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 Možnosť objednania si rôznych mís podľa výberu zákazníka      
    (syrové, mäsové, zeleninové – vo forme rolád, jedno hubiek, či kombinované)
 Jedlá obľúbenej talianskej kuchyne 
    a to pizzu a zeleninové šaláty
 Gurmánov pozývame na kačacie hody, ktoré pre vás pripravili 
    v októbri a novembri

Ponúka 
možnosť organizovania svadieb, krstín, 

karov a rôznych ďalších spoločenských či rodinných podujatí. 

Okrem denného menu ponúkame 

Bližšie informácie dostanete priamo 
v našich priestoroch 

(vedľa obecného úradu v Želovciach) 
alebo

na tel. čísle  0918 942 595
Otváracie hodiny 

Po – Pi od 11.00 do 20.00 hod., 
So 14.00 – 20.00 hod., 

Ne – zatvorené.
KAČACIE  HODY
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Svet, Európu, Slovensko aj náš 
okres nevynímajúc, trápia následky 
pandémie, ktorá ešte nepovedala 
posledné slovo. Ruka v ruke s celo-
svetovou chorobou prišla aj kríza a 
,,chorá“ je aj ekonomika a hos-
podárstvo. Ešte je len na začiatku a 
takto o rok budeme vedieť, ako 
nám prevetrala peňaženky. 
Zdražovanie sa dotkne každého 
jedného z nás, každej domácnosti, 
každej malej či väčšej firmy. Všetci 
pozeráme do každého ďalšieho dňa 
a mesiaca s neistotou. Nikto nevie 
predpovedať, čo bude, ale mnohé 
firmy už avizujú prepúšťanie za-
mestnancov. Roku, ktorý príde o 
necelé dva mesiace sa všetci opráv-
nene obávame, ale najskôr ešte bu-
dú Vianoce a na tie sa tešia asi všet-
ci ľudia bez rozdielu – bohatí aj 
chudobnejší. V každej rodine ich 
určite, aj pri skromnejšom rozpoč-
te, budú chcieť urobiť čo najkraj-
šie. Aj my niekoľkým z vás urobí-
me radosť z hodnotných cien v ku-
pónovej súťaži, kde opäť hráte o 
LED televízor. 
Máme však pre vás ešte jeden tip, 
čo nakúpiť svojim blízkym a 
priateľom pod vianočný stromček. 
Čo tak tento rok staviť na darčeky 
od regionálnych podnikateľov, 
ktorí  tu boli skôr ako veľké ob-
chodné  reťazce a mnohokrát ich 
podnikanie živí celé rodiny? Skúste 
teda porozmýšľať, či by ste tento 
rok nechceli urobiť dobrú aj uži-
točnú vec a kúpou vianočných dar-
čekov by ste podporili našich regio-
nálnych výrobcov. Určite mnohí 
pôjdu na nákupy mimo nášho 
okresu. Ale aj v našom okrese má-
me šikovných a kreatívnych podni-
kateľov, ktorí vám ponúknu neme-
nej kvalitné veci, podobne ako v 
iných mestách. Aby sme vám po-
mohli v zorientovaní sa, kde – čo a 
od koho kúpiť, až do Vianoc vám 
budeme prinášať zaujímavé tipy 
na VIANOČNÝ REGIONÁLNY 
DARČEK. 
Dostali sme sa teda k významu ti-
tulku, ktorý mi ako peknú myšlien-
ku vnukla spisovateľka Evka, z ti-
tulky našich novín: ,,Len to, čo dá-
me iným, nám ostáva“. Hoci ona ju 
nemyslela materiálne – doslova a 
do písmena v tomto prípade platí, 
že peniaze určené na vianočné dar-
čeky ostanú v našom okrese a mož-
no sa v nejakej podobe - produktu 
alebo službe dostanú aj k vám. 
                   – R. HORNÁČEKOVÁ  

TIP NA VIANOČNÝ REGIONÁLNY DARČEK  

Len to, 
čo dáme iným, 
nám ostáva

Úprimnú sústrasť rodine Jána Kyzeka vy-
slovujú aj členovia Baníckeho cechu Doli-
na. Vľavo na fotografii je nedávno zosnulý 
pán JÁN KYZEK s kamarátom z cechu 
pánom PAVLOM BEŇOVIČOM, ktorý 
nás tiež tento rok navždy opustil. Obaja 
dlhoroční baníci sa pravidelne zúčastňovali  
spomienkového podujatia Deň bielych ruží 
pri banskom kombajne, odkiaľ je foto-
grafia z redakčného archívu. Na budúci 
rok bude už na spomienke o dvoch členov 
menej, žiaľ... Lúčime sa teda s Vami, pria-
telia naši, nezabudneme na Vás. 

– ČLENOVIA BANÍCKEHO CECHU 
DOLINA,V. Krtíš -

Posledné Zdar Boh, priatelia! 
Úsmev mal na perách, 

dobrotu v srdci, 
lásku v duši. Odišiel si 

drahý, bez slovka 
rozlúčenia, tak náhle, 
že ťažko sa tomu verí. 
Stíchlo srdce Tvojej 
šľachetnej bytosti, 

ktoré pre nás najdrahším 
pokladom bolo, nás si tu 

zanechal v zármutku, bolesti, len vďačná 
spomienka na Tvoju lásku ako drahokam zostala.
 Naše srdce bôľom plače, v smutnej chvíli 

ticho smúti, viac už nie je medzi nami, 
drahá duša otecka, 

JÁNA KYZEKA z Malého Krtíša,
 ktorý nás navždy opustil dňa 19. 10. 2021 

vo veku 76 rokov.
Lúči sa s Tebou manželka Mária, 

syn Ján s rodinou, dcéra Mária s rodinou, 
vnuk Peter s priateľkou 

Dominikou, vnučka Zuzana 
s priateľom Stankom, 

vnuk Tomáš s priateľkou 
Petrou a pravnúčaťom 
Tominkom, švagrinou 
Katarínou s rodinou 
a švagrinou Alžbetou.

Človiečik, vitaj! V lučenskej pôrodnici 
sa narodili tieto bábätká z nášho okresu: 

15. 10. Charlotte z V. Krtíša; 19. 10. Marek z Čelár; 
22. 10. Barbora zo Želoviec; 22. 10. Tomáš z V. Krtí-

ša; 22. 10. Zoya z Vinice; 24. 10. Jakub 
zo S. Kľačian a 25. 10. Amélia z D. Strehovej. 

Česť jeho pamiatke!

Tak náhle si odišiel

Počet nakazených a pozitivita testov stále ras-
tie. Prejavilo sa to aj v Covid automate, ktorý 
platí od pondelka 1. novembra. Okres Veľký 
Krtíš zostal naďalej v bordovej fáze, no situá-
cia sa výraznejšie zhoršila v okresoch Lučenec, 
Poltár a Rimavská Sobota, ktoré budú mini-
málne do nedele 7. novembra čierne. V čiernej 
fáze je už 24 okresov, najmä na Orave, Kysu-
ciach, Gemeri a severovýchode a východe Slo-
venska. Ochorenie covid-19 sa teda najrýchlej-
šie šíri v okresoch, kde je najmenší podiel za-
očkovaných (33 až 44 %). Najmenej prísne 
obmedzenia budú v oranžových okresoch 
Galanta, Komárno, Šaľa  a Bratislava. V nich 
je zaočkovaných 47 až 65 %. 
Náš okres má naďalej zaočkovaných len 38 % 
obyvateľov. Ak máte záujem o očkovanie a nie 
ste naň prihlásení, v utorok 2. novembra od 
10.00 do 14.00 hod. sa bude pri Biokúpalisku 
Krtko organizovať ďalšie nízkoprahové oč-
kovanie. Zaočkovať sa tu môžu aj neregis-
trované osoby.
Okrem toho, štát spustil už aj očkovanie 3. 
dávkou, ktoré je prioritne určené pre ľudí s 
oslabenou imunitou. Tiež sa ňou už očkujú aj 
niektorí zdravotníci, ale aj klienti a zamest-
nanci zariadení sociálnych služieb. Spustená je 
už aj registrácia na 3. dávku pre ľudí nad 55 
rokov, ktorí sú minimálne pol roka po podaní 
druhej dávky. Títo ľudia budú informovaní aj 
SMS správou, že majú nárok na 3. dávku va-

kcíny. Na registráciu potrebujú rodné číslo a 
pin kód, ktorý dostali pri prvom očkovaní. Za-
očkovaní budú ale aj bez registrácie – stačí, ak 
sa vo vakcinačnom centre preukážu platným 
Digitálnym COVID preukazom EÚ o absolvo-
vaní predchádzajúceho očkovania.
Od 20. do 27. októbra v našom okrese pribud-
lo 108 PCR pozitívne testovaných osôb, z toho 
46 žien a 62 mužov. Pacientmi s potvrdeným 
ochorením covid-19 sa nemocnice plnia naďa-
lej, leží v nich viac ako 1 300 ľudí. Vo veľkokr-
tíšskej nemocnici ležalo k 26. októbru deväť 
takýchto pacientov, z toho jeden potreboval 
pomoc umelej pľúcnej ventilácie.
 Cestovať do čierneho okresu môžete 
Na Sviatok všetkých svätých a počas celého 
týždňa budú v čiernych okresoch zatvorené 
prevádzky aj pre zaočkovaných, tí sa v týchto 
okresoch ani neubytujú v penzióne či hoteli. 
Rúško musia nosiť ľudia aj vonku, a teda aj 
pri návšteve cintorína. Pricestovať tam však 
ľudia môžu, keďže vláda nevyhlásila núdzový 
stav, a tak nie je obmedzené cestovanie medzi 
okresmi. Nie je obmedzený ani pohyb v okrese 
v noci, aj na to treba núdzový stav. Školy 
ostanú otvorené, zatvárať sa budú len triedy, 
či školy, kde sa vyskytne nákaza. Okrem toho, 
v čiernych okresoch sú hromadné podujatia 
povolené len pre maximálne 100 plne zaoč-
kovaných osôb, fitnescentrá a wellness zaria-
denia sú zatvorené, reštaurácie fungujú len cez 
okienkový predaj a rozvoz.  

Susedný okres je už čierny

Opustili nás:
 18. 10. Jolana Černáková (* 1953); 

24. 10. Ján Dubovský (* 1944);
 24. 10. Jozef Marko (* 1941) 

a 25. 10. Marián Šándor (* 1951), 
všetci zosnulí boli obyvateľmi Veľkého Krtíša. 

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť. 

-ŠK, zdroj: NCZI -
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O hroziacom odchode týchto 
dvoch inštitúcií sme už v os-
tatných týždňoch písali. Len 
pre pripomenutie, prvé náčrty 
oboch reforiem hovorili aj o 
tom, že kým sa vo veľkokrtíš-
skej nemocnici má okresať po-
čet oddelení, okresný súd sa 

mal z nášho mesta presunúť do 
Lučenca. Napokon to na konci 
októbra vyzerá tak, že nová 
súdna mapa počíta aj s Okres-
ným súdom vo Veľkom Krtíši. 
„S predsedom strany sme si po-
vedali, že navštívime mestá, 
ktorých sa má týkať optimali-
zácia siete nemocníc alebo 
reforma súdnictva. Dnes som 
vo Veľkom Krtíši aj preto, pre-
tože si nemyslíme, že je to robe-
né takým spôsobom, akým by 
sa to malo robiť,“ vysvetľuje I. 
Kašper. Spolu s ním mal naše 
mesto pôvodne navštíviť aj 
minister práce, sociálnych vecí 
a rodiny Milan Krajniak. 
Spoločne s riaditeľom Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
vo V. Krtíši, Ing. Mariánom 
Balkom, mal naplánovaný bo-
hatý program. Na stretnutí so 
zamestnancami ÚPSVaR V. Kr-
tíš, zamestnávateľmi či v sociál-
nych podnikoch  ministra napo-
kon zastúpil Banskobystričan, 
ktorý naše mesto dobre pozná. 
„Pán minister mal naozaj prísť, 
bolo to dohodnuté. Chcem ale 
poďakovať všetkým, ktorí pre 
neho v tento deň všetko pripra-
vili. Nemohol však prísť kvôli 
udalostiam z posledných dní. 
Veľmi ma to mrzí aj preto, že 
asi nie je zvykom, že do V. Krtí-
ša príde niekto z parlamentu 

alebo niekto z ministrov. 
Okrem toho, okres V. Krtíš tiež 
nemá zastúpenie v NR SR a aj 
preto som teda rád, že ja ako 
Banskobystričan som tu dnes 
bol. K V. Krtíšu mám veľmi 
blízko, mám tu mnoho priate-
ľov a známych a za váš okres 
budem s mojimi kolegami bojo-

vať,“ po-
kračoval 
pre PO-
KROK I. 
Kašper.

 Po-
chvala 

úradu práce 
Ako sme naznačili, program 
návštevy V. Krtíša bol nahuste-
ný. K plánovaným návštevám 
spoločností PAZZ, FYSAM, 
ERCE a návšteve SNM Hrad 
Modrý Kameň napokon pri-
budli aj návštevy nemocnice a 
súdu. Poslanec Sme rodina sa 
tu rozprával s lekármi a s ve-
dením veľkokrtíšskej nemoc-
nice, zamestnancami súdu, nav-
štívil aj prevádzku sociálneho 
podniku DEAF KEBAB. 
„Boli sme aj na ÚPSVaR, kde 
sme poďakovali zamestnan-
com, ktorí to mali v posledných 
mesiacoch ťažké a pracovali aj 
počas víkendov. Všetky vlny 
pandémie zvládli veľmi dobre. 
ÚPSVaR vo V. Krtíši je hod-
notený veľmi dobre a teším sa, 
že som tu bol osobne. Myslím si, 
že miestny úrad práce funguje 

veľmi dobre, pretože napr. vo 
Zvolene a R. Sobote sme mali 
menšie problémy, kde sa museli 
napokon aj meniť riaditelia. 
Pána riaditeľa Ing. M. Balka 
ale musím pochváliť, pristupu-
je k tomu ukážkovo a nehovo-
rím to len ja, ale aj zamestnanci 
a zamestnávatelia z mesta. Som 
teda veľmi rád, že je to chlap 
na správnom mieste a teším sa, 
že spolupráca s úradom fungu-
je veľmi dobre,“ hovorí po-
slanec NR SR.
„Patríme medzi štyri najlepšie 
úrady na Slovensku, a to z hľa-
diska úspešnosti výberových 
konaní. Inšpiruje sa nami aj 

zvyšok Slovenska. Veľmi dobre 
funguje celý úrad, jeho chod je 
bezproblémový a ponúkame 
riešenia, ktoré sú etablované aj 
na vyššej úrovni. Pôvodne 
minister M. Krajniak a napo-
kon teda pán poslanec sem pri-

šiel kvôli tomu, že vedia, že tu 
nájdu dôstojného partnera na 
diskusiu,“ hovorí Ing. M. 
Balko. Stretnutie na Úrade prá-
ce pozostávalo z niekoľkých 
blokov – predstavená bola 
skladba uchádzačov o zamest-
nanie, nedostatkové profesie na 
trhu práce, voľné pracovné 
miesta a výberové konania. 
„Zamestnávatelia nám deklaro-
vali niekoľko základných pro-
blémov, ktoré boli vypočuté a 
pri návšteve M. Krajniaka mu 
budú rovno predstavené. Pre-
berali sme riešenie problemati-
ky PN hneď po nástupe do za-
mestnania, hovorili sme o prob-
lematike exekúcií, kde od mája 
pripravujeme dlhové poraden-
stvo. Ďalším problémom je 
skladba uchádzačov o zamest-
nanie, kde vidím problém v od-
bornej praxi. Problémom je aj 
dochádzka do práce, dopady 
energetickej krízy a napr. školy 
nám zase povedali, že problé-
mom je motivácia ku štúdiu,“ 
pokračuje riaditeľ ÚPSVaR, 
pričom dodal, že stretnutie so 
zamestnancami nemocnice a 
súdu bolo neplánované. „Ne-
mocnica je jeden z najväčších 
zamestnávateľov v regióne a v 
prípade reštrukturalizácie má 
povinnosť jednať s našim úra-
dom, ak je ohrozená väčšina 
pracovných miest. Toto stretnu-
tie sa teda nenieslo v politickej, 
ale odbornej rovine,“ vysvetľu-
je Ing. M. Balko. S riaditeľom 
veľkokrtíšskeho ÚPSVaR sme 
sa rozprávali aj o ďalších té-
mach, ktoré sa na stretnutí ot-
vorili. O tom, čo je za ďalším 
poklesom nezamestnanosti v 
našom okrese, čo si sľubuje od 
nového projektu ministerstva 
„Chyť sa svojej šance“ i o mož-
ných problémoch oddelenia so-
ciálnej kurately detí v súvislosti 
z možným zrušením okresného 
súdu sa dočítate v nasledujú-
com vydaní.

Návšteva zamestnávateľov bola opodstatnená 
„S Borisom Kollárom sme boli už spolu aj v Rimavskej Sobote a aj vo Zvolene, takže ja som tu dnes ako 
akýsi predvoj, a keď to bude možné, určite príde do Veľkého Krtíša aj on,“ povedal nám o. i. v krátkom 
rozhovore poslanec NR SR Igor Kašper. Ten navštívil naše mesto v piatok 22. októbra  a na niekoľko 
minút sme sa s ním pred budovou okresného súdu stihli porozprávať. Hlavným dôvodom jeho cesty 
do V. Krtíša bolo ale stretnutie a aj návšteva zamestnávateľov z mesta V. Krtíš a jeho blízkeho okolia, 
resp. návšteva Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo V. Krtíši a návšteva sociálnych podnikov v 
meste. Svoju návštevu však poslanec NR SR a zároveň poslanec krajského zastupiteľstva BBSK vy-
užil aj na stretnutie s vedením a zamestnancami ako okresného súdu, tak aj veľkokrtíšskej nemoc-
nice, o čo ho požiadal predseda strany B. Kollár. 

Reformy nepodporia 
Ako nám ďalej povedal v rozhovore I. Kašper, za reformy súdnic-
tva a zdravotníctva v takej podobe, aká je známa, hlasovať strana 
Sme rodina určite nebude. „Máme niekoľko dôvodov na to, aby 
sme hlasovali proti týmto navrhovaným reformám. Prvý dôvod je 
úplne jasný – vôbec nebola zvládnutá komunikácia, ani sami riadi-
telia nemocníc nevedia, ako sa ich optimalizácia má dotýkať. Sa-
mozrejme, sme za reformu zdravotníctva - aby sa nemocnice re-
konštruovali, prípadne sa stavali nové - no nie takýmto spôsobom. 
K reformám sme ani v jednom z miest nezaznamenali ani jeden 
pozitívny príspevok. Medzi obyvateľmi a zamestnancami nemoc-
nice a súdu je teraz neistota. Stojíme za regiónmi, za reformu zdra-
votníctva hlasovať nebudeme, nebudeme ani podporovať súdnu 
mapu, ktorá sa bude týkať aj súdov z BBSK. Za regióny budeme 
bojovať aj napriek tomu, že nás vyhodia z koalície,“ jednoznačne 
a dôrazne povedal poslanec NR SR.

- Text a foto: Mgr. ŠTEFAN KOČI -

Igor Kašper si vo V. Krtíši vypočul 
aj lekárov a vedenie nemocnice a 
navštívil aj dva sociálne podniky.
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Pred 100 rokmi v obci Ráztoč-
no pri Prievidzi uzrela svetlo 
sveta 17. septembra 1921 aj 
malá Anička. Keď mala 11 ro-
kov prisťahovala sa so svojimi 
rodičmi a ďalšími súrodencami 
do Kamenných Kosíh, lebo tu 
boli oveľa lacnejšie pozemky. 
Aničkini rodičia a jej súrodenci 
sa v tejto obci aj s ďalšími rodi-
nami z Ráztočna usadili, po-
stavili si domy a založili si rodi-
ny. Deti boli od malička vedené 
k tomu, že  musia rodičom po-
máhať – či už s upratovaním 
ale aj na poli, v záhrade, aj s 
hospodárskymi zvieratami.
Keď malá Anička vyrástla na 
švárnu devu, zahľadel sa do nej 
mladý Jozef Maulík, tiež rodák 
z Ráztočna a po lepšom spoz-
naní sa rozhodli spoločne krá-
čať životom. Na tej ceste sa pri-
hodilo veľa krásneho – k čomu 
bezpochyby patrí narodenie sy-
nov, neskôr vnúčat a pra-
vnúčat. Ale ako to v živote 
chodí, pekné chvíle striedajú tie 
horšie smutnejšie a k tým iste 
patria aj tie, keď bol manžel 
Jozef počas II. svetovej vojny v 
zajatí. Našťastie sa však vrátil 
domov a v čase mieru už tak 
mohli so svojou pracovitou a tr-
pezlivou manželkou budovať 
svoj domov, vychovávať deti a 
tešiť sa z každodenných ma-
lých radostí. Pani Anna sa ve-
novala rodine, domácnosti a 

príležitostne robila na družstve. 
Keď mala popri vedení domác-
nosti a výchove synov voľný 
čas, rada sa venovala ručným 
prácam, rada vyšívala, štriko-
vala a tkala pokrovce. V živote 
stále sa riadila zdravým sedliac-
kym rozumom – či už pri ve-
dení domácnosti, výchove sy-
nov a neskôr ich potomkov. 

Pani Anna je  to, čomu sa 
v dnešnej modernej  dobe 
hovorí pozitívne naladený 
človek – žila pre rodinu a 
máločo ju dokázalo vy-
viesť z miery.
Možno aj preto, že mala vždy 
milú, priateľskú a zmierlivú 
povahu,  ale aj viera v Boha jej 
nedovolila klesať na duchu. 
Manželia Maulíkovci, tak ako 
si pred oltárom sľúbili, vydržali 
spolu v dobrom aj v zlom, až 
kým ich smrť manžela Jozefa 
nerozdelila. Pani Maulíková ži-
la celý život so svojim synom 
Jozefom, ktorý bol od svojej 
mamky preč len vtedy, keď bol 
na vojenčine a keď chodil do 
školy. Zrejme aj toto veľmi 
pekné a silné puto matky a sy-
na sa neskôr prenieslo aj na ne-
vestu, ktorá ju s láskou a úctou 
opatruje. A sága viacgeneračné-
ho bývania pokračuje ešte ďa-

lej, lebo spolu s rodičmi a star-
kou ostala bývať aj vnučka Re-
gina s manželom Máriom a 
maličkým Markom. Osláven-
kyni je teda dopriate to, čo sa v 
dnešnej dobe až tak nevidí, že 
je svedkom toho, ako vyrastá 
jej pravnúčatko. Je pekné vi-
dieť takýto model viacgenerač-
nej rodiny, známy skôr z vý-
chodných kultúr. Veľmi krásne 
s úctou rozpráva o svojej mame 
syn Jozef, už tiež sám senior, 
ktorý bude mať čoskoro sied-
my krížik na chrbte: ,,Ráno 
vstanem, urobím mamke ra-
ňajky, potom jej dám lieky a 
nechám ju odpočívať, alebo 
robiť to, čo si sama želá. Aj te-
raz, keď spolu hovoríme, som v 
záhrade a ona je tu vonku pri 
mne, len pár metrov odo mňa, 
vidím na ňu a som spokojný.“ 
Pani Anne Maulíkovej išiel za-
blahoželať osobne do veľmi 
pekne upraveného domova aj 
starosta obce Ing. Ladislav Pi-
xiades, ktorý má všetkých 
seniorov vo veľkej úcte a aj 
seniorom vo svojej obci to dáva 
patrične najavo pri rôznych 
obecných podujatiach. Hovorí: 
,,To je automatické, že si musí-
me seniorov vážiť, lebo oni sú 

už vo väčšine prípadov ako deti 
- tiež sú najzraniteľnejší. Rodi-
čia a starí rodičia nás vychovali, 
od nich sa učíme a to, že im 
mladá generácia vzdáva, úctu, 
to je to najmenej, čo môžeme 
pre nich urobiť.“ Ing. L. Pi-
xiades návštevu u oslávenkyni 
hodnotil veľmi kladne a vyz-
dvihol, že tu celá rodinka žije v 
symbióze a v úcte voči každé-
mu členovi, ale s prihliadnutím 
na rešpektovanie vlastného sú-
kromia. Povedal: ,,Som ne-
smierne rád, že máme v obci ta-
kúto občianku, ktorá napriek 
vysokému veku, ktorý jej bol 
dopriaty, je v pohode. Pani 
Maulíková sa cíti po všetkých 
stránkach dobre, tak po pamä-
ťovej ako aj rečovej, samozrej-
me primerane veku. Len keby 
ju nohy lepšie poslúchali, ale 
našťastie je po všetkých strán-
kach sebestačná. Bol som 
zvedavý na jej názor na dnešný 
svet. Povedala mi, že hoci sa ke-
dysi žilo ťažšie a ľudia viac 
manuálne robili, či už okolo 
statku, na poli a v záhrade, boli 
k sebe milší prívetivejší. Viac si 
pomáhali ako v dnešnej dobe 
plnej technických vymoženos-
tí.“ 

 

Čerstvá oslávenkyňa pani Anna Maulíková z Kamenných Kosíh 
Na svete nie je veľa ľudí, 
ktorí môžu oslavovať 
narodeniny s tromi 
číslicami na torte. 
Pani Anna Maulíková 
si v primerane dobrom zdraví 
vychutnala nielen kúsok 
fajnovej narodeninovej torty, 
ale aj to, že mohla byť v 
kruhu svojich najbližších, 
ktorí jej všetci svorne želajú, 
aby ich ešte dlho 
obšťastňovala svojou milou 
prítomnosťou. Všetko 
najlepšie milej oslávenkyni 
želajú syn Jozef s manželkou 
Martou, vnučka Regina 
s manželom Máriom 
a synom Markom, vnuk  
Jožko s deťmi Terezkou 
a Emou, syn Vladimír 
s manželkou, vnučka 
Annamária s manželom 
a deťmi Johankou 
a Miškom a vnuk Jaroslav. 

-Text: R. HORNÁČEKOVÁ; Foto: Rodinný archív ANNY MAULÍKOVEJ – 

Každý rok sa rodia na svete milióny ľudí. Pred sto rokmi sa 
okrem iného na Slovensku narodili herci: Katarína Kolníková, 
František Zvarík, Ján Klimo, Gustáv Valach, spisovatelia Elena 
Lacková, Rudo Moric, ilustrátor a maliar Vincent Hložník, politik 
Alexander Dubček a nespočetné množstvo ďalších známych aj 
menej známych ľudí.

Čo odkazuje storočná pani Maulíková našim čitate-
ľom? Aby sme mali viac pochopenia a trpezlivosti so 
všetkými, s ktorými žijeme a aby sme trochu spomalili 
v tejto uponáhľanej dobe. 
Nuž, mali by sme si zobrať jej slová k srdcu, pretože je za nimi ži-
votná skúsenosť overená jedným celým storočím. Aj my želáme 
pani Maulíkovej  ku krásnym narodeninám ešte pevné zdravie, 
Božie požehnanie, lásku a úctu v kruhu milujúcej rodiny. 
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Spomínaná škola sa rozhodla 
urobiť starčekom a starenkám, 
žijúcich v týchto zariadeniach, 
aspoň jeden deň trochu iný, 
ozvláštniť ho. Riaditeľ školy 
Mgr. Jozef Cuper o tomto 
zámere povedal: ,, Každý rok v 
októbri pripravujeme stretnu-
tia so staršími občanmi. Pred 
dvomi rokmi to bolo stretnutie 
našich bývalých kolegov učite-
ľov, v minulom roku sme do 

školy pozvali starých rodičov 
našich žiakov a v tomto roku, 
keďže nebolo možné organizo-
vať stretnutie v priestoroch na-
šej školy, vybrali sme sa na náv-
števu do DD a DSS  vo Veľkom 
Krtíši, DSS v Dolných Plachtin-
ciach a do DSS v Sklabinej. Sa-
mozrejme, i tu sme dodržiavali 
protipandemické opatrenia. 
Stretnutia sa uskutočnili vo 
vonkajších priestoroch s dodr-

žaním potrebných odstupov. 
Naši žiaci pre obyvateľov tých-
to DSS pripravili darčeky, ale 
aj sladké maškrty. Časť z tých-
to pozorností vyrábali v škole 
pod vedením pani učiteliek a 
vychovávateliek, s inými im po-
mohli doma rodičia.  K dar-
čekom sme pridali aj milé slovo  
- pozdravy od našich žiakov a 
tiež tanec a spev v podaní 
žiačok zo súboru Krtíšan. Mys-
líme si, že náš zámer potešiť dô-
chodcov sa podaril. Milo prek-
vapilo, že žiaci darčeky nielen 
dávali, ale aj dostali.“ 
Zvláštne je, ako sa babkám a 
dedkom rozjasní tvár, keď 
vidia deti. Možno si pri nich 
viac uvedomujú kolobeh života 
a nádej, že pokiaľ na svet pri-
chádzajú deti, ľudstvo bude 
existovať ďalej, aj keď oni tu 
už nebudú. Každý z týchto 
starkých prežil bohatý život, o 
ktorom by sa dali písať romá-
ny. Rozdávali lásku, starali sa o 
blízkych, urobili veľký kus prá-
ce pre spoločnosť. Zanechali 
stopy v ľuďoch, ktorých v živo-
te stretli. Aj zato si zaslúžia úctu 
a vďaku.  
- ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 
na Nám. A. H. Škultétyho vo 
Veľkom Krtíši -  

Trochu iný deň v domovoch sociálnych služieb

Trochu veselosti a radosti zo života darovali dievčatá z FS Krtíšan.

Taký bol zámer Základnej školy na Nám. A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
Dni v domovoch sociálnych služieb sa na seba veľmi podoba-
jú. Zamestnanci týchto zariadení sa samozrejme snažia spes-
triť ich svojim klientom rôznymi aktivitami, no uzavreté 
komunity, hlavne v tomto období, prinášajú do domovov so-
ciálnych služieb stereotyp.

Riaditeľ Mgr. Jozef Cuper spolu so svojimi žiakmi priniesol 
množstvo balíčkov, ktorými  potešili desiatky seniorov.  

HASIČI 150
 Požiar 
i dopravné nehody 

Pri požiari v Pôtri, ktorý vypu-
kol v utorok 19. októbra, zasa-
hovali okrem profesionálov z 
Veľkého Krtíša a Pliešoviec aj 
dobrovoľníci z DHZO Príbelce. 
Všetci spoločne hasili požiar 
uskladnených balíkov slamy. 
Požiar sa im podarilo zlikvido-
vať použitím dvoch vysokotla-
kových a dvoch „D“ prúdov vo-
dy z pristavených cisterien. Po 
ukončení zásahu bol priestor 
prekontrolovaný pomocou ter-
mokamery pre možné skryté 
ohniská požiaru. Príčina požia-
ru je v štádiu šetrenia.
V jeden deň - v piatok 22. ok-
tóbra, došlo v našom okrese k 
dvom dopravným nehodám. 
Kým vo Veľkej Čalomiji sa 
zrazil traktor s motocyklom, za 
Modrým Kameňom malo kolí-
ziu s lesnou zverou nákladné 
auto. Do V. Čalomije smerovali 
štyria príslušníci HaZZ, ktorí 
po príchode na miesto nehody 
zistili, že po nehode zostal moto-
cykel zakliesnený pod trakto-
rom, pričom vozidlá tvorili pre-
kážku v oboch jazdných pru-
hoch. V čase príchodu príslušní-
kov HaZZ bol zranený moto-
cyklista v opatere zdravotných 
záchranárov v sanitnom vozid-
le. Príslušníci na mieste zásahu 
vykonali protipožiarne opatre-
nia, zabránili úniku prevádzko-
vých kvapalín a po zdokumen-
tovaní nehody príslušníkmi PZ 
očistili vozovku od nečistôt a od-
tlačili motocykel na bezpečné 
miesto. Tiež štyria hasiči smero-
vali aj do modrokamenskej čas-
ti Riečky, kde sa nákladné auto 
zrazilo so zverou a po náraze 
vozidlo tvorilo prekážku v jed-
nom jazdnom pruhu. Príslušní-
ci na mieste zásahu zabránili 
úniku prevádzkových kvapalín 
a po zdokumentovaní doprav-
nej nehody príslušníkmi PZ 
očistili vozovku od nečistôt. Pri 
dopravnej nehode sa nezranila 
žiadna osoba.

- zdroj: 
pplk. Ing. D. DRIENOVSKÝ -

Zrážka traktora a motocykla.

Seniori boli vďační za darčeky a sladkosti, ale iste ich hrial aj pocit, že si na nich spomenuli pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším. 
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Viete kde sa vzala biela palica? 
Za týmto dodnes najspoľah-
livejším nástrojom na orientá-
ciu nevidiacich, ktorý nepre-
konala nijaká elektronická po-
môcka, stojí Francúzka Guilly 
d' Herbemont (1888-1980). Tá-
to nenápadná žena napriek to-
mu, že sa v tom čase pre dámu 
jej spoločenského postavenia 
vôbec nepatrilo, aby sa na uli-
ciach s nevidiacimi verejne stý-
kala (jedinou prípustnou po-
mocou, ktorou si niektoré dámy 
z vysokej parížskej spoločnosti 
krátili dlhú chvíľu, bolo prepi-
sovanie kníh do Braillovho pís-
ma) občas prevádzala paríž-
skych nevidiacich cez križovat-
ky ulíc. To ju priviedlo na myš-
lienku používať bielu palicu, 
ktorou policajti riadili dopravu 
na parížskych križovatkách, 
ako ochranný znak nevidiacich 
v cestnej premávke. Na jej pod-
net uverejnil denník Echo de 
Paris v novembri 1930 vyhlá-
senie, aby nevidiacich vybavili 
bielymi palicami. Výzva sa 
stretla s pochopením úradov a 
už 7. 1. 1931 dostali parížski ne-
vidiaci prvé biele palice. Počas 
niekoľkých rokov sa biela pali-
ca rozšírila do mnohých krajín 
a napokon ju Svetová únia ne-
vidiacich odporúčala vládam 
ako oficiálny ochranný znak 
nevidiacich. Biela  palica im má 
slúžiť na orientáciu. Jej návrh 
sa do praxe zaviedol v r. 1931 a 
postupne sa rozšíril po celej Eu-

rópe. Jej význam a dôležitosť si 
pripomíname od roku 1964, ke-
dy Svetová únia nevidiacich 
(WBU) vyhlásila 15. október za 
Svetový deň bielej palice. Od-
vtedy je biela palica ochran-
ným znakom nevidiacich v do-
pravnom ruchu a slepecká pali-
ca je základnou a najdôležitej-
šou pomôckou pri orientácii a 
samostatnom pohybe nevidia-
cich a slabozrakých a zároveň 
slúži na ich označenie pri pohy-
be po verejných komuniká-
ciách. Slepecká palica je uve-
dená aj v dopravnej vyhláške 
ako symbol, ktorý sú povinní 
rešpektovať všetci účastníci 
cestnej premávky. 

 Vo V. Krtíši ju väčšina 
vodičov rešpektovala  

Deň bielej palice, organizo-
vaný pri príležitosti Sveto-
vého dňa bielej palice, je 
preventívna akcia, ktorej 
cieľom je upozorniť, že aj 
chodec s bielou palicou je 
účastníkom cestnej premáv-
ky. Upozorňuje tiež na to, že 
vodiči podľa Zákona o cest-
nej premávke sú povinní 
dbať na zvýšenú opatrnosť 
voči cyklistom a chodcom, 
najmä deťom, osobám so 
zdravotným postihnutím, 
osobitne voči osobám, ktoré 
používajú bielu palicu, a 
starým osobám. Podujatie 
už 12 rokov spoločne orga-
nizujú Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska a 
Odbor dopravnej polície 

Prezídia Policajného zboru. 
Dňa 14. 10. 2021 vodiči v 33 
mestách, na 38 priechodoch po 

celom Slovensku mohli stret-
núť figurantov s bielou palicou, 
ktorí dve hodiny prechádzali na 
vytypovaných priechodoch pre 
chodcov so slepeckou bielou pa-
licou. Nevidiaci dáva najavo 
svoj záujem prejsť cez cestu 
vodorovným zodvihnutím pali-
ce na niekoľko sekúnd. Násled-
ne by mal vodič zastaviť, a keď 
nevidiaci či slabozraký vyhod-
notí, že je preňho situácia bez-
pečná, prechádza cez priechod 
pre chodcov. Ďalší spolupracov-
ník v roli zapisovateľa si značil, 
ako na jeho signalizáciu zarea-
govali vodiči. Blikanie alebo 
trúbenie na nevidiacich a slabo-
zrakých je nevhodné. Blikanie 
nevidia a trúbenie pre nich mô-
že byť varovným signálom, po 
ktorom treba ostať stáť. Pár 
metrov od priechodu pre chod-
cov pri policajnej hliadke stál 
informátor. Jeho úlohou bolo 
viesť rozhovor s vodičmi. Tí 
vodiči, ktorí dali prednosť 
chodcovi s bielou palicou, do-
stali letáčik a osviežovač do au-
ta. Vodiči, ktorí figuranta pre-
hliadli, nedali mu prednosť, 
porozprával sa s ním a odo-
vzdal mu  informačný letáčik. 

Svet už 90 rokov používa bielu palicu 
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko rôznych paličiek poznáme? Môže byť palička pre mažoret-
ky,  vychádzková, tesárska, na vianočné trubičky, na mäso, trekingová, na bicie, pomocníčka na obú-
vanie ponožiek, čarovná palička Harryho Pottera. Ale aj menej známi mágovia používajú kúzelnícku 
paličku, ale len jedna palička je skutočne čarovná, lebo má skutočnú moc - môže reálne zachrániť 
človeku život. Je ňou biela palica pre nevidiacich. Samozrejme, život môže zachrániť len za predpo-
kladu, že človeka s bielou paličkou prechádzajúceho cez cestu vodiči áut vidia, registrujú, rešpektujú 
a dajú mu na prechode pre chodcov prednosť. 

Tohoročný Deň bielej palice ukázal,  že väčšina vodičov signál 
bielou palicou pozná a vie, že treba zastaviť. Samozrejme, našli sa 
aj tí, ktorí pochybili. Sumárne čísla ukazujú, že na signál figuranta 
nezastavilo 19,6 % vodičov. Oproti roku 2019 ide o mierne zhor-
šenie, v ňom totiž vodiči dosiahli v celkových výsledkoch 18,8 %. 
(V roku 2020 sa z dôvodu pandémie uskutočnil Deň bielej palice 
online formou). Avšak jeden príjemný rekord tento ročník za-
znamenal. V Nitrianskom kraji nezastavilo nevidiacemu len 7,1 % 
vodičov. Štatisticky najhorším je Bratislavský kraj, v ktorom až 
27,2 % vodičov odignorovalo signalizáciu figuranta. 26,2 % za-
znamenali v Trnavskom kraji, o čosi nižšie číslo, 25,2 %, získal 
Košický kraj. Prešovský kraj získal 19,7 %, v tesnom závese je 
kraj Banskobystrický so ziskom 19,4 %. Trenčiansky a Žilinský 
kraj skončili s takmer totožným výsledkom, 13,7 % a 13,8 %. Tí-
my Dňa bielej palice zaregistrovali dovedna 5 188 áut, z toho figu-
rantom 4 170 vodičov zastavilo a 1 018 nevidiaceho ignorovalo. 
Aká je štatistika vo Veľkom Krtíši?  Z celkového počtu 102 áut 
prednosť chodcovi s bielou palicou dalo 93 vodičov. Ostatných 9 
vodičov nezastavilo. Ďakujeme, že nás vidíte na cestách. 
                     Text: – RENATA OLÁHOVÁ, RH; Foto:  - ŠK - Figurant 

prešiel vy-
še stokrát 
po  precho-
de a väčši-
na vodičov 
bielu pali-
cu rešpek-
tovala. 

Už niekoľko rokov sa akcie Biela pali-
ca v našom meste zúčastňuje R. Oláho-
vá a na foto podáva vodičovi leták. 
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POKROKovom
     kalendári 2022

Aj logo a reklama vašej firmy môže byť na 

Cena za jeden modul  je 

68,00 € bez DPH 
Je možné využiť aj dvoj alebo trojnásobný modul –
s tým, že aj cena je potom podľa neho zvýšená, 
resp. je možná individuálna dohoda.) 

Vybavuje: Bc. Jana Kamenská, 0910 989 479, kamenska.pokrok@gmail.com   

Prví dvadsiati predplatitelia dostanú balíček kozmetiky 

Kontakt: 0910 989 479, mail: kamenska.pokrok@gmail.com  

                   Na celý rok 49,00 € *            Na pol rok 23,00 € *

Prosíme vystaviť faktúru*                alebo                   poslať poštovú poukážku*  

Na adresu (názov firmy, resp. meno predplatiteľa) : 

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

IČO  a DIČ   ..............................................................................................................................

Vás telefonický a mailový kontakt:   

....................................................................................................................................................

* Nehodiace sa preškrtnite 

Objednávame si týždenník POKROK na rok 2022

Milí čitatelia, vážení podnikatelia, do konca roka nám ostáva presne 59 dní 
a to je signál k tomu, aby sme už dnes začali pripravovať obľúbený nástenný kalendár

  vkladaný do každého Pokroku číslo 1 v roku 2022.  

A3

TOTO JE ZÁKLADNÝ MODUL
10 cm X 6 cm, KDE MÔŽE BYŤ 

VAŠA REKLAMA 

Celkový formát kalendára je 

Termín  pre objednanie reklamy na celoročný kalendár,  ako aj pre objednanie predplatného Pokroku na budúci rok je jednotný - 1. december 2021 

mailto:kamenska.pokrok@gmail.com
mailto:kamenska.pokrok@gmail.com
mailto:kamenska.pokrok@gmail.com
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Pôtorskí Kukučkovci a Ďurišovci v dejinách Pôtra 
(Dokončenie) 

Čoskoro si zmenil priezvisko z 
Ďuriša na Bérczes, to isté urobil 
aj jeho brat v Kalinove. Jeden 
jeho žiak M. Varga- Hriešik mi 
za svojho života povedal, že ten-
to učiteľ bol za maďarizáciu 
detí viackrát aj odmenený, ale 
že sa raz stalo, že jednému z ro-
dičov sa jeho trestné  metódy 
vyučovania nepáčili, a jeden ve-
čer si ho pri tme na uličke vy-
čkal, zavesil mu deku na hlavu 
a dal mu po nej nádielku akú si 
ako učiteľ zaslúžil. To bol pre 
neho signál, že sa zo svojho 
rodiska bude musieť upratať. 
A upratal sa dobre. Odišiel za 
evanjelického učiteľa do B. 
Ďarmôt. Narukoval, ako vojak 
rakúsko uhorskej armády a v 
rokoch 1916 – 1920 bol na rus-
kom fronte  zajatý a internova-
ný na Sibíri. Po návrate zo zaja-
tia, stal sa v r. 1921 riaditeľom 
ev. školy v B. Ďarmotách, kde v 
tejto funkcii pôsobil do r. 1944. 
Za zásluhy v pomaďarčovaní 
tunajších Slovákov,  bol pravi-
delne  odmeňovaný funkciami. 
V cirkvi, meste, župe zastával 
významné funkcie. Zomrel 5. 4. 
1957 v B. Ďarmotách. 

Július Ďuriš minister 
poľnohospodárstva  

a financií vo vláde ČSR 

Jeho bratom bol Július Ďuriš 
(9. 3. 1904 Rovňany – 18. 2. 
1986 Praha), minister poľno-
hospodárstva, minister  financií 
Česko-Slovenskej republiky. Je-
ho ďalší brat Ján (1888 – 1961 
Budapešť), učiteľ v Kalinove, 
bol počas prvej svetovej vojny 
zajatý a keď sa vrátil domov, 
začal šíriť boľševickú propa-
gandu a po roku 1919 sa odsťa-
hoval do Maďarska, rovnako 
tak urobila aj jeho sestra Emí-
lia Karolína, rodáčka z 

Ľuboriečky. Najďalej to do-
siahol Július, najmladší syn Já-
na Ďuriša a Pavlíny Ďurišovej- 
Komínekovej, ktorá ako domá-
ca žila jednoduchý život zbož-
nej evanjeličky. Deti boli vedené 
aj v domácom prostredí k ma-

ďarskej komunikácii, čo sa tak-
mer vypomstilo najmä najm-
ladšiemu Ďulovi, tak ho matka 
volala. Po vzniku Česko - Slo-
venska, roku 1919 pokračoval 
Július v štúdiu  na českosloven-
skom gymnáziu v Lučenci, a 
mal problémy so slovenčinou. V 
roku 1921 mu zomrel otec a o 
rok neskôr aj matka. Július Ďu-
riš, ktorý sa celý život držal 
svojho rodného priezviska, zo-
stal sirotou s finančnými prob-
lémami. Po skončení lučenské-
ho štúdia jeho cesta viedla na 
štúdium do Prahy, tam sa zapo-
jil v rokoch 1923 -1924 do revo-
lučného robotníckeho hnutia. 
Július Ďuriš roku 1926 odišiel 
študovať do Paríža a v rokoch 
1928-1929 stal sa tam profesio-
nálnym revolucionárom. Po ná-
vrate do Prahy v tom pokračo-
val. Ilegálne sa zapojil do od-

boja a počas SNP plnil zverené 
úlohy KSČ. Po druhej svetovej 
vojne stal sa ministrom poľno-
hospodárstva ČSR, od roku 
1953 ministrom financií ČSR. 
Hlavným dôvodom jeho politic-
kého konca v roku 1963 boli 
nezhody s vtedajším preziden-
tom ČSR Antonínom Novot-
ným. V roku 1968 prešiel búrli-
vou osobnou premenou, keď 
zanevrel na politický vývoj, 
ostro kritizoval sovietsku politi-
ku a normalizáciu v Česko-
slovensku. Odsúdil vstup vojsk 
21. 8. 1968 a krvavé potlačenie 
demonštrácie  a o rok neskôr 
napísal list veľvyslancovi ZSSR 
v Prahe, ktorý aj uverejnili vte-
dy v najčítanejšom českoslo-
venskom časopise Reportér. 
Nezúčastnil sa pohovorov a vy-
hlásil sa za komunistu mimo 
strany a s KSČ sa definitívne 
rozlúčil. Po čase napísal do pô-
torského cirkevného o zboru 
list, kde sa priznal, že pochádza 
z ev. rodiny pôtorských  Ďuri-
šovcov, a ak je to možné prosí o 
fotku kostola a údajoch o Ďuri-
šovcoch – cirkevných hodnostá-
roch v pôtorskom zbore. List k 
vybaveniu sa dostal ku mne, čo 
bol dôvod, že počas môjho štú-
dia v Prahe som ho dvakrát 
navštívil. Žil s manželkou, 
viedenskou rodáčkou, židovské-
ho pôvodu. Mali sme sa o čom 
rozprávať. Okrem toho, čo ho o 
Pôtri zaujímalo, aj husitstve, 
ktorým sa zaujímal aj jeho otec, 
aj on, následne mi poslal zo svo-
jej knižnice knihy o husitstve, o 
tom ako nešli s manželkou v 
roku 1969 na stranícke pohovo-
ry, ako sa s KSČ rozlúčili. Veri-
li, že sa totalita  čoskoro skončí 
a že počúvajú len viedenský 
rozhlas. Ja som mu pripome-
nul, že ako 10-12 ročný sa pa-
mätám, že v čase, keď bol mini-

strom, bolo to cez letné práz-
dniny a prechádzal služobným 
tatraplánom cez Pôtor a na 
ulici pri dome Jána Ďuriša - 
sľúčiho sa zastavil, jeho man-
želka vystúpila v šortkách, a s 
gazdom viedli   rozhovor o Ďu-
rišovcoch, potom odišli na cin-
torín. Pýtal som sa, že či sa na 
to pamätajú. Odpoveďou bolo, 
že veľmi dobre. Prišla reč aj 
na potomstvo, odpoveďou bo-
lo, že žiaľ, potomkov nemajú, 
na deti vraj nebol v mladosti 
čas pre ilegálnu činnosť a po-
tom politické a štátne funkcie. 
Ako dôchodcovia väčšinu z ro-
ka prebývali v prírode, na cha-
te v Milevsku  a južných Če-
chách. Zostali sme v korešpon-
denčnom styku. Július Ďuriš 
zomrel 18. 2. 1986 v Prahe, ur-
nu s popolom umiestnili v hro-
be jeho rodičov v Rovňanoch. 

           – JÁN JANČOVIC – 
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Väčšinou sa na nich beží po 
rovnej ceste s asfaltovým povr-
chom. Mierne prevýšenie na 
dvoch či troch úsekoch, resp. 
ako to volajú veľkokrtíšski bež-
ci – šťavnaté kopčeky, sú súčas-
ťou Behu ulicami mesta i Tech-
nogym behu. Okrem týchto 
dvoch podujatí mala Krtíšska 
bežecká liga (KBL) tento rok vo 
svojom kalendári aj septem-
brový Memoriál vdp. Jána 
Laktiša. Kvarteto podujatí 
KBL doplnil októbrový Biobeh 
vinohradmi. Spomedzi bežec-
kých podujatí v našom okrese 
sú tieto preteky výnimočné z 
niekoľkých dôvodov – ako 
hovorí názov, trať vedie vino-
hradmi, poľnými cestami a po-
núka niekoľko krásnych vý-
hľadov nielen na mesto a blízke 
okolie, ale aj na ďaleké kopce u 
našich južných susedov.
Ďalšia etapa spolupráce občian-
skeho združenia Bežci VK a 
biovinárstva Domin & Kušický 
sa do obľúbeného (a dá sa po-
vedať, že už tradičného) podu-
jatia preniesla aj v sobotu 16. 
októbra 2021. V tento deň sa v 

areáli veľkokrtíšskeho bio-
vinárstva už od skorých ran-
ných hodín začali zbiehať orga-
nizátori, športová i menej špor-
tová verejnosť, deti a mládež, 
priatelia, známi – jednoducho 
množstvo dobre naladených ľu-
dí, ktorí sa na tento deň veľmi 
tešili. K pozitívnej nálade účast-
níkov prispelo aj nádherné 
jesenné slnečné počasie, ktoré 
už azda ani nemohlo byť lepšie. 
Z rána síce bolo ešte chladno, 
čo je v tomto období normálne, 
no malí i veľkí bežci boli na to 
pripravení, zima im počas ich 
výkonov určite nebola.
Platí to aj o najmenších, ktorí 
sa na štart 3. ročníka Biobehu 
postavili ako prví, a to už po-
stupne od 9.00 hod. Dievčatá a 
chlapci boli do kategórii roz-
delení podľa veku (najmladší 
účastníci sa narodili len nedáv-
no,  v roku 2019) a bežali na 
trati dlhej 150, 400 alebo 800 
metrov. V tvárach im bolo nie-
kedy síce vidieť aj slzy, ale väč-
šinu ich tvári zdobilo odhodla-
nie. Najmenší pribehli do cieľa 
ruka v ruke so svojim ockom či 

maminkou, ich starší kamaráti 
sa zase cieľom prehnali ako ví-
chor. Na toto podujatie však 
budú o niekoľko rokov určite 
veľmi radi spomínať, a to nie 
len preto, že si z neho odniesli 
medailu a vecnú cenu, ale naj-
mä pekné zážitky.
K pekným zážitkom všetkých 
účastníkov by ale nemuselo vô-
bec dôjsť, ak by 
sa pandemická 
situácia zhoršila 
ešte viac. Práve 
kvôli nej sa už 
jedno podujatie, 
Race for Chil-
dren, presunulo z 
konca októbra na 
neurčito. Mgr. 
Andrea Györgyo-
vá, členka OZ 
Bežci VK a mo-
derátorka podu-
jatia, nám preto 
odpovedala na 
otázku, či sa or-
ganizátori neobá-
vali podobného 
scenáru. „K or-
ganizovaniu celej 

Krtíšskej bežeckej ligy sme pri-
stupovali s veľkým rešpektom, 
nakoľko sme to brali ako 
oslavu športu, pohybu a hlavne 
zdravia všetkých účastníkov. 
Vždy sme pozitívne verili, že sa 
nám podarí zorganizovať kaž-
dé jedno podujatie vrátane Bio-
behu vinohradmi. Týždeň pred 
podujatím nám RÚVZ vo Veľ-
kom Krtíši oficiálne potvrdil, že 
naše prípravy neboli márne a 
máme všetky povolenia na to, 
aby sme preteky zorganizova-
li,“ hovorí.

Vinohrady plné
 pretekárov
Biobeh vinohradmi je výnimoč-
ným podujatím v našom regió-
ne nielen preto, že sa koná pria-
mo vo vinohradoch, ale aj pre-
to, že si na ňom môžu svoju vý-
konnosť s ostatnými kolegami 
porovnať aj cyklisti, resp. duat-
lonisti. Na cyklistické preteky 
dlhé 15 kilometrov sa prihlásilo 
šesť účastníkov a na duatlon 
(15 km MTB + 7 km beh) ďal-
ších sedem. Na okraj Veľkého 
Krtíša pricestovali zo širokého 
regiónu, Prievidze, Hriňovej či 
Cabaj-Čápora. Okrem nich a 
bežcov boli na štarte tohto 
podujatia prítomní aj chodci 

Výnimočné podujatie v krásnom prostredí
Rekreačných bežcov a cyklistov v našom okolí stále pribúda. Vídavame ich aj priamo v uliciach 
mesta, ale aj na asfaltových alebo poľných cestách neďaleko domov a panelákov. Niektorí z nich 
majú natrénované už na to, aby sa mohli zúčastniť aj niektorých z pretekov, ktoré sa už niekoľko 
rokov pravidelne organizujú v našom okrese. 

Športový deň odštartoval bežeckými pretekmi najmladších. Najmenším na trati pomáhali aj ich rodičia.

 
Súčasťou Biobehu bol aj čoraz 
populárnejší nordic-walking.

(Pokračovanie na str. 11)
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s paličkami, ktorí pretekali v 
kategórii Nordic Walking. Ako 
po absolvovaní štvorkilometro-
vej trate povedal bronzový 
Marián Halaj z V. Krtíša, kto 
tu v sobotu nebol, môže len 
ľutovať a závidieť. „Vynikajú-
ca akcia s perfektnou organizá-
ciou, výborná atmosféra, nád-
herné počasie, s nádherným vý-
hľadom na prírodu nad Veľ-
kým Krtíšom (aj keď si to asi 
nevychutnali všetci), hudba, 
možný tanec, ochutnávka bio ví-
na, proste samé pozitívum. Za 
všetkých ďakujem!,“ uviedol 
pretekár z klubu NW Lučenec.
Celkovo najrýchlejším bežcom 
bol Matej Choma (r. n. 1998) z 
Bratislavy, ktorý trať zdolal v 
čase 27:27,5 minút. Najrýchlej-
šou ženou bola na trati medzi 
vinohradmi Jana Martinská (r. 
n. 1990) z Tuhára, ktorá za 
mužským víťazom zaostala o 
takmer tri minúty. Spomedzi 

žien sa veľmi dobre darilo aj 
Marianne Longauerovej z Dol-
nej Strehovej, ktorá bola v 
kategórii žien od 40 do 49 ro-
kov najrýchlejšia, rovnako tak 
aj Marte Kminiakovej a Jane 
Výbochovej, ktoré sa umiestnili 
na stupni víťazov v kategórii 
nad 50 rokov. Výborné výsled-
ky medzi mužmi dosiahli 
tradične Miroslav Sokol, Pavol 
Lipták, Marian Herédy i Miro-

slav Krištof. Nordicwalkingovú 
časť pretekov zase ovládli man-
želia Silvia a Jaroslav Kubányi-
ovci. Na treťom pokračovaní 
Biobehu boli vinohrady zaplne-
né dokopy viac ako 140 prete-
kármi.
Po absolvovaní celého okruhu 
bolo v cieli pre všetkých špor-
tovcov prichystané občerstve-
nie, no nielen to. V poplatku za 
štartovné dostali pretekári aj 
žetóny na degustáciu veľkokr-
tíšskeho biovínka, prípadne kto 
bol autom, mohol ich vymeniť 
za fľašu vína, resp. iný biovýro-
bok z vinárstva Domin & Ku-
šický. Na pamiatku z toto po-
dujatia si všetci domov odniesli 
aj účastnícku medailu, a ten, 
kto sa neponáhľal, mohol ab-
solvovať prechádzku vinár-
stvom, jeho pivnicami i zrekon-
štruovanými priestormi. Popo-
ludní strávili športovci, ich 
priatelia a známi spoločné chví-
le aj na dvore vinárstva, kde 
bol pripravený kultúrny pro-

gram.
Priebeh celého dňa zhodnotila 
aj Mgr. A. Györgyová: „Opäť 
nám vyšlo krásne počasie a 
babie leto sa ukázalo v plnej 
kráse. Teší nás, že sa nám po-
darilo zapojiť aj najmladších 
účastníkov a širokú verejnosť. 
Stúpajúci počet účastníkov 
nám spôsobuje veľkú radosť a 
dáva nám signál, že aj toto 
podujatie si naši športovci veľ-

mi obľúbili. Všetko 
naše úsilie dostáva 
zmysel a veríme, že si 
toto podujatie si za-
chová priazeň u všet-
kých vekových kate-
górií a nadšencov 
športu. Veľké poďa-
kovanie patrí všet-
kým účastníkom, kto-
rí navštívili naše pod-
ujatie, užili si krásny 
športový deň. Nemô-
žeme však zabudnúť 
na tých, vďaka kto-
rým sa toto podujatie 
podarilo opäť skvele 
zorganizovať, a to sú 
majitelia a zamestnanci rodin-
ného biovinárstva Domin & 
Kušický, členom OZ Bežci VK, 
všetkým dobrovoľníkom, ktorí 
nám nezištne pomáhali počas 
celého podujatia a samozrejme 
aj zdravotníkom z MS Sloven-
ského Červeného kríža. Zvlášť 
poďakovanie patrí všetkým 

sponzorom, ktorí naše poduja-
tie podporili a prispeli k jeho 
kvalite. Veľmi si vážime vynalo-
žené úsilie všetkých zúčast-
nených.“ Podujatie podporila 
aj OOCR Turistický Novohrad  
a Podpoľanie, a tiež aj Krajská 
organizácia Cestovného ruchu 
BBSK.
 

Vyvrcholenie Krtíšskej bežeckej ligy 
Kto sa zúčastnil všetkých štyroch pretekov, mal na základe bodo-
vania vysokú šancu získať aj finančnú odmenu. „Tú sa v tomto 
ročníku podarilo vybojovať Janke Martinskej z Tuhára a Miro-
slavovi Krištofovi z Novej Vsi. Bežecká liga však mala aj hlavnú 
cenu - krásny športový bicykel, ktorý vďaka šťastnej ruke našej 
podpredsedníčky získala losovaním spomedzi všetkých účastníkov 
celej bežecké ligy Soňa Franíková z Lučenca. Gratulujeme všet-
kým víťazom, aj keď víťazom bol každý, kto sa našej bežeckej li-
gy zúčastnil a odniesol si počas tohto ročníka krásne športové 
zážitky. Ďakujeme všetkým športovcom – nakoľko sa už našich 
pretekov zúčastňujú bežci, nordic walkeri, cyklisti a budúci rok už 
aj kolobežkári,“ uzavrela Mgr. Andrea Györgyová.

- Text a foto: Mgr. ŠTEFAN KOČI -

Všetci ocenení dostali okrem medaile
 aj darček od biovinárstva.

Vo vinohradoch sa nielen bežalo, ale aj bicyklovalo, a to na trati dlhej 15 kilometrov.

V priestoroch biovinárstva sa stretli rodiny a známi, ktorí využili možnosť porozprávať sa pri ochutnávaní jedinečných vín.

(Dokončenie zo str. 10)
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Je vhodný čas vybrať sa na 
cestu. Radikálne zmeny vo va-
šom živote by mohli priniesť 
problémy. Ak si s niekým chcete 
vymeniť názor, urobte to ihneď, 
pôjde to ako po masle. Dôležitým 
veciam neujdete, počkajú si na 
vás. Ak ste si dali v nedávnej 
minulosti poradiť a teraz použi-
jete pri rozhodovaní rozum, spl-
nia sa vám isté želania. Spočiat-
ku všeličo vo vzťahoch bude 
závisieť od komunikácie a spôso-
bu reči. Prejavíte mimoriadny 
organizačný talent, takže pri rea-
lizácii úloh by ste nemali naraziť 
na nijakú vážnu prekážku. Nad-
šenie pre neznámo často prináša 
isté riziko. Nemali by ste prehá-
ňať. Doprajte si čas a zamyslite 
sa nad tým, čo treba napraviť. 
Máte dosť energie a chuti do 
práce.  

V zamestnaní neohovárajte 
kolegov, prišli by na to a urobilo 
by to zlú krv. Pozor na nedos-
tatok kritickosti. Usmievajte sa 
na svet. Doprajte si dostatok od-
dychu. Uvedomte si, že ak vám 
niekto niečo sľubuje, neznamená 
to, že sa tak stane. Máte dostatok 
energie a sily aj na rozdávanie. 
Nechýba vám ani chuť pre-
konávať prekážky a dokážete 
znova vybojovať svoje víťazstvá 
na všetkých poliach. Presne vie-
te, po čom túžite a nič vás 
nedokáže odradiť od vašich zá-
merov. Ukážte ostatným, že vaša 
odvaha a sila sú nevyčerpateľné. 
Tam kde si ostatní nebudú ve-
dieť rady, vy budete excelovať. 
Bystré uvažovanie, dnes podpo-
ruje vaše organizačné schopnosti.

Tento týždeň sa obklopíte pekný-
mi vecami a budete sa pohy-
bovať v krásnom prostredí. 
Buďte empatickí, tolerantní a 
snažte si všímať aj iných. Takto 
si vylepšíte spoločenské postave-
nie. Môžete počítať s pekným 
zárobkom, ktorý sa však vo vašej 
peňaženke dlho neohreje. Stále 
váhate tam, kde by ste sa po-
trebovali rýchlo a pomerne ra-
zantne rozhodnúť. Nedokážete 
sa s niečím ľahko vyrovnať, na-
opak, rýchlo a často podráždene 
reagujete. Vážte si tých, ktorí 
vám vždy pomohli a nezanedbá-
vajte ich kvôli novým objavom. 
Niekto blízky si o vás robí 
starosti. Nedajte si nič nanútiť, 
pretože chcete byť nezávislí a o 
tom, čo robiť alebo nerobiť, roz-
hodujete sami. Mali by ste sa za-
merať na ochranu seba samého, 
najmä ak ste konali v afekte.    

Vplyv planét bude dosť silný na 
to, aby sa mohli riešiť vzniknuté 
komplikácie. Rozviniete značné 
duchovné schopnosti, zapnete 
myslenie na plné obrátky, použi-
jete nevšednú metódu. Dajte si 
pozor na únavu, mohli by ste sa 
dostať do zlej situácie. Na zvlád-
nutie problémov budete potre-
bovať zdravé sebavedomie, usi-
lovnosť a láskyplnosť, asertivitu 
a samozrejme čestnosť. Keď sa 
myseľ plne sústredí na prítomný 
okamih, dostane sa do pokoja a 
dôvery. Ak sa do rovnakého 
stavu dostane telo, uvoľní sa a 
spustí sa proces regenerácie. 
Možno budete mať pocity stag-
nácie, uvažujete o tom, ako pre-
konať skostnatené spôsoby my-
slenia a konania. 

Nepodľahnite pocitom osamelos-
ti, skúste vyťažiť zo všetkého 
maximum. Na cestách neriskujte, 
nepúšťajte sa do hazardu, skla-
mali by ste sa. Za ničím sa nepo-
náhľajte, lebo by ste to mohli 
robiť aj dvakrát. To, čo vás pred-
tým viedlo k dlhodobým problé-
mom, vás prinúti zmeniť a zaujať 
celkom iný a nevšedný uhol po-
hľadu. Ak ste sa doteraz utápali v 
starostiach a problémoch, jasný 
lúč svetla vám osvetlí to, čo bolo 
doteraz zahalené temnotou. Sú-
streďte sa na to, aby ste žili podľa 
svojho vlastného presvedčenia. 
Usmievajte sa na svet. Šťastie 
vám bude priať pri väčších náku-
poch v obchodných domoch. Cez 
víkend si doprajte dostatok oddy-
chu v príjemnom prostredí. 

Nepreháňajte to s pracovným 
nasadením. Vypočujte si výhrady 
svojich najbližších, ktorí vás opa-
kovane napomínajú za nezáujem 
o spoločné chvíle. Vaša intuícia a 
logické myslenie sú v súhre. Svo-
ju zvýšenú vnímavosť dokážete 
vhodne zúročiť. Tento čas je 
vhodný k začatiu vzdelávacích 
činností, akými sú štúdium a 
kurzy. Dobrá nálada a sebadôve-
ra pozitívne ovplyvňujú vašu du-
ševnú rovnováhu. Aspoň v tejto 
chvíli buďte spokojní sami so 
sebou. Dariť sa bude všetkým 
profesiám, ktoré pracujú s finan-
ciami. Budú mať správny nos na 
možnosti, kam nasmerovať in-
vestície. Aj keď vám môže pripa-
dať, že vám priebojné správanie 
vynáša rešpekt, nie je to najlep-
šia cesta. Hoci snívate o veľkej 
romantickej láske, predsa sa dr-
žíte od ľudí priďaleko na to, aby 
ste ich mali možnosť spoznať.  

   Vyplačte sa, keď to budete cítiť, 
ako nutnosť. Šťastie života záleží 
na druhu vašich myšlienok. Ak 
zostanete nečinní, nesmúťte za 
stratami. Nedajte sa však zlákať 
na niečo, čo vám nič neprinesie. 
Bystré uvažovanie, dnes podpo-
ruje vaše organizačné schopnosti. 
Nad očakávanie úspešní môžete 
byť pri rôznych jednaniach vďa-
ka svojmu presvedčeniu. Pevné 
nervy si vyžiadajú úradné a ob-
chodné jednania. Nestrácajte 
fakty a argumenty pod vplyvom 
zbytočných viet, aj keď vás to k 
zbytočnej slovnej výmene bude 
viesť. Udalosti vás môžu prek-
vapiť a plány sa rúcať, ale ste 
schopní, napriek všetkému, situ-
ácie pružne zvládnuť. Prospeje 
vám, keď sa oslobodíte od okol-
ností a ľudí, ktorí vás zväzujú. Je 
veľká šanca na zlepšenie. Tí, 
ktorí pracujú na marketingových 
alebo komunikačných projek-
toch, môžu byť vyzdvihnutí hore. 
Pomáha vám štúdium, ale i rôzne 
formy umenia.  

  Nebuďte príliš horliví, ale ani 
chladní. Uvažujte rozvážne a 
vyhnete sa problémom. Len seba-
disciplínou môžete naplniť svoje 
ambície a túžby. Zabudnite na 
všetko, čo vás trápi a neťahajte 
pracovné problémy domov. Moh-
lo by vám to skomplikovať situ-
áciu. Zoberte si na plecia iba toľ-
ko povinností, koľko skutočne 
zvládnete. Ak budete pracovať 
tvrdo a nepoľavovať tempo, bu-
dete mať veľkú šancu na pracov-
ný postup. Tento týždeň si nielen-
že neprídete na svoje, ale pocítite 
smútok z rozčarovania, budete sa 
cítiť zraniteľní na tom najcitli-
vejšom mieste vašej duše. Môže 
vás sužovať silné utrpenie z ne-
šťastnej a nenaplnenej lásky, po-
city osamelosti a melanchólie.    
Tento týždeň nevyhľadávajte a 
nezveličujte chyby iných, zvlášť 
nie na pracovisku. 

Nad očakávanie úspešní môžete 
byť pri rôznych jednaniach vďa-
ka svojmu presvedčeniu.  Budete 
mať šťastie v obchodnom ro-
kovaní, hoci prejdete niekoľkými 
komplikáciami, ktoré spôsobia 
vaši obchodní partneri. Vyskytli 
sa nepríjemnosti, ale podarí sa 
vám ich prekonať. Konajte roz-
vážne, neunáhlite sa. Nepodľah-
nite zvodom a lákadlám, ktoré sú 
okolo vás. Všetko, čo ste si v mi-
nulých dňoch narobili, na vás te-
raz odrazu doľahne. Neľakajte 
sa, dá sa to napraviť, lenže bude 
vás to stáť veľkú námahu. Dlžo-
by vás budú nejaký čas tlačiť, ale 
svitá na lepšie časy. Sústreďte sa 

na každý vykonávaný krok.

Tento týždeň nič nedostanete za-
darmo, ale pri trpezlivosti, tvrdej 
práci a vytrvalosti dôjdete úspeš-
ne do cieľa. Pokiaľ má byť vaša 
predstava o úspešnom živote na-
plnená, treba si plánovať sú-
kromný život rovnako dôsledne 
ako pracovný. Ak máte v úmysle 
cestovať, tak tomu prispôsobte 
svoje pracovné povinnosti. Je 
veľmi pravdepodobné, že do-
stanete správu od niekoho, kto 
voči vám prechováva priazeň, 
možná je takisto jeho návšteva. 
Stretnutia s ľuďmi môžu vyústiť 
do nových známostí. Deň vám 
vyplní príjemná spoločnosť. Je 
veľmi vhodná doba na prebratie 
záležitostí, ktoré sa vám len ťaž-
ko vyjadrujú. Stihnete viac ako 
inokedy, asi si urobíte správne 
rozvrhnutie svojich povinností.  

Pri troche trpezlivosti, tvrdej 
práci a vytrvalosti dôjdete úspeš-
ne do cieľa. Pokiaľ má byť vaša 
predstava o úspešnom živote na-
plnená, treba si plánovať sú-
kromný život rovnako dôsledne 
ako pracovný. Ak máte v úmysle 
cestovať, tak tomu prispôsobte 
svoje povinnosti. Stihnete viac 
ako inokedy, asi si urobíte správ-
ne rozvrhnutie svojich povinnos-
tí.  Snažte sa prekonať nechuť a 
možno aj zlosť z toho, čo sa vám 
stalo v práci, a objavíte nové 
miesto, kde vás všetky tie fantas-
tické možnosti privítajú s otvore-
nou náručou. Zamyslite sa nad 
tým, akým spôsobom ste schopní 
zadovážiť si vedľajší príjem.

Tento týždeň je vhodná doba pre 
otvorený rozhovor s ľuďmi, naj-
mä s tými, s ktorými máte ne-
vyriešené účty. Dohovoríte sa na 
kompromisnom riešení, ktoré 
pre vás bude prijateľné. Na pra-
covisku vás nemilo prekvapia 
kolegovia. Príde vám údajne 
návšteva z inštitúcie, s ktorou 
dávnejšie spolupracujete. Neber-
te si to veľmi k srdcu, neobávajte 
sa tohto stretnutia. K správnemu 
riešeniu problému vám pomôže 
zodpovedný prístup. Je vhodný 
čas na riešenie krízových situ-
ácií. Zamyslite sa nad svojim ži-
votom, čo a ako by sa dalo zlep-
šiť. Pomocnú ruku vám podá 
starší kolega. Vaša stratégia mu-
sí spočívať v trpezlivosti a mi-
lom prístupe. Netrvajte na svo-
jom, ak viete, že má pravdu iný, 
lebo len tak sa vyhnete nedoro-
zumeniam.  

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 
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SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

KOBERCOV A PVC KRYTÍN
KUSOVÝCH A METRÁŽNYCH

PONÚKA ŠIROKÝ 
Výber

VEĽKÁ PONUKA 
KOBERCOV
A PODLAHOVÝCH

KRYTÍN

Školská 2, V. Krtíš (nad Gymnáziom)

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

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 

 

np
 – 

66
44

0918 266 287
VETERÁN

KÚPIM
STARŠIE AUTO

VOLAJTE:

Nedarí sa vám 
predať vaše auto?

np
 – 

65
44

0918 266 287

Kontaktujte nás
 na uvedenom 
telefónnom čísle
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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.

– 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

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

  0908 627 952.       np – 422

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 608
 0918 565 355

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

n
p

 -
 7

85
 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

 
 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 

 

 Predám záhradku    400 m2. 
 0905 958 804            np– 669

 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

 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. 

Nehnuteľnosti

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

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

P o n u k a  
s l u ž i e b

   Drevo pelety

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

Burza práce
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kamenská.pokrok@gmail.com
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 Ponúkam nebytové priesto-
ry 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

 Predám rodinný dom so 
záhradou v Hrušove, 820 m2. 
Cena dohodou.
 0907 534 530, 
 0905 228 685            np – 795

 Prenajmem nebytový pries-
tor vo V. Krtíši na SNP 10 (nad 
Primabankou).  Možnosť pre-
najať 2 miestnosti dokopy (250 
€ vrátane energií a internetu), 
resp. samostatne. Vrátane ku-
chynky a predsiene.
 0911 674 346             np - 800

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

 Predám nové zimné gumy 
na diskoch 5x112, R 15, tiež 
predám elektróny 5x112, R 19.
 0907 313 332              np– 801

 
 Predám domáce konzumné 
zemiaky. 
 0908 923 039            np – 785

Kúpim staré motorky znač-
ky JAWA, ČZ, SIMSON, 
STADION (aj diely). Tiež 
kúpim staré československé 
vzduchovky, akékoľvek.
 0902 074 985         np - 788

np
 –

 7
32

 0908 912 928

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

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

60
9

 Predám ruanské kačky, 
králiky, štvormesačné kurence 
a okrasné holuby. 
 0911 154 680             np – 797

 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 tex-
ty (knihy). Platím.
 0949 158 054             np – 760

 Predám strešnú krytinu.
 0907 313 332              np– 802

 Predám plachtu  9 x 4 m. 
 0907 313 332              np– 803

 Predám čiastočne zrekonštru-
ovaný dom s hospodárskou bu-
dovou a záhradou v obci Záhor-
ce. V prípade záujmu ma kon-
taktujte na telefónnom čísle.
 00421 915 851 646.      np - 805

  Auto - moto

Poľovníctvo 
rybárstvo

  Poľnohospodárstvo

   Rôzne

np 
- 41

2

 0908 962 716 

    Predám 435 litrové 
    akvárium s filtrom 
       a podstavcom. 

np - 707

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

 0948 262 007

 Ponúkam na predaj 2 izbový 
byt, zariadený, čiastočne zre-
konštruovaný , vo výmere 65 
m2 na Ul. Škultétyho 4 vo Veľ-
kom Krtíši na I. poschodí. K 
bytu je garáž na Ul. Píseckej. 
Byt sa nachádza v blízkosti 
Kauflandu. 
 0918 398 584             np - 809
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,,Meno veľkej milovníčky 
prírody a spisovateľky Evy 
Tóthovej Hívešovej z Neniniec 
nie je pozorným čitateľom Po-
kroku neznáme. Na otázku, čo 
má pani spisovateľka nové po-
vedala: ,,Nedávno, presne v ča-
se od 7. do 9. októbra som mala 
česť reprezentovať svoju rodnú 
zem a poľovnícku kultúru na 
Svetovej poľovníckej výstave 
,,ONE WITH NATURE“  (V 
jednote s prírodou) v maďar-
skom meste Vásárosnamény. 
Svoju knihu „Vadászhistóriák“ 
som venovala milovníkom ma-
ďarskej poľovníckej literatúry, 
ale na moje prekvapenie bol 
záujem o moju knihu aj v slo-
venčine s názvom „Keď les na 
chvíľu stíchne“.
Chcela by som poďakovať or-
ganizátorom výstavy za pozva-
nie a za starostlivú pozornosť, 
ale v súvislosti s touto nevšed-
nou oslavou považujem za dô-
ležité spomenúť a poďakovať 
za nezištnú podporu poľovníc-
kym organizáciám vo Veľkom 

Krtíši a naším poľovníckym 
priateľom, že moje meno sa za-
písalo do radov spisovateľov 
poľovníckej beletrie nielen za 
hranicami, ale aj na Slovensku. 
Konkrétne ďakujem Sloven-
skému poľovníckemu zväzu, 
Slovenskej poľovníckej komore 
Veľký Krtíš, Mgr. Petrovi Kuší-

kovi, Jozefovi  Diheneščíkovi, 
Júliusovi Micsovi, Štefanovi  
Beňovi a Františkovi Homolo-
vi.” 
 Keďže do Vianoc ostáva už len 
52 dní, je najvyšší čas myslieť 
na vhodné vianočné darčeky. 
Dáme vám jeden tip na hodnot-
né knihy od spisovateľky Evy 
Tóthovej Hívešovej.  Knihu 
KEĎ LES NA CHVÍĽU 
STÍCHNE sme už prezentovali 
aj v našich novinách a je vhod-
ná pre všetkých milovníkov 
prírody, ktorí do nej chodia na-
čerpať sily a energiu a teda nie-
len pre poľovníkov ale aj psíč-
karov. Autorka ju odporúča 
každému, kto chce nahliadnuť 
do tajomstiev poľovníctva. Kni-
ha má veľmi pekný vzhľad, má 
tvrdý obal, 243 strán. V knihe 

sa môžete dočítať pekné poľov-
nícke zážitky a dohľadávky so 
psom, ilustrované umelcom Jo-
zefom Diheneščíkom. 
Kniha obsahuje tiež farebnú 
fotogalériu a môžete si ju za 14 
€ + poštovné objednať na face 
profile. Pre maďarsky hovo-
riacich (čítajúcich) milovníkov 
prírody, psov a tých, ktorí chcú 
poznať záhadu poľovníctva po-
núka knihu
,,HUNTERHISTORIES“ 
(Vadászhistóriák), ktorá hovorí 
o poľovníckych príbehoch a 
dohľadávaní poranenej zveri so 
psom (alebo len psíčkarské pri-
behy, historky) na 193 stranách 
ilustrovaných farebnými foto-
grafiami. 
Cena ,,Hunterhistories” je 11 € 
+ poštovné. 

Pre milovníkov prírody 
Tip na vianočný regionálny darček 

-rh-

31. október - Svetový deň 
sporenia - bol vyhlásený na 1. 
medzinárodnom bankovníc-
kom kongrese v Miláne v ok-
tóbri 1924. V roku 1989 ho 
schválilo OSN. Hlavným cie-
ľom je zvýšenie povedomia ve-
rejnosti o význame úspor pre 
domácnosti a ekonomiku kraji-
ny. Sú dôležitým prvkom v boji 
proti chudobe a prvkom sociál-
neho a ekonomického pokroku.
1. november - Svetový deň ve-
gánov sa pripomína od roku 
1994. Tento deň je výročím 
založenia Anglickej vegánskej 
spoločnosti. Vegánmi sú ozna-
čovaní ľudia, ktorí zo svojej 
stravy vylúčili mäso a všetky 
produkty, ktoré pochádzajú zo 
zvierat. Hlavnou myšlienkou 
tohto dňa je zvyšovanie pove-
domia o vegánstve prostredníc-
tvom príbehov a skúseností ve-
gánov.
2. november - Pamiatka zosnu-
lých. Na tento deň pripadá na 
Slovensku tradičný novem-
brový zvyk návštevy cintorínov, 
ozdobovania hrobov, pálenia 
sviečok a spomienok na zosnu-
lých rodinných príslušníkov a 
známych. Návšteva cintorínov 
na Všetkých svätých patrí k 
najstabilnejším tradičným pre-

javom všetkých vrstiev spoloč-
nosti. V 8. storočí určil pápež 
Gregor IV. sviatok Všetkých 
svätých na 1. november, ktorý 
mal byť spomienkou na zná-
mych kresťanských svätcov. 
Tento zvyk sa postupne rozšíril 
a v kalendári sa zakotvil 2. 
november ako Pamiatka zosnu-
lých (Dušičky). Podľa starších 
zvykov sa v noci z 1. na 2. no-
vembra na stole necháva časť 
večere a na hroboch sa zapaľu-
jú sviečky. Kladenie vencov a 
kvetinová výzdoba na cintorí-
noch patrí k novším tradíciám. 
Pamiatku verných zomrelých 
zaviedol v roku 998 clunyjsky 
opát Odylo, ktorý sa takto 
snažil čeliť pretrvávajúcim po-
hanským obradom. V 13. storo-
čí sa tento zvyk rozšíril v celej 
západnej cirkvi.
3. november – je sviatok sv. Hu-
berta, patróna poľovníkov. Sv. 
Hubert bol náruživým poľovní-
kom, žiakom sv. Lamberta a 
biskupom v Maastrichte v 
Holandsku. Podľa legendy sv. 
Hubert počas poľovačky uzrel 
jeleňa, ktorému sa medzi pa-
rohmi týčil kríž. To spôsobilo, 
že si ho poľovníci zvolili za 
svojho patróna.
5. november - Svetový deň 

behu – sa pripomína sa od roku 
1999. Ide o charitatívnu akciu 
na podporu boja proti chudobe 
vo svete. Cieľom je nielen zís-
kanie finančných prostriedkov, 
ale aj zvýšenie povedomia ve-
rejnosti o príčinách a riešeniach 
extrémnej chudoby vo svete.
6. november - Medzinárodný 
deň ochrany životného prostre-
dia pred ničením počas vojny a 
ozbrojeného konfliktu. Valné 
zhromaždenie OSN 5. 11. 2001 

vyhlásilo 6. november za 
Medzinárodný deň ochrany ži-
votného prostredia pred 
ničením počas vojny a ozb-
rojeného konfliktu (Internati-
onal Day for Preventing the Ex-
ploitation of the Environment 
in War and ArmedConflict). 
Tento deň má slúžiť ako upo-
zornenie na ničenie životného 
prostredia ozbrojenými kon-
fliktami po celej planéte.

 V najbližších dňoch si pripomíname 

V centre Veľkého Krtíša, na 
Ulici SNP 27 (pri lekárni Aqua 
Viva, oproti kultúrnemu do-
mu) funguje od soboty 16. ok-
tóbra nové mobilné odberové 
miesto. Profesionálny prístup 
vám v ňom zaručia skúsení 
zamestnanci - záchranári z 
MOM pri Elmoure. Novoot-
vorené MOM zároveň ponú-
ka odborné poradenstvo v 
prípade zistenej pozitivity, ako 
aj pri prevencii proti nákaze. 
Testovanie antigénovými tes-

tami sa vykonáva novou bez-
bolestnou metódou pre dospe-
lých aj pre deti, odber je vy-
konaný z nazálnej časti nosa 
(žiadne hlboké výtery), prí-
padne sa môžete dať otes-
tovať aj zo vzorky slín.  
Ochotný personál pod ve-
dením Ing. Martiny Lašša-
novej vám tu urobí ► Ag tes-
tovanie: 5 €; ► PCR testova-
nie samoplatca: 60 €; ► PCR 
kloktacie: 65 €; ► Na žiadan-
ku od lekára ZDARMA! 

Otestujú vás v MOM-ke 
v centre Veľkého Krtíša 

Mobilné odberové miesto je otvorené v pondelok až piatok od  
7.30 – 12.00 hod., 12.30 – 16.30 hod. 

V sobotu a nedeľu od 8.00 – 12.00 hod., 12.30 – 16.30 hod.
Kontakt:  0910 595 962 alebo na FB 

„Mobilné Odberové Miesto MOM Veľký Krtíš SNP 27“

Spisovateľka sa rozhodla vyžrebovať piatich, ktorí budú verejne 
zdieľať jej príspevok na Facebooku, že ich 13.novembra odmení 
peknou knihou. Tá nie je len o lovení a poľovníctve ako takom, ale 
o symbióze človeka s prírodou a objavovaní jej krás. Pani Evka o 
potulkách lesom s vernými psíkmi a spoľahlivými vyhľadávačmi 
poranenej alebo chorej zveri hovorí, že sú to pocity, keď  je človek 
bližšie k Bohu.   
Ak nebudete medzi piatimi šťastlivcami, môžete si jej knihy objed-
nať na face profile Eva Tóthová Hívešová alebo na nasledujúcej 
emailovej adrese: beika06@gmail.com
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1  Jesenské 13 9 2 2 36:19 29
2 Revúca 12 9 1 2 51:14 28
3 Fiľakovo 12 9 1 2 48:16 28
4 Krupina 11 8 2 1 50:7 26
5 Detva 13 8 2 3 52:22 26
6 Dudince 11 7 1 3 34:20 22
7 Veľký Krtíš 12 6 3 3 44:20 21
8 Kováčová 12 4 0 8 34:36 12
9  Tornaľa 12 3 3 6 15:35 12
10  Poltár 12 3 1 8 15:38 10
11 Hnúšťa 11 3 0 8 17:35 9
12 Tisovec 12 1 3 8 16:48 6
13 Žarnovica 12 2 0 10 8:55 6
14 B. Štiavnica 13 1 3 9 16:71 6

II. liga mladší žiaci U13 

1 Veľký Krtíš 12 12 0 0 83:7 36
2 Detva 13 9 1 3 46:26 28
3 Fiľakovo 12 8 2 2 52:25 26
4 Revúca 12 8 1 3 57:21 25
5 Tornaľa 12 7 3 2 67:19 24
6 Dudince 10 7 0 3 55:13 21
7 FK Jesenské 12 6 1 5 46:41 19
8 Krupina 11 4 2 5 27:32 14
9 Žarnovica 11 4 1 6 25:31 13
10 Hnúšťa 12 3 2 7 26:42 11
11 Kováčová 12 3 1 8 23:37 10
12 B. Štiavnica 13 3 0 10 29:61 9
13 Poltár 11 1 0 10 12:61 3
14 Tisovec 11 0 0 11 8:140 0

II. liga starší žiaci U15

Mládežnícke súťaže sú v polovici sezóny  

1 Krupina 13 10 2 1 37:7 32
2 V. Krtíš 13 10 1 2 49:19 31
3 Tisovec 13 10 0 3 37:19 30
4 Fiľakovo 13 7 1 5 33:19 22
5 Detva 13 6 4 3 23:18 22
6 Hnúšťa 13 7 1 5 36:35 22
7 Žarnovica 12 6 2 4 30:13 20
8 R. Sobota 13 6 1 6 47:26 19
9 B. Štiavnica 12 5 3 4 27:18 18
10 Tornaľa 12 4 0 8 18:18 12
11 Dudince 12 4 0 8 17:46 12
12 Jesenské 13 3 2 8 18:39 11
13 Poltár 13 2 1 10 8:44 7
14 N. Baňa 13 0 0 13 12:71 0

IV. liga dorast U19

1 Čebovce 6 5 0 1 35:9
2 S. Ďarmoty 6 4 1 1 21:7
3 Bušince 6 1 2 3 16:24
4 M. Zlievce 6 0 1 5 8:40

2
4
3
1

6. liga dorast U19

1 Lesenice 7 7 0 0 44:4 21
2 Balog n. I. 7 5 0 2 38:11 15
3 Vinica 7 4 0 3 25:20 12
4 Príbelce 7 3 1 3 15:17 10
5 Olováry 7 3 0 4 26:26 9
6 V. Krtíš 7 2 0 5 27:38 6
7 O. N. Ves 7 2 0 5 16:34 6
8 M. Zlievce 7 1 1 5 10:51 4

Prípravka U11

1 Lesenice 8 7 0 1 63:10 21
2 Bušince 8 6 0 2 41:20 18
3 D. Strehová 8 5 0 3 28:11 15
4 S. Ďarmoty 8 5 0 3 27:29 15
5 Sklabiná 7 4 0 3 20:13 12
6 Vinica 7 3 0 4 8:19 9
7 M. Zlievce 7 2 0 5 8:28 6
8 Hrušov 8 2 0 6 8:42 6
9 Bátorová 7 0 0 7 5:36 0

4. liga žiaci

II. liga mladší žiaci U13, 13. kolo
 FK Jesenské - MFK Baník V. 
Krtíš 1 : 1 (1 : 1), gól: D. Oláh. 
Zostava: A. Buris, R. Adam, K. 
Klacso, L. Madajová (K), S. 
Balla, D. Oláh, R. Miksa, G. 
Nagy, J. Ďurčov, L. Macková, A. 
J. Čapla, J. Horváth.

II. liga starší žiaci U15, 13. kolo
 FK Jesenské - MFK Baník V. 
Krtíš 0 : 8 (0 : 3), góly: D. 
Knopp 3x, I. Andok 3x, R. 
Madaj, vlastný. Zostava: J. Str-
hár, M. Svinčák, L. Guillon, R. 
Rusnák, D. Helenčík, P. Kra-
marovič, R. Madaj (K), O. Mics, 
M. Pásztor, D. Knopp, I. Andok. 
Náhradníci: D. Kubiňa, L. Aspi, 
T. Znak.

4. liga žiaci, 9. kolo
 FK Bušince – TJ Partizán 
Hrušov 12 : 0 (8 : 0), góly: J. 
Šarközi 5x, V. Berky 3x, L. He-
gedűs 2x, D. I. Babka, D. Rácz 
 FK S. Ďarmoty – TJ Prameň 
D. Strehová 1 : 5 (1 : 3), góly: D 
– E. Gabul, H – J. Gašpar 3x, 
M. Kurec 2x.

Prípravka U11, dohrávky
 ŠK Vinica – TJ Sokol Opa-
tovská N. Ves 8 : 3 (5 : 2), góly: 
D – B. Nemčok 2x, O. Nemčok 
2x, D. Cseri, F. Cseri, B. Nagy, 
S. Valent, H – P. Hudec 3x, * FK 
Lesenice – MFK Baník V. Krtíš 
11 : 0 (5 : 0), góly: M. Dudáš 4x, 
F. Dudáš 2x, J. Klačo 2x, N. Hu-
dec, F. Illéš, M. Balga. 

IV. liga dorast, 13. kolo
 MFK Baník V. Krtíš – MFK 
Žarnovica 4 : 0 (1 : 0), góly: P. 
Srník 2x, F. V. Černík, N. Pred-
meský.
Zostava: R. Balko, J. Báťka (K), 
N. celeng, K. Horváth, A. Kal-
már, P. Choboda, R. Gallo, M. 
Cibuľa, F. V. Černík, P. Srník, 
N. Predmeský. Náhradníci: R. 
Eremiáš, M. Varga, O. Harna.

Zverenci trénera Ľubomíra Drienovského sa s jesennou časťou IV. 
ligy U19 rozlúčili víťazstvom nad Žarnovicou 4:0. V trinástich 
zápasoch prehrali len dvakrát, raz hrali nerozhodne a na jeseň sa z 
víťazstva radovali desaťkrát. Strelecky sa najviac darilo Petrovi 
Srníkovi, ktorý rozvlnil sieť súpera dvanástimi gólmi. Po osem gó-
lov strelili Radovan Gallo a Radoslav Horváth. Za zmienku stojí aj 
fakt, že ako jediný tím porazili lídra z Krupiny.

 Predám šteniatka 
Yorkshirov, čipované 

a očkované, odčervené. 
 0915 745 132         np - 806

 0908 287 582 np
-8

08
Vydarená jeseň veľkokrtíšskych dorastencov

Kvalitne a trpezlivo 
doučím 

vaše dieťa všetko, 
okrem matematiky. 

  

np
- 8

07

 0910 664 145  

Cena 40 €

Predám krátko používané 
slúchadlá 
Marshall 
BT Major III
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Tridsaťtri tipujúcich, štrnásť 
tiketov, viac ako 130 zápasov, 
jeden víťaz. Nejdeme to naťa-
hovať, pri pohľade na konečné 
poradie vám je všetko jasné. 
Bol to vyrovnaný boj do posled-
ného kola, priebežní lídri sa 
menili takmer každý týždeň, no 
ako vidíte, celkovým víťazom 
jesennej futbalovej tipovačky 
sa stal skúsený dlhoročný tipér 
Ondrej Cífer. Len o jeden bod 
za ním skončil Miloš Varholák 
mladší a trio najlepších uzavrel 
Jozef Pažitka. Všetkým trom k 
peňažnej výhre gratulujeme a 
očakávame ich v redakcii a ve-
ríme, že do tipovačky sa zapoja 
aj v marci. Zároveň všetkým 
odporúčame poznačiť si do 
kalendára dátum 14. marec 
2022, pretože práve v tento deň 
uverejníme prvý tiket jarnej ti-
povačky. Tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu.
V poslednom kole sa rozhodo-
valo nielen o konečnom poradí, 
ale samozrejme aj o víťazovi 
kola. Na začiatok uvedieme, že 

opäť aj 14. kolo bolo rekordné. 
Získať ste v ňom mohli maxi-
málne 19 bodov. To sa nepoda-
rilo nikomu, no Jozef Košík, ví-
ťaz 12. kola, mal k tomu veľmi 
blízko, pretože uhádol takmer 
všetky výsledky zápasov, vráta-
ne bonusovej otázky a získal 

krásnych 18 bodov. Nesprávne 
predpokladal len výsledok 
zápasu FK Slovenské Ďarmoty 
– Badín. J. Košíkovi blahoželá-
me a znovu po dvoch týždňoch 
má u nás prichystanú odmenu. 
V poslednom kole sa vám dari-
lo dobre ale takmer všetkým, o 
čom svedčí aj bodový priemer 
12 bodov. Body ste získavali aj 
vďaka výhram Radzoviec, Dol-
nej Strehovej, mnohí ste čakali 
aj remízu Tomášoviec a väčšina 
z vás uhádla aj bonusovú otáz-
ku.
Na záver ešte niekoľko po-
strehov: 
► víťazmi kola sa stalo 11 rôz-
nych tipujúcich, 
► celkový víťaz sa ani raz ne-
stal víťazom kola, 
► O. Cífer nazbieral v jednom 
kole priemerne 10,29 bodov, M. 
Varholák, ml. 10,21, 
► tipovačku dokončilo 27 tipu-
júcich, 
► víťaz kola získal maximálne 
18 bodov (14. kolo) minimálne 
8 (10. kolo).                 -ŠK-

O celkovom víťazovi rozhodol jediný bod O. Cífer, V. Krtíš 144
M. Varholák ml., S. Ďarmoty 143
J. Pažitka, V. Krtíš 141
J. Nemčok, Záhorce 130
P. Marčok, Senné 129
E. Ádam, V. Krtíš 129
Š . Korbeľ, M. Krtíš 129
T. Rybár, V. Krtíš 129
K. Varanaiová, V. Krtíš 127
D. Sedlačková, D. Plachtince 127
P. Mesároš, Sklabiná 127
M. Mázor, V. Krtíš 126
V. Furáková, M. Straciny 125
J. Macka, Záhorce 121
Ľ. Matikovský, Obeckov 120
J. Košík, Čebovce 120
T. Hrenák, V. Čalomija 117
J. Pavlík, Lesenice 117
P. Baláž, V. Krtíš 116
I. Lukács ml., S. Ďarmoty 116
J. Samson, Sklabiná 116
S. Mačuda, Dúbrava 115
A. Mesároš, V. Krtíš 112
M. Mericová, Vrbovka 109
M. Penksa, V. Krtíš 108
A. Boľoš, V. Krtíš 104
Ľ. Dibala, V. Krtíš 91
L. Samson, Sklabiná 87

Koneč né poradie

Jozef Košík, víťaz 12. kola

Milí priatelia, oznamujem vám, že sa podarilo dohodnúť návštevu Coburgovského kaštieľa v 
Jelšave, pre verejnosť inak uzavretého, za účelom fotografovania. Starý kaštieľ ponúka výbor-
nú kulisu a atmosféru pre fotenie priestorov zabudnutých v čase. Účasť prisľúbil aj Mgr. Miro 
Zaťko, náš známy lektor, školiteľ a metodik z Banskej Bystrice, čo je pre nás veľká česť. Plánu-
jem predbežne jednodňový výlet a snáď sa nám podarí dohodnúť aj modelku. S tým uvítam po-
moc aj z vašej strany, pokiaľ máte tip, koho osloviť. Auto viem poskytnúť svoje, v prípade väč-
šieho záujmu ešte niečo vymyslíme. Možno cestou navštíviť aj rotundu v Šiveticiach, kde sa tiež 
rieši možnosť vstupu. Horný Gemer je krásne a menej známe miesto. 

Termín fotenia bude 
10. novembra (streda) 2021. 
V prípade záujmu ma prosím, 
kontaktujte emailom:
osvetasitar@gmail.com alebo 
telefonicky 0950 479 878. Pri-
pomínam, že na jar máme AM-
FO - súťaž neprofesionálnych 
fotografov a ja vás budem 
znova otravovať, či niečo máte. 
Toto je príležitosť niečo mať ☺  
Ďakujem a teším sa na prípad-
né stretnutie s objektívom. 

– MARTIN SITÁR, 
Hontiansko - ipeľské osvetové 

stredisko V. Krtíš -

Do pozornosti fotografom 

Táto kombinácia nikdy neveští nič dobré a hovorí 
o maximálnej nezodpovednosti niektorých jedin-
cov. Presvedčil sa o tom aj vodič protiidúceho vo-
zidla, do ktorého 27-ročný vodič Škody Felicia 
narazil. K nehode došlo v noci na nedeľu 24. ok-
tóbra medzi Čelovcami a hlavnou cestou I/75. 
„Nevodič bol podrobený dychovej skúške, pri kto-
rej nafúkal 1,77 promile,“ doplnilo Krajské riadi-
teľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici.                                      
-ŠK-

Opitý a bez vodičského preukazu 

Coburgovský kaštieľ v Jelšave,  je ideálne
miesto pre každého nadšeného fotografa.  

Pošlite nám vašu najkrajšiu 
Fotografiu jesene 
My ich všetky uverejníme na FB, 
aby nám FB stránka hýrila  všet-
kými farbami. Vaše fofografie je-
sene čakáme na adrese 
hornacekova.pokrok@gmail.com 

Hľadáme zamestnanca
 do Pizzerie ANELI 

v Dolnej Strehovej. 
Plat: 4 EUR/hod brutto 

(prípadne dohoda). 
´ 0908 243 941.  np - 810

 Predám ošípanú z regis-
trovaného chovu. Cena a od-
voz dohodou. 
 0905 924 787             np-811



POKROK 192. november 2021

MFK Baník Veľký Krtíš je po polovici súťaže na vedúcej priečke V. ligy sk. D. K výborným výsledkom im pomohli aj verní 
fanúšikovia, tzv. ULTRAS, ktorí pravidelne cestovali aj na vonkajšie zápasy a neúnavne ich povzbudzovali. Po poslednom 
jesennom zápase sa hráči a fanúšikovia spoločne odfotili.

- 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. 

· výmera pozemku 753 m2 
· zastavaná plocha 117 m2  
· 2 podlažia, technická 
a obytná časť domu, 
3 samostatné spálne, 
obývacia izba, kuchyňa 
so špajzou, oddelené WC, kúpeľňa 
· ústredné plynové kúrenie
· verejný vodovod 
+ studňa na pozemku 
+ kanalizácia 
· garáž, podzemná pivnica 
 Cena: 120 000,- € 

Rodinný dom priamo vo Veľkom Krtíši

 
· výmera pozemku 2022 m2, 
rovina 
· úžitková plocha 82 m2 
· novostavba r. 2020, montovaný 
· podlahové kúrenie, 
verejný vodovod, žumpa, 
el. 220/380V 
· 2 spálne, obývacia miestnosť 
spojená s kuchyňou, vstupná  
chodba, kúpeľňa spojená s WC,
sprchový kút 

Cena: 89 000,- € 

Novostavba montovaného RD v Opave

FINANČNÁ ODMENA 
Ponúkame odmenu za odporučenie nehnuteľnosti pri predaji.  

Hľadáme najmä pozemky, byty a domy vo Veľkom Krtíši, ale aj kdekoľvek na Slovensku.  
Vy odporučte a my zabezpečíme komplet servis.  

Mgr. Soňa Chamulová 0911 358 389 

JESENNÍ MAJSTRI
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