
15. november 2021
20 strán !!!

15. november 2021



POKROK2 15. november 2021



POKROK 315. november 2021

V nedeľu 7. novembra ve-
čer bola hliadka polície z 
Obvodného oddelenia PZ 
vo Veľkom Krtíši privolaná 
do obce Obeckov. „Po prí-
chode hliadky na miesto bo-
lo zistené, že na dvore 
rodinného domu sa nachá-
dza 24-ročný muž, ktorý už 
nejavil známky života. Pod-
ľa doterajších zistení malo 
dôjsť k nešťastiu tým, že 
nebohého malo prejsť osob-
né motorové vozidlo, ktoré 

bolo v tom čase odstavené 
na dvore pri rodinnom 
dome. Ohliadajúci lekár na 
mieste nezistil vonkajšie 
známky násilia,“ uviedla 
mjr. PhDr. Petra Kováči-
ková z KR PZ v Banskej 
Bystrici. Ako dodala, bližšie 
okolnosti tragédie polícia 
vyšetruje. V súvislosti s 
prípadom bolo začaté trest-
né stíhanie vo veci prečinu 
usmrtenia. Nebohý Jakub 
bol otec dvoch malých detí.                 
                                     -ŠK-

Tragédia v Obeckove

Dúfam, že si už v nebi a pozeráš
 sa na nás zhora, navždy Ťa milujeme 

- odkazujeme Ti zdola. 
Budeš žiť v našich srdciach dovtedy, 

kým tu budeme, počkaj tam
 na nás hore, určite sa raz stretneme!
S hlbokým zármutkom oznamujeme, 

že dňa 4. novembra 2021 
nás vo veku 69 rokov po ťažkej 

chorobe navždy opustila naša drahá manželka, 
maminka a sestra 

VIERA FILIPOVÁ zo Záhoriec. 
S láskou sa lúčia: manžel Jozef, dcéry Martinka a Vierka 

s rodinami, syn Peťo s priateľkou Bettinkou, vnúčatá 
Dami, Oli, Kubko a Zuzanka. Všetkým, ktorí sa prišli 

s našou drahou naposledy rozlúčiť, ďakujeme 
za kvetinové dary a vyjadrenie úprimnej sústrasti.

Odpočívaj v pokoji

4. 11. Tadeáš z Dolnej Strehovej, 4. 11. Nina z Modrého Kameňa, 
5. 11. Jenifer zo Slovenských Ďarmôt. 

Bábätkám aj ich rodičom prajeme v živote všetko najlepšie. 

3. 11. Jozef Násali (*1949) zo S. Ďarmôt; 4. 11. Viera Filipová 
(*1952) zo Záhoriec, Mgr. Monika  Vladárová (*1993) z V. Krtíša, 

Elena Bazsóová (*1945) z Pláštoviec; 5. 11. Emília Dostálová 
(*1936) z D. Strhár, Ján Daniel (*1930) z V. Krtíša; 

6. 11. Štefánia Sojková (*1955) z V. Krtíša; 7. 11. Zlatica Dunková 
(*1943) z Ilie; 8. 11. Ján Ďörď (*1946) z V. Krtíša. 

Opustili nás Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. 
Pozdravy na stuhách a na rozlúčku veršov pár... 

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť. 

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

 
Zrejme najlepšie práve naši 
zdravotní záchranári vedia, 
aká veľmi tenká je hranica me-
dzi životom a smrťou. Kým k 
lekárovi ideme zvyčajne po svo-
jich, oni sú volaní k ťažkým 
prípadom, keď pacient je už 
odkázaný na pomoc iných. 
Voláme ich k dopravným neho-
dám, nešťastiam, tragédiám aj 
akútnym zdravotným stavom.  
Naši záchranári veľmi dobre 
poznajú situácie, keď v boji o to 
najcennejšie, o ľudský život, 
hrajú dôležitú úlohu minúty a 
sekundy. Priebeh ich denných 
služieb by poslúžil ako námet 
na scenár pre filmy a seriály so 
zdravotnou tematikou. Dokon-
ca už poslúžil a nie raz. Zách-
ranári však pracujú zvyčajne 
bez prítomnosti filmových 
kamier a prvými kritikmi ich 
práce sú práve prítomní ľudia 
na zásahu – či už tí, ktorí po-
moc privolali alebo okoloidúci, 
ktorí sú svedkami ich práce, 
ktorú vykonávajú tam, kde pa-
cienta nájdu. Na ceste, na chod-
níku, na inom voľnom pries-
transtve i doma a je jedno, či 
pomoc poskytujú pánovi v ob-
leku, alebo človeku ufúľanému 
od krvi, bezdomovcovi. 
V pondelok ráno nám zavolala 
pani Eva Teleková, že bola prá-
ve svedkom  zásahu záchraná-
rov pred jednou z predajní na 
hornom autobusovom nástupiš-
ti vo V. Krtíši. Neodvážila sa ísť 
bližšie, aby ich pri práci neruši-
la, vyzdvihla však ich vysoké 
nasadenie pri oživovaní člove-
ka. ,,Neviem, či sa toho človeka 
podarilo zachrániť, ale všetci 
naokolo sme videli, že zách-
ranári robili všetko preto, aby 
muža zachránili, a že si určite 
zaslúžia poďakovať za svoju 
neľahkú prácu,“ povedala. 
Zistili sme, že skolabovaného 

nešťastníka dlhé minúty oživo-
vala posádka Rýchlej lekárskej 
pomoci v zložení MUDr. Sergej 
Orosz a záchranár Ing. Domi-
nik Hlinica. Napriek ich veľkej 
snahe a maximálnemu úsiliu sa, 
žiaľ, život mladého muža bez 
domova, ktorého nezachraňo-
vali po prvý raz, nepodarilo 
prebrať k životu. Nestalo sa to, 
ako už viackrát predtým, keď 
mu srdce ,,naštartovali“ a v ne-
mocnici mu zabezpečili jeho 
celkovú očistu. Do akej miery si 
nebohý svojim prístupom k ži-
votu o život prišiel, nám ne-
prináleží hodnotiť. My by sme 
chceli vyzdvihnúť prácu zá-
chranárov, ktorí robili všetko, 
čo bolo v ich silách. Mali veľké 
sympatie okoloidúcich, ktorí 
ich v boji o záchranu života as-
poň nemo očami povzbudzova-
li. K podobným prípadom vy-
rážajú naši záchranári v ktorú-
koľvek dennú aj nočnú hodinu. 
Tomu, kto privolá pomoc sa 
možno minúty vlečú, možno sa 
im občas zdá, že záchranári 
nezasahujú dosť rýchlo, ale to 
je možno len náš subjektívny 
pohľad. Majme však na pamä-
ti, že aj záchranári sú ľudia, 
ktorí v súčasnej ťažkej situácii, 
s ktorou bojuje naše zdravot-
níctvo, niekedy siahajú na dno 
svojich psychických a fyzických 
síl, sú vyčerpaní a frustrovaní. 

Vážme si prácu zdravotníkov 
na všetkých úrovniach, vo všet-
kých zariadeniach. Majme 
ohľad so všetkými vôkol seba a 
buďme zodpovední a dodr-

Pomoc zdravotníkov málokedy oceníme  
žiavajme všetky opatrenia, kto-
ré majú brániť šíreniu koro-
navírusu. Ľudskosť nás nič ne-
stojí a pritom je taká nesmierne 
potrebná, hlavne pri záchrane 
životov a ochrany zdravia. Na-
šu vďaku a úctu si v týchto ťaž-
kých časoch rozhodne zaslúžia 
všetci pracovníci v zdravotníc-
tve a my, ktorí sme na ich od-
bornú a rýchlu pomoc odkáza-
ní, by sme im nemali prácu sťa-
žovať. Aj oni sa chcú po svojej 
práci vrátiť domov, ku svojim 
rodinám. Žiaľ, málokedy im 
niekto verejne poďakuje. Ak ste 
to niekedy nestihli urobiť, my 
to robíme teraz aj za vás.  
 

Nové mobilné odberové miesto – MOM 
na Ul. SNP 27 vo Veľkom Krtíši (pri lekárni AQUA VIVA, oproti kultúrnemu domu)

Oznamuje upravené otváracie hodiny 

Kontakt:  0910 595 962 alebo  acebook 

PCR testy vám tu urobia Pondelok - Piatok v čase od 7.30 do 10.00 hod. 
Antigénové testy si môžete dať urobiť 

Pondelok – Piatok v čase od 7.30 – 11.30 a od 12.30 – 17.30 hod. 
Sobota – Nedeľa v čase od 9.00 – 12. 00 a od 12. 30 do 17.15 hod.

Boj o život mladého muža 
bol, žiaľ, neúspešný. 

-R. HORNÁČEKOVÁ-
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Sviatok, ktorý pozná azda 
každý, no nie každý sa za-
staví a zamyslí nad jeho pô-
vodom a symbolmi. Na-
priek tomu, že Halloween je 
u nás pomerne novým sviat-
kom, symboly ktoré ho pre-
zentujú poznajú aj tí naj-
menší, naši škôlkári.
Čarodejnice, duchovia, pa-
vúky a iné strašidlá sú súčasťou každého detstva. Deti poznávajú tieto bytosti z rozprávok a 
príbehov. Nepotrebujú poznať pôvod sviatku, aby strávili kreatívne predpoludnie plné zábavy a 
hier. Pani učiteľky z elokovaného pracoviska na ul. Červenej armády pripravili pre deti čarovné 
predpoludnie a rodičia sa postarali o to, aby si ich detičky užili tento deň v krásnych maskách. Z 
pani učiteliek sa stali čarodejnice a upírky a ples sa mohol začať. Po tanečnej zábave, hľadaní po-
kladu si vyšli všetci do okolitých ulíc, aby sa ukázali v plnej paráde. Záver, ako inak patril 
sladkým dobrotám, ktoré pre deti pripravili šikovné mamičky. Veľké poďakovanie patrí kreatív-
nym mamičkám a pani učiteľkám, ktoré sa postarali o krásny kultúrny zážitok a žiariace očká 
ich zverencov. 
 

Halloween mali aj v škôlke

- Mgr. LÝDIA KORBEĽOVÁ-  

Situácia sa naďalej zhoršuje. 
Každý deň pribúda viac no-
vonakazených ako zaočkova-
ných. Nemocnice sa plnia ex-
trémne rýchlym tempom, rov-
nako tak výrazne pribúdajú aj 
mŕtvi, ktorých v utorok a stre-
du pribudlo takmer sto.
V nemocnici vo V. Krtíši bolo k 
10. novembru s ochorením Co-
vid-19 hospitalizovaných 18 
obyvateľov, vrátane štyroch, 
za ktorých dýcha umelá pľúc-
na ventilácia. V neďalekej ne-
mocnici v Lučenci je hospitali-
zovaných už 70 pacientov. Na-
ďalej platí, že spomedzi hos-
pitalizovaných je 80,5 % neoč-
kovaných.
Ochorenie Covid-19 bolo od 

2. do 9. novembra PCR tes-
tami zistené aj u ďalších 292 
obyvateľoch nášho okresu. Z 
nich je 150 žien a 142 mužov. 
Pozitívny výsledok testu mal 
takmer každý tretí otestovaný, 
v tomto období bolo totiž vy-
konaných 928 PCR testov. 
Kompletná zaočkovanosť v 
našom okrese pribúda len po-
maly, v pondelok 8. novembra 
bolo kompletne zaočkovaných 
len 39 % obyvateľov. Spome-
dzi ľudí nad 50 rokov je kom-
pletne zaočkovaných 54,2 %. 

Posilňujúce tretiu dávku do-
stalo k 8. novembru už 407 ob-
čanov z nášho okresu.

Nový režim OP 
Koaličná rada sa zhodla, že 
občania, ktorí covid už pre-
konali (v posledných šiestich 
mesiacoch) alebo sú zaočkova-
ní, môžu v čiernych okresoch 
navštevovať reštaurácie alebo 
ubytovacie zariadenia. V čase 
uzávierky úpravy opatrení ešte 
neboli potvrdené vládou. Ich 
cieľom je odmeniť zodpoved-
ných, majú motivovať, no 
majú byť zároveň prísne.

Ako nám pred časom povedali 
obyvatelia Novohradskej ulice 
vo Veľkom Krtíši, v ostatných 
mesiacoch sa čoraz častejšie stá-
valo, že v okolí kontajnerového 
stojiska vznikal neporiadok.
Spôsobovali ho najmä občania, 
ktorí hľadali medzi odhodeným 
odpadom veci, ktoré by mohli 
zužitkovať. Z toho dôvodu preto 
spoločne premýšľali, ako by to-
mu do budúcna zabránili a roz-
hodli, že najúčinnejším spôso-
bom bude kontajnerové stojisko 
najprv zrekonštruovať a násled-
ne aj oplotiť a prekryť. Obyva-
telia Novohradskej ulice 22, 24 a 
26 preto podali na Mesto žiadosť 
o spevnenie plochy tohto stojis-
ka. „Obyvatelia bytového domu 
z vlastnej iniciatívy ponúkli Mes-
tu spoluúčasť na realizácii kon-
tajnerového státia tým, že si bu-

dú financovať jeho prekrytie 
spolu so solárnym panelom pre 
potreby uzamykania kontajne-
rového stojiska. Mesto Veľký 
Krtíš oceňuje prístup obyvate-
ľov bytového domu a veríme, že 
spoločnými aktivitami pris-
pejeme k poriadku a čistote v 
tejto lokalite z hľadiska na-
kladania s odpadmi,“ priblížila 
Lucia Zvarová, asistentka pri-
mátora. V súvislosti s prípad-
ným neporiadkom, ktorý môže z 
podobných dôvodov vznikať aj 
na iných uliciach, sme sa opýtali, 
či mesto neuvažuje nad vybudo-
vaním kontajnerov, ktorých zbe-
rná časť bude zakopaná v zemi. 
Takéto kontajnery sú napr. aj v 
neďalekom Lučenci. „Mesto už 
pred pár rokmi uvažovalo za-
viesť systém zapustených (za-
kopaných kontajnerov) v meste 

Spolupráca Mesta a obyvateľov Novohradskej
V. Krtíš. Problém sa javil 
hlavne v tom , že takýto sys-
tém nie je možné zrealizovať 
pre celé mesto z priestorového 
dôvodu a rozvodov podzem-
ných vedení, čiastočné riešenie 
by predražilo celkovú službu 
nakladania s odpadmi. Boli by 
potrebné iné mechanizmy pre  

vyprázdňovanie podzemných 
kontajnerov, čo by zvýšilo ná-
klady a tým poplatok za 
komunálny odpad,“ dodala L. 
Zvarová.
To, či iniciatíva obyvateľov 
Novohradskej inšpiruje aj 
obyvateľov ďalších ulíc, kde 
vzniká podobný problém, bu-
deme sledovať. Napokon, 
všetkým sa nám lepšie žije v 
čistom prostredí.
                                             -ŠK-

Pozitívny bol každý tretí 

Tak, ako sme v minulom čísle 
sľúbili, dnes uverejňujeme prvé 
tipy na regionálne darčeky od 
umelcov, ktorí žijú a tvoria v 
našom okrese. Veríme, že vás 
ich práce zaujmú natoľko, že si 
ich budete chcieť lepšie pozrieť 
nielen na ich či našom Facebo-
oku, ale že sa rozhodnete nie-
ktoré z ich diel kúpiť ako via-
nočný darček. 
Aj v ďalších číslach našich 
novín nájdete na našich strán-
kach tipy na rôznych našich vý-
robcov a producentov, ktorí vy-
rábajú kvalitné potravinárske 
výrobky – počnúc výrobcami 
chleba a pečiva, syra a syrových 
výrobkov, oleja, múky, medov-
níkov, trubičiek, cestovín, 
aranžmánov a pod., ale samo-
zrejme aj remeselníkov každého 
druhu. 
Veríme, že sa nám spoločne po-
darí vytvoriť najväčšiu a po-
drobnú databázu regionálnych 
výrobcov, producentov a umel-
cov, ktorí možno potrebujú na-
šu pomoc ako soľ. Myslime 
regionálne, aby sa peniaze točili 
v okrese, a aby nekončili u mul-
timilionárov niekde v zahraničí. 
Kúpou regionálnych produktov 
posilníme kúpyschopnosť oby-
vateľstva okresu. 
Ak aj vy viete o zaujímavom re-
gionálnom výrobcovi, napíšte 
nám tip na neho na známu ad-
resu:

Poznáte 
regionálnych 
producentov? 

hornacekova.pokrok@gmail.com 

Okres Veľký Krtíš bude aj od pondelka 15. novembra naďalej v 
čiernej fáze Covid Automatu. Situácia sa nezlepšila nikde, na-
opak, čiernych okresov je už viac ako 50.

          
          -ŠK, zdroj: NCZI -
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Počas toho, ako orezávali mla-
dé konáre, museli dávať väčší 
pozor pri prechádzaní po chod-
níku najmä chodci. Odborníci, 
ktorí mali tieto práce ale na 
starosti, sú profesionáli a okrem 
správnych rezov dávali pozor 
aj na bezpečnosť vo svojom 
okolí.
Podobná údržba zelene sa vy-
konáva raz za 4 až 5 rokov, pri-
čom k nej dochádza z dôvodu 
tvarovania okrasných drevín, z 

estetického hľadiska a z hľadi-
ska bezpečnosti - schodnosti 
chodníkov a zjazdnosti miest-
nej komunikácie Ul. SNP. „Me-
sto Veľký Krtíš  údržbu zelene 
v centre mesta zabezpečuje v 
spolupráci so Strednou odbor-
nou školou Želovce a Odbor-
ným učilišťom internátnym Že-

lovce pod vedením Milana Du-
goviča a zamestnancami 
Podniku verejnoprospešných 
služieb mesta Veľký Krtíš.
Vzniknutá drevná hmota sa lik-
viduje v súlade s platnými 
právnymi predpismi, resp. je 
využívaná študentmi školy na 
nácvik rezov drevín a cvičné 
vrúbľovanie. K údržbe dochá-
dza v mesiaci november,“ pri-
blížila Lucia Zvarová, asistent-
ka primátora mesta V. Krtíš. 

Koľko rečí vieš, toľkokrát si 
človekom, doslova platí v dne-
šom globalizovanom svete, keď 
sa hlavne bez angličtiny človek 
skoro nepohne. ENGLISH 
STAR je medzinárodná súťaž v 
anglickom jazyku pre žiakov 
základných škôl. Jej hlavným 
poslaním je propagovať a 
popularizovať anglický jazyk 
ako vyučovací predmet, ale aj 
zábavnou formou motivovať 
žiakov k úspešnému riešeniu 
písomných testov a skúšok. Sú-
ťaž umožňuje žiakom porov-
návať svoje vedomosti s roves-
níkmi, predviesť okoliu svoje 
schopnosti, dosiahnuť za ne uz-
nanie a prispievať k vyhľadá-
vaniu talentovaných žiakov.
Naši žiaci sa opäť zapojili do 
ďalšieho ročníka tejto súťaže, 
ktorý sa konal ešte v júni minu-

lého školského roka. Výsledky 
nám boli doručené počas let-
ných prázdnin. Aktuálna ne-
priaznivá situácia nám ne-
umožnila odovzdať ocene-
nia hneď začiatkom toh-
to školského roku, ale 
diplomy sú už konečne v 
rukách našich šikovných 
žiakov a my im srdečne 
blahoželáme!
Svoje vedomosti si otestovalo 
celkovo 43 žiakov 1. a 2. stupňa, 
ktorí boli rozdelení do kategórií 
podľa ročníkov. Z celkového 
počtu 43 sa úspešnými riešiteľ-
mi stalo 27 žiakov.

Úspešní riešitelia 90% – 100%:  
Bianka Kamenská 5.C; Zojka 
Fridrichová 5.C; Alexander 
Hudec  5.A; Marianna Vesel-
ková  6.B; Veronika Bartošová  

5.A; Martina Bartošová 5.C; 
Filip Braunstein ; Oliver Štev-
ka  6.B; Filip Valach  6.C;  Ma-
tej O´Sullivan ; Kristína Balgo-
vá  9.C; Veronika Tomaškinová  
7.A; Peter Januf  7.C; Nina 
Štulrajterová 5.C; Oliver Ho-
vorka  5.C; Jakub Multán  5.C; 

Daniela Dekická 
5.C; Richard Pe-

ter Rakyta  7.A. 
Úspešní riešitelia 80 – 89%: 
Kamil Szuma  5.A; Adam Pá-
dej 7.A; Michal Hrabčák  5.A; 
Nella Vargová 7.A; Liliana 
Horváthová ; Bianka Kováčová 
8.A; Samuel Sojka 8.C; Sára 
Huszárová  7.A; Peter Colotka 
9.C
        -Mgr. JANKA DULOVÁ - 

Má svoje ENGLISH STARS 
Základná škola na námestí A. H. Škultétyho vo V. Krtíši 

Z celkového počtu 43 žiakov sa úspešnými riešiteľmi stalo 27.

 Ulica SNP upravila svoj šat 
V prvý novembrový týždeň obyvatelia Ulice SNP vo Veľkom Krtíši 
určite zaregistrovali, že pred ich oknami je čulý pracovný ruch. Po-
starali sa oň pilčíci, ktorí vykonávali údržbu zelene stromoradia. 

Ako doplnila, Podnik verej-
noprospešných služieb mesta 
zabezpečuje orezávky stro-
mov a zelene v celom meste v 
období vegetačného pokoja 
každoročne, a to najmä z hľa-
diska bezpečnosti, schodnosti 
chodníkov a zjazdnosti miest-
nych komunikácií.

Krajšie Vianoce 
Centrum mesta už čoskoro 
ozdobí aj vynovené vianočné 
osvetlenie. To nebolo v meste 
obnovované už niekoľko ro-
kov. „Vianočné sviatky patria 
deťom, a tak vznikla myšlien-
ka urobiť im radosť doplne-
ním vianočného osvetlenia o 
jednotlivé exteriérové prvky, 
ktoré budú inštalované v cen-
trálnej mestskej zóne na 
Námestí A. H. Škultétyho, pri 
fontáne. Jednotlivé prvky bu-
dú inštalované v prvej polo-
vici decembra,“ dodala L. 
Zvarová.  

                                        

Kultúrny dom vo Veľkom Krtíši 
už niekoľko mesiacov prechádza 
významnou modernizáciou. Do-
chádza k nej v období, kedy boli 
hromadné podujatia obmedzené, 
resp. úplne zakázané a jeho hlav-
ná sála, vrátane ďalších miestnos-
tí, by v tomto období teda  ne-
mohli byť využívané naplno. 
Kým vlani boli vymenené všetky 
okná a dvere, tento rok sa pokra-
čovalo s prácami v interiéri. Ešte 
koncom júna boli odinštalované 
všetky sedačky z hľadiska, ne-
skôr sa pokračovalo úpravou 
podlahy, nového koberca a zrepa-
sovalo sa aj núdzové osvetlenie. 
„Taktiež sa kompletne rekonštru-
ujú aj priestory na druhom 
nadzemnom podlaží, vrátane zria-
denia výdajne jedál a nápojov, pri-
budla nová elektroinštalácia, 
osvetlenie, celosklenená predeľo-
vacia stena, namontoval sa kazeto-
vý strop, klimatizačné jednotky a 
rovnako tak pribudli aj nové pod-
lahy,“ odpovedala nám Lucia 
Zvarová z MsÚ V. Krtíš. Ako do-
dala, termín dokončenia rekon-
štrukcie je stanovený na 15. de-
cembra. Celková suma moderni-
zácie činí  270 974,28 EUR. Verí-
me, že zmodernizované priestory 
prispejú k tomu, že počas vystú-
pení sa budú komfortnejšie cítiť 
nielen diváci, ale aj umelci. Kaž-
dopádne, na prvé podujatie, kto-
ré sa bude vo vynovenom kultúr-
nom dome konať, sa už určite 
všetci tešia.                             -ŠK-

Rekonštrukcia 
už finišuje 

     -ŠK-
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Na pozvanie jedného z organizátorov  som sa 4.novembra 
2021 zúčastnil otvorenia výstavy slovenského insitného 
umenia z Kovačice, ktorá sa realizuje v spolupráci s Galé-
riou Babka Kovačica a Memoriálnym strediskom Dr. Jan-
ka Bulíka Kovačica v Thurzovom dome v Banskej Bys-
trici. Záštitu nad výstavou prevzali srbský veľvyslanec na 
Slovensku Prof. Momčilo Babič a predseda BB SK Ing. 
Ján Lunter.
Pôvodom slovenskí maliari, mnohí aj z nášho regiónu, už 
niekoľko generácií tvoria svoje 
diela v pomerne ustálenom  výtvar-
nom štýle, ktorý zachytáva realitu 
života na „dolnej zemi“. SSM rozví-
ja vzťahy s našimi krajanmi a touto 
formou pomáha ich rozvoju a pre-
zentáciám. Vystavované diela vý-
znamných umelcov z Kovačice a 

Padiny si prívrženci insitného umenia okrem prehliadky 
môžu aj zakúpiť, nakoľko výstava je predajná a potrvá 
do 24. 11. 2021.

MIROSLAV ČINČURA, starosta obce Pôtor.

Voličom sa tak vyšlo v ústrety a 
nebudú musieť chodiť dvakrát 
k volebným urnám. „Veríme, 
že sa splní aj ďalší očakávaný 
prínos a zvýšenou účasťou vo 
voľbách do orgánov samo-
správnych krajov sa posilní 
mandát volených zástupcov 
týchto orgánov,“ uviedli poslan-
ci v predkladacej správe návrh 
zákona. So spojením volieb do 
jedného dňa totiž vznikne nie-
koľko ďalších povinností, ktoré 
treba zabezpečiť – počíta sa so 
zjednotením odmeňovaním čle-

nov volebných komisií všetkých 
stupňov, volebné komisie by 
mali zápisnicu o voľbách za-
sielať len elektronicky (tzn. po-
vinnosť obcí zabezpečiť inter-
netové pripojenie vo všetkých 
volebných miestnostiach). Tiež 
sa upraví aj vedenie volebnej 
kampane.
Termín volieb známy ešte nie 
je, no keďže sa posledné komu-
nálne voľby konali 10. novem-
bra 2018, je zrejmé, že prvé 
spojené voľby sa budú konať 
na prelome októbra a novem-

bra, resp. začiatkom novembra 
budúceho roka. Týždne a me-
siace plynú veľmi rýchlo, a pre-
to sa už začína hovoriť o kandi-
dátoch, ktorí sa budú uchádzať 
o priazeň občanov. Rozhodova-
nie sa zintenzívni už o pár týž-
dňov, začiatkom budúceho ro-
ka. Bude zaujímavé sledovať 
nielen regionálne stranícke spo-
jenectvá, ale i to, kto vyzve 
súčasných starostov a primáto-
rov. Na krajskej úrovni sa 
hovorí, že v BBSK bude chcieť 
v práci Jána Luntera pokračo-
vať jeho syn a súčasný pod-
predseda kraja Ondrej Lunter. 
Podľa našich informácií to za-
tiaľ vyzerá tak, že jeho hlav-
ným vyzývateľom bude Igor 
Kašper, poslanec zastupiteľstva 
BBSK a poslanec NR SR za 
stranu Sme rodina. O tom, kto 
bude kandidovať za primátora 
okresného mesta sa zatiaľ na-
hlas nehovorí, no záujem kan-
didovať ešte pred niekoľkými 
mesiacmi potvrdil Mgr. Ladi-

slav Černý. Súčasný primátor 
Ing.  Dalibor Surkoš sa po po-
sledných voľbách vyjadril, že 
toto je už jeho posledné volebné 
obdobie, no z okolia vedenia 
Mesta stále počuť hlasy, že to 
tak byť nemusí. V najbližších 
mesiacoch sa dozvieme viac.
Všetkých nás teda čaká zaují-
mavé leto a jeseň, počas ktoré-
ho sa budeme s kandidátmi 
stretávať už aj osobne, a to na 
rôznych podujatiach v obciach 
a mestách. O tom, čo sa súčas-
ným starostkám a starostom 
podarilo dosiahnuť od nástupu 
do ich funkcie, vás budeme in-
formovať aj na našich stra-
nách. Postupne sa tak vďaka 
nám budete oboznamovať, kto-
ré obce sa zapájajú do rôznych 
projektov či výziev, kde sa po-
darilo skompletizovať investície 
aj z vlastných prostriedkov, aké 
plány majú obce v roku 2022, či 
o tom, kde sa stavajú nové byty, 
cesty alebo chodníky.

Spojené voľby už o 12 mesiacov 
Demokracia, ktorú si ľudia „vyštrngali“ pred 32 rokmi, nám pra-
videlne prináša možnosť uplatňovať svoje právo voľby. Naposledy 
sme svoju právomoc formou vhodenia obálky do volebnej urny 
využili vlani na jar, a to v parlamentných voľbách. Tento rok sme, 
až na pár výnimiek v doplnkových komunálnych voľbách, volebné 
miestnosti nenavštívili. V roku 2022 už ale budeme voliť svojich 
starostov, županov a poslancov mestských, obecných a krajských 
zastupiteľstiev. Po prvý raz v histórii sa voľby do orgánov samo-
správy obcí a samosprávnych krajov uskutočnia v jeden deň.

-ŠK-

Ako sám povedal: „Chvála 
Bohu, je to dobre práve takto. 
Pretože, ak by som sa stal 
školeným maliarom, istotne by 
ma to bolo viac pokazilo, ako by 
mi to pomohlo. V insitnom 
maľovaní treba kresliť od srdca, 
to čo cítite v duši, nie niečo na-
učené“.  Prvý krát predstavil 
svoju tvorbu na výstave v roku 

1978. Od roku 1986 je aktívnym 
členom Galérie insitného ume-
nia a od roku 1999 sa zaoberá 
výlučne maliarstvom. Pavol Cic-
ka patrí do druhej generácie 
kovačických insitných maliarov 
a je členom Kovačickej trojky. 
Všetky jeho obrazy sú okúzľujú-
ce nielen hýrivými farbami, ale 
aj svojim námetom. Výstava je 

sprístupnená v súlade s ak-
tuálne platnými protipan-
demickými opatreniami do 
31. 12.  decembra 2021. Viac 
informácií sa dozviete na:

www.hradmodrykamen.sk, 
prípadne telefonicky na: 
            047/24 54 100. 
 

PAVEL CICKA - Šesťdesiat rokov života 
Tak sa volá výstava insitného maliara Pavla Cicka zo srbskej Kovačice, ktorá je od 7. 10. 2021 in-
štalovaná na hrade v M. Kameni. Pavel Cicka sa narodil v roku 1961. Ako sám priznáva od malička 
rád maľoval, ale namiesto toho, aby išiel študovať na umeleckú školu, stal sa poľnohospodárom. 

-red-

Majiteľ Galérie Babka Pavel Babka (vľavo), predseda 
BBSK Ján Lunter a starosta Pôtra Miroslav Činčura 
na vernisáži predajnej výstavy insitných maliarov z 
Kovačice v Thurzovom dome v B. Bystrici. 

Vlastniť obraz alebo omaľovaný predmet z Galérie Babka Kovačica je otáz-
kou prestíže a tiež znamená mať zmysel pre umenie. Môžete ho vlastniť aj 
vy, alebo ho darovať niekomu blízkemu na Vianoce. 
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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

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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 Pani Prebelová, rozhliadame 
sa po vašej predajni a máte tu 
naozaj bohatý a pestrý sorti-
ment, prosím, predstavte ho aj 
našim čitateľom. Čo všetko si u 
vás môžu kúpiť? 
,,Zákazníci u nás nájdu základ-
né potraviny ako je chlieb a pe-
čivo, kde ponúkame aj rôzne 
druhy kváskového pečiva. Špe-
ciálne múky (cícerovú, pše-
novú, tekvicovú), domáce  ces-
toviny, domácu vegetu a pap-
riku, tradičné mäsové výrobky 
ako aj mliečne výrobky - ovčie, 
kozie, kravské. Ponúkame vý-
robky pre ľudí so špeciálnou 
stravou – bezlepkové, bezlakto-
zové či vegánske. Nájdu tu tiež 
zaváraniny, sirupy, panenské 
oleje, čaje  ale aj bylinky od do-
mácich výrobcov. Samozrej-
mosťou v našej lokalite sú 
kvalitné  medy a víno. Snaží-
me sa ponúkať aj netradičné 
produkty ako sú 100 % 
šťavy z rakytníka, arónie, 
čiernej ríbezle, šípky či cvik-
le. Keďže zákazníci  stále 
viac hľadajú čisté produkty 
bez pridaného cukru či kon-
zervantov, kladieme na to 
dôraz pri výbere sortimentu. 
Okrem potravín ponúkame 
aj keramiku, ľanové vrecká 
na chlieb, voskové vrecúška 
ako aj eko darčeky.“
 V predajni máte  tovar len 
od našich regionálnych pro-
ducentov a výrobcov, alebo 
aj podnikateľov z iných 
okresov? 
,,Základná myšlienka otvorenia 
obchodu bola podporiť malých 
prvovýrobcov z nášho regiónu. 
Pod regiónom treba vnímať 
viac ako okres, nakoľko aj 
okres Veľký Krtíš sa delí na 
Novohrad a Hont. Z okresu 
mám zeleninu z Dolinky, 
kvasenú kapustu z Kolár, med 
z Plachtiniec, medovníky zo Že-
loviec a Modrého Kameňa, mä-
sové výrobky z Pôtra, špeciálne 
zaváraniny z Trebušoviec, oleje 
z Čeboviec, strukoviny z Gla-
bušoviec, tekvicové semiačka z 
Vinice a veľa džemov, zeleni-
nových zaváranín z Malého 
Krtíša. Zo susedných okresov 
máme živú múku, mak, ovocné 
šťavy, bylinky , chilli výrobky či 
keramiku. Nájdete u nás výrob-
ky s regionálnou značkou No-
vohrad, Hont ale aj Gemer-
Malohont. Sama som držiteľ-

kou regionálnej značky Novo-
hrad. Nakoľko chceme mať v 
ponuke široké spektrum tovaru 
, hľadám kvalitných výrobcov z 
celého Slovenska.“  
 Plánujete do budúcnosti pre-
dávať tovar aj ďalších našich 
regionálnych výrobcov a pro-
ducentov; resp. ak by niekto z 
regiónu chcel, aby ste mu 
predávali tovar, ktorý sa tu v 
regióne vyrobí, ako by mal po-
stupovať? 
,,Samozrejme, cieľom je mať 
čo najviac výrobkov z regiónu a 
čo najširšieho sortimentu. Bu-
dem veľmi rada ak, ma budú 
kontaktovať a ich tovar nájdu 
zákazníci u nás v obchode. Je 
veľmi smutné, že častokrát ani 
nevieme, čo naša suseda či 

sused vyrába a oni musia svoje 
výrobky chodiť predávať do 
iných miest. Druhá strana min-
ce je, že v kúpyschopnejších 
mestách je predaj ľahší, ale my 
žijeme tu a treba nájsť riešenie 
pre našich spracovateľov a vý-
robcov. Často sa rozprávam s 
miestnymi malými výrobcami, 
pestovateľmi a sú naklonení 
pre to, aby ich výrobky ľudia z 
okresu spoznali a mohli niekde 
kúpiť. Verím, že ak sa spojíme 
viacerí s rovnakým cieľom, náj-
deme vhodné podmienky a rie-
šenie. Dôležité je, aby ľudia 
ktorí chcú, aby sa ich tovar v 
našom obchode predával, spĺ-
ňali podmienky napr. SHR ale-
bo mali registráciu na predaj z 
dvora. Aj v tomto im vieme 
poradiť a pomôcť, ako po-
stupovať pri registrácii.“ 
 Prečo ste sa rozhodli práve 
pre predajňu s regionálnymi 

produktmi, keďže predpokla-
dám, že ak naši výrobcovia vy-
rábajú v malom, majú asi vyš-
šie vstupné náklady a teda cena 
ich výrobkov musí byť zákonite 
aj vyššia... 
,,Rozhodla som sa preto, že 
chcem vedieť odkiaľ pochádza-
jú potraviny, ktoré dávam na 
tanier. Nechcem jesť fazuľu z 
Etiópie, či mak z Číny. Nakoľ-
ko som vyštudovala agropodni-
kanie, je mi neskutočne smutno 
ako náš región chátra a pritom 
má obrovský potenciál na vy-
užitie.  Keď som v našom meste 
hľadala ,,lokálne“ potraviny, 
bol s tým problém. Pod lokál-
nymi potravinami chápte vý-
robky, ktoré sa vyrábajú tak 
blízko, že môžete za výrobcom 
prísť osobne a vidieť ich pôvod 

a spôsob prípravy. Je rozdiel 
kúpiť si mlieko z farmy, kde 
vidíte ako sa krava pasie na lú-
ke, alebo mlieko zo supermar-
ketu v krásnej škatuli, z ktorej 
sa ale na etikete nedočítate,  či 
tá krava vôbec v živote zelenú 
lúku videla. Rada používam 
označenie ,,potraviny s príbe-
hom“, lebo v mnohých prípa-
doch osobne poznám ľudí, 
ktorí ich vyrobili a poznám ich 
ťažkú cestu a koľko odopiera-
nia a snahy vložili do uskutoč-
nenie svojho sna. U nás sa zá-
kazník dozvie aj to, kto a akým 

spôsobom tovar vyrobil. 
Výrobky sú podstatne drahšie, 
pretože aj malý výrobca je rov-
nako kontrolovaný a musí 
spĺňať rovnaké podmienky ako 
veľké firmy. Pritom nedokáže 
toľko produkovať a predávať. 
Častokrát nezarobí predajom 
svojich výrobkov ani na mini-
málnu mzdu. Ale kvalita jeho 
výrobkov je podstatne vyššia, 
pretože si malý výrobca dá 
stonásobne viac záležať na 
celom procese.“ 
 Prečo a z akých dôvodov, by 
ste svojim zákazníkom odporu-
čili, aby si kupovali práve regio-
nálne výrobky? 
,,Zákazníci kúpou regionálnych 
výrobkov podporujú aj seba. Je 
to taký kolobeh, ktorý je ale 
veľmi dôležitý práve pre pros-
peritu regiónu a ľudí, ktorí tu 
žijú. Keď budeme podporovať 
miestnych výrobcov a spraco-
vateľov, oni budú môcť svoju 
výrobu rozšíriť, nakúpiť lepšie 
stroje, viac zvierat a zároveň 
prijať ľudí na prácu a tým 

prispieť k rozvoju. Je to len 
v našich rukách, komu dá-
me svoje peniaze.
Dôležite je koho kúpou vý-
robku podporujete, či mul-
timilionára v Nemecku, ale-
bo miestneho farmára, kto-
rý z vášho nákupu platí na-
príklad aj krúžok svojho 
dieťaťa.“ 
 Predstavte si, (pre ob-
chodníka ideálnu situáciu  ), 
že by bola v meste otvorená 
len vaša predajňa a zákaz-
níci by mohli nakúpiť len u 
vás. Aký vianočný darček 
by ste odporučili kúpiť pre 
ženu, muža a dieťa?
,,Tak to je naozaj sen☺. Pre 
všetkých a každého jedného 

zákazníka vieme podľa požia-
daviek pripraviť darčekový 
kôš. Každý dobre pozná chúť-
ky a potreby svojich najbliž-
ších, a týmto spôsobom daruje 
veľmi osobný dar. Muži u nás 
najviac siahajú po kvalitnej 
klobáske a k tomu čerstvý pod 
zubami ,,vŕzgajúci“ syr. Žienky 
si rady doprajú kvalitnú 
čokoládu, či lahodný bylinkový 
čaj. Deti sa naučili siahnuť po 
zdravých maškrtách ako sú 
100% ovocné koše, mrazom su-
šené ovocie alebo medové lízat-
ka.“  

Regionálne produkty pod jednou strechou 

na mestskej tržnici vo Veľkom Krtíši je otvorená 
každý pracovný deň v čase 

od 8.00 do 16.30 hod. V sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny. 
  

Mnohí Veľkokrtíšania ale aj ľudia z okresu, už iste zaregistrovali novú predajňu GAZDINKA SHOP 
na mestskej tržnici vo Veľkom Krtíši, ktorá je otvorená od 14. septembra. S jej majiteľkou MARTI-
NOU PREBELOVOU sme sa porozprávali, aby sme vám bližšie predstavili jej predajňu, kde sa na 
pultoch objavilo veľké množstvo regionálnych produktov.  

Pani MARTINA PREBELOVÁ  vo svojej predajni regionálnych produk-
tov GAZDINKA SHOP ochotne poradí a pomôže pri nákupe, ktorým mô-
žeme podporiť regionálnych producentov. 

                           Kontakt:  0918 339 689 
email: m.prebelova@gmail.com       Martina Prebelová 

PREDAJŇA GAZDINKA SHOP 

mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com
mailto:m.prebelova@gmail.com


POKROK 915. november 2021

Meno veľkého milovníka Novohradu, regionálneho športu, regi-
onálnej a vojenskej histórie, psičkára a vlastne od minulého 
týždňa aj spisovateľa Ladislava Nagya z Veľkého Krtíša 
nie je pravidelným fanúšikom Pokroku neznáme.  Na otázku, čo 
má Lacibáči nové mi hrdo odpovedal: ,,Akurát minulý týždeň 
som priviezol z Turca kontraband mojej literárnej prvotiny 
„MALÝ CHEMICKÝ DEKAMERON“. Malebnej zbierky po-
viedok, ktoré odzneli na sklonku roku počas pandemickej 
karantény na chalupe v Želovciach. Zbierku som pripravil pre 
svoju manželku pri príležitosti našich okrúhlych životných jubi-
leí, širokej rodine, celému Novohradu, komunite vojenských 
chemikov v celom Československu, všetkým zdravotníkom, 
vlastne všetkým ľuďom, ktorí majú radi ľahký žáner na roz-
hraní lásky, faktografie a military. Vydaním môjho maličkého 
Dekameronu plním všetky sľuby, ktoré som kedy dal, musím sa 
priznať, že v našej odbornej komunite sa na tento počin čakalo 
už dosť dlho.
Ďakujem nášmu občianskemu združeniu „Únia priateľov vo-
jenských chemikov“, ktoré sa v spolupráci s občianskymi zdru-
ženiami Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho“ a „Priatelia 
histórie Novohradu“ pričinili o splnenie môjho detského sna. Ak 
by som chcel menovať tak pani Mgr. Márii Hroncovej, Ing. 
Mišovi Šestákovi a Ing. Františkovi Kromkovi z Lehoty. Samo-
zrejme aj svojej rodine, ktorá ma ponechala pracovať vo vedo-
mí úplnej tajnosti.” Takže ďalším našim tipom na vianočný dar-
ček z regiónu je práve útla, ale na príbehy bohatá knižka od spi-
sovateľa Ladislava Nagya. Knihu MALÝ CHEMICKÝ DEKA-
MERON prezentujeme aj v našich novinách a je vhodná pre 
všetkých milovníkov poviedok. Lacibáči v nich neotreným spô-
sobom odhaľuje dušu smutného rockera, milovníka života, od-
hrňuje tajomný pavučinový záves vojenského života sprevádza-
ného priehrštím úsmevných príhod šesťdesiatnika s dušou 
gymnazistu. Ako veľmi rád prízvukuje: „Vyšiel som hore na 
bájnu Klinkovicu, vyzliekol sa a odhalil srdce vojenského che-
mika.“ Autor ju odporúča každému, kto chce nahliadnuť do sú-

zvukov hľadania lásky. Kniha 
má veľmi pekný vzhľad, má 
tvrdý obal, 303 strán. V knihe 
môžete nájsť príbehy z Novohra-
du, autentický pohľad na mobili-
záciu husitskej divízie v roku 
1984, príbehy vojenských chemi-
kov, príbehy zo športu a kultúry. 
Obálka je typicky vojensko-che-
micky žltá, dominuje na nej vý-
stižná karikatúra umelca Zvolen-
skej osmičky Mgr. Jána Fiťmu, 
ktorý sa okrem iného preslávil 
karikatúrou skupiny The Scorpi-
ons. Začínajúci spisovateľ sa roz-
hodol vyžrebovať piatich, ktorí 
budú verejne zdieľať jeho prís-
pevok na Facebooku, že ich 13. 
decembra odmení touto peknou 
knihou. Ak nebudete medzi piati-
mi šťastlivcami, môžete si jej kni-
hy objednať na acebookovom 
profile Ladislav Nagy: 

 
Pre milovníkov Novohradu, lásky a military : 

POKROK TIPY NA:

https://www.facebook.com/ladislav.nagy.35 
alebo na nasledujúcej emailovej adrese:

ladislav.nagy57@gmail.com 

PS:  Knihu vrele odporúčam, prečítala som ju počas troch nocí – 
takpovediac na jeden dúšok a veru som sa občas aj zasmiala, ale 
hlavne obdivovala, ako to Ladislavovi Nagyovi dobre písalo. A 
ešte lepšie sa to čítalo.  Je naozaj  fajná. Klobúk dole, pred auto-
rom a som úprimne rada, že sa rozšírili rady spisovateľov z náš-
ho regiónu. 

za minimálny poplatok 8 € + poštovné, prípadne 
rezervovať na face profile. 

Vianočný regionálny darček
MARTA  BÍROVÁ

Ul. SNP 23, Veľký Krtíš 
 0905 38 66 60 

Ponúkame 
rodinné fotografovanie, 
fotografovanie detí, 
fotografie preukazové 
aj do 10 minút. 
Môžete sa už objednať 
aj na vianočné 
fotografovanie 
a darovať fotografie 
ako vianočný darček. 
Ale aj darovať poukážku 
na fotografovanie. 
Ponúkame aj široký 
sortiment albumov 
a rámikov všetkých 
formátov, prípadne 
na objednávku. 

 
Pre slečny, dámy, 
mamičky aj babičky. 
Máme široký sortiment 
dámskej aj pánskej bielizne, 
kvalitnú bižutériu, kabelky, 
elegantné klobúky, čiapky, šály, 
šatky, pančuchy, dáždniky 
a iné módne doplnky. 

Pre pánov ponúkame
obleky, široký výber košieľ všetkých 
veľkostí, kravaty, obuv, klobúky aj poľovnícke, 
pulóvre, vesty, bielizeň a iné doplnky oblečenia. 

FOTOATELIÉR MÓDA plus KLOBÚKY

Tešíme sa na Vašu návštevu

U nás kúpite darčeky

MALÝ CHEMICKÝ DEKAMERON

Autor knihy 
LADISLAV NAGY 
so svojou prvotinou.

-rh-
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O náročnej a nesmierne presnej a trpezlivej práci 
nad paličkovanou čipkou 
Mgr. IVETKY ŽLNKOVEJ, spod rúk ktorej vy-
chádzajú nádherné diela jemné ako pavučinka, sme 
už tiež na stránkach našich novín neraz písali. Mnohí 
z vás sa po zverejnení článkov o našej uznávanej pa-
ličkárke pýtali, či je možné si niektoré dielo jej palič-
kovanej čipky kúpiť. Samozrejme môžete, po dohode 
s autorkou. Viaceré diela z tvorby Ivetky Žlnkovej si 
môžete pozrieť na FB stránke našich novín:  
POKROK – TÝŽDENNÍK PRE OKRES V. KRTÍŠ 

Skontaktovať sa s našou uznávanou paličkárkou, 
ktorá v auguste za svoje celoživotné dielo v paličkova-
nej čipke získala v Krakovanoch pri Piešťanoch vý-
znamné ocenenie, môžete emailom na adrese: 

 0907 341 813.  ivetazlace@zoznam.sk 
alebo telefonicky na čísle: 

Náš tip na regionálny darček od vyštudova-
ného umeleckého rezbára dreva a kovorytca
 JOZEFA DIHENEŠČÍKA sa nám píše 
najťažšie. Ak sa pýtate prečo, pretože v jeho 
prípade doslova platí, že je lepšie raz vidieť 
ako stokrát počuť. Skrátka, ak ste milovník 
prírody (nemusíte byť hneď poľovníkom) a 
pozriete si FB stránku nášho umelca, určite 
nám dáte za pravdu, že jeho neuveriteľne 
precízne diela je ťažké popísať slovami. Jeho 
ilustrácie mohli a môžu obdivovať aj majite-
lia knihy Keď les na chvíľu stíchne od spiso-
vateľky Evky Tóthovej Hívešovej. 
Jozef Dihenečšík sa v téme svojej tvorby dotý-
ka najmä prírody a vecí s ňou súvisiacich. 
Každý kus jeho tvorby je skutočným origi-
nálom. Na foto č. 1 je basreliéf srnca v život-
nej veľkosti v materiáli čerešňa a orech. Na 
druhej sú poľovnícke šperky, vo forme kra-
vát s parožia.

Všetky jeho naozaj prekrásne práce si môžete 
pozrieť na FB stránke JOZEF DIHENEŠČÍK. 

Skontaktovať sa s umelcom môžete 
emailom:  jozefdihenescik@gmail.com 

alebo telefonicky:  0907 804 725  

IVETKA BALÍKOVÁ z V. Krtíša
vyrába vkusné ikebany, 
netradičné originálne drevené hodiny, 
krásne adventné vence
a rôzne moderné vianočné dekorácie. 
Každé jej jedno dielko je originál 
a spoločné majú len jedno, 
že všetky sú 
VYROBENÉ S LÁSKOU 

Môžete si byť istý, že budete mať doma originál. 

Ak si ich chcete všetky pozrieť a vybrať niektorú 
ako originálny vianočný darček, navštívte stránku 

RUČNE VYROBENÉ DREVENÉ DEKORÁCIE 
HANDMADE BY IVKA 

FACEBOOK.COM / HAND 
Alebo sa kontaktujte telefonicky na čísle  0917 040 589

RUČNE VYROBENÉ DREVENÉ DEKORÁCIE

Náramok

Náhrdelník

1

2

Vianočný regionálny darček 
POKROK TIPY NA:

od našich umelcov 
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Mgr. LINDA KOVÁČOVÁ je naša umelkyňa, kto-
rá sa už dlhé roky venuje hlavne textilnej tvorbe. Vy-
tvára prekrásne diela – umelecké obrazy a tapisérie, 
ktorých základom je ovčie rúno a realizované sú tech-
nikou arttex. Tiež dlho sa venuje maľbe na hodváb, 
kde vytvára originálne odevné a bytové doplnky. Jej 
diela získali viacero ocenení a nachádzajú sa aj v sú-
kromných zbierkach doma i v zahraničí. Niečo málo z 
poslednej tvorby si môžete prezrieť na práve pre-
biehajúcej výstave v Dudinciach (Liečebný dom 
Diamant v čase od 2. do 30. novembra 2021). Svoje ve-
domosti z textilnej tvorby odovzdáva malým i veľkým 

aj prostredníctvom kurzov a worshopov.  

Vianočný regionálny darček 

 My uverejňujeme len pár fotografií jej diel, 
ale celú jej ponuku si môžete pozrieť na  

https://www.facebook.com/LindartCreation
V prípade záujmu ju môžete kontaktovať 

i správou na e-mail: 

Patrik sa venuje nevšednému umeniu tzv. ,,lupienkovaniu” čo je forma 
vyrezávania z dreva. Na Slovensku patrí k jedným z mála ľudí, ktorí 
sa tomuto umeniu venujú. Jeho diela 
má veľa známych osobností ako na-
príklad Peter Sagan, Attila Végh, Pa-
vel Baričák, Roman Volák, Karol 
Sudor, Andrej Kiska, Rasťo Chvála a 
ďalší. Vyrobil už vyše  5 000 umelec-
kých diel z dreva a jeho diela sú už na-
príklad aj v Colorade, Fínsku, Rusku 
a ďalších krajinách. Ako prvý Slovák 

mal výstavu 
diel tvore-
ných lupien-
kovou pílou, 
ktorá sa ko-
nala pod záš-
titou Sloven-
ského národ-
ného múzea. 

Umelca Patrika Kozmu môžete poznať aj zo stránok na-
šich novín, keď sme písali o jeho kumšte s lupienkovou 
pílou. Ak si chcete pozrieť  viac jeho prác, navštívte na-
sledovnú stránku: 

Ďalším umelcom je 
RÓBERT TÓTH 
- maliar s krásnymi diela-
mi, dlhoročnými skúsenos-
ťami a viacerými ocene-
niami. My uverejňujeme 
len pár fotografií jeho ob-
razov, ale celú jeho ponuku 
si môžete pozrieť na 

acebook: olejvk/photos
Skontaktovať sa s ním a 
dohodnúť sa na konkrét-
nom diele a cene môžete 
mailom:

robart@robototh.sk, 
telefonicky 

 0905 478 440
V prípade záujmu si dielo môžete osobne pozrieť po dohode vo Veľkom Krtíši.

POKROK TIPY NA:

od našich umelcov 

lindart@centrum.sk

PATRIK KOZMAK našim regionálnym umelcom patrí aj 

https://www.startitup.sk/patrik-ide-ako-pila-spociatku-
vyrezaval-pre-radost-dnes-maju-doma-jeho-vytvory-
attila-vegh-aj-andrej-kiska/

Pokiaľ si prajete niekoho obdarovať naozaj originálnym dar-
čekom, skontaktovať s ním sa môžete mailom na adrese: 
 patrik@kozma.sk alebo telefonicky na čísle  0905 547 225
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Dejiny ľudstva sú popretkáva-
né neustálymi bojmi, väčšími , 
či menšími vojnami, v ktorých 
hynuli tisíce a neskôr milióny 
ľudí. Vždy si na týchto padlých 
ľudia spomínali, stavali im pa-
mätníky, vznikali o nich literár-
ne diela, ale i povesti básne a 
piesne.
Spolu s ľuďmi však hynuli aj 
zvieratá, ktoré slúžili vojakom, 
ako bojový prostriedok, do-
pravný prostriedok, ale často aj 
ako komunikačný nástroj: KO-
NE. Bol to práve kôň, ktorý 
podporil expanziu Indoeurópa-
nov, ktorí sa stali významnými 
tvorcami technických inovácií a 
úspešných civilizácií.
Archeologické poznatky z 
Arabského polostrova potvr-
dzujú, že kôň sa v domestikova-
nej forme choval už pred 9000 
rokmi. Prvé písomné zmienky 
potvrdzujúce chov koní ako do-
mácich zvierat však máme z 
Číny z roku 3466 p.n.l. Tera-
kotové artefakty už poukazujú 
na využívanie koní vo vojen-
stve, súčasťou odkrytého súbo-
ru hlinených vojakov je aj 130 
bojových vozov a 520 hlinených 
koní.
V období 1600 rokov p.n.l. za-
čala využívať bojové vozy ťa-
hané koňmi Chetitská ríša, kto-
rá v 14.– 13. storočí p.n.l. mala 
najlepšie vycvičené posádky bo-
jových vozov. Posádku tvorili 
vozotaj (pohonič), kopijník 
(zriedkavo lukostrelec) a štíto-
nosič. Chetitská ríša bola najsil-
nejšou ríšou  v oblasti Arabské-
ho polostrova. Jej konkuren-
tom vo vyžívaní bojových vozov 
bola Egyptská ríša, kde posád-
ku bojového vozu tvorili vozo-
taj, ktorý mal opraty obtočené 
okolo pásu, aby mohol strieľať 
z luku a bojovník v ťažkej 
zbroji.
V roku 1274 p.n.l. sa uskutočni-
la medzi oboma ríšami pri 
Kadeši (dnešné územie Sýrie) 
najväčšia bitka s nasadením 
bojových vozov. Na oboch stra-
nách bolo spolu 5000 bojových 
vozov, celkom s 10000 koňmi. 
Faraón Ramesse II., ktorý bo-
joval proti Chetitom sa stotož-

ňuje s vládcom Egypta, počas 
ktorého panovania utiekli Židia 
z egyptského zajatia. O vojen-
skom využití koní tak máme pí-
somný doklad v Starom zá-
kone. Už v tomto období sa kôň 
stal neoddeliteľnou súčasťou 
armád.
Aj z obdobia antiky je známe, 
že Alexander Veľký (356 – 326 
p. n. l.) využíval pri svojich 
dobyvateľských ťaženiach ko-
ne ako jeden z hlavných pros-
triedkov mobility. Neskoršie 
veľké impériá, Rímska ríša, či v 
novodobých dejinách Mongol-
ská ríša, Atilova ríša a postupne 
ďalšie veľké štátne spoločen-
stvá využívali kone nielen ako 
vojenské prostriedky, ale aj ako 
komunikačné prostriedky pri 
spravovaní svojich území. Mô-
žeme teda konštatovať, že kone 
boli základným atribútom fun-
govania veľkých štátnych útva-
rov. Dôkazom toho je aj fakt, že 
tam, kde nebol i kone mali ríše 
len malé územné rozmery. Na-
príklad na Americkom konti-
nente existujúce ríše Inkov, Az-
tékov, či Mayov boli v porovna-
ní s ríšami starého sveta len tr-
paslíkmi. Môžeme teda pove-
dať, že kone mali obrovský po-
diel na vytvorení veľkých impé-
rií a tým aj na rozvoji civilizá-
cie.
Najdramatickejšie do 
života ľudí, ale aj 
koní, zasiahli vojny 
vedené v 19. storočí a 
hlavne v prvej polovici 
20. storočia. Kým v 
krátkych obdobiach 
mieru boli kone využí-
vané ako pomocníci v 
poľnohospodárstve a 
v doprave, s rozvojom 

priemyslu a s vývojom nových 
zbraní sa podiel koní vo vojen-
stve výrazne zvýšil. Kone sa 
stali nielen prostriedkom pre 
prepravu ťažkých zbraní, či za-
bezpečenie tylových potrieb,  
ale v vytvárali sa aj veľké jed-
notky jazdnej armády. 
I. svetová vojna sa už v svojich 
začiatkoch bola charakteristic-

ká veľmi početnými armádami, 
ktorých súčasťou boli aj veľké 
jazdecké útvary. Rakúsko – 
uhorská armáda vstupovala do 
vojny s 15 dragúnskymi, 11 hu-
lánskymi  a 16 husárskymi 
plukmi, pričom počet vojakov v 
jednotlivých plukoch sa pohy-
boval od 1085 – 1900 mužov a 
1021 – 1050 koní. Celkom tak 
mala armáda 46655 mužov a 
46483 koní. Pluky boli organi-
zované v 19. jazdeckých brigá-
dach. Väčšina jazdeckých bri-
gád tvorila súčasť jazdeckých 
divízií, ktoré boli najvyšším jaz-
deckým zväzkom v rakúsko-
uhorskej armáde, ale niektoré 
boli podriadené peším diví-
ziám. K jazdeckej divízii patril 
jazdecký delostrelecký oddiel, 
jazdecká guľometná čata, tele-
grafná čata, jazdecká muničná 

kolóna, jazdecký oddiel vojen-
ských mostov, zásobovacia ko-
lóna a jazdecký zdravotný in-
štitút. Celkový stav personálu 
divízie, spolu s mužstvom, kto-
ré nebolo vybavené koňmi, sa 
pohyboval okolo 5000 vojakov 
a dôstojníkov. 
Pred vypuknutím vojny sa na 
území monarchie nachádzalo 
zhruba 5 miliónov koní, o bol 
dostatočný počet pre výber do 
armádnych zložiek. Musíme si 
uvedomiť, že armáda potre-
bovala okrem jazdectva aj veľ-
ké množstvo koní pre potreby 
ostatných druhov vojsk, hlavne 
delostrelectva – ako ťahúňov 
pre presuny zbraní a streliva, 
pre zabezpečenie potrieb tylo-
vých zložiek a pre iné zabezpe-
čenie potrieb vojenských akcií. 

Celkové množstvo koní v armá-
de tak počítame na státisíce až 
milióny. 
Vo všetkých štátoch, ktoré bo-
jovali vo vojne bolo mobilizova-
ných celkom 63 miliónov voja-
kov, z čoho počas bojov padlo 9 
378 856. Straty na civilnom 
obyvateľstve boli 1 998 133 ľu-
dí. 
Presné počty uhynutých koní sa 
nikde neuvádzajú, ale už podľa 
počtu vojenských oddielov a re-
kvirovaných koní museli pred-
stavovať veľmi veľké straty. 
Odhaduje sa, že počas voj-
nových operácií zahynulo asi 8 
miliónov koní. V začiatkoch 
vojny malo Nemecko  zapoje-
ných do vojenských akcií 1 180 
000 koní, Veľká Británia len 21 
000, ale  počas vojnových akcií 
na strane Británie ich bolo po-

užitých až 10 miliónov. 
Úhyn koní pri bojových 
akciách bol veľmi vysoký v 
dokumentoch sa uvádza, 
že za jeden deň pri Verdu-
ne zahynulo 7 000 koní.  
Bojujúce strany museli ne-
ustále doplňovať stav koní. 
Robilo sa to väčšinou násil-
nou rekviráciou od obyva-
teľov. S príchodom moder-
ných palných zbraní sa 
zdal byť osud jazdectva 
navždy spečatený. Nech 

boli jazdci akokoľvek rýchli, 
smrtiacej paľbe guľometov a 
delostrelectva sa mohli len sot-
va rovnať. Pokiaľ armády 
viedli manévrový boj, jazdecké 
oddiely mali svoj význam. Po-
tom sa však front premenil na 
spleť zákopov a ostnatého drô-
tu a jazdci tak svoju rýchlosť a 
mobilitu nemali kde uplatniť.
Väčšina armád po prvej sveto-
vej vojne na kavalériu zanevre-
la. Kone tak mali definitívne 
prejsť do tyla. Mimo bojiska sa 
mali postarať o prepravu vo-
jenského materiálu a potravín. 
Niektoré krajiny, ako Poľsko, 
Rumunsko, či Sovietsky zväz si 
však ponechali jazdecké útva-
ry a využívali ich aj v bojoch 

Dáva nám všetko, čo má. / 
Rýchlosť, vytrvalosť, silu. / Ale 
veje v ňom i jeho divý duch. / 

Bol iskrou, ktorá zažína dávne 
mýty. / Bol chválou kráľov i 

dobyvateľov. / Bol oporou civili-
zácie. / Pod údermi jeho kopýt 

sa utvárali dejiny. / Dodnes má v 
našich srdciach miesto, ona pyš-

ná krása, ktorá nesie meno 
KÔŇ.

(Pokračovanie na str. 13)

Smutný pohľad na vojenského koňa pri 
svojom padlom pánovi.

Kone vo vojne slúžili na presun ľudí aj zbraní. 
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druhej svetovej vojny. Kone 
však  boli aj v druhej svetovej 
vojne dôležitým prostriedkom 
prepravy a zásobovania. Ne-
mecko pri útoku na Sovietsky 
zväz malo vo svojich armádach 
6 miliónov koní. Naďalej hynuli 
počas bojových akcií. Neďaleko 
od nás je pamätník padlým ru-
munským vojakom, ktorí zahy-
nuli pri oslobodzovaní Lučen-
ca. Boli to vojaci rumunskej 
kavalérie. Je to pamätník aj 
koňom, ktoré boli súčasťou 
tohto vojenského útvaru. Všet-
ky tie kone, ktoré zahynuli v 
nezmyselných vojnách si za-
slúžia, aby sme si ich pripome-
nuli, lebo oni samé nenesú vinu 
na veľkom množstve mŕtvych 
padlých vo vojnách, ale ľudia 
nesú vinu na tom, že aj také uš-
ľachtilé zvieratá, ako sú kone 
hynuli len preto, aby si ľudia 
riešili svoje mocenské ambície.
Na muránskej planine sa pre-
háňajú stáda koní slovenského 
plemena NORIK. Rozvievajúce 
hrivy, pyšne vztýčené hlavy a 
majestátny krok vytvára krásu 
tohto zvieraťa, ktoré sa najvý-
raznejšie podieľalo na civilizač-
nom pokroku Ázie, Európy a 
Ameriky. Kôň sprevádzal ľudí 
už niekoľko tisícročí ako sú-
časť dobyvateľských vojen, ale 
aj ako najužitočnejšie zvie-ra, 
ktoré zmenilo prístup k poľ-
nohospodárstvu, stalo sa naj-
rozšírenejším ťažným zviera-
ťom.
Dnes nám kone slúžia ako po-
mocníci pri ťažkých prácach v 
lesoch, pri športovej činnosti, 
pri zábave, využívame ich aj v 
liečebných procedúrach, ale 
hlavne ich obdivujeme ako krá-
sne zvieratá, ktoré patria k 
ľudstvu od staroveku až po 
dnešné časy. Kiež by už nikdy 
nemuseli nezmyselne hynúť pre 
uspokojovanie zvrátených am-
bícií ľudí. 
     –Dr. VLADIMÍR VARGA -  

(Dokončenie zo str. 12) 

V roku 2007 presedlala na pró-
zu. Jej prvotinou bola kniha 
Mara medvedia a legendy No-
vohradu. Uspela u čitateľov a 
kritiky v próze, predovšetkým 
pre deti a mládež, sa venovala 
ďalej. Postupne jej vyšli knihy:  
Príbehy z Ľudožrútskej ulice, 
Vitajte v Krkaháji, Uľa Fuľa 
krotí farby, Piešťanko a pani 
Nitková, Janičiarka a Repujúci 
grep. Vo vydavateľstve Daxe jej 
vyšla realisticky ladená próza 
Jašenie s Jašom. Výpočet kníh 
naznačuje, že v posledných de-
siatich rokoch je v súčasnosti 
najaktívnejšou autorkou lite-
rárnych diel pre deti a mládež 
na Slovensku. 
O svojom prerode z poetky na 
prozaičku pre okresné noviny 
Veľkokrtíšskeho okresu Pokrok 
zo 16. mája 2000 naznačila, že 
by „ chcela pretaviť do literár-
nej podoby príbehy zo svojho 
detstva, kam sa vracia v 
spomienkach po celý život“ . V 
regionálnych novinách Lučen-
ského okresu My (Sme) z 30. 
mája 2017 už mohla spomínať 
na okamih konkrétneho prero-
du: 
„ Na jednej autorskej besede vo 
Veľkom Krtíši som sa stretla s 
básnikom Štefanom Morav-
číkom. Oslovil ma, prečo ne-
prispejem aj ja nejakou poves-
ťovou knihou o Novohrade do 
povesťovej mapy Slovenska, 
ktorú realizuje Vydavateľstvo 
Matice slovenskej v Martine. 
Pri mojich redakčných výjaz-
doch za reportážami som na-
kukla do obecných archívov, 
kroník, rozprávala som sa s 
ľuďmi... odhodlala som sa po-
slať rukopis a na svete bola 
Mara medvedia ...To ma po-
smelilo.“ A po povestiach prišli 
na rad aj autorské rozprávky 
pre detských čitateľov. 
V knihe Jašenie s Jašom H. 
Košková nezaprela, že bola a je 
poetkou. Už jej názov je malou 
aliteráciou. Meno Jašo na prvý 
dojem naznačuje, že kniha bu-

de o chlapcovi - pochábľovi, no 
hneď v jej úvode sa dozvedá-
me, že Jašo je dvojročný koník. 
Realisticky ladenú prózu ozdo-
buje a ozvláštňuje rozprávko-
vými motívmi. Kontakt s bás-
nickou minulosťou cítiť aj 
pri prirovnaniach, ktoré 
majú neraz hodnotu 
verša/
Nechal ma tam 
stáť ako zablatenú 
sochu. V očiach 
mala toľko stra-
chu, akoby sa 
topila v jazere...
Hlavnými hrdi-
nami prózy sú 
d i e v č a t k o 
Rena Jágerková, jej 
starý otec, bývalý džokej a 
majiteľ konskej farmy a Rena-
tina spolužiačka Soňa, dieťa 
bohatých rodičov, ktoré má 
všetko, po čom zatúži: psíka, 
papagáje a napokon aj koňa. 
Jej problém je, že k zvieratám 
sa správa ako ešte donedávna 
aj naša legislatíva – má ich za 
vec. Vysvetlenie, prečo je taká 
panovačná a namyslená, ne-
skromná a neempatická, sa 
Rena dozvie z úst svojej mamy: 
„Vieš, Renka, jej rodičia ne-
majú na ňu čas, a tak ju za-
hŕňajú všetkým, len aby jej na-
hradili, čo jej najviac chýba“. 
Od toho okamihu kniha už nie 
je iba o koníkoch, ale aj o Reni-
nom úsilí, ako jej pomôcť zme-
niť sa.
Som si istý, že H. Košková pred 
písaním knihy dôkladne pre-
študovala odborné materiály o 
živote a zo života koní. Pri fa-
bulovaní knihy sa dosť natrápi-
la, aby do nej zaradila množ-
stvo informácií o koňoch na 
Muránskej planine, hipoterapii, 
Lipiciach, mestečku pri Bled-
skom jazere v Slovinsku, od-
kiaľ pochádzajú biele koníky 
„po narodení hnedé alebo sivé, 
ktoré po dosiahnutí piateho 
roku života obelejú akoby boli 
poobliekaní v anjelských rú-
chach… Z úcty k nim zamest-

nanci žrebčína po ich príchode 
na svet zasadia lipu.“ Nezabud-
la ani na žrebčínec v Moteši-
ciach, cirkusové vystúpenie 
krasojazdkyne, trucovité cirku-
sové vystúpenia kobylky Víly, 
Veľkú pardubickú, parkúrové 

preteky a ich zákulisie. 
Čo to z nich – a veru 
veľmi zaujímavé – 
dialogizovala:
„Nuž, dievčatá, 
pod-kovy majú 
magickú silu a úči-
nok“, rozhovoril sa 
dedko Mi-lan. V 
minulosti naši pred-

kovia verili, že konské 
podkovy odháňajú 

zlých duchov a aj preto 
si ich dávali nad vchody 

do svojich príbytkov. A aj 
kone považovali za zvieratá, 
ktoré im môžu priniesť šťastie. 
Podkovy sa zhotovovali zo že-
leza a železo bolo v tých rokoch 
vzácne. Dnes sa podkovy zhoto-
vujú z hliníka, alebo aj s iných 
materiálov, pretože, železné 
podkovy sú ťažké. „Ja som sa 
dočítala v knihe o koňoch, že 
ľudia kone považovali za 
nebeské zvieratá, ktoré dokážu 
od ľudí odvrátiť nešťastie, - 
skočila do reči dedkovi Soňa“.
Málokto s slovenskej literatúre 
prenikol do hlbín konských du-
ší tak ako sa to na relatívne 
malej ploche literárneho diela 
podarilo H. Koškovej. Keby si 
jej knihu prečítal Konrad Lo-
renz, rakúsky zoológ a spoluza-
kladateľ etológie, náuky o so-
ciálnom a individuálnom sprá-
vaní sa živočíchov, za čo mu bo-
la udelená Nobelova cena, Koš-
kovej nad ponorom do psycho-
lógie koní by musel zajasať, 
nadchnúť sa, možno aj zajašiť, 
je presná a objavná, výstižná a 
očarujúca. Dedko Milan vedel, 
čo robí, keď svoju vnučku na-
priek maminým obavám, začal 
zasväcovať do tajov života 
týchto krásnych a ušľachtilých 
zvierat. 
    

Jašenie s Jašom 
( Daxe, Bratislava 2019 )

Hana Košková, rodáčka z Tuhára, dlhodobo žijúca v Lučenci, cen-
tre slovenskej časti Novohradu, sa do roku 2007 výsostne venovala 
iba písaniu poézie a sčasti prekladom básní z bulharčiny a bielo-
ruštiny. Ako poetka patrila a patrí k slovenskej básnickej elite. 

Dňa 11. 11. je Svetový deň 
veteránov. Okrem pamiatky 
na ľudí padlých vo vojnách, 
spomeňme si aj na milióny 

uhynutých ušľachtilých voj-
nových koní ...

HANA KOŠKOVÁ

...Pred vyše 20 rokmi som si v Slovenskom rozhlase vypočul rozho-
vor s básnikom Milanom Rúfusom. Redaktorka spomenula vtáči-
ky. Doteraz mi v ušiach hlaholí Rúfusova reakcia: „ Och vtáčiky! 
Tie sa Pánbožkovi vydarili.” Ja dodávam, že nielen vtáčiky, ale aj 
kone - koníky. A takto nejako rúfusovsko-pánbožkovsky to možno 
povedať aj o všetkom, čo v útlej knihe Hany Koškovej žije, chodí, 
cíti, premýšľa a túži po peknom, plnohodnotnom živote.

   – PaedDr. JÁN FEKETE – 
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Chýba vám vaša typická bez-
prostrednosť, v ostatnom ob-
dobí vás ovláda umelé kontro-
lovanie sa a akási strojenosť. 
Zmeňte to a vráťte sa k pôvod-
ným zvyklostiam. Detskosť 
vám predsa robí svet krajším, 
nehanbite sa za to a okrem to-
ho, pri vašom znamení je to 
brané ako niečo vám prirodze-
né, preto sa niet čoho obávať a 
už vôbec nie reakcií okolia. 
Rodičov potrápia maniere ra-
tolestí (pozor na konflikty s pe-
dagógmi vašich detí) a tí, ktorí 
sú bezdetní a chcú túto sféru 
riešiť, to majú zhora podčiark-
nuté pre tento týždeň plodnos-
ťou.    

Vynakladáte veľa energie tam, 
kde sa doslova stráca a vôbec 
nepadá na úrodnú pôdu. Zby-
točne sa prepínate a tým mr-
háte vlastnou silou.  Neprepí-
najte sa a už vôbec netlačte na 
veci (docielite opačný efekt). 
Silu ste dostali do vienka pri-
rodzene, preto, ako u jedného 
z mála znamení, sa u vás vy-
užíva a rozkladá prirodzene v 
závislosti od situácie, v ktorej 
sa ocitnete, preto to nemusíte 
robiť cielene. Tento týždeň na-
plno zúročíte svoje inštinkty, 
ktoré vás povedú ďaleko od 
hroziaceho problému. V práci, 
a zároveň v oblasti lásky, bu-
dete krytí akousi hmlou, ne-
bojte sa, aj tá má po tieto dni 
svoj účel.   
 

Uponáhľaná, stresujúca doba 
vás ťahá priamou cestou rov-
no ku dnu. Prišiel čas, kedy by 
ste sa mali zastaviť a chvíľu si 
oddýchnuť. Venujte sa meditá-
cii, očiste mysle, čítajte knihy, 
spravte si čas na prechádzky v 
prírode. Deficit máte aj v ob-
lasti spánku, preto si doprajte 
aj dlhšieho „šlofíka“. Psychic-
ké vypätie, ktorému ste boli v 
ostatnej dobe vystavení, sa 
podpíše aj na vašom správaní. 
Naozaj to chce ticho a žiadny 
stres. Navštívte rodinu alebo 
podniknite výlet. Užívajte si 
spoločenské podujatia, kde sa 
môžete trochu uvolniť. Niekto-
rých z vás dostihnú myšlienky 
a spomienky prepojené na mi-
nulosť.  

Dolieha na vás výbušnosť a 
nervozita, ktorú nedokážete 
kontrolovať a korigovať. Hnev 
pramení z vašej vlastnej ne-
spokojnosti a vôbec z fungova-
nia života a systému, v ktorom 
vo svojej domovine žijete. Vy-
fúknite si, tieto dni vám prine-
sú blažený pokoj vášmu rozo-
rvanému vnútru. Nebojujte s 
ním, práve naopak, prijmite 
tento pokoj a vychutnajte si ho 
plnými dúškami. K upo-
kojeniu vám dopomôže aj ob-
klopovanie sa zelenou, bielou a 
jemne ružovou farbou, ktoré 
zapôsobia na tých správnych 
miestach. V zdravotnej oblasti 
si dávajte pozor na škrabance 
a nepríjemné odreniny. 

Či chcete alebo nie, budete 
musieť odložiť vašu korunu z 
hlavy a o pomoc poprosíte svo-
jich priateľov a rodinu. Hr-
dosť vás dlhšie nepúšťala, ale 
teraz to budete brať ako niečo 
prirodzené a sami s vnútor-
ným pokojom o pomoc pop-
rosíte. Okrem priateľov a rodi-
ny vám pomôžu vaše myšlien-
ky, ktoré sa budú veľmi rýchlo 
plniť a preto by mali byť pre-
pracované do detailu, inak sa 
naplní aj to, čo nedomyslíte – 
dostanete len to, čo si budete 
pýtať. Rátajte aj s výdavkami, 
ktoré budú napojené na rieše-
nie záležitostí v súvislosti s bý-
vaním (rekonštrukcia, pokaze-
né veci, opravy).  

Nezľaknite sa svojich pocitov, 
ktoré vás po tieto dni ovládnu. 
Budete sa cítiť sami, osamelí a 
dokonca spoločnosťou (pria-
teľmi, rodinou, kolegami) vy-
tesnení kamsi na okraj. Sú to 
len vaše pocity, ktorým by ste 
nemali prepadnúť, skutočnosť 
je iná, to len vy budete mať 
tendenciu zavádzať sami seba. 
Tieto pocity sa však objavia 
opodstatnene, ich úlohou je, 
aby ste sa nebáli byť sami so 
sebou a naučili sa oceniť samo-
tu ako priestor pre seba sa-
mých, s čím máte problém, 
keďže ste dosť spoločenským a 
vášnivým znamením. Bude 
vám ponúknutý priestor (sa-
mota) pre osobnostný rast, ne-
pochopte ho nesprávne a po-
riadne naplno ho využite pre 
sebarealizáciu.  

Budete vytrhnutí zo zabe-
hnutého stereotypu, čo prijme-
te na vlastné počudovanie s 
veľkou radosťou. Osamelým 
strelcom sa otvára možnosť na 
vzťah a zahorenie v láske. Os-
tatní sa popasujú s problé-
mami vo vzťahoch a pokiaľ 
ich chcete zachrániť, musíte 
pre to niečo spraviť aj vy, nie-
len sa spoliehať na silu osudu. 
Pre vaše znamenie sa zároveň 
otvára brána pre príležitosť 
zmeniť prácu a zároveň všetky 
oblasti, v ktorých je možné sta-
ré ukončiť a začať niekde inde 
nanovo, pokiaľ to tak budete 
cítiť, využite to, a ak nie, nič sa 
nedeje – máte možnosť vybrať 
si.   

Dlhšie ste na úrovni nápaditos-
ti, kreativity a napredovania 
spali ako Šípková Ruženka. 
Pripravte sa, teraz prichádza 
zmena a vami zamáva veľká 
dávka inšpirácie. Nebojte sa a 
jednoznačne ju využite. Pri-
chádzajú vaše chvíle, kedy mô-
žete „zahviezdiť“ a upozorniť 
na svoje kvality a prednosti, 
ktoré si nik doteraz nevšímal. 
Inšpiráciu nájdete v bežnom 
živote, zjaví sa z ničoho nič a 
bude prameniť z vášho vedo-
mia, ktoré sa posilnilo prežitím 
negatívnych skúseností a zále-
žitostí. Opatrní buďte pri 
cudzích ľuďoch, otvára sa tam 
príležitosť oklamať vás vo fi-
nanciách.     

Naplňte si sen a začnite niečo 
študovať (jazyk, školenia, kur-
zy, aj samotný výber vysokej 
školy). Dlho ste to odkladali a 
teraz sa vám otvorí príležitosť 
zmeniť to. Spolu so štúdiom sa 
vám otvoria možnosti v kari-
ére, postúpite o jeden alebo 
niekoľko levelov vyššie. Tieto 
dni vám zároveň prinesú pes-
trosť a lentilkovú farebnosť. 
Okrem pozitívnych vecí sa ob-
javí aj jedna nepríjemnejšia a 
tou sa stane skutočnosť, že sa 
budete strácať v čase a tým 
budete dlhodobejšie v časovom 
sklze, preto pozor, hlavne, čo 
sa týka pracovných povinností. 
V zdravotnej oblasti sa objavia 
nepríjemnosti s hlasivkami a 
všeobecne s kŕčmi.

Neberte všetko tak vážne a 
striktne. Neobávajte sa veci 
odľahčiť ako aj samotný život, 
ktorý vám tentokrát prinesie 
malé prekvapenia, ktoré vás 
naozaj potešia. So všetkým sa 
hrajte, dajte si záležať na 
detailoch, čiže dajte dôraz na 
precíznosť, ktorá vám v ne-
skoršom období prinesie ovo-
cie. Uvoľnite sa a zároveň si 
doprajte nejaký úlet (nákup, 
stretnutie s partiou, zaspievaj-
te si s priateľmi). To, že sa vás 
niekto pokúsi dirigovať, ne-
berte príliš vážne, len sa o to 
pokúša zo svojej pasívnej pozí-
cie (pes, ktorý šteká, nehryzie) 
aby na seba upozornil/a, rad-
šej sa nad tým vnútorne pous-
mejte a neriešte to.    

Blúdite v spleti vlastných poci-
tov a toho, k čomu vás tlačí sa-
motná spoločnosť. Pokiaľ si 
neupracete sami v sebe a nepo-
chopíte, kým ste a kto ste, bu-
dete blúdiť ako legendárna 
bludička a vo vás bude naras-
tať beznádej. Tí, ktorým sa 
podarí pozrieť svetu a teda aj 
vlastnej pravde do očí, majú to 
najťažšie za sebou a môžu oča-
kávať divy. Začne sa vám 
dariť aj tam, kde ste stagnova-
li. Vo vzťahoch sa trochu kon-
trolujte, vaša nervozita bude 
viditeľná a preleje sa do slov-
nej výmeny názorov. V práci 
neodvracajte tvár od známej 
skutočnosti a prispejte k vy-
riešeniu problému.    

Bojujete s osudom a snažíte a 
byť vždy o krok vpred. Všetko, 
čo sa vám čo i len trochu nepá-
či alebo nepozdáva, sa pokúša-
te zvrátiť. Áno, je to síce fajn, 
ale pokúste sa dôverovať pri-
rodzenému vedeniu života, 
ktorý má pre vás pripravenú 
pestrú sféru. Naučte sa prijí-
mať aj tie negatívnejšie strán-
ky života – nebojujte s nimi, 
iba si urobíte ešte viac jaziev 
na duši a srdci. Popasujete sa 
aj s klebetami, ktoré sa budú 
šíriť z okruhu priateľov a blíz-
kych. Nečudujte sa tomu, sami 
ste ich trochu zavádzali, preto 
príde čas na to, aby ste to dali 
na poriadok.   

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Strelec
23 .11. − 21.12. Ryby

19 2. − 20. 3. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 
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Cieľom, o ktorom sa v okres-
nom meste hovorí už od leta 
2018, je teda návrat do vyššej 
súťaže. Kým dve predchádza-
júce sezóny boli ukončené v jej 
polovici, v tej prebiehajúcej ide 
klubu s bohatou históriou tak-
povediac o všetko. Tlak v muž-
stve necítiť, a to aj vďaka vyda-
reným jesenným výkonom, 
keď mužstvo z okresného mes-
ta zimuje na vedúcej priečke 
zaručujúcej postup. S ohlá-
senou reorganizáciou futbalo-
vých súťaží by ale do vyššej ligy 
mohlo postupovať aj druhé, 
prípadne možno aj tretie muž-
stvo konečnej tabuľky. V súčas-
nej situácii sa však na to s urči-
tosťou spoliehať nedá.
Ako hovorí A. Mesároš, hlav-
nou príčinou zlepšených výko-
nov je futbalová kvalita, ktorá 
prišla do mužstva s príchodom 
bratov Milana a Petra Nilašov-
cov či Michala Bariaka. „N. 
Havrila už nie je vpredu na 
všetko sám. Tiež sme trochu 
zmenili systém rozostavenia a 
chlapci na všetkých postoch po-
chopili, čo a ako chcem hrať. 
Pozitívom je aj tréningový pro-
ces - chlapci trénujú tvrdo, poc-
tivo, s chuťou a vo vysokých po 
počtoch,“ začal A. Mesároš. Vy-
soký počet na tréningoch je vý-
borný, no v konečnom dôsled-
ku sa na ihrisko môže postaviť 
len jedenásť hráčov a maximál-
ne päť náhradníkov. Na otáz-
ku, či nie je šírka kádra nieke-
dy aj na škodu, keď niektorí 

hráči dostávajú priestor na ih-
risku len sporadicky, kormidel-
ník Baníka odpovedal: „Ak 
mám odpovedať úprimne, tak 
áno, niekedy to je na škodu. Av-
šak široký káder je alfou a 
omegou toho, čo chceme v tejto 
sezóne dosiahnuť. Prišli karty, 
zranenia a aj súkromné záleži-
tosti. V týchto situáciách sme  
to vďaka potrebnej šírke kádra 
vedeli adekvátne zaplátať. Ke-
by nebol ten káder tak široký, 
nastali by problémy. Problém 
pre mňa ale nie je šírka kádra, 
ale udržať výkonnosť všetkých 
hráčov, aby pri zmenách v zo-
stave neklesala kvalita hry.“ 
Andrej Mesároš okrem toho v 
rozhovore pre POKROK pove-
dal aj viac o zimnom prestupo-
vom období, príprave na druhú 
polovicu sezóny i o pozícii v 
mužstve bratov Nilašovcov, 
dvoch najlepších strelcov muž-
stva. Za rozhovor dodatočne 
ďakujeme.

 Ktorý výsledok si najviac 
ceníte a naopak, o ktorom zá-
pase si myslíte, že ste mali na 
viac?
„Cením si každý trojbodový zá-
pas. Aj keď pekný zápas bol v 
Revúcej, doma s Čebovcami, s 
Jesenským a prvý polčas s Ti-
sovcom. Tiež treba povedať, že 
v Radzovciach bolo dôležité ne-
prehrať. Naopak, mrzí strata 
bodov v Tomášovciach, kde nás 
dobehli naše chyby, čiastočná 
nezohranosť a strata dôležitých 

hráčov v zostave.“
 Baníku chýbali v minulých 
rokoch góly, čo sa ale prícho-
dom bratov Nilašovcov výrazne 
zmenilo – akú pozíciu majú v 
mužstve?
„Peter je tvorca našej hry - je 
kreatívny, čo treba využiť. Sna-
žím sa mu dať čo najviac voľ-
nosti, aby využil svoje schop-
nosti. Zároveň mám pocit, že 
ho pripravovanie a strieľanie 
gólov baví. Milan v minulých 
rokoch hrával viac na defenzív-
nejšom poste, ale ja som od 
prvej minúty vedel, čo od neho 
budem chcieť. Jeho akcelerácia 
a dynamika sú fantastické ako 
pri práci s loptou, tak bez nej. 
Je zjavom, ktorý v tejto súťaži 
nenájdete. Platí uňho to isté, čo 
u Petra - evidentne ho strieľa-
nie gólov baví. Nedá mi ne-
spomenúť ich prístup k trénin-
govému procesu. Nevynechajú 
jediný tréning, nehľadajú vý-
hovorky, stále na sebe pracujú 
a sú vzorom pre mladších 
spoluhráčov.“

 V zime sa znovu otvorí pries-
tor na prestupy. Budete hľadať 
nové posily, resp. rozmýšľať 
nad zúžením kádra?
„Káder zúžiť nechcem a želám 
si, aby sme zostali na počte 20. 
Chcem sa ešte rozprávať s 
dvomi hráčmi a uvidíme, aký 
budú mať postoj k nášmu záuj-
mu.“

 Ako bude vyzerať zvyšok ro-
ka v MFK Baník 
V. Krtíš? Kedy sa 
chcete stretnúť s 
mužstvom oficiál-
ne na prvom tré-
ningu roku 2022?
„Chlapcom som 
dal voľno. Predsa, 
venujú sa futbalu 
celý rok a stále 

sme amatéri, a preto nech sa 
venujú priateľkám, rodinám, 
deťom. Poznám svoj káder a 
viem, že chlapci aj tak stále nie-
čo robia, posilňujú, hrajú 
hokej, malý futbal, bicyklujú, 
chodia behávať a športu sa ve-
nujú aj bezo mňa. Ak to dovolí 
situácia, aspoň raz do týždňa sa 
chceme ale spoločne stretávať v 
telocvični. Oficiálne začneme 
zimnú prípravu v posledný 
januárový týždeň.“

 Pri pohľade na tabuľku v 
polovici sezóny, vidíte v nej ne-
jaké prekvapenia?
„Ani nie, Radzovce potvrdili 
kvalitu kádra, trocha zaostalo 
Jesenské a čakal som vyššie po-
stavenie Hnúšte. Naopak, naz-
bieranými bodmi ma príjemne 
prekvapila Opatovská Nová 
Ves.”

 Čo musíte spraviť vy ako 
tréner, ale aj ako mužstvo pre-
to, aby ste boli v čele tabuľky aj 
v júni?
„Oddýchnuť si a nabrať čo 
najviac síl pred jarnou časťou. 
Jar bude ťažká, ale spravíme 
všetko, čo bude v našich silách, 
aby sme sa čo najlepšie pripra-
vili. Tí čo ma poznajú, vedia, že 
nič nepodcením a pôjdeme 
tvrdou prácou krok po kroku k 
vytúženému cieľu.“

Zdá sa, že futbalisti MFK Baník Veľký Krtíš majú dobre našliapnuté na cieľ, ktorý si klub vytýčil po 
príchode Andreja Mesároša na post hlavného trénera. „Na jeho dosiahnutie potrebujeme súhru viace-
rých aspektov,“ povedal A. Mesároš v rozhovore ešte v decembri 2019. V novembri 2021 to vyzerá, že 
k spomínanej súhre došlo – Baník disponuje širokým kádrom, v ktorom nechýba potrebná futbalová 
kvalita, s hráčmi sa pracuje v zdravom a férovom prostredí, klub má na svojej strane aj fanúšikov, 
rovnako tak klubu v ústrety vychádza aj Mesto Veľký Krtíš. Teraz je už len na hráčoch, aby dobré 
výkony z jesene zopakovali aj na jar. 

Tréner Baníka si cení každé víťazstvo 

► 11 výhier, 1 remíza, 1 prehra, skóre 41 : 12
► Najvyššia výhra: 7:1 s Čebovcami (5. kolo)
► Najvyššia prehra: 2:1 v Tomášovciach (2. kolo)
► Najviac odohraných minút: 1073 – P. Nilaš
► Najlepší strelec: 10 – M. Nilaš
► Najviac asistencií: 11- M. Nilaš
► Najviac žltých kariet: 3 – P. Nilaš

 Jeseň v číslach 
- ŠK, foto: Ing. JÁN GREGUŠ, red -

Mužstvo Baníka v letnom prestupovom období neopustil žiadny futbalista - 
naopak, do kádra pribudli traja kvalitní ofenzívni hráči.

ANDREJ MESÁROŠ, 
tréner MFK Baník V. Krtíš
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– 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
6

 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 

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

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: 60 000 €

 Hrušov - dva kamenné, čias-
točne zrekonštruované domy, 
elektrina, voda. Vhodné na cha-
lupu. Len spolu.         
                              Cena: 40 000 €

 Veľký Krtíš - 1-izbový zre-
konštruovaný byt, 1. NP, 
36 m2, tiché prostredie, blízko 
centra mesta. Cena : 32 900 €

 Veľký Krtíš – prenájom bytov
Dlhodobý prenájom 1-izbových
bytov zamestnaným, 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. 30 úspešných rokov 

v realitách je našou vizitkou.
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99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

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

 Ponúkam na predaj 2-iz-
bový byt, zariadený, čiastočne 
zrekonštruovaný, vo výmere 
65 m2 na Ul. Škultétyho 4 vo 
Veľkom Krtíši na I. poschodí.  
K bytu je garáž na Ul. Písec-
kej. Byt sa nachádza v blízkosti 
Kauflandu.
 0918 398 584            np – 809

 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

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

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

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

np
 –

 7
90

 0908 912 928

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

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

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

 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

 Prijímame objednávky 
na rezanú kapustu. 
Možnosť dovozu.

  

 0905 497 133 np
 –

 7
99

  Poľnohospodárstvo

   Rôzne

obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom nebytových priestorov.

Inf.: www.hnk-vk.sk  

Hontiansko-novohradská knižnica 
A. H. Škultétyho Veľký Krtíš 

np – 814 

vyhlasuje 

 0903 502 069 
   np – 813

Kúpim staré mince 
strieborné, zlaté 
alebo zbierky. 
         

 Predám plachtu  9x4 m. 
 0907 313 332              np– 803

 Preprava dodávkou súkrom-
ným osobám, náklad do 1 300 kg. 
Cena dohodou.
 0948 280 477              np - 815

 Predám trojizbový byt, 70 m2, 
na Ulici Baníckej č. 4 vo V. Krtíši. 
Bytovka je kompletne zrekon-
štruovaná, byt je v pôvodnom 
stave.
 0910 403 888              np - 816

 Dám do prenájmu voliéru pre 
psa, v kynologickom areáli vo 
V. Krtíši.
 0904 968 996              np - 817

 Hľadáme zamestnanca
 do Pizzerie ANELI 

v Dolnej Strehovej. 
Plat: 4 EUR/hod brutto 

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

 0905 358 389 np-6182

 
niekoľko 1-izbových bytov

 vo Veľkom Krtíši 
Inf. Ing. Chamula  

Dáme do prenájmu
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Výkonný výbor SFZ na zákla-
de iniciatívy prezidenta SFZ 
Jána Kováčika rozhodol na za-
čiatku novembra o podpore 
amatérskeho futbalu v rámci 
projektu Eurá z EURA. Zna-
mená to, že časť výnosu z 
účasti našej reprezentácie na 
EURO 2020 bude použitá na 
podporu modernizácie infra-
štruktúry amatérskych futba-
lových klubov vo výške 2,55 
mil. EUR.
Táto čiastka sa rozdelí podľa 
regionálneho princípu – po 
30% zo sumy získajú projekty 
v rámci ZsFZ, SsFZ, VsFZ a 
10% kluby z BFZ. Z tohto 

členenia vyplýva, že Stredo-
slovenskému futbalovému zvä-
zu prináleží čiastka 765-tisíc 
EUR. Výzva bude zverejnená 
v najbližších dňoch do 1. 12. 
2021, vrátane podmienok pre 
uchádzačov o fi-
nančný príspevok. 
„SsFZ v rámci tohto 
projektu, okrem iné-
ho v našom regióne 
hodlá podporiť aj 
skvalitnenie infra-
štruktúry potenciál-
nym účastníkom bu-
dúcej III. ligy (sku-
pina Západ – Vý-
chod pod riadením 

SFZ) tak, aby sa priblížili 
materiálno - technickým pod-
mienkam, ktoré nastavila 
Komisia pre štadióny a ihriská 
SFZ,“ uviedlo vedenie SsFZ v 
Spravodaji č. 18/2021.

Výnos z EURA poputuje aj k amatérom

-ŠK-

 
Chceme sa prostredníctvom 
Pokroku úprimne poďa-
kovať firme ĽUBOMÍR 
ŠÚTH  LITERA Veľký Kr-
tíš, ktorá sponzorsky vy-
dezinfikovala priestory Po-
šty Veľký Krtíš.   

Ilustračné foto.

 Z dôvodu zlej epidemiologic-
kej situácie sú všetky prevádzky 
Mestskej plavárne zatvorené až 
do odvolania. Rovnako tak to 
platí aj o zimnom štadióne.

 Od 8. novembra platia pre-
ventívne opatrenia aj v Hontian-
sko-novohradskej knižnici vo V. 
Krtíši, ktorá je ale naďalej otvo-
rená pre každého. Jej návštevní-

ci sa potvrdením o očkovaní, 
prekonaní alebo negatívnom 
výsledku testu preukazovať 
nemusia.

 Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny od 8. novembra zme-
nil svoje otváracie hodiny, pri-
čom klienti budú priebežne 
vybavovaní vo vestibule úra-
du. Otváracie hodiny: Po, Ut, 
Št, Pi - od 8.00 do 11.00 hod., 
St - od 13.00 do 16.00 hod.

Dôležité oznamy

Úprimne 
ďakujeme 

Na ráno 4. novembra nebude v 
dobrom spomínať majiteľ 
traktora, ktorý bol zaparkova-
ný v areáli poľnohospodárske-
ho družstva v obci Kosihovce. 
Traktor začal horieť skoro rá-
no, požiar a bol na tiesňovú lin-
ku ohlásený pred 7.00 hod. Na 
miesto smerovali ako profesi-
onálni hasiči na dvoch vozid-
lách, tak aj dvaja členovia DH-
ZO s ďalším vozidlom. Po prí-
chode k požiaru bol traktor už 
v pokročilom štádiu horenia. 
Príslušníci požiar uhasili použi-
tím dvoch vysokotlakových 
prúdov vody. Čo je príčinou 

vzniku požiaru zatiaľ nevedno, 
začalo sa s jej vyšetrovaním.

Ďalšia nehoda
 dvoch áut 
Počet dopravných nehôd v na-
šom okrese sa v ostatných 
dňoch začal zvyšovať. Ich 

príčinou bola nielen zrážka s 
lesnou zverou, ale aj nepozor-
nosť vodičov. Dá sa očakávať, 
že s prichádzajúcou zimou bu-
dú cesty zradnejšie, vodičom 
rána už teraz znepríjemňujú 
nielen nízke teploty, ale aj 
hmly. Najvyšší čas je už aj na 
prezutie letných pneumatík. K  
dopravnej nehode došlo v so-
botu 6. novembra v meste V. 
Krtíš. K nehode boli privolaní 
aj hasiči, ktorí po príchode na 
miesto zistili, že došlo k do-
pravnej nehode dvoch osob-
ných motorových vozidiel, kto-
ré tvorili prekážku v jednom 
jazdnom pruhu. V čase prícho-
du príslušníkov HaZZ bola 
jedna osoba v starostlivosti 
zdravotných záchranárov RLP. 
Príslušníci na mieste zásahu 
vykonali protipožiarne opatre-
nia, zabránili úniku prevádzko-
vých kvapalín a po zdokumen-
tovaní dopravnej nehody prí-
slušníkmi PZ očistili vozovku 
od nečistôt a odtiahli vozidlá na 
bezpečné miesto. Pri dopravnej 
nehode sa ľahko zranila jedna 
osoba.

- zdroj: 
pplk. Ing. D. DRIENOVSKÝ -

Traktor zhorel do tla

Vďační zamestnanci
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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. 

REKLAMU VYŠITÚ NA MIERU
vám ponúka

STROJOVÉ VYŠÍVANIE

Vaše logo alebo obrázok vyšijeme 
priamo na textil, napr. na tričká, 
polokošele,mikiny, bundy, 
pracovné odevy, zástery, tašky, 
vaky, uteráky, osušky a iné...

Tovar, ktorý ponúkame 
nájdete na našom e-shope 
- www.vysivanytextil.com

Máme tisíc nápadov a pre Vás vyberieme a vyšijeme ten najvhodnejší  a najkrajší. 

V prípade individuálnych požiadaviek
nás neváhajte kontaktovať:  info@vysivanytextil.com  +421 917 546 714
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