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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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Vinárstvo má vzniknúť na 
mieste, kde pred niekoľkými 
rokmi stál motorest - vyplýva to 
z projektu, ktorý firma predlo-
žila povoľovacím úradom. 
„Účelom navrhovanej činnosti 
je novostavba vinárstva v danej 
lokalite, rozvíjanie výroby vína 
spojenou s degustáciami, verej-
ným stravovaním a ubytova-
ním. Navrhovanou výstavbou 
dôjde k skvalitneniu a využitiu 
územia na doteraz nezastava-
ných plochách. Navrhovaná 
činnosť má výhodnú polohu 
vzhľadom na okolité funkcie 

územia, rešpektuje základný 
charakter okolia a okolitých 
stavieb vo funkčnom poní-
maní,“ uvádza sa v zámere o 
navrhovanej činnosti projektu. 

Nové vinárstvo bude mať roč-
nú kapacitu 25 ton bieleho 
hrozna a 50 ton modrého hroz-
na, na príjme hrozna, resp. pri 
fľašovaní vína, budú zapojení 

dvaja až traja pracovníci. 
Ako uvádza článok, pätnásť 
percent firmy Pivnica Čebovce, 
cez ktorú bude uskutočnená 
nová investícia, patrí aj mladé-
mu miestnemu vinárovi Ladi-
slavovi Ďörďovi. „Ten im už 
dlhšie pomáha aj s prvým rú-
baňskym vinárstvom, kde je 
hlavným vinárom,“ napísal vo 
svojom článku I. Haluza.
       -ŠK, foto: enviroportal.sk -

Vyrastie v Čebovciach nové vinárstvo?
Pred niekoľkými dňami sa v jednom zo slovenských denníkov objavil článok, ktorý hovorí o takmer 
dvojmiliónovej investícii do nového vinárstva v obci Čebovce. Vybudovať ho chce bývalý minister vý-
stavby a regionálneho rozvoja László Gyurovszky. Ten vo vinárstve podniká aj pri Nových Zámkoch, 
kde s manželkou vlastní vinárstvo Château Rúbaň s reštauráciou a ubytovaním.

Na mieste bývalého motorestu sa pripravuje nová, takmer dvojmiliónová investícia.

Vašou úlohou bude počas 13 týždňov nazbierať 13 kupónov.  
Hráte o 13 hodnotných cien a prvou je opäť LED TELEVÍZOR 

Nezabudnite si zabezpečiť budúce číslo nášho týždenníka POKROK, v ktorom uverejníme hraciu kartu obľúbenej kupónovej súťaže 

Celoslovenská zbierka Biela 
pastelka má za sebou hlavný 
zbierkový deň. Hoci nepo-
známe ešte jeho celoslovenský 
výnos, vieme, že 24. 9. 2021 sa 
vo V. Krtíši a jeho okolí vy-
zbieralo spolu  817,06 €. 
Touto cestou sa chceme poďa-
kovať za pomoc a podporu štu-
dentom z Gymnázia A. H. 
Škultétyho vo V. Krtíši, ZŠ Ko-
menského, ZŠ A. H. Škultéty-
ho, ZŠ Poľná, SOŠ Poľná vo V. 
Krtíši a ZŠ Balog n. I., ZŠ Bu-
šince, ZŠ M. Kameň a jednot-
livcom, ktorí našu zbierku pod-
porili. Osobitne sa chceme 
poďakovať najstaršej „pastel-
káčke“ Mgr. Márii Hroncovej z 
V. Krtíša. 
A ešte jeden odkaz: Ak ste ne-
mali šťastie stretnúť našich do-
brovoľníkov v uliciach, do kon-
ca roka môžete našu zbierku 
podporiť zaslaním darcovskej 
SMS na číslo 820 v hodnote 2€ 
s ľubovoľným textom v sieti 
všetkých operátorov alebo za-
slaním ľubovoľného príspevku 
na účet SK23 1111 0000 0014 
3025 8006. 
ĎAKUJEME, že aj v roku 
2021 pomáhate písať príbeh 
Bielej pastelky.

- RENATA OLÁHOVÁ, 
Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska -

 Miera evidovanej nezamestnanosti medzimesačne klesla
Trend poklesu nezamestnanosti bol počas 
augusta zaznamenaný v 76 zo 79 okresov na 
Slovensku. Kým v posledný júlový deň Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny vo V. Krtíši 
evidoval mieru nezamestnanosti na úrovni 
10,64%, aktuálne čísla ukazujú pokles o jednu 
desatinu, t.j. na 10,54%.
V okrese V. Krtíš bolo k 31. augustu evidova-
ných 20 807 ekonomicky aktívnych obyvate-
ľov, pričom 2 193 z nich ÚPSVaR V. Krtíš 
eviduje ako disponibilných uchádzačov o za-
mestnanie. Pozitívom je, že v auguste neprišiel 
o prácu v dôsledku hromadného prepúšťania 
ani jeden obyvateľ. V posledný augustový deň 

ÚPSVaR V. Krtíš evidoval aj 107 absolventov, z 
toho 53 vysokoškolských a 54 stredoškolských.
Náš okres je v ukazovateli miery evidovanej 
nezamestnanosti na 19. mieste, hneď pri 
okresoch Levoča a Snina. Celkovo je na Slo-
vensku nezamestnanosť na úrovni 7,37%. 
Čo sa týka absolútnych čísel, po V. Krtíši, kde 
je bez práce 452 obyvateľov, trojciferný počet 
uchádzačov o zamestnanie je už len v Bušin-
ciach, a to 120. V M. Kameni bolo na konci 
augusta bez práce 98 obyvateľov, vo Vinici 89, 
v Pôtri 78 a v Želovciach 77.

 -ŠK, zdroj: ÚPSVaR-

Pani Renatka Oláhová (na foto vpravo) 
so šikovnými dobrovoľníčkami. Foto: -ŠK- 
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 Preto všetci z výboru MS SČK 
sme boli radi, že na výzvu, ktorú 
zverejnila predsedníčka MS 
SČK Jaroslava Ubrankovičová o 
cielenom darovaní krvi pre dve 
panie z nášho okresu zareagova-
lo veľmi veľa ľudí. Na odber 16. 
9. 2021, ktorý bol organizovaný 
pri príležitosti Svetového dňa 
prvej pomoci a Svetového dňa 
srdca, a konal sa tradične na 
baníckej slobodárni vo V. Krtíši, 
prišlo pomerne veľa ľudí. Kon-
krétne to boli tieto dámy a páni: 
Mgr. Ingrid  Ivanišová, Ingrid 
Nemčoková, Viliam Tencer, Vác-
lav Hájevský, Norbert  Líška, 
Melinda Páldi, Anikó Kukolík, 
Pavel Ondrejkov, Dušan Backa, 
Martina Kulichová, Gabriel Kő-
vesdi, Gustáv Balla, Patrícia Iva-
ničová, Adrián Hauk, Timea 
Adamová, František Zatyko, Re-
náta Marcineková, Vladimír Há-
jek, Vladislav Hájek, Milota Cse-
riová, Jozef Bugyi, Andrea Oro-
szlányová, Katarína Miháliková,  
Filip Fodor, Dušan Kurák, Ta-
tiana Tóthová, Ján Benko, Miro-
slav Hudec, Lucia Korbeľ, Ro-
man Korbeľ, Lýdia Zošiaková, 
Adrián Benko, Bernadeta Pás-
torová, Alexandra Mateová, Ras-
tislav Hartl, Katarína Kuráková, 
Michaela Kanátová, Kristína 
Matochová, Martina Kozmová, 

Alena Bukovová, Lucia Keť-
ková, Miroslav Keťko, Katarína 
Priadková, Sofia Matušovová, 
Kevin Doboš, Viktória Dobroc-
ká, Patrícia Násalyová, Ildikó 
Babicová, Erik Klátik, Marek 
Mäsiar, Mário Pavlov, Dušan 
Kurák, Andrea Legényová, Mi-
roslav Chromý, Ildikó Tomáši-
ková, Simona Bobáková, Natália 
Majanová, Tibor Balga, Jana 
Longajová, Adrian Kováč, Ja-
kub Fekete, Gabriela Oroszlány 
Gál, Jaroslav Balla, Aranka Sz-
tancsik  Deák, Silvia Takáčová, 
Michal Jánošík, Anna Miháľki-
nová, Vladimír Bajo, Vladimír 
Bajo a Radoslav Bukov. 
Samozrejme, tak ako pri kaž-
dom odbere, nie je z viacerých 
objektívnych príčin vždy všet-
kým dobrovoľníkom možné 
odobrať krv. Každý jeden však 
príde na odber v dobrej viere a s 
ušľachtilým cieľom – nezištne 
pomôcť iným, preto každému 
jednému človeku, ktorý na odber 
prišiel, zo srdca ďakujeme za 
dobrý úmysel.  
Tento odber krvi bol navyše čím-
si iný, výnimočný a ešte ľudskej-
ší. MUDr. Alexandra Rigóová, 
dcéra MUDr. Alice Rigóovej 
prišla za našou predsedníčkou so 
sladkým poďakovaním v podobe 
torty a zákuskov. 

Vo V. Krtíši sa už uskutočnilo množstvo odberov krvi, ale ten 
ostatný, 16. 9, bol výnimočný, lebo tu doslova platilo: 

Pre teba len kvapka, pre druhého život
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža Veľký Krtíš pod ve-
dením jej predsedníčky Jaroslavy Ubrankovičovej už niekoľko rokov 
zabezpečuje dobročinnú, ale veľmi potrebnú a užitočnú prácu v ob-
lastiach, ktoré má Červený kríž vo svojich stanovách. Organizuje rôz-
ne  náučno-vzdelávacie besedy počnúc našim drobizgom, zdravotný 
dozor na kultúrno - spoločenských a športových podujatiach až po 
veľmi dôležité a potrebné odbery krvi konané v spolupráci s 
Národnou transfúznou stanicou Banská Bystrica. Je úžasné, že sa do-
brovoľných odberov zúčastňuje stále dostatočný počet ľudí, ktorí ne-
pozerajú na svoje pohodlie a myslia na tých, ktorí životodarnú tekuti-
nu nevyhnutne potrebujú, či už pri operáciách, ťažkých ochoreniach, 
alebo dopravných nehodách.

Neplačte, že som odišiel, 
ten pokoj a mier mi prajte, 
len večné svetlo spomienky 

mi stále zachovajte. 
S hlbokým zármutkom a smútkom v srdci 

oznamujeme priateľom a známym, 
že v utorok 21. 9. 2021 nás vo veku 67 rokov 

navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec JURAJ BENDE. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 

Spomienku na mňa si zachovajte

Ostatný odber krvi, tak ako sme to už na 
začiatku článku spomenuli, bol cielený 
aj pre pani Martu zo Sklabinej a prišiel 
naň jej manžel Ing. Vladimír Hájek so 
synom Vladislavom (obaja na fotografii) 
a tiež neprišli s prázdnymi rukami a 
darcom sa odvďačili. Dobrý úmysel a 
snaha všetkých, lekárov aj dobrovoľ-
ných darcov, bola však už márna. Bohu-
žiaľ,  v čase uzávierky tejto novinovej 
strany sme sa dozvedeli smutnú správu, 
že pani Marta 28. septembra svoj boj o 
život prehrala, čo nám je veľmi ľúto. 

Okres Veľký Krtíš bude už tretí 
týždeň po sebe, a teda aj od 4. 
do 10. októbra, zaradený do 
červenej fázy covid automatu. 
Opatrenia proti šíreniu ochore-
nia COVID-19 sa tak oproti 
minulému týždňu nemenia. 
Okrem nášho okresu je v červe-
nej fáze aj väčšina Slovenska. 
Situácia sa ale zhoršuje, zelený 
okres už nebude ani jeden. 
Susedný okres Krupina je na-
ďalej bordový, spolu s ním ďal-
ších dvanásť. Z údajov NCZI 
vyplýva, že v okrese V. Krtíš 
pribudlo od 1. do 29. septembra 
z celkového počtu  1 276 vy-
konaných PCR testov 61 pozi-
tívnych, z toho 27 žien a 34 mu-
žov. 
S pozitívnymi prípadmi pribú-
da aj počet ľudí v nemoc-
niciach, v čase uzávierky 
(streda 29. septembra) ich bolo 
na Slovensku 531. Podľa Minis-
terstva zdravotníctva SR je 84 
% z nich nezaočkovaných. Na 
jednotke intenzívnej starostli-
vosti je 64 pacientov, podporu 
umelej pľúcnej ventilácie po-
trebuje 55 pacientov.
Na jeseň mnohí z nás podcenia 
počasie a budú trpieť príznak-
mi nachladnutia či chrípky. 
Hygienici preto pripomínajú, 
že s príznakmi nádchy alebo 
chrípky sa do práce nechodí. 

„Nevstupujte do osobnej zóny 
kolegov a nedotýkajte sa pred-
metov, ako myš, klávesnica, pí-
sacie či kancelárske potreby, 
iné pracovné nástroje, ktoré po-
užívajú iné osoby,“ priblížili od-
borníci s tým, že často používa-
né plochy netreba zabúdať dez-
infikovať a rovnako tak treba 
miestnosti vetrať. Ministerstvo 
zdravotníctva SR tiež pripomí-
na, že ak máte príznaky CO-
VIDU, choďte na PCR test. 
„PCR test máte zdarma ak 
pociťujete príznaky ochorenia 
Covid-19. Objednať sa môžu 
na stránke www.korona.gov.sk. 
Okrem bezplatného testovania 
pri príznakoch ochorenia máte 
stále možnosť dať sa bezplatne 
otestovať PCR testami pri 
predoperačných vyšetreniach či 
plánovanej hospitalizácii. Tu je 
dôležité zadať aj dátum ná-
stupu do nemocnice, aby bol 
test vykonaný v stanovenej 
lehote. Ďalšou z možnosti ako 
sa dať bezplatne otestovať 
PCR testom je aj pozitívny 
antigénový test. Ten si môžete 
verifikovať aj následným vy-
konaním RT-PCR testu, ktorý 
je v tomto prípade tiež hradený 
z verejného zdravotného poiste-
nia,“ pripomína rezort zdravot-
níctva.
       -ŠK, zdroj: NCZI, MZSR-

Pri príznakoch ochorenia 
využite PCR test – je zadarmo 

 V lučenskej nemocnici sa narodilo bábätko z nášho okresu: 
16. 9. Drahomíra z M. Kameňa, 17. 9. Kristína z Mule, 17. 9. 
Tomáš z V. Krtíša, 18. 9. Gabriela z Kosihoviec, 19. 9. Nina Mia 
zo Želoviec, 21. 9. Evelin z Novej Vsi, 27. 9. Ela zo Slovenských 
Kľačian, 27. 9. Maximilian Marko z Viesky, 27. 9. Jaroslav z V. 
Krtíša. 
            Bábätkám aj ich rodičom želáme veľa zdravia a šťastia!  

Opustili nás: 
21. 9. Pavel Kuriš (*1958) zo Želoviec; 21. 9. Štefan Hriň 
(*1945) z V. Krtíša; 22. 9. Helena Kremničanová (*1959) z 
Neniniec; 22. 9. Jozef Balga (*1952) z Čeboviec; 23. 9. Katarína 
Fašangová (*1930) z Hrušova; 24. 9. Zuzana Ondrejková 
(*1944) z Horných Plachtiniec. 
                                  Vážení pozostalí, prijmite úprimnú sústrasť! 

Celej rodine vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť. 
Redakcia POKROK a MS SČK V. Krtíš 

         Pani Marte, žiaľ, už nič nepomohlo            



K slovám pani doktorky je ťažko ešte niečo do-
písať a my veríme, že každá kvapka krvi od na-
šich dobrovoľných darcov jej pomôže prina-
vrátiť zdravie. Priznám sa, som veľmi rada, že pracu-
jem vo výbore nášho Miestneho spolku Slovenského 
Červeného kríža, a hlavne že máme na čele organizácie 
takú aktívnu a neúnavnú predsedníčku, akou je Jarka 
Ubrankovičová, ktorá na margo ostatného odberu po-
vedala: ,,Zorganizovala som vo Veľkom Krtíši už 
množstvo odberov krvi, ale tento bol iný, sviatočný, aj 
mimoriadne ľudský a neviem o ňom hovoriť inak, ako 
so slzami v očiach. Pretože až v takýchto chvíľach som 
si viac a lepšie uvedomila, akú dôležitú a ničím nena-
hraditeľnú prácu robíme. Slová: ,Pre teba len kvapka, 
pre druhého život. Ďakujeme ,́ ktoré boli napísané na 
torte od pani doktorky a spolu so zákuskami ich 
priniesla jej dcéra MUDr. Alexandra Rigóová, najlep-
šie vystihujú dôležitosť darovania krvi, ktorú môže 
darovať len človek človeku. Samozrejme som si sladké 
poďakovanie nenechala len pre seba, ale rada som sa s 
tortou a zákuskami podelila so všetkými prítomnými.” 
Život prináša nevšedné a krásne momenty, ale takisto 
veľmi smutné. Práve v čase, keď dávame do tlače tento 
článok, sa na vinickom cintoríne konala posledná roz-
lúčka s dlhoročným darcom krvi JURAJOM BEN-
DEM z Veľkého Krtíša. On, a ani jeho manželka Mag-
daléna, takmer na žiadnom odbere nechýbali. Preto sa 
výbor MS SČK aj prostredníctvom našich novín  na-
vždy lúči so svojim členom, ďakuje mu za dlhoročnú 
humánnu činnosť v podobe  darovania krvi a zarmúte-
nej rodine vyslovuje úprimnú sústrasť.           
                    ,,Ďuri, odpočívaj v pokoji!”   
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O tom, ako si humánny čin dobrovoľných darcov krvi cení detská 
lekárka, ktorá sa ocitla v role pacienta, svedčia aj jej nasledovné slová 
venované našim darcom: ,,Keď sa človek nečakane dozvie správu, že 
mu život možno visí na vlásku, razom stráca pôdu pod nohami a v pr-
vom momente nevie, čo bude ďalej. Akoby sa zajtrajšok rozpadol do 
malých zrniek piesku na dlani a tie sa rozsypú z dlane po zemi. Už ich 
takmer nevidieť a nejde ani pozbierať späť. Zostáva už len volať o po-
moc, lebo sám človek je veľmi bezradný.
Kto je ten, čo dokáže pomôcť, kto predsa vie zachrániť život? A kedy to 
bude?  Zajtra? O mesiac …? A vôbec, počká dovtedy nemoc? Keď sa 
postupne  naplnia všetky podmienky  potrebné k operačnému výkonu, 
prídu ešte otázky: ,Akú máte krvnú skupinu? Máme dostatok takej krvi 
k vašej operácii ?´ Tak prichádza ešte ďalšie volanie  o pomoc. Pomoc o 
darcovstvo  zriedkavej krvnej skupiny. Náhle sa človek dozvie, že 
nedokáže spočítať zástupy viditeľných, ale aj neviditeľných ochotných 
pomocníkov – darcov  krvi.  Množstvo známych, aj mnoho sprostred-
kovaných neznámych, ktorí so slovami na perách odkázali: 
Čo všetko by sme pre Vás ochotne urobili , to nech za nás vyjadrí táto 
kvapka krvi!´ Neexistujú slová vďaky, ale uisťujem vás, že každé ráno 
budem vstávať s vrúcnou vďakou a myšlienkou 
na vás všetkých. Ďakujem.“ 
                             MUDr.  ALICA RIGÓOVÁ 

Každé ráno budem vstávať s vďakou na Vás 

Na fotografiách je len časť darcov, ale všetci, ktorí 
prišli k odberu si zaslúžia našu veľkú vďaku a úctu. 

Hore sladká odmena darcom a odberovému tímu  
z NTS B. Bystrica od MUDr. A. Rigóovej. Na foto 
vľavo J. Ubrankovičová a pri nej dobrovoľníčky - 
študentky zo SZŠ Lučenec Lucia Bartóková a Ni-
kola Brinzová s celým odberovým tímom.  

Kvapky, ktoré tu jedna po druhej od ochotných darcov stekajú,  
znamenajú pre vďačných pacientov nádej, a  záchranu života...

 Pripravila: - R. HORNÁČEKOVÁ; Foto: J. UBRANKOVIČOVÁ- 

(Dokončenie zo str. 4)
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 Pán učiteľ, čo vás priviedlo 
do našej školy, a ako dlho v nej 
pôsobíte?
,,Základnú školu som navštevo-
val v Hornom Turčeku, vtedy 
okres Martin. Potom sme sa 
presťahovali do Turčianskych 
Teplíc, kde som dokončil ZŠ a 
absolvoval gymnázium. Od 
malička som mal rád šport, 
preto som sa prihlásil na fakul-
tu telesnej výchovy a športu v 
Bratislave a vyštudoval som te-
lesnú výchovu. Tam som stretol 
moju manželku, ktorá pochá-
dza z Veľkého Krtíša. Po štúdiu 
som sa aj ja prisťahoval do toh-
to mesta.“

 Aké predmety ste na našej 
škole vyučovali, a aké krúžky 
ste viedli?
,,Okrem telesnej výchovy som 
vyštudoval aj brannú výchovu. 
Obidva predmety som učil na 
našej škole, neskôr sa branná 
výchova zrušila, takže mi ostala 
len telesná výchova. Asi pred 
piatimi rokmi som začal učiť aj 
techniku po kolegovi, ktorý odi-
šiel do dôchodku. Čo sa týka 
krúžkovej činnosti, viedol som 
veľa rôznych športových krúž-
kov. Najskôr to boli futbalové, 
basketbalové, volejbalové, v ne-
skoršej dobe prišiel do módy 
florbal, bedminton a pripravo-

val som deti na rôzne športové 
súťaže.“ 

 Ako sa darilo našim žiakom 
v športových súťažiach?
,,Počas tých 28 rokov, ktoré 
som v škole pôsobil, sme do-
siahli veľké množstvo športo-
vých úspechov. Vyhrali sme 
okresné súťaže, každý rok ich 
bolo 4-5. V priestoroch našej 
školy sú vystavené trofeje, a je 
ich tam naozaj veľké množstvo. 
Povyhrávali sme aj krajské a 
regionálne kolá, dokonca sme 
boli aj na celoslovenských súťa-
žiach. Napríklad vo futbale 
chlapcov aj dievčat v stolnom 
tenise, v cezpoľnom behu sme 
boli na prvom mieste v kraji a 

dostali sme sa na majstrovstvá 
Slovenska v Starej Ľubovni a 
pod. Keď som nastúpil na ško-
lu ako učiteľ, založil som si zo-
šit, kde si archivujem rôzne vý-
strižky z novín – fotky, články z 
okresných novín aj zo školské-
ho časopisu. Napríklad tam 
mám fotku našich chlapcov s 
našimi hokejovými reprezen-
tantami. Na majstrovstvách 
Slovenska vo futbale sme sa tiež 
stretli s reprezentantami, ktorí 
v tom čase odchádzali na MS 
do Južnej Afriky. Máme tiež 
fotku s našou reprezentantkou 
Dominikou Cibulkovou. Môže-
me sa pochváliť, že našu školu 
navštevovali aj významné špor-
tové osobnosti Slovenska naprí-
klad Róbert Semeník, najlepší 
strelec našej ligy, basketbalisti 
Miro Marko, Braňo Laco, Fa-
bián Slančík, futbalista Marek 
Penksa. Marek Penksa na našu 
školu nezabúda, občas ju nav-
štívi. Daroval nám na pamiatku 
svoj dres a jedno obdobie do-
konca viedol futbalovú príprav-
ku. Podmienky pre športo-
vú činnosť na našej škole 
máme výborné. Máme vy-
novenú veľkú telocvičňu, kde 
sa konajú skoro všetky okres-
né súťaže, máme aj malú 
– gymnastickú telocvičňu, 

Keď sa povie „učiteľ“, väčšine sa v mysli objaví predstava prísnej 
osoby stojacej pred tabuľou s okuliarmi na nose a ukazovadlom v 
ruke. Učiteľ – pedagóg  však nie je vždy len ten, kto sa stará o rozvoj 
nášho racionálneho poznania a inteligencie. V základných školách 
sa dáva dôraz aj na fyzický a športový rozvoj. Z hľadiska vývinu 
jedinca – dieťaťa  je to veľmi dôležité. Vo výučbe telesnej výchovy 
nebýva pomer pedagógov až taký výrazný v prospech žien, muži tu 
majú početnejšie zastúpenie. Jedným z nich je pán učiteľ Mgr. 
ĽUBOMÍR DULA, ktorý v ZŠ na Ul. J. A. Komenského vo Veľkom 
Krtíši učiteľoval 28 rokov. Rozdával svoju energiu nielen počas vy-
učovacích hodín, ale aj v rámci športových krúžkov a príprav na 
športové súťaže. Žiaľ, v tomto školskom roku jeho pôsobenie u nás 
končí. Odchádza na zaslúžený odpočinok. Energia mu nedošla, má 
jej stále na rozdávanie, len ju bude rozdávať inde. Pri tejto príleži-
tosti sme ho požiadali o rozhovor, v ktorom sme sa, okrem iného, do-
zvedeli 

Športovať budem doma so svojimi vnúčatami

(Pokračovanie na str. 7)

Svetový deň učiteľov (angl. 
World Teachers' Day) bol vy-
hlásený organizáciou UNES-
CO v roku 1994 ako pripo-
mienka  Charty učiteľov, od-
porúčania o postavení učite-
ľov, ktorá bola podpísaná v 
ten istý deň v roku 1966. V 
tento deň si učitelia na celom 
svete pripomínajú svoj svia-
tok. Na Slovensku je Deň uči-
teľov, ktorý sa slávi 28. marca 
ako spomienka na narodenie  
Jána Amosa Komenského. 
Podľa UNESCO sa Svetový 
deň učiteľov má stať v istom 
zmysle svedectvom, že prínos 
pedagógov vo vzdelávacom 
procese a pre rozvoj spoloč-
nosti je dôležitý. Práve to treba 
v každej spoločnosti viac po-
chopiť, uznať a doceniť. Uči-
teľ popri tom, že odovzdáva 
znalosti, sa podieľa na výchove 
novej generácie ľudí. Ne-
blahým javom v ostatných ro-
koch však je, že sa v mnohých 
štátoch sveta učitelia stávajú 
terčom útokov zo strany žia-
kov či ich rodičov.  Na Sloven-
sku, podobne ako v bývalom 
Československu, sa sviatkom 
učiteľov stal deň narodenia 
českého pedagóga, filozofa, 
spisovateľa a teológa Jana 
Amosa Komenského so 
slovenskými koreňmi (28. 3. 
1592 - 15. 11. 1670), ktorý pri-
padá na 28. marec. J. A. 
Komenský sa svojím dielom, 
názormi a pedagogickou čin-
nosťou zaradil medzi najvýz-
namnejšie osobnosti svetovej 
pedagogiky. V mnohom pred-
stihol svoju dobu - presadzoval 
povinnú školskú dochádzku 
pre každé dieťa bez ohľadu  
na jeho intelekt alebo sociálne 
pomery, vypracoval systém pe-
dagogiky ako vedy a mnohé 
jeho vyjadrenia, ako „opako-
vanie je matkou múdrosti“ či 
„škola hrou“, zľudoveli. Deň 
učiteľov sa v Československu 
začal oslavovať v roku 1955 
rozhodnutím vtedajšej Česko-
slovenskej vlády a mal byť 
morálnym ocenením ich prá-
ce. 

Dňa 5. 10. si pripomíname 

Svetový deň
učiteľov 

Mgr. Ľubomír Dula

-red-

 Keď vzdelávame mysle 
mladých, nemali by sme za-
budnúť vzdelávať aj ich srd-
cia.
 Dobrý učiteľ vie vzbudiť 
nádej, predstavivosť aj vyvo-
lať lásku k učeniu. 

Škola hrou.
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ktorú často využívame. Areál 
školy je velikánsky, je v ňom aj 
multifunkčné ihrisko.“ 

 Aký máte názor na rozvoj 
športu a záujem mladých ľudí 
o šport v súčasnosti? 
,,Ak by som mal porovnať záu-
jem o šport v minulosti a dnes, 
musím povedať, že je to veľký 
rozdiel. Kedysi mladí radi špor-
tovali, čas trávili vonku, ve-
novali sa loptovým hrám a 
podobne. Dnes deti trávia čas 
doma s mobilnými telefónmi a 
počítačovými hrami. Pochopi-
teľne, zhoršila sa kondícia a 
športová výkonnosť žiakov. 
Muselo sa zľaviť aj z hodnote-
nia žiakov. Znížili sa nároky a 
deti, ktorých výkony sú dnes 
hodnotené jednotkou, by mali v 
minulosti trojky i štvorky.“ 

 Výučba techniky pod vašim 
vedením bola aj v médiách 
kladne hodnotená. Je, podľa 
vás, v dobe digitálnych tech-
nológií potrebná aj manuálna 
zručnosť? 
,,Samozrejme, počítač alebo iné 
moderné zariadenie si dnes ne-
môže každý opraviť sám, na to 
máme odborníkov. Ale bežná 
manuálna zručnosť pri domá-
cich opravách alebo koníčkoch 
je potrebná. Deti nemajú často 
dostatok príležitostí doma túto 
zručnosť rozvíjať, preto je dô-
ležité, aby si základy osvojili v 
škole. V našej školskej dielni  sa 
deťom podarilo vyrobiť sku-
točne veľmi pekné výrobky.“  

 Ak by ste teraz stáli pred roz-
hodnutím vybrať si povolanie, 
chceli by ste byť opäť pedagó-
gom? 
,,Ja som celý život bol spätý so 
športom, ani si neviem pred-
staviť, že by som robil niečo 
iné. Sám som bol športovým 
funkcionárom, organizátorom 
športových súťaži, samozrejme 
učiteľom a vždy som sám špor-
toval. Tenis hrávam doteraz, 
takže ak by som sa mal znova 
rozhodnúť, bolo by to niečo so 

športom a teda učiteľ alebo tré-
ner.“
 Ako plánujete stráviť čas na 
pracovnom odpočinku?
,,Nad tým som ešte veľmi ne-
rozmýšľal, ale v podstate – 
doteraz som sa venoval cudzím 
deťom a teraz sa budem viacej 

venovať svojim vnúčatám. Bu-
deme spolu športovať a zabá-
vať sa. Ja mám veľa rôznych 
koníčkov, ktorým sa budem 
tiež venovať a manželka bude 
možno rada, že budem doma 
viac ako doteraz.“  

Pripravil: - KOLOMAN CICKO - 

Pánovi učiteľovi Mgr. Ľubomírovi Dulovi ďakujeme za jeho 
prínos pre školu, oddanosť k svojej práci a výnimočnú kreativitu, 
ktorou je obdarený a v plnej miere ju v práci využíval. Z našej 
školy odchádza nielen výborný pedagóg, ale aj spoľahlivý kolega 
a kamarát. Na základnej škole zanechal nezabudnuteľnú stopu. 
Prajeme mu, aby si užil dni pracovného odpočinku naplnené 
energiou a entuziazmom, ktoré ho sprevádzali aj v jeho profesi-
onálnom živote.  Na úplný záver nám nedá nespomenúť aj jednu 
z veľkých vášní Ľ. Dulu - a to obdiv ku literárnemu a neskôr aj te-
levíznemu hrdinovi prérií – Winetuovi a všetkému, čo k nemu 
patrí. V linku, ktorý uvádzame na konci článku, spomína na 
miesta, ktoré navštívil, a ktoré súvisia s natáčaním tejto legendár-
nej westernovej klasiky. Veríme, že na zaslúženom odpočinku si 
nájde čas a prostredníctvom rozhovoru v našich novinách sa o je-
ho láske k tomuto žánru dozvieme ešte viac.
                            http://skolakom.sk/videokronika.htm

(Dokončenie zo str. 6)

Maturovala som 27. mája 1976. 
Tohto roku to teda bolo presne 45 
rokov od mojej maturity. Júj, ve-
ľa aj povedať, nie ešte prežiť! A 
napriek toľkým rokom si na svo-
jich profesorov z veľkokrtíšskeho 
gymnázia často a rada spomí-
nam. Na koho najviac? Jedno-
značne na pani profesorku Mgr. 
Máriu Hroncovú. Učila ma rus-
ký jazyk. A naučila ma ho veľmi 
dobre! Nestratila som sa na 
zájazde v bývalom Sovietskom 
zvä-ze, zabodovala som aj na 
skúškach v bývalých cestovných 
kanceláriách ČEDOK a CKM.
Bola prísna, maximálne zodpo-
vedná, ale aj ústretová a láskavá. 
Na maturite (ruský jazyk bol po-
vinný), ktorej sme sa veľmi  báli, 
pomohla všetkým  bez rozdielu. 
Slabším i tým lepším, každému 
poradila, čo si má k vytiahnutým 
otázkam pripraviť, podala kon-
krétnu literatúru, ba aj nalistova-
la správne strany, len aby sme 
všetci uspeli. Podarilo sa! A keď 
zistila, že o maturite zo slovenské-
ho jazyka máme nedostatočné in-
formácie, pomohla nám aj tam. A 
dnes, keď sa v meste stretneme, 
nechýba na jej tvári milý úsmev a 
otázka: "Ivetka, ako sa máte?"
Keď zavítam do ešte hlbších škol-
ských vôd, musím sa s úctou 
skloniť pred 3 učiteľkami - Jelou 
Krnáčovou - matematika, Etelou 
Mišurovou - slovenský jazyk a 
Alenou Garajovou- Šťastnou - 
ruský jazyk. Všetky tri ma vyba-
vili do života hlbokými vedomos-
ťa mi, na ktorých staviam celý ži-
vot.
ĎAKUJEM, panie učiteľky. Ďa-
kujem za všetko. Za Vašu prí-
snosť, za Vaše vedomosti, za Vašu 
láskavosť, za to, že ste sa snažili 
naučiť nás všetko potrebné, za to, 
že ste nás zodpovedne pripravili 
na cestu životom. 

ĎAKUJEM, ŽE STE 
VSTÚPILI DO MOJHO ŽIVOTA! 

– IVETA ŽLNKOVÁ - 

Moji najmilší
 učitelia 

Indiánsky náčelník kmeňa Apačov bol svojim priateľským a mierumilovným
postojom k životu veľkým vzorom pre učiteľa Mgr. Ľubomíra Dulu. 

Učiteľ Mgr. Ľubomír Dula trénoval mnoho dievčenských aj 
chlapčenských družstiev. 

 Skvelí učitelia sa vedia vcítiť 
do detí, rešpektovať ich, a ve-
ria, že každé jedno má niečo 
jedinečné, na čom sa dá stavať. 
 Každý, kto si niečo pamätá 
zo školy, tak si pamätá učite-
ľov, nie ich metódy a techniky. 
Učitelia sú srdcom vzdeláva-
cieho systému. 
 Učiteľ je kompasom, ktorý v 
deťoch aktivuje magnety zveda-
vosti, poznania a múdrosti. 



POKROK8 4. október 2021

Z rúk predsedu SFZ Jána Ko-
váčika si v Poprade, pred plnou 
sálou národného tréningového 
centra, prebral Zlatý odznak 

SFZ. Okrem neho si rovnaké 
ocenenie prevzali aj Ladislav 
Borbély, Karol Pecze, Viliam 
Ondrejka a šesť ďalších osob-

ností. Ako pre POKROK dopl-
nila Monika Jurigová, ho-vor-
kyňa SFZ, Ladislavovi Krnáčo-
vi bol Zlatý odznak SFZ 
udelený na základe návrhu 
Stredoslovenského futbalového 
zväzu, ktorý schválil Výkonný 
Výbor SFZ, a to za jeho dlho-
ročnú aktívnu činnosť vo fut-
bale a rovnako tak aj pri príle-
žitosti jeho životného jubilea – 
70 rokov.

Od hráča až po 
predsedu ObFZ 

Ladislav Krnáč sa narodil v 
roku 1951 a s futbalom začínal 

v roku 1966 v doraste TJ TES-
LA Liptovský Hrádok. Od 
roku 1970 hrával za TJ Druž-
stevník Širákov a TJ Družstev-
ník Kamenné Kosihy, kde pôso-
bil aj ako tréner žiakov. Od 
roku 1982 do roku 1993 bol 
predsedom klubu TJ Družstev-
ník Želovce. Mimochodom, že-
lovský klub mal v tom období 
štyri družstvá – žiakov (okres-
ná súťaž), dorast (majstrovstvá 
kraja), dospelých A (1.B a 1.A 
trieda, majstrovstvá kraja) a 
dospelých B (majstrovstvá 
okresu. Členom predsedníctva 
Okresného futbalového zväzu 
sa stal v roku 1984. Od roku 
1994 po rok 2013 bol už pred-
sedom Oblastného futbalového 
zväzu Veľký Krtíš a zároveň 
členom rady SsFZ Banská Bys-
trica. Od roku 2013 je naďalej 
členom revíznej komisie SsFZ.

Ladislav Krnáč ocenený na pôde SFZ 

V peknom počasí a prajnom 
prostredí príjemnej obce sa v 
rámci atletického trojboja 
súťažilo v hode granátom, hode 
oštepom a vrhu guľou, seniori 
si svoju mušku overovali pri 
streľbe zo vzduchovky a súťa-
žilo sa aj za zelenými stolnoteni-
sovými stolmi. Organizačný vý-
bor na čele s predsedom OR 
SZZP Ing. Milanom Lauríkom 
by sa aj touto cestou chcel za 
bezproblémový priebeh podu-

jatia poďakovať starostovi 
Dolinky Ing. Zsoltovi Régimu, 
predsedovi ZO SZZP Dolinka 
Ferencovi Csákymu, predsed-
níčke ZO SZZP Božene Feren-
číkovej a rovnako tak aj pred-
sedovi ZO SZZP Želovce Lam-
bertovi Bányayovi. „Rovnako 
tak ďakujeme všetkým, ktorí 
sa svojou účasťou podieľali na 
zdarnom priebehu celého dňa,“ 
nechal sa počuť Ing. M. Lau-
rík.

O tom, že so športovými podujatiami v našom okrese sa v 
polovici septembra roztrhlo vrece, by vedeli rozprávať aj 
členovia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. V so-
botu 18. septembra sa totiž na futbalovom ihrisku v obci 
Dolinka uskutočnil 23. ročník okresného Športového dňa 
zdravotne postihnutých členov SZZP.

Atletický trojboj
► Muži do 60 rokov: 1. Jaro-
slav Longaj (D. Strehová), 2. 
Ján Suja (D. Strehová), 3. Pe-
ter Dudáš (Sklabiná).
►Muži nad 60 rokov: 1. Pavel 
Králik (N. Ves), 2. Ján Fajčík 
(Sklabiná), 3. Gabriel Varga 
(Želovce).
► Ženy do 60 rokov: 1. Alena 
Brindzová (D. Strehová), 2. 
Anna Hriadeľská (Želovce), 3. 
Lucia Mlynáriková (N. Ves).
► Ženy nad 60 rokov: 1. Judi-

ta Šiketová (Dolinka), 2. Alica 
Longajová (D. Strehová), 3. 
Mária Brindzová (Hrušov).

Stolný tenis
► Muži do 60 rokov: 1. Jozef 
Dudáš ml. (Sklabiná), 2. Peter 
Dudáš (Sklabiná), 3. Dominik 
Drozdík (Hrušov).
► Muži nad 60 rokov: 1. Jozef 
Dudáš st. (Sklabiná), 2. Jozef 
Cvengel (Nenince), 3. Pavel 
Mesároš (Sklabiná).
► Ženy do 60 rokov: 1. Lucia 
Mlynáriková (Nová Ves), 2. 

Vyhodnotenie súťažných disciplín 

Nestáva sa často, že futbalová osobnosť z nášho okresu si preberie ocenenie od Slovenského futbalo-
vého zväzu priamo na Konferencii SFZ. Pred niekoľkými dňami sa tejto pocty dostalo bývalému 
predsedovi veľkokrtíšskeho Oblastného futbalového zväzu - Ladislavovi Krnáčovi. 

-ŠK, foto: archív A. P. -

Anna Hriadeľská (Želovce), 3. 
Ivana Slezáková (Nová Ves).
► Ženy nad 60 rokov: 1. Ka-
tarína Hívešová (Nenince), 2. 
Ľudmila Dudášová (Sklabiná), 
3. Vlasta Fajtová (V. Krtíš).

Streľba zo vzduchovky
► Muži do 60 rokov: 1. Ján 
Suja (D. Strehová), 2. Lambert 
Bányay (Želovce) 3. Jozef Du-
dáš ml. (Sklabiná).
► Muži nad 60 rokov: 1. Pavel 

Králik (Nová Ves), 2. Jozef Dudáš 
st. (Sklabiná), Jozef Szantó (V. Kr-
tíš). 
► Ženy do 60 rokov: 1. Veronika 
Kolibíková (Hrušov), 2. Ivana 
Slezáková (Nová Ves), 3. Anna 
Mihalkinová (Hrušov).
► Ženy nad 60 rokov: 1. Anna 
Králiková (Nová Ves), 2. Anna 
Adamová (D. Strehová), 3. Katarí-
na Hívešová (Nenince).

O čo majú menej zdravia, o to viac sa tešia zo života  

Pohľad na účastníkov Športového 
dňa, ktorí si za svoje výkony zaslúži-
li diplomy aj vecné ceny. Na pravej 
fotografii Jozef Szantó preberá dip-
lom od Ing. Milana Lauríka, pred-
sedu OR SZZP V. Krtíš. 

Spomienku na významný deň svojho starého otca
 bude mať aj jeho vnuk Márk Palman (v strede).

Na popradskej konferencii SFZ ho sprevádzala dcéra Alexandra 
Palmanová so synom Márkom, mladým futbalistom MFK Baník 
Veľký Krtíš U13. Ten si príležitosť stretnúť sa s výraznými futbalo-
vými osobnosťami nenechal ujsť a spolu so starým otcom si z vyda-
reného popoludnia odniesol aj fotografie s prezidentom SFZ J. 
Kováčikom, futbalovým trénerom K. Peczem či analytikom L. Bor-
bélym.

-ŠK-
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Turnaj zorganizoval Oblastný 
futbalový zväz Lučenec a nad-
viazal na tradičný každoročný 
turnaj, ktorého sa zúčastňujú 
výbery ObFZ Lučenec, ObFZ 
Veľký Krtíš a ObFZ Rimavská 
Sobota. Turnaj prebiehal podľa 
propozícií technicko - metodic-
kej komisie SsFZ, ktorého sa 
zúčastnili aj garanti Mgr. Voj-
tech Kováč (predseda TMK 
SsFZ) a  Ladislav Danyi (člen 
TMK SsFZ).  
Hralo sa systémom každý s 
každým, na skrátenom ihrisku, 
s hracím časom 2x30 minút. 
O 8.30 hod. sa za účasti tréne-

rov a vedúcich jednotlivých 
družstiev uskutočnila technická 
porada, na ktorej boli vydané 
organizačné pokyny a zadané 
kritériá pre výber najlepších 
hráčov (18 + 2), ktorí sa zúčast-
nia turnaja na regionálnej 
úrovni. V prvom zápase proti 
sebe nastúpili výbery ObFZ LC 
a ObFZ RS. V zaujímavom 
a vyrovnanom stretnutí  zvíťa-
zilo mužstvo z okresu R. Sobota 
v pomere 4:2. Slávnostné otvo-
renie turnaja  vykonal predse-
da ObFZ LC  Mgr. Radoslav 
Čičmanec, za domácich organi-
zátorov všetkých účastníkov 

privítal Mgr. Vladimír Melo - 
riaditeľ miestnej Základnej 
školy Kalinovo. Po slávnostnom 
otvorení sa v druhom zápase 
stretli výbery ObFZ R. Sobota 
a ObFZ V. Krtíš. Hráči výberu 
nášho okresu boli vyrovnaným 
súperom, ale technicky i herne 
vyspelejší výber R. Soboty po-
tvrdil svoje kvality a zvíťazil 
v pomere 5:2. V poslednom zá-
pase nastúpili výbery ObFZ 
LC a ObFZ VK, keď výber 
veľkokrtíšskych futbalistov ne-
stačil na výborne hrajúci výber 
protivníkov z Lučenca, ktorý 
zvíťazil v pomere 8:0. Na zákla-

de výsledkov z jednotlivých zá-
pasov sa na 1. mieste umiestnil 
výber ObFZ R. Sobota, 2. mies-
to obsadil výber ObFZ Lučenec 
a tretie miesto obsadil výber 
ObFZ Veľký Krtíš. 
Po skončení posledného stret-
nutia nasledovalo slávnostné 
vyhodnotenie turnaja. Diplomy 
a poháre podľa umiestnenia  
odovzdali Mgr. L. Danyi,  Mgr. 
Radoslav Čičmanec a Štefan 
Pastorek (sekretár ObFZ Luče-
nec). Po vyhodnotení turnaja 
boli vybratí osemnásti hráči a  
dvaja náhradníci, ktorí boli no-
minovaní na tzv výberový zá-
pas STRED 2009 – JUH 2009. 
V utorok 28. septembra sa vo 
Zvolene spomedzi hráčov z náš-
ho okresu zúčastnili Patrik 
Kramarovič a Dávid Oláh z 
Baníka V. Krtíš a Erik Kováč a 
Marek Kováč z TJ Partizán 
Hrušov.
Turnaj prebehol  na veľmi do-
brej športovej i spoločenskej 
úrovni, poďakovanie si zaslúžia 
osobitne J. Šárkan, starosta ob-
ce Kalinovo, Mgr. V. Melo, ria-
diteľ ZŠ a  Ing. J. Šulaj, prezi-
dent Baník Kalinovo za poskyt-
nutie ihriska, sociálnych prie-
storov a stravy. K bezproblé-
movému priebehu jednotlivých 
stretnutí prispel aj rozhodca 
Róbert Palica. 

Výsledky jednotlivých stretnutí 
 
 ObFZ LC – ObFZ RS  2 : 4, 
góly: A. Ladič, D. Poliak - J. 
Zubák, I. Kaločai, M. Kozlok, 
M. Hudec  ObFZ VK - ObFZ 
RS  2 : 5, góly: P. Kramarovič, 
D. Oláh – S. Balog, J. Zubák, 
M. Hudec, P. Bálint, S. Balog  
ObFZ LC -  ObFZ VK  8 : 0, gó-
ly: A. Ladič 3x, B. Vraniak, A. 
Stankovič, M. Kriška, vlastný. 

- ŠK, zdroj: ERVÍN VLADÁR 
– sekretár ObFZ Veľký Krtíš -

Mladí futbalisti sa v Kalinove nestratili
Do novej futbalovej sezóny sa na žiackej úrovni zapojilo len desať futbalových klubov. Deväť z nich 
pôsobí v okresnej 4. lige U15, žiaci MFK Baník Veľký Krtíš nastupujú v II. lige sk. JUH ako s výbe-
rom U15, tak aj s tzv. dvojičkou, výberom do 13 rokov (U13). Napriek tomu, že počet mladých futba-
listov klesá, členovia veľkokrtíšskeho Oblastného futbalového zväzu v pondelok 13. septembra pozva-
li talentovaných futbalistov s ročníkom narodenia 2009 na futbalové ihrisko do Veľkého Krtíša, kde 
sa spoločne pripravili na štvrtkový medzioblastný futbalový turnaj mladších žiakov. Ten sa konal 16. 
septembra 2021 na futbalovom štadióne Baníka Kalinovo.

► Výber ObFZ Veľký Krtíš reprezentovali: Marian Banda, Oliver Kálazy, Juan Sarkozi, Tim Tu-
ček, Tobias Tuček (všetci FK Inter Bátorová), Peter Kobera, Oliver Števka, Christofer Tobias Tóth 
(všetci FK Bušince), Marek Kováč , Erik Kováč , Filip Kováč (všetci TJ Partizán Hrušov) a Samuel 
Balla, Alex Julio Čapla, Kevin Klacso, Patrik Kramarovič, Richard Adam, Dávid Oláh, Ján Ďurčov z 
MFK Baník V. Krtíš. Realizačný tím: Milan Mikuš (vľavo), predseda ŠTK, Filip Kollár (druhý zľa-
va), tréner a vedúci mužstva v Kalinove bol predseda komisie mládeže Ján Máth (hore vpravo). 

np
 – 

66
44
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VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle

Dolinka 241

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

np-770
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Bežecké preteky, ktoré sa už 
uskutočnili (Beh ulicami mesta, 
Technogym beh), vrátane behu 
v okolí Sklabinej, sa však dajú 
stále odbehnúť virtuálne a sada 
štyroch krásnych medailí je pre 
pretekárov stále k dispozícii. 
Prečo sa oplatí zbierať medai-
le? 
„Pri odbehnutí minimálne 
troch zo štyroch behov, je bežec 
zaradený do žrebovania o bicy-
kel. Táto hlavná cena bude 
žrebovaná na konci ligy. Tento 
úžasný nápad by sa nemohol 
uskutočniť bez ČSOB Group a. 
s. ako sponzora medailí celej 
veľkokrtíšskej bežeckej ligy a 
Gyurász s.r.o. cyklopotreby a 
servis, ako dodávateľa hlavnej 
ceny – bicykla,“ vysvetľuje or-
ganizátorka podujatia PhDr. 
Danka Havrilová.
Ulice Sklabinej, Novej Vsi a 
Obeckova v sobotu 18. septem-
bra tak znovu po dvoch rokoch 
ovládli bežci - XXI. ročník tzv. 
Laktišovho behu absolvovalo 
111 pretekárov zo širokého 
okolia, sily si tu zmerali profíci 
ako aj hobby bežci. Organizá-
tori mali okrem hlavnej 10 km 
trate pripravený beh aj pre re-
kreačných bežcov (5 km) a nor-
dic walking (5 km). Na sklabin-
skom futbalovom ihrisku však 
ešte pred hlavnými pretekmi 
bežali, čo im sily stačili, aj naj-
menší škôlkari a školáci 1. a 2. 
stupňa, pričom diváci a najmä 
rodičia tu povzbudzovali tak-
mer šesťdesiat detí, ktoré boli 
podľa veku rozdelené do šty-
roch vekových kategórií. Po od-
behnutí dostali všetci medaile a 
sladkosti, tí najlepší aj vecné 
ceny. Pokiaľ mali ešte aj po 
behu dostatok síl a vládali, 
mohli sa vyskákať na nafu-

kovacích atrakciách, ktoré pri-
pravili organizátori. Aj tento 
rok nimi bolo OZ TJ Družstev-
ník Sklabiná na čele s hlavnou 
organizátorkou D. Havrilovou. 
Okrem štyridsiatich dobrovoľ-
níkov, ktorí v piatok a v sobotu 
kmitali na plné obrátky, jej toto 
podujatie pomohli zorganizo-
vať Farský úrad Sklabiná, 
Obecné úrady Sklabiná, Nová 

Ves a Obeckov a Poľovnícke 
združenie Nová Ves.
„Úžasná atmosféra, skvelá or-
ganizácia, mnoho zážitkov - ta-
kýto kompliment sme si ako or-
ganizátori vyslúžili od účast-
níkov memoriálu. Tri obce, cez 
ktoré sa aj tento rok bežalo, 
spadajú pod jednu farnosť, v 
ktorej vdp. Ján Laktiš pôsobil. 
Celoročná mravenčia práca sa 
podarila a tešíme sa na ďalší 
ročník. Počasie vyšlo na jednot-
ku a aj keď vietor síce bežcom 
mierne komplikoval život, na-
priek tomu mali ideálne športo-
vé podmienky. Verím, že sa 
nám darí prinášať každým 
rokom kvalitnejšie služby a že 
bežci sa na naše preteky radi 

vracajú,“ opísala nám D. Hav-
rilová. „Nordic walking sme na 
našej pôde privítali prvýkrát v 
roku 2019, tento ročník sme 
pridali novú kategóriu (hobby 
beh) a už teraz môžem pove-
dať, že ďalší ročník rozšírime 
aj ženské kategórie  min. pre 
ženy nad 50 rokov. Snažíme sa 
počúvať a reflektovať na to, čo 
si bežci žiadajú, a ak je to v na-

šich silách - radi vyhovieme. 
Chcela by som ešte vyzdvihnúť 
úroveň organizácie. Zhruba 40 
dobrovoľníkov pomáhalo pri 
varení guľáša, registrácii, tom-
bole, usmerňovaní parkovania, 
občerstvení, moderovaní a pod. 
Nie je toho málo a všetci zainte-
resovaní už dokonale poznajú 
svoju náplň práce. Je skvelé, že 
sa vždy nájde partia správnych 
ľudí, ktorí sú ochotní venovať 
svoj čas a energiu do dobrovoľ-
níctva. Dnes je to vzácne a nie 
všetci to vedia oceniť,“ pokra-
čovala organizátorka poduja-
tia.
Z podujatia neodišli naprázdno 
ani dospelí bežci – každý odišiel 
so Sklabinou s medailou a trič-

kom, tí najlepší aj s ďalšou 
medailou. Okrem toho, naj-
rýchlejší bežci v kategóriách 
nordic walking a hobby beh zís-
kali aj vstupenku do wellness 
Aquatermal Strehová a naj-
rýchlejší bežci v hlavných pre-
tekoch si zo Sklabinej zase od-
niesli aj finančnú odmenu.
Na ihrisku v Sklabinej a aj na 
celej trati nedošlo počas celého 
dňa k žiadnym väčším kom-
plikáciám. Podujatie bolo zor-
ganizované veľmi dobre, čo si 
mnohí pochvaľovali. Po dobe-
hnutí do cieľa ich čakalo chut-
né občerstvenie a diskusie s ka-
marátmi a známymi, ale aj ob-
ľúbená tombola. „Jedno veľké 
ďakujem by som chcela na-
smerovať aj k sponzorom (BB-

SK, Obecné úrady Sklabiná, 
Nová Ves, Obeckov, spoločnosti 
FYSAM s.r.o, Technogym s.r.o, 
CPB, spol. s. r.o., MOVINO 
spol. s. r.o, Aquatermal Streho-
vá a mnoho iných), ktorí nás 
podporujú či už pri samotnej 
organizácii a znášajú značnú 
časť výdavkov súvisiacich s ta-
kýmto podujatím ako aj spon-
zorom, ktorí nám venujú ceny 
do tomboly (bolo ich vyše 70). 
Rovnako veľká vďaka patrí 
žienkam, ktoré napečú chutné 
koláčiky a pomáhajú so všet-
kým čo treba. Takáto silná zo-
stava  pomáha, aby sme urobili 
ďalší ročník kvalitnejšie a lep-
šie,“ dopĺňa Dana Havrilová.

 V Sklabinej sa dokopy zišlo takmer 170 pretekárov 
Po minuloročnej nútenej prestávke sa športovci, diváci, rodinní príslušníci a obyvatelia okolitých obcí 
v sobotu 18. septembra opäť zišli na skvelej športovej akcii v Sklabinej, kde predpoludním odštarto-
val už 21.ročník cestného behu Memoriál vdp. Jána Laktiša. Tento ročník bol výnimočný tým, že or-
ganizátori memoriálu spojili sily s OZ Bežci VK a vymysleli pre športovcov niečo špeciálne - sériu šty-
roch behov ako súčasť Krtíšskej bežeckej ligy. Jej záverečné podujatie, Biobeh vinohradmi Veľký 
Krtíš, sa uskutoční už o niekoľko dní, a to 16. 10. 2021. 

(Pokračovanie na str. 11)

Pred hlavnými pretekmi si v Sklabinej do 
sýtosti zapretekali aj chlapci a dievčatá.

Organizátorka podujatia PhDr. Danka 
Havrilová s ocenením pre najstaršieho 
bežca memoriálu Jána Demetera.

Podujatia s krásnou účasťou bežcov sa zúčastnili i starosta Novej Vsi Marián Varholák, správca sklabinskej farnosti Mgr. 
Jaroslav Kadlec a starosta Obeckova Miloš Koči. Mimochodom, všetci v minulosti aktívne športovali.
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Mimochodom, na päťkilomet-
rovej trati sa aj v uliciach svojej 
obce ukázal starosta Novej Vsi 
Marián Varholák, ktorý sa v 
hustom poli bežcov vôbec ne-
stratil. Ako povedal, kým on v 
sobotu športoval v okolí svojej 
obce, novoveskí seniori športo-
vali v Dolinke na športových 
hrách. „Novovešťania dnes 
majú športovú sobotu a som 
rád, že aj seniori nám v okrese 
robia dobré meno“ povedal. 
Memoriálu sa znovu aj v tomto 
roku aktívne zúčastnil katolíc-
ky farár Mgr. Dominik Mar-
koš, ktorý pred niekoľkými 
rokmi pôsobil na farnosti v 
Sklabinej. D. Markoš ukázal, že 

behu sa aktívne venuje, aj na-
ďalej beháva maratóny a vo 
svojej kategórii skončil tento 
rok na 1. mieste. 

K priestorom štartu a cieľa pri-
šiel aj súčasný správca farnosti 
Mgr. Jaroslav Kadlec, ktorý v 
minulosti rovnako športoval a 
ako dorastenec hrával futbal. 
Mimochodom, vdp. Ján Laktiš 
bol aktívny v turistike, cyklisti-
ke, lyžovaní a samozrejme 
behu. Niekoľkokrát bežal aj 
maratón v Košiciach, ale napr. 
aj v Japonsku. V nedeľu 3. ok-
tóbra 2021 uplynulo 108 rokov 
od narodenia J. Laktiša. V 
Sklabinej pôsobil od roku 1968, 
a to až do svojej smrti v roku 
1979.
Na margo výsledkov hlavných 
pretekov, najrýchlejším bežcom 
XXI. ročníka bol Marián Meli-
cherčík (r. n. 1973) zo Stožka s 
výsledným časom 37:25,08. 
Najstarším bežcom bol Ján 
Demeter (r. n. 1943) zo Senné-

ho, ktorý desať kilometrov 
dlhú trať zvládol za veľmi pek-
ný čas 56:02,28.
Pekné výsledky dosiahli aj ďal-
ší bežci z nášho okresu – Rená-
ta Bolfová skončila v ktaegórii 
žien nad 40 rokov na 2. mieste, 
Viktória Dobosová v kategórii 
žien do 39 rokov na 5. mieste. 
Medzi mužmi do 39 rokov sa z 
bežcov z nášho okresu najviac 
darilo bronzovému Miroslavovi 
Sokolovi, za ktorým skončili 
postupne Richard Turčina, 
Jakub Bakoš, Lukáš Krištof, 
Rastislav Kozár, Vladimír So-
kol a Johan Havrila. V mužskej 
kategórii od 50 do 59 rokov 
skončil s odstupom ôsmich se-
kúnd druhý Miroslav Krištof

► Motýlik 2019 a mladší (100 m): dievčatá – 1. Natália Havrilo-
vá, 2. Ema Chromá, 3. Júlia Pavlovič, chlapci - 1. Juraj Mojžiš 
Pavlovič, 2. Šimon Šuran.
► Slniečko 2015-2018 (200 m): dievčatá - 1. Emília Havrilová, 
2. Lea Ivanová, 3. Jasmína Šuranová, chlapci - 1. Šimon Nagy, 
2. Teodor Keťko, 3. Matias Žingor.
► 1. stupeň ZŠ (400 m): dievčatá - 1. Alica Kalmaneková, 
2. Kristína Srniaková, 3. Izabela Ivanová, chlapci - 1. Lukáš Or-
lai, 2. Alex Krajňak, 3. Leo Virág.
► 2. stupeň dievčatá (800 m): 1. Hanka Vargová, 2. Michaela 
Ballová, 3. Lenka Ballová.
► chlapci 800 m: 1. Leo Virág, 2. Juraj Havrila, 3. Daniel Havri-
la a 4. dievčatko Bernadet Gyerpál.

-ŠK, foto: Ing. JOZEF LAJKO -

Výsledková listina DETI 

(Dokončenie zo str. 10)

Súťažilo sa v troch disciplínach 
a to hod granátom na cieľ, hod 
loptou do bránky a hod šípkou 
na terč. Do súťaženia sa zapoji-
li naši členovia aj hostia z Veľ-
kého Krtíša. Víťazi, ktorí sa 
umiestnili na prvých troch 
miestach dostali diplom a vec-
nú odmenu. Po súťažení sme si 
posedeli pri dobrom guľáši a 
zákuskoch, ktoré napiekli naše 
šikovné žienky. Zlatým klin-
com bola tombola, z ktorej sa 

tešili  mnohí výhercovia. Pre 
zábavu nám hrala hudba, kto-
rá roztancovala aj našich čle-
nov a hostí. Svojou účasťou nás 
potešili aj primátorka Ing. Má-
ria Bednárová a riaditeľka ZŠ 
s MŠ RNDr. Angelika Adamo-
vá. Členovia našej organizácie 
využili pekné počasie, preto 
sme sa rozhodli ísť okúpať do 
Rapoviec a tento krásny slneč-
ný deň sme si do sýta užili. 

– MAGDALÉNA PIHULIČOVÁ, predsedníčka ZO SZTP M. Kameň- 

Členovia ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých M. Kameň si užívali 

Šport na ihrisku aj vo vode

Základná organizácia telesne postihnutých v Modrom Kameni 
usporiadala 4. 9. 2021 pre svojich členov aj tento rok obľúbené 
Športové hry na ihrisku v Modrom Kameni.

Obec Nová Ves získala vďaka M. Krištofovi a J. Kubánimu aj 
medaile. Na kratšej trati sme videli aj starostu obce M. Varholáka.
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niekoľko 

1-izbových bytov
 vo Veľkom Krtíši 

Inf. Ing. Chamula  

Dáme 
do prenájmu

 0905 358 389

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

Obecný úrad Pôtor   
Kontakt: 

 0903 307 957
 047 48 963 26 np 
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Cena 7000 €
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Z ničoho-nič vám skrsne myš-
lienka, ako si doriešiť nepriaz-
nivú situáciu. Myšlienka je na-
ozaj spásonosná, ale uvedomte 
si, že spolu s ňou prichádza aj 
akési osobnostné obetovanie 
sa, čo problém vyrieši, ale vy, 
ako jednotlivci, spadnete a 
klesnete o niečo hlbšie do vlast-
ného „bahna“. Pokiaľ nemáte 
iné východisko, tak sa aspoň 
na ďalšie boje pripravte načer-
paním síl. Jedno z ďalších va-
rovaní je, aby ste do svojich 
problémov v žiadnom prípade 
nezaťahovali milujúce osoby – 
vyriešte si to individuálne. 

Snažili ste sa zmeniť vo svojom 
prístupe a prejave k iným ľu-
ďom a teraz zisťujete, že to ne-
splnilo vaše očakávanie. Nemu-
síte sa meniť, stačí ak budete 
sami sebou, len niektoré preja-
vy (výbušnosť, neprispôsobi-
vosť, klebetenie) zmiernite ale-
bo inak sformulujte. Celkovo 
môžete byť v pohode, týždeň 
praje rodine, stretnutiam a hlav-
ne vnútornému pokoju, ktorý 
sa ešte viac zosilní ku koncu 
roka. Nenárokujte si všetko a 
všetkých, pokúste sa byť viac 
prispôsobivejší a vďaka tomu 
vám to bude aj v pracovnej ob-
lasti klapať. 

Naivitu, ktorú si už roky úpen-
livo pestujete, pustite do za-
budnutia – dôverčivosť do váš-
ho života môžete predsa za-
komponovať aj elegantnejším 
spôsobom. Bez okolkov vylezte 
zo svojich pancierov a ukážte 
svetu vaše skvelé nápady, pre-
mýšľanie, kreativitu a empa-
tiu, ktorými niekde vo svojom 
úzadí predsa len disponujete. 
Blíženci bežia oproti svetlej bu-
dúcnosti bez toho, aby sa poze-
rali nazad. Neriešia  minulosť 
a nehľadia pod nohy na nepod-
statné prekážky v živote. Za 
toto budú v blízkej budúcnosti 
odmenení formou dosiahnutia 
mnohého, po čom im srdce piš-
tí (uznanie, práca, láska, finan-
cie a dokonca aj potomstvo).

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

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

Zastavíte sa vy vôbec niekedy? 
Ste šťastní, vyrovnaní? Asi nie, 
však? Ochudobňujete sa o tep-
lo domova a všetko, čo sa s ním 
spája, naháňate akúsi ideu 
prekrásnej budúcnosti, ktorá 
by sa vám postarala o všetko, 
čo vám teraz chýba. Stále si v 
duchu hovoríte – raz budem 
šťastný, milovaný a pod. Ne-
myslíte si, že toto všetko sa 
vám ponúka práve tu a teraz? 
Zastavte sa, inak vám všetky 
dni, ktoré budú, mimochodom, 
prázdne a studené, uletia do 
nenávratna a na imaginárne 
búchanie si hlavy o stenu bude 
neskoro. Precitnite viac v du-
chovne, ktorým disponujete, 
túto sféru ste o niečo viac 
zanedbali…  

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

Vnútorná, osobnostná hladina 
sa vyrovnáva a všetky vaše 
zmysly by sa mali zamerať na 
financie. Nedajte sa oklamať a 
každý cent si naozaj strážte, 
nezverte svoje peniaze do rúk, 
ktorým nedôverujete, inak ich 
už nikdy neuvidíte. Prehod-
noťte akékoľvek pôžičky, úve-
ry, či už z bankových alebo 
nebankových inštitúcií, ako aj 
od priateľov – tento kanál 
máte úplne zavretý a nedopad-
lo by to dobre (energie by sa 
postarali o nevybavenie, kon-
flikty a iné problémy), počkaj-
te si radšej na ten nasledujúci 
týždeň. 

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

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

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

Ťaží vás vlastná minulosť, kto-
rá vám ukradne pokojný spá-
nok. Utápate sa v niečom, čo 
bolo a čo už zmysel nemá, a 
tak sa radšej sústreďte na to, 
čo robíte, a ako konáte, minu-
losť by vám mala byť príkla-
dom ako veci neriešiť, otázne 
však je, či spadáte medzi po-
učiteľné osoby. Nepriazeň vás 
zastihne predovšetkým na spo-
mínanej citovej úrovni, čo bu-
de mať za následok jej prene-
senie do vzťahov a do vášho 
prístupu k ľuďom. Okolie ne-
môže za to, že vám sa nedarí, 
preto si to na nevinných ľu-
ďoch nekompenzujte. 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 
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KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)

SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

(minibágrom a UNC 060)

 PREPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLOV

Kontakt:

 0918 525 114
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np - 707

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

 0948 262 007

P o n u k a  
s l u ž i e b

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

np – 421

Vykonávam 
murárske práce 

np - 706 0908 568 531

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

ŽALÚZIE NA
VAŠE OKNÁ

 Prerábky bytov, 
interiérov domov na kľúč 

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

  Zberateľstvo

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 2
92

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

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

  0908 627 952.       np – 422

 Predám záhradku 400 m2. 
 0905 958 804             np– 669

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

 Kúpim garáž v blízkosti 
mesta, alebo v meste V. Krtíš.
 0908 853 198              np – 773

   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

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

 0902 298 511

np - 7102

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. 

 Prenajmem 1 – izbový byt. 
 0948 013 701          np – 764 

 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

 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

Nehnuteľnosti

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.
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 Ponúkam nebytové priestory 
v Modrom Kameni, oproti 
Červenému vínu.
 0903 399 775              np – 777

 Prenajmem 1 izbový byt  na 
Nemocničnej ulici vo Veľkom 
Krtíši.
 0905 413 946             np – 778
 Lacno predám automatickú 
práčku a umývačku riadu.
 0910 664 145              np– 577

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

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

Zariadenie do  
domácnosti

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

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

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

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

 Predám nový modrý dám-
sky bicykel.
 0915 458 250              np – 771

 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

Poľovníctvo 
rybárstvo

np
 - 4

12

 0908 962 716 

Predám 435 litrové 
akvárium s filtrom 
a podstavcom. 

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

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

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

 Predám zajace.
 0915 673 400              np - 768

 Predám hrozno – frankovka, 
rizling vlašský. Cena dohodou. 
 0904 595 049              np – 775

 Predám mladých kohútov a 
teliatko býčka.
 0903 399 775              np – 776

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

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

60
9

np
 –4

99

 0908 493 910

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

Slovenské Ďarmoty 
BABCSÁN FARMA

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

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

 Predám plachtu  9x4 m. 
 0907 313 332               np– 747

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

 Na kŕmne účely zadarmo 
darujem tekvice. 
►Koláre č. 64                np - 779   

 Ponúkam na predaj sklo na 
skleník, garážové posuvné 
dvere - zlatý orech a nový nosič 
na bicykle. 
 0903 198 467              np- 780 

 Predám 30-ročnú borovičku 
v originálnom balení a domácu 
slivovicu. 
 0903 198 467               np- 783

 Hľadám si prácu na opatro-
vanie osôb počas dňa, aj ťažšie 
stavy, ošetrenie pooperačných 
rán a dekubitov a pod. Kdekoľ-
vek v okrese V. Krtíš.  
 0905 680 826             np – 781
 

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

   Bicykle

  Poľnohospodárstvo

   Rôzne

 Sympatická komunika-
tívna 45 ročná invalidná 
dôchodkyňa hľadá prácu 
na 2 - 4 hodiny. Môže byť 
aj poobede. Bývam v cen-
tre Veľkého Krtíša. 
  0910 664 145      np- 782
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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

TJD Príbelce – TJ Sklotatran Poltár
FK Slovenské Ďarmoty – TJ Sokol Medzibrod
TJ Slovan Tomášovce – OFK Olováry
ŠK Vinica – FK Veľký Blh
TJ Sokol Opat. Nová Ves – FK Iskra Hnúšťa
TJ Vinohrad Čebovce – 1. FK Buzitka
MFK Baník Veľký Krtíš – FK Jesenské
TJ Ipeľ Balog n. Ipľom – MFK Revúca
TJ Partizán Hrušov – OFK S. Plachtince
OFK Dačov Lom – TJ Prameň D. Strehová

Strelí Vinica minimálne 3 góly?                         ÁNO - NIE

Pomaly ale isto sa blížime do fi-
nále jesennej tipovačky a pri 
pohľade na priebežné poradie 
je každému jasné, kto môže po-
mýšľať na finančnú odmenu 
30, 20 alebo 10 EUR. Ako sme 
vás informovali v minulom 
čísle, kvôli našej chybe sme na 
tikete zle uviedli, že Slovenské 
Ďarmoty hrajú zápas proti 
MFK Detva, no stretli sa so 
súperom z Tornale. Tento zápas 
sme do tipovačky preto nepo-
čítali. Pri deviatich zostávajú-
cich zápasov ste ale znovu vý-
razné bodové úlovky nezískali. 
Je za tým aj fakt, že už v 
treťom kole po sebe sa len 
minimu z vás podarilo uhád-
nuť bonusovú otázku, ale rov-
nako tak aj niekoľko pomerne 
prekvapivých výsledkov. Tiež 
sa javí, že nevyspytateľná je aj 
naša 6. liga, kde môže vyhrať 
naozaj každý s každým, čo sa 
potvrdzuje každý týždeň. V 10. 
kole sme zaznamenali až päť ti-
pujúcich, ktorí nazbierali rov-
naký najvyšší počet bodov. 
Redakčný žreb sa napokon 
usmial na tomáša Hrenáka z 
Veľkej Čalomije a aj v 10. kole 
sa tak potvrdilo, že v tohtoroč-
nej edícii tipovačky sme ešte ne-
mali rovnakého víťaza kola. T. 
Hrenákovi gratulujeme a oča-

kávame ho v našej redakcii. V 
10. kole ste priemerne naz-
bierali len 5,4 bodov a odpove-
ďou na bonusovú otázku mala 
byť možnosť ÁNO, pretože 
hráči Opatovskej Novej Vsi 
strelili tri góly.
-ŠK-

Zmena na čele tipovačky

Víťazom 9. kola sa 
stal Marek Mázor

Š . Korbeľ, M. Krtíš 100
O. Cífer, V. Krtíš 98
M. Varholák, ml., S. Ďarmoty 98
A. Boľoš, V. Krtíš 94
J. Pažitka, V. Krtíš 90
P. Marčok, Senné 90
P. Baláž, V. Krtíš 86
P. Mesároš, Sklabiná 85
M. Mázor, V. Krtíš 85
D. Sedlačková, D. Plachtince 83
V. Furáková, M. Straciny 82
S. Mačuda, Dúbrava 81
J. Nemčok, Záhorce 81
T. Rybár, V. Krtíš 80
J. Macka, Záhorce 79
K. Varanaiová, V. Krtíš 79
Ľ. Matikovský, Obeckov 78
E. Ádam, V. Krtíš 77
J. Samson, Sklabiná 77
T. Hrenák, V. Čalomija 77
A. Mesároš, V. Krtíš 72
I. Lukács, ml., S. Ďarmoty 72
J. Košík, Čebovce 69
M. Penksa, V. Krtíš 68
J. Pavlík, Lesenice 68
M. Mericová, Vrbovka 68
Ľ. Dibala, V. Krtíš 62
L. Samson, Sklabiná 57
M. Ubertáš, ml, V. Krtíš 50

Poradie tipovačky po 10. kole

II. liga mladší žiaci U15, 9. kolo
 TJ Slovan Dudince – MFK Baník V. Krtíš 
3 : 1 (2 : 0), gól: R. Miksa.

II. liga starší žiaci U15, 9. kolo
 TJ Slovan Dudince – MFK Baník V. Krtíš 
0 : 1 (0 : 0) gól: D. Knopp.

4. liga žiaci, 5. kolo
 TJ Partizán Hrušov – TJ Prameň D. Streho-
vá 0 : 6 (0 : 2), góly: J. Gašpar 3x, D. Oláh 2x, 
M. Kurec  FK Lesenice – FO Malé Zlievce 
8 : 0 (6 : 0), góly: L. Belá 3x, G. Kováč 2x, M. 
Pásztor, S. Galčík, K. Rimóci  FK Bušince – 
TJ Družstevník Sklabiná 0 : 6 (0 : 1), góly: 
P. Dudáš 3x, L. Gondáš, R. Čapliar. 

IV. liga dorast, 9. kolo
 MFK Baník V. Krtíš – MŠK R. Sobota 5 : 2 
(4 : 0), góly: D – P. Srník 2x, R. Gallo 2x, R. 
Horváth.

6. liga dorast U19, 5. kolo
 TJ Vinohad Čebovce - FO Malé Zlievce 11 : 1 
(7 : 1), góly: D – R. Jakab 5x, M. Ďorď 3x, K. 
Pásztor, R. Oláh, M. Balla, H – M. Kati v FK 
Bušince - FK S. Ďarmoty  1 : 3 (0 : 2), góly: D – 
D. Oláh, H - B. Horváth 3x. 

Prípravka U11, 4. kolo
 TJ Sokol Opat. N. Ves - OFK Olováry 
1 : 6 (0 : 3), góly: D – A. Jakab, H – A. Buššai 4x, 
D. Oláh, J. T. Kováč  MFK Baník V. Krtíš – 
TJD Príbelce 4 : 5 (2 : 3), góly: D – L. Orlai, P. Fe-
deš, S. Berky, vlastný, H – V. Jakabová 2x, K. 
Banda 2x, R. Vlkolenský  ŠK Vinica - FK 
Lesenice 1 : 2 (0 : 2), góly: D – S. Valent, H – J. 
Klačo, M. Dudáš  FO M. Zlievce – TJ Ipeľ 
Balog n. Ipľom 0 : 9 (0 : 4), góly: T. Fábry 5x, S. 
Botoš 4x.

 Mládežnícke výsledky 

Kým prípravka Baníka v 3. kole vysoko 
porazila Malé Zlievce, v 4. kole doma 
prehrala s Príbelcami.
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Ich posledný XI. ročník sa 
konal v roku 2017 a to z 
prozaického dôvodu – niet 
koní a celá akcia, hoci bo-
la pre divákov zaujímavá 
a atraktívna, bola aj dosť 
finančne nákladná. Obec 
sa teda s družstvom do-
hodli, že po niekoľkých 
veľmi úspešných rokoch 
konania tohto podujatia, 
na ktoré chodili ľudia nie-
len z nášho okresu, budú 
robiť akcie pre svojich ľu-
dí – teda obyvateľov Závady, 
zamestnancov firiem z obce 
a ich rodinných príslušníkov. 
Takže aj tento rok pripravilo 
Občianske združenie Hájik, 
Obec Závada a Agrodruž-
stvo Senné Športovo - kul-
túrny deň. Ešte pred samot-
nými športovými zápo-
leniami si záujemcovia mohli 
na mieste, kde sa po iné roky 
preháňali koníky, pozrieť 
najmodernejšiu techniku 
družstva s množstvom ,,ko-
ní“ pod kapotou. Nádherné, 
priam ideálne počasie jede-
násteho septembra priláka-
lo veľa malých aj veľkých 
pred okolie bytoviek Agrod-
ružstva Senné, kde začali 
cyklistické preteky pre deti 
do 5, 8, 12, 15 rokov a od 15 
rokov bez rozdielu. V rov-
nakých, ako slniečko žiarivo 
žltých tričkách, absolvovali 
svoje trasy. Potom sa 
všetci cyklisti viac – či 
menej spokojní so svoji-
mi výkonmi presunuli 
na vyhodnotenie pred 
obecný úrad, kde bolo 
pre všetkých priprave-
né bohaté a mimoriad-
ne chutné občerstvenie 
v podobe pečenej klobá-
sy, kapustnice, guľášu, 
domácich koláčov, ká-
vy, kofoly či piva. V ča-
se, keď sa konalo vy-
hodnotenie cyklistických súťaží, 
na neďalekom multifunkčnom ih-
risku prebiehal volejbalový tur-
naj. Nechýbal ani stolnotenisový a 
futbalový turnaj ženatých proti 
slobodným. Po športovaní prišla 
na rad kultúra v podobe vystúpe-
nia členov Folklórneho súboru 
Krtíšan a vtipným slovom potešili 
kmotrička Marka Kropáčová s 
kmotríkom Jurajom Matiašom. 
Deň zavŕšila diskotéka DJ René-

ho, na ktorej mohli prítomní 
vytancovať prijaté kalórie z 
bohatého občerstvenia. 
Z tohto dňa mali určite všetci 
dobrý pocit, pretože tu bolo 
všetko – šport, kultúra, zába-
va, hodnotné ceny pre víťa-
zov a už aj spomínané mimo-
riadne chutné občerstvenie. 
Hoci výsledky neboli to pod-
statné, prečo sa malí aj veľkí obyvatelia Závady stretli, predsa 

uvádzame aj výsledky, aby tí, ktorí nezvíťazili, sa 
zlepšili, a tí, čo boli dobrí, boli o rok ešte lepší. 

Výsledky súťaží 
Bicyklovanie: 1. kat. 2 – 5 roční: 1. Hana Gallová, 
2. Anita Lešková, 3. Alexandra Lešková. 2. kat.  
(6-8 r): 1. Šimon Antov, 2. Martin Makovník, 
3. Miroslav Nociar. 3. kat. (9-12 r): Andrej Kanát, 
2. Milan Makovník a 3. Tatiana Antovová.  5. kat.  
muži nad 15 r): 1. Pavel Keľo, 2. Ján Baliak a 
3. Boris Hrdlička.  5. kat. ženy 1. Martina Makov-
níková, 2. Adriana Kanátová.  
Stolný tenis: ►Ženy: 1. Simona  Púpavová, 
2. Aďa  Hviščová, 3. Jana Lešková. 
►Muži: 1. Marek Kanát, ml., 2. Rado Greňo, 
3.  Jaroslav Kanát. ►Deti: 1. Ján Baliak, 2. Zuza-
na Bernátová, 3. Alexandra Gáliková. 
Volejbal: 1. Lieska, 2. Polar, 3. Chlpáči. V minifut-
bale presvedčivo zvíťazili skúsenosti (aj vek), keď 
vyše 40 roční hráči až jedenásťkrát rozvlnili sieť 

mužom do 40 rokov. Tým sa podarilo skórovať len 
šesťkrát.   
Miesto nášho hodnotenia Športovo-kultúrneho dňa 
uverejňujeme slová sympatickej Závadčanky: ,,Bol to 
naozaj super deň. Naše deti a naše polovičky si zašpor-
tovali. My, ženy sme sa odreagovali od denných povin-
ností. Som rada, že sme mali možnosť sa stretnúť, 
porozprávať sa, zabaviť, a keďže nás už strašia s 
treťou vlnou korony, ktovie, kedy sa zase takto budeme 

môcť stretnúť.“  
Ako korona zmení naše 
plány, naozaj dnes nikto 
nevie predvídať, ale orga-
nizátori, ktorí si zaslúžia 
veľké poďakovanie za na-
ozaj krásny deň veria, že 
minimálne na budúci rok 
sa kultúry a športuchtiví 
Závadčania určite stretnú 
zas. 

        Text a foto: - red- 

Športovo - kultúrny deň na Závade bol super 
Obec Závada, reprezentovaná starostom Miroslavom Kalmárom, priam ukážkovo spolupra-
cuje s Agrodružstvom Senné na čele s predsedom Ing. Borislavom Hrdličkom, ktoré má sídlo 
v spomínanej obci. V minulosti milovníci a obdivovatelia parkúrového skákania koní vždy 
koncom augusta spozorneli a do kalendárov si značili známe jazdecké preteky, ktoré obec a 
družstvo spoločne organizovali.

Spokojní boli súťažiaci ...

...aj starosta Závady 
Miroslav Kalmár. 
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Ako biochemič-
ka pôsobiaca za-
čiatkom dvadsia-
teho storočia v 
New Yorku do-
ktorka Rosalin-
da Wernerová 
zasvätila svoj ži-
vot križiackej vý-
prave proti cho-
robám prenáša-
ných vodou. Patrí k priekopníkom 
novej prelomovej technológie, ktorá 
zmení spôsob dodávania vody do 
každej domácnosti v meste – ale iba 
vtedy, ak sa jej podarí presvedčiť 
ľudí o zmysle svojej práce. 
Nedávno vymenovaný komisár 
Newyorskej vodnej správy Nicholas 
Drake veľmi pochybuje o Rosalin-
de a metódach, ktoré používa tím 
jej spolupracovníkov. Keď sa s ňou 
počas súdneho sporu dostane do 
priamej konfrontácie, je zaskočený 
svojou reakciou na pôvabnú vedky-
ňu. 
Aj keď Rosalinda a Nick vedú sú-
kromnú vojnu proti náklonnosti, 
ktorú k sebe cítia, pevne stoja na 
opačných stranách v bitke, ktorá 
neovplyvní iba ich životy. Keď ve-
rejné pobúrenie vzrastie a Rosalin-
da sa stane terčom neznámeho ne-
priateľa, obaja súperi si uvedomia, 
že v hre je oveľa viac, než sa im ke-
dy snívalo.
„Camdenovej najnovší inšpiratívny 
román je zasadený do obdobia 
takzvaného zlatého veku na prelo-
me 19. a 20. storočia a jeho príbeh 
sa odohráva v New Yorku. ... Cam-
denovej príbeh, oživený kom-
plikovanými rodinnými vzťahmi a 
nebezpečnými nepriateľmi, vychá-
dza z priekopníckej práce doktora 
Johna Leala v Jersey City, New Jer-
sey, začiatkom dvadsiateho storočia, 
ktorej cieľom bolo vykoreniť cho-
roby prenášané vodou.“ – Booklist
Knihu si za 14,90 môžete objednať 
vo VYDAVATEĽSTVE i527.net, ale 
môžete ju získať aj zadarmo. Stačí, 
ak nám do redakcie do 21.októbra 
pošlete priložený kupón a pri 
žrebovaní sa na vás usmeje šťastie. 

 

Tento týždeň dávame do vašej 
pozornosti knihu autorky 

Elizabeth Camden. 

Odvážny PLÁN 

 
Kniha na tento týždeň 

Z VYDAVATEĽSTVA  i527.net

KUPÓNOdvážny PLÁN 
Meno:

Adresa:

V stredu 6. októbra začne zber 
nebezpečných odpadov o 
15.00 hod. na Baníckej ulici a 
ukončený bude o 18.00 hod. 
na parkovisku pred Kultúr-
nym domom, kam nebezpeč-
ný odpad budú môcť priniesť 
obyvatelia Ulice SNP. Medzi-
tým bude tento druh odpadu 
odvezený z ďalších jedenás-
tich zberných miest vo vašom 
okolí. Viac informácií nájdete 
na Mestskom úrade Veľký 
Krtíš u Ing. Daniela Rumana, 
PhD.  047/ 481 21 22. 
Čo možno odovzdať: nádoby, 
spreje a obaly plastové aj 
kovové znečistené škodli-
vinami (farby, laky, lepidlá, 
riedidlá a pod.), oleje (motoro-
vé, mazacie, prevodové apod.) 
,chemicky znečistené textílie, 
olejové filtre a pod., odpadový 
toner do tlačiarne, pesticídy a 
insekticídy, autobatérie.
Elektroodpad môžu občania 
odovzdať v jarnom a jesen-
nom termíne veľkoobjemného 
zberu odpadu resp. na zber-
nom dvore mesta Veľký Krtíš. 

Mobilný zber objemného od-
padu, ktorý nie je možné 
umiestniť do zbernej nádoby 
ako je starý nábytok, koberce, 
linoleum a elektroodpad 
(chladničky, mrazničky, televí-
zory a iné elektrospotrebiče), 
sa uskutoční podľa nasledov-
ného harmonogramu: 
► 11. 10. 2021 (pondelok) – 
ulice: Okružná, Venevská, 
Boženy Němcovej, Ľ. Štúra, P. 
O. Hviezdoslava, Poľná, Lu-
čenská ► 12. 10. 2021 (utorok) 
– ulice: Železničná, Novohrad-
ská, A. H. Škultétyho, Písecká, 
M. R. Štefánika, Banícka 
► 13. 10. 2021 (streda) – ulice: 
Mierová, Školská, I. Madá-
cha, SNP, Nemocničná, Nám. 
A. H. Škultétyho.
Mesto žiada svojich obyvate-

ľov, aby tento druh odpadu 
uložili k zberným nádobám 
najneskôr v deň vývozu a to 
do 8.00 hodiny ráno. Po tomto 
termíne je odpad ukladať 
mimo zberných nádob prísne 
ZAKÁZANÉ. Odpad ukla-
dajte tak, aby nebol zamedze-
ný prístup k odpadovým 
nádobám a aby nedošlo k ob-
medzeniu dopravy na priľah-
lých komunikáciách. Vývoz 
bude uskutočnený za každého 
počasia.

Mesto Veľký Krtíš oznamuje 
všetkým obyvateľom rodin-
ných domov, že zber objemné-
ho odpadu, ktorý nie je možné 
umiestniť do zbernej nádoby 
ako sú kusy nábytku, koberce, 
linoleum a elektroodpad 
(chladničky, mrazničky, televí-
zory a iné elektrospotrebiče) 
bude vyvážaný od rodinných 
domov v nasledovnom termí-
ne: ► 14. 10. 2021 (štvrtok) – 
ulice: Dúbravská cesta, 
Družobná, Mládežnícka, Záh-
radná, Pionierska, Červenej 
Armády, Duklianska, Ľ. Štú-
ra, Lučenská ► 15. 10. 2021 
(piatok) - ulice: SNP, Za Po-
štou, Mikszáthova, Okružná, 
Za Parkom, A. H. Škultétyho, 
Vinohradnícka, J. Kráľa, Št. 
Tučeka. Mesto žiada obyvate-
ľov, aby tento druh odpadu 
uložili k zberným nádobám 
(pred oplotenie pozemku).
Objemný  odpad je  zakázané  
zmiešať s iným druhom odpa-
du (ako je zmesový komunál-
ny odpad alebo biologicky 
rozložiteľný záhradný odpad). 
V prípade zmiešania objemné-
ho odpadu s iným druhom od-
padu nebude objemný odpad 
vyvezený. Vývoz bude usku-
točnený v prípade každého 
počasia. V dôsledku veľkého 
množstva odpadu je možné 
meškanie jeden alebo dva dni.

V prípade, že vám termín ne-
vyhovuje máte možnosť tento 
druh odpadu odovzdať počas 
celého roka bezplatne na 
ZBERNOM DVORE (areál 
spoločnosti Marius Pedersen 
a.s., ul. Osloboditeľov 780).

Zber biologického 
odpadu

Mesto V. Krtíš oznamuje všet-
kým obyvateľom rodinných 
domov, že zber biologicky roz-
ložiteľného odpadu zo záhrad 
(konáre) sa uskutoční v na-
sledovných termínoch: 
►25. 10. 2021 (pondelok) – 
IBV SEVER - ulice: Dúbrav-
ská cesta, Družobná, Mládež-
nícka, Záhradná, Pionierska, 
Červenej Armády, Duklian-
ska, Ľ. Štúra. 
► 26. 10. 2021 (utorok) – uli-
ce: Lučenská, Ďulov dvor, Za 
Parkom, A. H. Škultétyho, 
Okružná, Mikszáthova, SNP, 
Za Poštou. 
► 27. 10. 2021 (streda) – IBV 
ZÁPAD – ulice: Vinohradníc-
ka, J. Kráľa, Št. Tučeka.
 Biologicky rozložiteľný od-
pad musí byť pripravený na 
vývoz v takom stave, aby s 
ním bola jednoduchá manipu-
lácia a bude vyvezený len pri 
dodržaní nasledovných pod-
mienok:  konáre musia byť 
popílené a pevne zviazané do 
viazanice (NEVKLADAŤ DO 
PVC VRIEC)  odpad musí 
byť uložený pred oplotenie 
pozemku z tej strany, kde sa 
nachádza zberná nádoba na 
zmesový komunálny odpad, 
teda aby bol viditeľný a prí-
stupný  odpad je z a k á z a 
n é zmiešať s iným druhom 
odpadu ako je zmesový komu-
nálny odpad alebo objemný 
odpad. Pri nedodržaní týchto 
pokynov n e b u d e biologicky 
rozložiteľný odpad vyvezený. 
Vývoz bude uskutočnený za 
každého počasia.

 

 Odovzdajte nebezpečný a objemný odpad 

-red-

V stredu 29. septembra v neskorých večerných 
hodinách zasahovali veľkokrtíšski hasiči na 
Novohradskej ulici vo Veľkom Krtíši. Na mies-
to bol vyslaný cisternový automobil s piatimi 
príslušníkmi, ktorí po príchode na miesto zása-
hu zistili, že ohlásené dymenie pravdepodobne 
pochádza z požiaru v jednej z bytových 
jednotiek. Príslušníci preto postupne prechá-
dzali jednotlivé byty, pričom na 5. poschodí 
majiteľ nereagoval, a preto sa príslušníci roz-
hodli otvoriť bytovú jednotku pomocou 

zámočníckeho náradia. „Prieskumom bolo zis-
tené, že v uvedenom byte došlo k požiaru stoja-
novej lampy v tom čase už bez plamenného 
horenia a majiteľka nevládne leží na zemi. Prí-
slušníci na mieste zásahu poskytli osobe pred-
lekársku prvú pomoc a po príchode zdravot-
ných záchranárom asistovali pri naložení a 
transporte do sanitného vozidla. Následne bol 
priestor odvetraný a prekontrolovaný pomo-
cou termokamery pre možné skryté ohniská 
požiaru. Príčina požiaru je v štádiu šetrenia,“ 
informoval nás pplk Ing. Dušan Drienovský.

Nočný zásah na Novohradskej 

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

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

Mám dlhodobé skúsenosti, na svoje práce poskytujem záruku. 

Drevospracujúca firma vo Veľkom Krtíši 

 911 511 445

 
 Triedenie materiálu 

(drevené hranolky) 
podľa dĺžok, kvality, 

plat  650 €, ďalej podľa výkonu.
Volať od 8.00-15.00 hod. v pracovné dni 

 

 0911 136  817     0904 663 816  

np
-7

63

Kúpim dobrú a spoľahlivú 
Škodu Fabia combi.  
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Výsledky IV. liga JUH 

IV. liga JUH 

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

V.liga D

Čebovskí hráči cestovali po 
minulotýždňovom katastrofál-
nom výkone na ihrisko súpera 
do Tisovca, ktorý v minulom 
ročníku hral v IV. lige a v 
súčasnosti sa nachádza  v ta-

buľke hneď pod nimi. 
V prvom polčase sa domáci 
blysli dvomi rýchlymi gólmi a 
stav polčasu skončil 2:0. Dve 
šance mali aj hostia, keď strelili 
dve tyčky súperovej brány.  

V druhom polčase hostia vy-
rovnali na 2:2, ale v nastave-
nom čase nešťastne prehrali 
3:2.
Napriek tomu, že si Čebovce 
neodviezli body domov, ich vý-
kon bol lepší, ako predviedli s 
Opatovskou Novou Vsou. Ve-
denie hosťujúceho mužstva 
ďakuje svojim hráčom za bo-
jovnosť a zlepšený výkon ako aj 
za prístup k zápasu. 
V nedeľu Čebovce privítajú na 
domácom ihrisku hostí z Buzit-
ky.
                    - ERIK FONÓD - 

 MŠK Tisovec – TJ Vinohrad Čebovce 3 : 2 (2 : 0) 
Prehra prišla v nastavenom čase 

Rozhodoval: Filip Mózer; 
Góly za Čebovce – D. Jakab 2x; 
Zostava Čeboviec: Bojtoš (K), P. Balga, A. Balga, Mudroň, Pál, 
Kiss, Jakab, Boros, Krnáš, M. Koncz, R. Koncz, náhr.: Kotian, 
Bubenčík, Oláh, D. Balga. 

Sokolici nastúpili na šesťbodo-
vý zápas s cieľom vyhrať. Prvý 
polčas sa začal hernou preva-
hou hostí, ktorí si vytvorili 
viacero gólových príležitostí, z 
ktorých dvakrát skórovali a ich 
tretí gól visel takmer na vlásku. 

Domáci do polčasu skorigovali 
výsledok na 1:2.
V druhom polčase sa hra ne-
zmenila, na ihrisku boli lepším 
tímom hostia, ale s pribúdajú-
cimi minútami domáci začali 
vytvárať tlak, z ktorého Buzit-

ka vyrovnala ku koncu zápasu. 
Domáci nezvládli tlak a hostia 
zaslúžene skórovali striedajú-
cim hráčom Burisom.
Hlavný rozhodca celý zápas ne-
zvládol, v dôsledku čoho svoji-
mi rozhodnutiami škodil ako 
domácim, tak aj hosťom. Ve-
denie TJ Sokol Opatovská 
Nová Ves ďakuje svojim hrá-
čom za  bojovný výkon a tri 
vzácne body z ihriska súpera. 

        - ROLAND ZÖLLEI - 

               

Rozhodoval: Bálint pred 50 divákmi; 
Góly za Opatovskú Novú Ves: Mihálik 2x, Buris;  
Zostava Opatovskej Novej Vsi: Ohajda, Balla, Berecký (K), 
Török, Tóth, Sokol, Mihálik, Petrus, Višniar, Hudec, Horváth, 
náhr. Klacso, Buriš, Krahulec, Toman. 

 1. FK Buzitka – TJ Sokol Opatovská Nová Ves 2 : 3 (1 : 2) 

Nervózny zápas v Buzitke

V 10. kole V ligy sk. D privítali 
domáci OFK na svojom trávni-
ku v okresnom derby mužstvo 
z Balogu nad Ipľom. Olovárča-
nia si chceli napraviť reputáciu 
z posledných dvoch zápasov, 
ktoré prehrali a hneď od prvej 
minúty sa pustili s vervou do 
súpera. 
Na začiatku druhej minúty 
zaútočil Kamendy, ktorý na-
hral loptu Čeřovskému, ktorý 
ju posunul Máčovi, no jeho 
strelu brankár vyrazil na roh. S 
chuťou hrajúci Kamendy v 6.´ 
strelou z dvadsiatich metrov 
ohrozil brankára hostí, ten mu 
však loptu chytil. Domáci  hrá-
či hrali celoihriskový pressing, 
s čím si futbalisti Balogu nad 

Ipľom nevedeli poradiť. Vý-
borne hrajúci Čeřovský v 20.´ 
vybojoval loptu, ktorú posunul 
na Máča, no brankár hostí jeho 
strelu opäť chytil. Snáď prvý-
krát sa podarilo hosťom váž-
nejšie zaútočiť v 23.´, keď v 16-
tke obranca domácich zbytoč-
ne fauloval hráča hostí a z na-
riadeného pokutového kopu K. 
Radoš otvoril skóre – 0:1. O 
šesť minút na to prvýkrát vy-
užili domáci drvivý tlak, keď 
obranca hostí v 16-tke zahral 
rukou a nariadenú penaltu 
Rácz premenil a vyrovnal na 
1:1. Hrubú chybu v obrane do-
mácich pri rozohrávaní lopty 
využili hostia v 35.´ a Orem 
strelil gól - 1:2. O minútu na to 

domáci zaútočili po osi Kamen-
dy – Golian - Rácz, ktorého 
strela skončila tesne nad brv-
nom brány hostí. Čo v 36.´ 
Ráczovi nevyšlo, podarilo sa 
mu v 41.´, keď jeho ďalekonos-
ná strela z viac ako dvadsiatich 
metrov skončila pri pravej tyči 
brány hostí, čím vyrovnal stav - 
2:2. 
V druhom polčase sa domáci 
snažili rozhodnúť o výsledku 
zápasu hneď v jeho úvode, 
avšak šance Goliana, Fehéra, 
ako aj priamy kop Rácza, zo-
stali nevyužité. Ráczov priamy 
kop v 62.´, ktorý skončil na hla-
ve Fehéra, brankár jeho pokus 
chytil. Do konca zápasu mali 
domáci hráči viacej šancí na to, 
aby rozhodli zápas, ale šance 
Fehéra, Máča i Goliana zostali 
nevyužité. Hostia umnou hrou 
udržali na ihrisku Olovár remí-
zu a z minima vyťažili maxi-
mum. 

V 11. kole mužstvo OFK 
cestuje za súperom do Tomášo-
viec. 
                - BRAŇO DANKO – 

        

Rozhodoval: Marek Antalík pred 50 divákmi; 
Góly: D – Rách 2x, H – K. Radoš, Orem.  
Zostavy: D Földi, Horváth, Kamendy, Miškei, Krajč, Golian (K), 
Rácz, Čeřovský, Kováč, Fehér, Máč, náhr.: Hriň, Kliment, Kati, 
Nemčok, Matúška; 
H – Benko, Radoš, Smiknya, Rusňák, Radoš, P. Gyurász (K), 
Nedela, Orem, Dobos, Zolcer, G. Gyurász, náhr.: Molnár, Hla-
vács. 

 OFK Olováry – TJ Ipeľ Balog nad Ipľom 2 : 2 (2 : 2)  

Balog vyťažil z minima maximum

Výsledky V. liga D 
Revúca – V. Krtíš                   1:2
Buzitka – Op. N. Ves             2:3
Olováry – Balog n. Ipľom      2:2
Tisovec – Čebovce                  3:2
Hnúšťa – Vinica                     - : - 
V. Blh – Tomášovce               0:3
Jesenské – Radzovce             1:1 

1 B. Štiavnica 10 8 2 0 26:6 26
2 Badín 10 7 1 2 32:7 22
3 Poltár 10 7 1 2 15:12 22
4 S. Ďarmoty 10 5 3 2 27:12 18
5 Tornaľa 10 6 0 4 13:23 18
6 Príbelce 10 4 3 3 15:14 15
7 Detva 10 3 4 3 10:10 13
8 Málinec 10 4 1 5 17:18 13
9 Medzibrod 10 3 1 6 13:15 10
10 Šalková 10 3 1 6 12:19 10
11 Hajnáčka 10 2 3 5 9:23 9
12 Pliešovce 10 2 1 7 16:21 7
13 Č. Balog 10 1 4 5 8:21 7
14 Zvolen 10 1 3 6 9:21 6

1 V. Krtíš 10 9 0 1 31:10 27
2 Radzovce 10 7 3 0 29:6 24
3 Jesenské 10 5 4 1 31:13 19
4 Olováry 10 5 2 3 23:19 17
5 Tomášovce 10 5 2 3 20:18 17
6 Revúca 10 4 1 5 29:18 13
7 Čebovce 10 4 1 5 21:21 13
8 Tisovec 10 4 1 5 16:21 13
9 Balog n. I. 10 3 2 5 21:24 11
10 Hnúšťa 9 3 2 4 18:21 11
11 Buzitka 10 3 1 6 18:34 10
12 O. Nová Ves 10 3 0 7 17:33 9
13 Vinica 9 2 2 5 12:16 8
14 Veľký Blh 10 1 1 8 7:39 4
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Príbelce cestovali na horúcu 
pôdu do Zvolena, ku dobre 
známemu súperovi, bez ďal-
šieho zraneného hráča Klátika. 
Zápas začal opatrnejšie, čo vy-
užili hostia, keď v 3.´ M. Kurák 
volejom vymietol pavučinu 

súperovej brány – 0:1. O desať 
minút neskôr došlo na ihrisku 
ku nešťastnému zraneniu hrá-
ča hostí M. Kuráka, ktorý 
musel nútene opustiť ihrisko, 
no hráč, ktorý ho vystriedal -  
M. Totkovič sa tiež na ihrisku 

neohrial ani päť minúť, lebo aj 
on sa nešťastne zranil. So seba-
zaprením aj tohto zraneného 
hráča nahradil J. Brašeň. 
Domácim sa podarilo vyrovnať 
do konca prvého polčasu. 
V druhom polčase hostia ožili - 
Ondrejkova strela tesne minula 
bránu domácich rovnako tak 
svoj cieľ nenašla ani Strape-
kova strela. Hostia zobrali ini-
ciatívu na svojej kopačky v 62.´, 
keď po Brašeňovom centri sa v 

16-tke najlepšie zorientoval 
Melišík, ktorý nekompromisne 
zvýšil na 1:2.  Obrovský tlak 
domácich Príbelce neustáli aj 
napriek tomu, že tréner poslal 
na ihrisko najskúsenejšieho 
hráča hostí – Zachara, preto 
Zvolen v 84.´ vyrovnal Telú-
chom na konečných 2 : 2. 
V nedeľu Príbelce privítajú 
doma súpera z Poltára. Najťaž-
šiu úlohu bude mať tréner, aby 
zostavil mužstvo, keďže sa 
príbelský lazaret rozrástol už 
na piatich zranených hráčov. 
                 - FILIP CELLENG - 

Rozhodoval: Richard Halfar pred 150 divákmi;
Góly: H – Melišík, Kurák; 
Zostava Príbeliec: Geregai, Híveš, Ondrejkov (K), Melišík, Cibu-
ľa, Gibala, Santoris, Strapek, Matikovský, Kurák, Hazucha, 
náhr.: Pagáč, Totkovič, Celleng, Zachar, Jakuš, Tuček, Brašeň. 

Solídna remíza na horúcej pôde 

Futbalisti S. Ďarmôt cestovali 
na horúcu pôdu do Málinca, 
ktorého hráči veľmi neradi roz-
dávajú body doma. Šancu mali 
domáci hneď v 7.´ po rohu, no 
pozorný Kaczorek na čiare lop-
tu vyrazil. Škoda, že v 13.´ po 
priťuknutí Péterom Vandorny-
ik zakončil svoju strelu nad 
bránu. Nepremenená zostala 
tutovka Pétera v 16.´ po nájaz-
de a časovanej prihrávke Van-
dronyka. Berec mal šancu v 

21.´, no jeho zakončenie bran-
kár zblízka reflexívne vyboxo-
val pred seba, a aj dorážka Pé-
tera skončila na obrancovi sú-
pera. Domáci zaútočili z kraja a 
po prízemnom centri v 22.´ 
Melich zahodil tutovku zo sied-
mich metrov. Po centri Bereca 
v 24.´ ukážkovo zakončil Luk-
cács z voleja a jeho strela skon-
čila tesne nad bránou. Po piatej 
tutovke hostí v 35.´ domáci ob-
ranca posunul loptu brankáro-

vi, ktorý sa šmykol a pohotový 
Péter, výborne dosledoval loptu 
a zasunul ju do siete – 0:1. 
Druhý polčas pokračoval šan-
cami hostí. Po priťuknutí lopty 
Berecom Vandornyikovi v 46.´  
netrafil bránu. O minútu ne-
skôr si hráči úlohy vymenili a 
teraz - naopak - šancu zahodil 
Berec. Po rohu domácich v 52.´ 
Melich zakončil hlavou nad 
bránu súpera. Po centri Tótha 
Péter zahodil ďalšiu gólovú 
šancu. Po faule Vlkolenskéhov 
73.´ penaltu bezpečne premenil 
Melich. V týchto fázach pokazi-
li dojem zo zápasu domáci fa-
núšikovia ,,vďaka“ ich nekorek-
tnému správaniu plnému pri-

mitivizmu a vulgárností.  Vylú-
čenie domáceho Melicha po 
viacerých upozorneniach bolo 
už nanajvýš načase. Vandorny-
ik sa v šestnástke pekne uvoľnil 
v 84.´, ale jeho strela skončila 
len na brvne. Berec sa profesor-
sky uvoľnil v šestnástke v 89.´ a 
prízemnou strelou ku tyči za-
riadil tri body pre hostí. 
Pochvala patrí najmä rozhod-
covskej trojici, ktorá ustála 
tvrdý neustály tlak z tribúny od 
fanúšikov voči hosťom. 
Pochvala patrí aj hosťujúcim 
hráčom, ktorí od prvej do po-
slednej minúty nechali na ihris-
ku svoje srdce a domov si za-
slúžene odniesli tri body.  

                   - JOZEF ĎÖRĎ  - 

Rozhodoval: Michal Schober pred 250 divákmi;  
Góly: Péter, Berec; 
Zostava S. Ďarmôt: Kaczorek, Erdelyi, Horváth, Vlkolenský, 
Tóth, Krišica, Lukács (K), Koncz, Vandornyik, Péter, Berec, 
náhr.: Očko, Mravík, Ďörď, Csillik, Holub. 

 TJ Jednota Málinec – FK Slovenské Ďarmoty 1 : 2 (0 : 1) 

Kanonier Berec rozhodol zápas

Priebežne vedúce mužstvo 
cestovalo do Revúcej, ktorá mi-
nulý týždeň do Radzoviec ne-
vycestovala. Domáci začali v zá-

pase s rešpektom, vyčkávali na 
zakladanie útokov hráčov Ba-
níka. V prvej polovici úvodného 
dejstva mohlo byť už 0:2, no N. 

Havrila dvakrát v tutovkách 
mieril nevýrazne len do bran-
kára. Brankár Zemenčík sa 
prvý raz dotkol lopty v 24.´ Gól 
mohol padnúť aj po priamom 
kope M. Nilaša, ktorý prešiel k 
brankárovi cez deravý múr. 
Len rohovým kopom skončil 
pokus Bariaka z polovice ihris-
ka. 
Na začiatku druhého dejstva 
mohol otvoriť skóre Milan 
Nilaš po individuálnom úniku, 
no aj jeho strelu vychytal do-

Rozhodoval: Roman Markovič, st., pred 150 divákmi;
Góly za Baník: Ádam, M. Nilaš;  
Zostava Baníka: Zemenčík, Greguš, Dobrocký, Drienovský, 
Ľ. Koči, M. Nilaš, N. Havrila, Bariak, Štefan, J. Havrila (K), 
Kukolík, náhr.: P. Nilaš, Baláž, Ádam, Dudáš, Matikovský, 
Kadiš, Š. Koči. 

Baník zostáva v čele 

 MFK Revúca – MFK Baník Veľký Krtíš  1: 2 (0 : 0)

 FK Iskra Hnúšťa – ŠK Vinica 
Hráči ŠK Vinica nevycestovali na zápas kvôli niekoľkým chorým hráčom.  

máci gólman. Skóre sa prvý raz 
menilo v 60.´, keď po štandard-
nej situácii Zemenčík stihol vy-
tlačiť hlavičku, no na dorážku 
bol prikrátky. Po chvíli Baník 
ale vyrovnal, keď vysunutie 
striedajúceho Ádama a jeho 
strela znamenala vytúžený vy-
rovnávajúci gól. Už o minútu po 
strieľanej nahrávke Ádama 
medzi päťku a jedenástku sa 
presadil Milan Nilaš. Jeho gól 
bol napokon víťazný, skóre 
zápasu sa už viac nemenilo. 
            – Mgr. ŠTEFAN KOČI -

 MFK Zvolen – TJD Príbelce 2 : 2 (1 : 1) 
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Rozhodovali: Zaťko, Kalmár, Ďuriš;  H – Jambrich 5x, Turan, 
Pohorelec, Herman, Melaga 4x, Cesnak, Zuzin 2x; Zostavy: D 
– K. Balga, Vaňek, Bulin, Kliment, S. Balga, Vlkolenský (K), 
Mirga; H – Filčík, Jambrich, Herman, Zuzin, Židík, Priškin, 
Melaga, Turan, Stankovič, Macko, Pohorlec, náhr.: Kubolek, 
Cesnak, Chovan, Matejkin.

 TJD Príbelce B – OFK D. Lom 0 : 15 (0 : 10) 

Vysoká prehra na domácom ihrisku 

6. liga

V zápase, v ktorom padlo po 
dlhej dobe v okresnej súťaži v 
jednom zápase až 16 gólov, otvo-
ril skóre v 15.́  Jánoška po pri-
hrávke B. Vargu - 1:0. Druhý 
gól sa zrodil po nádhernej akcii 
domácich v 17.́ , keď Husár pri-
hral M. Babkovi - 2:0. Nečaka-
ná strela hostí v 19.́  skončila v 
bráne domácich – o gól sa priči-
nil Suchý strelou z 30 metrov - 

2:1. Po chybe v obrane hostí v 
23.́  M. Babka strieľa tretí gól 
domácich - 3:1 a o šesť minút na 
to ten istý hráč dáva už štvrtý 
gól za Lesenice - 4:1. O nádher-
ný gól hostí sa postaral v 30.́  J. 
Červenák - 4:2. 
V druhom polčase prvý gól pa-
dol do siete hostí v 51.́  po nezišt-
nej prihrávke M. Babku na B. 
Vargu – 5:2. Strelec zápasu M. 

Babka upravuje stav pre domá-
cich v 53.́  - 6:2. Len o minúty na 
to M. Babka asistoval aj pri ďal-
šom góle, keď prihral Jánoškovi 
a ten neomylne triafil bránu - 
7:2. Hostia sa dobre držali aj po 
gólovej spŕške od súpera a ne-
vzdávali, čo dokázala aj Stan-
kovič v 56.́  , keď stav znížil na 
7:3. Prvý gól v mužstve dospe-
lých strelil v tomto zápase v 65.́  
Šinko - 8:3.  V 67.́  po prihrávke 
Šinka opäť úspešne skóroval Já-
noška – 9:3. Hostia sa nevzdáva-

li ani pár minút pre záverom 
zápasu a v 78.́  za hostí skóroval 
Stankovič - 9:4 a o tri minúty na 
to piaty gól za Hrušov pridal M. 
Kováč 9:5. V 87.́  to bol ten istý 
hrušovský hráč – M. Kováč – 
ktorý dal posledný gól za hostí v 
tomto zápase - 9:6. Na koneč-
ných 10:6 stanovil výsledok 
zápasu M. Petrovič v 89.́   Bol to 
zápas pre divákov mimoriadne 
zaujímavý - ,,behavý“, obidve 
mužstvá bojovali do poslednej 
sekundy, čoho výsledkom bolo 
nezvyčajne vysoký počet gólov 
na obidvoch stranách. 
                       - JÁN PAVLÍK -

Rozhodovali: Szabó, Dobos, Lörinc pred 40 divákmi; 
Góly: D – Jánoška 3x, M. Babka 4x, B. Varga, Šimko, Pavlík; 
H – Suchý, J. Červenák, Stankovič 2x, Kováč 2x; 
Zostavy: D – Gyeneš, Celleng, J. Kollár,  Pavlík, R. Babka, 
Petrovič, Husár, Zs. Kollár, B. Varga, M. Babka, Jánoška (K), 
náhr.: Strihó, Šimko, Kozár, Galčík, Peterzsely, D. Balga;
H – Mišt, R. Červenák, Velebný, Zelenčík, Brindza, J. 
Červenák (K), Števkov, Kukula, Stankovič, Suchý, Š. Kováč, 
náhr.: Korpáš, J. Kováč, Santoris, M. Kováč. 

 FK Lesenice – TJ Partizán Hrušov 10 : 6 (4 : 2) 

Marek Babka sa strelecky prebudil (4+2)

Domáci, ktorí nastúpili v oklieš-
tenej zostave,  privítali hostí zo 
susedných Bušiniec. Hneď v 
úvode stretnutia domáci nepre-
menili tutovku, keď hosťujúci 
brankár vytesnil strelu Čatloša 
na tyč. Následne Chlpoš prek-
vapil obranu hostí a dokázal ot-
voriť skóre 1 : 0. Hostia sa za-
čali medzi sebou vadiť, Samuel 
Botoš opustil hraciu plochu a 
bol vylúčený zo zápasu. Ako sa 
neskôr ukázalo, hosťom to len 
pomohlo a herne ovládli stret-

nutie. Denis Botoš dokázal vy-
rovnať po rohu a následne v 
ďalšej akcii predviedol krásne 
sólo, ktorého koncovkou otočil 
skóre na 1: 2. 
Druhý polčas začali aktívnejšie 
hrať hostia a zvýšili na 1: 3. Do-
máci si nevypracovali žiadnu 
nebezpečnú šancu a skóre sa už 
nezmenilo. Gratulujeme hos-
ťom za víťazstvo. Pochvalu si 
zaslúži arbiter Ďurčov za dobre 
zvládnutý zápas.  
  - Bc. MIROSLAV FILKUS - 

Rozhodovali: Zöllei, Ďurčov, Gondáš pred 70 divákmi; 
Góly: D – Chlpoš;  H: D- Botoš 2x, Jakab;  
Zostavy: D – Butor, P. Oláh (K), Čatloš, Dibala, Chlpoš, Bobek, J. 
Oláh, Kati, Hegedüš, R. Oláh, Pivarči, náhr.: J. Filkus, Gábor; 
H – Lukáč, Andrisik, Mitter, Kalmár, Makši, Jakubec (K), 
Herceg, D. Botoš, S. Botoš, Zemčík, náhr.: Denis Novák, M. 
Bučko, Števka, Görči, Kováč, V. Bučko, Berky, D. Novák. 

 FO M. Zlievce – FK Bušince 1 : 3 (1 : 2) 

Susedské derby ovládli hostia
Domácim nevyšiel zápas podľa ich predstáv, no bojovali ako ve-
deli. -FC - 

V Stredných Plachtinciach sa 
hral slabý futbal. Mužstvá si ne-
vypracovali veľa šancí a tých 
pár, ktoré v zápase predsa len 
boli, zostali nepremenené. Tým 
pádom sa z tohto nevýrazného 
zápasu zrodila bezgólové remíza. 

Fanúšikovia aj vedenia obi-
dvoch mužstiev veria, že už v 
nedeľu sa obidve mužstvá uká-
žu v lepšom svetle a odohrajú 
kvalitnejšie zápasy. 
                - MILAN MIKUŠ –

Rozhodovali: Dobos a Szabó pred 80 divákmi;
Zostavy: D – Kelemen, L. Parkáni, Tomaškin (K), Andok, 
Holovic, Uhrin, Kováč, Faršang, Weisenpacher, Krahulec, T. 
Parkáni, náhr.: Vozár, Kadlec, Brza, Balík, Marčok, Vyhrabáč;
H – Vráblik, R. Balla (K), Povaľač, Z. Balla, Híveš, Nászali, 
Hornyák, Mátyás, Szabó, Dovčin, Tóth, náhr.: Petrovič, Pi-
xiades. 

 OFK S. Plachtince – TJD K.  Kosihy 0 : 0   

Divákov museli oči bolieť

V stredu 29. septembra, pri príležitosti Svetového dňa srdca, sa aj v 
našom kraji konala dopravno-preventívna akcia s názvom „Ste v 
správnych číslach?”. V spolupráci s políciou ju organizovala Únia 
pre zdravšie srdce a Slovenská kardiologická spoločnosť za pomoci 
Slovenského červeného kríža. Cieľom bolo dať do povedomia účast-
níkov cestnej premávky, najmä vodičom motorových vozidiel, 
závažnosť hlavných srdcovocievnych rizikových faktorov, ako sú vy-
soký krvný tlak, fajčenie, zvýšená hladina tukov, nedostatok pohybu, 
obezita a iné. Vodiči uvítali túto aktivitu veľmi pozitívne a boli odme-
není aromatickými visačkami, resp. v prípade vysokého krvného 
tlaku boli, naopak, upozornení na možné riziká a obdržali aj para-
dajkový „pre tlak”. 

Popri Krtkovi išiel 117 km/h 
Vysoký tlak mal v závere septembra pravdepodobne aj vodič tmavej 
Škody Fabia, ktorý sa viezol v meste V. Krtíš v smere od modroka-
menskej križovatky, popri Biokúpalisku Krtko. Tlak mu pokojne 
mohla zvýšiť „nepríjemná“ pokuta 800 EUR, ktorú mu udelili 
policajti ako následok jeho prirýchlej jazdy - policajný radar totiž 
Fabii nameral 117 km/h, čiže o 67 viac, ako je maximálna povolená 
rýchlosť v obci. Vodič pochádzajúci z neďalekej obce pokutu na 
mieste nezaplatil, a tak mu bol zadržaný vodičský preukaz.

     Dám do prenájmu 
          jednoizbový byt.
 0904647 477.  np– 792

Netradičná kontrola na cestách

-red-

 Ponúkame opravu obuvi (aj 
tenisiek), kožených výrobkov, 
alternácie a ortopedické úpravy. 
Nemocničná 3, V. Krtíš (Stará 
slobodáreň).

 Prijmem údržbára do 
zámočníckej dielne na ob-
časnú výpomoc. Potrebný 
VP sk. B + zváračský pre-
ukaz výhodou. Odmena: 5 
EUR/hod.  0905 471 624, 
047/49 11 040.        np - 793

 Predám hrozno Konkor-
dia a Nova.  0907 238 980 
alebo 0908 529 466. Prosím, 
častejšie volať z dôvodu zlé-
ho signálu.                 np- 794 

 0908 334 166              
np – 791

 0908 912 928

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

Stadion, Škoda.

np – 790



34. október 2021 POKROK
6. liga

,,Čo už si mohli fanúšikovia v to-
to nádherné popoludnie viac 
priať - ako na záhorskom ihris-
ku priateľov zo Želoviec priví-
tať!“ 
Od začiatku sa dalo tušiť, že to 
bude zápas ako remeň, čo po-
tvrdila účasť rozhodcu zo Želo-

viec. Ďalším strunu napíjajú-
cim momentom bolo, že sa na 
obdivoch stranách ihriska ocitli 
hráči, ktorí ešte prednedávnom 
pôsobili v opačných tímoch. V 
13.´ po peknom centri sa pred-
viedol nádhernou hlavičkou P. 
Novák. Domáci sa ujali vedenia 

v 28.´ gólom I. Filipa - 1:0. Útlm 
v domácom tíme vyústil do gó-
lu, ktorý strelil bývalý hráč za 
Záhorce P. Filip – 1:1. Obrov-
skú šancu mal na kopačkách P. 
Novák, no nevyužil ju. Obidve 
mužstvá predvádzali ešte do 
konca prvého polčasu živý fut-
bal. 
V druhom polčase v 48.´ prišla 
veľká šanca hostí a zbytočná žl-
tá karta pre domáceho lídra I. 
Flipa, ktorý v  53.´ za domácich 
skóroval – 2:1. Tutovka hostí 
prišla v 69.´ Na záver prišla 
čerešnička na torte v podobe 
akcie hráča v drese s číslom 10 - 
I. Flipa, ktorý dal v 77.´ parád-
ny gól  - 3:1. Domáci konečne 
našliapli na plný plyn a herne 

pridali na obrátkach. Boli to 
hostia, ktorí dali posledný gól – 
v 89.´ Sabóm – 3:2. Záver zápa-
su sa niesol v nervóznej atmo-
sfére, lebo obidve mužstvá mali 
veľa šancí na zmenu skóre. Zá-
pas vyvrcholil ako sa začal – 
nervózne, bol plný emócií, ale 
hlavné je, že zvíťazil športový 
duch. Domáci v nových dresoch 
od TipSportu predvádzali oku 
lahodiac futbal. 
Po záverečnom hvizde rozhod-
cu prezident domáceho klubu 
Jozef Karasy poďakoval domá-
cim hráčom za predvedenú hru 
a získanie ďalších bodov do ta-
buľky. 
                     - PAVEL BODIŠ - 

 FK Záhorce – OFK Želovce 3 : 2 (1 : 1) 
Domáci pridali na obrátkach

Rozhodovali: Dado a Domby pred 150 divákmi;  
Góly: D – I. Filip 3x; H – P. Filip, Sabó; 
Zostavy: D – Pohánka, Rég, Karasy (K), R. Šoltys, Koštial, 
Datko, Amann, Novák, Majoroš, Béreš, I. Filip, náhr.: Jánošík, 
György, Kanát, Šoltys, M. Filip, Kvadna; 
H – Rusnák, Bača, Hlinica, Mátyás, Bartal, L. Tučina, P. Filip 
(K), Sabó, R. Turčina, Rybár, Suchánsky; náhr.: Bertók, 
Motoška, Bavko, J. Filip, Andok, Ubrankovič, Bartoš.  

6. liga

Nájazd Trajteľa v 4.´ brankár 
hostí zneškodnil. Pas Turana v 
5.´ našiel osamoteného Weisen-
pachera a ten nekompromisne 
prvý krát skóroval 1:0. Po rohu 

Drozda v 9.´ hlavičkoval Kmi-
niak tesne vedľa.  Brankár hos-
tí zneškodnil nájazd Trajteľa v 
15.´ Po rohoch hostí v 26.´ 
Cibuľa dvakrát nebezpečne za-

končil. Po peknej prihrávke 
Weisenpachera v 32.´ Trajteľ 
zakončil na 2:0. Po prihrávke 
Weisenpachera v 41.´ Kollár 
skóruje na 3:0 do prázdnej brá-
ny. V 45.´ hosťujúci hráč pre-
konal vybiehajúceho brankára, 
ale Kminiak na čiare loptu vy-
kopol. Po uličke od Drozda 
Kollár upravil stav zápasu na 
4:0.
Po samostatnom nájazde v 60.´ 
Drozd trafil iba bočnú sieť brá-
ny súpera. O šesť minút po pri-
hrávke Sokola samostatným 

nájazdom gólov zakončil  svoju 
akciu Trajteť - 5:0. Kminiak 
premenil v 74.´ penaltu a upra-
vuje na 6:0. Po ďalšom samos-
tatnom nájazde v 84.´ s pre-
hľadom prepísal stav zápasu  
Koštial na 7:0. Z nasledujúceho 
útoku znížil peknou strelou 
hráč hostí Kollár na 7:1. 
Do konca zápasu sa už stav ne-
zmenil, a tak domáci Prameň 
zaznamenal desiate víťazstvo v 
poradí. Napriek nepriaznivému 
výsledku si hosťujúce mužstvo 
zaslúži pochvalu za predvedenú 
hru.   
-Ing. MIROSLAV MATÚŠKA - 

 TJ Prameň Dolná Strehová – TJ Nenince 7 : 1 (3 : 0) 

Rozhodovali: Ďurčov a Zöllei pred 80 divákmi;  
Góly: D – Weisenpacher, Trajteľ 2x, F. Kollár 2x, Kminiak, 
Koštial; H – B. Kollár;   
Zostavy: D – Brna, Bartko, Sokol, Weisenpacher, Kollár, 
Drozd, Hudec (K), Hriň, Trajteľ, Kminiak, Turán, náhr.: 
Michal, Švonavec, Koštial, Jaso, Javorský, Nagy, Matúška; 
H – Molnár, Gerbáč, Sztrigán, Vido, Lörinc (K), Z. Gemer, Š. 
Gemer, Nagy, Klinko, Cibuľa, náhr.: Kati, T. Gemer, Varga.  

Domáce mužstvo naďalej stopercentné 

6. liga

Na sklabinskom ihrisku sa od 
úvodu hral vyrovnaný zápas. 
Hralo sa prevažne v strede 
poľa, kde si ani jedno mužstvo 
nevypracovalo gólovú príleži-
tosť. Za zmienku stojí 32.´, keď 
T. Žingor strelou z dvadsiatich 
piatich metrov zamestnal hos-
ťujúceho brankára Ádama. 
Hosťujúca obrana zaváhala v 
39.´ s odkopom, ich chybu vy-
užil J. Berky, ktorý otvoril stav 
zápasu – 1:0. Hostia odpovedali 

v 43.´  Špaldoňom, ktorého 
strela nenašla svoj cieľ – išla 
nad bránu. 
V úvode druhého polčasu boli 
aktívnejší hostia v úsilí o vyrov-
nanie. Ich veľkú príležitosť v 
55.´ zmarila dobre hrajúca ob-
rana domácich. Hosťujúci 
Špaldoň sa nešťastne zranil v 
60.´ a hraciu plochu musel 
opustiť na nosidlách kvôli 
zraneniu kolena. Útok domá-
cich ideálne potiahol v 62.´ E. 

Šarpataky, ktorý našiel mladé-
ho Longauera a ten s pre-
hľadom zvýšil na – 2:0. Domáci 
z rohového kopu zahrávaného 
M. Šarpatakym v 69.´, na ktorý 
si nabehol Berky a jeho hlavič-
ka skončila za chrbtom bez-
mocného Ádáma. Vari najkraj-
šia akcia zápasu prišla v 77.´, 
kedy kapitán domácich Žingor 
pohotovou strelou zvýšil na 4:0. 
Hostia v 80.´ nepremenili ďal-
šiu svoju príležitosť. Pozitívom 
zápasu bola slušná hra obi-
dvoch mužstiev, domácim hrá-
čom patrí poďakovanie za obe-
tavý výkon. Do zápasu zapadla 
aj rozhodcovská trojica vedená 
pánom Ďurišom.  
Zranenému hráčovi súpera 
Špaldoňovi prajeme skoré 
uzdravenie. 
             - JOZEF PAHOLÍK – 

Rozhodovali: Ďuriš, Kalmár a Zaťko pred 45 divákmi; 
Góly: D – Berky 2x, Longauer, T. Žingor; 
Zostavy: D – Kováč, Horváth, Fülöp, Gerbáč, Longauer, T. 
Žingor (K), M. Šarpataky, D. Žingor,  Berky, E. Šarpataky, 
náhr.: Kakoš, Berky, Berta, Papp, Černoch; 
H – Ádám, Režňák (K), Zachar, Kurec, Šar, Klátik, Varholák, 
Špaldoň, M. Varholák,  Špaldoň, Andok, Kuchársky, Benyo-
vics, náhr.: Vlačuha, Hodási. 

  TJD Sklabiná – TJ Slovan Modrý Kameň 4 : 0 (1 : 0)
Vyrovnaná hra priniesla víťazstvo domácich 6. liga

1 D. Strehová 10 10 0 0 44:11 30
2 D. Lom 10 7 1 2 45:20 22
3 Záhorce 10 7 1 2 39:16 22
4 Sklabiná 10 6 0 4 28:16 18
5  Želovce 10 5 1 4 34:20 16
6 Nenince 10 5 1 4 21:20 16
7 S. Plachtince 10 4 2 4 19:18 14
8 Lesenice 10 4 1 5 35:40 13
9 K. Kosihy 10 4 1 5 19:26 13
10 M. Kameň 10 3 3 4 20:24 12
11 Bušince 10 3 1 6 25:31 10
12 Príbelce 10 2 1 7 9:50 7
13 Hrušov 10 2 0 8 22:42 6
14 M. Zlievce 10 1 1 8 9:35 4


