam 
ponáhľať, prichádzajú na to, že v ko-
lektíve iných ľudí im bolo predsa len 
lepšie a veselšie. O to, aby jeseň života  
nebola clivá, ale pestrá a aktívna, sa 
starajú viaceré spoločenské organizá-
cie. Jednou z najväčších stavovských 
organizácií pre seniorov je Jednota 
dôchodcov na Slovensku (ďalej len 
JDS), ktorá sa prehupla cez svoju 
tridsiatku. Slávnostné zasadnutie 
Okresnej rady JDS sa malo konať 
minulý rok, ale kvôli protipandemic-
kým opatreniam sa mohlo uskutočniť 
len tento rok, 8. septembra. Jeho 
predsedníčka Mgr. Mária Hroncová s 
o to väčšou radosťou privítala všet-
kých prítomných pozvaných hostí – 
predsedov ZO v okrese, členov, rodin-
ných príslušníkov a účinkujúcich. 
,,Tridsiatka v živote človeka ešte ani 
nie je významným jubileom, skôr sú 
to roky dospelosti, plné výziev, rozletu 
i možných úspechov“,  týmito slovami 
začala Mgr. M. Hroncová podrobnú 
bilanciu tejto pre seniorov dôležitej 
organizácie a pokračovala: 
,,Naša tridsiatka v JDS je potvr-
dením, že tí, čo stáli pri jej zrode, uro-
bili dobrý krok a položili základy ži-
votaschopného spoločenstva. Žiaľ, s 
mnohými zakladajúcimi členmi JDS 
sa už nemožno stretnúť. Môžeme si 
len pripomenúť ich mená, priblížiť 
začiatky nášho občianskeho združe-
nia a vďaka súčasnému stavu tešiť sa 
z jeho rozvíjajúcej súčasnosti. Okrúh-
le výročia sú vhodnou príležitosťou 
na spomínanie a rekapituláciu. Za-
čínalo sa teda na „zelenej lúke“, bez 
finančných prostriedkov, bez priesto-
rov, bez funkcionárskeho kádra, bez 
skúseností a pomoci. Mesiac po Než-
nej revolúcii, bol v dennej tlači uverej-
nený článok od Ing. Ladislava Sedlá-
ra, CSc., pod názvom „Tvorí sa 
jednota dôchodcov“ a v januári sa už 
konalo zakladajúce valné zhromaž-
denie. JDS sa podujala na ochranu 
záujmov a zabezpečenie potrieb star-
ších občanov SR bez ohľadu na ich 
politickú príslušnosť, náboženské 
presvedčenie a národnostnú prísluš-
nosť. 
JDS od roku 2008 začala intenzívne 
spolupracovať s Radou vlády SR pre 
seniorov a organizácia bola iniciátor-
kou, aby takýto orgán vznikol. Naša 
činnosť bola a je pestrá, slúžiaca dô-
chodcom. Nie je ešte všetko ako si 
predstavujeme. Za mimoriadne cen-
nú považujeme našu prácu v legis-
latívnej oblasti - najmä sociálnej a 
zdravotnej. Z výsledkov uvádzam as-
poň presnejšie valorizačné pravidlá, 

POKROK

 Ing. Emil Šiška 

 Mária Faybíková  

 Ing. Jozef Fukáč  

Mgr. Mária Hroncová s medailou,
 ktorú jej za celoživotné dielo 

a nedávne životné jubileum
 udelilo Ústredie JDS.  

 Margita Gajdošíková  

 Za Emíliu Vredíkovú  
 in memoriam prevzdal  
 ocenenie syn Ivan.  

 Ocenení členovia mestského a okresného výboru JDS V. Krtíš  
 (zľava): Irena Svitáčová, Anna Backová, Irena Šestáková, JUDr. Viera Ďurovová,  
Jozef Szantó, Anna Farkašová, Oľga Rebrošová a Mária Findrová.  

 Predsedníčka OR JDS Mgr. M. Hroncová s ocenenými  
 predsedami ZO v okrese: ( zľava) J. Trebula, Mgr. M. Ferancová, 
 A. Kiškováčová, A. Veselá, J. Bednářová,  Mgr. A. Horváthová, 
 A. Petrovkinová a A. Turanová. 
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vdovecké dôchodky, vianočné 
príspevky, zrušenie poplatkov u 
lekára a za pobyt v nemocnici, 
nárast výšky dôchodkov u 
starodôchodcov, tzv. trinásty 
dôchodok. Vo viacerých mes-
tách môžu využívať zľavy na 
MHD, mnohé divadlá, múzeá 
poskytli zľavy pre dôchodcov. 
Treba konštatovať, že najväčšia 
ústretovosť zo strany sa-
mospráv aj poslaneckých zbo-
rov smerom k seniorom sa 
uskutočňuje v podpore 
zriadených denných cen-
tier aj ďalších sociálnych 
zariadení a služieb. Sme-
rom k organizáciám JDS 
vychádzajú v ústrety for-
mou finančnej dotácie na 
základe predložených pro-
jektov. Čaká nás však ešte 
veľa, aby slovenskí dôchod-
covia boli úplne spokojní, 
aj keď istý pokrok určite 
nastal. JDS venuje veľkú 
pozornosť pestrej činnosti 
v oblasti vzdelávania, turis-
tiky, športu i v umeleckých 
aktivitách. V oblasti skva-
litňovania života seniorov 
treba vysoko vyzdvihnúť, 
že od roku 2014 začalo 
platiť opatrenie Vlády SR 
o cestovaní zdarma vla-
kovou dopravou. Osobitnou 
kapitolou obľúbených podujatí 
sa stali týždenné rekreačno-
liečebné pobyty od roku 2005. 
V období od roku 2005 do roku 
2020 bolo uskutočnených 29 
977 pobytov za 2 mil. 31 tisíc 
EUR štátnych dotácií. Pomerne 
dobrá spolupráca s obcami fun-
guje pri organizovaní rôznych 
kultúrnych, športových, osveto-
vých i zábavných podujatí. Naj-
početnejším kultúrno - spolo-
čenským podujatím, ktoré si už 
vytvorilo tradíciu, je stretnutie 
seniorov pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším. V mnohých 
prípadoch bývajú práve seniori 
- členovia JDS iniciátormi po-
dujatí miestneho či regionálne-
ho významu. V spolupráci zo 
samosprávnymi orgánmi orga-
nizujú podujatia na oživenie 
ľudových a národných tradícií. 
V každom kraji, okrese SR 
pracujú folklórne, spevácke, ta-
nečné aj hudobné skupiny. 
Značnej obľube sa tešia gas-
tronomické súťaže, napríklad 
varenie guľášu, kapustnice, pe-
čenie šišiek, medovníkov a pod, 
ochutnávka vín a pod. Za 30 

rokov veľmi úspešne pokračuje 
tradícia celoslovenských podu-
jatí: Celoslovenské športové 
hry a Memoriál RNDr. K. Vaj-
norského, Celoslovenská pre-
hliadka speváckych súborov, 
Zlaté ruky – celoslovenská pre-
hliadka umeleckej a remeselnej 
tvorivosti seniorov, Prehliadka 
v umeleckom prednese poézie a 
prózy a vlastnej literárnej tvor-
by seniorov, Zimné športové 

hry seniorov. K aktívnym 
dlhodobým formám v živote 
seniorov patrí čoraz viac po-
treba celoživotného vzdeláva-
nia. Práve JDS iniciovala zá-
klady „Univerzity tretieho ve-
ku“. K pravidelnej každoročnej 
činnosti ZO patria tematické 
prednášky, zamerané hlavne na 
zdravotnú, právnu a sociálnu 
osvetu. Do ich organizovania sa 
ochotne zapájajú obecné úrady, 
polícia a zdravotníctvo v nad-
väznosti na aktuálne projekty 
prevencie vyhlásené príslušný-
mi ministerstvami. 
V oblasti osvety a kultúry majú 
svoju nezastupiteľnú úlohu 
masmédiá. Možno s uspo-
kojením konštatovať, že viace-
ré denníky a týždenníky (napr. 
Pravda, Hospodárske noviny, 
regionálna tlač, u nás Pokrok) 
venujú pozornosť sociálnej 
agende, zameranej na seniorov. 
V čase karanténnych opatrení 
sa stali v mnohých ohľadoch 
jediným z mála dostupných 
osvetových a informačných 
prostriedkov. Iba menší pries-
tor venujú seniorskej agende 
rozhlasové a televízne stanice. 

Svetlou výnimkou je relácia 
Generácia na TV2. Vlastný 
časopis JDS „Tretí vek“ , ktorý 
práve napĺňa svoj 25. ročník 
sporadicky prináša množstvo 
informácií o činnosti organizá-
cií JDS, organizačných úlo-
hách, vážnych celospoločen-
ských témach, ale aj odborné 
informácie so sociálnou, práv-
nou a zdravotníckou temati-
kou. Vďaka účelovej dotácie z 

MPSVaR SR vychádza 
v náklade, ktorý pokrý-
va všetky ZO JDS a do-
stávajú ho zadarmo.  V 
roku 2019 sa uvádza 
aktuálny stav členskej 
základne 102 794 čle-
nov združených do 1 
607 základných organi-
zácií. A práve preto 
JDS na Slovensku, ako 
počtom najväčšiemu 
občianskemu združeniu 
seniorov v Slovenskej 
republike, stále pri-
slúcha úloha ochrany 
práv, záujmov a zabez-
pečenia potrieb starších 
občanov SR bez 
ohľadu na ich politickú 
príslušnosť, nábožen-
ské presvedčenie a 
národnostnú prísluš-

nosť, ako to deklarovali pred 
30 rokmi jej zakladatelia. Je to 
dôležitá aktuálna požiadavka 
dňa aj výzva do ďalšej, práve 
sa otvárajúcej desiatky rokov.“  
Po zhrnutí práce od vzniku 
JDS nastalo oceňovanie za-
kladajúcich a zaslúžilých členov 
okresnej rady, u niektorých 
žiaľ, už in memoriam. JDS ak-
tívne pracuje hlavne vďaka 
svojej predsedníčke Mgr. M. 
Hroncovej, ktorej prácu ocenilo 
Ústredie JDS a pri príležitosti 
jej významného životného jubi-

lea jej udelilo medailu, ktorú jej 
odovzdala PaedDr. Jana Kraj-
čiová, moderátorka tohto za-
sadnutia.  
Za aktívnu prácu získali diplo-
my predsedníčky a predseda 
ZO Ján Trebula, Mgr. Mária 
Ferancová, Anna Kiškováčová, 
Ľubica Bartošová, Anna Veselá, 
Jarmila Bednářová, Mgr. Anna 
Horváthová, Anna Petrovki-
nová, Anna Turanová. Ocenení 
boli členovia okresného a mest-
ského výboru darčekmi a diplo-
mami. Diplom si prevzali Jozef 
Szantó a Anna Farkašová. Dar-
čeky dostali: JUDr. Viera Ďuro-
vová, Irena Šestáková, Irena 
Svitáčová, Anna Backová, 
Magda Grančayová, Anna 
Balogová, Oľga Rebrošová, 
Mária Findrová, Ján Andrášik, 
Marta Maťugová. Pamätným 
listom, diplomami a darčekmi  
boli ocenené inštitúcie, ktoré 
spolupracujú s JDS: za Mesto 
V. Krtíš – Ing. Milan Šiška, ve-
dúci OSVŠKŠ, Mgr. Zuzana 
Unzeitigová, riaditeľka HNK V. 
Krtíš a metodička tejto knižni-
ce Mgr. Danka Šagiová, Mgr. 
Art. Cyril Páriš, riaditeľ HIOS  
V. Krtíš. Plakety a darčeky do-
stali zakladajúci členovia JDS v 
okrese v roku 1993 a dlhoroční 
funkcionári: 
Emília Vredíková in memo-
riam, Anežka Černochová in 
memoriam, Ing. Ján Jan-
kových in memoriam. Osobne 
alebo v zastúpení si prevzali: 
Ing. Emil Šiška, Ing. Jozef  Fu-
káč, Mária Faybíková, Margita 
Gajdošíková, Mária Gőmoryo-
vá, Alexander Cservócs, Mgr. 
Marta Balážová, MUDr. Bože-
na  Tvrdá. 

       ale zároveň aj aktívnejší život 

Predsedníčka JDS Mgr. M. Hroncová na záver slávnostného zasad-
nutia poďakovala všetkým prítomným za účasť a za pomoc dono-
rom: BBSK za schválenie projektu v roku 2020 aj 2021 a poskytnu-
tie finančných prostriedkov na nákup darčekov, vyhotovenie 
plakiet, ozvučenie a moderovanie.  Prezidentke Fóra pre pomoc 
starším Ľubici Gálisovej a Mgr. Zuzane Kaňuchovej z firmy Hen-
kel Slovensko, spol. s. r. o. za mydlá, Jedálni  Novohrad Janke 
Mikulášovej, ZUŠ V. Krtíš a ZUŠ M. Kameň za milý kultúrny pro-
gram – K. Takáčovi, L. Takáčovej a Mgr. Art.  S. Svákusovej. Já-
novi Trebulovi za ozvučenie, PaedDr. J. Krajčiovej za moderovanie 
a M. Kropáčovej za prednes básne a týždenníku POKROK, ako 
mediálnemu partnerovi. 
Po prevzatí ocenení ostali prítomní pri chutnom občerstvení v druž-
nej debate, spomínaní ale aj plánovaní, čo by ešte mohli pre senio-
rov v budúcnosti urobiť, pretože keď príde ,,tretí vek“ je dobre, 
keď človek neostáva sám. – Text a foto: - R. HORNÁČEKOVÁ - 
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Podujatie finančne podporil 

S JDS aktívne spolupracujú mesto aj kniž-
nica - na foto zľava Ing. Milan Šiška, Mgr. 
Zuzana Unzeitigová a Mgr. Danka Šagiová. 
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Z V. Krtíša sme odchádzali 10. 
9. v skorých ranných hodinách 
do Banskej Štiavnice a pokra-
čovali sme autobusom  až pria-
mo na miesto stretnutia  ban-
ských miest a obcí v meste 
Most. Z V. Krtíša sme sa ho zú-
častnili traja členovia cechu – 
Anton Lekýr, Jozef Szantó a 
Vladimír Berky. Po príchode 
do mesta Most sa uskutočnila 
registrácia účastníkov poduja-
tia, následne sme sa ubytovali a 

vo večerných hodinách sa usku-
točnilo slávnostné otvorenie 
stretnutia. Privítal nás primá-
tor mesta, a tiež generálny ria-
diteľ Severočeských  baní  a 
oboznámili nás o histórii a 
súčasnosti existujúcej ťažby 
hnedého uhlia pre potreby 
energetiky teplárenských 
elektrární, ale aj pre maloodbe-
rateľov. Ťažba v tomto regióne 
sa začala v roku 1917, ale veľká 
energetická ťažba sa začala 
zhruba pred štvrťstoročím na 
Důl Bílina s ťažbou zhruba 10 
miliónov ton ročne a na Důl Tu-
šimice s ťažbou 12 miliónov ton 
ročne. S touto ťažbou počítajú 
až do roku 2050. 

Návšteva Mostu v nás zanechala dojem  

Členovia nášho cechu A. Lekýr, J. Szantó a V. Berky v sláv-
nostnom sprievode so štandardou Baníckeho cechu Dolina .

V dňoch 10. až 12. 9. 2021 sa uskutočnilo stretnutie baníckych miest a obcí v meste Most v 
Českej republike. Na pozvanie českých baníckych cechov sa zúčastnili aj cechy sloven-
ských miest a obcí, medzi  ktoré patrí aj Banícky cech Dolina Veľký Krtíš. Zo Slovenska sa 
okrem nás zúčastnili banícke cechy Nová Baňa, Prievidza a Pezinok. 

(Pokračovanie na str.17)

Vedenie obce Želovce sa roz-
hodlo, že pre svojich seniorov 
pripraví seniorský Retro candr 
bál. Ako nám povedal starosta 
obce Štefan Rimaj, pôvodným 
plánom bolo, že toto podujatie 
sa uskutoční až v októbri, pri 
príležitosti mesiaca úcty k star-
ším. „Vzhľadom na vývoj pan-
demickej situácie sme podujatie 
ale zorganizovali napokon skôr, 
pretože sme mali obavy,“ hovo-
rí starosta. A prečo sa pre senio-
rov pripravilo práve takéto 
podujatie? „Keď sme s Katkou 
Samsonovou, vedúcou Reštau-
rácie Fontána začali toto podu-
jatie pripravovať, premýšľali 
sme o tom, ako ho ozvláštniť, 
urobiť ho iným ako bežné stret-
nutie dôchodcov. Napadla nám 
myšlienka, že by sme sa mohli 
vrátiť do minulých čias a tento 
tzv. retro candr bál sme pripra-
vili v retro štýle – tzn. v štýle 
60., 70. a 80. rokov roky minu-
lého storočia,“ vysvetlil nám Š. 
Rimaj. Aby plány nezostali len 

na papieri a v názve, v duchu 
minulých rokov bola vyzdobe-
ná aj reštaurácia, rovnako tak 
čašníčky boli oblečené tak, ako 
ich predchodkyne pred niekoľ-
kými rokmi. Atmosféru konca 
minulého storočia, samozrejme, 
dotvorili aj šaty, v ktorých prišli 
hostia. Tí mali vstup zadarmo. 
„Ľudí sme vyzvali, aby pokiaľ 
nájdu v skriniach staršie veci, 
že ich oprášili. Rovnako tak aj 
večera pozostávala z falošného 
šalátu a fašírky, čo bývalo na tú 
dobu typické jedlo. Na stoloch 

tiež nechýbali červené kara-
fiáty,“ opisuje starosta Želoviec, 
ktorý do mozaiky prispel aj 
sám spolu s manželkou – obaja 
prišli oblečení v krojoch, ktoré 
im požičala Lýdia Takáčová. Tá 
sa so svojimi zverencami z FS 
Krtíšan a DFS Krtíšanček po-
starala o zložky kultúrneho 
programu. Okrem nich, prí-
tomných zabavili aj obľúbení 
ľudoví rozprávači Ďurko 
Matiaš a Marka Kropáčová a 
spevák a hudobník Kornel 
Bobál. 

„Počas voľnej zábavy, od prvé-
ho tanečného kola až po posled-
né, ktoré končilo takmer hodi-
nu po polnoci, ukázali želovskí 
seniori mladého ducha a na 
parkete sa vykrúcali akoby 
mali o 30 či 40 rokov menej,“ 
uzavrel starosta Želoviec Štefan 
Rimaj.
Ako ešte doplnil, toto podujatie 
napriek zhoršujúcej sa pan-
demickej situácii nebolo v obec-
nej reštaurácii poslednou ak-
ciou – v piatok po retro candr 
bále privítala reštaurácia mi-
lovníkov kočovného kina a na-
sledujci deň aj Šaša Jaša, ktorý 
prišiel urobiť krajší deň tým 
najmenším Želovčanom.

Želovská Fontána zastrešila Retro candr bál 
Väčších obecných podujatí bolo tento rok v našom okrese menej ako v minulosti, a to z po-
chopiteľných dôvodov. Mnohé obce ale nechceli svojim občanom zostať nič dlžné a vymýš-
ľali, ako by sa mohli spoločne stretnúť a zabaviť. 

-ŠK, FOTO: LADISLAV NAGY-

Príloha týždenníka POKROK - SENIORI SÚ NOSITEĽMI SKÚSENOSTÍ, TRADÍCIÍ A KULTÚRY 
vyšla s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

POKROK
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Ak nazrieme do histórie tejto 
malebnej obce, tak sa do-
zvedáme, že podstatný vplyv 
na jej rast a život mali nemec-
kí baníci, ktorí takmer pred 
800 rokmi začali ťažiť želez-
nú rudu. Rudu ťažili od-
streľovaním a vŕtaním. Za-
starané spôsoby ťažby pokra-
čovali do sedemdesiatych ro-
kov minulého storočia, keď v 
obci vznikol závod na spraco-
vanie sideritu. Podľa tohto 
minerálu, z ktorého získavali 
železo, nazvali v roku 1975 aj 
závod Siderit, ktorý zamest-
nával poldruha tisíca ľudí. 
Pri spracovávaní sideritu 
vznikalo  prašné prostredie, v 
ktorom sa nachádzalo množ-
stvo škodlivín. Mnoho baníkov 
aj napriek tomu, že používali 
ochranné prostriedky, trpelo 
rôznymi nádorovými choroba-
mi.  

Ocenení Ján Ziman 
(in memoriam)

 i Ján Suja 
Trináste stretnutie banských 
miest a obcí Slovenska bolo 
spojené aj s oslavami Dňa obce. 
Súčasťou podujatia bolo aj od-
halenie pamätníka na budove 
Obecného úradu v Kobeliaro-
ve, ktoré leží štyri kilometre od 
Nižnej Slanej. Pamätník bol od-
halený zakladajúcemu členovi 
baníckych spolkov Slovenska 

JUDr. Dušanovi Vilímovi, pra-
covníkovi ministerstva hospo-
dárstva, ktorý sa nemalou 
mierou pričinil o zachovanie 

montánneho dedičstva a orga-
nizovania stretnutia banských 
miest a obcí Slovenska. Po tom-
to pietnom akte sme sa zúčast-
nili ekumenickej bohoslužby v 
evanjelickom chráme božom, 
kde sa konalo aj odovzdanie a 
ocenenie rádu Svätej Barbory. 
Ocenený bol aj náš bývalý člen 
Ján Ziman, ktorý sa už, bohu-
žiaľ, tohto významného aktu 
nedožil. Vyznamenanie prevzal 
in memoriam jeho syn, Ján Zi-
man.
Po bohoslužbách nasledoval 
slávnostný sprievod dedinou do 
centra obce, kde sa konal kul-
túrny program, súčasťou kto-
rého bol aj slávnostný akt odo-
vzdávania vyznamenaní za-
slúžilým členom baníckych ce-
chov. Medzi vyznamenanými 
bol aj zakladajúci člen nášho 

Nižná Slaná, malá dedina s 1200 obyvateľmi na Gemeri, ktorá má bohatú banícku a kultúr-
nu tradíciu, privítala v sobotu 4. septembra 2021 takmer 450 účastníkov 13. stretnutia ban-
ských miest a obcí Slovenska. Medzi nimi bolo aj osemnásť členov nášho baníckeho cechu 
Dolina. Pekné slnečné počasie, nádherná okolitá príroda a bohatý kultúrny program bol 
zárukou úspechu tohto významného podujatia. 

Stretli sme sa s kolegami v Nižnej Slanej

baníckeho cechu, dlhoročný 
funkcionár - Ján Suja. Za svoju 
prácu v našom cechu obdržal 
čestný odznak ministerstva hos-
podárstva. V kultúrnom prog-
rame vystúpili banícky spevác-
ky súbor z Banskej Štiavnice a 
folklórne skupiny z okolia. O 
dobrú náladu sa aj postaral 
Nácko z B. Štiavnice, ako aj 
domáca hudobná skupina. Pro-
gram bol ukončený slávnost-
ným  šachtágom.
Ak mám vyhodnotiť tohoročné 
stretnutie,  musím vzdať vďaku 
domácim organizátorom, ktorí 
sa svojej úlohy organizovania 
takého významného podujatia 
zhostili na jednotku. Stretnutia 
priateľov medzi jednotlivými 
členmi baníckych cechov pre-
biehali v srdečnej atmosfére 
možno aj preto, že vlaňajšie 
stretnutie sa kvôli karanténe ne-
uskutočnilo. V dobrej nálade a s 
dobrým pocitom sme sa vo ve-
černých hodinách vrátili domov.

– Za banícky cech Dolina 
ĽUBOMÍR GALLO -

Vyznamenaný Ján Suja.

V sprievode nechýbali členovia nášho cechu. 

Moderátorka nás potom obo-
známila s programom poduja-
tia na nasledujúce dni. V sobotu 
pokračovalo slávnostné privíta-
nie primátora v priestoroch 
Hotela Cascade, kde nechýbali 
chutné raňajky  a boli sme obo-
známení s pripravujúcim sa 
sprievodom na 1. námestí  pred 
budovou  magistrátu.  
Počas sprievodu pred kultúr-
nym domom Repre bol odha-
lený pamätník baníkov, ktorí 
zahynuli pri banských ne-
šťastiach. Potom sa sprievod 
vrátil späť na Prvé námestie 
kde prebiehal banícky ceremo-
niál s príhovorom primátora 
mesta, generálneho riaditeľa 

SD a zástupcami štátu a vlády 
ČR. Nasledovalo stužkovanie 
účastníkov cechov a odovzda-
nie plakety, zástavy a ohňa Svä-
tej Barbory pre stretnutie v bu-
dúcom roku z rúk primátora 
Mostu do rúk primátora Kut-
nej Hory. Po tomto ceremoniáli 
nasledoval slávnostný obed a 
po ňom odovzdávanie cien Čes-
kého permona v Mestskom di-
vadle v Mostě. V poobedňajších 
hodinách bol program na 
dvoch pódiách na námestí spo-
jený s exkurziami  na Hlavnej 
banskej stanici  Most, v Kostole 
Nanebovzatí Panny Márie, v 
Podkrušnohorskom technickom 
múzeum a prechádzkou pri  
jazere, ktoré je umelo vytvore-

né pre účely rekreácie po ťažbe 
uhlia. My sme si vybrali tech-
nické múzeum, kde sú vystave-
né stroje, výstuže a doprava pri 
ťažbe uhlia. 
Po návrate na námestie pokra-
čoval program, nechýbali chut-
né špeciality a dobrá nálada 
medzi účastníkmi cechov Slo-
venska, Čiech a iných zahranič-
ných účastníkov. 
Boli sme milo prekvapení, že 
sme sa stretli aj s rodákmi zo 
Slovenska, ktorí tam odišli za 
prácou. V nedeľu  sme sa zú-
častnili exkurzie v Kostole Na-
nebovzatia Panny Márie, ktorý 
v roku 1975 bol premiestnený 
zo starého mesta Most na nové 
miesto, kde sa už neťažilo. 

Sprievodca nás oboznámil s 
náročným priebehom prác pre-
sunu, ktoré trvali 7 rokov a sa-
motný presun bol v dĺžke 841,1 
m a za 1 minútu mohli kostol 
presunúť o dva centimetre.  Pre 
zaujímavosť - tento kostol má 
výšku 31, šírku 30 dĺžku 64 
metrov a bol postavený v 16. 
storočí, preto ho chceli zacho-
vať ako kultúrnu pamiatku. 
Po prehliadke tohto kostola 
sme sa vracali späť na Sloven-
sko. Z tohto stretnutia sme si 
odniesli bohaté spomienky a te-
šíme sa na ďalšie stretnutia tak 
v Českej republike, ako aj u nás 
na Slovensku. 
S pozdravom Zdar Boh!  
          - ANTON LEKÝR- 

(Dokončenie zo str. 16)

Vyznamenanie za svojho otca 
Jána Zimana in memoriam 
prevzal jeho syn Ján. 
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Môžete robiť čokoľvek, nič 
nepôjde podľa vašich pred-
stáv, tobôž nie, ak budete 
tlačiť na termíny a dátumy. 
Otvára sa priestor, kde by ste 
veci mali prijímať tak, ako ich 
sám život prinesie, plus pridať 
kvapku improvizácie. O čo 
viac budete po niečom zištne 
túžiť, o to viac sa bude naplne-
nie tejto túžby od vás vzďaľo-
vať. Príliš racionálne rozmýš-
ľanie vám tiež neprospeje, 
preto k improvizácii pripojte 
intuíciu, teda váš vnútorný 
hlas, ktorý musí na vás do-
slova kričať, aby ste ho aspoň 
vypočuli. Máte pocit, že čo si 
neurobíte sami, tak nemáte. 
Niekedy stačí len poprosiť o 
pomoc a verte, že budete vypo-
čutí. 

Vaša namrzenosť, odutosť a 
vnútorný pocit nevpratania sa 
do kože bude rapídne stúpať a 
nafukovať sa do väčších roz-
merov a to do takej miery, že 
vám prasknú nervy. Budete po-
dráždene reagovať na všetko a 
na všetkých, ešte aj nevinné 
otázky vás budú rozčuľovať.    
Uvedomte si, že sa za tým 
ukrýva vaša nespokojnosť a 
práve preto by ste si ju nemali 
ventilovať na nevinných ľu-
ďoch. Túžili ste po zmene a te-
raz, keď vám klope na dvere, 
tak sa tvárite, že ju nepočujete, 
ale pokojne jej otvorte. Pre vás 
je akýkoľvek posun obrov-
ským prínosom, drží vás v 
akomsi euforickom stave, ktorý 
potrebujete k skvelým výko-
nom. 

Ani vy nebudete oplývať do-
brou náladou, čo je na škodu, 
pretože vám to zahmlí pohľad 
na reálny svet, ktorý má pre vás 
pripravené samé dobré veci. Ak 
sa nepoddáte svojim vlastným 
negatívnym emóciam, môžete 
sa tešiť na skvelé správy sú-
visiace s prácou a hlavne s 
láskou. Keď budete v pohode, je 
veľká pravdepodobnosť, že aj 
ľudia okolo vás budú na tom 
rovnako a o to viac vás budú 
obsypávať pozornosťou, chvá-
lami a partneri aj veľkým 
priehrštím úprimnej lásky. Vy-
varujte sa pokušeniam a vzťa-
hom, ktoré by sa postarali o 
uviaznutie v šialenom troju-
holníku, ste príliš rozumní na 
to, aby ste podľahli mámeniu 
fyzických zvodov. 

Láska, slovo ľubozvučné a ešte 
viac hrejivé, pokiaľ ju prežívate. 
A presne tam sa ocitnete, zadaní 
prehĺbia tento cit, nezadaní ho 
nájdu. Prejavujte svoje city a 
emócie každému človeku, na 
ktorom vám záleží, ani len netu-
šíte, ako ho môžete vďaka tým-
to prejavom povzbudiť, posilniť 
a prebrať k životu. Počas tohto 
týždňa budete žať nielen to, čo 
ste zasiali, ale aj o niečo viac, 
berte to ako nejaké zadosťuči-
nenie a kompenzáciu za peripe-
tie a pletky, v ktorých ste sa tr-
mácali o niečo dlhšie obdobie, 
než bolo potrebné. Mimo toho si 
trochu viac zabojujete s nepraj-
nosťou, závisťou a ohováraním, 
nedávajte tomu žiadnu váhu, 
pousmejte sa nad tým, a ani ná-
znakom nedajte na sebe znať, 
že vás to zraňuje. 

 
Šantivá nálada sa u vás zmrazí 
okolo štvrtku, tu nastane veľký 
zlom a vy vpustíte do svojho ži-
vota o niečo väčší chaos, ktorý 
vám narobí neporiadok ešte aj 
v tom, v čom ste mali poriadok 
a jasno. Na niečo to ale bude 
dobré, môžete začať znovu v 
sebe a okolo seba upratovať, 
čím veľa nového objavíte. Ne-
mali by ste vzlietať do príliš vy-
sokých výšin, skreslí sa váš po-
hľad na reálnu veľkosť a váhu 
záležitostí a v prípade, že by ste 
chytili balans, dopad by bol 
tvrdý, preto bude pre vás istej-
šia pevná zem pod nohami. Va-
še rozhodovanie sa medzi 
podobnými situáciami nebude 
ľahké, akoby ste vyberali me-
dzi čiernou a čiernou len v 
iných odtieňoch.

Všetky svoje neduhy držte pod 
kontrolou, tento týždeň budú 
vami lomcovať o niečo viac než 
inokedy (závislosti všetkého 
druhu a rázu). Ak sa neovlád-
nete, urobí vám to poriadnu 
spúšť a to nielen v práci, ale aj 
v súkromných kuloároch. Neo-
vládnutím a nezvládnutím situ-
ácií si môžete poriadne naštr-
biť medziľudské  a hlavne par-
tnerské vzťahy. Voľte svoje 
slová uvážlivo. Vaša opanta-
nosť nejakými, povedzme si 
pravdu, nereálnymi víziami, 
vás iba vyčerpáva, zbavte sa 
ich a nesnívajte s otvorenými 
očami a ústami, ráta sa, samo-
zrejme, vyslovene tento týždeň, 
kde vám to pôjde na škodu a 
na úkor energie, ktorú budete 
potrebovať. 

Majte otvorené srdce vždy, 
všade a pre všetkých, pomôžte 
starším, nezabezpečeným a 
zlomeným ľuďom. Máte tú 
moc pomôcť tam, kde zlyhal 
nielen ľudský faktor, ale aj sa-
motná vôľa a viera v niečo lep-
šie. Staňte sa poslami a šíriteľ-
mi dobra. Vašou odmenou bu-
dú nielen úsmevy a poďakova-
nia zranených duší, ale aj pod-
pora Univerza. Vaše kroky bu-
dú strážené a podporované, 
čím sa vyhnete všetkému zlé-
mu. O niečo väčšia zmena na-
stane vo vás samotných, pýtate 
sa – aká? Nuž vaša viera bude 
silnejšia, odhodlanie istejšie a 
srdce čistejšie. Budete sa cítiť 
ľahkí ako pierko. Nedajte sa 
odradiť zložitejšími situáci-
ami.

Ťažší pondelok vystrieda uto-
rok, v ktorom sa u vás udeje 
veľa zmien, zmení sa aj to, čo 
bolo považované za isté a ne-
menné. Prvotne to môžete vní-
mať ako negatívum, ale s od-
stupom času pochopíte, že lep-
šie to už pre vás ani nemohlo 
dopadnúť. Nezabúdajte, že nič 
sa nedeje náhodou. Viac by ste 
mali dbať na svoje zdravie, 
ktoré bude trošku podlomené 
už okolo štvrtka, kde si únava 
vyberie svoju daň, a preto je 
pravdepodobné, že počas ví-
kendu zaleziete pod svoju ob-
ľúbenú deku a z domu nevy-
strčíte ani špičku nosa. V 
akýchkoľvek situáciách sa 
ocitnete, vždy vás podrží váš 
životný partner, preto by si aj 
on/ona zaslúžila o niečo viac 
vašej pozornosti, času a lásky. 

Skáčete do neznáma, strieľate 
bez zamierenia, čím si míňate 
veľa patrónov naprázdno. Stá-
le sa chcete meniť a chcete byť 
niekým iným, len nie sebou a 
možno práve tu sa ukrýva dô-
vod vašej neúspešnosti. Kašlite 
na ikony a idoly, nesprávajte 
sa umelo. S tým skoncujte, 
veď ako praví strelci máte 
skvelú mušku, preto by ste 
vždy a vo všetkom mali triafať 
len do čierneho. Pomenovanie 
vášho znamenia našepkáva, že 
ste trošku uletení a presne z to-
ho spravte svoju devízu a ne-
berte to ako nedostatok. To, čo 
vás samých na sebe irituje a 
hnevá, druhí zbožňujú, preto-
že je to pre vás prirodzené a 
vám dané.

O niečo viac ste sa zamerali na 
matériu, peniažky a majetok. 
Máte strach z nedostatku a 
tento budete pociťovať, a aj 
pociťujete z dôvodu, že sa 
porovnávate s inými, vnímate 
to, čo majú druhí a vy nie. Ak 
vám táto poloha myslenia vy-
hovuje, nech sa páči, ale aby 
ste sa nepristihli pri tom, že ste 
svoj život obmedzili v číslach a 
eurách natoľko, že vlastne ani 
neviete, ako chutí. Rozchody 
bývajú ťažké a ten váš mal na-
ozaj ťažký priebeh, no na-
priek tomu sa ocitnete v situ-
ácii, kde sa už bude “ex” po-
kúšať o udobrenie a o nový za-
čiatok. Je to ťažké rozhodnu-
tie, ale viac ako počúvať svoje 
srdce, už urobiť nemôžete. V 
práci to bude o stagnácii, z 
miesta sa pohnete len vtedy , 
keď k sebe pustíte inovácie.

Tak ste sa zahĺbili do seba a 
svojich problémov, že si neuve-
domujete, ako veľmi vás po-
trebujú vaše deti, či už z pozície 
matky alebo otca. Za tým, že z 
ich tvárí mizne úsmev, niečo 
bude a vy by ste tomu mali prí-
sť na kĺb. Sadnite si spolu, roz-
právajte sa a hlavne počúvajte, 
indície vás povedú k tomu, kde 
je problém. Ak spadáte do 
kategórie rozvedených rodičov, 
tak dĺžka času stráveného s va-
šimi deťmi platí o to viac. O 
niečo menej sa vám bude dariť 
v práci, niektoré obchody pad-
nú, ale na druhej strane, dariť 
sa vám bude v oblasti lásky, tou 
budete zasypávaní každý deň. 
Možno je na správnom mieste 
pouvažovať o zmene práce.

Aj pri vašom znamení platí, 
aby ste mali pod kontrolou svo-
je deti a obzvlášť v prípade, že 
majú svoje, či už platonické 
alebo fungujúce vzťahy. Nie 
nadarmo sa hovorí, že za všet-
kým treba hľadať lásku. Buď-
te nápomocní v prípade, že prí-
de k slzám, vzlykom a “srdca-
bôľu”. Vy, ako zástupcovia vod-
ného znamenia, by ste teraz na 
chvíľku mali postáť na jednom 
mieste, neplávať ani v smere, 
ale ani proti prúdu. Zastavte sa 
v šialenosti dní, inak sa úplne 
stratíte a vzdialite sa od svojich 
lások, priateľov, rodiny. Teraz 
je ten čas, kedy si to môžete dovo-
liť, postojte a kochajte sa všet-
kým, čo vám život priniesol a čím 
vás obdaroval. 
 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Býk
21 4. − 21. 5. Lev

23. 7. − 23. 8. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Ryby
19 2. − 20. 3. Strelec

23 .11. − 21.12. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 
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np - 707

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

 0948 262 007

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

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

 np – 654
 0907 870 694     

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

 Prerábky bytov, 
interiérov domov na kľúč 

(voda, plyn, elektrika),
 plávajúce podlahy, sadro-
kartón, strojové striekanie 
stien interiérov.
 0915 859 376      np – 756

 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

   Drevo pelety

 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

  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 – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim  Predám záhradku 400 m2. 
 0905 958 804             np– 669

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

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

 0902 298 511

np - 7102

B u r z a 
p r á c e

  np - 512

Nehnuteľnosti

 0907 870 694 np
 –

 6
53

Dáme do prenájmu 
skladové 

a kancelárske 
priestory. 

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. 

P o n u k a  
s l u ž i e b

  Zberateľstvo
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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

    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.

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

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

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

Zariadenie do  
domácnosti

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

 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 Škodu 120 (dočasné 
odhlásenú).
 0915 031 667              np - 750

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

 0911 136  817 
 0904 663 816  np

-7
63

Kúpim dobrú 
a spoľahlivú 
Škodu Fabia combi.  

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

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

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. 

 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

   Bicykle

  Auto - moto
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 Predám dvojmesačné (a 
staršie) kurence, ročné nosnice 
a králiky.
Inf. & 0911 154 680      np – 722

 Predám šteniatko border kó-
lie, kozy, ovce a perličky.
 0907 232 141             np – 749

 Predám zajace.
 0915 673 400             np - 768

 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

 Predám seno a slamu v malých 
balíkoch, tiež predám aj pšenicu.
 0904 335 754              np - 765

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

 Predám plachtu  9x4m
 0907 313 332              np– 747

 Predám tlačítkový mobilný 
telefón zn. WINNER, čis-
tonový, v záruke, dostaný  

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968
np

 - 6
09

np –
499

 0908 493 910

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

Slovenské Ďarmoty 
BABCSÁN FARMA

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

darom, vrátane nabíjačky a dr-
žiaka. Cena dohodou.
 0944 918 982            np – 754

 Hľadám kamaráta pre svoj-
ho 12-ročného syna. Má rád 
prírodu a hry na mobile. Zn. 
VK.   0910 664 145    np – 761

 Hľadám pani na občasnú 
výpomoc 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 5,5 x15; 4x10. Cena doho-
dou.  0908 938 733     np – 762

 Predám Daewoo Lanos, cena 
dohodou. 
 0918 124 641             np – 769

 Predám dámsky bicykel, 
nový , modrý.
  0915 458 250               np-771

 Predám rozťahovaciu po-
steľ, kempingovú.  
 0908 478 004                np-772

 Kúpim garáž v blízkosti 
mesta, alebo v meste Veľký Kr-
tíš.  0908 853 198        np - 773

 Kúpim pozemok alebo záh-
radku (okolo 10-15 árov) v blíz-
kosti mesta alebo v meste V. 
Krtíš, vhodný na záhradkár-
čenie alebo včelárenie.
 0908 853 198              np - 774

 Predám hrozno (frankovka, 
rizling vlašský). Cena dohodou.
 0904 595 049              np - 775

Poľovníctvo 
rybárstvo

  Chovateľstvo

  Poľnohospodárstvo

   Rôzne
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

Obmedzenie na svadbách, 
oslavách i bohoslužbách 

V červenej fáze je povinný res-
pirátor v interiéri a rúško v ex-
teriéri pri vzdialenosti menšej 
ako 2 metre od inej osoby. Ško-
ly sú otvorené prezenčne podľa 
školského semafora na základe 
písomného vyhlásenia o bezprí-
znakovosti: materské, základ-
né, stredné aj umelecké školy či 
gymnáziá, jedálne. Platí to aj 
pre vysoké školy, ale len pre 
zdravotnícke odbory, výkon 
praxe a záverečné skúšky. In-
ternáty v červených okresoch 
zostávajú otvorené iba pre žia-
kov a študentov s prezenčnou 
výučbou s dôrazne odporúča-
ným OTP.
Účasť a kapacita hromadných 
podujatí závisí od režimu, ktorý 
si organizátor vyberie - kom-
pletne zaočkovaní bez limitu, 
povinný zoznam účastníkov; 
OTP: maximálne 25 % kapaci-
ty, pokiaľ nie je určiteľná kapa-
cita, max. do 150 osôb, povinný 
zoznam účastníkov; základ: 
max. 10 osôb, obmedzenia pod-
ľa príslušného semafora, povin-
ný zoznam účastníkov. Rov-
nako tak od režimu prevádzky 
závisí aj organizovanie napr. 
svadieb, osláv a hromadných 
podujatí v prevádzkach verej-
ného stravovania - kompletne 
zaočkovaní: max. 50 osôb v in-
teriéri a 80 v exteriéri, resp. 
podľa príslušného semafora, 
povinný zoznam účastníkov; 
OTP: max. 25 osôb v interiéri a 
40 v exteriéri, resp. podľa prí-
slušného semafora, povinný zo-
znam účastníkov. Bohoslužby 
môžu v režime kompletne zaoč-
kovaných (KZ) navštíviť ľudia 
bez limitu, povinný zoznam 
účastníkov, v prípade OTP je to 
max. 25 % kapacity. Pokiaľ nie 
je určiteľná kapacita, maximál-
ne do 150 osôb, povinný zo-
znam účastníkov. V režime Zá-
klad platí max. 1 osoba na 15 
m², povinný zoznam účast-
níkov. Ako je to v prípade náv-
štev v nemocniciach, fitnes za-
riadení či wellness nájdete v na-
sledujúcich riadkoch. ► Náv-
števy v nemocniciach, zariade-
niach sociálnych služieb:• 
Kompletne zaočkovaní (KZ): 

povolené po súhlase zriaďova-
teľa alebo riaditeľa. • OTP: po-
volené po súhlase zriaďovateľa 
alebo riaditeľa. ► Športové sú-
ťaže – limity pre športovcov • 
KZ: bez obmedzení. • OTP: 
max. počet športovcov: 75 inte-
riér/150 exteriér.• Základ: za-
kázané. ► Fitnes • KZ: max. 50 
osôb alebo min. 15 m²/osoba. • 
OTP : max. 10 osôb alebo min. 
25 m²/osoba, povinný zoznam 
účastníkov. • Základ: zakázané. 
► Wellness, akvapark, kúpele 
(bez zdravotnej indikácie) • 
KZ: bez limitu iba pre wellness 
zákazníkov zariadení ubytova-
cích služieb, pre ostatné zriade-
nia max. 10 osôb.• OTP: max. 
10 osôb iba pre wellness zákaz-
níkov zariadení ubytovacích 
služieb, pre ostatných zakáza-
né. • Základ: zakázané. ► 
Bazény a plavárne • KZ: max. 
50 % kapacity. • OTP: max. 25 
% kapacity. • Základ: zakáza-
né. Obchody a služby • OTP: 
max. 1 zákazník na 15 m² 
predajnej plochy obchodu. • 
Základ: max. 1 zákazník na 15 
m² predajnej plochy obchodu. 
►  Reštaurácie • KZ: v interié-
ri 4 osoby pri stole alebo osoby 
z jednej domácnosti, 2 metre 
rozstupy medzi stolmi, exteriér 
bez obmedzení. • OTP: v interi-
éri 4 osoby pri stole alebo osoby 
z jednej domácnosti, 2 metre 
rozstupy medzi stolmi, exteriér 
bez obmedzení. • Základ: 
okienkový predaj (zachovaný 
zostáva aj rozvoz). ► Múzeá, 
galérie, knižnice, výstavné siene 
• KZ: bez obmedzenia. • OTP: 
hromadné prehliadky do 10 
osôb. • Základ: individuálne 
prehliadky/1 návštevník na 15 
m² plochy. ► Ubytovacie zaria-
denia • KZ: bez limitu. • OTP: 
ubytovanie zo spoločnej do-
mácnosti max. 2 dospelé osoby 
na 1 izbe alebo členovia 1 do-
mácnosti v samostatnej izbe, re-
štaurácie podľa podmienok pre 
reštaurácie, wellness podľa 
podmienok pre wellness. • Zá-
klad: zakázané. ► Taxi • Max. 
2 osoby na jeden rad vrátane 
vodiča, rúško, pravidelné vetra-
nie, dezinfekcia po každom kli-
entovi. 

Vo väčšine okresov Slovenska sa od 20. 9. sprísnili protiepidemic-
ké pravidlá. V posledných dňoch sa totiž situácia zhoršila v 31 
okresoch a nezlepšila sa v žiadnom. Výrazne pribudne červenej a 
oranžovej farby a prvýkrát v tretej vlne budú štyri okresy bordo-
vé, čo je po čiernej druhá „najprísnejšia“ farba podľa covid auto-
matu. Kým náš okres bol od 13. 9. v oranžovej farbe, po týždni sa 
presunul do červenej. Ako to ovplyvní bežný život? V stručnosti, 
najväčšie obmedzenie čaká ľudí, ktorí nie sú ani očkovaní, ani tes-
tovaní a ani neprekonali ochorenie Covid-19. Nedostanú sa na 
niektoré športoviská a neposedia si ani v reštaurácii.

 Opatrenia platné v červených okresoch  

-red-
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Otázka za 2 body: 

Meno a adresa:

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

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

1 x 2

1 x 2

Strelia Želovce minimálne 2 góly?         ÁNO - NIE

1 x 2

MFK Zvolen – TJD Príbelce
TJ Jednota Málinec – FK Slovenské Ďarmoty
FK Iskra Hnúšťa – ŠK Vinica
1. FK Buzitka – TJ Sokol Opatovská N. Ves
OFK Olováry – TJ Ipeľ Balog nad Ipľom
MFK Revúca – MFK Baník Veľký Krtíš
MŠK Tisovec – TJ Vinohrad Čebovce
FK Jesenské – OŠK Radzovce
TJ Družstevník Sklabiná – TJ Slovan M. Kameň
FK Záhorce – OFK Želovce
TJ Prameň Dolná Strehová – TJ Nenince

V priebežnom poradí tipovačky 
je okrem výsledkov 9. kola za-
počítaný už aj výsledok posled-
nej dohrávky medzi Veľkým 
Krtíšom a Balogom nad Ipľom. 
Zhodne, na každom prijatom 
tikete, ste všetci zakrúžkovali 
výhru Baníka, a tak máte všetci 
pripočítaný jeden ďalší bod. 
Štyria tipujúci v ňom dokopy 
získali po 10 bodov, no vďaka 
väčšiemu počtu uhádnutých 
zápasov sa víťazom kola stal 
Stanislav Mačuda z Dúbravy. 
Gratulujeme mu a očakávame 
ho v redakcii.
Na tikete 10. kola sme mylne 
uviedli, že Slovenské Ďarmoty 
sa doma stretnú s Detvou 
(správne malo byť Tornaľa). 
Tento zápas do tipovačky preto 
počítať nebudeme a na tikete 
11. kola vám ako kompenzáciu 
uverejňujeme o jeden zápas 
naviac.
Keď sa vrátime k výsledkom 9. 
kola, dočkali sme sa buď prek-
vapivých výsledkov, alebo ste v 
ňom mali slabší odhad. Víťaz 9. 

kola totiž získal len 11 bodov, 
resp. 11 bodov získali dvaja ti-
pujúci, no redakčný žreb sa 
usmial na verného čitateľa Ma-
reka Mázora z Veľkého Krtíša, 
ktorému k výhre gratulujeme. 
Vecná cena je pre neho pripra-
vená v našej redakcii. 
Traja ďalší tipujúci získali po 
10 bodov, no prijali sme aj tike-
ty s tromi, štyrmi, či piatimi 
bodmi. Priemerný bodový zisk 
preto činil 6,5 bodov. Na čele 
poradia to vyzerá znovu zaují-
mavo, o prvú cenu pravdepo-
dobne budú bojovať už len 
piati tipujúci. Napriek tomu, 
jedno či dve vydarené kolá mô-
žu všetko zmeniť a na čelo sa 
môžu prebojovať aj taký Peter 
Marčok či Pavel Mesároš. Drží-
me vám palce. Mimochodom, 
zaujímavé je, že napriek tomu, 
že sme už vyhodnotili deväť 
kôl, každé z nich malo rôzneho 
víťaza. Kto bude tento rok prvý 
dvojnásobný víťaz kola?
                                              -ŠK- 

Známy je už aj víťaz druhého kola O. Cífer, V. Krtíš 94
M. Varholák, ml., S. Ďarmoty 93
Š. Korbeľ , M. Krtíš 92
A. Boľoš, V. Krtíš 89
J. Pažitka, V. Krtíš 87
P. Marčok, Senné 82
P. Mesároš, Sklabiná 82
J. Nemčok, Záhorce 81
M. Mázor, V. Krtíš 80
D. Sedlačková, D. Plachtince 79
P. Baláž, V. Krtíš 78
S. Mačuda, Dúbrava 76
V. Furáková, M. Straciny 75
T. Rybár, V. Krtíš 74
E. Ádam, V. Krtíš 74
J. Macka, Záhorce 74
K. Varanaiová, V. Krtíš 73
Ľ. Matikovský, Obeckov 72
J. Samson, Sklabiná 72
T. Hrenák, V. Čalomija 69
A. Mesároš, V. Krtíš 67
J. Košík, Čebovce 66
I. Lukács, ml., S. Ďarmoty 65
M. Penksa, V. Krtíš 65
J. Pavlík, Lesenice 62
M. Mericová, Vrbovka 60
Ľ. Dibala, V. Krtíš 57
L. Samson, Sklabiná 54
M. Ubertáš, ml, V. Krtíš 50
D. Fodor, V. Krtíš 43

Poradie tipovačky po 9. kole

II. liga starší žiaci U15, 
8. kolo, 18. 9. 2021

 MFK Baník Veľký Krtíš – 
FK Iskra Hnúšťa 6 : 0( 3 : 0), 
góly: D. Knopp 3x, I. Andok 2x, 
P. Kramarovič

4. liga žiaci, 4. kolo, 
19. 9. 2021

 ŠK Vinica – TJ Partizán 
Hrušov 1 : 0 (1 : 0), gól: O. 
Mics  TJ Prameň D. Streho-
vá – FK Lesenice 2 : 3 (0 : 1), 
góly: D – J. Gašpar 2x, H – G. 
Kováč 2x, M. Pásztor  TJ 
Družstevník Sklabiná – TJ In-
ter Bátorová 2 : 1 (1 : 0), góly: 
D – Z. Uhrík, P. dudáš, H – J. 
Kovac  FK S. Ďarmoty – FK 
Bušince 3 : 4 (1 : 2), góly: D – V. 
Tóth, M. Tóth, O. Kalazy, H – 
L. Hegedus, V. Berky, L. Vízi, 
vlastný

IV. liga dorast, 8. kolo, 
18. 9. 2021

 MFK Detva – MFK Baník 

V. Krtíš 0 : 2 (0 : 0), góly: R. 
Horváth, R. Gallo
6. liga dorast U19, 4. kolo, 

18. 9. 2021
 FO Malé Zlievce – FK S. 
Ďarmoty  0 : 7 (0 : 2), góly: D. 
Oláh, Š. Oláh, B. Horváth 3x, 
M. Čipčala 2x  TJ VInohad 
Čebovce – FK Bušince 7 : 1 (2 : 
0), góly: D – E. Danko 2x, R. 
Oláh 2x, S. Jakab, N. mirga, B. 
Híves, H – D. Oláh.

Prípravka U11, 3. kolo, 
15. 9. 2021

 OFK Olováry – FK Lesenice 
1 : 8 (0 : 4), góly: D – A. Buššai, 
H – M. Dudáš 7x, J. Klačo  
TJ Ipeľ Balog n. Ipľom – TJ 
Sokol Opat. N. Ves 0 : 3 (kont.) 
 MFK Baník V. Krtíš – ŠK 
Vinica 2 : 7 (1 : 3), góly: D – S. 
Berky, P. Fedeš, H – B. Nemčok 
2x, F. Cseri, D. Cseri, F. Nagy, 
B. Nagy, S. Valent  TJD Prí-
belce – FO Malé Zlievce 2 : 2 (1 
: 1), góly: D – J. Murin 2x, H – 
V. kováčová 2x.

Mládežnícke výsledky 

-ŠK-
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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

KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)

Dolinka 241

MOŽNOSŤ DOVOZU
► kvalitné konzumné 
     zemiaky na zimné 
     uskladnenie, 
► cibuľu, 
► kapustu, 
► kŕmne zemiaky

np-770
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