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Elektro Zolo s.r.o.
Nemocničná 8
990 01 Veľký Krtíš

Email: elektrozolo@elektrozolo.sk
            eshop@elektrozolo.sk

Otváracie hodiny
Pondelok: 8.00 - 17.00
Utorok: 8.00 - 17.00
Streda: 8.00 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 17.00
Piatok: 8.00 - 17.00
Sobota: 8.30 - 12.00
Nedeľa: zatvorené

Mobil: +421 907 832 491
Telefón: 047 / 4 83 07 05

ROZVOZ TOVARU
V okrese VK nad 40 € zdarma!

Ponúkame: 

...AJ CEZ ONLINE OBCHOD: https://elektrozolo.sk

Spotrebnú elektroniku
Malé domáce spotrebiče
Veľké domáce spotrebiče
Všetko pre dom, hobby a záhradu
PC, hry a kancelária
Telefóny a GPS
Hudobné nástroje
Hračky a ďalší tovar...

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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 Áno, raz každý z nás musí odísť tam,
 odkiaľ niet návratu, no Tvoj odchod bol 

nečakaný a náhly. Opustil si nás veľmi, 
veľmi skoro. Zostali Tvoje sny a plány, 
ktoré si nestihol dosnívať a vykonať.

S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme 
všetkým príbuzným a známym, 
že nás dňa 20. 11. 2021 vo veku 

56 rokov navždy opustil 
náš milovaný manžel a ocko

MIROSLAV RICHVALSKÝ 
 z Dolných Strhár. 

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

 23. 11. 2021 a kvetinovými darmi i prejavmi sústrasti 
sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. 

Smútiaca rodina: manželka, dcéry s rodinami, 
všetci príbuzní a známi, ktorí ho poznali a mali radi. 

Navždy zostaneš v našich srdciach 

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len 
brána spomienok ostala dokorán. Ten, kto 
Ťa poznal, si spomenie, a ten, čo Ťa mal 

rád, nikdy nezabudne! 
So žiaľom oznamujeme, 

že dňa 8. 11. 2021 nás vo veku 75 rokov 
navždy opustil náš drahý brat 

JÁN ĎÖRĎ z Veľkého Krtíša. 
Lúčia sa sestry Eva, Anna a Irena s rodinami.

Budeš nám veľmi chýbať

Ako ten čas letí, roky sa míňajú a nám Tvoje vzácne 
narodeniny pripomínajú. Dňa  30. novembra 2021 oslávi 
v dobrom zdraví svoje 93. narodeniny milovaná maminka 

a starká  MARGITA  LAPINOVÁ 
z Veľkého Krtíša. 

Nikto nie je ako mama, niet väčšieho hrdinu, hoc ublížiš, 
má ťa rada, život dá za rodinu. Hoc svet Ťa zrazí na kolená 
a opustí človek každý, tvoj kríž vezme na ramená, stáť bude 

pri tebe navždy. Mama, Ty na svete si jediná, ktorej láska je tak 
čistá a úprimná. Vďaka Bohu za tie roky, prajeme Ti, aby si 
medzi nami ešte dlho pobudla, aby si svojou láskou a dobrým 

srdcom ešte dlhý čas dokázala potešiť nás všetkých, ktorí 
Ťa máme radi a ktorí Ti prajú veľa zdravia , Božiu pomoc 
na každom kroku. Ďakujeme Ti za všetku lásku a pomoc, 

niet väčšieho daru ako Tvoja láska. 
Všetko najlepšie želajú dcéra Oľga, zať Ľubo, syn Jarko s 

manželkou. Vnúčatá Heňko, Mirka, Ivetka, Janka, Andrejko, 
Linduška s rodinami a dvanásť pravnúčat a tiež všetci, ktorí 

Ťa poznajú a majú radi. 

Človiečk, vitaj!  
V lučenskej pôrodnici 
sa narodili 
tieto bábätká 
z nášho okresu.  
9.11. Michal zo Sloven-
ských Kľačian; 12. 11. 
Szabólcs z Kiarova; 16. 
11. Mária z Veľkého Kr-
tíša; 18. 11. Dominik z 
Veľkých Zlievec; 19. 11. 
Alex z Veľkého Krtíša; 
19. 11. Stela z Čelár; 19. 
11. Tobias z Dolných 
Plachtiniec; 21. 11. 
Michael z Obeckova; 22. 
11. Dominik z Novej Vsi.
  
Detičkám a ich rodičom 
želáme pevné zdravie 
a lásku najbližších. 

Milá naša oslávenkyňa, drahá mama! 

Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. 
Na stuhách pár slov na rozlúčku a v srdci veľký žiaľ. 

Opustili nás
14. 11. Marta Kováčová (* 1941) z Malého Krtíša, 16. 11. Juraj Špa-

niel (* 1937) zo Stredných Plachtiniec, 17. 11. Irena Šindliarová
 (* 1937) z Dolných Strhár, 17. 11. Anna Jedličková (* 1950) 

zo Starej Huty, 18. 11. Mária Olšiaková (* 1945) z Cerova, 
18. 11. Mária Kováčová (* 1931) zo Želoviec, 18.11. Ján Fiam 

(* 1941) z Veľkého Krtíša, 18.11. Jozef  Dzura (* 1936) z Malých 
Stracín, 21.11. Danica Labátová (* 1952) z Modrého Kameňa, 

20.11. Ján Pacher (* 1947) z Veľkého Krtíša, 21.11. Pavel Antolov
 (* 1951) z Veľkého Krtíša, 21.11. Zlatica Fraňová (* 1941) 

z Malej Čalomije
 

Rodina Majerová so smútkom v srdci 
oznamuje, že nás 1. októbra 2021 

navždy opustil náš milovaný 
otec a starý otec 

LADISLAV MAJER
 (*19. 7. 1947 - † 1. 10. 2021)
  zo Želoviec vo veku 74 rokov. 

Kto ste ho poznali, prosím, 
zapáľte mu sviečku alebo mu venujte 

na spomienku modlitbu. 

Súčasne si s ľútosťou pripomíname 
14 výročie odchodu 

do večnosti 
našej drahej mamky a starkej 

ZUZANY MAJEROVEJ 
( * 21. 1. 1951 – †  25. 3. 2007).

Odpočívajte v pokoji! 
Smútok a žiaľ v srdci máme, 
na Vás s láskou spomíname. 
Len na krátky lúčime sa čas, 

vo večnosti zídeme sa zas. 
Smútiaca rodina

Už nepočuť mamin ani otcov hlas, už neprídete medzi nás. Osud nám  nevráti, čo nám vzal. Za pokojný spánok Váš v modlitbách 
prosíme a spomienku na Vás v srdci si zachováme. V neznámy svet odišli ste spať, zaplakal každý, kto Vás mal rád.

 Odišli ste, ostali sem v žiali, no vždy budete žiť v srdciach tých, ktorí Vás milovali.

Naši drahí, už ste naveky spolu. Nech Vám svetlo večné svieti! 
   

Mnohí ste už pred časom reagovali na našu výzvu a prišli 
ste si fotky prevziať.  No ešte stále je ich u nás, 

v redakcii dosť. Stačí, ak nám aj zavoláte na  0910 989 479, 
zistíme, či máme u nás fotky Vašich blízkych 

a dohodneme sa, kedy si ich prevezmete.                  

Máme plný archív fotografií vašich blízkych

- J K - 
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Záujem o očkovanie rastie a Banskobystrický sa-
mosprávny kraj by rád rozšíril možnosti a kapacity 
očkovacích centier, ktoré zriaďuje. „To sa nám však 
nepodarí bez dostatku zdravotníckeho personálu – 
lekárov, lekárok, zdravotných sestier či ošetrovate-
ľov. Hľadáme preto práve vás, ktorí nám pomôžete 
očkovať rýchlejšie a komfortnejšie pre ľudí, ktorí o 
vakcínu majú záujem,“ uviedol kraj. 
Záujemcovia sa môžu ozvať vedeniu kraja mailom 
na ockujeme@bbsk.sk alebo telefonicky na  0949 
006 945 (v pracovných dňoch od 14.00 do 18.00).

 Kraj hľadá zdravotníkov

Vláda Slovenskej republiky aj 
pod ťarchou krízovej situácie 
upravila Covid automat. Ten 
by mal platiť minimálne ešte 
najbližšie dva týždne. Zmeny 
už niekoľko dní platia, no radi 
vám ich v stručnosti zopaku-
jeme. Na neochotu nezaočkova-
ných tak doplatíme všetci - zod-
povední zaočkovaní občania i 
majitelia viacerých prevádzok. 
Ak sa situácia nezlepší, môže to 
znamenať ešte prísnejšie opa-
trenia, resp. celoštátny lockdo-
wn. O jeho podobe sa rozhodlo 
až po našej uzávierke. 
Ako sme avizovali už v minu-
lom vydaní, v práci by mal byť 
povinný OTP režim. Napokon 
nebol zavedený ešte ani v uto-
rok 23. novembra. Tiež sme 
avizovali aj to, že na pôde vlády 
sa hovorilo aj o otvorení reštau-
rácií v čiernych okresoch pre 
očkovaných, no to sa napokon 
nepotvrdilo. V čiernych okre-
soch platia najprísnejšie obme-
dzenia pre ľudí, ktorí covid ešte 
neprekonali a ani nie sú zaoč-
kovaní - do niektorých obcho-
dov už nemôžu ísť, test im 
stačiť nebude. Platí to napr. pre 
obchodné centrá, predajne 
nábytku, elektroniky alebo 
bižutérie. Naďalej však môžu 
nakupovať v potravinách, obu-
vách, chovproduktoch a samo-
zrejme aj lekárňach a drogé-
riách. Títo ľudia tiež nemôžu 
navštíviť prevádzky niektorých 
služieb - kaderníctvo, masérsky 
salón či pedikúru.
Hromadné podujatia sú povo-
lené v režime OP (očkovaný, 
prekonaný) len pre maximálne 
50 osôb (vrátane bohoslužieb), 
v režime OTP len pre 6 osôb. 
Wellness zariadenia a posilňov-
ne sú zatvorené, múzeá môžu 

byť otvorené len v režime OP a 
len pre individuálne prehliad-
ky. Počet pozitívnych v našom 
okrese naďalej výrazne ne-
klesá, a preto nepredpokladá-
me, že sa zosunieme do bordo-
vej fázy. Pokiaľ sa tak stane, o 
pravidlách, ktoré platia v bor-
dovej fáze, vás budeme včas in-
formovať.
Za osobu, ktorá prekonala co-
vid, za považuje človek, ktorý 
mal pozitívny výsledok testu nie 
viac ako pred 180 dňami. Me-
dzi prekonaných patria aj deti 
do 12 rokov, ktoré tiež pre-
konali covid pred nie viac ako 
180 dňami a majú potvrdenie 
od pediatra aj na základe pozi-
tívneho antigénového testu vy-
konaného do 15. novembra. Za 
prekonané osoby sú podľa vy-
hlášky považovaní aj ľudia, 
ktorí prekonali covid-19 pred 
viac ako 180 dňami a boli zaoč-
kovaní jednou dávkou vakcíny 
podanej do 180 dní od pre-
konania ochorenia. Ak sa nie-
kto naozaj nemôže nechať za-
očkovať, pre takúto osobu by 
mali platiť špeciálne podmien-
ky, no ešte nebolo jasné, aké.

Osobná skúsenosť 
Slovensko naďalej patrí ku 
krajinám, kde je nízka zaoč-
kovanosť. Z krajín tzv. európ-
skej dvadsaťsedmičky je na 
tom horšie už len Bulharsko. 
Rovnako tak je to aj v našom 
okrese, kde je plne vakcinova-
ných len 39,1% obyvateľov. 
Oproti tomuto číslu sú vysoko 
nadpriemerne zaočkovaní oby-
vatelia obcí Olováry a Lesenice 
- 62,6%, resp. 58,7%, o čom 
sme už informovali pred nie-

koľkými týždňami, keď sme u 
starostov týchto obcí zisťovali, 
ako sa im to podarilo.
Dôchodcov je v Olovároch do-
konca zaočkovaných 99%. Ako 
nedávno web TV Markíza po-
vedal starosta Olovár Jozef Ví-
zi, za ochotou očkovať sa je aj 
maďarský premiér Viktor Or-
bán, ktorého miestni sledujú v 
maďarských médiách. Predse-
da maďarskej vlády pred nie-
koľkými dňami o. i. povedal aj 
to, že tí, čo vakcínu odmietajú, 
sú v ohrození života a buď sa 
zaočkujú alebo zomrú. U na-
šich južných susedov je zaoč-
kovaných už viac ako šesť mili-
ónov osôb, vrátane V. Orbána. 
Ten je od októbra zaočkovaný 
už troma dávkami. Zodpoved-
nosť Olovárčanov sa však 
prejavila aj po tom, ako sa sami 
presvedčili, že ochorenie Covid-
19 spôsobuje naozaj ťažké 
zdravotné komplikácie. Medzi 
prvými nakazenými obyvateľ-
mi tejto obce bola totiž rodina 
primára lučenskej nemocnice 
MUDr. Jozefa Kanya.

Vysoká ochrana 
pred hospitalizáciou 
Podľa rešpektovaného vedec-
kého magazínu Lancet posky-
tuje vakcína Pfizer-BioNTech 
spočiatku 88-percentnú ochra-
nu, ktorá môže po šiestich me-
siacoch klesnúť na 47 percent. 
Aj preto sa teda zdôrazňuje po-
treba tretej dávky. Faktom zo-
stáva, že očkovanie chráni pred 
hospitalizáciou stále na 90%, a 
to aj po šiestich mesiacoch. 
Ochranu pred hospitalizáciou 

potvrdzujú aj dáta z Inštitútu 
zdravotníckych analýz. V 
slovenských nemocniciach 
skončilo od 1. septembra do 16. 
novembra rádovo viac nezaoč-
kovaných ako zaočkovaných 
(4947 vs. 1270). To potvrdzujú 
aj údaje z celej Európy. V kraji-
nách s najvyššou zaočkovanos-
ťou je v nemocniciach hospita-
lizovaných najnižší počet pa-
cientov s covidom (v prepočte 
na milión obyvateľov).

Mierne zvýšené 
tempo očkovania 

V týždni od 16. do 23. novem-
bra pribudlo v našom okrese 
402 pozitívnych výsledkov PCR 
testu. Pozitívne testovaných 
mužov pribudlo 192, žien s po-
zitívnym PCR testom bolo v 
týchto dňoch 210. V spomína-
ných dňoch bolo vykonaných 
dokopy 993 testov, ich pozitivita 
je teda veľmi vysoká - 40,5%. 
K 23. novembru bolo v nemoc-
nici vo V. Krtíši 10 pacientov s 
potvrdeným ochorením Covid-
19, v Lučenci 81, vo Zvolene 54, 
v R. Sobote 52. Na Covid-19 zo-
mrelo na Slovensku už viac ako 
14-tisíc osôb.
Tempo očkovania sa mierne 
zvýšilo, no viac-menej len u ľu-
dí v produktívnom veku. Senio-
rov čakajúcich na očkovanie 
prvou dávkou je len minimum, 
pričom práve ľudia nad 60 ro-
kov tvoria asi dve tretiny hos-
pitalizovaných pacientov. V 
celom BBSK čakalo na prvú 
dávku len viac ako 200 ľudí 
nad 50 rokov. A práve seniori 
sú ohrození najviac, ľudia nad 
60 rokov reprezentujú celkovo 
90% úmrtí. Treťou dávkou je v 
BBSK zaočkovaných už viac 
ako 20-tisíc osôb.

Nemocnice preplnené nezaočkovanými pacientmi v ohrození živo-
ta, vyčerpaný zdravotnícky personál, desiatky mŕtvych každý deň. 
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský opakovane hovorí o 
humanitárnej kríze, keď sa blížime k zlomovému bodu. Tým je 3 
200 hospitalizovaných s covidom. V utorok 23. novembra ich už 
bolo 3 182. Viac ako 82% z nich nie je plne zaočkovaných. 

-ŠK, zdroj: NCZI -

Tretia vlna korony otriasa okresom

Tretia dávka proticovidových vakcín 
sa na Slovensku podáva vo forme 
mRNA vakcín, teda nie 
vektorových. Ako tretiu 
dávku môžete dostať va-
kcínu Comirnaty od spoločnosti Pfi-
zer/BioNTech alebo Spikevax od spo-
ločnosti Moderna.
,,Očkovaní vakcínou Vaxzevria (pred-
tým AstraZeneca) a vakcínou od spo-
ločnosti PfizerBioNTech dostanú ako 
tretiu dávku vakcínu Comirnaty od 
spoločností Pfizer&BioNTech. Oč-

kovaní, ktorým boli aplikované  prvé 
dve dávky vakcíny Spikevax (pred-

tým Moderna), dostanú  
tretiu dávku tej istej oč-
kovacej látky od toho is-

tého výrobcu. Tretiu, resp. druhú 
dávku pre imunokompromitovaných 
pacientov (ľudí so zníženou imunitou) 
očkovaných Sputnikom V a jedno-
dávkovou vakcínou Janssen, bude na 
tretiu dávku určená vakcína od spoloč-
ností Pfizer&BioNTech,” uvádza sa na 
webe ministerstva zdravotníctva.

 Tretia dávka  

S očkovaním v našom okrese už niekoľkýkrát znovu pomôže aj In-
tervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR. Ďalšie nízkoprahové 
mobilné očkovanie sa pri biokúpalisku KRTKO uskutoční v pia-
tok 3. decembra od 10.00 hod. Prihlásiť sa naň už nemôžete, no po-
kiaľ sa zásoby očkovacej látky nevyčerpajú, zaočkovať sa tu môžu 
aj neregistrovaní záujemcovia. Bez registrácie vás zaočkujú napr. 
aj v Lučenci, v očkovacom centre na Mestskom úrade.
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Ako televízny kameraman som 
neraz s kamerou na pleci pri-
pravoval podklady pre reportá-
že o našom zdravotníctve. Aj v 
našej Všeobecnej nemocnici s 
poliklinikou, n. o., vo Veľkom 
Krtíši. Veľakrát aj s mojou 
kolegyňou Michaelou Bendí-
kovou informujeme o stave náš-
ho, v súčasnosti ťažko skúšané-
ho zdravotníctva, keď lekári, 
sestry a ostatný zdravot-
nícky a obslužný personál 
bojuje v ťažkých pod-
mienkach o zdravie a ži-
voty pacientov. Vždy, keď 
červené svetielko na 
kamere zhaslo a my sme 
dokončili svoju prácu, 
sme išli domov, k svojim 
rodinám a priateľom. 
Oni – lekári a sestry ostali 
v službe v našej nemoc-
nici, vystavení svojim 
pracovným povinnos-
tiam, stresu, zodpoved-
nosti, únave, kritike sa-
motných pacientov (ča-
stokrát aj ich rodinných 
príslušníkov). Pritom 
práve naši lekári a sestry 
tak málo počúvajú slová 
vďaky a uznania za svoju 
náročnú prácu, ktorú by 
sme s nimi my – ostatní - určite 
nechceli meniť. Nedávno, pres-
ne 10. novembra 2021, som sa 
aj ja nedobrovoľne ocitol v na-
šej VšNsP, n. o., vo Veľkom Kr-
tíši. Nie pracovne , ako inokedy, 
ale ako pacient po nepríjem-
nom úraze, po ktorom bola po-
trebná nielen moja hospitalizá-
cia, ale aj operačný zákrok. 
Hoci moja bolesť trochu otupi-
la vnemy, dobre som vnímal 
veľmi ľudský prístup všetkých 
zdravotníckych pracovníkov - 
počnúc chirurgickou ambulan-
ciou, následným röntgenom, 
uložením na izbe, až po samot-
nú operáciu, ktorú vykonal 
MUDr. Zinovii  Holindei. Po-
ďakovanie si zaslúži aj MUDr. 
Yurii Prokipiuk a samozrejme 
všetky zdravotné sestry pod ve-
dením Mgr. Janky Kušpálovej 
– Estera Konczová, Bc. Lenka 
Balková, Bc. Alexandra Lachká 
Lendvay, Oľga Zaraská, ošet-
rovatelia Tomáš Strmý a Erik 
Cseri, ale vlastne celý zdravot-
nícky personál na oddelení 
traumatológie pod vedením pri-
mára MUDr. Richarda Resutí-
ka. Veľmi si vážim ľudský a 
profesionálny prístup všetkých 
menovaných aj nemenovaných, 

ktorí mi boli počas mojej hos-
pitalizácie nápomocní a ich 
všemožná starostlivosť a vyj-
denie v ústrety všetkým 
požiadavkám na mňa pôsobil 
ako ďalší, neviditeľný liek. 
Nechcel by som zabudnúť ani 
na obslužný personál a poďa-
kovanie patrí aj stravovacej 
prevádzke za výbornú a po-
stačujúcu stravu. 

Hovorí sa, že zdravotníctvo je v 
kríze, ale ja si myslím, že v 
kríze sú skôr medziľudské 
vzťahy, pretože len občas vieme 
oceniť a vážiť si prácu ľudí, 
ktorí svojim prístupom k pa-
cientom dokazujú, že aj v men-
šej nemocnici bez špičkových 
prístrojov sa dá kvalitne liečiť. 
Svojim verejným poďakova-
ním by som rád vyzdvihol 
prácu našich zdravotníkov a 
som im vďačný za všetko, čo 
pre mňa urobili. Prajem im, 
aby brány nemocnice opustili 

len spokojní pacienti. Naozaj sa 
skláňam pred ich náročnou 
profesiou a želám im v pracov-
nom aj osobnom živote veľa ús-
pechov, elánu a optimizmu. 
Nech i v budúcnosti počúvajú 
na margo svojej práce len slová 
vďaky a spokojnosti. Aby svo-
jou prácou potvrdzovali slová, 
že človek ochotný rozdávať 
vieru a nádej na uzdravenie, je 

najlepším lekárom. Keďže o 
necelý mesiac budú najkrajšie 
sviatky roka, prajem nielen 
menovaným, ale všetkým pra-
covníkom našej nemocnice 
krásne vianočné sviatky, aby 
počas nich načerpali veľa síl a 
prežili ich v pohode a láske. 
Som presvedčený, že pre väčši-
nu z nich je vrcholom snaženia  
otvoriť svoje srdce a náruč pa-
cientom, zapáliť iskru nádeje 
ťažko chorým, ale aj ich dúfa-
júcim rodinám. 
Udalosti posledných dní ma 

prinútili viac myslieť na 
to, že v rýchlom tempe 
nášho života, a zvlášť v 
týchto pohnutých časoch, 
môže kedykoľvek nastať 
nepredvídateľná chvíľa a 
koleso zabehnutého ryt-
mu nášho každodenného 
života sa zrazu zasekne a 
my zostaneme odkázaní 
na pomoc iného. Vtedy 
viac, ako kedykoľvek 
predtým oceníme, ak od-
borná pomoc ide ruka v 
ruke s ľudskosťou a em-
patiou. Mal som šťastie, 

že na traumatologickom od-
delení našej veľkokrtíšskej ne-
mocnice som to zažil, preto som 
cítil nutnosť vyjadriť svoju 
vďaku aj verejne, prostredníc-
tvom novín. Súčasne ďakujem 
mojim rodičom, Minkovi To-
maškinovi a ostatným priate-
ľom, ale aj mamine s par-
tnerom mojej dcérky, že mi tiež 
pomáhajú. Je dobré vedieť, že 
človek má okolo seba toľko 
dobrých ľudí, o ktorých sa v ča-
se núdze môže oprieť.  

 alebo   
 Keď sa koleso života na chvíľu zastaví

Keď sa človek dostane do určitej životnej etapy a 
prekročí istý vek, viac ako o seba sa bojí o svojich 
najdrahších blízkych - rodinných príslušníkov. 
Vtedy informácie o ich chorobe alebo zhoršenom 
zdravotnom stave vníma inak, oveľa ťažšie, citli-
vejšie a urobil by čokoľvek, len aby im pomohol. 
Najcitlivejšie vníma matka chorobu svojho 
dieťaťa a vnúčaťa. A keď ochorejú súčasne - je 
to bolesť a strach, ktoré človeka neskutočne zo-
žierajú, trápia a myslí na to jedno jediné – ako 
týmto srdcu najbližším ľuďom pomôcť. Nech-
cem opakovať slová kolegu z článku na tejto 
strane, ale v takýchto chvíľach ako keby sa 
človeku zastrel zrak a zažije stav ,,úplného za-
tmenia srdca“ a nevie, čo by najlepšie urobil, aby 
pomohol. V chorobe ale najlepšie a najfundova-

nejšie pomôžu lekári, takže automaticky hľadá-
me pomoc u ľudí v bielych plášťoch. Aj ja som 
ju tam hľadala – a, našťastie, aj našla. Pomohli 
mi primárka MUDr. Drahomíra Šaranková, 
MUDr. Denisa Žaloudeková a  ich zdravotné  
sestry. Ochotný bol celý personál na CT a rön-
tgene, obvodní  lekári MUDr. Jozef Dom  a 
MUDr. Alica Rigóová a ich zdravotné sestry, ako 
ako lekárničky v AQUA VIVE Jela Tóthová a 
Mgr. Eva Rimajová. 
Veľká a úprimná vďaka vám, ľudia v bielych 
plášťoch, ktorý na nás, laikov pôsobí upokojujú-
co a vlieva nám nádej, že všetko bude dobre. 
S vašou nezištnou pomocou veríme, že bude. 

                 – VĎAČNÁ MATKA A BABINA - 

Archívna fotografia zachytáva našich kolegov z médií, ktorí pôsobia, alebo pô-
sobili v našom regióne. Žiaľ, jedna tvár v pozadí , náš redaktor Ing. Peter Gaš-
parovič, ktorý nás pred piatimi rokmi navždy opustil, ostal len na fotografiách, 
v  srdciach našich čitateľov a v spomienkach redaktorov, ako Pán Google 2.

Úprimná vďaka naším zdravotníkom

-  MARIAN VLADOVIČ, ml., - 
 

POĎAKOVANIE ĽUĎOM V BIELYCH PLÁŠŤOCH 

Kamera je pracovným 
nástrojom  M. Vladoviča 
a my mu z redakcie želá-
me, aby ju opäť čím skôr 
pevne chytil do rúk. 
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„Z dôvodu zhoršenia epidemi-
ologickej situácie sa s okamži-
tou platnosťou ruší darovanie 
krvi prostredníctvom mobil-
ných odberových výjazdov v 
okresoch, ktoré sú zaradené v 
I., II., a III. stupni ohrozenia 
(červená, bordová a čierna). 
Záujemcovia sa môžu objednať 
na darovanie krvi do našich 
kamenných odberových praco-
vísk,“ oznámila pred časom 

NTS SR. „V týždni od 8. no-
vembra boli čierny okres, takže 
výjazdová jednotka z B. Bys-
trice k nám prísť nemohla. Je 
to veľká škoda, pretože na 
darovanie krvi vo V. Krtíši 
chodieva dosť darcov. Napo-
sledy ich v septembri bolo 71, 
čo znamená, že ich krv pomoh-
la 30 až 35 pacientom. Darcovia 
krvi teraz môžu ísť darovať 
krv už len do Banskej Bys-

trice,“ hovorí Jarka Ubran-
kovičová, predsedníčka Miest-
neho spolku Slovenského Čer-
veného kríža (MS SČK) V. Kr-
tíš. Nedostatok krvi sa tak môže 
so zhoršujúcou pandemickou 
situáciou ešte prehĺbiť. To, že 
krvi je nedostatok, potvrdila aj 
J. Ubrankovičová. „Máme mno-
ho chorých, ľudia krv stále po-
trebujú a mobilné odbery nám 
veľmi pomáhajú. Keď sa zruši-

li, ľudia musia dlhšie cestovať 
na odbery, alebo vôbec neces-
tujú. Význam mobilných odbe-
rov je naozaj dôležitý,“ hovorí 
J. Ubrankovičová.
Najvzácnejšiu tekutinu od dar-
cov pravidelne dostáva aj Alž-
beta Hegedűšová. „Ľudia dnes 
nevedia, či môžu krv darovať 
aj v tomto období, nepoznajú 
podmienky, nevedia, koľko dní 
po očkovaní môžu krv darovať 

a pod. Ja chcem každému od-
kázať, nech neváhajú, zachrá-
nia tak mnoho životov. Keby 
neboli títo darcovia, už by som 
tu nebola, som im preto veľmi 
vďačná a ďakujem im všet-
kým!“ Hovorí pacientka, ktorú 
trápi nedostatok hemoglobínu. 
Podmienky, ktoré musí splniť 
darca krvi, nájdete aj na webe 
Národnej transfúznej služby. 
Darcovia, ktorí podstúpili oč-
kovanie proti ochoreniu Covid-
19, môžu znovu darovať krv: 
 najskôr 14 dní po aplikácii 
každej očkovacej dávky mRNA 
vakcín (Pfizer/-BioNTech, 
Moderna) alebo proteínových 
vakcín (Novavax, Sanofi) 
 najskôr 28 dní po aplikácii 
každej očkovacej dávky vekto-
rových vakcín (Astra Zeneca, 
Johnson&Johnson, Sputnik V). 
Výjazdové (mobilné) 

odbery v teréne 
Uskutočňovanie výjazdových 
odberov je čoraz populárnejšie. 
Podniky a ich vedúci pracovníci 
pripravujú kultúrne prijatie 
personálu a pre nich i darcov 
majú neraz pripravené i rôzne 
drobné upomienkové predme-

ty, vitamíny, či občerstvenie. 
Zmyslom tohto snaženia je, aby 
sa do mobilných odberov zapo-
jilo čo najviac nováčikov, ktorí 
pod dohľadom svojich skúse-
ných kolegov – darcov ľahšie 
prekonávajú prvotný ostych či 
strach. Svojím príkladom často 
pritiahnu k odberu ďalších a 
postupne sa z hromadného od-
beru stáva akási slávnosť hu-
manity a v dedinách dokonca 
za prítomnosti starostu bývajú 
oceňovaní viacnásobní darcovia 
krvi. Skupinu darcov je potreb-
né neustále obnovovať a prefe-
rovať mladých a zdravých ľu-
dí, ktorí sa ešte neliečia na chro-
nické ochorenia. Stále platí, že 
krv vo všetkých svojich fun-
kciách nie je umelo nahraditeľ-
ná a len človek – humanista a 
altruista tu môže pomôcť. 

Tento rok boli vo Veľkom Krtíši naplánované tri odbery krvi. V spolupráci s Miestnym spolkom Slo-
venského Červeného kríža ich zabezpečuje Národná transfúzna služba Slovenskej republiky. Posled-
ný tohtoročný odber krvi sa mal vo V. Krtíši konať na Martina, a teda 11. novembra. 

Všetky podrobné informácie o darovaní krvi a podmienkach na 
darovanie krvi nájdete na stránke: 

www.ntssr.sk, pri záujme o mobilný výjazd (keď to bude možné) 
kontaktujte NTS SR na mailovej adrese: 

banskabystricants@ntssr.sk alebo mobilnyvyjazd@ntssr.sk.
- z materiálov TV Markíza a NTS SR spracoval Mgr. Š. KOČI -

JARKA UBRANKOVIČOVÁ, 
predsedníčka MS SČK V. Krtíš. 

Americkí vedci odhalili spojitosť medzi 
typom krvnej skupiny a závažnejším 
priebehom ochorenia COVID-19.  O 
príčinách, prečo niekto covidom-19 
prejde takmer bez príznakov a iný skon-
čí na prístrojoch v nemocnici, sa vedci a 
lekári stále sporia. V niektorých prípa-
doch akoby rolu hrala iba náhoda. Vý-
skumníci z Bostonu sa však najnovšie 
domnievajú, že za tým môže byť krvná 
skupina.
Doktora Deana Stowella, patológa z ne-
mocnice Brigham and Women’s Hos-
pital, zaujímalo, či sa v štúdiách z Wu-
chanu a Európy vírus viaže na antigény 
krvných skupín.  V laboratórnej štúdii 
odborník s tímom vyhodnotil, ako koro-
navírus interaguje s bunkami respirač-
ného traktu a červenými krvinkami v 
krvných skupinách A, B a O. Ich ziste-
nia naznačili, že hoci covidom sa môže 
nakaziť hocikto, ľudia s krvnou skupi-
nou A môžu byť viac ohrození.

„Existujú štúdie, ktoré naznačujú, že 
ľudia, ktorí majú krvnú skupinu A, sú 
infikovaní viac alebo je pravdepodobné, 
že budú mať závažnejšie následky ocho-
renia ,” cituje Stowella Boston 25News. 
Nuly v menšom riziku?
Stowell sa domnieva, že vírus zrejme 
uprednostňuje väzbu na bunky dýcha-
cej sústavy krvnej skupiny A. Uznáva 
však, že tieto závery existujú len v rovine 
podozrenia, keďže niektoré dáta sú za-
tiaľ sporné. Ak by však vedci potvrdili, 
či koronavírus priťahuje práve krvná 
skupina A, podľa lekárov by to mohlo 
viesť k novým spôsobom liečenia vírusu, 
či dokonca ľudí chrániť pred infikova-
ním sa. 
Získané údaje tiež poukazujú na menšie 
riziko nositeľov krvnej skupiny 0. „To 
neznamená, že krvná skupina O nemôže 
dostať infekciu a mať  zlé následky,” 
zdôraznil doktor Stowell. Chrániť zása-
dami R-O-R by sa mali pred covidom 
chrániť všetci rovnako. 
                                      Zdroj – Internet - 

Krvné skupiny a covid 

Skúsení zamestnanci -  záchranári vám zaručia  
profesionálny prístup, odborné poradenstvo v prí-
pade zistenej pozitivity, ako aj pri prevencii proti 
nákaze. Testovanie antigénovými testami sa vy-
konáva novou bezbolestnou metódou pre dospe-
lých aj pre deti, odber je vykonaný z nazálnej časti 
nosa (žiadne hlboké výtery), prípadne sa môžete 
dať otestovať aj zo vzorky slín.  
Ochotný personál pod vedením Ing. Martiny Laš-
šanovej a Mariana Čatlóša vám tu urobia * Ag 
testovanie: 5 € * PCR testovanie samoplatca: 60 €; 
* PCR kloktacie: 65 € * Na žiadanku od lekára 
ZDARMA! 
Otvorené je v pondelok až piatok od  7.30 – 12.00 
hod., 12.30 – 17.15 hod. V sobotu a nedeľu od 8.00 
– 12.00 hod., 12.30 – 17.15 hod.

OTESTUJÚ VÁS V

MOM 
na Ul. SNP 27 vo V. Krtíši  

Kontakt:  0910 595 962 
 FB „Mobilné Odberové Miesto MOM V. Krtíš SNP 27“

Pandémia ovplyvňuje mobilné odbery krvi

V redakčnom archíve sme našli mnoho fotografií z odberov krvi  
z uplynulých rokov, na ktorých vidieť, že v našom okrese sa 
vždy našlo dosť ochotných ľudí, ktorí darovali svoju krv.
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K dopravným nehodám pravi-
delne dochádza aj na cestách v 
našom okrese, ktoré zväčša, na-
šťastie, končia ľahšími zrane-
niami. V roku 2020 bolo po do-
pravných nehodách v našom 
okrese evidovaných 17 zranení 
a jedno usmrtenie. V súvislosti s 
novembrovou správou Národ-
ného centra zdravotníckych in-
formácií (NCZI) by bolo zaují-
mavé sledovať aj ich vek. 
Štatistiky NCZI totiž hovoria, 
že ak havaruje mladý vodič, je 
vysoká pravdepodobnosť, že 
zranenia si vyžiadajú hospitali-
záciu. „Najviac dopravných ne-
hôd, po ktorých bola potrebná 
hospitalizácia, vzniklo u mužov 
vo veku od 15 do 19 rokov. Že-
ny v tom istom veku (15 až 19-
ročné) taktiež utrpeli najviac 
úrazov následkom dopravnej 
nehody s nutnosťou hospitalizá-
cie,“ uviedla hovorkyňa NCZI 
Mgr. Alžbeta Sivá. Do začiatku 
novembra bolo celkovo na Slo-
vensku zaznamenaných 3 538 
úrazov vzniknutých pri doprav-

nej nehode s následnou hospita-
lizáciou. Z dát vyplynulo, že v 
prípade hospitalizácií pacientov 
boli muži hospitalizovaní dva-
krát častejšie ako ženy - v 
ústavnej starostlivosti 67 % 
mužov (v počte 2 388). Ženy 
tvoria zvyšok, konkrétne 33 % 
prípadov (v počte 1 150).

Zranenia hlavy, 
zlomené rebrá 

„Na hospitalizácie pacientov po 
dopravnej nehode sa Národné 
centrum zdravotníckych infor-
mácií zameralo z hľadiska 
diagnózy poranenia, vekových 
skupín a pohlavia. Vo všetkých 
vekových skupinách prevládalo 
vnútrolebkové poranenie, naj-
častejšie sa to týkalo osôb vo ve-
ku od 1 do 24 rokov, išlo o 270 
prípadov. Celkovo druhým naj-
častejším poranením násled-
kom dopravnej nehody bola 
zlomenina rebra (rebier), mostí-
ka a hrudníkovej chrbtice a 
najčastejšie sa vyskytla vo ve-

kovej skupine 45 – 64 - roč-
ných,“ uviedla hovorkyňa NC-
ZI Mgr. Alžbeta Sivá. Ako po-
kračovala, tie isté zranenia ako 
u mladších osôb sa opakovali aj 
u ľudí nad 65 rokov. „Početne 
bola tiež zastúpená fraktúra 
stehennej kosti a vo vyššej 
miere ju utrpeli počas doprav-
nej nehody ženy (29 prípadov) 
v porovnaní s mužmi (22 prípa-
dov),“ informovala hovorkyňa 
NCZI. Dĺžka hospitalizácie v 
minulom roku závisela od diag-

nózy poranenia a prognózy vý-
voja posttraumatického stavu. 
U najmladších pacientov, teda 
vo veku do jedného roka, cel-
ková priemerná dĺžka hospitali-
zácie nepresiahla dva dni. Vo 
vekovej skupine ľudí do 24 ro-
kov boli príčinou najdlhšej hos-
pitalizácie neskoré následky po-
ranení hlavy (56 dní). Pri hos-
pitalizácii osôb vo veku 25 až 44 
rokov bol najdlhší priemerný 
čas hospitalizácie (58,2 dňa) u 
osôb s neskorými následkami 
poranení viacerých a bližšie ne-
určených oblastí tela. Z novem-
brovej správy NCZI vyplynulo 
aj to, že k najvyššej úmrtnosti 
počas hospitalizácie po doprav-
nej nehode vzniká u pacientov 
vo veku 65 a viac rokov.

Po nehodách končia v nemocnici najčastejšie mladí muži
V ostatných dňoch došlo na cestách nášho kraja k vysokému počtu vážnych, ba dokonca aj smr-
teľných dopravných nehôd. Ešte na konci októbra skončila tragicky nehoda pri Látkach, pri 
ktorej zišlo auto zo strmého svahu, skončilo v Ipli a 76-ročná spolujazdkyňa podľahla zrane-
niam. S ťažkými zraneniami skončil vo Zvolene chodec, ktorého zrazilo osobné auto, rovnako 
tak mnohopočetné ťažké zranenia utrpel aj chodec v Kokave nad Rimavicou, pričom šofér z 
miesta nehody ušiel. Tragicky skončila aj dopravná nehoda medzi Krupinou a Devičím, kde zo-
mreli dvaja mladí muži vo veku 20 a 27 rokov. Tiež mladý, 32-ročný vodič osobného auta, ne-
prežil nehodu zo 14. novembra, ku ktorej došlo pri Zvolenskej Slatine.

-ŠK, zdroj: NCZI -

Počet dopravných nehôd, pri 
ktorých zasahovali aj hasiči, 
narastal aj v polovici predpo-
sledného mesiaca tohto roka. 
Pozitívnou správou však je, že 
sa pri nich nikto nezranil. V so-
botu 13. novembra hasiči sme-
rovali k dopravnej nehode, kto-
rá bola ohlásená medzi riečka-
mi a Dačov Lomom. Na miesto 
smerovali štyria hasiči, ktorí po 
príchode k miestu nehody zisti-
li, že havarované vozidlo sa za-
dnou časťou nachádzalo v prie-
kope a sčasti tvorilo prekážku v 
jednom jazdnom pruhu. O dva 
dni na to, v pondelok 15. no-
vembra, tiež štyria hasiči sme-
rovali aj do Príbeliec. Za obcou, 
v smere na Čebovce, došlo k 
dopravnej nehode dvoch osob-
ných automobilov, ktoré tvorili 
prekážku tiež v jednom jazd-
nom pruhu. V oboch prípadoch 
privolaní hasiči zabránili úniku 
prevádzkových kvapalín z au-
tomobilov, vykonali protipo-
žiarne opatrenia a po zdoku-
mentovaní DN príslušníkmi PZ 
odtiahli vozidlá na bezpečné 

miesto. Bez dopravnej nehody 
sa nezaobišiel ani Deň boja za 
slobodu a demokraciu. Osobné 
motorové vozidlo medzi Pôt-
rom a slovenskými Kľačanmi v 
tento deň skončilo prevrátené 
na streche, mimo cesty. Prísluš-
níci na mieste zásahu vykonali 
protipožiarne opatrenia, za-
bránili úniku prevádzkových 
kvapalín a po zdokumentovaní 
dopravnej nehody príslušníkmi 
PZ očistili vozovku od nečistôt. 
Ani pri tejto nebezpečne vyze-
rajúcej nehode sa nezranila 
žiadna osoba.

Súčinnosť s policaj-
tmi a záchranármi

Okrem výjazdov k dopravným 
nehodám pomáhali hasiči aj 
policajtom či zdravotným zá-
chranárom. V prvom prípade 
spolupracovali s policajtmi pri 
udalosti, ktorá sa stala 13. no-
vembra v meste Veľký Krtíš. 
Vplyvom poruchy na dodáv-
kovom vozidle ostalo toto vozi-
dlo stáť v strede frekventovanej 
križovatky, a preto bolo potreb-
né zabezpečiť jeho odťah na 

bezpečné miesto. Zabezpečili to 
práve príslušníci HaZZ pomo-
cou zásahového vozidla. 
Zdravotní záchranári požiadali 
o súčinnosť hasičov v stredu 17. 
novembra, a to pri výjazde v 
Neninciach. Hasiči tu pomohli 

transportovať postihnutú oso-
bu prostredníctvom evakuač-
ných nosidiel do sanitného vo-
zidla, ktoré následne zabezpeči-
lo transport do zdravotníckeho 
zariadenia.

Foto: archív HaZZ

HASIČI 150

► v roku 2020 bolo na 
Slovensku dokončených 
21 490 bytov?
► slovenská hranica s 
Maďarskom meria 654,8 
km?
► miera nezamestnanosti 
bola v roku 2013 14,2 % a 
v roku 2020 6,7 %?
► základné školy navštevuje 
461-tisíc žiakov?
► hektárová úroda obilnín 
vzrástla od roku 2011 o 22,4% 
na 6,1 tony?
► počet dopravných nehôd 
oproti roku 2011 klesol o päti-
nu na 11 875?
► stredná dĺžka života sa za 10 
rokov zvýšila u žien zo 79,4 na 

80,2 roka a u mužov z 72,2 na 
73,5 roka?
► priemerný vek mužov bol 
na Slovensku 39,7 rokov a žien 
42,8 rokov?
► gymnázia navštevuje 71-ti-
síc žiakov?
► najviac vyvážame tovar do 
Nemecka (22,7%) a Česka 
(10,5%)?

- zdoj: pplk. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ -

- ZDROJ: Slovenská republika v číslach 2021-

Vedeli ste, že...
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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

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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Jedným z negatívnych fakto-
rov, ktoré ovplyvňujú stav 
mokradí a znižujú ich biodiver-
zitu, je ich vysychanie a zaras-
tanie. Počas aktuálne prebieha-
júceho projektu LIFE „Obno-
va mokradí a ochrana vtákov v 
Chránených vtáčích územiach 
Poiplie, Horná Orava a Senian-
ske rybníky na Slovensku“, 
ktorý je podporený Európskou 
úniou a Ministerstvom životné-
ho prostredia SR, začali ornito-
lógovia realizovať konkrétne 
opatrenia pre zlepšenie vodné-
ho režimu významných mokra-
dí. V prírodnej rezervácii Ryžo-
visko pri obci Ipeľské Pred-
mostie (Chránené vtáčie úze-
mie Poiplie) sa pomocou ťažkej 
techniky šetrne prehĺbi jeden 
hektár zazemnenej mokrade, 
čím vznikne otvorená vodná 
plocha s rôznymi hĺbkami - od 
plytčín až do jedného metra. 
Ako priamo na mieste povedal 
pre mikrofón Michaely Bendí-
kovej z TV Markíza ornitológ 
Dušan Kerestúr, toto miesto je 
výnimočné tým, že kým celá 
rieka Ipeľ je zregulovaná, 
spodná časť jeho povodia nie 
je. „Preto sa tu rieka často vy-
lieva a vytvára takéto mokrade, 
ktoré ešte nie sú premenené na 
poľnohospodársku pôdu. Na 
jar býva toto miesto zaplavova-

né, no po pár týždňoch voda 
uniká. Dochádza teda k tomu, 
že vtáky, ktoré tu chcú za-
hniezdiť natrvalo to nestíhajú, 
pretože voda uniká. Preto sa tu 
robí projekt, ktorého cieľom je, 
aby tu voda zostala aspoň do 
letných mesiacov,“ hovorí D. 
Kerestúr.

Výkopové práce pri Ipeľskom 
Predmostí má na starosti Ján 
Veselovský. S ťažkou technikou 
v ostatných dňoch dokončoval 
nátokovú časť jazierka. „Vo fi-
nále nás ešte čakajú kozmetické 
úpravy, aby bol investor spo-
kojný. Práce ale prebiehali rela-
tívne jednoducho v súvislosti s 
tým, aký je tu terén, a aké sú tu 
miestne pomery s podložím. 
Výkopy sťažovala lepivosť pô-
dy, ale poradili sme si,“ povedal 
vedúci výkopových prác. Na 
mieste vzniknú okrem vodnej 
hladiny aj stavidlá, ktorých úlo-
hou bude zadržiavať vodu. 
„Vďaka tomu, že betónové 
stavidlá po zaplavení územia 
spomalia odtok vody, budú 
mokrade tejto rezervácie pros-
perovať na ploche 60 hektárov. 
Na Ipli by mali byť vybudova-
né aj v Kiarove. Prvé výsledky 

tohto projektu očakávame už 
na jar, no len za predpokladu, 
že dôjde k zaplaveniu územia a 
naplnení lokality vodou,“ hovo-
rí o projekte ornitológ Marian 
Mojžiš. Ako pokračoval, mok-
rade sú celkovo v dezolátnom 
stave, dlhé roky na nich chýba-
jú menežmentové opatrenia. 
„Počas záplav sa zazemňujú a 
strácajú schopnosť zadržiavať 
vodu, čoraz rýchlejšie vysycha-
jú. Chceme ich preto zrevitali-
zovať, navrátiť ich do stavu, v 
akom boli v minulosti, aby boli 
skrátka funkčné,“ pokračoval.

Výnimočná lokalita 
Tieto plochy majú významnú 
úlohu aj pre migrujúce vtáky, 
ktoré tu nájdu miesto pre neru-
šený odpočinok a nájdu tu aj 
dostatok potravy. To je pre ne 
dôležité na doplnenie energie 
potrebnej k migrácii. Okrem 
vtáčích druhov tu nájdu vhod-
né životné podmienky aj mno-
hé ďalšie organizmy viazané na 
vodné prostredie. Po dokončení 
projektu sa tu vytvorí biotop 
napríklad pre vzácneho chriaš-
ťa bodkovaného (Porzana por-
zana). Otvorenie vodnej hladi-
ny v prírodnej rezervácií cel-
kovo spestrí diverzitu lokality a 
priláka aj iné druhy vtákov 
viazaných na vodné prostredie. 
Tieto slová potvrdzujú aj orni-
tológovia. „Veľa druhov tu aj 
zahniezdi, a áno, niektoré vzác-
ne druhy sa tu len zastavia a 
pokračujú ďalej. Môžeme však 
povedať,  že je veľký potenciál, 
aby tu vzácne druhy zahniezdi-
li. Miesto bude vhodné pre po-
merne neznáme druhy ako 

chriašť malý alebo chriašť bod-
kovaný. Tiež tu nájdeme aj ve-
ľa druhov kačíc - kačica chrap-
ka, kačica lyžičiarka, kačica 
chrapačka, ale aj labute, všetky 
vodné druhy vtákov, a tiež aj 
bahniaky, ktorých hniezdenie u 
nás je vzácne.“ Marian Mojžiš 
tiež potvrdil, že maďarská 
strana rieky Ipeľ je zachovalej-
šia. U nás z takýchto výnimoč-
ných lokalít zostávajú už len 
fragmenty. 

Mimochodom, lokalita Ryžo-
visko vzniklo v minulosti ume-
lo. V 50. rokoch minulého sto-
ročia tu boli pokusy s pestova-
ním ryže, postupom rokov tu 
vznikol lužný les. „Vznik lužné-
ho lesu na Ipli je veľká vzác-
nosť,“ dodal M. Mojžiš. Toto 
miesto je dnes aj vďačným ob-
jektom na prechádzky či krát-
ke cyklovýlety. Potvrdili to aj 
obyvatelia Ipeľského Predmos-
tia, ktorí rovnako tak navštevu-
jú aj druhú stranu Ipľa, kam 
sa chodievajú s deťmi bicyklo-
vať.

Na Poiplí sa obnovujú významné mokrade
Po viac ako troch rokoch príprav a projektovania začala Slovenská ornitologická 
spoločnosť/BirdLife Slovensko realizovať konkrétne opatrenia v Chránených vtáčích územiach 
Poiplie a Senianske rybníky. Ich cieľom je obnoviť mokrade, zlepšiť vodný režim a chrániť vzác-
ne druhy vtákov európskeho významu. 

- Z materiálov SOS/BirdLife Slovensko a reportáže TV Markíza
 spracoval Š. KOČI, foto: SOS BL, E. Hrtan, I. Gajdács -  Kalužiak červenonohý  

Kačica chrapačka

 DUŠAN KERESTÚR, ornitológ

MARIAN MOJŽIŠ, ornitológ 

Pri Ipeľskom Predmostí pomáhali aj ťažké mechanizmy, ktoré vytvorili pre vtáctvo vhodnejšie podmienky pre život.  
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Yperský oblúk na západnom 
fronte vo Flandroch v  Belgicku 
bol miestom, kde mladí muži 
nezmyselne umierali po státisí-
coch na obidvoch stranách 
frontu. Celá oblasť bola totálne 
zdevastovaná a nachádzajú sa 
na nej obrovské vojenské cinto-
ríny padlých vojakov, ktorých 
telá  našli po ťažkých bojoch, a 
práve na tomto bojisku vznikla 
báseň ,,Na flámskych poliach” 
od kanadského vojenského le-
kára Johna Mc Crae, ktorú 
zložil v máji 1915. Napriek to-
mu, že bol vojenským 
chirurgom, nedokázal sa 
prizerať na útrapy preží-
vané vojakmi. Najväčšou 
ranou pre neho bola 
smrť priateľa – poru-
číka, ktorý zahynul v dô-
sledku výbuchu granátu. 
Podľa výpovedí niekto-
rých svedkov v ten deň 
vial jemný vietor a červe-
né maky sa akoby vlnili 
pomedzi hroby. John 
McCrea dal svoje pocity 
na papier a tak vznikla 
spomínaná báseň. Tradície 
nosenia červených makov sa 
nedožil, zomrel vo veku 45 ro-
kov. 
Deň veteránov je pre nás príle-
žitosťou verejne si pripomenúť 
československých vlastencov, 
ktorí vo dvoch vojnových 
apokalypsách 20. storočia, ne-
zištne a statočne nasadzovali 
svoje životy za slobodu svojej 
vlasti. Vznik Československa v 

roku 1918 umožnil nie-
len politické rokovania, 
ale aj bojové úsilie čes-
koslovenských legi-
onárov. Takmer stotisí-
cová armáda čsl. legi-
onárov prispela k ukon-
čeniu prvej svetovej vojny, 
porážke Rakúsko - Uhorska a 
vznik 1. Československej repu-
bliky. Mnohí z nich o 20 rokov 
neskôr znova opustili svoju rod-
nú zem, aby za jej hranicami v 
Poľsku, Francúzsku, na Blíz-
kom Východe, v severnej Afri-

ke, vo Veľkej Británii, na území 
bývalého Sovietskeho zväzu a v 
iných častiach sveta, ale aj vo 
svojej vlasti v domácom odboji 
bojovali proti armádam nacis-
tického Nemecka, fašistického 
Talianska a ich spojencov. Viac 
ako 10 000 z nich položilo svoje 
životy za slobodné Českosloven-
sko. V tento deň si pripomí-
name obete vojen bez rozdielu 
národností, rasy, vierovyznania. 

Teda aj na 144 000 vojakov 
Červenej armády, 55 000 prí-
slušníkov rumunskej armády. 
Skláňame sa aj pred obeťami 
českých, francúzskych, juhoslo-
vanských, bulharských vojakov 
a vojakov z ďalších zemí, ktorí 
bojovali v Slovenskom národ-
nom povstaní alebo sa podieľali 

na oslobodení našej 
vlasti. Členovia Jedno-
ty dôchodcov vo Veľ-
kom Krtíši sa aj tento 
rok 11. 11. o 11 hodine 
prišli k pamätníku 
padlých pokloniť pa-
miatke padlých vo 
všetkých vojnách, voj-
nových konfliktoch, 
mierových misiách, v 
Púštnej vojne, Kuvaj-
te, Afganistane, Iraku, 
Sýrii, na Cypre, Ukra-
jine, Golanských výši-

nách, afrických štátoch, bývalej 
Juhoslávii. V novodobej ére sa-
mostatnosti Slovenskej republi-
ky si, žiaľ, okrem státisícov Slo-
vákov a Sloveniek, ktoré položi-
li životy vo dvoch vojnách, 
musíme pripomenúť aj 58 obetí 
mierových misií a operácií. 
S úctou spomíname na padlých 
vojakov Červenej armády, 
ktorí zomreli pri oslobodzovaní 

nášho mesta, na občanov Veľ-
kého Krtíša padlých v SNP, na 
mladíka Štefana Tučeka, prí-
slušníka 1. Československej bri-
gády Ludvíka Svobodu, ktorý 
zahynul v horiacom tanku pri 
Kyjeve, ale aj na 18 - ročného 
nemeckého vojaka Heinza 
Schaletzkého, ktorý našiel po-
koj na našom cintoríne. S 
pietou sa skláňame a spomí-
name na nášho spoluobčana 
vojaka npor. Petra Dingu in 
memoriam, ktorý zahynul 8. 6. 
2004 v mierovej misii v Iraku. 
Česť ich pamiatke. Nech odpo-
čívajú v pokoji. 
Ľudstvo nedokázalo nájsť účin-
né prostriedky, aby zabránilo 
rozhoreniu ničivého požiaru 1. 
ani 2. svetovej vojny. Žiaľ, poj-
my ako intolerancia, nenávisť, 
násilie, xenofóbia, rasizmus, neo-
fašizmus a terorizmus ešte stále 
nemôžeme vymazať zo slovníka 
ľudstva. Predstavujú iskierky a 
tlejúce ohniská, ktorým ne-
smieme dovoliť sa rozhorieť. 
Treba im postaviť nepre-
konateľnú bariéru a Slovensko 
v tomto úsilí nestojí bokom. 

- Mgr. MÁRIA HRONCOVÁ, 
predsedníčka Okresnej organi-
zácie JDS Veľký Krtíš – 

                 

Divé maky a hlahol zvonov na počesť miliónov padlých 

Mgr. Iveta Bielená - Ferancová 
pripomenula, že presne o 11. 
hodine sa 11. 11. zvyknú rozo-
zvučať oceľové srdcia zvonov 
na celom svete, aby si uctili pa-
miatku vojnových veteránov. 
Práve vtedy zaznela posledná 
salva pri podpisovaní prímeria 
v Compiègne vo Francúzsku, 
ktorým sa skončila prvá sveto-

vá vojna. Straty na ľudských 
životoch, ktoré si táto „Veľká 
vojna“ vyžiadala, nemali dovte-
dy obdobu v ľudských deji-
nách. Našou povinnosťou je ne-
ustále si hrôzy vojnového bes-
nenia pripomínať, aby sa už 
viac nevrátili, aby už viac ne-
museli nevinní ľudia umierať.  

DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB VEĽKÝ KRTÍŠ 

VEĽKÝ KRTÍŠ - Dňa 11. novembra 1918 o 11. hodine 
podpísal maršal Fouché v železničnom vagóne v lese pri 
Compiégne vo Francúzsku prímerie s porazeným cisár-
skym Nemeckom. Týmto prímerím bolo prakticky do-
hodnuté ukončenie 1. svetovej vojny. Dátum 11. novem-
ber sa stal na pamiatku obetiam vojny v demokratic-
kých zemiach Európy, v USA a Kanade ,,Dňom voj-
nových veteránov”. 

Aj tu sa klienti z iniciatívy sociálnej pracovníčky Mgr. Ivety 
Bielenej - Ferancovej stretli pri obraze divých makov a zapá-
lenej sviečke, aby si z jej úst vypočuli dôležité fakty o Medziná-
rodnom dni vojnových veteránov.

Spomínali na vojnových hrdinov 

Klienti v DD DSS Veľký Krtíš pozorne počúvajú  sociálnu 
pracovníčku Mgr. Ivetu Bielenú - Ferancovú, ktorá im priblíži-
la históriu Dňa vojnových veteránov. 
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Výsledkom vojny bol vznik mno-
hých nových štátov vo východnej a 
strednej Európe, keď vojská štátov 
Dohody porazili Nemeckú ríšu. 
Porazenými však boli aj milióny 
civilistov po celom svete. Osirelí, 
zranení a zbedačení. Spomienku na 
ukončenie I. sv. vojny si pripomenu-
li položením červených makov a za-
pálením kahancov. Starosta Štefan 
Rimaj milo prekvapil svojich obča-

nov, keď na pamätník padlých v I. 
a II. svetovej dal napísať ich mená, 
ktoré doteraz stále pri pietnych ak-
toch len čítali. Pozostalí padlých 
vojnových hrdinov zo Želoviec už 
teda majú miesto, kde môžu svojim 
blízkym zapáliť sviečku. Pietny akt 
zachytil fotoaparátom, tak ako na 
každom podujatí,  Želovčan Ladi-
slav Nagy. 

Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov S. Plachtince pod ve-
dením Mgr. Márie Ferancovej a 
v spolupráci s ev. a. v. farárom 
Mgr. Jaroslavom Ďurišom tiež 
pripravili milú pietnu spomien-
ku ku Dňu veteránov. Zúčastnili 
sa jej aj žiaci zo ZŠ so svojou 
riaditeľkou Mgr. Ľubicou Sý-
korovou a učiteľkou Zlaticou 
Belinovou a tiež škôlkari so svo-
jou riaditeľkou Kvetoslavou 
Hantákovou a učiteľkou Danou 
Novákovou. Deti sa aktívne za-
pojili do spomienkovej akcie, 
keď ev. a. v. farár Mgr. J. Ďuriš 

si s deťmi nacvičil pesničky a 
texty piesní vytlačil na papiere a 
rozdal aj seniorkám, aby sa 
mohli k deťom svojim spevom 
pripojiť. Deti zo ZŠ vyrobili divé 
maky z papiera ako symboly 
tohto dňa. Spojením generácií 
pri tejto príležitosti to bol pekný 
prejav úcty a hlavne pripome-
nutia, aby aj deti od malička ve-
deli, že hrôzy vojny sú neskutoč-
né zlo a musíme na to neustále 
myslieť. 

Seniori pomáhali spievať škôlkarom 
STREDNÉ PLACHTINCE

 Mená obetí sú už na pamätníku  

Na poliach flámskych 
kvitnú maky divé,

rad za radom 
lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme. Na oblohe 
škovránky statočne

svoju pieseň spievajú, 
hukotom zbraní

pod nimi 
neprestajne rušenú.

My už však nevstaneme 
a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, 

milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme 
na tejto flámskej pláni.

Náš boj však zasa 
iní prevezmú.

Do vašich rúk dáme 
svoju pochodeň

a vy ju neste v diaľ. 
Ak by vám zhasla,

spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené 

ďalej rastú
na poliach flámskych.

Na 
flámskych 
poliach

ŽELOVCE - Aj tu sa, tak ako každý rok, stretli členovia ZO Jednoty dô-
chodcov pod vedením Anny Kiškováčovej, aby si pripomenuli významné 
výročie od ukončenia dovtedy najničivejšieho vojenského besnenia, ktoré 
trvalo od 28. 7. 1914 do 11. 11. 1918 a zachvátilo Európu, Blízky východ 
čiastočne Afriku, Čínu a Tichomorie. 

- Dvojstranu pripravila: - rh - 

Starosta Štefan Rimaj spoločne s predsedníčkou ZO 
JDS v Želovciach Annou Kiškováčovou odhaľujú pa-
mätník padlým v I. a II. sv. vojne už aj s ich menami. 

Mgr. Mária Ferancová, matka Mgr. Ivety Bielenej - Ferancovej 
(ktorá podobnú akciu usporiadala vo veľkokrtíšskom domove dô-
chodcov), v Stredných Plachtinciach s učiteľkami ZŠ a MŠ, staros-
tom Štefanom Benkom a ev. a. v. zborovým farárom Mgr. Jaro-
slavom Ďurišom pripravili pekné spomienkové popoludnie. 

Aj v Želovciach sa tohto dňa zúčastňuje spoločne mládež aj seniori.
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Vzdajte sa všetkého nefunkč-
ného a starého. Pretrieďte si 
okruh známych, povyhadzujte 
zbytočné, nepotrebné veci, kto-
ré postupne vymeníte za nové. 
Rozprúdite tým stagnujúcu 
energiu. Viac vás bude počas 
týždňa strašiť a mátať pocit 
strachu a obáv z nezvládania 
vecí, zo samoty a toho, že sa na 
„celom“ svete cítite osamelí, 
ako aj strachu zo straty najbliž-
ších (na duchovnej úrovni, čiže 
strach z odcudzenia, ale aj na 
fyzickej úrovni). Sú to len my-
šlienky, ktoré pre vás nie sú ty-
pické, tak ich hneď aj zažeh-
najte, ešte skôr, ako sa vo vás 
na dlhšiu dobu zahniezdia. Nef-
ňukajte nad rozliatym mliekom, 
iba zoberte handru a utrite ho, 
to je schodnejšia cesta.  

Akejkoľvek cesty, ktorá vás 
čaká a ktorú si dôkladne  na-
plánujete, sa vôbec nemusíte 
obávať. Pôjdete smerom k tep-
lu, pochopeniu a slnku, takže 
naozaj, nech je jej cieľom 
čokoľvek, zahoďte pocity 
akýchkoľvek obáv. V tomto 
prípade však očakávajte, že 
jedna zmena predsa len na-
stane, pokiaľ ste cestu plánova-
li ako jednotlivec, tak tento fakt 
sa zmení a absolvujete ju mini-
málne dvaja a s tým by ste vo-
pred mali rátať. Trochu viac by 
ste však mali dbať na svoje 
zdravie a to hlavne v prípade 
vyčerpanosti a neovládateľnej 
únavy, s tým naozaj treba niečo 
robiť. Ponaťahovať by ste si 
mali aj stuhnuté svalstvo.  

 
Stojte nohami čo najpevnejšie 
na zemi a pre istotu sa v nej aj 
nejakým spôsobom ukotvite. 
Príde totiž „tajfún“, ktorý bude 
mať len jednu jedinú úlohu a 
tou je siahnutie a poriadne za-
trasenie vašim egom, ktoré sa 
vám tak trošku vymklo spod 
kontroly. Ak to ustojíte, padne 
to len v prospech vás spolu s 
ponaučením. Ak náhodou pad-
nete, rátajte s tým, že nejaký 
čas zostanete nepovšimnuto 
„ležať“ na zemi s raneným, 
sebaľutujúcim egom a bez 
ponaučenia. Tí, ktorí to majú 
pevne v rukách a vo vyššie uve-
dených riadkoch nevidia hroz-
bu vo venovaní sa prevažne 
rodinným záležitostiam, ktoré 
sú naviazané aj na „papiero-
vačky“, to budú mať dobre.   

Nuž, vybrali ste si jednu z tých 
zložitejších životných ciest a ne-
mali by ste si to vôbec vyčítať. 
Cesta je síce náročná, ale na jej 
konci vás čaká presne to, po 
čom túžite a vy to viete. Viac by 
ste sa mali sústrediť na všetko, 
čo robíte a nerobiť to len auto-
maticky, predídete tak men-
ším komplikáciám. V partner-
stvách, a všeobecne vo vzťa-
hoch, by ste sa nemali zahrávať 
s citmi iných, lebo v konečnom 
dôsledku jediný, kto bude 
plakať, budete práve vy a to 
predsa nechcete. Vo vzťahoch 
ešte v jednej záležitosti zostane-
me – pribrzdite s umelým bu-
dovaním autority a sondovania, 
kto z vás dvoch má navrch. V 
zdravotnej sfére buďte obozret-
ní, sústredení a predvídaví 
hlavne na cestách a pri pohybe.
   

Veci, ktoré ste zanedbali, bude-
te musieť veľmi rýchlo dobe-
hnúť, aspoň to by bolo to 
správne odporučenie. Po smut-
nejších dňoch príde ďalšie 
štádium, v ktorom sa znovu na-
budíte a tak budete môcť len a 
len napredovať. Zamávať však 
môže vami chuť a tendencia 
sťažovať sa všade, kam vkro-
číte a kde sa ocitnete, zamyslite 
sa nad tým, je to naozaj nutné? 
Sústreďte sa radšej na príjem-
nejšie stránky života, ktoré vás 
budú posilňovať a nie vás ťa-
hať k povrchnosti a niekam až 
tam dolu. Ale, aby to nebolo len 
o tých nepríjemnejších záleži-
tostiach, ku koncu týždňa sa 
môžete tešiť na menšie prek-
vapenie.  

Milí blíženci, týždeň vám prine-
sie samé zvláštnosti príjemnej-
šieho typu a charakteru. Veľ-
kou zaujímavosťou je to, že ste 
si až k dnešným dňom prešli 
všetkými rázcestiami, na kto-
rých z vašej strany vždy spadla 
pri volení smeru správna voľba. 
Teraz práve naopak, z akéhosi 
rázcestia prichádzate do bodu, 
kde sa viacero ciest zlieva do 
jednej a spoločnej, preto už ne-
padnú žiadne rozhodnutia, voľ-
by, jednoducho sa rozhodne za 
vás, čo vy v skutku potrebujete. 
To, že zrazu nemáte na výber z 
viacerých možností, je pre vás 
na tieto dni ideálne a vhodné, 
preto sa s tým stotožnite. Men-
šia nepríjemnosť vyskočí v prí-
pade zdravia, nebojte sa a rieš-
te ju.  

Pre vaše znamenie prichádza 
ustálenosť a stabilizovanie, as-
poň pre tento týždeň. Odporú-
čané máte pozvoľné tempo a 
nevybočovanie z vami stanove-
ných ciest. Po tieto dni sa vám v 
žiadnom smere nevyplatí ris-
kovať a už vôbec nie v prípade 
peňazí, ktoré by ste si mali nie-
len vážiť, ale aj strážiť. Keď sa 
pokúsite ( v tomto prípade aj 
silene) usmievať na svet, tak aj 
svet sa bude usmievať na vás a 
všetko bude o čosi krajšie. To, 
že sa budete v tomto čase a v 
určitých situáciách častejšie a 
citeľne vnímať v pozícii podria-
deného, môže spôsobiť váš vý-
buch, preto to chce kontrolu a 
spomenuté nevybočovanie.  

Premkne vás pocit, že ste v nie-
čom zlyhali, alebo, že ste niečo 
pokazili, nedajte sa tým 
zmiasť, je to len pocit, všetko je 
na poriadku. Avšak, viac by 
vám prospelo, keby ste sa o nie-
čo viac upokojili, fungujete ako 
myška na kľúčik, ktorý stále 
treba nanovo natočiť – čiže aj 
vy sa musíte nejako dobíjať a 
veru, mali by ste to robiť čas-
tejšie, lebo budete na nejaký 
čas úplne vyradení a to predsa 
nechcete. Neminie vás rodinný 
konflikt, v ktorom sa budete cí-
tiť ranení a trochu zhodení, 
nerobte scény, prijmite to, 
spracujte to a potom takto pek-
ne zabalené to hoďte za hlavu a 
choďte ďalej, bude to len 
momentálna prechodná záleži-
tosť.

Vo svojich myšlienkach sa 
vraciate do minulosti, v ktorej 
by ste sa rýpať už dávno ne-
mali.   Imaginárne pochovajte 
všetko staré, čo sa vo vašom ži-
vote odohralo. Na „sentiment“ 
a umelé privolávanie myšlienok 
nie je pre vaše znamenie vhod-
ný čas, má to na vás deštrukčné 
vplyvy. To, že si hľadáte vo svo-
jom živote všetko len to zlé, na-
miesto toho, aby ste sa sústredi-
li na tie pozitívne veci, je vašou 
voľbou, no či správnou, to si 
musíte ozrejmiť už vy sami. 
Neodháňajte od seba ľudí, 
ktorí vás majú naozaj radi, 
prijmite ich. V láske nájdete 
pokoj a čisté pochopenie, v 
náručí milovanej osoby vám po 
tieto dni bude najlepšie. 

Vám bude po tieto dni dopriate 
hlavne na poli lásky. Užite si 
flirtovanie a spoznávanie no-
vých ľudí, už dávno ste neboli 
na výslní tak, ako vám to bude 
umožnené po tieto dni. Nechaj-
te sa velebiť a ospevovať, na-
kopne vás to v tom najlepšom 
slova zmysle. Popri všetkom by 
ste sa mali viac šetriť a hlavne 
dbať na rovnomerné rozloženie 
vašich síl a schopností, aby vám 
vydali na každý deň z týždňa, 
nie že si ich miniete hneď na 
začiatku týždňa. Ak si to správ-
ne nerozdelíte, dobehne vás 
poriadna únava a nechuť 
čokoľvek robiť. V zdravotnej 
oblasti si dávajte pozor na pre-
chladnutie od nôh, čo by sa 
podpísalo pod problémy s 
močovým mechúrom a celou 
oblasťou podbruška.  
  

Áno, presne tak, aj na vás sa 
usmieva prísľub hojnosti a zda-
ru, ktorý vás bude sprevádzať 
každý deň tohto týždňa. Ani ne-
budete vedieť ako, vlastne to 
nie je ani dôležité, ale v každom 
smere sa vám bude dariť, svoju 
úlohu zohrá aj fakt, že ste si vy-
pracovali v sebe imunitu na 
nezdary a problémy – prijali 
ste ich a práve preto sa karta 
otočí a vám pôjde úplne všetko 
hladko. Ideálne by bolo využiť 
to, hlavne na doriešenie medzi-
ľudských vzťahov, kde sa neja-
ké väzby narušili, tak sa ich po-
kúste opraviť. Možno o niečo 
viac pocítite deficit slnka a svet-
la, čo sa podpíše aj na vašej 
nálade, vykompenzujte si to 
kúpeľom, návštevou sauny a 
podobne.

U vás sa to tento týždeň bude 
celé točiť len okolo práce – ne-
mali by ste v práci vystrkovať 
rožky, neoplatí sa vám to,  aj 
keď si uvedomujete, že ste 
dobrí v tom, čo robíte. Prílišné 
chválenkárstvo si nechajte ma-
ximálne tak vo svojej hlave na 
úrovni myšlienok, na verejnosti 
to do slov radšej nedávajte. 
Pravdou však je, že práve v 
práci sa vám ponúkne zmena a 
to na úrovni posunu, navýšenia 
zodpovednosti alebo úplne vo 
všetkom. Pokiaľ sa rozhodnete, 
že prácu dobrovoľne zmeníte, 
tak majte na mysli, že začiatky 
sú vždy ťažké, ale vy máte veľ-
kú predispozíciu to zvládnuť, 
pokiaľ budete konať pokorne 
(nevyvyšovať sa).  

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 
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„Ak by sme zvládli domáci zá-
pas s Buzitkou a zápas v Opa-
tovskej Novej Vsi, ktoré sme 
jednoznačne mali zvládnuť, 
mohli sme zimovať na 3. či 4. 
mieste. To by bolo vzhľadom k 
tomu, ako to vyzeralo cez leto 
zle-nedobre, výborný výsledok. 
Súčasné postavenie v strede ta-
buľky je pre mňa sklamaním,“ 
povedal nám tréner mužstva 
Attila Nemčok. Okrem toho, že 
je trénerom, v prípade potreby 
do zápasov aj priamo nastúpi. 
V tejto sezóne zatiaľ odohral 
104 minút, počas 
ktorých strelil je-
den gól. Parado-
xom je, že inkaso-
val aj červenú 
kartu, no udelená 
mu bola na lavič-
ke ako trénerovi, 
nie v poli ako hrá-
čovi. Bolo to v do-
mácom zápase s 
Buzitkou, ktorý 
poznačilo aj hru-
bé nešportové sprá-
vanie hosťujúce-
ho futbalistu. 
O tom, čo sa v zá-
pase stalo, ako 
hodnotí letné po-
sily, a na čom mu-
sí mužstvo v zim-
ne prestávke pop-
racovať, nám A. 
Nemčok povedal v rozhovore. 
Za odpovede mu aj touto ces-
tou ešte raz ďakujeme a futba-
listom Čeboviec prajeme vyda-
renú jarnú časť sezóny.

 Jesenná časť vám pravdepo-
dobne nevyšla podľa predstáv – 
ako by ste ju stručne zhodnoti-
li?
„V lete bola situácia v Čebov-
ciach taká, že sa nevedelo, či 
bude mužstvo pokračovať v V. 
lige, nakoľko staré vedenie 
skončilo a nové sa aj kvôli pan-
démii nevedelo dať dokopy. 
Príprava na novú sezónu tak 
bola dosť chaotická. Nakoniec 
to dopadlo tak, že sa poskladalo 
nové vedenie, ktoré sa snažilo 
urobiť všetko preto, aby futbal 
v Čebovciach mohol bez pro-
blémov fungovať aj naďalej a 
môžem povedať, že boli vytvo-
rené tradične solídne podmien-
ky. Začiatok sezóny nás zastihol 
vo fantastickej forme, keď sme 

v 1. kole zvíťazili v Olovároch, 
následne sme vyhrali domáci 
zápas s Revúcou. Tretie kolo 
sme cestovali do Jesenského, 
kde domáci vyrovnali gólom z 
92. minúty. Potom ale prišla 
domáca prehra s Radzovcami a 
prišiel útlm.“

 Ako hodnotíte šírku kádra a 
letné zmeny v ňom?
„Káder opustila dvojica hráčov 
- Patrik Péter a Gergely Očko, 
ktorí odišli do Slovenských 
Ďarmôt. Opačným smerom pu-

toval Roland Bubenčík. Ďalší 
hráč, ktorého sa nám podarilo 
získať do stredu poľa, je Peter 
Boros, ktorý v minulosti hrával 
aj za Vinicu. Už počas rozbe-
hnutej sezóny prišiel z Pliešo-
viec mladý Sebastián Krnáč. 
Výborne zapadli všetci spome-
nutí hráči a myslím si, že sme 
mali celkom solídny káder na-
priek tomu, že mám veľmi 
mladé mužstvo.“

 Domáci zápas s Buzitkou po-
značil nepekný incident, ako ste 
ho videli vy?
„Zápas s Buzitkou nám ne-
vyšiel podľa predstáv, prehrali 
sme ho 1 : 2. Ale asi 
každý vie, čoho sa 
dopustil hosťujúci 
„hráč”, ktorý jedno-
značne išiel za Ga-
bom Kissom s úmys-
lom ublížiť mu! 
V Buzitke mali kon-
flikt hráči V. Krtíša, 

takisto hráči O. N. Vsi a takisto 
aj my. Takéto mužstvo nepatri 
do V. ligy. Viac sa k tomu nech-
cem vyjadrovať.“

 Ktorý výsledok si najviac 
ceníte a naopak, o ktorom zá-
pase si myslíte, že ste mali na 
viac? 
„Najviac si cením spomenutý 
začiatok sezóny - v zápasoch s 
Olovármi, Revúcou a Jesen-
ským sme získali 7 bodov. Na-
opak, vybuchli sme vo V. Krtíši, 
kde nás domáci predčili vo všet-

kom a bol z toho debakel…“

 V zime sa znovu otvorí pries-
tor na prestupy. Budete hľadať 
nové posily, resp. rozmýšľať 
nad posilnením kádra?
„Je to skôr otázka na vedenie 
klubu, či je v zime možnosť po-
silniť sa. V zimnom prestupo-
vom období sú „iba“ hosťova-
nia, ktoré sa dohadujú veľmi 
ťažko. Hráčov je málo, v na-
šom okrese pramálo, a preto je 
to extrémne náročné. Hoci 
viem, kde nás tlačí topánka a 
na ktoré posty by som po-
treboval posily.“

 Ako bude vyzerať zvyšok ro-
ka v TJ Vinohrad Čebovce?
„Minulú sobotu sme mali 
ukončenie sezóny. Zahrali sme 
si futbal medzi sebou, posedeli 
sme, podebatovali, troška sa za-

bavili a týmto sme ka-
lendárny rok v podstate 
ukončili. Prípravu by 
sme chceli začať kon-
com januára. Či nám to 
ale covid dovolí, je otáz-
ne.“

 Pri pohľade na ta-
buľku, vidíte v nej neja-
ké prekvapenia?
„Nepovedal by som, že 
je pre mňa v niečom 
prekvapivá. Je tu muž-
stvo Veľkého Krtíša, 
ktoré je suverénne a 
jednoznačne by malo V. 
ligu vyhrať. A potom sú 
tu ďalšie mužstvá, ktoré 
striedajú dobré zápasy s 
horšími. Je skôr zaují-
mavé, že každý môže 
vyhrať s každým. Žiaľ, 

musím povedať, že kvalita a 
úroveň našich dedinských líg 
každým rokom upadá.“

 Čo musíte spraviť vy ako 
tréner, ale aj ako mužstvo pre-
to, aby ste boli v tabuľke vyššie, 
resp. aby ste neklesli?
„Jednoznačne musíme zlepšiť 
defenzívu mužstva - 24 inkaso-
vaných gólov sú toho dôkazom. 
V doterajších sezónach, keď 
som bol trénerom Čeboviec, 
sme patrili k mužstvám s naj-
lepšou defenzívou. Teda práve 
tu vidím najväčší problém. Nie 
som alibista a priznávam, že v 
niektorých zápasoch som urobil 

aj ja nejaké chyby. Čiže 
mám takisto podiel viny 
na tom, že nemáme o 
pár bodov viac. Verím 
ale tomu, že s kvalitnou 
zimnou prípravou, 
spoločne znova dostane-
me Čebovce k špici 
piatoligovej tabuľky.“

Čebovce chcú na jar zapracovať na defenzíve
TJ Vinohrad Čebovce má za sebou pomerne turbulentné mesiace. V klube nastala výmena vedenia, 
úspešný začiatok sezóny dospelých vystriedali slabšie výsledky. Priebežné ôsme miesto sa zdá byť 
negatívnym prekvapením sezóny, no pri pozornejšom pohľade na tabuľku vidieť, že od štvrtého 
miesta delia futbalistov Čeboviec len tri body. 

Štatistiky: 5 výhier, 2 remízy, 6 prehier, skóre 30 : 24
Najvyššia výhra: 7 : 0 s Veľkým Blhom (13. kolo)
Najvyššia prehra: 1 : 7 vo V. Krtíši (5. kolo)
Najlepší strelec: 8 gólov - Hasan Kliment
Najviac odohraných minút: 1203 - Ivan Mudroň
Najviac žltých kariet: 5 - Patrik Balga

Jeseň v číslach 

-ŠK-

Čebovčanom vyšiel najmä úvod sezóny,  keď bodovali v zápasoch so silnými súpermi. 

ATTILA NEMČOK, tréner 
TJ Vinohrad Čebovce.
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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. Kde-
koľvek 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 pre-
najať 2 miestnosti dokopy (250 
€ vrátane energií a internetu), 
resp. samostatne. Vrátane ku-
chynky 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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 Kúpim jednoizbový byt. 
Ponúknite. 
 0902 302 102             np – 830

 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

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

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

 Predám strešnú krytinu.
 0907 313 332              np – 820

Chovateľstvo

  Poľnohospodárstvo

 Prijímame objednávky 
na rezanú kapustu. 
Možnosť dovozu.

  

 0905 497 133 np
 –

 79
9

np
 –

 8
29

 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. 

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

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

 Hľadám človeka, ktorý by 
do CD dopísal doplňujúce texty 
(knihy). Platím.
 0949 158 054             np – 760
 
 Predám peterky a medomed. 
 0907 313 332              np – 821

 Predám pánske rifle LEE, 
ZARA, GUESS - veľkosť 32/32 
a modrú športovú mikinu 

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

JAKO (veľ. M). Ceny dohodou. 
 0905 186 139              np - 826

 Predám malotraktor VARI 
aj s príslušenstvom.
 0907 858 643              np - 828

99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

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. 

V ostatných dňoch sme od-
menili výhercov jesennej fut-
balovej tipovačky. Traja páni 
- Ondrej Cífer, Miloš Varho-
lák, ml. a Jozef Pažitka - si z 
našej redakcie dokopy od-
niesli 60 EUR. Získali ich za 
štrnásťtýždňové sledovanie 
futbalových výsledkov, ktoré 
premenili do svojich tipov. 
Ešte raz im všetkým gratulu-
jeme. Na jar s našou tipovač-
kou pokračujeme - čo myslí-
te, bude s z finančnej odme-
ny tešiť jeden z tohto tria aj v 
júni?

 Odmenení tipujúci

Miloš Varhlák, ml. Jozef Pažitka

Ondrej Cífer 1.

2. 3.
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Zvolenie staronového predsedu 
Oblastného futbalového zväzu 
Veľký Krtíš a Výkonného vý-
boru stále nie je definitívne, vý-
sledky nie sú právoplatné ani 
po niekoľkých dňoch. Kandi-
dát na predsedu ObFZ Mgr. 
Miroslav Filkus poslal volebnej 
komisii podnet, ktorý spochyb-
ňuje výsledok volebnej konfe-
rencie a jej priebeh. „Predseda 
volebnej komisie dňa 16. 11. 
2021 zaevidoval podnet od kan-
didáta na predsedu ObFZ V. 
Krtíš Mgr. M. Filkusa ohľadom 
volieb,“ uvádza v úradnej sprá-
ve predseda volebnej komisie 
Ing. Ladislav Hlinica. Stalo sa 
tak teda niekoľko hodín po 

tom, ako sme sa rozprávali so 
zvoleným staronovým pred-
sedom Gabrielom Bacsom. Je-
ho slová k priebehu konferencie 
sme uverejnili v minulom čísle. 
Zverejnenie výsledkov tak má 
doposiaľ len informatívny cha-
rakter.
Pôvodne neúspešný kandidát, 
za ktorého v 2. kole hlasovalo 9 
z 22 delegátov, uviedol v za-
slanom podnete až deväť bo-
dov, ktoré by mali príslušné or-
gány preskúmať. Opiera sa v 
nich o platný volebný poriadok 
ObFZ V. Krtíš, ktorý platí od 7. 
júla 2017 či o stanovy ObFZ V. 
Krtíš platné od 9. júla tohto ro-
ka. „V týchto bodoch došlo k 

závažným porušeniam všeobec-
ne záväzných právnych predpi-
sov, predpisov ObFZ a predpi-
sov SFZ, ktoré mali vplyv na 
výsledky volieb. Pre závažné 
porušenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov, predpisov 
ObFZ a predpisov SFZ, ktoré 
mali vplyv na výsledok volieb, 
vás žiadam, aby volebná komi-
sia v zmysle článku 3 ods. 5. 
Volebného poriadku Oblast-
ného futbalového zväzu Veľký 
Krtíš schváleného konferenciou 
Oblastného futbalového zväzu 
Veľký Krtíš dňa 7. 7. 2017 vy-
hlásila voľby za neplatné a zá-
roveň vyhlásila opakované voľ-
by,“ uvádza v liste Mgr. Miro-
slav Filkus.

Na výkonnom výbore Stredo-
slovenského futbalového zväzu 
sa vo štvrtok 18. novembra 
hovorilo aj o vzniku III. líg v 
riadení krajov, a teda o reorga-
nizácií. „Platia všetky ustanove-
nia uvedené v Rozpise súťaží 
SsFZ 2021/2022. Pre jedno-
duchšie pochopenie uplatnenia 
všetkých ustanovení RS SFZ a 
SsFZ spracovala ŠTK SsFZ 
modelový dokument, vychá-
dzajúci z aktuálneho stavu ta-
buliek jednotlivých súťaží,“ 
uvádza sa v Spravodaji SsFZ 
č.20/2021. V minulom vydaní 
sme priniesli, ako by sa reorga-
nizácia dotkla mužstiev III. ligy, 
ak by jesenná tabuľka bola už 
konečná. Keďže športovo-tech-
nická komisia prepočítala, ako 
by vyzerali aj nižšie ligy, vý-

sledok prepočtu by bol na-
sledovný. V novovzniknutej 
súťaži Majstrovstvá regiónu 
STRED by figurovali tieto 
mužstvá: FK Podkonice, ŠK 
Kováčová, TJ Krásno nad Ky-
sucou, ŠKM Liptovský Hrá-
dok, MŠK Rimavská Sobota, 
MFK Žarnovica, FK Čadca, 
ŠK Makov, OŠK Bešeňová, FK 
Slávia Staškov, FK Sitno Ban-
ská Štiavnica, ŠK Badín a TJ 
Sklotatran Poltár. Poslednú, 14. 
miestenku by dostal lepší z 
baráže štvrtých tímov aktuál-
nej IV ligy Sever a Juh, a teda 
MŠK Kysucké Nové Mesto by 
sa o účasť v novovzniknutej 
súťaži pobil s FK Slovenské 
Ďarmoty. Dlhoročný tradičný 
zástupca nášho okresu v IV. lige 
tak na jar bude mať určite o čo 

hrať. Šancu na priamy postup 
do MRS Stred majú rovnako 
tak aj TJD Príbelce, ktoré majú 
len o bod menej ako spomínané 
FK S. Ďarmoty. Pomerne vý-
razne by sa tak zmenilo aj ob-
sadenie IV. ligy sk. JUH. V nej 
by od novej sezóny nastúpili 
TJD Príbelce, FKM Tornaľa, 
TJ Jednota Málinec, FK Ša-
lková, FC98 Hajnáčka, TJ So-
kol Medzibrod, MFK Detva, 
TJ Tatran VLM Pliešovce, 
MFK Zvolen, ŠK Partizán 
Čierny Balog, OFK Slovenská 
Ľupča, MFK Baník Veľký Kr-
tíš a aj lepší z baráže FK Lado-
merská Vieska/OŠK Radzovce. 
V prípade neúspechu v baráži 
by v súťaži zostali aj spomí-
nané FK S. Ďarmoty.

 

Futbalistka MFK Baník Veľký 
Krtíš Liliana Madajová bola 
znovu povolaná na reprezentač-
ný zraz. V dvadsaťčlennej 
nominácii trénera Petra Januš-
ka sa objavila už po druhý raz. 
Talentovaná obrankyňa bola 
povolaná na zraz, počas ktoré-
ho si mali reprezentantky do 15 
rokov v dvojzápase zmerať sily 
s rovesníčkami z Českej repu-
bliky. V dôsledku protipan-
demických opatrení bol však 
dvojzápas v Bánovciach nad 
Bebravou zrušený a zraz bol 
presunutý do Trenčianskych 
Teplíc. Napokon bol celý zraz v 
piatok 18. novembra úplne zru-
šený, a to z dôvodu nových opa-
trení proti šíreniu ochorenia 
Covid-19. Nič to ale nemení na 
tom, že Lili, ako ju volajú tréne-
ri a spoluhráči, k úspechu gra-
tulujeme a veríme, že premiéry 
v najcennejšom drese sa dočká 
už čoskoro.

Opäť 
v reprezentácii 

Spochybnil priebeh a výsledky volieb

-ŠK-

Atraktívni súperi v prípade postupu
-ŠK-

LILIANA MADAJOVÁ
si na reprezentačný zápas
musí počkať.-ŠK-

V odberných miestach sa od 
spustenia systému inštaluje pri-
bližne 1 700 odberných auto-
matov, tzv. zálohomatov. Zvyš-
né prevádzky budú využívať 
skenovanie priamo na poklad-
ni. Výška zálohy bude jednotná 
– 15 centov. Triedenie vyzbiera-
ných nápojových obalov bude 
prebiehať v triediacom centre 
Správcu zálohového systému, 
ktoré sa vybuduje v priemysel-
nej zóne pri obci Kočovce blíz-
ko Nového Mesta nad Váhom. 

„Cieľom zálohového sys-
tému je vyzbierať a 
recyklovať minimálne 90 
percent nápojových oba-
lov do roku 2025. Na zá-
klade skúseností zo za-
hraničia vieme, že je to 
možné len cez zálohový 
systém. Tým sa dajú vy-
zbierať skoro všetky 
plastové a hliníkové oba-
ly nápojov,“ podčiarkol 
štátny tajomník minister-
stva životného prostredia 

Juraj Smatana.
Výhody a fungovanie zálohové-
ho systému približuje verejnos-
ti reklamná kampaň, ktorá sa 
sústredí na vzdelávací rozmer 
zálohovania a podporu cieľov 

obehovej ekonomiky, ako je 
efektívna recyklácia a opä-
tovné využitie materiálu v 
nových obaloch. Zálohový 
systém a informačno-vzde-
lávaciu kampaň o záloho-
vom systéme financujú vý-
robcovia nápojov, ktorí 
uvádzajú nápojové obaly 
na trh. Za vytvorenie, fi-
nancovanie a správu zálo-
hového systému je zodpo-
vedná nezisková organizá-
cia Správca zálohového sys-

tému, ktorá dostala poverenie 
od ministerstva životného pro-
stredia (MŽP).
Lucia Morvai, riaditeľka pre 
vonkajšie vzťahy a komuniká-
ciu Správcu zálohového systé-
mu, je presvedčená, že spoloč-
nými silami MŽP, výrobcov a 
obchodníkov sa podarí na-
štartovať zmenu, ktorá prine-
sie výsledky v podobe čistej 
krajiny a spokojných spotrebi-
teľov. „Zálohový systém je 
účinným nástrojom, ktorý nás 
motivuje k zodpovednejšiemu 
správaniu. Dáva nám príleži-
tosť zbaviť sa voľne pohodené-
ho odpadu, vyzbierané obaly 
efektívne recyklovať a následne 
materiál opätovne použiť pri 
výrobe nových obalov,“ uzavre-
la L. Morvai. 
                                         – MŽP -

Slovensko sa ako prvá krajina v regióne pridá k tým európskym 
štátom, ktorá nebude mať voľne pohodený odpad z plastových 
fliaš a plechoviek. Zálohový systém sa spúšťa na Slovensku už 1. 
januára 2022. Zálohovať sa budú všetky jednorazové nápojové 
plastové fľaše a plechovky vo viac ako dvetisíc prevádzkach po 
celom Slovensku. 

Plastové fľaše budú už o pár dní VRATNÉ
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V piatok 19. novembra 
večer došlo na frekven-
tovanej križovatke v 
obci Sklabiná k do-
pravnej nehode dvoch 
osobných motorových 
vozidiel. Na mieste za-
sahoval aj jeden auto-
mobil hasičskej zách-
rannej služby so štyr-
mi príslušníkmi. V ča-
se príchodu hasičov, 
okolo 20.00 hod., bol 
jeden havarovaný au-

tomobil odstavený v križovatke a druhé vozidlo sa nachádzalo na 
odstavnej ploche mimo vozovky. V čase príchodu príslušníkov 
HaZZ na miesto zásahu boli dve osoby v opatere zdravotných zá-
chranárov RLP, následne príslušníci na mieste zásahu vykonali pro-
tipožiarne opatrenia, zabránili úniku prevádzkových kvapalín a po 
zdokumentovaní dopravnej nehody príslušníkmi PZ očistili vozov-
ku od nečistôt a odtiahli vozidlá na bezpečné miesto. Pri dopravnej 
nehode sa zranili dve osoby.
                         - zdroj: pplk. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ - 

Po večernej nehode dvaja zranení 

Október potvrdil pozitívny 
trend na trhu práce, neza-
mestnanosť klesá naďalej. 
Ako informovalo Ústredie prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny, 
miera evidovanej nezamestna-
nosti, ako aj miera nezamest-
nanosti vypočítaná z celkové-
ho počtu uchádzačov, dosiahli 
najnižšiu úroveň za posled-
ných 18 mesiacov. Okrem to-
ho, v októbri evidovali úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
najmenej ľudí nad 50 rokov 
od mája 2020.
Pozitívny trend sa dá pozoro-
vať aj v okrese Veľký Krtíš. 
Ako uviedol riaditeľ tunaj-
šieho úradu práce Ing. Marián 
Balko, okres V. Krtíš patri me-
dzi šesť okresov s najvyšším 
medzimesačným poklesom evido-
vanej miery nezamestnanosti. 
„Je to výsledok práce všetkých 
- úradu, zamestnávateľov, ľu-

dí. Verím, že obdobie, keď sme 
mali prívlastok menej roz-
vinutý región, je už za nami,“ 
povedal. Miera evidovanej ne-
zamestnanosti bola na konci 
októbra na úrovni 9,76%, tzn. 
medzimesačne klesla o 0,56 p. 
b. Pre porovnanie, v októbri 
2020 bola na úrovni 10,20%. 
Disponibilných uchádzačov o 
zamestnanie tak je v našom 
okrese 2 032 (1 099 žien a 1 
033 mužov).
Nezamestnanosť na Slovensku 
klesla v každom okrem šty-
roch okresov, rovnako tak v 
celom Banskobystrickom kra-
ji. Najvyššiu nezamestnanosť 
majú naďalej okresy Rimav-
ská Sobota, Revúca a Kež-
marok. Na opačnej strane ta-
buľky je okres Nitra, Piešťany 
a Hlohovec, kde bolo bez prá-
ce 3,21 a ž 3,37% obyvateľov.

tabuľka

Želaný trend aj v našom okrese 

-ŠK, zdroj: ÚPSVaR-

 Predám FORD Fiesta v za-
chovalom stave. Cena dohodou.
 0905 391 017                np - 832

 Kvalitne a trpezlivo doučím 
vaše dieťa - okrem matematiky.
 0910 664 145                np - 833

 Predám šesťmiestny FORD 
Caravan a ŠKODU Felicia. Obe 
s platnou EK + STK.
 0907 399 341                np - 834

 Predám vysušenú navrecova-
nú kukuricu. 
 0902 345 275               np – 835

 Predám Škodu Octaviu 1,6; 
75 kW; r. v. 2003, benzín + 
LPG, super stav, bez ďalších in-
vestícií. Cena 2 000 € + dohoda. 
 0949 254 367               np – 836

Rôzne►29. november - Medzinárod-
ný deň solidarity s ľuďmi Pa-
lestíny slúži na poukázanie a 
pripomenutie si problémov 
spojených s ľudom Palestíny.
►30. november - Deň počíta-
čovej bezpečnosti sa pripomí-
na od roku 1988.  Je určený na 
zvýšenie informovanosti o vý-
zname a potrebe ochrany po-
čítačov a dát. Pripomína ľu-
ďom nevyhnutnosť počítačo-
vej bezpečnosti pred rôznymi 
hrozbami.  
►1. december - Svetový deň 
boja proti AIDS sa na celom 
svete pripomína od roku 1988 
a jeho cieľom je upozorňovať 
ľudí na problém AIDS, zlepšiť 
ich vedomosti o tejto chorobe, 
jej šírení a najmä prevencii.   
Na  Slovensku bol prvý prípad 
zaznamenaný v roku 1985. 
Symbolom je červená stužka.
►2. december - Medzinárod-
ný deň zrušenia otroctva si pri-

pomíname od roku 1984. 
►3. december - Medzinárod-
ný deň osôb so zdravotným 
postihnutím vyhlásila OSN a 
jeho cieľom je upozorniť na 
problémy ľudí so zdravotným 
postihnutím, pochopiť ich, 
podporiť ich práva a vytvoriť 
dôstojné a dobré podmienky 
pre žitie.
►3. december - Sviatok sv. 
Františka Xaverského, patrón 
diela šírenia viery. 
►4. decembra - sviatok sv. 
Barbory, patrónky baníkov a 
delostrelcov, veží, roľníkov, ar-
chitektov, stavebných robotní-
kov, zvonárov, kováčov a zajat-
cov. 
►5. december - Medzinárod-
ný deň dobrovoľníkov v eko-
nomickom a sociálnom rozvoji 
vyhlásilo v roku 1985 VZ OSN.  
rôznych oblastiach života. 
►5. december - Svetový deň 
pôdy - bol vyhlásený v roku 

2002.  Hlavnou myšlienkou je 
zvýšenie povedomia verejnosti 
o význame pôdy a prírodných 
zdrojov nevyhnutných pre pre-
žitie človeka a o potrebe ich 
ochrany pred globálnym otep-
ľovaním.

V najbližšie dni si pripomíname 

np - 837 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
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Výrobky so značkou
 Regionálny produkt 

HONT
  Hontianska paličkovaná čipka 

– Mikroregión Východný Hont, 991 35 
Sucháň 90,  0918 485 995, 
starostasuchan@gmail.com

 Kováčske výrobky  –  Ján Pixiades, 
Čelovce, 991 41 Čelovce 63, 

 047/4883127 (OcÚ), 
obeccelovce@gmail.com

 Košikárske výrobky  –  Ján Čičmanec, 
991 41 Čelovce 19,  0907 195 546, 

mail: jegnaki@gmail.com

 Akostné odrodové víno  – Pivnica Karol 
Csernus, Pod Strážom 1472, 991 28 Vinica, 

 0903 178 632, 
karol.csernus@gmail.com, 

www.pivnicacsernus.sk

 Víno s chráneným označením pôvodu  – 
Vitis, rodinné vinárstvo Ďurík, 991 07 

Opatovská Nová Ves 222,  0905 385 007, 
vitis@vinohradnictvo.sk, 
www.vinohradnictvo.sk

 Víno s chráneným označením pôvodu  – 
Gabriel Zsigmond, Vinica, 

Hontianska 100/48
Vinica 991 28,  0421/(0)907 133 759, 
vino@zsigmond.sk, www.zsigmond.sk,  

www.hroznoavino.sk

 Kváskový chlieb a koláče  –  Ľubica 
Zolczerová, 991 42 Hrušov 435, 

 0908 405 703, 
lubica.zolczerova@gmail.com, 

facebook.com/ekocentrum.bylinka pod lipkou

 Lepník, mrváň, chlieb  
–  Ružena Kamasová, 991 42 Hrušov 283, 

 0915 834 914, 
kamasova.ruzena@gmail.com 

 Mliečne výrobky z kozieho mlieka –  
Plachtinská farma Baránek, 
99124 Dolné Plachtince 216, 

 0907 847775, info@baranek.sk, 
www.baranek.sk

 Škvarkové pagáče plnené slivkovým 
lekvárom - Kristína Horváthová, 

991 27 Kamenné Kosihy 122, 
 0918 027 019, 

horvathova.kristina2@gmail.com

 Sedliacky a hontiansky chlieb - Pauman, 
Jaroslav Képeš, 991 08 Lesenice 39

 Med a medovina - Katarína Babková, 
991 08 Lesenice č. 223, 

 0908 244 855, babkova.k@azet.sk 

 Med a peľ - Peter Pišák, Boženy Nemco-
vej 51, 990 01 Veľký Krtíš, 

 0908 544 144, info@slovensky-med.sk, 
www.Slovensky-Med.sk; 
www.Apis-Original.sk

 Med, peľ, propolis, medovina - Albín 
Škerlec, Dolinka, 991 28 Vinica, 

 0948 529 099, dolinka@dolinka.org

Výrobky so značkou
 Regionálny produkt 

NOVOHRAD
 Medovníčky od Ľubice - Ľubica Mitte-
rová, Krtíšska cesta 273/4, 991 06 Želovce, 

 0917 085  217, 
lubicamitterova@gmail.com

  Víno – akostné odrodové víno -  VÍNO 
NATURAL  Domin α Kušický s.r.o., Poľná 5, 

990 01 V. Krtíš,  047/4830 507, 
info@dominkusicky.sk, 
www.dominkusicky.sk

 Slovenská medovina - Ing. Pavel Kováč, 
1.mája 355/7, 991 06 Želovce, 

 +421 903 137 727, 
kovac.orko@gmail.com

 Obeckovský tvarožník - Obec Obeckov, 
991 05  Obeckov 165,  +421 47 43 71 147, 

obeckov@gmail.com, www.obeckov.sk

 Vína z čiernych ríbezlí s medom 
- Gabriel Oravec GA-BOR, 1. mája 354/5, 

991 06 Želovce,  + 421 907 365 988, 
bcurrant.g.a.bor@gmail.com, 

www.GA–BOR.sk

 Domáce lekváre, sirupy, čatní, kečup, 
orechy v domácom sirupe - Veronika 

Honea, Žihľava 286, 991 03 Pôtor, 
 +421 907 653 583, 

veronika.honea@gmail.com

 Drevené šperky inšpirované vzormi 
z ábelovského kroja - Veronika Honea, 

Žihľava 286, 991 03 Pôtor, 
 +421 907 653 583, 

veronika.honea@gmail.com

 Ovocné dobroty od gazdinky, 
Zeleninové dobroty od gazdinky -Martina 

Prebelová , A. Kmeťa 155/34, 990 01 
 M. Krtíš,  +421 918 339 698, 

m.prebelova@gmail.com, 
www.gazdinkashop.sk

 Syry z kozieho a kravského mlieka - 
Farma Lavella (lavella, s. r. o.), Prieloh 1, 
991 02 D. Strehová,  +421 47 489 73 77, 

info@lavella.sk, web: 
facebook.com/farma.lavella

 Víno - Akostné odrodové víno - MOVI-
NO, spol. s.r.o., Osloboditeľov č. 66, 990 01 

Veľký Krtíš,  +421 47 48 30 572, 
info@movino.sk, www.movino.sk

 Medovníky - Ľubica Rumpliová BZU-
ČO, Jarmočná 356/53, 992 01 M. Kameň 

lubica.rumpliova@gmail.com, 
 +421 905 287 261

 
 Textilné výrobky zdobené novohrad-

ským vzorom - Veronika Honea, Žihľava 
286, 991 03 Pôtor,  +421 907 653 583, ve-

ronika.honea@gmail.com

 Dekoratívne výrobky 
zdobené novohradským vzorom 

- Veronika Honea, Žihľava 286, 991 03 
Pôtor,  +421 907 653 583, 
veronika.honea@gmail.com

 Pôtorské mäsové výrobky - AMEON s. r. o., 
M. Zlievce 82, 991 22 M. Zlievce, 

 +421 905 626 869, info@ameon.sk

 Ľubkina papriková pomazánka 
- Ľubica Mitterová, Krtíšska cesta 273/4, 

991 06  Želovce,  +421 917 085 217, 
lubicamitterova@gmail.com

 AMEON 100% tekvicový olej 
- AMEON s. r. o., Malé Zlievce 82, 991 22 

Malé Zlievce,  +421 905 626 869, 
info@ameon.sk

 Ovocné dobroty od gazdinky, Zeleni-
nové dobroty od gazdinky -Martina Prebe-
lová, A. Kmeťa 155/34, 990 01  Malý Krtíš, 

 +421 918 339 698, 
m.prebelova@gmail.com, 

www.gazdinkashop.sk

V POKROK-u č.46 sme uverejnili tipy na regionálne vianočné darčeky. Na článok ste 
mnohí zareagovali a chceli ste kontakty aj na ďalších regionálnych výrobcov. Tak vám te-
raz ponúkame zoznam držiteľov regionálnej značky NOVOHRAD a HONT, ak by ste 
mali záujem o ich konkrétne výrobky, môžete ich kontaktovať. Budeme radi, ak k nim 
budú pribúdať aj ďalší. Ak si ich pozriete a prípadne ochutnáte, iste nám dáte za pravdu, 
že sú kvalitné a dobré a možno aj lepšie ako tie z veľkých obchodných zahraničných 
reťazcov. Mnohé z nich sú produkty s príbehom, a tak ako ich s radosťou a zanietením 
Martina Prebelová, majiteľka predajne GAZDINKA SHOP na Trhovníckej ulici vo V. 
Krtíši propaguje, aj my ich chceme na stránkach Pokroku propagovať. 

Kúpou regionálnych produktov podporujete náš región
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Dolinka 241

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

np-770

 Možnosť objednania si rôznych mís 
     podľa výberu zákazníka      
(syrové, mäsové, zeleninové – vo forme rolád, jedno hubiek, či kombinované)

 Jedlá obľúbenej talianskej kuchyne 
     a to pizzu a zeleninové šaláty
 Gurmánov pozývame na kačacie hody, 
     ktoré pre vás pripravili v októbri a novembri

Ponúka 
možnosť organizovania svadieb, krstín, 

karov a rôznych ďalších spoločenských či rodinných podujatí. 

Okrem denného menu ponúkame 

Bližšie informácie dostanete priamo 
v našich priestoroch 

(vedľa obecného úradu v Želovciach) 
alebo

na tel. čísle  0918 942 595
Otváracie hodiny 

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

Ne – zatvorené.

Veľký Krtíš

Viac informácií dostanete priamo v predajni. 
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