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dodržiavanie výplatných termínov, dobré platové 
podmienky, výborný kolektív, 
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AQUA VIVA
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Čas ten pútnik na ceste, nepostojí na 
mieste. Dňa 15. decembra 2021 oslávila 
krásne narodeniny naša maminka, starká 
a prastarká 

EVIČKA ŠOÓŠOVÁ 
z Veľkého Krtíša. 

V deň Tvojich narodenín, mamička naša 
milá, prichádzame k Tebe s vrúcnym po-
zdravením. Kytičku lásky chceme Ti dnes 
dať a za Tvoju lásku a starostlivosť poďa-
kovať. Zdravie a sila nech Ťa neopúšťa, 
mamička naša milá. S láskou na Teba 
myslí celá rodina. 
Tvoje deti Karol, Eva, Marianna s rodi-
nami, vnúčatá s rodinami a za všetkých 
objímajú pravnúčatá: Damián, Bianka, Melinka, Ivanko a malá Ellie. 
Ku gratulácii sa pripájajú rodiny Hanusková a svatovci Kropáčovci.  

Pani Evke, našej stálej dopisovateľke a vernej čitateľke, želáme k naro-
deninám všetko najlepšie, pohodu v kruhu milujúcej rodiny a predovšet-
kým pevné zdravie, aby jej múdre a poučné články mohli byť ešte dlho oz-
dobou našich novín. 

ADVENT
Už blíži sa zimný slnovrat.

Už prituhujú rána. 
Listy sú spálené, mrzne zem, 

dĺžia sa noci, kráti deň.  
V pamäti ozvena dávna. 

Čistota detských duší
vracia nás opäť tam, 

kde čakali sme zázrak zimy, 
koledy, stromček, domov. 

Dnes iný a iné prosby k nebesám. 
Otec a mama spovzdiali

a zasnežené krásne rána, 
skrehnutá krása krajiny. 
Opakujú sa lásky dejiny, 

čakanie na príchod Pána.
v podobe známej, najdrahšej. 

večitý symbol skromnosti 
nemluvňa sväté, maštaľka sama, 

namiesto prepychu plátienko, 
slama a požehnanie Otca z výsosti

dané nám ľuďom v Synovi. 
Dar z nebies čaká každý z nás

v najkrajšiu roka noc, 
tú slávnu Tichú Svätú Noc, 

dohviezdny večer, vzácny čaj. 
Už celkom blízko zimný slnovrat. 

Zas prituhujú rána. 
V srdciach však náhle oteplieva. 

Toi advent lásku rozosieva, 
znie pieseň i modlitba Pána 

Ing. Tatiana Blichová - Bateľová

Vrúcne vyznanie mamičke, starkej a prastarkej 
Ľúbime Ťa - to je jasné. 
Mamička naša,  
si naša úžasná, 
láskavá a milá. 
Si láska a prístav
kam sa radi vraciame. 
Si rozprávkou, 
ktorú čítame. 
I keď Ti oči plakali 
a srdce bolelo,
s ockom si sa snažila, 
aby u nás nikdy 
smutno nebolo. 
Ďakujem za krásne 
detstvo, za lásky dar. 
Že si pri nás stála, 
keď nás život skúšal. 
Ďakujeme Ti, maminka, 
Za všetko krásne. 
Ľúbime Ťa - to je jasné. 

V mojom ve-
ku roky nieže 
bežia, ale cvá-
lajú. Pracov-
né už 56 ro-
kov od školy a 
osobné splý-
vajú, pamäť 
slúži a city sa 

žitím zmnožujú. V tomto roku 
som urobila množstvo výpočtov 
dostatočnosti slnečného svetla v 
rôznych budovách na bývanie aj 
denného osvetlenia súmračnej 
zimnej oblohy, čo sa v terajších 
projektoch vyžaduje, je to súčasť 
stavebnej fyziky. Rada to múdre 
slovo používam, veď otec ma 
učil fyziku na osemročke v Dol-
nej Strehovej a keď ma skúšal, 
zvolal do triedy komisiu učite-
ľov, aby nikto nepovedal, že 
mám protekciu. Tréma bola veli-
ká. Ale aj úcta k tejto disciplíne. 
S láskou tvoriť zhmotnenú spo-
mienku na nášho Augusta Hori-
slava v podobe obnovy jeho rod-
ného domu a vytvorenie múzea 
je ďalším mojím záujmom. Tam 
je nás, nadšencov, mnoho. V. 
Krtíš je príkladom v udržiavaní 
povedomia o našom rodákovi, 
ako to ocenil aj skvelý básnik a 
čestný predseda redakčnej rady 
Literárneho týždenníka PhDr. 
Mgr. Jaroslav Rezník, autor pre-
krásnej básne venovanej Augus-
tovi Horislavovi. Úloha Spoloč-
nosti nesúcej jeho meno s Mgr. 

Máriou Hroncovou na čele, je 
nezastupiteľná. 
Roky 2020-21 nás poznačili oba-
vami o zdravie blízkych - detí a 
vnúčat, o vlastné už menej. Na 
pozadí politického vrenia to nie 
je najlepšia kombinácia. Ale 
zvládli sme to a verím, že obstojí-
me aj v nastávajúcom roku. 
Spoločný nepriateľ – Covid-19 - 
by našu spoločnosť mal zjed-
notiť tak, ako kedysi národy pri 
obrane svojich krajín. Mať po-
chopenie pre starosti druhých, 
chrániť tých slabších a zraniteľ-
nejších, pohladkať slovom aj 
darom. Najmä tým, venujem as-
poň básničku. Na Vianoce ne-
potrebujem žiadny hmotný dar. 
Darom sú blízki priatelia a rodi-
na, nádherné spomienky na do-
mov, na tých, čo nás v čase pred-
behli. Zostávajú v našich srd-
ciach a mysliach navždy. Spolu s 
úžasom a radosťou nad spo-
mienkou ľudstva z Božieho 
narodenia. Čo si priať do ďal-
šieho roka? Len pokoj v duši, to 
je všeliek, veľa síl zdolávať to 
nedobré, čo sa nám pripletie do 
cesty. Deťom dobrých rodičov a 
rodičom dobré deti. Všetkým 
spolu dobrých priateľov. Vľúd-
nosť a prajnosť, úsmevy na uli-
ci. Kresťanom pevnú vieru a 
všetkým spolu hojné požehnanie 
z výsosti.“ 
PS: Tak mi občas chýbajú „výš-
ke novohradskie“
 

O zhodnotenie roka sme požiadali aj rodáčku z Dolnej Strehovej,
 zanietenú podporovateľku a autorku projektovej dokumentácie 
rekonštrukcie rodného domu A. H. Škultétyho vo V. Krtíši 
a úspešnú literátku v jednej osobe 
Ing. TATIANU BLICHOVÚ – BATEĽOVÚ z Trenčína 

Darom sú  mi blízki priatelia a rodina 

Posledné tohtoročné číslo našich 
novín nájdete v stánkoch 27. de-
cembra 2021. Prvé novoročné 
číslo nájdete v predaji 4. janu-
ára 2022. 
V redakcii nás nájdete ešte aj 
21. decembra do 16.00 hodiny. 
Ak by ste chceli podať inzerát, 
môžete  tak urobiť telefonicky 
na čísle 0902 302 102 alebo  0910 
989 479 alebo mailom na 
hornacekova.pokrok@gmail.com;
kamenska.pokrok@gmail.com 
alebo sport.pokrok@gmail.com 
V prípade, že by ste nám chceli 
doniesť nejaký príspevok alebo 
postreh, pokojne ho môžete vho-
diť do poštovej schránky pred 
vchodom do redakcie 

POKROK na našej adrese: 
Ul. SNP 29, Veľký Krtíš.

Milí čitatelia, prajeme Vám po-
kojné, ničím a nikým nerušené 
Vianoce, aby ste sa mohli všetci 
stretnúť pri štedrovečernom stole 
a dosýta si vychutnali čaro najk-
rajších sviatkov v roku. 

Ako vyjdeme 
a kde nás nájdete 

 Aj keď Mesto Veľký Krtíš eš-
te na konci novembra plá-
novalo zorganizovať vianočné 
trhy pre svojich občanov, kvô-
li pandemickej situácii sa pri 
stánkoch pod Kultúrnym 
domom tento rok znovu ne-
stretneme. Obľúbené poduja-
tie sa tak pre nepriaznivú epi-
demiologickú situáciu neu-
skutoční a nachystané sviečky, 
čapice či rukavice, šperky, 
domáca kozmetika a iné vý-
robky našich remeselníkov a 
predajcov - stánkarov tak zo-
stanú v skladoch.

Osvetlený cintorín
Cintorín v meste Veľký Krtíš 
môžete bezpečne navštíviť už 
aj vo večerných hodinách. Ve-
denie mesta tak vyšlo v ústrety 
občanom, ktorí navštívia 
hroby svojich blízkych aj v 
najbližšom sviatočnom obdo-
bí. Miesto večného odpočinku 
je v zimných mesiacoch 
osvetlené denne od 16.00 do 
19.00 hod. Okrem toho, cinto-
rín sa stal bezpečnejším aj 
vďaka novým bezpečnostným 
kamerám.

Parkovacia karta 
aj telefonicky

Podnik verejnoprospešných slu-
žieb mesta Veľký Krtíš ozna-
muje občanom, že parkovaciu 
kartu je možné objednať te-
lefonicky. V prípade záujmu o 
vybavenie parkovacej karty 
získate viac informácií na te-
lefónnom čísle 
 047/48 12 146.

Vianočné trhy nebudú
- REDAKCIA POKROK - 
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V neznámy svet si odišla spať, zaplakal každý, kto 
Ťa mal rád. Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, 
no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.  

Dňa 
15. decembra 
uplynul rok, 

čo nás navždy 
opustila naša 

milovaná dcéra, 
sestra, priateľka 
Mgr. ĽUBKA 

TUPOVÁ
S láskou a úctou 

spomínajú 
rodičia, brat,

 priateľ 
a Dianka. 

Veľmi nám chýbaš
1. 12. Emília Gregušová (*1928) z B. Bystrice 
7. 12. Anna Keťková (*1934) zo Záhoriec
7. 12. Juraj Stojka (*1957) z V. Krtíša
8. 12. Mária Šiketová (*1932) z Opatovskej Novej Vsi
8. 12. Ján Perenčai (*1946) z V. Krtíša
8. 12. Helena Zsigmondová (*1933) z Vinice 
10. 12. Eva Matúšová (*1938) z Malých Stracín
10. 12. Jaroslav Korbeľ (*1962) z Malého Krtíša
10. 12. Július Kaderják (*1943) z V. Krtíša
10. 12. Dušan Bariak (*1953) z M. Kameňa
11. 12. František Majer (*1952) z Kosíh nad Ipľom 

Už žiadne slovo, ba ani len žiaden hlas
nenahradí Ťa, otecko náš, lebo Ťa vzal

 náhle čas. Slzami lásku nevyplavíš, 
to by bola škoda, lebo čas s Tebou 
strávený veľká bola škola, naučil 

si všetkých žiť a ľúbiť ľudí okolo nás. 
Preto zaslúžiš si svojej duši veľkú česť. 
Dvíhame hlavu k nebu a šepkáme tíško 

„môžeš ísť“, nech dokončíš si cestu, nech 
stihneš načas prísť pred bránu neba, kde 
zazrieš žiaru sťa slnka jas, čo privedie nás k Tebe, keď zatúžiš 

po nás zas. Tak šepkáme Tvojej duši „tak si zbohom buď“, 
nech nezdá sa Ti ťažká Tvoja nová púť. 

S hlbokým žiaľom oznamujeme 
všetkým príbuzným a známym, že nás 8. decembra

 navždy opustil nás drahý  manžel, otecko a starký 
JÁN PERENČAI vo veku 75 rokov

 z Veľkého Krtíša z Ulice SNP. 
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí prišli nášho 

drahého vyprevadiť na jeho poslednej ceste. 
Zvlášť ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti,

 ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Drahý náš, naveky ostaneš v našich srdciach. 

Smútiaca manželka Zlatka, syn Ján s rodinou, 
dcéry Nikoleta s Dominikom a Zlatka s rodinou. 

Opustili nás

Lúčime sa drahý, ostali nám len spomienky

 Nikdy nestratíme niekoho, koho nosíme 
vo svojom srdci... Možno stratíme  jeho 

prítomnosť, jeho hlas,  jeho vôňu. Ale to, 
čo sme sa od neho naučili, to čo po sebe 

zanechal, to nestratíme nikdy.
Dňa 14. 12. 2021 si pripomíname

 prvé výročie úmrtia 
TIBORA RÁCZA z Bušiniec.

S láskou spomína manželka Erika, 
syn Tibor s rodinou, syn Karol s rodinou a celá ostatná rodina. 

 V našich srdciach si stále 

Možno bol čas už odísť, snáď to tak bolo súdené. 
Zostali len sny, čo dali sa ešte snívať. Odišiel si tichuč-
ko, drahý náš, tichučko snívaj ten svoj večný sen a 

ver, že nikdy nezabudneme na ten smutný deň. 
Dňa 19. decembra 2021 si pripomíname 

1. výročie ako nás navždy opustil náš drahý ocko, 
starký a brat 

ARPÁD VARGIC z Veľkého Krtíša. 
S láskou v srdci spomínajú: dcéry Ružena a Katarína, vnuk Miško 

a vnučka Terezka, zaťovia Peter a Milan, 
sestra Eva s rodinou a všetci priatelia a známi.

Smutný rok bez Teba

Bolesťou unavená, tíško si zaspala. 
Znechajúc všetkých, ktorých si rada 

mala.  Naša milovaná, iste si už v nebi 
a pozeráš sa na nás zhora.  Navždy 

Ťa milujeme – odkazujeme Ti zdola. 
Budeš žiť v našich srdciach dovtedy, 
kým tu budeme, počkaj na nás tam 

hore, určite sa raz stretneme! 
Smutný rok uplynul odvtedy, 
ako už nie je medzi nami naša 

milovaná sestra, švagriná, 
teta, priateľka a spolupracovníčka 

Ing. NAĎKA ZVALOVÁ (* 5. 1. 1966 – † 11. 12. 2020) 
z Veľkého Krtíša. Ďakujeme všetkým príbuzným, 

priateľom, spolupracovníkom a známym, 
ktorí na ňu spomenú s láskou a úctou. Spomína a nikdy 
nezabudne zarmútená sestra Ivetka s manželom, krstná 

dcéra Števka, bratia Štefan a Boris s rodinami. 
Navždy ostaneš v našich srdciach.

 

Smutno je bez Teba, sestrička drahá 

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

Bolesťou unavená tíško si zaspala 
zanechajúc všetkých, ktorých si rada 

mala. Za všetky trápenia a veľa bolesti 
nech Ti dá Pán Boh večnej radosti. 
Zostali sme v žiali, no vždy budeš 

v srdciach tých, ktorí 
Ťa veľmi milovali...

Dňa 23. decembra 2021 uplynie prvý 
rok od úmrtia našej drahej 

mamičky MARGITY STENOVEJ 
z Modrého Kameňa. 

S úctou a láskou spomínajú Tvoje deti, vnúčatá, 
pravnúčatá a celá smútiaca rodina.  

Nikdy nezabudneme na Teba, mamička 

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich drahých zosnulých. 
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„Mikulášske balíčky pre obyva-
teľov Domova dôchodcov a 
domova sociálnych služieb V. 
Krtíš pripravili moje šikovné 
kolegyne. Vysoko si cením hlav-
ne to, že to bola ich vlastná ini-
ciatíva. Aj preto sme si pre nich 
na pondelkové sviatočné ráno 
pripravili 6. decembra malý 
program na pobavenie“, pred-
stavil dve mikulášske aktivity 
Ing. Marián Balko, riaditeľ 
ÚPSVaR Veľký Krtíš. Ako po-
kračoval, do aktivity sa zapojilo 
takmer každé oddelenie úradu. 
„Bola to spontánna aktivita, 
skutočne všetkých bavilo odo-

vzdať kus radosti a lásky ľu-
ďom v zariadení“, s nadšením 
komentuje aktivitu riaditeľ 
úradu. Mikulášske balíčky odo-
vzdali zamestnanci úradu v 
kostýmoch zapožičaných z Mú-
zea bábkarských kultúr a 
hračiek - Hrad Modrý Kameň, 
za čo im patrí srdečná vďaka. 
Klienti sa potešili nielen balíč-
kom, ale aj kostýmom. 
„Radosť klientov zariadenia 
bola pre nás najväčším zados-
ťučinením“, podotkol Ing. M. 
Balko. Zároveň Mgr. Ladislav 
Černý podaroval seniorom res-
pirátory, ktoré im pomôžu 

zvládnuť toto ťažké obdobie.
Zachovávanie tradície sv. Mi-
kuláša, odkazu pomoci tým, čo 
to potrebujú, nám naďalej 
ostáva vlastná. Je to súčasť na-
šej kultúry. Keď je chuť, doká-

žeme radosťou „rozbúchať“ 
veľa sŕdc. Mikulášske poďako-
vanie patrí všetkým kolegy-
niam a kolegom na ÚPSVaR 
Veľký Krtíš. 
- Text a foto: ÚPSVaR -

Sociálna poisťovňa prepočíta 
dôchodcom ich dôchodky a zvý-
ši o 1,3 % automaticky, o zvý-
šenie teda nemusia osobitne 
žiadať. Dôchodok v novej výške 
dostanú v januárových výplat-
ných termínoch. SP im v janu-
ári 2022 zašle k zvýšeniu aj pí-
somné rozhodnutie. Sumu zvý-
šenia dôchodku si môžu infor-
matívne vypočítať aj prostred-
níctvom kalkulačky na webovej 
stránke SP. Dôchodky sa v roku 
2022 zvýšia o percento 

medziročného rastu spotrebi-
teľských cien za domácnosti dô-
chodcov určeného Štatistickým 
úradom SR za prvý polrok 
kalendárneho roka 2021, t. j. o 
1,3 % mesačnej sumy dôchod-
ku. SP v budúcom roku zvýši o 
1,3% všetky dôchodkové dáv-
ky, pričom k 31. októbru 2021 
ich vyplácala viac ako 1,7 milió-
na (1 741 618) a dostávalo ich 
viac ako 1 milión 400 tisíc dô-
chodcov (1 403 572).

Vyššie dôchodky v roku 2022 

-ŠK-

Milé prekvapenie si na začiatku decembra vo vrecúškach či kra-
biciach našli aj veľkokrtíšski seniori. Úsmev na tvári im vyčarila 
aktivita veľkokrtíšskeho úradu práce. 

Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny Veľký Krtíš  informuje, 
že dňom 1. 12. 2021 bolo zverej-
nené „Oznámenie o možnosti 
predkladania žiadostí o poskyt-
nutie finančných príspevkov 
prostredníctvom národného pro-
jektu Chyť sa svojej šance“. 
Hlavným cieľom národného 
projektu „Chyť sa svojej šan-
ce“ je zmiernenie dopadov vy-
hlásenej mimoriadnej situácie 
alebo núdzového stavu v súvis-
losti s pandémiou COVID-19 
na zamestnanosť na území SR 
zvýšením zamestnanosti a zní-
žením nezamestnanosti znevý-
hodnených UoZ. Splnenie sta-
noveného cieľa sa zabezpečí po-
skytovaním finančných prís-
pevkov na podporu vytvárania 
pracovných miest pre znevý-
hodnených uchádzačov o za-
mestnanie (ďalej len UoZ), na 
podporu mentorovaného zapra-
covania znevýhodnených UoZ a 
mladých UoZ-NEET a na pod-
poru samostatnej zárobkovej 
činnosti znevýhodnených UoZ.  
Národný projekt sa realizuje v 
zmysle ustanovenia § 54 ods.1 
písm. a) zákona o službách za-
mestnanosti a zahŕňa tri opa-
trenia :
 Opatrenie č. 1  ►V rámci 
Opatrenia č.1 sa  poskytuje fi-
nančný príspevok na samostat-
nú zárobkovú činnosť (SZČ) 
formou samozamestnania  zne-
výhodnených uchádzačov o za-
mestnanie (ďalej len ZUoZ), 
ktorí budú ako samostatne 
zárobkovo činné osoby (SZČO) 
prevádzkovať SZČ v rôznych 
odvetviach, napr. živnostníci, 
zdravotnícki pracovníci, finanč-

ní agenti, advokáti a pod. Pra-
covné miesto na samozamest-
nanie môže ZUoZ vytvoriť aj v 
odvetví poľnohospodárskej pr-
vovýroby, ako samostatne hos-
podáriaci roľník. Pre účely toh-
to opatrenia sa vypúšťajú sa-
mostatne hospodáriaci roľníci 
(SHR), ktorí by svoju činnosť 
vykonávali na vodných plo-
chách. Za vytvorenie pracovné-
ho miesta sa považuje začatie 
vykonávania alebo prevádz-
kovania SZČ a jej nepretržité 
prevádzkovanie najmenej dva 
roky ZUoZ, ktorému bol po-
skytnutý príspevok.
Zodpovedným zamestnancom 
za tento nástroj aktívneho opa-
trenia trhu práce  je na úrade 
práce sociálnych vecí a rodiny 
Veľký Krtíš zodpovedný Ing. 
Ladislav Tóth, č. tel.: 
 047/2451 456,
 ladislav.toth@upsvr.gov.sk
Opatrenie č. 2 ► Cieľom tohto 
opatrenia je získanie alebo 
zvyšovanie a  prehlbovanie od-
borných zručností, vedomostí a 
praktických skúseností znevý-
hodnených UoZ a mladých 
UoZ – NEET (mladí ľudia vo 
veku do 30 rokov (mínus jeden 
deň), ktorí nie sú zamestnaní, 
nepokračujú v procese vzdelá-
vania ani odbornej prípravy 
(not in employment, education 
or training), ktoré zodpovedajú 
ich dosiahnutému stupňu vzde-
lania podporou mentorovaného 
zapracovania s následným po-
kračovaním formou praxe v 
trvaní 6 mesiacov u zamest-
návateľa, ktorý vytvorí pracov-
né miesto na území SR za úče-
lom ich umiestnenia sa a udrža-

nia sa na trhu práce. Splnenie 
stanoveného cieľa sa zabezpečí 
poskytovaním finančných prís-
pevkov na mentorované zapra-
covanie s následným pokračo-
vaním formou praxe (ďalej len 
„finančné príspevky“) u za-
mestnávateľa, ktorý na tento 
účel vytvorí pracovné miesto a 
dohodne so znevýhodneným 
UoZ a mladým UoZ - NEET 
pracovný pomer na dobu neur-
čitú v rozsahu ustanoveného 
týždenného pracovného času 
na plný pracovný úväzok s pod-
mienkou zamestnávania po 
dobu minimálne 6 mesiacov. Fi-
nančné príspevky sa poskytujú 
mesačne zamestnávateľovi len 
na mentorované zapracovanie 
najviac počas 4 mesiacov men-
torovaného zapracovania a 2 
nasledujúce mesiace praxe ne-
budú finančne podporované.
Zodpovedným zamestnancom 
za tento nástroj aktívneho opa-
trenia trhu práce  je na úrade 
práce sociálnych vecí a rodiny 

Veľký Krtíš zodpovedná Mgr. 
Hana Nagyová , 
č. tel.:  047/2451 453, 
hana.nagyova@upsvr.gov.sk
 Opatrenie č. 3 ► Úlohou tohto 
opatrenia je podpora  zamest-
návania znevýhodnených uchá-
dzačov o zamestnanie (ďalej len 
ZUoZ), poskytovaním finanč-
ného príspevku žiadateľom – 
zamestnávateľom. Úrad po-
skytne finančný príspevok za-
mestnávateľovi, ktorý príjme 
na vytvorené pracovné miesto 
ZUoZ  z oprávnenej cieľovej 
skupiny, ak pracovný pomer je 
dohodnutý v rozsahu najmenej 
polovice ustanoveného týžden-
ného pracovného času: na ne-
určitý čas s podmienkou za-
mestnávania po dobu minimál-
ne 9 mesiacov.
Zodpovedným zamestnancom 
za tento nástroj aktívneho opa-
trenia trhu práce  je na úrade 
práce sociálnych vecí a rodiny 
Veľký Krtíš zodpovedná 
Ing. Katarína Urgelová, 
č. tel.  047/2451 451,
katarina.urgelova@upsvr.gov.sk 
– ÚPSVaR, red -  

 

S nezamestnanosťou pomôže aj  nový projekt

Mikuláš nezabudol ani na seniorov 

Darčeky odnieslo známe mikulášske trio.
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Pred pár rokmi sme uverejnili 
krásny článok od pani Evky 
Šoóšovej s titulkom Riaditeľ 
školy so Slnečnými hodinami, 
ktorý začínal: 
,,Vraciam sa domov po sviatoč-
ne osvetlenom Námestí A. H. 
Škultétyho, potom tichým 
chodníčkom medzi dvoma zá-
kladnými školami. Stromy pri 
ZŠ na Komenského ulici dávno 
prerástli štyridsaťpäťročné 
školské budovy. Práve na tých 
stromoch vidieť, ako plynie čas. 
Vysadili ich v sedemdesiatych 
rokoch, keď aj Dušan Gálik bol 
jedným zo žiakov tejto školy. O 
ľuďoch sa hovorieva, že išli do 
sveta skúsiť šťastie, avšak si 
myslím, že človek to vysnívané 
šťastie nosí v sebe a je len na 
ňom, či ho vôbec objaví a ako s 
ním naloží. 
Mladý Dušan vnímal melódiu 
reči, silu slov, ktorými možno 
veľa povedať, no o zázrakoch 
sveta môže bez slov prehovoriť 
maliar, ktorý ich vidí svojou 
dušou a očami umelca. Mal 
možnosť rozvíjať svoj talent 
štúdiom na Pedagogickej fakul-
te v Banskej Bystrici, kde si 
zvolil aprobáciu slovenský ja-
zyk – výtvarná výchova. 
Magister Dušan Gálik v roku 
1983 nastúpil do tejto školy ako 
mladý učiteľ a po deviatich ro-
koch sa stal jej riaditeľom. 
Viesť takú veľkú školu a úspeš-
ne obstáť v čoraz náročnejších 
požiadavkách modernej doby 
je veľmi náročné, vyžaduje si to 
celého človeka. Jeho škola má 
veľmi dobré meno. On sám 
pripomína rozprávkového hr-
dinu, ktorý dokáže vykonať 
robotu za troch chlapov.“  Toľ-
ko z článku pani Evky, ktorá 
na tejto škole tiež kedysi učila. 
Ďalej už nechajme hovoriť  ria-

diteľa školy Mgr. Dušana Gáli-
ka, človeka s umeleckou dušou, 
aj so spomínanou predsieňou 
detstva v jeho srdci, čo iste na 
konci článku pochopíte. 
,,Po skončení Gymnázia vo 
Veľkom Krtíši som študoval na 
Pedagogickej fakulte v Banskej 
Bystrici aprobáciu slovenský 
jazyk  - literatúra a výtvarná 
výchova. Už v prvom ročníku 
som reprezentoval úspešne svo-
ju vysokú školu na celosloven-
skej súťaži vysokých škôl vo 
výtvarnom umení, kde som zís-
kal v piatich disciplínach 1. 
miesto v maľbe, 1. miesto v 
kresbe, 1. miesto v grafike , 1. 
miesto v ilustrácii a 3. miesto v 
plastike. Ceny mi odovzdával v 
Bratislave sám vtedajší minis-
ter školstva. Samozrejme, že 
tento môj úspech si všimli moji 
akademickí pedagógovia a v 
závere prvého ročníka ma 

katedra výtvarnej výchovy vy-
slala na študijný pobyt do Lip-
ska, kde som sa zdokonaľoval 
v grafických dielňach v tech-
nikách leptu a akvatinty, štu-
doval som originály svetových 
majstrov ako Rembranta či 
Dúrera. Maľoval som obrazy 
v plenéri starého mesta Lipsko 
a Erfurt a po návrate na Slo-
vensko mi bolo umožnené vo 
foajé fakulty nainštalovať vý-
stavu vytvorených grafík a ob-
razov. Stal som sa v 2. ročníku 
na katedre pomocnou vedec-
kou silou, čo mi umožnilo tvo-
riť v ateliéroch fakulty aj 
mimo prednášok a seminárov. 
S mojimi lektormi, akademic-
kými maliarmi, grafikmi a so-
chármi som trávil aj voľný 
čas. Chodili sme spolu na pivo, 
debatovali o umení a v krč-
mách som vytvoril mnoho por-
trétnych štúdií ako podklady 
pre ďalšiu výtvarnú tvorbu. 
Štúdium na Fakulte som ukon-
čil diplomovou prácou, v ktorej 
som ilustroval knihu Vincenta 
Šikulu „Vojak“. Po skončení 
štúdia na Pedagogickej fakulte 
mi bolo ponúknuté na katedre 
výtvarnej výchovy pracovné 
miesto, avšak po zistení na 
študijnom oddelení, že Základ-
ná škola na Ul. Komenského vo 
Veľkom Krtíši príjme od nové-
ho školského roka učiteľa s 
mojou aprobáciou, som sa roz-
hodol. Vrátil som sa do školy, 
ktorú som kedysi navštevoval 
ako žiak. A po 39-tich rokoch 

pedagogickej  praxe, z ktorej 30 
rokov zastávam funkciu riadi-
teľa školy, zisťujem, že to bolo 
moje správne životné rozhod-
nutie.
Žiaci pod mojim výtvarným 
vedením získavali v celosloven-
ských súťažiach akým bol na-
príklad Výtvarný a literárny 
Trenčín popredné ocenenia. 
Chodili sme do školy cez voľné 
dni, tlačili sme farebné linorezy 
a suchú ihlu, odovzdával som 

im moje bohaté skúsenosti z 
grafických techník. Sám som 
vo výtvarnej tvorbe pokračo-
val, vystavoval som svoje diela 
na Slovensku a v zahraničí ako 
napríklad v Prahe, vo Viedni v 
Šalgotariane. V posledných ro-
koch už pôsobím skôr vo vý-
tvarných komisiách a tiež ako 
lektor. To ale neznamená, že 
som výtvarne zaspal. Zúčastňu-
jem sa na celoslovenskej súťaži 
pedagógov Chalupkovo Brez-
no, kde som získal dvakrát 
cenu ministra školstva za ilus-
trácie k mojej knihe 

Predvianočný medailón Mgr. DUŠANA GÁLIKA, riaditeľa Základnej školy na ul. 
Komenského vo Veľkom Krtíši, uznávaného výtvarníka, majstra slova a znalca det-
skej duše.    

V mojom srdci funguje predsieň detstva

Nerozluční kamaráti 
MACKO - (D)UŠKO

Aj tak si to raz pán Boh 
všetko zoberie 

(lept, akvatinta, 2008).
Ilustrácia z knihy Jána Feketeho 

Z hadej papuľky.
 

Obraz, ktorý  si objednalo mesto V. Krtíš a darovalo ho družob-
nému mestu Písek k 777 výročiu vzniku mesta. Je na nej domi-
nanta Písku, najstarší most v Čechách a volá sa Kamenný most. 

Obraz umelca Mgr. Dušana Gálika visí na radnici v Písku. 

Slnečné hodiny zostrojil Mgr. Dušan 
Gálik nielen na svojej škole, ale aj na 
svojom rodinnom dome. (Pokračovanie na str. 7)



POKROK 720. december 2021

O pár dní budú najkrajšie sviatky - druhý najväčší kresťanský 
sviatok, sviatky rodiny, návrat Slnka - každý ako si ich chce na-
zvať, a na každom z nás je ako ich slávi. Jedno majú Vianoce spo-
ločné – malí aj veľkí si pod stromčekom (zvyčajne) nájdu darček. 
Priateľov a spolupracovníkov Pokroku sme oslovili s otázkou:

„Hádanky“ a v oblasti literár-
nej tvorby pre deti mladšieho 
čitateľského veku za knihu 
„Všeličoviny pre deti a rodi-
čov“, ku ktorej práve dotvá-
ram ilustrácie. Ilustroval som 
tiež knižku Jána Feketeho „Z 
hadej papuľky“. 
Okrem výtvarnej a literárnej 
tvorby sa vo voľnom čase ve-
nujem svojim zvieratám, 
starám sa o dva koníky, ktoré 
mi dodávajú úžasnú energiu a 
nesmiernu lásku. Aj doma 
mám stále hojdacieho koníka, 

ktorému som dokonca napísal 
milú básničku, som obklopený 
svojimi hračkami. Spávam s 
plyšovým macíkom, ktorého 
som zobral tiež na dovolenku a 
okúpal som ho zabaleného v 
igelitovom vrecúšku v mori. 
Nech si to užije. V mojom srdci 
stále funguje predsieň môjho 
detstva, možno aj preto, že ži-
jem v škole v detskom svete. 
Minulý týždeň sme mali v škol-
skej jedálni na obed buchty s 
čokoládou a tí malí prváci boli 
okolo pusiniek celí zafúľaní. 
Tak som sa naschvál zafúľal aj 

ja, ako malé decko. To bolo 
rehotu v jedálni. Takéto 
bláznovstvá sa mi páčia. 
Viete, najväčším bláznov-
stvom je nemať žiadne bláz-
novstvo? A ľudia sa nepres-
távajú hrať pretože starnú, 
ale starnú, pretože sa prestá-
vajú hrať. To sú slová Mar-
ka Twaina. 
A keďže sa blížia Vianoce, 
prajem Vám všetkým, aby 
ste ich prežili rozprávkovo, v 
láske a  pokoji. Nech anjeli 
posypú cukrom Vaše srd-
cia,“ dodáva Mgr. Dušan 
Gálik.  

                                                 
Na záver si opäť dovolím 
citovať zaujímavé myšlienky 
zo spomínaného článku našej 
dopisovateľky pani Evky: 

,,Riaditeľ D. Gálik na stene 
prvého školského pavilónu vy-
tvoril slnečné hodiny ozdobené 
prekrásne namaľovaným sta-
rým mesiacom a hviezdami. 
Ukazujú čas len za slnečného 
počasia, no ten neustále plynie 

svojím rovnomerným tem-
pom aj vtedy, keď slnko ne-
vidíme. Je spravodlivý, kaž-
dému z nás dáva rovnako: 
presne dvadsaťštyri hodín 
denne. Ostatné je už len na 
nás.“ 

Hojdací koník
Na pôjde života

uhojdal sa k smrti 
koník pôjde do hrobu

Niekedy viacej potknutý
ako by mal byť podkutý

drevenou hlavou myslí na deti
Vyrástli, zabudli 

na lacný pohyb najdrahší
V kútiku duše slamenej

slzami ovsa zaprší
Tak stojí koník hojdací
a v maličkých tmách

 si spomína na lásku 
dobro na deti

na teplo už len z komína

 Ing. MARIÁN BALKO, 
riaditeľ Úradu práce sociál-
nych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Nie som materialisticky založe-
ný, preto mám naozaj jedno 
úprimné želanie. Návrat celej 
spoločnosti k normálnemu ži-
votu aký bol pred pandémiou. 
V osobnom živote mám rodinu 
a to mi úplne stačí. 

 ANNA PETROVKINOVÁ,
vedúca pošty Hrušov
,,Mojim najväčším darčekom 
sú  moje vnúčatká Janko, Han-
ka - Eliška a celá rodina. Keď 
budem môcť v zdraví a v 
kruhu najbližších stráviť via-
nočné sviatky, to bude to naj-
cennejšie, čo si môžem želať.“ 

 KOLOMAN CICKO, 
asistent učiteľa a šéfredaktor 
školského časopisu Amosko na 
ZŠ Ul. Komenského vo Veľkom 
Krtíši 
,,Žiaľ, Vianoce sa stali sym-
bolom rozdávania darčekov. Už 
niekoľko rokov mi príbuzní 
nekupujú žiadne darčeky. Re-
špektujú môj názor, že obdaro-
vanie z „tradičnej povinnosti“ 
stráca svoju úprimnosť. Často 
dostávam darčeky inokedy, cel-
kom spontánne, bez zjavnej 
príčiny, jednoducho zo srdca. 
To poteší viac. A keďže nie som 
stotožnený ani s náboženským 
kontextom Via-noc, pokojne by 
som sa ich vzdal, spolu s otrav-

nými vianočnými reklamami a 
obohratými pesničkami. Ko-
niec decembra si spájam skôr 
so slnovratom. Svetlo mám 
rád.“ 

 Mgr. RENATA 
MINARIKOVÁ,
 riaditeľka ZŠ Poľná, V. Krtíš
 
,,Určite nie materiálne veci. 
Som šťastná, keď sa celá rodi-
na zídeme doma a sadneme k 
štedrovečernému stolu a jedno-
ducho sme spolu. Ja som už 
vianočný darček dostala kon-
com novembra, krásneho a 
zdravého vnúčika.“

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA

 Aký darček pod stromčekom by vás potešil?

Niekedy jablko padá ďaleko 
od stromu 

(lept, akvatinta, 2007) 
Ilustrácia z knihy Jána Feketeho 

Z hadej papuľky.

(Dokončenie zo str. 6)

(Pokračovanie  na str. 8)

Nech sa na to pozeráme, ako chceme, myslím, že pri bohatých akti-
vitách niektorých ľudí, ako keby sme sa pýtali: To sa naozaj dá 
všetko stihnúť za dvadsaťštyri hodinový čas? Hneď si aj musíme 
odpovedať, že samozrejme áno, lebo čas všetkým rovnako nadeľu-
je zrnká. Žiaľ, nie zo všetkých je úroda. Z doterajších výsledkov 
Dušana Gálika však vidieť, že on si vie čas veľmi dobre zadeliť. 
Prajeme mu do budúcnosti veľa pevného zdravia a mnoho tvori-
vých síl, aby ešte mohol vytvoriť mnoho hodnotných, či už literár-
nych alebo výtvarných diel. A predovšetkým, nech si dobre opa-
truje svoju predsieň detstva v srdci. Iste mu ju, v dobrom samo-
zrejme, môžeme všetci závidieť.  - rh - 

Vtedy na padláši (grafika k básni Hojdací koník). 
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 Mgr. KATARÍNA
 JANČEKOVÁ HANKOVÁ
,,Kabelka, parfém (smiech) 
...ale vážne tento rok by ma 
pod stromčekom potešil darček 
vyrobený od nejakého lokálne-
ho výrobcu. Darček, ktorý by 
bol darčekom aj pre niekoho 
iného. Asi všetci vnímame, aká 
je situácia na Slovensku a koľ-
ko ľudí prišlo o prácu. Koľko 
ľudí sa snaží predať svoje vý-
robky a zarobiť. Ak by som od-
povedala filozoficky, samozrej-
me si pod stromček najviac 
prajem zdravie pre svojich 
blízkych.“

 ŠTEFAN RICHTÁRECH, 
herec, rodák z Kamenných Kosíh   
,,Možno to vyznie pateticky, ale 
zdravie. A prajem ho všetkým 
ľuďom. Bez rozdielu. 
A ozdravenie prajem aj vzťa-
hom a celej spoločnosti.“

Ing. LADISLAV NAGY, 
autor Chemického dekamero-
nu 
,,Vlani sme s manželkou absol-
vovali karanténne Vianoce. 
Pod stromček si neprajem nik-
dy nič. Stačí ak budem nasávať 
radosť zo svojich vnučiek. Ale 
už niekoľko rokov snívam va-
riť a rozdávať štedrovečernú 
ka-pustnicu na veľkokrtíšskom 
námestí, to by som si strašne 
prial.“

 ANNA KIŠKOVÁČOVÁ, 
predsedníčka MO JDS v Želov-
ciach:
,,S blížiacimi sa Vianocami 
mám len jedno želanie, aby 
ustúpilo ochorenie, aby prestali 
naň umierať ľudia nielen z 
nášho okolia, ale z celej planéty 
Zem. Pre mňa žiaden darček 
nebude krajším ako splnenie 
tohto želania. Keď sa so svojou 
rodinou v zdraví stretneme po-
čas vianočných sviatkov a pop-
rajeme si všetko dobré do No-
vého roka 2022 budem šťastná 
a šťastie a zdravie prajem kaž-
dému z Vás, kto budete čítať 
tieto mnou napísané riadky.

 BOŽENA BALKOVÁ, 
naša verná čitateľka 
,,Ja, ako dôchodkyňa v pokro-
čilom veku, si prajem pod 
stromček rodinnú pohodu a 
zdravie v kruhu mojich naj-
bližších. I keď už mám dospelé 
deti a veľké vnúčatá, na Štedrý 
večer sa zvykneme všetci zísť 
pri štedrovečernom stole. Po-
tom ideme na polnočnú svätú 
omšu privítať narodenie Ježiš-
ka – nášho spasiteľa. Toto je 
pre mňa ten najväčší dar.“

 Mgr. MÁRIA HRONCOVÁ, 
predsedníčka Spoločnosti A. H. 
Škultétyho a OO JDS V. Krtíš
,,Som rada, že som po svojich 
predkoch zdedila nielen praco-
vitosť, vytrvalosť a zodpoved-
nosť, ale aj cieľavedomosť, 
optimizmus, slušnosť a pokoru. 
A tak s optimizmom hľadím aj 
do budúcnosti. Pod stromček  
želám sebe aj mojím najbliž-
ším, priateľom, známym a 
spolupracovníkom veľa zdra-
via, lásky, porozumenia a bož-
ského požehnania.“

 Ing. ANDREA BÁNOVSKÁ, 
riaditeľka SOŠ a OUI Želovce 
,,Rodinnú pohodu v kruhu naj-
bližších. Úsmevy a objatia – to 
mi dodáva silu. Wellness pobyt 
kvôli relaxu, môcť si znovu vy-
chutnať saunu a bazén, dobré 
jedlo v peknom prostredí hote-
la. Na toto si, pravdepodobne, 
do jari budem musieť počkať- 
čo sa dá robiť! Tak aspoň 
romantický film a peknú roz-
právku, CD s country, čo bu-
dem počúvať pri leňošení s po-
három punču s vôňou škorice. 
Šaty a črievičky ani na tohto-
ročné plesy pravdepodobne ne-
potrebujem – aj keď mnohé tú-
žime byť, aspoň cez sviatky, tak 
trochu princeznami ☺.“

 Mgr. IVETA ŽLNKOVÁ, 
paličkárka a dopisovateľka Po-
kroku 
,,To, čo by mňa najviac potešilo 
pod stromčekom, sa pod via-
nočnú jedličku položiť nedá. 
Veľmi by som si priala, aby sa 
toto koronové trápenie skonči-
lo, aby sme sa vrátili k obyčaj-
ným normálnym zabehaným 
činnostiam, aby sa ľudia upo-
kojili a opäť bolo cítiť spolupa-
tričnosť, pohodu... Želala by 
som si, aby bolo medzi nami 
viac zodpovednosti, ústretovos-
ti, láskavosti. A tento vianočný 
darček by som si priala mať 
celý budúci rok 2022, aby sme 
sa vrátili do starých koľají a 
zase OBYČAJNE ŽILI!“

Ďakujeme našim responden-
tom za úprimné odpovede a 
prajeme si, aby sa ich priania, z 
ktorých mnohé sú vlastne aj 
našimi,  nám všetkým spoločne 
do bodky splnili.  

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA

(Dokončenie zo str. 7) Aký vianočný darček by si 
priali nájsť naši kolegovia z 
médií pod vianočným strom-
čekom?  

 Mgr. KLAUDIA URDOVÁ, 
redaktorka RTVS 
Kúpiť si vie každý to, čo po-
trebuje a chce, azda najdôleži-
tejšie je predovšetkým zdravie 
a určite budú so mnou kolego-
via súhlasiť ak poviem, že ob-
jektívnych a pravdovravných 
respondentov, lebo tí sú mnoho-
krát na nezaplatenie. 

 Mgr. MICHAELA 
BENDÍKOVÁ, 
redaktorka TV Markíza 
Darčeky pre mňa nie sú prvo-
radé a ani samozrejmé. Poteší 
ma, keď si na mňa niekto 
spomenie. No čo si naozaj že-
lám je, aby ľudia konečne zača-
li veriť odborníkom a viac po-
užívali zdravý sedliacky rozum, 
než aby verili internetovým 
hlúpostiam. 

 MARIÁN VLADOVIČ, 
kameraman TV Markíza 
Možno to vyznie alibisticky, ale 
určite zdravie hlavne pre 
mojich najbližších a vlastne 
každému jednému z nás. Aby 
sa vrátil úsmev na ľudské tváre 
. Nepotrebujem nič hmotné ani 
hodnotné, čo potrebujem, to 
mám.

      – Redakcia POKROK - 
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O pár mesiacov neskôr sa konal 
diplomatický lov na čiernu zver 
v Topoľčiankach, ktorý organi-
zovala slovenská vláda spoločne 
s diplomatickým protokolom 
nášho ministerstva. Zúčastnili 
sa na ňom mnohí veľvyslanci, 
chargé d´affaires a tiež vedúci 
konzulárnych úradov u nás a 
rad našich oficiálnych osôb z 
Prahy a Bratislavy. Boli pozva-
ní aj niektorí vedúci pracovníci 
nášho rezortu. Mne po druhom 
kole nadhánky pridelili miesto 
ako lovcovi práve vedľa pod-
predsedu vlády R. Rohlíčka. 
Strieľal celkom dobre, ale v 
jednom okamžiku (pri takej 
nadhánke sa veci dejú nečaka-
ne a rýchlo) medzi rozostavený-
mi lovcami na vzdialenosť asi 
dvadsať metrov bokom k sebe, 
a vždy tak, aby strieľali iba 
pred seba, zrazu vybehlo k 
miestu, kde stál Rohlíček, nie-
koľko mladších prasiat za 
sebou a do ich čela sa postavil 
statný diviak, ktorý v plnom 
behu mieril priamo na nášho 
podpredsedu. Poznal som tie si-
tuácie už z minulých loveckých 
skúseností a hlavne som si 
všimol, že Rohlíček na to reagu-
je akosi oneskorene. Streľba už 
bola povolená, a tak som rýchlo 
namieril cez puškohľad a stisol 
spúšť guľovnice. Trafený di-
viak urobil veľký kotrmelec a 
ako poriadna kopa chlpatého 
mäsiska dopadol priamo pred 
nohy prekvapeného Rohlíčka. 
Tak som vlastne od neho odklo-
nil včas ten živý „rýchlik“. Ne-
viem, či si dotyčný uvedomil, čo 
ho čakalo, keby som to nebol 
urobil, ale ja viem, že mal šťa-
stie. A tak sme si tým boli kvit 
aj za tú príhodu s telefónom.
Keď po novembrovom spolo-
čenskom prevrate v roku 1989 
vzali B. Chňoupka do vyšetro-
vacej väzby, aby mu stoj čo stoj 
pri nadmernom vypätí jeho 
nervov „našli“ niečo, za čo ho 
chceli na dlhšiu dobu uväzniť, 
viezli ho v policajnom aute až z 
Prešova, kde bol na návšteve 
svojho brata, do väznice v praž-
skej Ruzyni. A pretože už boli 
chladné noci, v cele ochorel a 
museli ho previesť do väzenskej 
nemocnice na Pankráci. Po ur-
čitej dobe ďalšieho vyčerpáva-
júceho vyšetrovania, keď už, 
ako mi pozdejšie povedal, uva-
žoval aj o tom, že vyskočí z ok-
na, ho predvolali pred tzv. Vy-
šetrovaciu komisiu pre objasne-
nie udalostí 17. novembra, kto-
rej predsedal smutne známy Ji-
ří Ruml. Ten sa obrátil listom v 

novembri 1990 na predsedníc-
tvo federálneho zhromaždenia 
(FZ), aby Chňoupka ako býva-
lého poslanca zbavilo mlčanli-
vosti. Keď ho predvádzali pred 
túto komisiu, eskorta mu podľa 
predpisov vytiahla šnúrky z 
poltopánok (hádam, aby sa im 
na nich cestou neobesil). Podľa 
očitých svedkov Chňoupek sa 
obrátil k prítomným novi-
nárom vo FZ a povedal: „Pro-
sím vás, vysvetlite im, že minis-
trov zahraničných vecí u nás 
nevodia pred parlamentné 
komisie v poltopánkach bez 
šnúrok, ale že ich buď vyha-
dzujú z okna alebo rovno veša-
jú na šibenici“. (Mal na mysli 
osud Jána Masaryka a Vlada 

Clementisa.) Chňoupkovo vy-
šetrovanie a celú jeho tzv. kau-
zu súd nakoniec zastavil a zru-
šil, ale nepochybne sa prejavila 
na jeho ďalšom vtedy už aj tak 
dosť chatrnom zdravotnom 
stave.
Ako vidím, aj v takom serióz-
nom ministerstve medzi za-
hraničnými vecami nebývala 
núdza o niektoré kuriózne prí-
behy…
Ani v diplomacii neprebieha 
všetko vo fraku či smokingu. 
Uvediem ďalší príbeh. Prvý ná-
mestník ministra Bohuša 
Chňoupka ako Slováka bol 
podľa federálnych zásad Čech 
Ing. Jaroslav Knížka. Býval ria-
diteľom niekoľkých oceliarní, 
najpr v Ostrave a naposledy 
riadil dokonca Východosloven-
ské železiarne v Košiciach. A 
pretože zvyk je železná košeľa, 
tak ako predtým v oceliarňach, 
aj u nás na ministerstve 
robieval občas nečakané kon-

troly na pracovisku. Raz prišiel 
neohlásený do tlačového od-
boru, kde v predsieni kancelá-
rie vedúceho sedela za písacím 
stolom mladučká sekretárka a 
usilovne ťukala nejaký text do 
klávesníc elektrického písacieho 
stroja. Prvý námestník bol 
zvyknutý na to, že všetci na 
ministerstve ho musia poznať a 
preto nepovažoval za potrebné 
zdržovať sa formalitou pred-
stavovania. Pre začínajúcu sek-
retárku však bol neznámy a 
preto sa ho zdvorilo opýtala, čo 
by si želal. Prvého námestníka 
to napajedilo a stroho povedal: 
„Ja som Knížka“. Dievča 
prerušilo písanie avšak zostalo 
sedieť. Jej staršia kolegyňa by 

určite všetko rýchlo usmernila, 
ale tá práve niečo zariaďovala 
mimo kancelárie. Prvý námest-
ník znova a tentokrát dôrazne 
zopakoval: „Ja som Knížka.“ 
Dezorientované dievča sa po-
stavilo a v rozpakoch odpove-
dalo: „Prepáčte, ale vás som eš-
te nečítala.“
Alebo: z jedného nášho veľvys-
lanectva v Latinskej Amerike 
prišiel zašifrovaný telegram s 
najvyššou mierou naliehavosti 
označovanej ako „Blesk, ihneď 
odovzdať“. Veľvyslanec, bývalý 
vojnový veterán, síce menej 
skúsený v diplomacii, ale vcelku 
poctivý chlap, ktorý bral veci 
vážne, v telegrame oznamoval, 
že po recepcii k nášmu štátne-
mu sviatku, ktorá  prebehla ús-
pešne a v hojnom počte pozva-
ných hostí, poďakoval neveľké-
mu kolektívu svojho veľvys-
lanectva za jej starostlivú príp-
ravu a dobrý priebeh. V tom k 
nemu podišiel podnapitý nižší 

diplomatický pracovník, pred 
všetkými ho objal a zašepkal 
„ach ty můj malý blbečku“. 
Veľvyslanec žiadal ústredie, 
aby diplomata ihneď odvolalo 
domov a vyslalo za neho „rov-
nocennú náhradu“. 
Čo rozhodlo o tom, že v apríli 
1969 po smutnom Auguste vsa-
dili Rusi na G. Husáka a nie na 
V. Biľaka, Štěpána D. Koldera 
či A. Indru (údajne bol šéfom 
tieňovej tzv. revolučnej robot-
nícko-roľníckej vlády). Osobne 
som presvedčený, že keby ne-
bolo G. Husáka, normalizácia 
na začiatku 70-tych rokov uply-
nulého storočia by bola oveľa 
drastickejšia.
Úvahy o revolučnej robotnícko-
roľníckej vláde neboli iba te-
oretické. Mali podobu reálnej 
varianty a v auguste 1968 bolo 
dokonca niekoľko stretnutí jej 
potencionálnych činiteľov na 
veľvyslanectve ZSSR v Prahe. 
V sekretariáte veľvyslanca 
Červonenka pracoval môj ko-
lega z rovnakého ročníka na 
štúdiách v moskovskom MGI-
MO a od neho som sa občas 
dozvedal zaujímavé informá-
cie. Proti tejto mocenskej va-
riante sa staval aj prezident L. 
Svoboda, avšak čo nakoniec 
rozhodlo, že odišla nenávratne 
do archívu, bolo rozvážne a 
presvedčivé vystupovanie G. 
Husáka na  rokovaniach v Mos-
kve, kde na rozdiel od tých na-
šich politikov s ním, ktorí sa 
ťažko preberali z šoku prinúte-
ným odletom na toto jednanie, 
vedľa Svobodu ani Husák ne-
strácal duchaprítomnosť a jas-
nú myseľ (vo väzení zažil oveľa 
horšie chvíle, keď musel praco-
vať pri strojoch s najvyššou 
úrazovosťou a pri čistení okien 
zvonka ho posielali vo väznici 
do najrizikovejších vysokých 
pochodí). Husák predložil mos-
kovskému politbyru svoju kon-
cepciu riešenia, ktorá mala re-
álnu víziu a bola oveľa menej 
problematická ako nastolenie 
revolučnej vlády. 

Rozhovor básnika 
a spisovateľa 
s bývalým veľvyslancom

Spod modrokamenského hradu do OSN 
(Pokračovanie článku PaedDr. JÁNA FEKETEHO)

Pokračovanie článku 
PaedDr. JÁNA FEKETEHO  

v nasledujúcom čísle.

JUDr. Stanislav Suja ako riaditeľ sekretariátu ministra zahranič-
ních vecí víta z poverenia ministra Ing. Bohuslava Chňoupka jeho 
kolegu – ministra Angoly Paula George na letisku v Prahe v roku 
1981. Foto: Diplomatický protokol.
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SEDADIEL DO ÁUT
MONTÁŽ VYHRIEVANIA 
 

MONTÁŽ PARKOVACÍCH
 SENZOROV

75€ 50€
Tel.: 0918 266 287

Ponúkame vám služby
 VÝKOPOVÉ PRÁCE

 PRENÁJOM KONTAJNEROV
STAVEBNÉ PRÁCE 
A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

(minibágrom a UNC 060)

 PREPRAVU SYPKÝCH MATERIÁLOV

Kontakt:

 0918 525 114

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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Podľa vás sa už pomaly deje 
všetko. Je to dobré pre vás aj 
vašich blízkych, lebo robíte 
dobré rozhodnutia. Máte jasno 
vo svojich zámeroch a presne 
viete, čo komu darovať. V láske 
aj v práci ste na križovatke, no 
niet sa kam ponáhľať, radšej 
svoje myšlienky spomaľte a 
prehodnoťte. Viac by ste sa 
mali zamerať na vaše zdravie, 
nie je najpevnejšie, problémové 
oblasti sú obličky, trávenie, dna 
a u žien problémy s migrénový-
mi bolesťami. Vhodný dar: ká-
vovar a lyže.

Snívate o niekom? Alebo o nie-
čom? Tento týždeň sa vaše sny 
môžu splniť, ak si to skutočne 
budete želať a budete na tom 
pracovať. Máte pri sebe nielen 
šťastie a hviezdy, no aj 
správnych ľudí. Niektorí z va-
šich blízkych vám to nedávajú 
dosť jasne najavo, ale stoja stá-
le za vami. Je dobré, že ste si 
splnili vaše záväzky, preto 
ľudia okolo vás budú mať o vás 
dobrú mienku a poskytnú vám 
oporu v predvianočnom zhone. 
Vhodný dar: zlatý náramok, 
čižmičky, kožuch, kvalitná koz-
metika do kúpeľa.    

Môžete byť pokojní, aj keď sa 
dostanete do malých konfliktov, 
vaše plány sa nezrútia. Len po-
zor na vašu prílišnú zaniete-
nosť, ak budete nadmieru ak-
tívni pri upratovaní a varení, 
ostatní nemusia za vami stíhať 
a môžete ich odradiť. Aj v láske 
by ste mali konať jemnejšie a 
nedať najavo, do akej miery 
vám na tom druhom záleží. Ak 
budete príliš ľahko čitateľní, 
tak sa s vami nebude rátať. 
Starším Rybám hrozí niekoľko 
finančných strát. Vhodný dar-
ček: pekná súprava do fitnes 
centra, kvalitné botasky a nový 
počítač. 

Vaše znamenie neznáša pokoj, 
rutinu, nudu, pre vás je nutné 

žiť naplno, bez okolkov sa roz-
hodnete a idete vpred. Čas pred 
Vianocami vám maximálne vy-
hovuje. Budete obklopení ľuď-
mi, ktorí vás pochopia. Pocho-
penie nájdete medzi Strelcami, 
Váhami, Blížencami a Levmi, 
nečakajte od ostatných, že vám 
podajú pomocnú ruku. Vy ste 
silní, a tak na vašej strane majú 
byť tiež silné znamenia, nie od-
mietavé a plné pochybností. 
Vhodný dar pre vás: pekné a 
praktické športové oblečenie, 
relaxačná pena do kúpeľa, dob-
rá kniha.      

Nezaoberajte sa smútkami a 
krivdami, ktoré vám spôsobili 
vaši blízki počas roka. Preneste 
sa cez ich chyby. Vy vari žiadne 
nemáte? Prichádza čas, ktorý 
je priamo stvorený, aby ste pre-
hodnotili svoje postoje. Ak 
ustúpite, budete sa cítiť ešte sil-
nejší a budete prežívať radosť 
z pochopenia. Melanchólia vám 
vôbec nesedí, skúste sa odrea-
govať, potrebujete trochu vy-
pnúť, zájsť na známe miesta, 
doprajte si viac voľna a samoty. 
Keď ozdobíte stromček, zabalí-
te posledné darčeky, vyrazte do 
prírody. Vhodný dar: pekná 
košeľa, blúzka, tablet, papučky.  

Vám sa podarí niečo malé zni-
čiť, ale veľké zachrániť – a to 
čaro Vianoc. Niečo vás veľmi 
poteší, no či je to to, čo ste si 
priali, to už viete len vy sami. 
Cítite sa dosť vyčerpane, ako 
keby ste bežali dlho do kopca a 
teraz sa konečne ukázala kraji-
na pred vami. Neviete, čo vás 
cez sviatky čaká, preto sa nieke-
dy neviete vybrať správnym 
smerom, no čoskoro sa to zme-
ní. Mladším Blížencom sa 
ponúkne jeden ich známy ako 
radca, ale spoľahnite sa radšej 
na svoju intuíciu. Vhodný dar: 
šál, kabelka, hrnček, kvalitná 
kozmetika na citlivú pleť.    

Rakom sa konečne darí, ich 
vládca nad nimi bdie a oni sa 
vďaka nemu dokážu lepšie 

zorientovať nielen v každoden-
ných problémoch, ale aj pokiaľ 
ide o zložité rozhodnutia v sú-
vislosti s prípravou sviatkov. 
Vyberiete si správny smer, aj 
keď to nie je pre vás jednodu-
ché. Občas príliš dlho čakáte, 
až kým nie je v podstate ne-
skoro. Je to spojené s vašim 
znamením, ktoré je ale v iných 
aspektoch osobnosti raka skôr 
prednosťou.  No tentoraz by ste 
to mali mať ľahšie, aj pokiaľ 
ide o prácu, aj v láske. Podnika-
júci Raci dostanú zaujímavé 
pozvanie do spoločnosti. Vhod-
ný dar: peknú knihu, alebo  rá-
miky na rodinné fotografie.  

S Levmi sa niečo deje. Ich záuj-
my sa spájajú s novými akti-
vitami, ktoré sú nové aj pre ich 
okolie. Možno začnú tento rok 
robiť také veci pred Vianocami, 
ako nikdy predtým. Vaše plány 
budú určite zaujímavé, len ich 
už uskutočniť. Máte istotu, že 
idete po ceste, ktorá vás dovedie 
k láske a uznaniu okolia. 
Slobodným Levom sa do cesty 
dostane zaujímavý človek, s 
ktorým by ste si vedeli pred-
staviť aj spoločné sviatky alebo 
obchodnú spoluprácu, tak do 
toho! Vhodný dar: Akýkoľvek 
poukaz na zážitkový víkend – 
najlepšie let v balóne. 

Pokojne sa nechajte prehovoriť 
na niečo neobvyklé, potrebujete 
sa odpútať od vyčerpávajúcej 
reality, nechajte sa viesť vašimi 
tajnými želaniami a pocitmi, 
ktoré ste doteraz ignorovali – a 
možno pod stromčekom náj-
dete, po čom túžite. Nesmiete sa 
dať ovplyvniť ľuďmi, ktorí by 
vás radi využili pre svoje plány 
– to by sa mohol vypomstiť. Do 
istej miery sa neviete rozhod-
núť, čo by ste mali kúpiť vašim 
blízkym aj priateľom. Vhodný 
dar: set kvalitných kufrov ale-
bo cestovných tašiek, pretože 
vás čakajú pekné výlety. Len čo 
korona pominie. 

Váhy sa tento týždeň nemusia 
ničoho obávať – všetko vám 
pôjde tip – top. Ostatných všeli-

čo ohrozuje, vy ste v bezpečí. 
Uškodiť si môžete len svojou 
nespokojnosťou alebo úsilím 
všetkých poučovať a viesť neja-
kým smerom, aby ste prežili 
Vianoce podľa vás. Radšej sa 
venujte len sami sebe a vašim 
osobným výkonom, potom to 
pôjde lepšie. Zamilované Váhy 
by si mali konečne priznať 
pravdu a uveriť, že nimi ich 
polovička manipuluje. Je to pre 
vaše dobro, alebo pre iného? 
Vhodný dar: Pekná súprava 
šperkov a kozmetika.  

Pomaly ďalej zájdeš - to by 
malo byť vaše heslo, aj keď vás 
všetko bude zvádzať k prílišné-
mu zvažovaniu, čo a ako za-
riadiť, aby boli všetci na sviat-
ky spokojní. Neriešte nič bez-
hlavo, musíte byť obozretní, 
viac kombinovať a zohľadniť 
aj názory vašich blízkych, aby 
ste sa dostali k vašim cieľom. 
Nezamestnaní Škorpióni sa mô-
žu pokojne nechať zvábiť 
jednou pracovnou ponukou na 
pobyt v zahraničí, mimo SR sa 
vám bude dariť viac ako doma. 
Buďte však maximálne obo-
zretní a myslite aj na zadné 
vrátka. Vhodný dar: poukaz na 
dovolenku pri mori alebo v 
horách.   

Strelci sa zameriavajú na svoju 
kariéru. Idete za svojimi cieľ-
mi, rozhodne a pevne, máte 
chuť bojovať, investovať svoju 
energiu do príprav najkrajších 
dní v roku – a tak je to aj 
správne. Ak chcete niečo do-
siahnuť, je nutné niečo obeto-
vať. Lebo veď ako inak by ste 
sa mohli posunúť na vyššie po-
zície? Mladší z vás by nemali 
zabúdať na doplnenie vedo-
mostí, a keď narazia na nejakú 
ponuku, tak sa nedať odradiť 
výdavkami - to, čo sa naučíte, 
sa vám vždy zíde. Vhodný dar: 
nový počítač, skener alebo 
tlačiareň. Alebo minimálne 
nový mobil alebo tablet.    

Blíženci
22. 5. − 21.6. 

Panna
24. 8. − 23. 9. 

Váhy
24. 9. − 23. 10. 

Rak
22. 6. − 22. 7. 

Býk
21 4. − 21. 5. 

Lev
23. 7. − 23. 8. 

Škorpión
24 .10. − 22.11. 

Baran
21. 3. − 20. 4. 

Strelec
23 .11. − 21.12. 

Kozorožec
22. 12. − 19. 1. 

Vodnár
21. 1. − 18. 2. 

Ryby
19 2. − 20. 3. 
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Realitná kancelária
Nemocničná 3 (stará slobodáreň) 
Veľký Krtíš, Ing. Milan Chamula
mobil:  0905 358 389, 
e-mail: nataly.reality@gmail.com
ponúka na predaj:

 Hrušov - dva kamenné, čias-
točne zrekonštruované domy, 
elektrina, voda. Vhodné na cha-
lupu. Len spolu.         
                              Cena: 37 000 €

 Veľký Krtíš - 1-izbový 
zrekonštruovaný 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-847

    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.

 

 

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

P o n u k a  
s l u ž i e b

 a iných rýb v Malom Krtíši  
pri Pivnici u Karola. 
Predaj od 18. 12. 2021 do 
vypredania zásob. 
Predaj denne od 15.00 do 
18.00 hod. s možnosťou 
vyčistenia rýb, po telefonic-
kom dohovore 
odber možný 
už od 9.00 hod. 

 0910 990 117   

Tradičný predaj 
živých kaprov

np
 –

 85
0 

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

np – 843

Vykonávam 
murárske práce 

np - 837 0908 568 531

CHRÁŇTE 
SVOJ DOMOV 

PRED CHLADOM  

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.

 Preprava dodávkou 
súkromným osobám, 
náklad do 1 300 kg. 

Cena dohodou. 
   

np – 844 0948 280 477

 

 0905 430 716 0905 430 716   n
p 

– 
85

9

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

  0908 627 952.      np – 855

np – 845

0915 867 594

drevenú hmotu
na výrobu 

drevnej štiepky 
– väčšie 

množstvo

Kúpim 

np – 823
 0918 565 355

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

 Predám záhradku 400 m2. 
 0905 958 826          np – 669

     np - 8251
Predám 
palivové drevo
aj s dovozom
 0905 256 428 

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

 0902 298 511

np - 8252

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

np
 – 

82
4

 0905 790 110  

Ponúkame 

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

  Zberateľstvo

   Drevo pelety

Burza práce

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

Nehnuteľnosti

Prijmem 
do zamestnania 
VÝVOZKÁRA

np – 839
 0915 867 594 

na lesnú vývozku. 
Plat: 5 EUR/hod. 

+ odmeny. 
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99 a s

kamenská.pokrok@gmail.com
K

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

 Dám do dlhodobého podnáj-
mu 1- izbový byt na Ul. B. Ne-
mcovej vo V. Krtíši. Len serióz-
nemu záujemcovi. 
 0907 226 920             np – 838

 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 - 851

 Kúpim OHÝBAČKU ZA 
ROZUMNÚ CENU na plech 
na klampiarske výrobky. 
 0910 599 225 alebo 
 0908 550 032             np – 840

 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

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

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

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

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

 Kúpim 1 – izbový byt 
- ponúknite.  

 0902 302 102       np – 830

  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

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

np
 –

 82
9

 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. 

Poľovníctvo 
rybárstvo

 Predám kvalitné konzumné 
zemiaky na zimné uskladnenie, 
cibuľu, rezanú kapustu, kŕmne 
zemiaky – možnosť dovozu. 
 0905 497 133              np - 853

 Predám ruanské kačky, 
králiky, štvormesačné kurence 
a okrasné holuby. 
 0911 154 680             np – 852

 Predám vysušenú navreco-
vanú kukuricu. 
 0902 345 275             np – 835

 Predám seno v malých balí-
koch. 
 0904 335 754             np – 827
 
 Predám domáce konzumné 
zemiaky. 
  0908 923 039            np – 854
 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

 Predám peterky a medo-
med. 
 0907 313 332           np – 821

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

 0907 317 220 np
 –

 8
18

►Agátovo - kvetový,
►slnečnicový,
►jarný kvetový.

   

np – 841 
 0915 729 410 

PREDÁM VČELÍ MED 

Rozvoz 
po okrese
 zdarma.

 Cena 7 €/kg. 
► Orechy v mede: 
  250 ml za 5 €  

 210 ml za 4 €  

Z VLASTNEJ REGISTROVANEJ VČELNICE: 

Kúpim parožie 
- aj poškodené 

 0907 386 968

np
 - 

85
7

Zariadenie 
do domácnosti

Chovateľstvo

  Poľnohospodárstvo

np - 856

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

 0948 262 007

Stavebný materál

   Rôzne
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Ako miestny spolok sme nápo-
mocní pri zabezpečovaní zdra-
votných dozorov na rôznych 
spoločenských, športových i 
obecných podujatiach. V rámci 
spolupráce so základnými ško-
lami robíme dozor pri bran-
ných cvičeniach ,,Ochrana člo-
veka a prírody“ ako aj na bran-
nom cvičení ,,Ochrana človeka 
a zdravia“. S Gymnáziom A. H. 
Š. vo Veľkom Krtíši a ostatný-
mi strednými školami v okrese 
spolupracujeme v rámci besied 
o prvej pomoc. Na nich J. Ub-
rankovičová poskytuje ukážky 
ošetrenia poranení, poskytnutia 
prvej pomoci v bezvedomí a 
pod. Prínosom pre žiakov 
a študentov je aj to, že si 
môžu odskúšať modelovú 
situáciu, aby boli priprave-
ní na poskytnutie prvej po-
moci v reálnom živote. 
Okrem žiakov a študentov 
sa náš spolok snaží vycho-
vávať a vplývať na vodi-
čov v rámci celosloven-
ských bezpečnostných ak-
cií v rámci cestnej premáv-
ky. Spolu s príslušníkmi 
tunajšej dopravnej polície 
vplývame na vodičov a 
snažíme sa im poskytnúť 
potrebné informácie a ve-
domosti, ako sa správať a 
zachovať v prípade posky-
tovania prvej pomoci. 

Významnou úlohou, ktorú pra-
videlne niekoľkokrát ročne za-
bezpečuje náš spolok vo V. Kr-
tíši, je organizovanie dobrovoľ-
ného odberu krvi. Pre zabezpe-
čene čo najväčšieho množstva 
darcov a ich pohodlie máme 
dohodu s mobilnou výjazdovou 
jednotkou z Národnej transfúz-
nej stanice v Banskej Bystrici. 
Práve sa končiaci rok bol pre 
náš spolok výnimočný v tom, že 
sa nám podarilo uskutočniť 
niekoľko cielených odberov 
krvi. Naši darcovia sa spontán-
ne prihlásili a ochotne prišli 
darovať to najvzácnejšie, čo 
človek človeku darovať môže -  

kúsok zo seba, životodarnú te-
kutinu. 
Tohtoročná výzva v okresných 
novinách Pokrok na darovanie 
krvi pre Alžbetu Hegedűšovú z 
Veľkého Krtíša, ktorej kvôli 
zriedkavému ochoreniu už bola 
krv poskytnutá vyše dvesto-
krát, mala pozitívny ohlas u na-
šich dobrovoľných darcov. Po 
zverejnení článku o A. Hege-
dűšovej a následne odvysielanej 
reportáži v televízii Markíza sa 
prihlásili ľudia, ktorí povedali, 
že budú kedykoľvek ochotní 
opäť pre ňu darovať krv.
Podobne to bolo aj pre detskú 
lekárku, pani Alicu, ktorej tiež 
prišli naši darcovia cielene da-
rovať krv. Život má však aj od-
vrátenú stranu mince a v dvoch 
prípadoch – u mladého muža 
Miroslava F. z Poltára a pani 
Marty  H. zo Sklabinej, bola už, 
žiaľ, akákoľvek pomoc darcov 
bola márna. Tento rok nás za-
rmútil aj odchod nášho viac-
násobného darcu krvi, držiteľa 
Zlatej Jánskeho plakety Juraja 
Bendeho z Veľkého Krtíša. Aj 
tieto konkrétne prípady, ktoré 
sme si dovolili spomenúť, nás 

presviedčajú o tom, že pomysel-
ná hranica medzi životom a 
smrťou je veľmi tenučká.  A 
práve v takýchto chvíľach si aj 
my, členovia SČK, ešte lepšie 
uvedomujeme nezastupiteľnú 
úlohu dobrovoľníctva našej or-
ganizácie. Tiež aj to, že zo všet-
kých siedmich základných prin-
cípov Medzinárodného hnutia 
Slovenského Červeného kríža a 
Červeného polmesiaca - ľud-
skosť, nestrannosť, neutralita, 
nezávislosť, dobrovoľná služba, 
jednota a svetovosť, je práve 
prvá spomínaná - ľudskosť - 
najdôležitejšia. V našom hnutí 
doslova platí, že len človek mô-
že najlepšie pomôcť človeku a 
vidíme to aj dnes, keď svet trá-
pi najväčšia pandémia za os-
tatných sto rokov. 

POĎAKOVANIE 
Medzinárodné hnutie Červené-
ho kríža sa zrodilo z túžby po-
skytnúť pomoc bez diskrimi-
nácie všetkým raneným na 
bojiskách. Zakladateľa Henri-
ho  Dunanta k tomu inšpirovala 
osobná skúsenosť krvavej bitky 
pri Solferine pred 162. rokmi. 
Dnes je, obrazne povedané, celý 
svet, kvôli pandémii korony ako 
jedno obrovské Solferino a ni-
kto si nemôže byť istý, kedy bu-
de nezištnú, a hlavne rýchlu, 
pomoc potrebovať. Dovoľu-
jeme si na záver poďakovať 
všetkým našim členom MS 
SČK Veľký  Krtíš, a tiež všet-
kým dobrovoľným darcom 
krvi za prejavy ľudskosti a po-
moc v tomto ro-ku. Všetkým 
želáme krásne Vianoce a do no-
vého roku 2022 predovšetkým 
pevné zdravie. 

Ani druhý kovidový rok nás nezabrzdil v aktivitách 
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo V. Krtíši bol ak-
tívny aj v roku 2021 a to aj napriek situácii, ktorú priniesol už 
druhý ,,kovidový“ rok za sebou. V materských školách s kon-
čiacim školskom rokom sme v dňoch 9. – 11. júna 2021 ukončili  
projekt SČK ,,Evička nám ochorela.“ V projekte pracuje vy-
školená koordinátorka - predsedníčka MS SČK Jaroslava Ubran-
kovičová od roku 2007. V rámci neho dobrovoľne v okrese V. Kr-
tíš spolupracovala s materskými školami v Pôtri,  Stredných a 
Dolných Plachtinciach, Sklabinej, Kosihovciach, Leseniciach,  
Hrušove, vo Veľkej Čalomiji a Vinici. V rámci lučenského okresu 
to bola Materská škola na Ul. Bratrickej a spoluprácu mala nad-
viazanú aj s materskými školami v Poltári,  Kokave nad Ri-
mavicou i Utekáči.

Predsedníčke MS SČK 
J. Ubrankovičovej (vpravo) 
veľmi pomáha Ľudmila He-
gedűšová.

Foto na pamiatku bude škôlkarom 
z Bratríckej ulice v Lučenci pripo-
mínať, že úspešne absolvovali  pro-
jekt Evička nám ochorela. 

Akt darovania krvi vzbudzuje u ľudí 
pocit spolupatričnosti, že niekomu po-
môžu. 

Žiaci zo ZŠ na Nám. A. H. 
Škultétyho V. Krtíš sa učili 
poskytovať prvú pomoc. 

– Z podkladov predsedníčky 
MS SČK J. UBRANKOVIČOVEJ 

spracovala – rh- 
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Šikovní športovci, 
bežci z občianskeho 
združenia Bežci VK 
a z OZ Srdcom 
Strehovčania, spojili 
sily aj tento rok a už čoskoro ich 
budete mať možnosť vidieť bežať 
s Betlehemským svetlom. S 
podobnou aktivitou prišli už pred 
niekoľkými rokmi a v nedeľu 19. 
decembra, od siedmej hodiny rá-
no, pobežia od kostola vo Vrbovke 
v smere do Želoviec, Sklabinú a 
cez Obeckov a D. Plachtince až do 
V. Krtíša. Trasa Betlehemského 
svetla, ktoré budú roznášať šikov-
ní bežci, povedie následne aj do 
obce M. Krtíš a z M. Kameňa po-
vedie až do D. Strehovej. Plameň 
Betlehemského svetla si budete 
môcť v kostoloch následne do svo-
jich domovov prevziať aj vy. Ak 
máte záujem pridať sa k bežcom, 
resp. dozvedieť sa o tejto aktivite 
viac, ďalšie informácie získate na 
telefónom čísle
  0907 765 097.

Betlehemské svetlo
roznesú naši bežci

A ako to má po takomto nezodpo-
vednom konaní byť, odtiaľ viedla 
cesta už len do policajnej cely. 
Krajské riaditeľstvo policajného 
zboru v Banskej Bystrici informo-
valo, že pred niekoľkými dňami 
riešila policajná hliadka v našom 
okrese aj prípad ďalšieho opitého 
šoféra. Štyridsaťtri ročný vodič 
najprv vo Vinici pri cúvaní z par-
koviska narazil zadnou časťou vo-
zidla do oplotenia reštaurácie, 
ktoré tým poškodil. „Pokračoval v 
jazde v smere od Vinice na Hru-
šov, kde za obcou Vinica prešiel do 
protismeru a následne do jarku. 
Tu bol vyzvaný hliadkou polície, 
aby sa podrobil dychovej skúške,“ 
opísala polícia. Nameraná hod-
nota u neho predstavovala takmer 
dve promile alkoholu, vodičovi 
bola preto obmedzená osobná 
sloboda, bol mu zadržaný vodičs-
ký preukaz a putoval do policaj-
nej cely.

Opitý vodič
skončil v jarku 

-ŠK-

Záver roka sa už tradične nesie 
v znamení rôznych ocenení za 
celoročnú prácu, či už vo fir-
mách alebo organizáciách a 
nie je tomu inak ani v SČK, 
ktorý každoročne udeľuje pla-
kety mnohonásobným darcom 
krvi z celého Slovenska. Aj my, 
v MS SČK V. Krtíš, sme radi, 
že počty darcov krvi aj ocene-
ných sa stále aj v našom okrese 
stále zvyšujú. Určite je to aj 
vďaka dobrej osvetovej a obe-
tavej práci výboru pod ve-

dením predsedníčky J. Ubran-
kovičovej. Všetci prvodarco-
via, ktorí pribudnú do zozna-
mu desiatok tisícov ľudí v celej 
republike, ktorí sú ochotní vi-
dieť aj potreby iných ľudí, sú 
pre slovenské zdravotníctvo ne-
smierne dôležití a vzácni. 
Pre mimoriadne opatrenia spo-
jené s pandémiou nového 
koronavírusu sa tento rok ne-
mohli konať tradičné výročné 
schôdze ani slávnostné akty 
odovzdávania Janského pla-

kiet a Kňazovického medailí, 
ale aspoň prostredníctvom na-
šich novín chceme dobrovoľ-
ným darcom krvi z nášho 
okresu vyjadriť spoločenské  
uznanie, obdiv a vďaku za to, 
že veľakrát nepozerajú na svo-
je pohodlie a venujú svoj čas a 
kúsok zo seba pre, zvyčajne 
celkom neznámych ľudí s jedi-
ným humánnym cieľom – po-
môcť. 

Keď budú solidárni ľudia, ktorí môžu darovať krv, podporia tých, ktorí sú od nej závislí 
a potrebujú ju. Tohtoročný slogan Daruj krv a urob svet zdravším miestom, je viac ako 
príznačný, pretože dostatok bezpečnej krvi pre nemocnice je veľmi dôležitý v čase rela-
tívneho pokoja v spoločnosti, a ešte viac v čase pandémie. Aj na stránkach Pokroku 
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža často vyzýva ľudí, aby sa stali pravidelný-
mi darcami krvi. Hlavnou ideou je zvýšiť povedomie ľudí o potrebe pravidelného daro-
vania krvi a zabezpečiť tak prístup k bezpečným krvným prípravkom. Milióny pravidel-
ných darcov po celom  svete každoročne zachraňujú životy ďalších miliónov ľudí. Prina-
vrátenie zdravia a život zachraňujúce gesto pre vážne zranených či chorých ľudí doslova 
závisí od dobrej vôle jednotlivcov ochotných pravidelne darovať krv. Nie je to samozrej-
mosť, aj keď to možno často spoločnosť tak vníma. Hodnota tohto činu každého jedného 
darcu krvi sa nedá ničím vyvážiť a naozaj

Za svoje šľachetné gesto si zaslúžia vďaku 

ÚS SČK Lučenec na návrh 
MS SČK V. Krtíš udelil 
Mgr. Ružene Hornáčekovej 

ocenenie za 
H u m a n i t u , 
obetavosť a do-
brovoľnú služ-
bu II. stup-ňa, 
ktoré jej prišli 
odovzdať za 
ÚS SČK Lu-
čenec Anna 
Lajková a Ka-
tarína Lalíko-
vá a za MS 
SČK V. Krtíš 
predsedníčka 
Jaroslava Ub-
rankovičová. 
Ocenená ne-

skrývala dojatie a veľmi 
srdečne zaň poďakova-
la, ale nezabudla pripo-
menúť, že svojim spôso-
bom patrí aj každému 
členovi redakcie Po-
krok, pretože noviny, v 
ktorých ochotne a vďač-
ne informujeme o dianí 
v našom MS SČK Veľ-
ký Krtíš, sú kolektívne 
dielo. Redakcia je rada, 
že môže informovať 
nielen o šľachetných 
činoch dobrovoľných 
darcov krvi, ale aj o 
mnohých aktivitách MS 
SČK pod vedením jej 
predsedníčky 
J. UBRANKOVIČOVEJ 

– red - 

Milí čitatelia, pozorne si prečítajte mená dám a pánov, ktorým aj v mene 
zachránených životov a prinavráteného zdravia pacientov 

VYSLOVUJEME VEREJNÉ POĎAKOVANIE A UZNANIE
  Bronzovú Janského plaketu 
za 10 odberov (u žien, aj mužov) získali: 
LADISLAV BEDNÁR z Modrého Kameňa; 
JAKUB BJALONČÍK zo Závady, 
BENJAMÍN BOHÓ z Modrého Kameňa; 
PATRIK GONDÁŠ zo Sucháňa; 
VERONIKA HORVÁTHOVÁ z Leseníc;
TIVADAR PETÉNYI z Kosíh nad Ipľom;
MÁRIO RÉG zo Želoviec; 
RUDOLF RIMÓCI z Opatovskej Novej Vsi;
 PETER SEGĽA z Dolnej Strehovej;
Bc. IVAN STRMÝ z Veľkého Krtíša;
MAREK UHRIN zo Želoviec; 
PETER VETERNÍK z Príbeliec. 

 Striebornú Janského plaketu 
(za 20 odberov u žien aj mužov) dostali:
PATRÍCIA IVANIČOVÁ z Veľkého Krtíša; 
ERIK ROTARIDES z Veľkého Krtíša. 
 Zlatú Janského plaketu 
za 40 odberov získali: 
TIBOR BALGA z Čeboviec;
RASTISLAV ČIŽMÁR z Pôtra;
MARIÁN FOLK z Veľkého Krtíša;
RÓBERT KUŠICKÝ z Veľkého Krtíša;
Mgr. MIROSLAV STRAKA z Veľkého Krtíša;
JOZEF VLKOLENSKÝ z Veľkého Krtíša.  
 Diamantovú Janského plaketu 
za 80 odberov 
získal Ing. LADISLAV HNILICA z Kiarova. 

Ocenenie prišli R. Hornáčekovej odovzdať A. Laj-
ková a K. Lalíková z ÚS SČK Lučenec a J. Ubran-
kovičová, predsedníčka MS SČK V. Krtíš. 

Betlehemské svetlo je plameň 
horiaci v betlehemskej jaskyni, 
kde sa podľa tradície údajne 

narodil Ježiš Kristus. 
Plameň betlehemského svetla

 si chodia skauti každoročne 
odpáliť v predvianočnom období, 

odkiaľ ho roznášajú 
do miest a obcí po celej Európe 

a do niekoľkých 
amerických krajín.

Je to ocenenie 
aj pre redakciu 
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Dolinka 241

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

np-853

Školská 720/2 V. Krtíš 
(nad Gymnáziom)

VEĽKÁ  PONUKA  KOBERCOV  A  PODLAHOVÝCH  KRYTÍN
ŠIROKÝ VÝBER KUSOVÝCH, METRÁŽNYCH KOBERCOV A PVC KRYTÍN

Dovoľujeme si vám oznámiť , že naša predajňa funguje 
aj ako výdajné miesto. Kontaktujte nás na tel. čísle 
0905 318 264 a my Vás radi a ochotne 
obslúžime a vybavíme aj on – line.  0905 318 264

Naši športovci si najviac želajú návrat do normálu 

  
FILIP KOLLÁR, 
tréner mládeže a druhý najlep-
ší strelec 6. ligy
► Na konkrétny darček si veľ-
mi nespomínam. Pre mňa je 
najväčším darčekom to, že sa 
môžem normálne za štedrove-
černým stolom navečerať, keď-
že dva roky po sebe som strávil 
Vianoce v spoločnosti bariel a 
viem povedať, že večerať v po-
steli s boľavým kolenom nie je 
príjemné, kapustnica bola vša-

de okolo mňa☺. Sú teda aj 
oveľa dôležitejšie veci ako dar-
čeky, čiže ja si najviac želám, 
aby sa všetko vrátilo do normá-
lu  a aby sme mohli tráviť dni s 
priateľmi a rodinou.

 ANDREA GYÖRGYOVÁ,
 rekreačná bežkyňa
► Vždy ma najviac poteší 
vlastnoručne vyrobený darček 
a naše dcéry sú skvelé umelky-
ne, ich darčeky sú originálne. 
Najväčšiu radosť mi urobí, 

keď je rodina spolu a hlavne 
zdravá.

  PAVEL BERKY, 
zakladateľ a hlavný tréner 
Fighting  Academy Veľký Krtíš
► Najlepší darček je, keď som 
doma s rodinou a užívame si 
spoločný čas.

 BIBA KIŠKOVÁČOVÁ, 
automobilová pretekárka a fut-

balistka
► Na konkrétny darček si ja 
osobne nespomínam, ale moji 
rodičia vždy spomínajú, že som 
sa veľmi tešila z autodráhy.

 Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ, 
predseda klubu MFK Baník 
Veľký Krtíš
► Tých darčekov za tých nie-
koľko rokov bolo mnoho a ne-
viem, ktorý by bol ten naj. Naj-
viac v pamäti mi ale ostanú asi 
moje prvé kožené kopačky, kto-
ré som dostal - z tých som mal 
obrovskú radosť. Viem, že som 
s nimi v ten večer ešte aj spal ☺ 
Pre mňa sú Vianoce o rodine, a 
ten najväčší darček je ten, keď 
môžeme byť všetci ako rodina 
spolu.

O tom, aký bol ich rok 2021 a 
čo si do nastávajúceho prajú, sa 
dočítate nabudúce.   

Ak sme si vlani o takomto čase mysleli, že rok 2021 bude výrazne 
lepší ako bol rok 2020, dnes vieme zhodnotiť, že sme sa mýlili. 
Bohužiaľ, aj rok 2021 bude mať prívlastok „covidový“. Za os-
tatných dvadsať mesiacov sme sa už ale aspoň sčasti naučili sa s 
touto situáciou vyrovnať – zvykli sme si, že okrem mobilu, 
kľúčov a peňaženky musíme so sebou brávať aj respirátor, že 
hlavnou témou spravodajstva sa stala pandémia, ale zvykli sme si 
aj na to, že nevieme dopredu plánovať organizovanie rôznych 
podujatí. To platí aj o športových podujatiach, ktoré ak sa vôbec 
môžu uskutočniť, musia byť dodržané rôzne opatrenia. Keďže o 
pár dní budú Vianoce, zaujímalo nás, na aký darček, ktorý nieke-
dy dostali, si najradšej spomínajú:

-ŠK-
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 Kúpim 3-izbový byt vo V. Kr-
tíši.   0949 709 121   np – 8627

  Predám seno a slamu v 
okrúhlych balíkoch, pšenicu, 
jačmeň – možnosť dovozu. 
 0910 519 366              np – 863

 Predám elektrickú garážovú 
bránu.  0907 313 332   np - 864

 Predám šteniatko PAPILLO-
NA bielo-čiernej farby, nar. 7. 
10. 2021, bez  PP, začipované, 
zaočkované, 4 x odčervené. 
  0908 935 009             np - 865
 
 Predám ošípanú z registrova-
ného chovu. Cena a odvoz doho-
dou.   0905 924 787      np– 811

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

Máme otvorené! 
Stávková kancelária 

Tipos,
Tipsport v Sandokane

 je otvorené 
pondelok – piatok 

a v nedeľu 
od 9.00 do 18.00 hod. 

a v sobotu od 
9.00 do 13.00 hod.  

Ak ste v predchádzajúcom ob-
dobí cestovali do Lučenca, v 
smere od obce Halič ste si 
mohli všimnúť rozpracovanú 
cyklotrasu. Okrem toho, cyk-
listi z okolia susedného okres-
ného mesta sa na bicykli čo-
skoro budú môcť vydať aj po-
kračovaním tejto cyklotrasy, a 
to z Lučenca smerom na obec 
Vidiná. Viac ako sedem kilo-
metrov dlhý chodník má plniť 
dopravnú a aj rekreačnú fun-
kciu pre miestnych obyvateľov 
a rovnako tak aj pre návštev-
níkov regiónu. Na vybudova-
nie týchto cyklotrás získal Lu-
čenec takmer 1,3 milióna eur. 
Stále populárnejší spôsob do-
pravy by sa mohol rozvíjať aj 
vo Veľkom Krtíši. Projektová 
dokumentácia pre časť cyklo-
trasy v úseku od Biokúpaliska 
Krtko po Malý Krtíš je už vy-
pracovaná. „Navrhnutá cyklo-
trasa by mala byť vedená 
okolo potoka Krtíš mimo štát-
nej cesty II/527, a to v dĺžke asi 
dvoch kilometrov,“ povedala 
asistentka primátora mesta 
Bc. Lucia Zvarová. Podmien-
kou, aby Mesto mohlo žiadať 
o nenávratný finančný prís-
pevok na vybudovanie cyklo-

trasy, je ale územné a stavebné 
povolenie. „Stavebné povo-
lenie je podmienené uspo-
riadaním všetkých majetkovo-
právnych vzťahov v mieste, 
kde je cyklotrasa vedená. Na-

koľko tieto pozemky sú mest-
ské len z časti, ostatné sú sú-
kromné. V súčasnej dobe bu-
deme oslovovať vlastníkov po-
zemkov a jednať ohľadom 
usporiadania majetkov,“ vy-
svetľuje Bc. L. Zvarová. Ako 
potvrdila, práve z tohto dôvo-
du bude budovanie cyklotrasy 
časovo náročné. 
                                              

 Na cyklotrasu si počkáme 

-ŠK-

   Rôzne

HODINOVÝ MANŽEL

np
 - 8

68

 0908 595 237

 Ponúkame služby: 
elektro, vŕtanie, montáž, 
skladanie, opravu 
a prepravu 
v rámci 
okresu 
V. Krtíš. 

„Do konca roka 2021 očakávame, 
že sa do kompostárne vyvezie 
okolo 55 ton,“ pokračovala asis-
tentka primátora mesta Bc. Lucia 
Zvarová. Pri otázke, čo spôsobuje 
pri zbere tohto druhu odpadu 
najviac problémov, bola odpoveď 
jednoznačná - najviac problémov 
spôsobujú občania, ktorí hádžu 
do hnedých nádob biologicky roz-
ložiteľný odpad spolu s plastový-
mi taškami. 
„Hlavne plastové tašky, ale aj iný 
odpad ako napr. konzervy, ob-
lečenie a pod. spôsobujú problém 
koncovej spoločnosti, nakoľko sa 
nedajú kompostovať. Pracovníci 
spoločnosti ich musia manuálne 
vyberať z odpadu, čo vytvára 
ďalšie neželané náklady,“ vysvet-
lila Bc. L. Zvarová.
Ešte pred realizáciou zberu bola 
jednou z problematických otázok, 
týkajúcich sa nového zákona, 
problematika vznikajúceho zápa-
chu, ktorého sa obával azda kaž-
dý. Cítiť hnijúce potraviny pod 
svojimi oknami, najmä v lete, nie 
je príjemného asi pre nikoho z nás. 
„Zaznamenali sme aj nejaké sťaž-
nosti od občanov, hlavne práve na 

zápach z nádob. Tu treba ale po-
znamenať, že Mesto Veľký Krtíš 
v spolupráci firmou Marius Pe-
dersen splnilo legislatívu SR, kde 
vo vyhláške 371/2015 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanove-
nia zákona o odpadoch v prílohe 
č. 10b, v ktorých  je presne vyšpe-
cifikované, aké majú byť nádoby 
na kuchynský a biologicky roz-
ložiteľný odpad,“ pokračuje asis-
tentka primátora mesta v odpove-
di. Ako nám povedala, v tejto 
prílohe sú pre vyhodený odpad 
tohto druhu konkrétne určené 
240-litrové hnedé nádoby s vet-
racími otvormi a s mriežkou na 
dne. Takéto nádoby osádzalo k 
bytovým domov aj Mesto Veľký 
Krtíš. „Aj keď vznikali nejaké 
ťažkosti a sťažnosti pri zbere toh-
to odpadu, celkovo sa zber ku-
chynského a biologicky rozložiteľ-
ného odpadu rozbehol v meste 
celkom dobre,“ uzatvorila Bc. Lu-
cia Zvarová.

Do hnedej 240 litrovej nádoby na 
BIO ODPAD PATRIA:
• Zvyšky, šupky, odrezky a ohryz-
ky zo surového ovocia a zeleniny, 

škrupiny z vajíčok, papierové 
čajové vrecúška, sypané čaje, ká-
vová usadenina, zvyšky varených 
jedál sa odporúča dávať len v ma-
lých množstvách, mäso, ryby a 
mliečne výrobky v čo najmenších  
množstvách, kompostovateľné 
papiere a príbory, zvyšky rastlín, 
tráva, lístie, seno, slama, burina, 
drevené piliny, drevná štiepka, 
menšie konáriky, nahnité ovocie a 
zelenina, ale neplesnivé , podrvené 
orechové škrupiny, kôstky.

Do hnedej 240 litrovej nádoby na 
BIO ODPAD NEPATRIA:             
• Vrecúška , igelitové tašky, vrecia, 
olej, masť, tuky a mastné po-
traviny, plast, kov, sklo, vkm  a 
zmesový komunálny odpad (prí-
slušná nádoba na triedený zber a 
zmesový komunálny odpad), uhy-
nuté zvieratá – kafiléria, kosti, 
lieky – do lekárne, obsah vrecka z 
vysávača – zmesový komunálny 
odpad, kamene, cigarety – zmeso-
vý komunálny odpad, výkaly do-
mácich zvierat, použité – z 
hygienického hľadiska, zmesový 
komunálny odpad.  
                                            -ŠK-

Zber sa rozbehol dobre, výsledkom je 55 ton odpadu
Od 1. júla tohto roka vznikla samosprávam povinnosť zabezpečovať oddelený zber kuchynského 
bioodpadu. Len od bytových domov z mesta Veľký Krtíš sa za päť mesiacov vyviezlo 42,34 ton ku-
chynského a biologicky rozložiteľného odpadu. Potvrdilo nám to vedenie mesta. 

Úprava cestovných poriadkov 
Decembrová zmena cestovných 
poriadkov prímestských auto-
busových liniek SAD Zvolen a 
SAD Lučenec sa dotkla aj nášho 
okresu. Nový cestovný poriadok 
platí od 12. decembra. Dôvo-
dom úprav je zapracovanie po-
žiadaviek verejnosti, samospráv, 
dopravcov a župy, za účelom ze-
fektívnenia prímestskej dopra-
vy v prospech cestujúcej verej-
nosti. „Po dohode s dopravcami 
boli zreálnené jazdné doby na 
viacerých autobusových spo-
joch, ktoré lepšie zodpovedajú 
skutočnej premávke. Vybrané 
spoje sa zrýchlia a zároveň by 
sa týmto opatrením malo elimi-
novať meškanie niektorých 
spojov. I keď v niektorých 
prípadoch ide o zmeny odjaz-
dov zo zastávok len o niekoľko 
minút, cestujúci by si pred ces-

tou mali overiť, či sa cestovný 
poriadok spoja, ktorý obvykle 
využívajú, nezmenil,“ upozornil 
Miroslav Vyka, riaditeľ odboru 
verejnej dopravy Úradu BBSK.
V našom okrese premávajú au-
tobusy ako zo SAD Zvolen, tak 
aj SAD Lučenec. Na webe 
www.cp.sk - webe autobusových 
dopravcov, prípadne priamo na 
zastávkach nájdete už aktuali-
zované cestovné poriadky. V 
krátkosti, okrem iných sa upra-
vovali aj tieto spoje SAD 
Zvolen: M. Kameň – Vrbovka, 
M. Kameň – Kováčovce, M. 
Kameň – Vinica, M. Kameň – 
Šahy a mierne aj V. Krtíš – B. 
Bystrica či Čelovce – Šahy. Pred 
najbližšou cestou vašich autobu-
sov si tak pre istotu overte čas 
jeho odchodu. 
                                              -ŠK-



POKROK18 20. december 2021

 Keď hovoríme o novohrad-
ských ľudových náhrobníkoch, 
čo je pre ne typické? Čo ich 
spája?
„Pre Novohrad, jeho severozá-
padnú časť, je najcharakteris-
tickejší „oltárový“ typ náhrob-
níka. Na cintorínoch sa objavu-
je od začiatku sedemdesiatych 
rokov 19. storočia v jednej, 
resp. dvoch dedinách a postup-
ne sa rozšíril do ďalších. Jeho 
zhotovovanie doznieva na pre-
lome prvej a druhej dekády 20. 
storočia. Pre jeho tvar a najcha-
rakteristickejšie prvky výzdoby 
boli predlohou renesančné, ne-
skororenesačné, a tiež barokové 
oltáre kostolov tohto priestoru. 
Kamenár sa pri nich snažil o 
zaplnenie hmoty kameňa vý-
zdobou tak, ako to videl na ol-
tároch. Na rozdiel od oltárov 
pri náhrobníkoch prechádza 
výzdoba aj na bočné plochy, ale 
nezriedka rovnocenne aj na za-
dnú stranu náhrobníka. Tieto 
náhrobníky by sme tak mohli 
označiť aj ako malé oltáriky 
„zasvätené“ konkrétnym zo-
snulým.
Každý z náhrobníkov oltárové-
ho typu je originálom. Sú mi-
moriadne bohaté na výzdobu, 
až tak, že súbor týchto náhrob-
níkov by sme mohli označiť, 
vôbec nie nadnesene, za ka-
mennú databázu znakov a sym-
bolov, ktoré boli využívané v 
ľudovom výtvarnom prejave. 
Táto „databáza“ nie je sú-
stredená na stránkach kataló-
gov alebo lexikónov, ale priamo 
v krajine, kde tieto motívy boli 
využívané. Do kameňa sú vyte-
sané najrozličnejšie podoby so-

lárnych, hviezdicových 
motívov, pletence. Bohatá je 
aj rastlinná a geometrická 
ornamentika. Objavujú sa 
na nich motívy výzdoby, 
ktoré sú charakteristické 
len pre tento typ náhrobní-
kov. Podobne ako sú na ol-
tároch postavičky alebo 
hlavičky serafínov, tie na-
chádzame aj na náhrobní-
koch, no stvárnené v mož-
nostiach ľudových kame-
nárov. Využívaný bol na 
nich napríklad motív cifer-
níka, ktorý je zhmotnením 
zvyku, keď po smrti pozos-

talí zastavili chod hodín. Na-
chádzame na nich aj snahu o 
realistické zobrazenie podoby 
zosnulého, čo nebolo pre ľudo-
vé prostredie celkom vlastné. 
Charakteristickým prvkom pre 
tento typ náhrobníka bola ich 
farebnosť. Mnohé z nich mali 
motívy výzdoby doplnené o 
rozmer farebnosti. Niektoré 
boli celé farebné.
S prepracovanou výzdobou 
kontrastuje text. Ten je mimo-
riadne zaujímavý. Je kostrbatý 
a je z neho zrejmé, že kamenár 
s ním nemal príliš skúsenosť. 
Niektoré písmená sú zrkadlo-
vito obrátené. Bez akýchkoľvek 
pravidiel sa striedajú veľké a 
malé písmená, ale i rôzne typy 
písma. Niekde si kamenár neve-
del narýchlo spomenúť na 
podobu „litery“, tak ju na-
hradil tvarom, ktorý mu v tej 
chvíli chýbajúce písmeno pri-
pomenul. Na viacerých týchto 
náhrobníkoch sa objavuje čaro-
vný veršík: Tu spočíva kvet, čo 
zanechal svet...“

Nekonečný príbeh 
 Tak sa mi zdá, že zo všetkých 
týchto dedín ti najviac k srdcu 
prirástol práve Horný Tisov-
ník. Je to naozaj tak? Prečo?

„Horný Tisovník v okrese Det-
va mám naozaj veľmi rád. V H. 
a v D. Tisovníku sa dodnes v 
najväčšom rozsahu zachovali 
tieto pozoruhodné kamenné ná-
hrobníky vo veľmi zaujímavom 
prírodnom prostredí a spolu s 
ďalšími čarovnými prvkami 

ako zvoničky, vahadlové stud-
ne, zaujímavá a krásna krajina. 
H. Tisovník zároveň poskytuje 
svedectvo o vývoji tohto pries-
toru v priebehu 20. storočia. 
Podľa sčítania obyvateľov z 
roku 1910 mal skoro 1500 oby-
vateľov. V súčasnosti ich nemá 
ani 200 a to i napriek tomu, že 
dnes je jeho súčasťou aj D. Ti-
sovník, ktorý bol kedysi samos-
tatnou obcou, ktorá sama mala 
viac obyvateľov ako obe obce 
dnes. Je paradoxné, že o tejto 
minulej ľudnatosti vypovedajú 
dnes s odstupom rokov práve 
cintoríny. H. Tisovník bol v 
minulosti v tejto časti Novohra-
du jednou z najsevernejších ob-
cí. Dnes je najjužnejšou obcou 
Podpoľania.
Najdôležitejším dôvodom však 
je, že v H. Tisovníku som našiel 
u starostu obce, Jána Kľuku, 
veľké pochopenie. On aj obec si 
myšlienku záchrany a prezen-
tácie novohradských ľudových 
náhrobníkov veľmi rýchlo 
osvojil, stotožnili sa s ňou. A tak 
od roku 2008 obec H. Tisovník 
realizuje každoročne v rámci 
možností okrem najnutnejšej 
starostlivosti vždy v tomto 
smere aj niečo nové. Za svoje 
aktivity získala obec viacero 
ocenení.
Vždy je to predovšetkým o ľu-
ďoch a v tomto smere naozaj 
treba vyzdvihnúť aktivitu a od-
hodlanie Jána Kľuku a vy-
sloviť mu poďakovanie. Tu je 
totiž potrebné podotknúť, že H. 
Tisovník je obec s rozsiahlym 
katastrom, okrem samotnej ob-
ce H. Tisovník a miestnej časti 
D. Tisovník, má aj osady ako 
Javorie a Jasenová. To zname-
ná mnoho verejných plôch, 
ciest a problémov vo všeobec-
nosti. Pri necelých 200 obyvate-
ľoch a obmedzených zdrojoch 

to vôbec nie je jednoduché. Na-
pokon len cintorínov je v H. a 
D. Tisovníku päť a o všetky, 
podobne ako o iné verejné 
plochy, je potrebné sa starať. V 
prípade cintorínov s ľudovými 
náhrobníkmi ide o nekonečný 
príbeh. Ľudové kamenné ná-
hrobníky sa nachádzajú na 
troch cintorínoch (v H. Tisovní-
ku dva a jeden v D. Tisovníku), 
ktoré nie sú uzatvorenými 
parkmi, sú skôr súčasťou kraji-
ny. Lesná zver i silný vietor spô-
sobujú poškodenia. Drevené 
prvky postupne odchádzajú a 
je ich potrebné nahrádzať ale-
bo obnovovať a predtým ešte 
ošetrovať. Prvkov, ktoré je po-
trebné pravidelne obnovovať je 
omnoho viac. Napokon okrem 
informačných tabúľ sa tu na-
chádzajú aj repliky drevených 
tvarovaných náhrobných do-
siek, čo je označenie hrobov, 
ktoré sa v tomto priestore na 
označenie hrobov využívali po-
pri kamenných náhrobníkoch. 
Okrem toho sa v H. Tisovníku 
nachádzajú aj ďalšie prvky, 
ktoré stojí za to vidieť.“

A o tom si zase povieme na bu-
dúce. Budeme však hovoriť i o 
Veľkom Lome či Suchom 
Brezove. Ak vás rozprávanie 
zaujalo, oveľa viac si môžete 
prečítať v druhom vydaní kni-
hy Tu spočíva kvet, čo zanechal 
svet. Tú spoločnými silami vy-
dalo občianske združenie Pria-
telia histórie Novohradu a vy-
davateľstvo Miloš Hric. Nájsť 
ju môžete i v kníhkupectve vo 
V. Krtíši, prípadne v e-shope 
Martinus. Celý výťažok z 
predaja knihy poputuje na ob-
novu priestorov cintorínov, do-
plnenie informačných tabúľ i 
na obnovu a zakonzervovanie 
samotných náhrobníkov.
Kniha nie je len o náhrobní-
koch, hovorí aj o tom, prečo a 
čím bol tento priestor v rámci 
Novohradu výnimočný. Text je 
doplnený aj približne dvoma 
stovkami unikátnych fotografií 
z Ústavu etnológie, ktoré zachy-
távajú zaniknutú architektúru, 
krajinu či ľudí z tohto pries-
toru.

Tu spočíva kvet, čo zanechal svet 
V minulom čísle ste si mohli prečítať prvú časť rozhovoru s Jánom Aláčom, autorom knihy Tu 
spočíva kvet, čo zanechal svet. Tá je primárne o unikátnych kamenných náhrobníkoch, ktoré vznika-
li na prelome 19. a 20. storočia v niekoľkých obciach dnešných okresov Veľký Krtíš, Lučenec a Detva, 
ale tiež o zaniknutom svete Novohradských vŕškov. Je to veľmi zaujímavé čítanie a je radosť počú-
vať autora, keď o tomto priestore i samotných náhrobníkoch rozpráva. Presvedčte sa v nasledujú-
cich riadkoch. 

V tomto čísle pokračujeme v roz-
hovore Miša Šestáka (vpravo) s 
Jánom Aláčom (vľavo), autorom 
knihy ,,Tu spočíva kvet, čo zane-
chal svet”.

Knihu môžete získať zadarmo, stačí ak na osobitný papier s 
vašou adresou napíšete aspoň 5 obcí z okresu Veľký Krtíš pa-
triacich do Novohradu. Odpovede posielajte do 28. 12. 2021. Me-
no výhercu uverejníme v prvom novoročnom čísle dňa 3. 1. 2022.

Súťaž o hodnotnú knihu Jána Aláča


Tu spočíva kvet, čo zanechal svet 

Meno priezvisko 

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

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

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
Telefóny a GPS
Hudobné nástroje
Hračky a ďalší tovar...

Prajeme všetkým 
našim zákazníkom 
príjemné prežitie
vianočných sviatkov,
veľa šťastia a zdravia 
po celý rok

PF 2022

Dovoľte, aby sme sa vám aj touto cestou zo srdca 
poďakovali za celoročné nákupy 

v našich predajniach a za veľkú návštevnosť. 
Sme vám za to vďační a veríme, že nám ostanete 
verní aj v nasledujúcich rokoch. Vaša priazeň nás 

zaväzuje a inšpiruje k snahe sa stále zlepšovať. 

Adresa: 
Osloboditeľov 780 
990 01 Veľký Krtíš
 +421 47 483 06 31
krtis@mariuspedersen.sk

PF 2022
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