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Už niekoľko dní nočné teploty 
klesajú na bod mrazu. Pre bež-
ných ľudí to znamená možno 
len ranné škrabanie skiel na 
aute alebo len jednoduché pri-
danie teploty na radiátore. Pre 
ľudí bez domova sa však za-
čína náročné obdobie roka, po-
čas ktorého musia nájsť odpo-

veď aj na otázku, kam sa 
uchýlia na noc. V minulosti 
Mesto Veľký Krtíš poskytovalo 
ľuďom bez domova možnosť 
nočného prichýlenia na Želez-
ničnej ulici. Tieto priestory 
však už na prevádzku nocľa-
hárne neposlúžia. „Na Želez-
ničnej ulici č. 1, kde je zriadená 

nocľaháreň, momen-
tálne nie je možné tieto 
služby poskytovať z to-
ho dôvodu, že tieto 
priestory sú pravidelne 
vytápané splaškami z 
upchávajúcej sa kana-
lizácie v bytovom do-
me. Počas prevádzky 
nocľahárne boli neus-

tále problémy a priestory, kde 
prespávali bezdomovci boli vy-
tápané, rovnako tak boli prob-
lémy s elektrikou a momentál-
ne je bytový dom odpojený aj 
od kúrenia,“ hovorí asistentka 
primátora Bc. Lucia Zvarová. 
Ako pokračovala, v minulých 
rokoch tam prespávalo mini-
mum bezdomovcov. „Momen-
tálne v tejto oblasti nespolu-
pracujeme s nikým, nakoľko 
nemáme vedomosť o tom, že 
by v meste bol väčší počet bez-
domovcov, ktorí by chceli pre-
spávať v nocľahárni. Väčšina 
z tých, ktorí využívali túto 
možnosť v minulých rokoch, 
bola z okolitých obcí a miest, 
nie z Veľkého Krtíša,“ doplni-
la.                                        -ŠK-

Veľký Krtíš bez nocľahárne

V tomto období sme sa zvyčaj-
ne tešili na Katarínsky jarmok, 
na ktorom jarmočníci z celého 
Slovenska predávali remeselné 
výrobky, hračky, textil ale i 
voňavé občerstvenie. Obľúbené 
jarmoky sa však vo Veľkom 
Krtíši nekonali už takmer dva 
roky. Výnimkou nebude ani 
Katarínsky jarmok, ktorý sa 
konať nebude ani v tomto 
roku. „Vzhľadom k opatre-
niam vydaným RÚVZ by bolo 
organizovanie jarmoku organi-
začne náročné,“ vysvetlila Bc. 
Lucia Zvarová z Mestského 
úradu. Napriek tomu, Mesto by 
rado pre svojich obyvateľov 
pripravilo obľúbené  Vianočné 
trhy. V pozitívnej atmosfére, pri 
punči, varenom víne či peče-

ných gaštanoch by sme sa so 
svojimi známymi určite všetci 
veľmi radi stretli. Trhy by sa 
mali konať od 20. do 23. de-
cembra na Námestí A. H. Škul-
tétyho, pred kultúrnym do-
mom, kde by malo byť rozo-
stavených maximálne desať 
stánkov. Ak však budeme v 
tomto období v čiernej farbe 
Covid Automatu, trhy sa konať 
nebudú. Veríme však, že pri 
stánkoch s občerstvením a s vý-
robkami s vianočnou tematikou 
sa stretneme. Ak by sa vianočné 
trhy aj mohli konať, predbežne 
sa počíta s tým, že priama kon-
zumácia jedál by na nich bola 
vylúčená. Aktuálne informácie 
o trhoch včas prinesieme aj na 
stránkach našich novín, alebo 

na FB stránke POKROK-u. 
Samozrejme, pri organizovaní 
hromadných podujatí, t.j. aj 
vianočných trhov, musia byť 
splnené viaceré požiadavky (za-
bezpečenie určeného počtu osôb 
vzhľadom na vybraný režim, 
vyhradenie priestoru konania 
trhov, vstup možný iba s pre-

krytými hornými dýchacími 
cestami...). „Konkrétne pod-
mienky vstupu budú určené 
podľa aktuálnej situácie,“ dopl-
nilo vedenie Mesta. Okrem to-
ho, je pravdepodobné, že ak to 
protipandemické opatrenia do-
volia, v  jeden deň sa bude pre-
dávať aj primátorský punč.

Vianočné trhy aj vo V. Krtíši?

-ŠK-

Aj keď je Veľký Krtíš bezpeč-
ným miestom, onedlho bude eš-
te bezpečnejším. Pomôžu k to-
mu tri nové kamery, ktoré rozší-
ria monitorovací kamerový sys-
tém. „Kamerový systém bol 
zriadený Mestom Veľký Krtíš 
ako chránená dielňa ešte v roku 
2009. Monitorovací kamerový 
systém obsluhujú operátori, 
ktorí pri zistení protiprávneho 
konania toto oznamujú hliadke 
Mestskej polície,“ hovorí asis-
tentka primátora Bc. Lucia 
Zvarová. V súčasnosti monito-
ruje okresné mesto 22 kamier, 
ktoré slúžia na ochranu majet-
ku občanov a mesta, ako i na 
ochranu verejného poriadku a 
života a zdravia občanov v mes-
te. Ako pokračovala Bc. L. Zva-
rová, k rozšíreniu kamerového 
systému dochádza na základe 

vlastného rozhodnutia Mesta V. 
Krtíš a Mestskej polície, a to s 
cieľom zabezpečiť ochranu ma-
jetku mesta a ochranu verejné-
ho poriadku. Dve nové kamery 
pribudnú na mestskom cintorí-

 Mestská polícia s novými pomocníkmi

V minulom čísle sme uverejnili 
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 aj využiť ako 
vianočný darček. 
Aj v ďalších číslach našich 
novín budeme prinášať tipy na 
rôznych našich výrobcov a pro-
ducentov, ktorí vyrábajú kvalit-
né potravinárske výrobky – po-
čnúc výrobcami chleba a peči-
va, syra a syrových výrobkov, 
oleja, múky, medovníkov, trubi-
čiek, cestovín, aranžmánov a 
pod., ale samozrejme aj reme-
selníkov každého druhu. Verí-
me, že sa nám spoločne podarí 
vytvoriť najväčšiu a podrobnú 
databázu regionálnych výrob-
cov, producentov a umelcov, 
ktorí možno potrebujú našu po-
moc ako soľ. Myslime regionál-
ne, aby sa peniaze točili v okre-
se, a aby nekončili u multimili-
onárov niekde v zahraničí. Kú-
pou 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:
 hornacekova.pokrok@gmail.com 

Poznáte 
regionálnych 
producentov? 

-ŠK-

ne a tretia v novovzniknutom 
parku Nový život pri budove 
Základnej školy na Ul. J. A. 
Komenského. Cena rozšírenie 
kamerového systému je viac 
ako 8 300 EUR s DPH.

 Dve z troch  
 nových kamier  
 budú umiestnené  
 na veľkokrtíšskom cintoríne.  

Ktovie či sa budeme môcť tento rok tešiť z čarovnej atmosféry 
vianočných trhov, tak ako rodinky na fotografii z nášho 
redakčného archívu... 
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Krupina, 9. november 2021 – 
COOP Jednota Krupina za-
viedla vo svojich predajniach 
novú službu Online bločky. Od 
novembra majú zákazníci mož-
nosť vybrať si medzi tlačeným 
pokladničným dokladom alebo 
online bločkom.  
COOP Jednota Krupina spo-
trebuje ročne v 160 predajniach 
až 22 ton papiera na tlačené po-
kladničné doklady. Hlavným 
cieľom je motivovať zákazní-
kov, aby novú službu používali 
a touto cestou šetrili životné 
prostredie. Pokladničné do-
klady sa po čase a častokrát aj 
hneď po vytlačení stanú odpa-

dom, ktorý je v aktuál-
nej situácii nielenže zby-
točný, ale aj ohrozujúci. 
Touto cestou majú zá-
kazníci možnosť po-
môcť našej planéte a 
znížiť tvorbu odpadu. 
„Služba online bločky 
predstavuje nový spô-
sob ako šetriť životné 
prostredie. Napriek to-
mu, že pokladničný do-
klad sa zdá ako malý a 
neškodný kúsok pa-
piera, je to svojím spô-
sobom zbytočný odpad. 
Som rád, že máme mož-

nosť eliminovať množstvo od-
padu vo forme pokladničných 
dokladov a našli sme zaují-
mavé riešenie ako šetriť život-
né prostredie a umožniť zá-
kazníkom „odložiť si“ všetky 
bločky na jedno miesto. Verí-
me, že zákazníci budú novú 
službu používať a spoločne 
znížime tvorbu odpadu z na-
šich predajní,“ hovorí Jozef 
Vahančík, predseda predsta-
venstva COOP Jednota Krupi-
na. 
Nová služba Online bločky je 
dostupná vo všetkých predaj-
niach COOP Jednota Krupina 
a môžu ju používať všetci zá-

kazníci, ktorí sú držitelia 
nákupnej karty COOP Jed-
nota. Nová služba a jej používa-
nie sú veľmi jednoduché. Zá-
kazník sa pri nákupe preukáže 
nákupnou kartou a pri platbe 
má možnosť vybrať si medzi 
tlačeným pokladničným do-
kladom alebo online bločkom. 
Online bloček sa automaticky 
zaeviduje na web www.co-
opka.sk a zákazník si ho môže 
rýchlo vyhľadať v sekcii Bloč-
ky, kde stačí zadať číslo nákup-
nej karty a všetky online bločky 
sa zobrazia na jednom mieste.  
Výhodou online bločkov je naj-
mä znižovanie tvorby odpadu a 
šetrenie životného prostredia. 

Nová služba však šetrí aj čas 
zákazníkov a urýchľuje celý 
proces vybavenia pri pokladni. 
V neposlednom rade majú zá-
kazníci všetky bločky na jed-
nom mieste a nemusia sa báť, 
že ich stratia, poprípade že vy-
blednú. 

PROFIL SPOLOČNOSTI 
COOP Jednota Krupina, SD je 
najväčšie regionálne spotrebné 
družstvo, ktoré prevádzkuje 
160 predajní v 11 okresoch a 4 
krajoch Slovenska. Predajne sú 
situované najmä na strednom 
Slovensku od malých obcí s pár 
stovkami obyvateľov až po 
krajské mesto Banská Bystrica. 

COOP Jednota Krupina spustila novú službu Online bločky 

Intervenčný tím Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej repu-
bliky (IT MZSR) v spolupráci so 
Záchrannou zdravotnou službou 
SR (ZZS SR), príspevkovou or-
ganizáciou Zdravé regióny (ZR), 
mimovládnymi organizáciami a 
samosprávami organizuje 
NÍZKOPRAHOVÉ MOBILNÉ 
OČKOVANIE PROTI COVID-
19. Očkovanie sa  uskutoční dňa 
3. 12. 2021 v čase od 10.00 do 
13.00 hod. na adrese Biokúpalis-
ko Krtko, A. H. Škultétyho 1169 
Veľký Krtíš. Očkovacie miesto 
bude pri hlavnom vchode Biokú-
paliska. Očkovanie je pre: 
* Osoby, ktoré boli dňa 2. 11. 
2021 očkované prvou dávkou va-
kcíny Pfizer, 
* tých, ktorí majú záujem o I., II. 
a III. dávku Pfizer alebo  o oč-
kovanie jednodávkovou vakcí-
nou Johnson and Johnson,
* neregistrované osoby s regis-
tráciou na mieste do vyčerpania 
zásob dávok očkovacej 
látky.
Na očkovanie sa môžete regis-
trovať 22. 11. 2021 na telefón-
nom čísle  0915 88 97 96. 

Sociálna poisťovňa už v ostatných dňoch 
začala vyplácať 13. dôchodok. Prví dô-
chodcovia ho dostali už na začiatku no-
vembra. Ide o poberateľov starobného, 
predčasného starobného, invalidného dô-
chodku, ako aj o poberateľov všetkých 
pozostalostných dôchodkov – vdovských, 
vdoveckých a sirotských. Spolu 13. dô-
chodok dostane približne 1 418 000 dô-
chodcov.
Sociálna poisťovňa automaticky posúdi 
nárok na 13. dôchodok, určí jeho výšku a 
vyplatí ho v novembrovom termíne, v 
ktorom dôchodca dostáva pravidelný 
mesačný dôchodok. O 13. dôchodok teda 
nie je potrebné žiadať. Jeho maximálna 
suma v roku 2021 predstavuje 300 eur. 
Dostanú ju tí poberatelia, ktorých dôcho-
dok mesačne nepresahuje 218,06 eura. 
Tým dôchodcom, ktorí majú dôchodok v 
rozpätí od 218,07 eura do 912,50 eura 
mesačne, sa bude 13. dôchodok znižovať 
až do minimálnej sumy 50,01 eura. Naj-
nižší 13. dôchodok v sume 50 eur dostanú 
poberatelia dôchodkov, ktorí poberajú 
dôchodok v sume vyššej ako 912,50 eur 
mesačne.
Na zistenie presnej sumy 13. dôchodku je 
možné využiť kalkulačku, ktorú Sociálna 
poisťovňa zverejnila na svojej webovej 
stránke.                                          -red-

Trinásty dôchodok 
sa už vypláca 

Do okresu opäť 
príde očkovací tím

Predsedníčka Miestneho spol-
ku Slovenského Červeného 
kríža vo Veľkom Krtíši ozna-
muje, že mobilné  odbery  krvi 
sa z dôvodu zhoršujúcej sa 
pandemickej situácie v našom 
okrese 
 NEBUDÚ KONAŤ.  
Oznam o pozastavení výjazdo-
vého mobilného odberu krvi 
nám bol nahlásený z Národnej 
transfúznej služby SR v Ban-
skej Bystrici, nakoľko sa všetci 
musíme riadiť covid auto-
matom a covid mapou, plat-
nou od 8. novembra 2021, keďže okres Veľký Krtíš je 
už ,,čierny“.  Mobilné odbery krvi sú až do konca roka 
pozastavené.  

Ak  ale  chcete  darovať  krv ? Môžete                                                                                                        
 Darcovia, ktorí chcú darovať svoju krv  v NTS SR v B. 
Bystrici, môžu tak urobiť a pomôcť tým, ktorí ju po-
trebujú. Stačí zavolať na tel. č.:  0908 991 461, kde sa 
dá objednať na odber krv na určitý čas. 
Za pochopenie ďakuje a veľa zdravia všetkým praje 
Jaroslava Ubrankovičová, predsedníčka Miestneho 
spolku Slovenského Červeného kríža vo Veľkom Krtíši

Miestny spolok  Slovenského Červeného kríža, 
J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

         

 DOBROVOĽNÍ  DARCOVIA  KRVI - POZOR
OZNAM  o zrušení odberu 

JAROSLAVA
UBRANKOVIČOVÁ

Jednou z novo-
otvorených pre-
dajní COOP 
Jednota Krupi-
na v tomto roku  
bola aj predajňa 
v OC Kocka vo 
Veľkom Krtíši, 
z čoho je aj táto 
fotografia.  
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Cieľom projektu je rozšíriť a 
zvýšiť úroveň cezhraničnej in-
štitucionálnej spolupráce medzi 
dvoma nemocnicami v pri-
hraničnom území, a to v mes-
tách na Slovensku vo Veľkom 
Krtíši a Maďarsku v Balassa-
gyarmat. Na tento účel obe ne-
mocnice vytvoria spoločný kon-
zultačný, diagnostický a terape-
utický mechanizmus s cieľom 
znížiť a primerane a účinne 
predchádzať šíreniu kardiovas-
kulárnych a cerebrovaskulár-
nych ochorení medzi miestnym 
obyvateľstvom a zároveň za-
bezpečiť účinnú a v čo najkrat-
šom čase poskytnutú lekársku 
intervenciu pacientom, ktorí 
potrebujú akútnu starostlivosť. 
Podľa údajov WHO patria 
kardiovaskulárne ochorenia k 

hlavným príčinám úmrtí osôb 
na celom svete a ročne na ne zo-
mrie 17,9 milióna ľudí, čo pred-
stavuje 31 % celosvetovej úmr-
tnosti. Medzi tieto ochorenia 
patrí ischemická choroba srdca 
a cievne ochorenia mozgu, kto-
ré spolu predstavujú 85 % 
úmrtí na kardiovaskulárne 
ochorenia, pričom takmer tre-
tina týchto úmrtí nastáva pred 
sedemdesiatym rokom života. 
Rizikové faktory týchto ochore-
ní sú spoločné pre všetky člen-
ské štáty EÚ a postihujú obyva-
teľov tak Maďarska ako aj Slo-
venska. 
Vďaka projektu bude poskyt-
nutá zdravotná pomoc pacien-
tom prostredníctvom najmo-
dernejšieho zdravotníckeho vy-
bavenia pre kardiologickú a ne-

urologickú diagnostiku a liečbu 
v obidvoch – slovenskej i ma-
ďarskej nemocnici. V obidvoch 
nemocniciach sa budú im-
plementovať miestne protokoly 
a nové postupy pre pacientov a 
to konkrétne v SK: kardiologic-
ká miestna zložka a HU: neuro-
logická miestna zložka. Uve-
dené protokoly budú  vyvinuté 
v rámci cezhraničnej zdravot-
níckej spolupráce a  synchroni-
zované a následne finalizované 
slovenskými a maďarskými od-
borníkmi zapojenými do pro-
jektu. 
Odborný materiál sa zosúladí v 
rámci  cezhraničných odbor-
ných workshopov, čo pomôže 
vybudovať, implementovať a 
spoločne prevádzkovať nové 
mechanizmy a postupne zdie-
ľať odborné poznatky.  

Zakúpené zdravotnícke vyba-
venie nielenže zvýši kapacitu 
nemocníc, ale umožní aj rých-
lejšiu diagnostiku, umožní rý-
chlu reakciu na liečbu, skráti 
časy odoslania /priechodnosti 
pacientov a skráti čakaciu dobu 
na vyšetrenie. Nové kardiolo-
gické a neurologické postupy a 
skúsenosti získané v rámci pro-
jektu budú tvoriť základ pre 
vzájomnú výmenu poznatkov 
medzi nemocnicami.  
V rámci projektu slovenskí 
experti pripravia kardiologickú 
kapitolu, legislatívnych odporú-
čaní pre neodkladnú starostli-
vosť a maďarskí experti budú 

zodpovední za vypracovanie 
neurologickej kapitoly a  odpo-
rúčaní. Výsledná biela kniha 
bude zaslaná vnútroštátnym 
rozhodovacím orgánom na 
ďalšie použitie. 
Zámerom projektu je optimali-
zácia kapacít v cezhraničnom 
meradle prostredníctvom roz-
voja kardiologického a neurolo-
gického odborného zdravotníc-
keho potenciálu, ktorý je v 
súčasnosti izolovaný na oboch 
stranách hranice.  
Optimalizácia bude mať v 
krátkodobom horizonte viacero 
výhod, pričom významný po-
diel budú mať koncoví užívate-
lia, obyvatelia – pacienti - v po-
hraničnom regióne, a to najmä 
zlepšením prístupu ku zdravot-
níckej starostlivosti a zvýšením 
jej kvality a rýchlosti. Poten-
ciálni pacienti získajú šancu na 
prežitie v zdraví čo najdlhšieho 
obdobia svojho života  a v prí-
pade akútnej starostlivosti je 
veľká a reálna šanca na zách-

ranu životov, čím sa zníži súčas-
ná úmrtnosť. Z inštitucionálne-
ho hľadiska realizácia projektu 
zabezpečí zdieľanie kapacít, 
pričom dôjde k jej optimalizá-
cii, k efektívnejšiemu využíva-
niu finančných prostriedkov v 
oblasti poskytovania zdravot-
nej starostlivosti, ako aj k raci-
onálnejšiemu využívaniu do-
stupných zdrojov, k čomu pris-
pieva aj relatívne krátka vzdia-
lenosť medzi týmito nemoc-
nicami – približne 20 km. 
 
Termín realizácie projektu:  
1.januára 2021  - 31. decembra 
2021 
 

 

Medzinárodná spolupráca nemocníc 
znamená šancu na záchranu životov 

01.01.2021  - 31.12.2021  
Celkový rozpočet projektu: 399 995,40 EUR 
Z toho ERDF  339 996,09 EUR 
Rozpočet VšNP 173 700,00 EUR 
Z toho ERDF (85%) 147 645,00  EUR 
- národné spolufinancovanie (10%) 17 370,00 EUR 
- vlastné zdroje (5%) 8 685 EUR 

Ďalšie informácie o programe sú dostupné: www.skhu.eu 

Mgr. MÁRIA LŐRINCZ
manažérka projektu, rrapoiplie@rrapoiplie.sk

Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

Zakúpené zdravotnícke vybavenie 
nielenže zvýši kapacitu nemocníc, 
ale umožní aj rýchlejšiu diagnostiku.

          

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., vo Veľkom Krtíši.

VšNsP, n. o.
Nemocničná 1 

Veľký Krtíš
www.skhu.eu

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., vo Veľkom Krtíši v spolu-
práci s maďarským partnerom Országos Kórházi Főigazgatóság 
(Národné generálne riaditeľstvo nemocníc Maďarska) realizuje ce-
zhraničný projekt s názvom „Slovensko-maďarská cezhraničná 
spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi nemocnicami 
vo Veľkom  Krtíši a v meste Balassagyarmat“  (krátky názov: 
#CrossCoop, kód projektu: SKHU/1902/4.1/111) podporený Prog-
ramom spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko.  Projekt je 
zameraný na inštitucionálnu spoluprácu v oblasti zdravotníctva 
medzi prihraničnými nemocnicami vo Veľkom Krtíši a v meste 
Balassagyarmat (HU). 
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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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Pre vás sa stane po tieto dni veľ-
mi dôležitým a priam zlatým 
pravidlom fakt, aby ste sa ne-
miešali do problémov iných a to 
hlavne vtedy, ak nie ste o radu 
alebo názor niekým priamo vy-
zvaní. Spôsobili by ste ľuďom, 
ktorí svoje problémy zvládajú, 
naozaj poriadne komplikácie a 
to dokonca aj nevedomky. Vo 
vás bude po tieto dni vykúkať 
akási zlomyseľnosť a budete 
mať pocit, že všeobecná spra-
vodlivosť neexistuje a to len 
vďaka tomu, že nie ste tam, kde 
by ste chceli byť. Zamyslite sa 
nad tým, prečo je tomu tak, nie 
je to náhodou spôsobené netr-
pezlivosťou a prílišným tlače-
ním na pílu, až vynútením si 
všetkého? Stále platí to, čo mi-
nulý týždeň – upokojte sa a po-
čúvajte svoje srdce, to vás pove-
die správnou cestou. 
 

Smútok vás ovládne vďaka 
akejsi sebaanalýze, z ktorej ne-
budete príliš nadšení. Aj keď 
zamyslenie sa nad vlastnými 
hranicami by neuškodilo, ne-
chajte to tak a veciam doprajte 
plynulý chod. Namiesto akéhosi 
vnútorného týrania sa zameraj-
te svoju pozornosť na vzdeláva-
nie všetkého druhu a typu. Od-
vrátite tak pozornosť od emócií, 
ktoré budú vami lomcovať a 
pozitívny charakter teda naozaj 
nebudú mať. Venujte sa o niečo 
viac záležitostiam, ktoré vás 
bavia, napĺňajú a robia vám ra-
dosť. Ku koncu týždňa sa vám 
uľaví a veľa vecí rozlúsknete, čo 
so sebou prinesie  úsmev a aj 
prísľub lepších časov.   

Do sveta dospelých „nepatria“ 
detské maniere ani vlastnosti, 
ale vy a zástupcovia všetkých 
blížencov si to výnimočne po 
tieto dni dovoliť môžu, ba 
priam musia. Vďaka priam 
detským postojom, hrám i iné-
mu vnímaniu, sa posunú do 
sfér, o ktorých netušili, čiže 
uvidia svet z iného uhla, z uhla, 
ktorý bol pred nimi, ale aj pred 
všetkými „dospelákmi“ ukrytý. 
Využiť tieto veci (ktoré uvidia a 
zistia z tejto detskej pozície) po-
tom môžu vo svoj prospech v 
oblasti práce, kreativity, napre-
dovania a dokonca aj v samot-
ných vzťahoch. Vzácnu radu, 
ceny zlata, vám dá starší muž, 
nechajte si ju v zálohe.  

Tento týždeň bude pre vás 
znamenať mierne komplikácie 
ako v osobnom, tak aj v profes-
nom živote. Vaše ego preto bu-
de oslabené. Priebežne ste nie-
ktoré veci vyriešili a niektoré 
stále spracovávate. Pre vás bu-
de platiť akési utiahnutie sa do 
úzadia a to na úrovni duchov-
nej aj fyzickej. Nie je na tom 
nič zlé a žiadne dôsledky to ani 
mať nebude, len počúvate svoj 
rozum a racionálnu rozvahu, 
ktorou je vaše znamenie známe 
a všetko bude v poriadku. Mali  
by ste si trochu prehodnotiť na-
sadenie v práci. To, že trávite 
tak veľa času pri práci nie je  
ideálne, práve naopak, mali by 
ste venovať čas aj svojej rodine 
a, ktorá pre vás znamená bez-
pečný prístav, na čo občas pre 
prácu zabúdate.   
  

Nabehli ste na nejaký nový štýl 
a systém osobného fungovania, 
zatiaľ sa ho držte a v žiadnom 
prípade neodbočujte, vďaka 
nemu ustojíte aj menšie búrky, 
ktoré sa priamo rútia smerom 
k vám. Jedna z búrok sa k vám 
priam dovalí vo forme sťažnos-
tí, ale aj s tým si budete vedieť 
ľahko poradiť, viac sa však za-
potíte v súkromnom živote (ro-
dina, partnerstvá, súrodenecké, 
priateľské vzťahy). Nezmarte 
svojimi manierami niečo, čo 
funguje a čo má skvelý súlad 
vašej povahy s povahami ľudí, 
ktorých sa to bude týkať. 
Akceptujte názory iných ľudí 
napriek tomu, že nekorešpon-
dujú s tými vašimi.     

Vytráca sa z vás všetok na-
hromadený entuziazmus a opti-
mizmus, neprepadnite smútku 
alebo až depresii, je to spôsobe-
né počasím a jeho vplyvmi, pre-
to hlavu hore a pokúste sa nála-
du zlepšiť po svojom. S týmto 
týždňom odíde aj všetko neprí-
jemné. V rodinnom kruhu oča-
kávajte príjemné zmeny, kto-
rých budete súčasťou. Vo vzťa-
hoch sa príliš nezahrávajte s 
citmi iných, aj keď je to mys-
lené len ako doťahovanie, ne-
museli by ste byť pochopení 
správne a v tomto smere majte 
pod kontrolou aj svoj miestami 
zvláštny humor. Výzvou pre 
vás bude aj ponuka na spolu-
prácu, snažte sa o tom zistiť čo 
najviac.

Svojmu zdraviu by ste mali ve-
novať viac pozornosti. Zdra-
votné problémy a symptómy sa 
stále viac predierajú na povrch 
a nepotlačíte ich ani bežnými 
liekmi, preto si spravte čas na 
všetky potrebné vyšetrenia a to 
aj v prípade, že sa jedná o bež-
né prechladnutie. Nič, a to ani 
práca, vám nestojí za to, aby 
ste sa priam zodrali pri problé-
moch, ktoré povyskakujú. Pár 
dní oddychu a liečby to napraví 
a vy sa budete môcť o to skôr 
zaradiť späť do kolobehu po-
vinností. Popri tom sa nedajte 
zastrašiť silnejšími súpermi 
(hlavne, čo sa týka výrečnosti) 
a to na akomkoľvek poli, vy-
trvajte a nevzdávajte sa.

 Celý týždeň by sa pre vás mal 
niesť v duchu vašej rodiny. Tre-
ba jej venovať viac času, ener-
gie a pozornosti. Túto sféru ste 
v poslednom čase viac zanedbá-
vali, tak je čas na nápravu. 
Najväčší deficit vašej fyzickej a 
duchovnej neprítomnosti (keď 
ste prítomní osobne, ulietavate 
pre zmenu myšlienkami a hla-
vou) pociťujú to vaše deti a 
partner/ka. Obnovte staré zvy-
ky, vytvorte pre nich príjemný 
večer, zahrajte si hru, pozrite si 
spoločne film. Rodinné puto, 
ktoré sa vďaka tomu zocelí, 
ako aj jeho sila, vám na oplát-
ku pomôže, keď to budete naj-
viac v nejakej slabej chvíli po-
trebovať. V oblasti šťasteny je 
možná výhra, aj keď nie veľká, 
ale určite poteší.    

Nemôžete vedieť všetko a 
hneď, aj keď niekedy po tom 
túžite. No niektoré veci musia 
zostať pod rúškom tajomna, 
inak by ste nemali byť čím 
prekvapovaní. Vaše znamenie 
však v skutočnosti čaká odha-
lenie nepoznaného a naozaj sa 
vaše priania stanú na čas vypo-
čuté a preto budete vidieť aj 
tam, kde vám to doposiaľ nebo-
lo umožnené. Vychutnajte si 
to, ale zároveň tieto situácie 
nezneužívajte. Niekto veľmi 
blízky sa vám zverí s tajom-
stvom, vypočujte ho a pokúste 
sa mu čo najlepšie poradiť 
alebo podporiť ho. Celý týž-
deň sa pre vás bude niesť v 
znamení tajomstiev, niektoré 
odhalíte, iné ostanú ešte ne-
vyriešené.

Tento týždeň bude ako slnko na 
nezamračenej oblohe nad čis-
tým a tichým morom. Presvetlí-
te a vyriešite každý jeden prob-
lém a nedorozumenie. Hviezdy 
sú vám naklonené a preto máte 
všetky možnosti na sebarealizá-
ciu, rast, financie a lásku otvo-
rené. Intuícia vám bude fungo-
vať ako švajčiarske hodinky, 
preto u vás ľudia nepochodia 
so žiadnym klamstvom ani za-
vádzaním, všetko nekalé ľahko 
a rýchlo prekuknete. Jednodu-
cho povedané, využite to. Pozor 
len na sychravé jesenné poča-
sie, aby ste tohtotýždňovú 
priazeň osudu nepremárnili 
ležaním v posteli.   

Kríž sa dá brať dvoma spôsob-
mi – tým prvým je symbol 
viery, nádeje, ktorej nikdy nie 
je dosť a druhým je jednoznač-
né vyjadrenie toho, že si na 
vlastných pleciach nesieme ten 
svoj kríž, teda starosti, problé-
my. A vy ste si ich naložili 
statočne, preto by ste sa im 
mali postaviť čelom a pomaly s 
nimi bojovať a vysporiadavať 
sa, aby ste sa stále viac a viac 
narovnávali a pocítili ľahkosť 
svojho bytia. Karta kríž vám 
ukazuje, aby ste verili a záro-
veň ťažkosti priebežne riešili, 
aby vás nedobehli v nabalenom 
množstve, čo bude potom ešte 
ťažšie. Zároveň sa vám po tieto 
dni bude dariť v sfére duchov-
na a sociálneho myslenia i ko-
nania.    

Ideálny čas na rozfúkanie cito-
vej pahreby, ktorá zostala po 
silnom, krásnom, zmyselnom a 
dlhodobom vzťahu. Muži by 
mali oprášiť v sebe pravého 
gentlemana, ktorý svoju vyvo-
lenú dobíja a dvorí jej. Ženy by 
pre zmenu mali zo seba vytiah-
nuť zmyselnosť „ženského 
vampa“, máte to v sebe, len si 
to stačí pripomenúť. Okoreňte 
svoj vzťah a nedajte dôvod 
partnerovi na sťažnosti, ani na 
otázky, prečo to nefunguje. 
Osamelí majú možnosť zažiť 
horúci, aj keď len krátkodobý 
flirt. Ak ste s týmto faktom 
stotožnení, tak si to doprajte, 
ale ak to má spôsobiť vašu cito-
vú „paseku“, počkajte si na nie-
čo perspektívnejšie. 

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. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 
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P o n u k a  
s l u ž i e b

 Preprava dodávkou 
súkromným osobám, 
náklad do 1 300 kg. 

Cena dohodou. 
   

np – 815 0948 280 477

  Zberateľstvo

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
29

2

Kúpim staré mince 
strieborné, zlaté 
alebo zbierky. 
          0903 502 069 

   np – 813

   Drevo pelety

np – 255

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

  Predaj palivového 
       dreva aj s dovozom.
 

np – 823
 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

8
5

 

 0905 136 419

Ponúkam na predaj

   Predám 
štiepané palivové 
drevo napílené 
na klátiky. 
Cena 1 prm 60 € s dovozom. 
 0902 298 511  np – 825

 0905 256 428      np - 8251

 Predám 
palivové drevo
aj s dovozom

np
 –

 8
24

 0905 790 110  

Ponúkame 

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

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

 Predám záhradku 400 m2.
 0905 958 804            np– 669 

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

 Predám 3 – izbový byt, 70 
m2 na Ul. Baníckej č 4 vo V. 
Krtíši. Bytovka kompletne zre-
konštruová, byt je v pôvodnom 
stave. 
 0910 403 888            np – 816

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

 0902 298 511

np - 8252

Burza práce

Nehnuteľnosti

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

 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

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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 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

 Predám 3 – izbový byt, 70 
m2 na Ul. Baníckej č 4 vo V. 
Krtíši. Bytovka kompletne zre-
konštruovaná, byt je v pôvod-
nom stave. 
 0910 403 888              np – 816

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

  Auto - moto

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

  Predám vlečku. 
 0907 313 332           np – 822

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

 Predám šteniatka Yorkshi-
rov, čipované a očkované, od-
červené.
 0915 745 132            np – 806

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

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

Chovateľstvo

  Poľnohospodárstvo

 Prijímame objednávky 
na rezanú kapustu. 
Možnosť dovozu.

  

 0905 497 133 np
 –

 79
9

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. 

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

 Predám strešnú krytinu.
 0907 313 332              np – 820

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

 Hľadám pani na občasnú 
výpomoc v domácnosti. Nechať 
SMS.
 0951 772 049              np – 759

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

Stavebný materál

   Rôzne

 Prijímam objednávky na 
rezanú aj hlávkovú kapustu, 
konzumné zemiaky na zimné 
uskladnenie a cibuľu 
– možnosť  dovozu. 

 0907 317 220 np
 –

 81
8

 Predám peterky a medomed. 
 0907 313 332              np – 821

 Predám pánske rifle LEE, 
ZARA, GUESS - veľkosť 32/32 
a modrú športovú mikinu 
JAKO (veľ. M). Ceny dohodou. 
 0905 186 139              np - 826

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

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

Dolinka 241

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

np-770

Kvalitne a trpezlivo 
doučím 

vaše dieťa všetko, 
okrem matematiky.  

  

np
- 8

07

 0910 664 145  

np
 - 4

12

 0908 962 716 

    Predám 435 litrové 
    akvárium s filtrom 
       a podstavcom. 
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Za slabším úvodom, keď v pr-
vých štyroch zápasoch „sokolí-
ci“ so skóre 5:19 nezískali ani 
bod, je podľa neho náročné 
rozlosovanie - nováčik si v úvo-
de súťaže meral sily postupne s 
Revúcou, Jesenským, Radzov-
cami a V. Krtíšom. „S týmito 
súpermi z prvej päťky sa body 
zbierajú ťažko. Ale práve skú-
senosti z týchto zápasov nám 
pomohli v nasledujúcich 
kolách, keď pri nás pri zbiera-
ní bodov možno stálo aj to fut-
balové šťastie,“ povedal nám 
R. Račko. Ako pokračoval, 
jednoznačným cieľom jeho 
mužstva je hrať v V. lige aj v 
sezóne 2022/2023. „Cieľom pre 
túto sezónu bolo hlavne to, aby 
mužstvo zotrvalo v V. lige, na-
koľko mnoho nováčikov nez-
vláda prvú sezónu, keď ich 
demotivujú negatívne výsledky 
a strácajú chuť do futbalu. Na-
šich nazbieraných 13 bodov je 
viac než uspokojivých a verím, 
že jarná časť bude úspešnejšia 
a budeme vzbudzovať u súpe-
rov rešpekt,“ pokračuje tréner 
„sokolíkov“. V rozhovore nám 
odpovedal aj na otázky o 
prípadných zimných posilách, 
tvrdom zápase v Buzitke i o 
tom, ako môže jeho mužstvo 
zlepšiť svoje výkony na jar. Za 
rozhovor mu ďakujeme.

 Ako hodnotíte šírku kádra a 
letné zmeny v ňom? Ako sa ká-
der zmenil oproti minulej sezó-
ne?
„Káder by bolo ešte vhodné do-
plniť, nakoľko počas sezóny 
prišli mnohé zranenia, ktoré 
spôsobili výpadky niektorých 
hráčov, čo bolo v niekoľkých 
zápasoch aj cítiť. Jadro kádra 
oproti minulej sezóne, v ktorej 
sme postúpili, sa nezmenilo, len 
sme doplnili niektoré posty. Sa-
mozrejme, najväčšou stratou je 
legenda slovenského futbalu R. 
Semeník, na ktorého stopérsky 
post trvalo nejakú chvíľku 
nájsť adekvátnu náhradu.“

 Ktorý výsledok si najviac 
ceníte a naopak, o ktorom zá-
pase si myslíte, že ste mali na 
viac?
„Najviac si cením výsledok, 
ktorý sme dosiahli v Buzitke - 
vyhrali sme tam aj napriek roz-
hodcom. Súper hral neskutoč-
ne zákerne a nebezpečne, v nie-
ktorých prípadoch ani nepoze-
rali na loptu a šlo o zdravie 
hráčov. Okrem toho, ako som 
povedal, rozhodca nezvládol 
zápas. Naopak, mrzia niektoré 
zápasy, ako napr. v Tisovci ale-
bo aj s Tomášovcami, v ktorých 
sme mali na viac a prípadné 
získané body by nás posunuli 
na úplne iné miesto v tabuľke.“

 Pri pohľade na tabuľku a 
najmä skóre vidieť, že ste mali 
problém najmä s vysokým poč-
tom inkasovaných gólov – ako 
si to vysvetľujete a čo treba v 
tomto smere na jar zmeniť?
„Vysoký počet inkasovaných 
gólov pripisujem hlavne neskú-
senosti hráčov, a tiež aj psychi-
ke, nakoľko sme schopní inka-
sovať aj 3-4 góly za 10-15 mi-
nút napriek tomu, že do toho 
momentu sme vyrovnaným sú-
perom. Čiže budeme musieť 
hlavne zapracovať na tejto 
stránke mužstva a pripraviť sa 
lepšie aj po kondičnej stránke.“

 V zime sa znovu otvorí pries-
tor na prestupy. Budete hľadať 
nové posily, resp. rozmýšľať 
nad posilnením kádra?
„Sú rôzne špekulácie o mož-
ných prestupoch, ale je to ešte v 
štádiu riešenia, čiže sa k tomu 
bližšie vyjadriť neviem. Jedno 
je ale isté - rozšíriť káder bude 
treba, nakoľko sezóna je dlhá a 
nechceme, aby zranenia ov-
plyvnili naše výsledky.“

 Ako bude vyzerať zvyšok 
kalendárneho roka v TJ Sokol?
„Po poslednom zápase sme si 
dali dva týždne pauzu na rege-
neráciu a do konca roka by 
sme sa mali stretávať jeden-
krát do týždňa na ihrisku (v te-

locvični). Samozrejme, 
ak nám to dané opatre-
nia dovolia. Následne 
budú sviatky, Nový rok 
a potom by mala začať 
zimná príprava na no-
vú sezónu.“

 Vidíte pri pohľade 
na tabuľku nejaké pre-
kvapenia?
„Milým prekvapením 
sú Tomášovce, nakoľko 
si myslím, že ťažké zá-
pasy zvládli veľmi 

dobre a nachádzajú sa na na-
ozaj vynikajúcom mieste.“

 Čo musíte spraviť vy ako 
tréner, ale aj ako mužstvo pre-
to, aby ste boli v tabuľke vyššie, 
resp. aby ste neklesli?
„Ja si myslím, že ako tréner 
musím len vytrvať vo svojej 
práci, nakoľko sa pomaly, ale 
isto, prejavujú veci, ktoré rieši-
me na tréningoch alebo zápa-
soch. Budem sa snažiť zlepšo-
vať tréningový proces od zápa-
su k zápasu, aby sa nám naša 
práca odzrkadlila aj na výsled-
koch. Mám mladé perspektív-
ne mužstvo, ktoré má potenciál 
hrať niekoľko rokov spolu bez 
výraznejšej obmeny.“

Výborný prístup 
Tréner R. Račko oceňuje prí-
kladný prístup vedenia klubu i 
samotných hráčov k tomu, ako 
pristúpili k povinnostiam sú-
visiacim s účinkovaním v V. li-
ge. „Prístup hráčov a vedenia 
klubu, od tréningového procesu 
až po zápasy a organizáciu po-
trebných záležitostí, je na vyso-
kej úrovni. Chlapcom z muž-
stva by som sa tiež chcel poďa-
kovať aj za to, ako ma ako 
mladého trénera medzi seba 
prijali medzi seba, veď mnohí 
hráči sú starší ako ja. Pevne ve-
rím, že nám táto pandémia 
znova nepreruší plány a bude-
me môcť baviť ľudí futbalom.“

Historický postup do V. ligy bol pre futbalistov TJ Sokol Opatovská Nová Ves dôvo-
dom na veľkú radosť. Pred sezónou 2021/2022, ktorú odštartovali pohárovým zápa-
som s treťoligovým Lučencom, klub opustil ligový kanonier Robert Semeník. Okrem 
toho však mladý káder zostal pokope, no hráči a vedenie klubu vedeli, že rozdiel me-
dzi okresnou súťažou a V. ligou je pomerne vysoký. Ligové skúsenosti obľúbeného 
kanoniera mužstvu z O. N. Vsi v krajskej súťaži chýbajú, no so ziskom trinástich bodov 
je tréner mužstva René Račko v polovici sezóny spokojný. 

RENÉ RAČKO, 
tréner TJ SOKOL O. N. Ves.

►Štatistiky: 4 výhry, 1 remíza, 8 prehier, skóre 22 : 39
►Najvyššia výhra: 5 : 1 v Balogu nad Ipľom (5. kolo)
►Najvyššia prehra: 1 : 6 s Baníkom V. Krtíš (4. kolo)
►Najlepší strelci: 3 góly - Š. Mihálik, N. Višniar, 
M. Horváth, E. Krupčiak
►Najviac žltých kariet: 4 - Š. Mihálik
►Najviac odohraných minút: 1181 - Š. Mihálik

Mladý káder na jeseň zbieral skúsenosti 

V Opatovskej Novej Vsi sa vytvorila výborná partia. Mužstvo vedie kapitán 
Štefan Mihálik (dole vpravo), ktorý je zároveň najlepším strelcom mužstva. 

-ŠK, foto: archív RR-

Jeseň v číslach 
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