
„Čas plynie, smútok zostáva v srdci, 
bolesť neprestáva. S tichou spomienkou

k Tvojmu hrobu chodíme, pri plamienku
sviečky si na Teba spomíname. 

Už len kytičku z lásky Ti môžeme na hrob
dať a na všetko spomínať."

Dňa 13. 7. uplynie deväť rokov, ako nás 
opustila naša drahá teta 

ANNA PAĽAGOVÁ z Červenian. 
S láskou spomína Lydka s rodinou.  

Spomienky na Teba 
v srdci nosíme

†

„Mal nás všetkých rád a chcel ešte 
veľmi žiť, ale prišla tá chvíľa, 

keď musel do večnosti ísť."
S hlbokým zármutkom

v srdci oznamujeme, že nás dňa 
23. júna 2014 navždy opustil vo veku

71 rokov náš milovaný manžel, otec
a starký FRANTIŠEK MARUŠKIN 

z Veľkých Stracín. 
S láskou spomínajú manželka, synovia František,

Miroslav s manželkami a Martin s priateľkou Anetkou,
vnúčatá Gabika, Karinka, Maťko a Jakubko a ostatná rodina. 

Navždy si nás opustil †

S hlbokým zármutkom Vám 
oznamujeme, že dňa 23. 6. 2014 nás
náhle opustil náš otec, syn a brat

ONDREJ DUDÁŠ 
vo veku 54 rokov z Veľkého Krtíša. 

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Smútiace deti, matka a súrodenci

Odišiel si tak náhle †
2 / 7.  júl 2014

V minulom čísle Pokroku
sme uverejnili informáciu
o milom podujatí pre škôl−
karov v Sklabinej. Ibaže
sme nesprávne uviedli me−
no riaditeľky Materskej
školy v Sklabinej pani
Ivety Gerbáčovej, za čo sa
jej  ospravedlňujeme.      

OPRAVA 

Blahoželáme k titulu 
"Promócie sú tým najlepším

okamžikom zaspomínať na krásne
chvíle študentského života, poďakovať 
sa svojim blízkym, vyletieť z rodného
hniezda, postaviť sa na vlastné nohy
a pripraviť sa na štart do novej etapy

ďalšieho života."

Srdečne blahoželáme nášmu drahému
synovi a bratovi 

Bc. JAROSLAVOVI ZACHAROVI 
z Veľkého Krtíša, že si 10. júla t.r.

prevezme inžiniersky diplom za ukončené štúdium 
na Fakulte elektrotechniky a informatiky 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
Mamina, oco a brat Marek Ti zo srdca prajú,

aby sa Ti podarilo splniť všetky plány a sny, ktoré
máš. Ku blahoželaniu sa pripája celá rodina,

priatelia a známi.  

Prajeme Ti  život dlhý 
„Na stole krásnych 40 ruží, nech 

Ti zdravie dlho slúži. Život dlhý ako
sen prajeme Ti v tento deň." 

Dňa 11. júla 2014 oslávi
nádherné

jubileum − štyridsať
rokov 

− JANKA CELENGOVÁ 
z Čeloviec.

Všetko najlepšie Ti prajú rodičia
− mamina a ocko, manžel Norko, 

dcéra Vaneska, syn Norko, 
brat Vladimír  a starká Zuzinová. 

27. 6. Jozef Mésaroš narodený v
roku 1938 z Kováčoviec, 27. 6. Amália

Ivaničová nar. v r. 1931 z Veľkého
Krtíša, 28. 6. Ondrej Bende nar. v r. 1953 z Čelár,

28. 6. Vincent Híveš nar. v r. 1945 z Neniniec, 30. 6. Helena
Petrezselová nar. v r. 1930 z Vinice, 28. 6. Anna Jakubcová nar.
v r. 1929 z Dolnej Strehovej, 30. 6. Ing. Iveta Győrgyová nar. v r.
1963 z Veľkého Krtíša, 30. 6. Anna Srníková nar. v r. 1940 zo
Záhoriec − Seleštian.  

OPUSTILI NÁS

27. 6. Letícia z Bátorovej, 29. 6.
Adam z Chrtian, Angela z Mule,

Sebastián z Veľkého Krtíša, Jakub z
Veľkého Krtíša a Marianna z Veľkého Krtíša, 30. 6.

Maxim zo Stredných Plachtiniec, 1. 7. Oľga z Pôtra. 

NARODILI SA

Blahoželajte k úspešnému 
ukončeniu štúdia... 

Máte doma čerstvú maturantku − maturanta, bakalárku − bakalá−
ra, magistru − magistra, inžinierku − inžiniera, doktorku − doktora?
Využite možnosť zablahoželať im k úspešnému ukončeniu štúdia
aj prostredníctvom Pokroku. Okrem toho, že sa vaše okolie do−
zvie, že vďaka úspešnému ukončeniu štúdia sa vaši blízki stali va−
šou pýchou a ozdobou priateľov, pripravíte im  nezabudnuteľnú

spomienku na študentské časy. 

Prázdniny sa rozbehli, deti si uží−
vajú voľno a tie z okresného mes−
ta  majú o radosť na viac. Pred
pár dňami im pribudlo nové det−
ské ihrisko na Viniočkách. Deti sa
na ihrisku môžu dosýta vyšantiť
na  preliezačkách či šmýkalkách,
zahrať sa na pieskovisku, maľo−
vať na tabuli alebo sa pohojdať na
hojdačkách. Mesto s prácami na
tomto projekte začalo začiatkom
júna, kedy sa urobili zemné prá−
ce. Nasledovala montáž prelieza−
čiek a koncom júna sa zrealizova−
li dokončovacie práce. Tento pro−

jekt sa uskutočnil vďaka finan−
čnej podpore Nadácie SPP a
Eustream.

Názov ihriska vymysleli  učiteľ−
ky s deťmi z mestských mater−
ských škôl. Detské ihrisko dosta−
lo meno FLIP, presne tak ako sa
volal lúčny koník z rozprávky
Včielka Maja. Aj v týchto dňoch
počuť z nového ihriska veselý
džavot prázdninujúcich detí, kto−
ré môžu tráviť voľný čas vonku,
na vzduchu a nie doma za PC či s
tabletom...                                       

−red−

Veľkokrtíšskym deťom spestrí prázdniny Flip
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A tak sa kochám pohľadom na re−
latívne nenarušenú prírodu. V jed−
no pekné jarné ráno sa však na ces−
te objavil trojuholník a za zákru−
tou lesní robotníci s pílami v ruke
a obrovský lesnícky stroj. Aké veľ−
ké bolo moje sklamanie, keď som
zistil, že sa pustili do výrubu agá−
tov! Uvedomujem si, že agát je ná−
letová drevina a že vypílením jed−
ného narastie ďalších päť, ale pred−
sa. Rastie najmä v nížinných oblas−
tiach Slovenska, zlepšuje aj tak
dosť zničené životné prostredie.
Vytvára ochranné lesné
pásy, ktoré majú pôdo−
ochrannú funkciu,
chránia poľnohospodár−
ske plodiny pred ne−
priaznivým počasím.
Vytvára rekreačné lesy,
ktoré dokážu viazať

značné množstvo nečistôt, rastú v
ňom chutné hríby. Vytvárajú kra−
jinnú architektúru, nektár slúži
pre pastvu včiel. Myslím, že každý
pozná bylinkový čaj, osladený agá−
tovým medom. V húštine pod nimi
vzniká tieň pre divožijúcu zver.
Sídli v nej aj množstvo spevavcov.
Viem, že potrebujeme agát ako su−
rovinu, ale... Najviac ma bolí po−
hľad na to množstvo suchých ko−
nárov, ktoré  nemo a vyčítavo stra−
šia na okraji ciest. Nemusia ich, tí,
čo vyťažili drevo zlikvidovať? Ako

sa má cez ne predierať zver?
Musíme si uvedomiť, že zeleň

je tu najmä pre nás a
naše deti. Čo im za−

necháme, keď sa k nej
budeme správať takto
macošsky?                       

− DJ − 

Že je úspešným rybárom dokázal
25. júna na neninskom rybníku. Na
háčik svojej udice okolo poludnia
zavesil lákavú návnadu v podobe
jahodového „boule“ a po hodinke
čakania „policajt“ na prúte ozná−
mil prudký záber: „Keď som u−
chopil udicu, tušil som, že to bu−
de väčší kúsok. Ale keď som po
namáhavom súboji uvidel
pri brehu metajúceho
sa kapra, vedel som,
že toto je najväčší ú−
lovok, aký sa mi do−
teraz podaril.“ −
vyznal sa z
prvých po−
citov z ú−
lovku Ľ.
Drienovský.

Že to nebol len taký obyčajný ka−
por svedčia aj jeho miery: dĺžka 84
cm a hmotnosť 12 kg. Aby sa zo

svojho životného úlovku ne−
tešil len sám, zobral kapra
domov, aby sa pochválil
rodine i známym.

Ľ. Drienovskému k pa−
rádnemu úlovku, ktorý

sa naozaj podarí len
málokedy, gratu−

lujeme. 

Podaril sa
aj vám po−
dobný, ale−
bo ešte väč−
ší úlovok?

Pochváľte
sa nám !            

−ms−

Keď futbalista vymení kopačky za udicu
Ľubomír Drienovský je v okrese známy najmä fanúšikom futbalu, na−
posledy svojou trénerskou činnosťou vo veľkokrtíšskom FC Baníku.
Málokto však vie, že ďalšou jeho vášňou hneď po futbale je rybárčenie.

Šťastný rybár Ľubomír Drienovský ulovil vo vodách 
neninského rybníka takéhoto nádherného kapra

Macočské správanie k našej matke  

Prvé informácie o nehode boli
hrozivé. Na Škodu Forman v sme−
re od Príbeliec do Čeboviec spadol
suchý tenší strom. Za Formanom
jazdil mladý vodič vyššou rýchlos−
ťou na Škode Fabia a po páde stro−
mu nestihol ubrzdiť. Otočil volan−
tom do protismeru, kde práve za−
stávalo Audi A6. Posádka tohto au−
ta stihla zareagovať, vyskočila z
neho za zvodidlá, keďže bolo   evi−

dentné, že vodič Fabie do ich auta
narazí. Aj sa tak stalo, pričom
Fabia ešte po náraze do Audi za−
chytila muža stojaceho na ceste,
ktorého údajne odhodilo kĺzajúc
po ceste za zvodidlá. Napriek hro−
zivo vyzerajúcim okolnostiam ne−
hody, nikto sa našťastie vážnejšie
nezranil a odniesli si to len plechy
áut. Prípad polícia eviduje ako
škodovú udalosť.                        −red−

Už asi pol roka chodím do práce cez Malé a Veľké Straciny. S roz−
vojom vegetácie sa cesta premenila na zelený tunel. Podarilo sa mi
uvidieť množstvo zajacov, zopár sŕn, dokonca sa na mňa ráno na
kraji lesa pozeral malý diviak. Viem, že stretnutie so zverou je ne−
bezpečné, ale týmito cestami sa naozaj nedá rútiť veľkou rýchlosťou.

Tento raz bolo hosťujúcou or−
ganizáciou Pohronské osvetové
stredisko v Žiari nad Hronom a v
dňoch 19.− 22. júla pripravilo tri u−
melecko − tvorivé sekcie: filmovú,
výtvarnú a fotografickú. Hŕstku
amatérskych umelcov z okresu
sprevádzala Mgr. Ivana Lešková
(4), riaditeľka HIOS V. Krtíš.
Účastníkmi boli Jana
Tomášiková − Laššanová s dcér−
kou Viktorkou (2)  a  Eligius Végh
za fotografickú sekciu, Barbora
Hrončeková (3), Aneta Benková
(1) a Juraj Černák (5) za sekciu

výtvarníkov. Cestou do B. Štiavnice sa zasta−
vili vo Zvolene, kde bola práve krajská súťaž−
ná výstava amatérskej fotografie AMFO, na
ktorej mal svoju fotografiu aj E. Végh. V
Banskej Štiavnici už bol pre 59 účastníkov pri−
pravený program s lektormi, ktorí po odbor−
nej stránke prehodnotili ich prácu, usmernili
ich a poukázali na chybičky pri tvorbe.
Filmárom bol lektor Mgr. Art. Ľubomír Viluda
a Ivan Kršiak,  výtvarníkom doc. Jaroslav
Uhel a fotografom Peter W. Haas, výtvarný,
profesionálny fotograf, ktorý mimochodom
pracoval aj pre princa Charlesa. Na záver
workshopu sa všetci prezentovali dvojdňovou
tvorbou. Našu titulku zdobia krásne fotogra−
fie fotografa Ela Végha z Veľkého Krtíša, kto−
rý na margo workshopu povedal: "Bola to mo−
ja prvá návšteva Banskej Štiavnice, a pevne
verím, že nie posledná. Banská Štiavnica ma
očarila."  A my dodávame, že nás očarili foto−
grafie amatérskeho fotografa s profesionál−
nou kvalitou.                 − R. HORNÁČEKOVÁ −

Pri účastníkoch nehody troch áut stáli asi všetci svätí

Našich umelcov očarila starobylá Štiavnica 
Na našu výzvu o poslaní fotografií z dovoleniek (aj aktívnych a tvorivých) zareagoval Eligius

Végh z V. Krtíša. Poslal nám niekoľko vskutku vydarených fotografií zo starobylej B. Štiav−
nice, kde sa konali tohtoročné Krajské tvorivé dielne organizované osvetovými strediskami.

Prvý júlový prázdninový deň nezačal dobre pre vodičov troch áut
medzi Príbelcami a Čebovcami. Už ráno okolo siedmej hodiny sa od
V. Krtíša postupne ozývali sirény sanitky, hasičov i policajného au−
ta. Vyzeralo to na vážnu nehodu, keďže vzápätí o nej informovali aj
v rozhlase v dopravnom infoservise a navyše, musela byť uzavretá
aj cesta. Autá v smere od V. Krtíša boli odkláňané v D. Plachtinciach
smerom na Obeckov a od Čeboviec na smer do Neniniec.

Spadnutý strom zasahoval 
do vozovky

Strecha Š − Forman 
po páde stromu

Najmenej poškodené
vyzeralo byť Audi Naopak, Fabia ostala nepojazdná

Po ťažbe ostala
takáto spúšť

1.2.3.4.5.
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Športový deň Technogymu aj
tento rok dýchal skvelou rodin−
nou atmosférou, od začiatku  bo−
lo cítiť dobrú náladu a radosť z
príjemne stráveného dňa.
Každý, kto mohol, zobral svoje
ratolesti, rodinu či priateľov a
prišiel na Športový deň do areá−
lu Mestského kúpaliska v
Lučenci a do športového Areálu
Rocket Club, kde sa  program ce−
lého dňa odohrával. 

Organizačný tím Technogymu
sa snažil vyskladať program
Športového dňa tak, aby si kaž−
dý prišiel na svoje. Hneď po o−
tvorení sa pódia zmocnili herci
zo Základnej umeleckej školy v
Modrom Kameni, ktorí oživili a

spestrili program pre všetkých.
Vďaka profesionálnym animáto−
rom sa detičky ani na chvíľku
nemohli začali nudiť, pripravená
bola detská izba plná hračiek,
maľovanie na tvár, detské súťaže
a hry, či už v detských tímoch a−
lebo spolu s rodičmi, mini disco
show a mnoho ďalších zábav−
ných aktivít. Tradične prišli po−
zdraviť všetky deti hasiči, ukáza−
li hasičskú techniku, ktorá sa len
tak ľahko nevidí a tiež  niečo zo
svojej každodennej práce, ktorej
základom je chrániť životy  a ma−
jetok nás všetkých. Vďaka fan−
tastickej pene, ktorú hasiči pri−
pravili, sa všetky deti dosýtosti
vyšantili. Následne boli do prog−

ramu zahrnuté aj koníky z
Jazdeckého klubu Ružiná, ktoré
boli pripravené povoziť veľkých i
malých a ukázať nádheru týchto
vznešených zvierat.

Celý deň bolo pre všetkých ú−
častníkov zabezpečené občer−
stvenie, hot−dogy, nanuky, guláš,
do sýtosti sa čapovalo pivo, rad−
ler či kofola. Energiu do ďalšieho

sprievodného programu predsa
bolo treba načerpať. Určite naj−
väčší úspech mal tradičný turnaj
v plážovom volejbale, v ktorom
tento rok súťažilo 8 tímov. Prvé
tri miesta boli ocenené zaujíma−
vými darčekmi a medailami, no
viac než to potešili najmä skvelé
športové výkony. V duchu "well−
nesslifestyle", filozofie Technogymu,
sa tento deň ukončil v naozaj vy−
nikajúcej atmosfére, v pocite
zdravej športovej únavy, ako aj
únavy zo slniečka, no aj oddých−
nutia a odreagovania sa, pretože
športom dýchal celý areál.
Bazény plné detí, kriku a zábavy
o tom svedčili celý deň.

Zaručene skvelá odmena pre
všetkých zamestnancov ako aj
pre všetky deti za dobré vysved−
čenie, ktorou Športový deň bol,
bola dôkazom toho, že lepšie, ako
sedieť doma, bolo zobrať svoju
rodinu a ísť stráviť deň plný ra−
dosti, pohybu, športu a bohatého
programu. Veríme, že tradícia
Športového dňa bude aj naďalej
pokračovať a prinášať zamest−
nancom a ich rodinám radosť a
zábavu. Let´s Technogym!

−zk−

ŠPORTOVÝŠPORTOVÝ
DEŇ DEŇ 

"WELLNESS LIFESTYLE" V PRIAMOM PRENOSE! 
Pre všetkých zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a priateľov
Sobota, 28. júna sa stala skutočne výnimočnou pre všetkých zamestnancov Technogymu.  Po dlhšom
čase si mohli zamestnanci užiť voľnú sobotu, a to nielen doma v kruhu rodiny. Vďaka druhému roč−
níku úspešného Športového dňa mohli všetci zobrať svoje rodiny a priateľov a prísť sa do sýtosti za−
baviť, okúpať, hýbať sa, športovať a užiť si nádherný deň.

Víťazný tím Trúdi v zložení: zľava Richard
Görner, Zuzana Golianová, Roman Stráňovský,
Zuzana Krištofíková, Miroslav Gális a Tomáš

Bariak

„Detská izba“ pripravená 
pre tých najmenších

Vstup na Športový deň, sprevádzaný darčekmi 
a balíčkami pre všetky deti Koníky z Ružinej boli skutočne obrovským prekvapením

Plážový volejbalový 
turnaj si vyžiadal veľa nervov

no aj zábavy J
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Ako zamestnanci odboru sta−
rostlivosti o životné prostredie
sme teda navrhli Mgr. Jozefovi
Cuperovi, prednostovi Okresného
úradu Veľký Krtíš, že sme o−
chotní celú jeho trasu vyčistiť.
Núkajúcou sa príležitosťou bol
v tom čase blížiaci sa jún, ktorý
je Mesiacom poľovníctva a o−
chrany prírody. Automaticky
sme teda oslovili aj kolegov les−
níkov z odboru pozemkového a
lesného, ktorí majú okrem iné−

ho na starosti aj výkon štátnej
správy na úseku poľovníctva,
aby sa k nám pridali. Neváhali
ani chvíľu. 

Dňa 12. júna 2014 sme sa teda
stretli na poľovníckej chate
Studienka, kde nás privítal Ing.
Milan Kvietik − predseda
Poľovníckeho združenia
Plachtince. Náučný chodník je
totiž súčasťou revíru, ktorí uží−
vajú plachtinskí poľovníci. Tí
vedeli, že nás čaká náročná prá−

ca, ktorá potrvá viac hodín a po
uskutočnení ktorej budeme po−
trebovať doplniť stratenú ener−
giu. Uvarili nám preto výborný
guláš z diviny. Ráno pred devia−
tou zavelil prednosta okresného
úradu, vyzbrojený ostrou mače−
tou, do útoku. Na štvorkilomet−
rovom úseku s takmer 300 met−
rovým prevýšením sa striedali
úseky ľahšie priechodné s tými,
kde bolo potrebné poriadne za−
brať. Nesmeli sme podceniť ani

pitný režim, aby v tom teple ni−
kto z nás neskolaboval. Po päť−
hodinovej poctivej práci desia−
tich zamestnancov okresného
úradu a jedenásteho šikovného
pilčíka, ktorého nám zabezpečil
náš bývalý kolega Ing. Ján
Tomaškin, sa dobrá vec podari−
la. Náučný chodník Pohanský
vrch je opäť priechodný po celej
svojej trase.  Našou aktivitou
sme zároveň chceli potešiť aj au−
tora projektu tohto náučného
chodníka Janka Mäsiara zo
Stredných Plachtiniec, pre kto−
rého je rok 2014 rokom jeho 75.
narodenín. 

Text: − Mgr. PETER KUŠÍK, 
OÚ Veľký Krtíš, odbor SOŽP
Foto: − GABRIEL BERECKI − 

Víťazstvo im zabezpečilo aj po−
stup na medzinárodnú prehliad−
ku amatérskych divadiel
Scénická žatva 2014 v Martine,
ktorá býva na prelome augusta a
septembra. 

Tento úspech dosiahli zuškári s
hrou Bruna Ferrera Genesis, kto−
rú režírovala Mgr. art. Silvia
Svákusová. Hudbu zložil Mgr.
Marek Mišiak a so svetlami pra−
covala Elena Horváthová. O ú−

spech tohto predstavenia sa za−
slúžili účinkujúci Roberta
Chrťanská, Regína Matejová,
Gabriela Benyovicsová, Matej
Hrubčo a Adam Nagy. Víťazstvo
na prestížnej súťaži je aj pekným
darčekom mladých hercov svojej
úspešnej režisérke k narodeniu
dcérky, ktorú priviedla na svet za−
čiatkom júna. Gratulujeme.

−red−

Veľkokrtíšania zvíťazili na jubilejnom HVIEZDOSLAVOVOM KUBÍNE 
Ďalší veľký úspech dosiahli žiaci Základnej umeleckej školy vo V. Krtíši
z literárno−dramatického odboru. V kategórii divadiel poézie, kde sú ú−
činkujúci starší ako 15 rokov, zvíťazili na jubilejnom 60. ročníku
Hviezdoslavovho Kubína, celoslovenskej súťažnej prehliadke v pred−
nese poézie, prózy, detských recitačných kolektívov a divadiel poézie. 

Úspech dosiahli zuškári s hrou Bruna Ferrera Genesis, ktorú
režírovala Mgr. art. Silvia Svákusová 

Náučný chodník Pohanský vrch opäť priechodný
Každoročne robíme sprievodcov študentom niektorej zo stredných škôl okresu po náučných chodníkoch,

ktoré v našom okrese máme. Pri tejto príležitosti sme si všimli, že trasa Náučného chodníka Pohanský vrch
postupne zarastá bujnou drevinovou vegetáciou, čo sťažuje pohyb a orientáciu návštevníkov. 

Do útoku!

V plnom nasadení

Dopĺňanie stratenej
energie

Výsledná práca
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V prvý júnový štvrtok sa ná−
vštevníci školy mohli presved−
čiť, ako si v našej škole žijeme.
Maľovaný pútač  na školskom plo−
te pozýval do vyzdobenej školy.
Triedy prvého stupňa sa hneď rá−
no zmenili na  Zvieratkovo,
Ochrancov prírody, Slovnodruho−
vo, Násobilkovo a Dinosaurovo,

kde vyučovanie prebiehalo zá−
bavnou hravou formou. Otvorili
sa tiež dvere tried druhého
stupňa, možnosť pozrieť sa na
vyučovací proces svojich detí tu
však využilo menej rodičov ako
na prvom stupni. Cieľom otvore−
ných hodín bolo ukázať rodičom
nielen to, čo sa žiaci naučili, ale i

akým spôsobom či metódami sa
učia, aké pomôcky môžu využí−
vať, v akých priestoroch a pod−
mienkach sa vyučovanie usku−
točňuje.  Po krátkom učení sa
triedy zmenili  na tvorivé dielne,
v ktorých usilovne pracovali de−
ti aj ich rodičia a učitelia  − ma−
ľovali sa postery, vyrábali obráz−
ky z vrchnákov z PET fliaš, vy−
rábali sa dekoratívne predmety
− prívesky, náušnice, náramky,
magnetky, maľovalo sa na tvár,
skladali tangramy, anglické
puzzle,  niektorí sa zabávali vy−
rábaním makiet domov zo
špajdlí, ďalší si zaspievali kara−
oke, iných zaujali  pokusy z fyzi−

ky a chémie a nemohlo chýbať
ani pečenie sladkých koláčikov.
Šťastné úsmevy na tvárach detí,
radosť z vyrobených predmetov
svedčili o tom, že deti majú záu−
jem aj o rôzne praktické činnos−
ti. Žiaci 4. B triedy za výdatnej
pomoci triednej učiteľky a nie−
ktorých rodičov vo vonkajšom
areáli školy zhotovili bylinkovú
špirálu. O jedenástej sa všetci
presunuli do vyzdobenej telo−
cvične, kde sa konala školská a−
kadémia. Kultúrny program, v
ktorom sa predstavili žiaci ško−
ly, bol ozaj pestrý − prváci cvičili
s loptou, druháci 

(Pokračovanie na str. 7)

Ako sa učia ochrancovia prírody − druháci −  
sa prišli pozrieť aj rodičia

Žiaci 4. B triedy mali radosť zo zhotovenej  bylinkovej špirály

Mandarinka Darinka  v podaní Michaely Paštékovej  
sprevádzala cvičenie prváčikov

Rodičov zaujal program detí

O maľovanie  na tvár bol veľký záujem

Tretiaci usilovne vyrábali šperky

Tak si tu žijeme...
Šiesteho júna 2014 sa na Základnej škole s materskou školou v

Dolnej Strehovej  otvorili dvere dokorán. Žiaci spolu so svojimi  pe−
dagógmi aj tento rok pozvali medzi seba rodičov, príbuzných či zná−
mych na Deň otvorených dverí. Ten sa uskutočnil ako jedna  z akti−
vít národného projektu Vzdelávaním  pedagogických zamestnancov
k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. 
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(Dokončenie zo str.6)
pobavili vtipnými básničkami,
tretiaci zaspievali o zdravej
strave, štvrtáci zatancovali, žia−
ci druhého stupňa prispeli do
programu básňami z vlastnej
tvorby, zaspievali, zahrali scén−
ku  a  bodku za celým progra−
mom urobili svojím vystúpením
mažoretky.

V čase obeda bolo treba napl−
niť prázdne žalúdky.  Ako chu−
ťovky sa podávali rôzne chutné
nátierky s pečivom a koláčiky,
ktoré pripravili deti s pani uči−
teľkami,  po nich prišiel na rad
výborný guláš. Za uspokojenie

chuťových pohárikov detí, rodi−
čov i pedagógov patrí veľké ďa−
kujem hlavne rodičom Ingrid
Báťkovej a Miroslavovi
Rybárskemu, ktorí jedlo za vý−
datnej pomoci Mareka Plánku
nielen uvarili, ale aj sponzorsky
zabezpečili suroviny potrebné
na jeho prípravu.

DOD v dolnostrehovskej ško−
le obedom neskončil, ale pokra−
čoval ďalej. V telocvični si mno−
hí s radosťou a chuťou zatanco−
vali zumbu, potom si prišli na
svoje milovníci futbalu. Niektorí
sa presunuli na multifunkčné
ihrisko, kde sa hral  florbal. Tí,

ktorí ho ešte nikdy nehrali, si
mohli vyskúšať  aj prácu s flor−
balovou hokejkou, zastrieľať si
na bránu. V priestoroch školy
využili žiaci ešte možnosť do−
končiť rozrobenú prácu z tvori−
vých dielní − hlavne dopliesť či
urobiť si ešte náramky, náhrdel−
níky, magnetky a tešili sa z ma−
ľovania na tvár.

O tretej sa zavreli dvere za po−
slednými návštevníkmi Dňa o−
tvorených dverí v ZŠ s MŠ
Dolná Strehová, žiaci i pedagó−

govia sa pobrali domov unave−
ní, ale plní dojmov z prežitého
dňa. Srdečne ďakujeme všet−
kým rodičom, ktorí prijali po−
zvanie  a strávili so svojimi deť−
mi a ich pedagógmi aspoň jeden
spoločný deň. Tí, ktorí  nevyuži−
li túto šancu, snáď to po prečíta−
ní týchto riadkov urobia na bu−
dúci rok. Už teraz sa tešíme J

PaedDr. ANNA MALATINCOVÁ
ZŠ s MŠ Dolná Strehová

Ján Szeneši sa venoval pedago−
gickej práci 40 rokov, pracoval
ako učiteľ, riaditeľ napr. v ZŠ
Dolné Plachtince, Bušince, u−
plynulých 15 rokov pôsobil vo
funkcii riaditeľa našej školy.
Starosta obce V. Zlievce I.
Krahulec sa v mene všetkých
zamestnancov ZŠ a OU poďa−

koval riaditeľovi  J. Szenešimu
za spoluprácu a roky práce,
ktoré venoval výchove a vzde−
lávaniu detí. Prajeme mu,  aby
si v zdraví a spokojnosti užil eš−
te veľa rokov zaslúženého od−
počinku. 

Mgr. G. LUKÁCSOVÁ 

Deti si spoločne po skupinkách zahrali aj bábkové divadlo,
niektorí si v tvorivej dielni vyskúšali zručnosti pri výrobe jed−
noduchých bábok. Deti sa mohli pohrať aj v kútiku plnom hra−
čiek. Poobzerali si múzeum hračiek, kde sú vystavené hračky
z dávnej i nedávnej minulosti, s ktorými sa hrávali aj ich starí
či prastarí rodičia. Chlapcov zaujali exponáty miniatúrnych
automobilov rôznych značiek. Prehliadku hradu sme ukončili
vyhliadkou z bašty hradu, odkiaľ bol prekrásny výhľad na
mesto. Ďakujeme OcÚ vo Veľkých Zlievciach za spoluprácu
pri organizácii výletu.                                     Mgr. G. LUKÁCSOVÁ 

Žiaci zo záujmového útvaru Ľudové tradície 
sa predstavili scénkou Materinské srdce

O guláš od šéfkuchárov Mirka Rybárskeho 
a Mareka Plánku bol veľký záujem

Posledné zvonenie...
Sme na prahu konca školského roka 2013/1014 , niektorí žiaci či uči−
telia sa po zaslúženom oddychu o dva mesiace vrátia opäť do škol−
ských lavíc, no pre niektorých sa poslanie učiteľa nadobro končí. V
našej ZŠ Veľké Zlievce sme sa  pri príležitosti odchodu do dôchodku
lúčili s našim riaditeľom Mgr. Jánom Szenešim, pre ktorého bol u−
plynulý školský rok posledným.

Dňa 24. júna 2014 sme so žiakmi, ich súrodencami a rodičmi našej
školy vo Veľkých Zlievciach navštívili hrad Modrý Kameň. V  rám−
ci exkurzie sa deti oboznámili s históriou a súčasnosťou bábkové−
ho divadelníctva, rôznymi druhmi divadiel a bábok.

Výlet na hrad plný hračiek

S Jánom Szenešim, ktorý sa pedagogickej práci venoval 40,
rokov sa rozlúčili kolegovia z veľkozlievskej základnej školy

Výlet na modrokamenský hrad bol 
pre tieto deti veľkým zážitkom
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S Martinou a Milanom sme sa
stretli v Lučenci, kde v jednom z
krízových centier sa po dohode
môžu s deťmi stretávať. Zatiaľ
čo mladý pár vošiel dovnútra,
my sme čakali pred bránou,
kým im privezú deti. Po chvíli
sme ich zbadali spolu s náhrad−
nou mamou. Ako sa priblížili k
bráne, najstaršia Martinka
šťastne zvolala " Mama, mama je
tu !" pridal sa k nej aj malý
Milanko. Spoznali, že za touto
bránou sa stretávajú so svojou
skutočnou mamou a otcom. Ako
prebehlo ich spoločné stretnu−
tie sme nevideli, keďže nám ve−
denie BBSK neumožnilo vstup
do zariadenia v ich pôsobnosti
ako novinárom, ale po chvíľke
vyšli všetci piati von, ako nor−
málna šťastná rodinka na spo−
ločnej prechádzke mestom.
Zatiaľ, čo Martinka s Milankom
veselo pobehovali okolo rodičov
a túlili sa raz k jednému, raz k
druhému, najmladšia, sotva pol−

ročná Dianka spokojne ležala v
kočíku. Po krátkej prechádzke
mestom sme sa zastavili v parku
a spýtali sa, ako prebehlo sa−
motné stretnutie s deťmi.  

Martina N. "Zvítanie bolo teraz
oveľa lepšie ako minule. Kým
pri prvom stretnutí boli deti tro−
chu zarazené, teraz už pribehli s
radosťou. Vtedy išli viac k otco−
vi, čo ma aj trochu mrzelo, ale
veď v poslednej dobe, pred tým,
ako nám ich zobrali, boli viac s
ním, ale teraz už pribehli skôr
ku mne. Pýtali sme sa ako sa im
darí v profesionálnej rodine.
Podľa náhradnej mamy je
Maťka veľmi dobrá, pomáha,
poslúcha. Lacko bol zo začiatku
trochu plačlivý, ale už si zvyká.
Len Dianka vraj plače. Ale ako
povedali, sú to dobré a pekné de−
ti. U náhradných rodičov sa ma−
jú dobre." 

l A ako sa vám darí od nášho

posledného stretnutia? 
Ladislav L: "Môžem povedať, že

vcelku dobre. Od nášho posled−
ného stretnutia sme sa presťa−
hovali do nového bytu v podnáj−
me a našiel som si aj robotu. Ale
je to mimo V. Krtíša.  Budem do−
chádzať na týždňovky a uvidí−
me, ako nám to bude finančne
vychádzať. Priateľka zatiaľ bu−
de tu a bude chodievať navšte−
vovať deti tak často, ako sa bu−
de dať." 

"Podarilo sa nám nájsť dvojiz−
bový byt a priateľ si našiel robo−
tu," dopĺňa svojho druha
Martina. "Zatiaľ sa nám  teda da−
rí. Teraz už čakáme na rozhod−
nutie súdu a dúfame, že sa nám
deti vrátia. Aj keď to bude ťažké
najmä z finančného hľadiska.
Doteraz sme museli vyžiť iba z
mojej materskej 270 eur. Ale teraz
mi ju pozastavili, keďže nám zo−
brali deti. Budeme mať iba to, čo
zarobí môj priateľ. Materský prí−
spevok mi vrátia, keď dostaneme
deti späť. Majiteľ bytu nám vyšiel
v ústrety. Vysvetlila som mu náš
problém. Zatiaľ počká s prvou
splátkou a potom budeme splá−
cať podľa toho, ako manžel zaro−
bí. Môžem povedať, že zatiaľ sa
mi darí a dúfam, že sa mi bude

dariť až do konca a že deti dosta−
nem naspäť."

Povedala na záver Martina. Po
tomto krátkom rozhovore sme
nechali rodinu, aby si čo možno
najlepšie užili spoločné chvíle,
kým budú musieť deti vrátiť späť. 

Na svojej ceste 
nie sú sami

My sme sa vrátili do V. Krtíša a
vedúceho Oddelenia sociálno−
právnej ochrany detí a sociálnej
kurately Úradu práce, sociál−
nych vecí a rodiny Bc. Ľuboša
Berkyho sme sa spýtali, či stačí
to, že si rodičia našli nové, vyho−
vujúce bývanie a prácu k tomu,
aby im vrátili deti.
Bc. Ľ. Berky:  "Vítame konanie ro−
dičov. Myslím si, že nastúpili
správnu cestu, aby dostali deti
naspäť. Je to však len čiastkové
naplnenie kritérií, ktoré smerujú
k tomu aby sa deti sa vrátili späť
do starostlivosti rodičov. Rodičom
sme povedali, čo musia robiť, aby
boli deti vrátené späť do biologic−
kej rodiny. Jednotlivé podmienky
nebudem konkretizovať. Sú to zá−
konné prostriedky, ktoré umožňu−
jú riešiť problémy takýmto spôso−
bom. My vieme klientom spro−
stredkovať službu odborného po−
radenstva a medzi ne patrí aj po−
moc psychológa, respektíve iné
služby zamerané na osobnosť člo−
veka. V tomto prípade pracujeme
s rodinou aj na tejto báze. Nie je
to povinné. V rámci našej spolu−
práce s klientmi nie je nič povin−
né. Všetko je založené na dobro−
voľnej báze a záleží na klientovi,
ako bude s nami spolupracovať.
Táto rodina zatiaľ spolupracuje." 

Vykročili správnym smerom
A veríme, že na dlhej a ťažkej ceste za svojim cieľom vydržia. Hovoríme o Milanovi L. a Martine N.

Druhovi a družke, ktorým pred časom na základe súdneho rozhodnutia dočasne odobrali tri malole−
té deti. Informovali sme vás o tom v predchádzajúcich číslach Pokroku, kde hovorili, že ich najväčšou
túžbou je, aby im deti znovu vrátili. Záleží to na tom, ako sa budú o to snažiť najmä oni dvaja. Ako sa
im darí, sme sa boli pozrieť približne mesiac po tom, čo im zobrali deti, ktoré sú momentálne v ná−
hradnej profesionálnej rodine. Mladý pár využíva každú možnosť na čo najčastejšie stretnutia so svo−
jimi deťmi a pri jednom z nich sme boli, po dohode s rodičmi i úradmi, aj my. 

Na prechádzku išli ako normálna šťastná rodinka

Deti už vedia, že za touto bránou 
sa stretnú s vlastnými rodičmi

Aj pri našom stretnutí s touto rodinou bolo vidieť, že ich snahou je, aby
sa im deti čo najskôr vrátili. Aj podľa slov Bc. Ľ. Berkyho nastúpili na
správnu cestu. Či sa im na nej podarí dôjsť až do konečného cieľa, zá−
leží už iba na nich samotných. Na tejto ceste však neostali osamotení.
Pomocnú ruku im podal Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo V.
Krtíši a aj relácia televízie Markíza "Svokra". Čo všetko sa im podarilo
s touto rodinu dosiahnuť, ako im pomôcť, si budete môcť pozrieť aj vy
v premiére tejto relácie v septembri.                      − P. GAŠPAROVIČ −   
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Zámerom je vyučovať časť vy−
braných predmetov prostred−
níctvom cudzieho jazyka.
Táto metóda umožňuje žiakom

využívať cudzojazyčné znalosti
na zmysluplné učenie okamžite,
čo je lepšie ako učiť sa cudzí ja−
zyk pre neskoršie použitie.
Znalosť cudzieho jazyka sa teda
nestáva cieľom, ale nástrojom
na dosiahnutie ďalších cieľov. 
Vyzerá to jednoducho, predme−

ty sa proste integrujú. Ako to bo−
lo teda u nás? 
Učiteľky gymnázia v rámci svo−

jich hodín − dejepisu, geografie,
hudobnej a výtvarnej výchovy−
vysvetlili časť svojho učiva žia−
kom v nemeckom jazyku.  
Témou hodiny dejepisu bola
Bratislava − hlavné mesto
Uhorska . V prvej časti hodiny si
žiaci pozreli prezentáciu z dejín
Bratislavy  17. − 18. st. Potom sa
zoznámili so slovnou zásobou k
danej téme v nemeckom jazyku,
napríklad pojmy: hlavné mesto,
kráľ, kráľovná a iné. Hravou for−
mou si slovnú zásobu precvičili
a zároveň ju dopĺňali do textu v
pracovnom liste.

V závere hodiny si žiaci zopa−

kovali preberanú tému najprv v
slovenskom a potom v nemec−
kom jazyku.

Na hodine výtvarnej výchovy
sa žiaci  zahrali na ilustrátorov.
V úvode sa zoznámili na inte−
raktívnej tabuli s hlavnými po−
stavami rozprávky "Najväčšie
bohatstvo", kde vedľa názvov po−
stáv boli aj nemecké ekvivalen−
ty. Žiaci hľadali význam slovies
pomocou kreslených obrázkov.
Následne si vypočuli a pozreli
na videu krátku rozprávku v ne−

meckom jazyku.
Ich úlohou bolo namaľovať i−

lustráciu k tejto rozprávke a po−
kúsiť sa pomenovať hlavné po−
stavy v nemčine. Z ilustrácií žia−
kov bola vo vestibule školy vy−
tvorená nástenka.

Na hodine hudobnej výchovy
bola prezentovaná téma "Elán a
Miroslav Žbirka".

Pomocou prezentácie sa obo−
známili s kľúčovými slovami v
nemeckom jazyku ako: skupina,
spevák, známy a podobne. Po

vypočutí si najznámejších hitov
spomínanej skupiny sme si spo−
ločne zopakovali informácie v
nemeckom jazyku.
Na hodine geografie  žiaci pre−

berali tému "Stredná Európa",
na ktorej využila vyučujúca
prvky spomínanej metódy.

Táto výuková metóda sa žia−
kom ako aj učiteľom veľmi páči−
la a chceli by sme v nej pokračo−
vať v budúcnosti aj v iných pred−
metoch.

−UČITEĽKY GYMNÁZIA −

Gymnázium modernizuje výučbu
V júni sa žiaci sekundy osemročného Gymnázia A. H. Škultétyho vo V. Krtíši učili pomocou novej 

výukovej metódy, ktorá vychádza z projektu CLIL − "Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie".

Mgr. Lívia Cibuľová

Žiaci sekundy si vyskúšali aj výtvarnú výchovu 
v nemeckom jazyku

Ahojte všetci, volám sa KarinkaAhojte všetci, volám sa Karinka
Bečkeiová a 22. augusta 2014 toBečkeiová a 22. augusta 2014 to
budú presne dva roky ako bývambudú presne dva roky ako bývam
vo Veľkom Krtíši. Totiž v tentovo Veľkom Krtíši. Totiž v tento
deň som sa narodila mojej madeň som sa narodila mojej ma−−
minke Zlatke a ockovi  Peťovi.minke Zlatke a ockovi  Peťovi.
Doma ma už čakal braček Patrik,Doma ma už čakal braček Patrik,
ktorého mám veľmi rada, a sktorého mám veľmi rada, a s
hračkami ktorého sa veľmi radahračkami ktorého sa veľmi rada
hrávam. Okrem mojej rodinkyhrávam. Okrem mojej rodinky
mám veľmi rada maminkinemám veľmi rada maminkine
mliečko, miláčika, mäsko, mačičmliečko, miláčika, mäsko, mačič−−
ku Micku a psíka Punťa, s ktorýku Micku a psíka Punťa, s ktorý−−
mi sa hrávam u mojich starkých vmi sa hrávam u mojich starkých v
Želovciach. Mám tiež veľmi radaŽelovciach. Mám tiež veľmi rada

vodičku a rada cestujem. Pozornevodičku a rada cestujem. Pozorne
sledujem pestrý svet okolo seba asledujem pestrý svet okolo seba a
ak ma niečo mimoriadne zaujme,ak ma niečo mimoriadne zaujme,
tak to rada opakujem. A pretožetak to rada opakujem. A pretože
moja maminka hovorí, že som veľmoja maminka hovorí, že som veľ−−
mi milé a rozumné dievčatko,mi milé a rozumné dievčatko,
všetkým vám vopred ďakujem zavšetkým vám vopred ďakujem za
hlasy, ktoré mi pošlete. hlasy, ktoré mi pošlete. 

Vaša Kajka !" Vaša Kajka !" 

DETSKÁ TVÁR POKROKU

KUPÓN
DETSKÁ TVÁR POKROKU 2014
20. KARINKA BEČKEIOVÁ
(KATEGÓRIA 0−3 ROKY)



10 / 7.  júl 2014

Sedel som tak  začiatkom mája
na káve s Ľubom, s mojím dob−
rým známym, tiež zaokrúhlene
ešte tridsiatnikom  a v rádiu
zrovna hrala táto notoricky zná−
ma skladba Petra Lipu. Zhodli
sme sa, že ten text Lipovej
skladby má čosi do seba.
Samozrejme, že sme šťastne za−
daní, vedieme usporiadaný har−
monický manželský život, ale
predsa, také neškodné snívanie
J... Veď o čom sa dvaja muži na
káve budú baviť, nie? Bol práve
čas, keď rozjarené a hlučné sku−
pinky končiacich stredoškolá−
kov mašírovali s „rapkáčmi“
mestom a od okoloidúcich sluš−
ne drankali „dotácie“ na večer−

nú „žúrku“. Jedna skupinka si
nás našla na terase podniku
takmer vzápätí, ako dohral spo−
mínaný song. Vravím si, prispe−
jem, čožeby nie. To som ale ešte
netušil, akú
bolestnú ra−
nu mi jedna
z maturantiek ide uštedriť, na−
hýnajúc sa nad náš stôl: „Dobrý
deň, ujovia, mohli by ste nám,
manturantom, trošku prispieť?“  

Auuu, že ujo!... Dýka do môjho
ega. Tvrdý kopanec oceľovým o−
pätkom do sebavedomia. Ostal
som zlomený ako vzduchovka
počas nabíjania. Mal som sto
chutí odložiť drobné do vrecka a
slečnu požiadať, nech si výraz z

tejto kategórie odpustí.
Nemohla  ma osloviť bez oslove−
nia? Napríklad: „Prosím vás,
prispeli by ste nám?“ Pri „ujovi“
ma odkrvilo a v tej chvíli som sa
naozaj cítil ako starý „uj“.
Všimol som si, že aj kamaráta
skľučujú podobné myšlienkové
pochody. Jeho výraz v tvári ho−
voril za všetko. Evidentne mu
tuhla krv v žilách, a aj napriek
anjelskej tváričke maturantky,
očarujúcemu výstrihu, krátkej
sukničke, „štekličkám“ zvýraz−

ňujúcim jej dl−
hé nohy a o−
mamnej vôni,

ktorú okolo seba šírila, mal is−
totne chuť otrieskať jej tablo o
hlavu a uškrtiť ju zelenou stuž−
kou. Nie, ešte nechceme byť „u−
jami“!  To znelo takmer horšie
ako v scéne známeho staršieho
filmu, keď na diskotéke odbili
stredoškoláčky muža vekom po−
dobnému nám  slovami:
„Súdruh, vráť sa do hrobu!“

Krutá pravda
Roky nezastavíš. Uvedomujem

si to. Hlavu mi začína zdobiť
„strieborná metalíza“ a čelo
jemné vrásky, vlečiem sa nieke−
dy ako medveď pred zimným
spánkom. Brucho vťahujem, až
sa mi na chrbte robí hrb. JAle...
Troška ohľaduplnosti, citu a em−
patie by  babenkám nezaškodi−
lo. Nedokážete človeku pripomí−
nať drsnú pravdu citlivejšie?  J
Milé maturantky, neberte nám,

mužom po 30 − tke (no dobre, tak
aj po 35 − ke) ilúzie, že sme ešte
fešáci k svetu. Veď, my sme ešte
duchom rovnako mladí ako vy!
Zahrajte aspoň trošku divadiel−
ko, nech sa necítime ako fosílie.
Nehovorte nám „ujo“, aj keď v
skutočnosti „ujovia“ sme. Buďte
také milé. A nabudúce vám do
klobúka radi prispejeme aj s
nadviazaním „akože“ známosti,
hoci iba celkom povrchnej. J

−MS−

Nabudúce radšej bez oslovenia...J
„Vždy, keď idú maturantky mestom, cítim jemnú vôňu omamnú,
potreboval by som na počkanie, aspoň o pár rokov omladnúť.
Vždy,  keď idú maturantky mestom, neviem od nich oči odtrhnúť,
mám sto chutí nadväzovať známosť, hoci iba celkom povrchnú... “

Spolu až 19 dievčat, adeptiek naSpolu až 19 dievčat, adeptiek na
titul Kráľovná stužkovej, smetitul Kráľovná stužkovej, sme
vám predstavili v 15−tich vydavám predstavili v 15−tich vyda−−
niach nášho týždenníka.  O tom,niach nášho týždenníka.  O tom,
ktorá z nich tento titul získala stektorá z nich tento titul získala ste
rozhodli vy, čitatelia. Svoju priarozhodli vy, čitatelia. Svoju pria−−
zeň ste dievčatám vyjadrili zaslazeň ste dievčatám vyjadrili zasla−−
ním kupónov. Najviac ich dostalaním kupónov. Najviac ich dostala
Klaudia Báňayová z oktávy veľKlaudia Báňayová z oktávy veľ−−
kokrtíšskeho gymnázia, prvoukokrtíšskeho gymnázia, prvou
„vicekráľovnou“ sa stala Dadka„vicekráľovnou“ sa stala Dadka
Havrilová zo Spojenej školy −Havrilová zo Spojenej školy −
Obchodnej akadémie v M.Obchodnej akadémie v M.
Kameni a prvú top trojku doplniKameni a prvú top trojku doplni−−
la jej spolužiačka Majkala jej spolužiačka Majka
Feketeová. Poradie na ostatnýchFeketeová. Poradie na ostatných
miestach bolo veľmi vyrovnané, amiestach bolo veľmi vyrovnané, a
podľa nás, by si víťazstvo zaslúžilipodľa nás, by si víťazstvo zaslúžili
všetky dievčatá, pretože boli rovvšetky dievčatá, pretože boli rov−−
nako očarujúce a šarmantné.nako očarujúce a šarmantné.

Ešte pred prázdninami sme
kráľovskú trojicu pozvali do re−
dakcie, aby sme jej odovzdali ce−
ny. Prvá Klaudia Báňayová sa
potešila z permantnenky na
Kupko Aquatermal Strehová a
pribalili sme jej aj hodnotnú koz−
metiku. Ako nám Klaudia pove−
dala, výhre sa veľmi potešila.
Okrem  dobrej správy, že sa sta−
la Kráľovnou stužkovej, ju pote−
šilo aj to, že veľmi dobre zmatu−
rovala. Ešte väčšiu radosť jej u−
robili dve obálky v poštovej
schránke, ktoré ukrývali infor−
mácie o jej prijatí na dve vysoké
školy do B. Bystrice a do Nitry.
Počas prázdnin sa rozhodne,
ktorú školu si vyberie. Apropo,
prázdniny. Tie si Klaudia vraj
veľmi neužije, pretože sa chystá
celé odpracovať na brigáde. Ale
keďže vyhrala permanentku na
kúpalisko, určite si nájde čas a

zrelaxuje na dolnostrehovskom
Kupku.

Dadka Havrilová skončila v tes−
nom závese za Klaudiou, ale po−
tešila sa aj druhému miestu.
Taktiež sme ju obdarovali znač−
kovou kozmetikou a pribalili
sme aj peknú knihu. Dada ukon−
čila Spojenú školu − obchodnú a−
kadémiu, odbor cestovný ruch.
Maturita jej vyšla podľa pred−
stáv a čo je najviac super, tak−
mer vzápätí ako naposledy za−
mávala škole, už aj si našla prá−
cu. Zamestnala sa ako čašníčka v
nedávno otvorenej kaviarni vo
V. Krtíši. Ako však povedala, ra−
da by si užila aj prázdniny, a tak
sa chystá do Talianska spolu s
priateľom a kolegyňou Evkou.

Dobre naladená a usmiata bola
počas odovzdávania cien aj tre−
tia Majka Feketeová. Tú do súťa−
že prihlásila sestra, a aj keď spo−
čiatku vraj Majka nebola jej kro−
kom nadšená, teraz je veľmi ra−
da, že sa súťaže zúčastnila, pre−
tože tretie miesto ju nesmierne
potešilo. Aj Mária si od nás od−
niesla hodnotnú kozmetiku. Aj
jej sa podarilo úspešne zmaturo−
vať na Spojenej škole OA a v sú−
časnosti sa už vytešuje z toho, že
bola prijatá na vysokú školu v B.
Bystrici. Okrem toho odporúča
všetkým vodičom, aby si dávali
pozor na cestách, pretože práve
v týchto dňoch si Majka začala
robiť „vodičák“. Leto strávi špor−
tovaním, prípravou na spomína−
né vodičské skúšky a ak zvýši
čas, určite aj niekde pri vode.
Všetkým trom dievčatám k výh−

re srdečne blahoželáme a im, aj
všetkým ostatným, želáme krás−
ne leto plné zážitkov.           −MS−

Zľava: 1. Klaudia Báňayová, 2. Dadka Havrilová 
a 3. Majka Feketeová − na hornej fotografii v róbach 
zo stužkovej, dole „v civile“ počas odovzdávania cien

Odovzdali sme ceny kráľovnám

FEJTÓNOVÝM PEROM
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Na tradície prvých dobrovoľných
hasičov nadväzujú v M. Kameni i
dnes a práve v tomto jubilejnom
roku sa ich počty, po niekoľkých
rokoch stagnácie, začali rozrastať.
Ako nám povedala predsedníčka
Dobrovoľného hasičského zboru
(DHZ) v M. Kameni Ing. Žofia
Pűšpőkyová, v súčasnej dobe ich
je približne 25. 
Ing. Ž. Pűšpőkyová:

"Cesta dobrovoľ−
ných hasičov od
založenia zboru
až po dnešné dni
nebola ľahká. Neboli
prostriedky ani materi−
álne vybavenie a všetko bolo o
ochote a dobrovoľnosti. Hasičské
zbory sa vybavovali postupne, po−
stupne sa zdokonaľovali, profesio−
nalizovali a neskôr z nich vzišli aj
súčasní profesionálni hasiči.
Napriek ťažkostiam na Slovensku,
a aj u nás v okrese, stále dobro−
voľné zbory existujú a dobrovoľné
hasičstvo určite nevymrie. V sú−
časnej dobe je tu ochota, aby dob−
rovoľné hasičstvo fungovalo ako

od nich samotných, tak aj od štá−
tu. Dostávame podporu, akej sa
nám v predchádzajúcich rokoch
nedostávalo.  
Aj keď sa často priamo na zásah

nedostávame (odkedy som vo
funkcii, ešte sme neboli pri 

žiadnom požiari), sme tu na
výpomoc v meste pri rôznych prí−
ležitostiach: ako dozor pri akci−
ách ako Deň detí, Gaštanové sláv−
nosti, tiež čistenie potoka a pod.
Pomáhame aj v rámci prevencie,
pracujeme so školákmi, organizu−
jeme súťaž v kreslení pre deti a
iné. Dobrovoľné hasičstvo musí
mať človek v srdci." 

Pripomeňme si teda v skratke
bohatú históriu dobrovoľného ha−
sičstva v M. Kameni i ľudí, ktorí
mali hasičstvo v srdci, a ktorú
mohli diváci vidieť počas osláv

115. výročia DHZ 

na výstave "Tu hláste požiar",
ktorú pripravili manželia Katka a
Jaro Hankovci.  

Od roku 1899 pôsobil na M.
Kameni povinný (obecný) hasič−
ský zbor s veliteľom Júliusom
Mózerom. Jeho členmi boli muži
zvyčajne vo veku 20 − 40 rokov.
Počet závisel od obyvateľov obce.
Nemali takmer žiaden majetok a

boli slabo dotované obcami.
Niekedy v období 1901 − 1904 vzni−
kol skutočný Dobrovoľný hasič−
ský zbor s veliteľom Júliusom
Mózerom. V roku 1905 schválili o−
becní poslanci peniaze na prvú
hasičskú striekačku a v roku 1906
začali s výstavbou hasičského
skladu. V roku 1912 bol zvolený za
veliteľa Jozef Keve (podnotár), je−

ho zástupcom bol J. Mózer
(hostinský) a veliteľom čaty
Jozef Kladivík. O rok ne−
skôr schválilo obecné za−
stupiteľstvo výstavbu ha−

sičskej zbrojnice. V roku
1922 bolo zriadené nové územno

− správne členenie a M. Kameň sa
stal okresom. V tom čase pôsobilo
v okrese 8 DHZ a modrokamen−
ský bol najaktívnejší. V júni 1924
sa v kaštieli v M. Kameni konala
slávnostná ustanovujúca schôdza
Okresnej hasičskej jednoty č. 37
(OHJ) a o rok neskôr boli schvále−
né jej stanovy. Predsedal jej
Július Mózer a vo výbore boli Ján
Ďurkovič, Štefan Novák, Imrich

Modrokamenskí dobrovoľní hasiči 
Napriek tomu, že sa dnes hovorí o bezohľadnosti, sebeckosti a nevšímavosti medzi ľuďmi, stále sa nájdu tí, ktorí neváhajú a podajú pomocnú
ruku svojim spoluobčanom v núdzi. Pri rôznych nešťastiach, pohromách, katastrofách neváhajú a idú pomáhať napriek tomu, že môžu o−
hroziť svoj život a zdravie, skrátka na vlastné riziko. Bolo to tak v minulosti i dnes. Mnohí z takýchto obetavcov sa organizujú v rôznych
dobročinných a záchranárskych spolkoch, akými sú napríklad aj Slovenský Červený kríž či dobrovoľné hasičské zbory. Dobrovoľní hasiči
majú na Slovensku, a aj v našom regióne, vari najdlhšiu históriu organizovanej pomoci. Veď prvé z nich začali vznikať už v polovici 19. sto−
ročia. Prvé zmienky o dobrovoľných hasičských zboroch v našom okrese sú z obce Brusník a potom z Modrého Kameňa. Prvý oficiálny
Dobrovoľný hasičský zbor v M. Kameni vznikol v roku 1899 a v tomto roku teda oslavuje už 115 rokov svojej existencie. 

PÍŠU SVOJU 
HISTÓRIU UŽ V TREŤOM

STOROČÍ 

Tu hláste požiar 

(Pokračovanie na str. 12)

Riaditeľ KR HaZZ Banská Bystrica
plk. Ing. Dušan Sľúka (vľavo)

s  riaditeľom OR HaZZ Veľký Krtíš
pplk. Ing. Radoslavom Bukovom 

Ing. Žofia Pűšpőkyová,
predsedníčka DHZ 
v Modrom Kameni 

Členovia predsedníctva OV DPO Veľký Krtíš (zľava) František
Nociar, Anita Galčíková a Ján Krajč

Ferdinand Tomašík (v strede) patrí k najstarším
členom DHZ  v Modrom Kameni 

Mgr. Ľubica Paučová zatrúbila na
tradičnú hasičskú trúbkou 

Na podujatie prišlo mnoho 
mladých ľudí 
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Srník, Beňo Čapek, Alexander
Bory a Ján Bariak. DHZ mal vte−
dy 19 členov. Ročne zasahovali pri
20 − 40 požiaroch, ktoré vznikali
väčšinou z podpaľačstva, vrátane
neúmyselného. Hasiči z M.
Kameňa zasahovali v roku 1930 aj
pri najväčšom požiari v 1. ČSR v
Dolných Plachtinciach, keď sa od
iskry z pece požiar rozšíril na 36
domov a stavieb.  

V tridsiatych rokoch minulého
storočia mal DHZ v M. Kameni už
viac ako 30 členov, uniformy ušité
u Eugena Kladivíka, dve ručné
striekačky, sud na vodu prepra−
vovaný na konskom voze. Do čela
OHJ nastúpil Alexander Bory a v
okrese vzniklo 40 nových obec−
ných hasičských zborov. V M.
Kameni sa organizovali kurzy sa−
maritánov, ktoré viedli miestni le−
kári MUDr. Balaša a MUDr. Šte−
fan Strnisko.
Hasiči v M. Kameni sa zapájali do
života v meste a podporovali na−
príklad miestnych ochotníkov,
ktorí hrávali divadlo najskôr v
"hostinci u Mózera" a potom v so−
kolovni (kino Jánošík). DHZ orga−
nizoval aj tanečné zábavy, na kto−
rých hrávala vlastná dychová
hudba  (od roku 1936) i Jazzová
skupina vedená A. Bánovským,
ktorú založili v roku  1938. 
Vojnové udalosti zasiahli aj do ži−

vota DHZ a OHJ. Aj naďalej sa ale
OHJ snažila rozvíjať hasičstvo v o−
krese. Organizovali sa rôzne kur−
zy i Okresné hasičské dni. Na ha−
sičskom dni 8. 9. 1940 odovzdali do
užívania Hasičský dom a posväti−
li aj hasičské auto. Posledný ha−
sičský deň bol v roku 1943. V tej
dobe sa do vedenia OHJ dostáva−
li aj prívrženci klérofašistického
štátu. Začali rozpory a činnosť po−
stupne upadla. Po vypuknutí
Slovenského národného povsta−
nia sa k nemu pripojili aj obyvate−
lia M. Kameňa a nechýbali ani čle−
novia DHZ. V Hasičskom dome
sídlil partizánsky štáb a zriadila
sa tu aj ošetrovňa so šiestimi lôž−
kami. Zranených ošetroval
MUDr. Š. Strnisko. Vydávali sa
noviny "Zvesti", ktoré informovali
o priebehu Povstania a politic−
kých udalostiach. Tlačovým refe−
rentom bol Alexander Bory funk−
cionár OHJ. Hasiči pomáhali aj s
technikou a nákladným i osob−
ným autom rozvážali potraviny a
vozili ranených. Obe tieto autá
koncom roku 1944 ukoristili
Nemci, ktorí v decembri obsadili
M. Kameň. Protifašistický odboj
však pokračoval aj potom. Častou
príčinou požiarov v tom období
boli aj ohne zapálené ustupujúci−
mi fašistickými vojskami. Do bo−

jov proti fašistom sa z M. Kameňa
zapojilo 118 mužov, z ktorých via−
cerí boli aj členmi DHZ. Napríklad
J. Bariak, J. Valach, J. Lukáč, J.
Mózer, Š. Mózer, J. Fekete a ďalší.
Do nemeckého zajatia sa dostal
Otto Mózer a z koncentračného
tábora sa nevrátili Jozef Černák a
Ladislav Mózer. Kým v roku 1943
mal DHZ 123 členov, po vojne ich
bolo už iba 55. 

Ešte neboli oslobodené všetky
obce okresu a v M. Kameni sa 1. 2.
1945 zišiel Okresný národný vý−
bor a začalo sa s odstraňovaním
vojnových škôd. Značné škody u−
trpeli aj hasiči. Iba DHZ v M.
Kameni vykázala škody za 328 ti−
síc korún. OHJ, podľa súdobých
hlásení, bola rozpadnutá, všetky
spisy zničené pri prechode frontu,
okresný veliteľ Tatranský i jeho
námestník Olekšák boli zaistení.
Prácu hasičov v okrese v tej dobe
organizovali Vojtech Rusnák, Ján
Ďurkovič a Imrich Srník. V no−
vembri 1945 dostala OHJ náklad−
né auto Steyer, ktoré zverila do
správy DHZ M. Kameň. Jeho čle−
novia výrazne pomáhali pri obno−
ve hasičskej ochrany v okrese, za
čo 25 z nich boli udelené služobné
medaile. Z toho Ján Ďurkovič zís−
kal strieborný a Vojtech Rusnák
bronzový záslužný kríž. 

Zákonmi z rokov 1950 a 1953
vznikali prvé štátom platené ve−
rejné požiarne zbory, v ktorých
pôsobili iba požiarnici z povola−
nia. Zemská hasičská jednota za−
nikla a jej funkciu prevzal Česko−
slovenský zväz hasičstva,  neskôr
premenovaný na Československý
zväz požiarnej ochrany (ČZPO).
OHJ sa premenovala na Okresný
výbor ČZPO v M. Kameni a DHZ
sa premenovali na Miestne jedno−
ty ČZPO. Do popredia sa dostala
aj prevencia pred požiari a orga−
nizovali sa rôzne školenia a pred−
nášky. V roku 1955 pri
Modrokamenských uhoľných ba−
niach vznikol aj prvý závodný po−
žiarny útvar. 

(Pokračovanie zo str. 11)

(Pokračovanie na str. 13)

Vojna otriasla aj hasičmi

Obroda po oslobodení

V sále modrokameného kultúrneho domu 

Diváci v sále pozorne počúvali o histórii DHZ v Modrom Kameni 

F. Nociar, Ing. Ž. Pűšpőkyová a plk. Ing. D. Sľúka

Modrokamenskí dobrovoľní hasiči dávajú do svojej práce srdce
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MJ ČZPO v M. Kameni pomáha−
la pri žatevných prácach, organi−
zovala žatevné hliadky, ktoré ma−
li nočnú aj dennú službu a domo−
vé požiarne hliadky v M. Kameni.
Patrila medzi najlepšie základné
organizácie v okrese. V januári
1959 bola posledná konferencia
OV ČZPO, na ktorej bol zvolený
nový výbor s predsedom
Albertom Srníkom. O rok však bol
OV zrušený, podobne ako aj okres
M. Kameň. 

Okresný výbor ČZPO bol prelo−
žený do Lučenca a v M. Kameni o−
stali traja profesionálni hasiči, ako
vysunutí pracovníci. Hasičstvo v
okrese stagnovalo a z tohto obdo−
bia sa nezachovalo ani veľa pí−
somných materiálov. V roku 1968,
po vytvorení okresu V. Krtíš, sa
OV ČZPO znovu vrátil  do M.
Kameňa. Kvôli federálnemu uspo−
riadaniu republiky sa aj požiarny
zväz rozdelil na Český a
Slovenský zväz požiarnej ochra−
ny. Na ustanovujúcej schôdzi bol
za predsedu zvolený Otto Mózer.
Výbor mal 23 členov, 9 náhradní−
kov a 5 členov revíznej komisie.
Medzi hlavné úlohy si určil aj za−
pojenie žien do dobrovoľnej proti−
požiarnej činnosti. Zaoberali sa aj
neustálym vysýchaním riečok a
vodných nádrží a prácu DPO sťa−
žovala aj slabá technická a mate−
riálna vybavenosť. Zlepšenie na−
stalo v 70 − tych rokoch. Požiare
často ohrozovali poľnohospodá−
rov a dobrovoľní hasiči s úzko spo−
lupracovali s miestnymi JRD.
Pomáhali pri zakladaní závod−
ných družstiev a prvé, ktoré v no−
vom okrese vzniklo bolo pri
Poľnohospodárskom nákupnom
a zásobovacom podniku v M.
Kameni. Začali vznikať aj mládež−
nícke zbory a aj pri Strednom od−
bornom učilišti v M. Kameni bolo
založené dorastenecké družstvo.
Najhoršie požiare v tomto období

boli v rokoch 1971, 1973 a 1981
(keď horel závod Pleta).
Najčastejšími príčinami požiarov
bolo vypaľovanie trávy, neúmysel−
né zapálenie deťmi, neopatrnosť a
nedbanlivosť. 

Naďalej sa dobrovoľní hasiči za−
pájali aj do spoločenských a kul−
túrnych aktivít. V roku 1974 v M.
Kameni znovu "ožila"  aj dychovka
− Hradčianka, ktorá pokračovala
na tradíciách hasičskej dychovky
z rokov 1949 − 1960. Najskôr ju vie−
dol A. Hanták a neskôr jeho žezlo
prevzal V. Srník. Medzi dychovká−
rov prišli aj speváčky a najviac ú−
spechov mali v rokoch 1977−1980,
kedy ich repertoár nahral aj Čes−
koslovenský rozhlas v B. Bystrici.
V roku 1988 dostal Otto Mózer o−
cenenie "Zaslúžili člen DPO SR",
najvyššie vyznamenanie, aké mô−
že dobrovoľný hasič v SR dosiah−
nuť. 

(Pokračovanie zo str. 12)

(Pokračovanie na str. 14)

Najaktívnejšie 
sedemdesiate roky

Dobrovoľní hasiči boli
stále aktívni

Ing. Ž. Pűšpőkyová 
a A. Galčíková 

Niektoré nežnejšie polovičky obdivovali 
šikovné čelovské dobrovoľníčky 

Ing. Ž. Pűšpőkyová, Ing. A. Bariak, plk. Ing. D. Sľúka 
a F. Nociar pri odhaľovaní pamätnej tabule

na priečelí Hasičského domu 

Jelšavskí dobrovoľní hasiči prišli 
aj s dobovou funkčnou technikou 
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Po presťahovaní Verejnej požiar−
nej ochrany na Prše, prešli dobro−
voľní hasiči pod správu Mesta a
prišli o hasičskú techniku. V
Hasičskom dome dostal DPZ vy−
členenú miestnosť, ktorá bola zá−
roveň aj kanceláriou OV DPZ.
Funkciu výkonnej predsedníčky
a od roku 2003 aj riaditeľky vyko−
návala Mária Pűspőkyová. DPZ
síce nemal techniku, ale naďalej
pravidelne každé dva roky robili
jeho členovia preventívne pre−
hliadky. Organizovali rôzne kur−
zy, venovali sa mládeži a pomáha−
li aj pri rôznych podujatiach v
meste − Deň detí, Dni mesta,
Gaštanové slávnosti, Mariánska
púť, oslavy Dňa hasičov a podob−

ne. V roku 2003 sa DPZ premeno−
vali na Dobrovoľný hasičský zbor.
Pri príležitosti 100. výročia založe−
nia DPO ochrany v roku 2004 si M.
Pűspőkyová prevzala najvyššie o−
cenenie  "Zaslúžilý člen DPO SR".
V roku 2008 sa riaditeľkou OV
DPO stala Ing. Žofia Pűspőkyová,
ktorá je od roku 2011 predsedníč−
kou DHZ v M. Kameni. V súčasnej
dobe majú dobrovoľní hasiči v M.
Kameni asi 25 členov.  

Bohatú históriu a okrúhle výro−
čie vzniku si DHZ z M. Kameňa
pripomenuli v slnečný sobotňajší
deň na Lipovom námestí, kde dlhé
roky mali hasiči svoje sídlo. Už od
rána sa konal na ihrisku streetba−
lový basketbalový turnaj. Krátko
popoludní sa námestie začalo pl−
niť hasičskou technikou, dobro−
voľnými hasičmi z M. Kameňa i o−
kresu a ich priaznivcami a obdi−
vovateľmi. V kultúrnom dome
hostí počas slávnostného progra−
mu privítali predsedníčka DHZ
Ing. Žofia Pűspőkyová, riaditeľ
KR HaZZ v B. Bystrici plk. Ing.
Dušan Sľúka, primátor mesta Ing.
Aladár Bariak a za mladých hasi−
čov i v mene Okresného výboru
DPO Aneta Galčíková. Medzi po−
zvanými hosťami boli aj riaditeľ
OR HaZZ vo V. Krtíši pplk. Ing.
Radoslav Bukov, členovia OV

DPO, členovia DHZ z M. Kameňa i
okresu.  
Slávnosť pokračovala odhalením

pamätnej tabule k 115. výročiu za−
loženia DHZ na priečelí
Hasičského domu. Tohto slávnost−
ného aktu sa výborne zhostili naj−
starší členovia DHZ v M. Kameni
Ferdinand Tomašik a Mária
Pűšpőkyová. 
F. Tomašik: "Ja sa už dožívam 85
a pol roka. K hasičom som prišiel
14. marca 1939, keď som začal
hrať v dychovke, ktorá v tej dobe
patrila k hasičom. Vtedy bol hasi−
čom hádam každý Modrokamen−
čan. Tu keď sa zatrúbilo, tak v mo−
mente sa zbehlo takmer celé mes−
to. Veľmi sa mi páčila hasičina.
Tak som to robil, aj keď si nepa−

mätám, že by som niekedy zasaho−
val pri požiaroch. Tu boli väčši−
nou lesné požiare. Voľakedy ľudia
robili v hore, čistili ju a potom to
zapálili. Od toho sa niekedy chyti−
lo horieť. Po čase sa tu vytvorila
inšpekcia a nahovorili ma, aby
som to išiel robiť. Dali mi podpo−
ručíka. Mám doma aj uniformu
podporučícku, ale teraz sa už do
nej neoblečiem a nemám ani jed−
nu fotku. V 1953 roku som sa stal
poslancom Národného zhromaž−
denia a musel som sa presťahovať
do B. Bystrice, kde som robil ta−
jomníka krajského výboru strany
Slobody. Bystričania vedeli, že som
tu robil hasiča a zvolili ma za
predsedu Mestskej organizácie v
B. Bystrici. Potom som si kúpil
starší dom tu v M. Kameni, a keď

som mohol, som sa presťahoval
sem. Aj po odchode do dôchodku
stále sa snažím pomáhať mladým
hasičom a byť im na pomoci. Aj
keď už zdravie nedovolí toľko, ako
by som chcel." 

Ako to pri požiarnom útoku vy−
zeralo za čias, keď ešte ani F.
Tomašik, ba ani DHZ v Modrom
Kameni neboli na svete, predvied−
li prítomným divákom hasiči z
Jelšavy. Na staručkej hasičskej
konskej striekačke z roku 1873
predviedli hasičský útok, pri kto−
rom sa veru poriadne zapotili.
Vyskúšali si to aj mladí hasiči z M.
Kameňa a mali veru čo robiť, aby
vôbec voda začala striekať. Ako ta−
ký požiarny útok vyzerá dnes,
predviedli dobrovoľní hasiči z
Príbeliec. Družstvo, ktoré sa zú−
častňuje súťažných podujatí,
predviedlo v niekoľkých sekun−
dách, ako má požiarny útok na sú−
ťaži vyzerať. A že to vedia aj nežné
ženy, dokázali dievčatá z Čeloviec.
Svojou rýchlosťou, presnosťou a
zručnosťou dokázali, že ženy pat−
ria k dobrovoľným hasičom.
Mnohí diváci konštatovali, že im
hasičská uniforma pristane viac
ako chlapom. Jednej z nich, Anety
Galčíkovej zo Želoviec, sme sa spý−

tali, čo ju priviedlo k dobrovoľníc−
tvu a hasičstvu:  " V roku 2004 pri−
šli za mnou chalani z hasičského
zboru v Želovciach, či nechceme
založiť dievčenské družstvo. Je to
teda už desať rokov, čo som pri ha−
sičoch a nie iba v našom zbore, ale
aj v okresnom výbore DPO. Je ur−
čite dobré mať medzi hasičmi aj
ženy. Zatiaľ som nebola pri zása−
hu, ženy robia skôr administratív−
ne práce, ale verím, že by s tým ne−
bol problém. Nacvičujeme, trénu−

jeme, verím, že by som to zvládla.
Sme radi, že dobrovoľné hasičstvo
v súčasnej dobe dostáva podporu
a že je záujem o vstup medzi hasi−
čov.  Snažíme sa záujem o hasič−
stvo prebudiť aj medzi mládežou a
žiakmi. Na školách organizujeme
prednášky, súťaže napríklad v
kreslení a podobne. Sme radi, že
sa nám postupne základňa roz−
rastá, čoho dôkazom je aj DHZ v
M. Kameni." 

Je dobré, že medzi mládežou ras−
tie záujem o hasičstvo a že sa roz−
širujú ich rady. Ovšem,  iba chuť a
ochota pomáhať nestačí. Aby táto
pomoc bola aj účinná, je potrebná
aj technika a vybavenie. Teda pe−
niaze. Ako pomáha štát a aká je
spolupráca medzi profesionálny−
mi a dobrovoľnými hasičmi, sme
sa s pýtali riaditeľa KR HaZZ plk.
Ing. D. Sľúku: 
"V okrese to nie je zlé, ale ani naj−
lepšie. Národná rada teraz prija−
la zákon o DPO (Dobrovoľnej po−
žiarnej ochrane SR), čo je dobré
pre všetkých hasičov. Chceme, aby
dobrovoľníci využili všetky mož−
nosti, ktoré im zákon ponúka a bo−
li nápomocní profesionálnym ha−

sičom pri zložitých situáciach.
Dobrovoľným hasičom prichádza
pomoc a hlavne systém, v rámci
ktorého sa technika bude postup−
ne presúvať od profesionálov k
DHZ. Dôležitý je aj systém organi−
zácie a vzdelávania dobrovoľných
hasičov. Robíme všetko preto, aby
profesionálni i dobrovoľní hasiči i−
šli spolu. Verím tomu, že budeme
naďalej spolupracovať pri pomoci
občanom v núdzi, čo je naše posla−
nie."

Ako by mohla táto spolupráca fungovať, ukázali dobrovoľní a profe−
sionálni hasiči aj v tento slávnostný deň. Výborne sa spolu zabávali
na kultúrnom programe, ktorý pre nich organizátori 115. výročia
DHZ v M. Kameni pripravili. Či už pri dychovej hudbe Hradčianka z
M. Kameňa, vystúpení žiakov Základnej umeleckej školy z M.
Kameňa, folkloristoch z Hrušova i večernom koncerte skupiny
Cover Bridge z Lučenca.                                  Text a foto: − P. GAŠPAROVIČ 

(Dokončenie zo str. 13)

Pamätná tabuľa 
na Hasičskom dome

Ženám modrá uniforma
pristane

Profesionáli
i dobrovoľníci 
na jednej lodi

Na podujatí nechýbalo ani družstvo DHZ z Chrastiniec

Spoločné foto účastníkov 
streetbalového

basketbalového turnaja 
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M. Záchenská: "Som rodáčka z
Veľkého Krtíša, aj keď je prav−
dou, že teraz už vo V. Krtíši viac
nie som, ako som. Z  V. Krtíša
som odišla už na strednú školu
do B. Bystrice ako 14 ročná.
Potom som vyštudovala vysokú
školu  − herectvo. Po skončení
štúdia moje kroky viedli do náš−
ho hlavného mesta Bratislavy.
Rozmýšľala som, čo po vysokej
škole. Išla som svojou cestou a
skúsila som post moderátorky.
Prijali ma do rádia Viva, kde
som pôsobila sedem rokov.

Momentálne pôsobím v rámci
Tlačovej agentúry Slovenskej re−
publiky, v internetovej televízii
Teraz.TV." 

l Sedem rokov je pomerne dl−
hý čas, počas ktorého sa toho
dosť udeje. Ako si spomínate na
časy v rádiu?    
M. Záchenská: "Na tie roky si
veľmi milo spomínam. Nie je to
ešte tak dávno, čo som odtiaľ od−
išla. Nikde som pred tým nerobi−
la a neverila som svojim kole−
gom, ktorí z rádia odchádzali s
tým, že rádio je návyková záleži−

tosť. Ale ak raz okúsiš čaro
živého vysielania, tak ti

to bude chýbať, ak odí−
deš z rádia. Teraz ale
zisťujem, že rádio je
naozaj návyková
záležitosť. Aj teraz,
keď o tom rozprá−
vam a spomínam si,
tak mám zimomriav−

ky. Veľmi sa mi cnie
po ňom. Verím, že ešte

budem mať raz mož−
nosť, že sa niečo v živote

udeje, a že sa v rádiu opäť
ocitnem. Rada moderujem,

je to mojim chlebíčkom a
chcela by som sa tomu
venovať aj do budúc−
na." 

l Televízia vás za−
tiaľ natoľko "nechy−

tila"? 

M. Záchenská: "V televízii som
ešte iba krátko a naša televízia
nevysiela priamo. Teraz som  v
úlohe redaktorky − moderátorky.
Hľadám si témy, chodím za ľuď−
mi, robím s nimi rozhovory, po−
tom si to strihám. Je to niečo no−
vé, posun v mojom živote, čo ma
napĺňa.  Ale rádio, to je iné. Ča−
ro živého vysielanie je úplne o
niečom inom. Keď sa pred vami
rozsvieti červená, spozorniete. Je
tam napätie. Cítite akési štekle−
nie v bruchu a je tu aj reakcia
poslucháčov. Ak poviem nejakú
„hlúposť“, ak sa seknem, tak sú
v momente reakcie. Vždy sa náj−
de pár jedincov, ktorí reagujú.
Mala som aj svojich posluchá−
čov, ktorí za mnou chodili, zo−
známili sme sa, spriatelili, pí−
šem si s nimi. A viem, že im chý−
bam v éteri. Je to fajn." 

lToto podujatie je o víne. Máte
radi víno, a ako ste sa dostali k
moderovaniu tohto podujatia?  
M. Záchenská: "S Robkom
Kušickým sme sa spoznali na
jednej akcii v Bratislave, ktorú
som moderovala, na výstave v
Inchebe. Ako rodáci z V. Krtíša
sme sa dohodli, že ak budú oni
robiť nejaké podujatie, tak že im
to prídem odmoderovať. Mám
rada francúzske aj talianske ví−
na, aj vína z nášho regiónu. Ak
viem, čo pijem a navyše mi to
chutí, tak som o to hrdšia, že je
to z nášho regiónu. Dokonca ne−
dávno som bola v Bojniciach a v
jednej reštaurácii tam mali v
ponuke práve bio vína Natural
Domin & Kušický. Tak som
hneď odfotila ponukový list a
poslala Robkovi Kušickému, že
aj tam ich poznajú."  

lV súčasnej dobe máte v tele−
vízii program, kde predstavuje−
te výnimočné ženy. Je to prog−
ram zameraný na ženy z celého
Slovenska, alebo iba z okolia
Bratislavy? 
M. Záchenská: "Je to zatiaľ no−

vinka. Zatiaľ sa vysielala iba pi−
lotná časť. Dúfam, že to bude po−
kračovať aj naďalej. Už mám v
talóne niekoľko osobností, ktoré
by som rada pozvala. Na
Slovensku je množstvo  výnimoč−
ných žien, a aj v tomto regióne.
Ak budú ochotné prísť do Brati−
slavy a vyspovedať sa, tak bu−
dem rada."  

l Ako ste v úvode rozhovoru
spomínali, vyštudovali ste he−
rectvo. Neláka vás to na javisko? 
M. Záchenská: "Herectvo ma te−
raz nejako neláka. Po štúdiu
som túžila byť na javisku a byť
herečkou. Keď som sa ale za−
mestnala v rádiu, tak už ma to
tam neťahá. Absolútne mi to ne−
chýba. Po tom, čo som sa za−
mestnala v médiách, a pretože
viem, aký je to pocit práca v rá−
diu, tak mi chýba teraz práve
rádio. Možno, že mi tak časom
ku srdcu prirastie aj televízia a
o niekoľko rokov budem hovoriť,
že mi chýba." 

lMožno si ale aj veľkokrtíšski
diváci pamätajú, že aj v našom
kultúrnom dome ste hrali v
predstavení divadla Maska spo−
lu aj s Dušanom Cinkotom. Aké
to bolo predstavenie a hrali ste
aj v iných? 
M. Záchenská: "Áno, to boli ešte
predstavenia počas vysokej ško−
ly. Hrala som v niekoľkých, a aj
s Dušanom Cinkotom. Bolo to
fajn, bavilo ma to, cítila som sa
možno dobre v úlohe herečky.
Ale čím som staršia, tým viac
viem, čo chcem. Som rozhodnej−
šia a viem, že média by mi v mo−
jom živote viac chýbali. To že,
som študovala herectvo, rétori−
ku, reč, to všetko mi pomohlo v
tom, čo teraz robím." 

lPodarilo sa vám preraziť, tak−
povediac do veľkého sveta, as−
poň teda do toho slovenského,
ste úspešná. Môžete poradiť te−
rajším maturantom alebo absol−
ventom vysokých škôl, ako sa
dá presadiť? 
M. Záchenská: "Ja sa na to ne−
dívam tak, že som úspešná.
Takže poradiť mladým, ako sa
presadiť, to neviem. Možno len,
že treba ísť za svojím cieľom. Aj
keď ja som tiež nešla nejako lak−
ťami, hlava−nehlava, dopredu.
Nemám rada, ak niekto ide tvr−
do cez niekoho, alebo na úkor
niekoho iného. To nie je mojím
štýlom. Ja som rada, ak to ide
plynulo pekne prirodzene. Tak
je to lepšie." 

Prednosťou moderátorky 
Martiny Záchenskej je prirodzenosť  
Pre mnohých hostí Koštovky 2014 bola prekvapením moderátorka podujatia. Tejto neľahkej úlohy sa
zhostila veľkokrtíšska rodáčka Martina Záchenská. Jej príjemný vzhľad i prirodzené, vystupovanie bo−
lo milým spestrením podujatia. Táto mladá žena je mnohým známa z rádia VIVA, kde získala moderá−
torské ostrohy a dokázala svoju profesionalitu. Divákov i organizátorov sa snažila vtiahnuť do progra−
mu podujatia, predstavila vystavujúce vinárstva v krátkych rozhovoroch s ich majiteľmi, robila rozho−
vory s účinkujúcimi napríklad Petrom Cmorikom i malou heligónkarkou a losovanie tomboly pod jej
vedením malo spád a zbytočne sa nepreťahovalo. Ako jednu zo známych rodáčok nášho mesta sme ju
požiadali o krátky rozhovor. Na úvod sa sama predstavila našim čitateľom i tým, ktorí ju mali možnosť
vidieť pri práci na Koštovke 2014. 

A že M. Záchenská má prirodzenosť v krvi, dokazovala nie iba počas modero−
vania na javisku, ale aj pri rozhovoroch mimo pódia s priateľmi a priaznivcami
i pri našom rozhovore. Ďakujem zaň a mladej moderátorke želám, aby sa jej pri−
rodzene znovu podarilo vplávať na vlny éteru niektorého slovenského rádia. 

− P. GAŠPAROVIČ −   
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Napriek tomu približne 180
detí od materských škôl až po
dorastencov sa zúčastnilo toh−
to behu. Žiaci zo všetkých veľ−
kokrtíšskych základných škôl
a gymnázia si mohli v priamom
súboji porovnať svoje bežecké
a vytrvalostné schopnosti.
Dĺžka trate bola prispôsobená
veku a merala od 200 metrov
pre najmenších žiakov až po
1300 metrov pre dorastencov.
Ubehnuté metre i úmorná ho−

rúčava preverili kondíciu zú−
častnených žiakov a veru via−
cerí mali čo robiť, aby predpí−
sanú trať zvládli. Pomohol im k
tomu aj správny pitný režim,
ktorý zabezpečovali organizá−
tori i zdravotnícka starostli−
vosť členiek MS SČK. Po dobe−
hnutí do cieľa si mohli žiaci ne−
chať zmerať i tlak, či frekven−
ciu tepu u pracovníčok RÚVZ.
Aj keď sa preteky nezaobišli
bez menších poranení pri pá−
doch v snahe získať čo najlep−
šie umiestnenie a niektorí žiaci
mali problém s kondíciou, cel−
kovo Beh ulicami mesta dopa−
dol dobre. Najlepší traja z kaž−
dej kategórie sa tešili z peknej
medaily a tí ostatní z toho, že
spravili niečo pre svoje zdravie
a kondíciu. A dúfajme, že ich a
aj ich spolužiakov tento beh
povzbudí k zvýšeniu svojej
športovej aktivity. Veď prázd−
niny už začali a hádam nebudú
všetci sedieť iba doma za pecou
(pardón, za počítačom či pred
televízorom). 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Hovoria to nielen štatistiky či športoví tréneri a odborníci, ale aj
učitelia i viacerí predstavitelia samospráv. Poznatky vedúce k
tomuto tvrdeniu získavajú počas rôznych športových podujatí,
ktoré školy spoločne s obcami či mestami organizujú práve na
podporu športovania žiakov a mládeže. Jedným z takýchto po−
dujatí je aj Beh ulicami mesta, ktorý už po tretí raz zorganizovali
vo V. Krtíši. A veru aj na tomto podujatí sme počuli slová, že de−
ťom sa behať nechce, a že nemajú kondíciu. 

Mládež športuje stále menej

Galéria najlepších bežcov si užíva chvíle na stupňoch víťazov s medailami, 
ktoré im odovzdal primátor V. Krtíša Ing. Dalibor Surkoš... (Pokračovanie na str....)

BEH ULICAMI MESTA VEĽKÝ KRTÍŠ
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Pocit víťazstva najlepších bežcov bol určite zaslúžený, 
veď sa rodil v urputných bojoch 180 bežcov v každej žiackej kategórii

Mladí bežci z gymnázia spolu so svojim učiteľom 
Mgr. Branislavom Kortišom a primátorom Ing. Daliborom Surkošom

BEH ULICAMI MESTA VEĽKÝ KRTÍŠ
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0905 808 616, 
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V PONUKE ZRUBOVÝ
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO
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MYXY ,  s . r . o .
BANICKA 33, 

V.KRTÍŠ*PREDA J  
* S ERV I S
*PRENÁJOM

PONÚKAME ŠIROKÝ 
VÝBER OKRASNÝCH RASTLÍN

A KVETOV.
NOVÝ SORTIMENT 

AJ EXOTICKÝCH RASTLÍN
A KVETOV

Kamenárstvo
Milan Tóth 
− ZOMITA

ponúka 
kamenárske práce
za výhodné ceny. 
Tel.: 0915 213 791,

0905 188 628, 
047/48 702 29

* MINIFUTBAL − MUŽI
Hrá sa na ihrisku 30 x 50m, na hádzanárske brá−

ny. Pokutové územie bude vzdialené v okruhu 6
m od stredu brány, kde na kolmici bude aj znač−
ka pokutového kopu. Počet hráčov 4+1 brankár.
Striedanie je neobmedzené, ale len v území urče−
nom naň. Hrací čas 2 x 15 min. Ostatné pravidlá
sú rovnaké ako na veľkom futbale, s výnimkou
postavenia hráča mimo hry, ktoré tu neplatí.
Prvé zápasy mužstvá odohrajú v skupinách.
Každá obec môže prihlásiť aj viac mužstiev. 
Pre postup zo skupiny je rozhodujúci: 1. počet bo−
dov, 2. vzájomný zápas, 3. rozdiel v skóre, 4. počet
strelených gólov. V prípade rovnosti týchto krité−
rií − rozhodujúci zápas.  Vo vylučovacích zápasoch
postúpi víťaz. V prípade nerozhodného výsledku
nasledujú PK po tri na každej strane. Potom až do
rozhodnutia po jednom. 

Termín: zápasy v skupinách a vylučovacie 
zápasy 19. 7. 2014 (sobota) od 09:00 hod.

Prihlásiť sa je potrebné do 8. 7. 2013.

* STREĽBA ZO VZDUCHOVKY −
MUŽI, ŽENY

V kvalifikácii súťažiaci vystrelí 10 rán. Do finále
postúpi 5 najlepších. Víťazom sa stane strelec s
najväčším súčtom bodov (kvalifikácia + finále).
Súťažiaci si musia zabezpečiť vzduchovku. 

Termín: 19. 7. 2014 (sobota) o 11:00 hod.
Prihlásiť sa dá pri prezentácii najneskôr  pol ho−
dinu pred súťažou. Prihlásiť sa na jednotlivé sú−
ťaže môžete osobne na obecnom úrade v Malých
Zlievciach, písomne na adrese Obec Malé Zlievce
75, 991 22 Bušince, telefonicky na č. t. 4892182, e−
mail obecmalezlievce@gmail.com   a to   od 01.07.
2014 do  16. 7. 2014. V jednotlivých súťažiach mô−
žu účastníci  štartovať bez rozdielu veku. 

Na spoluúčasti 10. ročníka Medzi
obecných športových hier sa podieľa
Banskobystrický  samosprávny kraj.
Predseda Ing. Mgr. Marian Kotleba
odovzdá cenu predsedu VÚC BB
najlepšiemu hráčovi športových hier.

* BEŽECKÉ SÚŤAŽE
CHLAPCI −  BEH: 
Družstvo − 4 chlapci 
Do 10 rokov − narodení po 1. 1. 2004 a mladší
− beh na 100 m  − štart o 10:00 hod., 
Do 15 rokov − narodení po 1. 1. 1999 a mladší 
− beh na 300 m − štart o 10:30 hod.
DIEVČATÁ −  BEH: 
Družstvo − 4 dievčatá , do 10 rokov − narodené po
1. 1. 2004 a mladšie, − beh na 100 m − štart o 11:00
hod., do 15 rokov − narodené po 1. 1. 1999 a mlad−
šie − beh na 300 m − štart o 11:30 hod.

Prihlásiť sa treba do 16. 7. 2014!

PROPOZÍCIE  10. ročníka 
MEDZI OBECNÝCH 
ŠPORTOVÝCH HIER

Miesto konania: Malé Zlievce
Termín súťaží: 19. júla 2014 (sobota)

Mládežnícke súťaže   
19. júla 2014 (sobota)
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Finančné problémy, v kto−
rých sa brodíte, už nebudú
trvať dlho. Prelomíte tortú−
ru mínusových čísel a zno−
vu sa vyšplháte do plusu.
Mali by ste o niečo viac po−
čúvať svoje okolie, ktoré
vám niekedy veľmi dobre
poradí, ale vaša tvrdohla−
vosť vám nedovolila súhla−
siť alebo pripustiť, že by

mali pravdu. Situáciu, v ktorej ste sa ocitli,
ste dostali na poučenie. V rodinách, kde sú
uzavreté manželstvá, by ste mali prispieť aj
vy svojím dielom k pohode a nie všetko zva−
ľovať na nemožnosť partnera, po prípade
neschopnosť rodiny ako článku.
Popremýšľajte o tom, ako ste sa vy správali
a postavili za svoju rodinu, keď sa objavili
nejaké problémy. Všetci majú právo na po−
chybenie. Pripravte sa na bujarú zábavu
spojenú s oslavou. 

Fíha, k vám mieri všetko,
čo ste si vysnívali. Peniaž−
ky, radosť, šťastie a ešte aj
výrazný pracovný úspech.
Vaša práca bude odmene−
ná a to dokonca spolu s
milými a prekvapivými bo−
nusmi. Niekto si vás už
dlhšiu dobu všíma a bude
vás chcieť stiahnuť pre seba, čo znamená, že
vám bude ponúknutá nová práca a to vás
poriadne šokuje. Rozhodovať sa budete s pri−
hliadnutím na rodinu a deti, nevylučuje sa
akási cesta do zahraničia, ktorá by súvisela
práve s novou prácou. Pri akomkoľvek jed−
naní nehrajte divadlo, buďte prirodzení a
sami sebou. Keď sa budete baviť o kolegoch
a nadriadených, presvedčte sa, že nie sú na−

blízku.

Nie každá životná cesta
končí vami presne stanove−
ným cieľom. Počas tohto
týždňa sa na tej vašej ceste
stretnete s viacerými kom−
plikáciami, úskaliami a
hlavne rázcestiami. Budete
ťahaní mimo vašich vycho−
dených chodníčkov. Pokiaľ

ste silní – zotrváte, pokiaľ sa dáte zviesť – nič
sa nestane, iba na čas zblúdite, čím stratíte
drahocenný čas. Vo financiách buďte na−
najvýš opatrní, hlavne pri manipulácii s vyš−
šími čiastkami. Šťastie, ktoré máte, bude
pretláčané a potláčané vplyvom až priam
šialene nečakaných udalostí. Síce sa zapotí−
te a zabojujete si s klamstvami a neprajnos−
ťou, výsledok však hrá vo
váš prospech. 

Stále narážate hlavou do
zatvorených dverí, za kto−
ré sa veľmi túžite dostať.
Nezabúdajte, že čím viac
budete tlačiť, o to viac sa
vám bude váš cieľ vzďaľo−
vať. Upokojte sa a počkaj−
te si na moment, kedy sa
vám dvere otvoria samé. Panikárenie si ne−
chajte na iné situácie, nie na tie, ktoré sú v
práci aktuálne. Zvládnete to na výbornú, len
sa musíte upokojiť. Nebojte sa ani nových ve−
cí, berte ich ako výzvu. Vo vzťahoch svitá na
lepšie časy, zelenú má “zaláskovanie”, silná
chémia, ako aj obnovenie naoko troskotajú−
cich vzťahov. Vynaložte vo všetkom viac úsi−
lia a nemáte sa čoho obávať.

Viac, ako čokoľvek iné, vás
potrápi zdravotný stav,
častejšie budete pociťovať
nevoľnosti a silné bolesti.
Neotáľajte a navštívte le−
kára, už sa to nejaký ten
čas ťahá. Veľkú podporu
pri vašich riskantných plá−
noch pocítite zo strany
priateľov, podržia vás aj v
tej najneočakávanejšej si−

tuácii, naozaj sa môžete na nich spoľahnúť.
Treba si viac veriť a nezanedbávať partner−
stvá, kde môžete naraziť na vlnu nesúhlasu
a nevôle. Láskavé slovo a pohladenie však
prelomí tiché mlčanie a vy sa môžete znovu
usmievať. Očakávať môžete príchod peňazí,
s ktorými ste rátali pri investovaní, či už na
dovolenku alebo do bývania. V práci nasta−
nú menšie zmeny, neľakajte sa.

Pocit smútku a akejsi
vnútornej tmy sa postup−
ne vytratí s plynúcim týž−
dňom. Veľkú radosť vám
spraví čas strávený v spo−
ločnosti detí a vášho ži−
votného partnera. Nečaka−
ne vás potrápia problémy
vašich blízkych a zdra−
votné problémy člena ro−
diny. Ako rýchlo sa však zjavia, tak rýchlo
zatrúbia na ústup. Druhá polovica týždňa
bude pre vaše znamenie plodnejšia, preto sa
môžete pustiť do všetkého, čo si zaumienite.
Prekvapenia, ktoré vám do cesty kladie ži−
vot, prijímajte – tie negatívne s pokorou a tie
pozitívne s úsmevom na perách. Veľmi dob−
re viete, že všetko má svoje opodstatnenie.
Prečo sa všetko deje tak, ako sa deje, pocho−
píte v správny čas. 

Dostanete správu, ktorá vo
vás vzkriesi univerzálnu
nádej a radosť. Týždeň má−
te priam ideálny a nabitý
samými pozitívnymi záleži−
tosťami. Precitnete v det−
skej radosti, láske, túžbe…
pocestujete si a počas ply−
núcich dní skončíte pri de−
bate týkajúcej sa založenia

rodiny. Menšie pokrivkávanie sa objaví jedi−
ne vo finančnej oblasti, je to napojené na va−
še zadeľovanie a hospodárenie. Viac opatr−
nosti zvážte až na konci týždňa, keď budete
priam nútení reagovať na nejaké rozhodnu−
tie, ktoré sa zjaví akoby z ničoho nič.
Kľúčové udalosti pre vaše znamenie sa zo−
melú až nasledujúci týždeň. V zdravotnej ob−
lasti sa zamerajte na ru−
ky, zápästia, kosti, kĺby.

V práci budete bojovať
priam až s vnútornou zú−
rivosťou. Vytáčať vás bu−
de všetko a všetci. Máte
pocit, že ste stvrdli na jed−
nom mieste a nič okolo
vás sa nehýbe. Nuž, k to−
mu, aby sa niečo pohlo,
musíte trošku prispieť aj vy sami. Pokiaľ
vám nadradený stopol dovolenku alebo ju
zrušil kvôli okolnostiam, nebojte sa, nako−
niec vám ju dá, takže dni oddychu a pohody
sú predsa len v dohľadne. Pokoj a vnútorná
pohoda nastane vo všetkých vzťahoch, na
ktorých lipnete. Menšia zmena sa črtá v sú−
vislosti s bývaním (tí, ktorí sú v podnájmoch
a pod., dokonca budú riešiť zmenu bydlis−
ka). 

Radosť a vnútornú spokoj−
nosť vystriedajú pletky,
ktoré vás hodia do smút−
ku. Budete mať pocit, že
niektoré veci akoby priam
zamrzli a vy s nimi nie a
nie pohnúť. Neobávajte sa,
stav nehybnosti potrvá
krátko (max. dva dni). Po
rozplynutí chmúr si na vás
sadne šťastie, s ktorým ru−

ka v ruke zdoláte každú nepriazeň a prob−
lém. Okolo stredy, štvrtku sa budete rozho−
dovať medzi dvoma možnosťami.
Nezľahčujte túto situáciu a nepovažujte ju
za zbytočnú, venujte tomu svoju plnú pozor−
nosť. V prípade únavy, ktorá na vás skôr, či
neskôr zaútočí, si doprajte aspoň deň voľna
a strávte ho na mieste vášmu srdcu blízkom. 

Podaktorí z vás budú
skloňovať slovo svadba.
Našli ste svoje naozajstné
šťastie, ktoré napĺňa kaž−
dú bunku vášho tela.
Nezadaní by sa mali po−
obzerať po nápadníkovi
/nápadničke v blízkom o−
kruhu priateľov. Naozaj
nevidíte tie výrazné, zasne−
né oči, ktoré na vás potajomky hľadia pri
každej príležitosti? V žiadnom prípade sa
nedajte strhnúť negatívnymi pocitmi, ktoré
vám akurát tak nalinajkujú v hlavách ne−
gatívne, nepekné a až katastrofické scenáre
súvisiace s bezvýznamnosťou. Nič na tom nie
je pravdivé, vy ste sa po dlhodobejších peri−
petiách vymotali zo všetkého skľučujúceho a
práve teraz môžete očakávať už len samé
dobré a pekné veci.

Prechádzate fyzickou aj
duševnou očistou, čo vám
veľmi prospieva. Prestane−
te sa naháňať a zvoľníte
tempo, necháte sa unášať
krásami života, žiadnemu
problému nebudete klásť
vysoký faktor dôležitosti,
ako tomu bolo doteraz. Je
to skvelé, že ste si veľa vecí

uvedomili a riadite sa nimi. Uponáhľanosti
bolo už dosť, prišli dni, kde nastupuje vláč−
nosť, neha a pomalosť, preto budete vnímať
dianie okolo vás ako spomalený film. A viete
čo? Vôbec to nevadí vášmu znameniu, pôjde
vám to len ku prospechu. Budete opojení lás−
kou a krásami života, ale nemali by ste za−
budnúť na svoje deti a ich problémy.
Sledujte ich a venujte im viac času.

Zabojujete si s pocitom
závisti. Stále sa s niekým
porovnávate a závidíte
iným každý ich úspech,
postup, novú vec. Sú to po−
city, ktoré ste v sebe dlho
ukrývali, a až teraz
vytryskli na povrch. Neh−
ľaďte na iných, ale na se−
ba a na to, ako vás vidia vaši najbližší.
Nemôžete sa porovnávať s inými, hlavne,
keď vidíte len povrch a škrupuľu.
Majetníckosť tiež odložte. Sústreďte sa na se−
ba, na svoju rodinu, ďakujte za každú ma−
ličkosť a objavte v sebe sebadôveru, sebaúctu
a hlavne vyrovnanosť. Úspech totiž po celý
čas kráča po vašom boku, to len vy ste ho ne−
videli, lebo ste hľadeli iba priamo pred seba.
Hlavu hore, veľa pekného a pozitívneho vás
tíško očakáva.
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nPredám rodinný dom v Dolnej
Strehovej. Inf. m 0908 337 401,
0905 507 995.                    np − 530
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nadštandardný 3 − iz−
bový byt, 110 m2, na Ul. M.R. Š−
tefánika vo V. Krtíši. Inf. m 0905
343 379, 0905 380 519.      np − 493
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám rodinný
dom so záhradou, elek−
trina, voda, plyn. Cena
11. 700 eur. Inf. m 0908
559 836.              np − 527
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový
byt, loggia, v OV ,
Viničky č. 25 vo V.
Krtíši.  Inf. m 0902 276
483.                    np − 556
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu v re−
kreačnej oblasti
Bánovo − Zbojská (me−
dzi Tisovcom a
Breznom). Chata má 8
miest na spanie, kúpeľ−
ňu, WC, krb a je situ−
ovaná v hore.
Neďaleko nej sa nachá−
dza lyžiarsky vlek a o−
zubnicová železnica
na Pohronskú polho−
ru. Výhodná cena − do−
hodou. Inf. m 0903 581
293.                   np − 569
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový
byt na SNP vo V. Krtíši
− po rekonštrukcii,
vhodný aj na podnika−
nie. Cena 28.000 eur.
Inf. 0908 986 734. 

np − 574
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim 2 − alebo 3 − iz−
bový byt vo V. Krtíši v
pôvodnom stave.
Platba v hotovosti. Inf.
m0908 924 349. np − 611
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Obec Malé Zlievce
ponúka od 01.07.2014
do prenájmu voľný 3−

izbový  byt v obecných nájom−
ných bytoch. Bližšie informácie
na tel.čísle 0474892182, prípadne
na obecnom úrade denne od 8,00
do 15,00 hod.                     np − 620
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Zoberiem do prenájmu garáž.
Inf. m0911 64 98 83. 

np − 706

nDáme do podnájmu v 3 − izbo−
vom byte jednu izbu. Zn. nefaj−
čiar. Cena 120 eur/mesiac.  Inf. m
0910 638 572.                      np − 707
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na Ul.
Okružnej vo V. Krtíši. Byt voľný
od 1. 7. 2014. Inf. m0908 884 815,
+420 7311 90 407.            np − 708
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu nad M.
Kameňom −so zariadením: 3 spál−
ne, kuchynka, veľká hala s kr−
bom, vodovod z vlastnej studne,
sprcha, WC, dreváreň, elektrika,
kúrenie na tuhé palivo. Cena
22.800 eur. Inf. m0910 908 644. 

np − 716
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDáme do podnájmu priestory
na pohostinskú činnosť GRILL
BAR ZETKO vo V. Krtíši, vráta−
ne zariadenia kuchyne a baru s
letnou terasou. Inf. m 0905 356
713, 047/ 48 313 34.            

np − 717
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám rodinný dom v Želov−
ciach za 25. 000 eur. Inf. m 0919
312 307.                              np − 719
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový slnečný byt
na Ul. Novohradskej vo V. Krtíši,
čiastočne zrekonštruovaný. Inf.
0907 878 186.                     np − 723 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme veľký 2 − izbový
byt vo V. Krtíši, blízko centra.
Cena dohodou. Inf. m 0948 043
100.                                   np − 726
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 2, 3 izbový byt. Inf.
m0948 01 37 01.                  np − 728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do podnájmu byt na
Novohradskej 30. Inf. m0911 388
938.                                      np − 730
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám stavebný pozemok vo
V. Krtíši. Inf. m0911 388 938. 

np − 731
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový byt vo
Veľkom Krtíši.  Inf. m 0908 527
535.                                      np − 737

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem alebo predám 3−iz−
bový byt po kompletnej rekon−
štrukcii.  Inf. m0918 632 966. 

np − 738
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt za 23 000
euro. Len vážny záujem.  Inf. m
0940 890 641.                       np − 739
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám garáž na Baníckej uli−
ci vo VK pri poisťovni ALLIANZ.
Inf. m0911 936 182.            np − 742
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám, resp. dám do prenáj−
mu prerobený 3 − izbový byt v
OV na Píseckej vo VK. Inf. m
0907 750 947.                       np  − 753
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt vPredám 3 − izbový byt v
Sklabinej. Inf. Sklabinej. Inf. mm 09100910
952 574952 574.                         np  − 754
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt vo V.
Krtíši.  Inf. m0908 396 043.

np  − 755
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenaj−
mem obchodné priestory
na M. R. Štefánika č. 27 vo
Veľkom Krtíši.  Inf. m0903
857 507.                      np − 746
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nSúrne predám 2 − izbový byt na
Lučenskej vo VK č. 87, cena
15,000 euro, prípadne dohodou.
Inf. m0905 734 902.          np  − 760
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám dom vo VK − cena do−
hodou. Inf. m047 43 343 32. 

np  − 761

l NEHNUTEĽNOSTI

Realitná kancelária MICHA+, s.r.o.
Nám.A.H.Škultétyho 6, 

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

122−13

NIK NEPOZNÁ VAŠU NIK NEPOZNÁ VAŠU 
NEHNUTEĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY.NEHNUTEĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY.
SME TU PRE VÁS UŽ 22 ROKOV !SME TU PRE VÁS UŽ 22 ROKOV !

" 3 − izbový zrekonštruovaný v strede mesta
" 1 − izbový čiast.zrekonštruovaný byt na ĽŠ
" 3 − izbový čiast.zrekonštruovaný byt na ĽŠ
" 2 − izbový DB na B.Němcovej − 12 000,−− eur
" 2 − izbový OV na B.Němcovej 14 000,−− eur
" 2 − izbový OV na POH
* 2 − izbový OV na Okružnej, 18 000,− eur

l FIRMA VYKÚPI 
VAŠU 

NEHNUTEĽNOSŤ 
VO VEĽKOM KRTÍŠI 

A OKOLÍ.
(VAŠE PRÍPADNÉ

DLŽOBY A EXEKÚCIE
VYPLATÍME!)

PLATBA V HOTOVOSTI. 
Inf. & 0907 48 48 40. 

np − 573

S+K realitná kancelária 
PONÚKA:

* Predaj rodinného domu  vo V. Krtíši, (82 000 eur)
* Predaj rodinného domu v Želovciach (55 000 eur)

* Predaj 1 − izbového bytu na P.O.H. vo V. Krtíši  (10 000 eur).
HĽADÁ:

* Na predaj domy, byty, pozemky, poľnohospodársku 
pôdu a domy na samote.

SPROSTREDKUJE:
* Kúpu a predaj poľnohospodárskej pôdy v súlade

s novým zákonom. 
Nájdete nás na Nám. A.H. Škultétyho 5, Veľký Krtíš.

Katarína Sarvašová tel.: 0908 787 713
e−mail: sarvasova.katarina@gmail.com

nPredám 2 − izbový byt v cen−
tre mesta Veľký Krtíš za výhod−
ných podmienok. Inf. m 0905
538 183.                            np − 712

nPredám stavebný pozemok v okrese Veľký Krtíš v obci Nová Ves.
Rozloha 33 árov, cena dohodou. Inf. 0908 09 11 23. np − 538
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nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.            np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám študentskú (detskú)
izbu vo veľmi dobrom stave (ako
nová). Cena dohodou. Inf. m0908
076 229.                               np − 734
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám spálňu. Cena 50 euro −
ešte možná aj dohodou. Inf. m
0908 076 229.                    np − 7341
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám spálňu, mrazničku
130 l a TV THOMSON.  Inf. m
0940 311 775.                      np − 750

nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m0908 962 716.  np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šamotové tehly 0,90
eur/ 1 ks a stavebnú miešačku
150 l v dobrom stave za 250 eur.
Inf. m0908 805 120.             np − 579

n Predám 5 kompletov banskej
výstuže LB. Vhodné na pivnicu.
Inf. m0918 815 987.           np − 758

n ODŤAHOVKA − NONSTOP.
Inf.m0903 533 921.            np −201
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám malotraktor VARI TE−
RA za 550 eur. Inf. m 0902 329
359.                                      np − 621
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š  Rapid 130, lacno.
Inf. m0944 117 128.            np  − 757

nPredám detský horský bicykel
č. 24. Cena dohodou. Inf. m 0903
517 364.                              np − 713

n Predám stepper INSPORTLI−
NE. Cena 100 eur. Inf. m0904 265
926.                                    np − 759

n Vykupujem palivové drevo.
Inf. m0905 515 540. np  − 617
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nProfesionálne kosenie záProfesionálne kosenie zá−−
hrad a iných plôch, mulčohrad a iných plôch, mulčo−−
vanie, pílenie dreva. Inf. vanie, pílenie dreva. Inf. mm
0919 345 316.0919 345 316. np − 999

nPredám obilie. Inf. m 0908 805
165.                                       np − 590
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám káru 60x80 cm, preš
na hrozno 25 l, ručné kosy a
"plevnák". Inf. m0902 688 622. 

np − 721

nPredám odstavčatá mangalice
plavej, cena dohodou. Inf. m0908
166 028.                             np − 602
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mláďatá králikov −
belgický obor, nemecký obrovitý
strakáč a kalifornský. Inf. 0911
264 766.                              np − 614
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predáme králiky na mäso aj
chov − výhodne. Inf. m 0908 805
144.                                    np − 702
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredáme slovenského kopova
so skúškami SD a FSMP − cena
dohodou. Inf. m0908 805 144. 

np − 703
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám odstavčatá. Inf. m
0908 337 401.                      np − 704
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0915 254 027.                       np − 711
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám bioprasce − odstavčatá
mangalice. Inf. m0918 289 858.  

np − 740
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám včelie rodiny bez úľov
(zn. typu B).  Inf. m047 48 307 52.  

np − 741
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prasiatka, krížence
mangalice (mäsové plemeno 8
týždňové) 20 kilogramové, cena
50 euro, odber ihneď.  Inf. m0907
839 215.                              np − 747 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám obracač sena − zhŕňač
"slniečka". Cena dohodou. Inf. m
0905 680 826.                      np − 748

nPredám údené klobásy a slani−
nu. Inf. m0902 846 552.    np − 745

nPrijmem kuchára/−ku na TPP
a pokladníčku. Inf. m 0918 613
809.                                     np − 494
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nReštaurácia MAFÍK príjme do
zamestnania muža alebo ženu
na rozvoz pizze. Inf. m 0905 657
689.                                   np − 593b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno vykonávam elektroin−
štalácie a drobné opravy. Inf. m
0911 214 266.                    np − 715
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nŠtudentky (17 r.)  hľadajú bri−
gádu na 7 − 8 /2014 v okrese V.
Krtíš (obchod, stánok na kúpa−
lisku, opatrovanie detí, roznáša−
nie letákov a pod. Inf. m0944 444
835.                                      np − 722

n Rozvoz tovaru vlastným au−
tom − cena 0,35 euro/km.  Inf. m
0907 876 617.                    np − 735
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem pracovnú siluPrijmem pracovnú silu
na výrobu betónových výna výrobu betónových vý−−
robkov.  Inf. robkov.  Inf. mm 0905 4710905 471
624, 0911 444 144624, 0911 444 144.        np − 743
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem stavebného záPrijmem stavebného zá−−
močníka do zámočníckejmočníka do zámočníckej
dielne. Inf. dielne. Inf. mm 0905 471 624,0905 471 624,
0911 444 1440911 444 144.                np − 743
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrijmem do realitnej kancelá−
rie pracovníka na pracovný po−
mer − živnosť. Zn. Ambiciózny,
spoľahlivý. (Oblasť V. Krtíš).  Inf.
m0907 234 031.                 np − 749

nPredám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m0910 989 481. np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                        np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

MINIBÁGER 
Zemné a výkopové práce. Inf. m
0915 813 322, 0905 354 723. 

np − 329
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim starožitnosti: starú bi−
žutériu, porcelán, staré doku−
menty  povál, pohľadnice, mince,
bankovky, sväté sochy, staré
sklo... Inf. m0903 671 290. np − 546

l PREDAJ DREVA A UHLIA

SPRAVODAJSKÝ TÝŽDENNÍK l Vydáva Mgr. Ružena Hornáčeková − NOVAPRESS, Ul. SNP 29, 990 01 V. Krtíš, IČO 17 892 970, člen Asociácie vydava−
teľov regionálnej tlače na Slovensku v spolupráci s OZ Za spoločný Pokrok l Šéfredaktorka Mgr. RUŽENA HORNÁČEKOVÁ, zástupkyňa Bc. JANA
KAMENSKÁ l Sídlo vydavateľa a redakcie Ul. SNP 29, Veľký Krtíš l tel./fax: 047/4830342,4831555, 0902 302 102, 0918 59 65 65, 0910 989 479

l E−mail: noviny.pokrok@stonline.sk, www. pokrok.vkinfo.sk l Vychádza každý pondelok l Uzávierka čísla v stredu l Cena 0,70 eur l Rozširuje Slovenská pošta, š.p.,
súkromní distribútori a Mediapress, spol. s.r.o., Lučenec l Objednávky na predplatné prijíma redakcia l Podávanie novinových zásielok povolené OZ SsRP B. Bystrica č.j.
3721/OPČ 95 zo dňa 13.11.1995 l Za príspevky ďakujeme, nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame a neobjednané články nehonorujeme, všetky informácie a fotografie
uverejnené v týždenníku POKROK podliehajú autorskému zákonu č. 618/ 2003l Registrácia Ministerstvo kultúry SR− EV 2798/08.l Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek
použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom
jazyku bez písomného povolenia redakcie POKROK  je zakázané. kontakt: noviny.pokrok@stonline.sk. Zadávatelia oznamov do Spoločenskej rubriky súhlasili so spracovaním
svojich osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. l ISSN 1336 − 068 X   

l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l PRODUKTY Z DVORA

l BURZA PRÁCE

nKurence kačky, husi −
BABCSÁN FARMA. 

Inf. m0036/309 258 102, 
0905 95 24 59 np−260

n Predám palivové drevo −
agát, cer, dub, hrab. S dovo−
zom. Cena dohodou. Inf. 0917
698 979.                            np − 724

nPredaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m0918 565 355.  

np − 528

nPredaj palivového dreva 
aj s dovozom.

Inf. m 0905 463 926.    np − 599

FIRMA PRIJME MURÁRA. 
m 0905 389 631 np −127b

l RÔZNE

nPonúkam kvalitné odborné
stomatologické služby 

v Balašských Ďarmotách. 
Zhotovenie, oprava zubných

protéz, porcelánových 
mostíkov a ďalšie odborné 

stomatologické služby.
Práce ponúkam za výhodné

ceny. Kvalita zaručená! 
Inf.  0908 844 868.   np − 413

n MINIBAGER
− zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

ZA POLOVIČNÉ CENY.ZA POLOVIČNÉ CENY.
Inf. & 0905 660 174. np − 016

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

n Predám garážové a
vchodové dvere. Inf. m
0907 808 707. np − 557

l AUTO − MOTO

l HOBBY − VOĽNÝ ČAS

l NOČNÝ KLUB V CZ vo
VESELÍ NAD MORAVOU
prijme sympatické dievčatá.
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná
doba i dohodou. Zdarma za−
bezpečené ubytovanie hote−
lového typu. Serióznosť a
diskrétnosť samozrejmos−
ťou. Prídite sa presvedčiť a
nebudete ľutovať. Tel. m
0905 244 226.            np − 612 b
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n Predám guľovnicu ZKK601
WINCH 243 za 300 eur, pištoľ ČZ
75 kaliber 9 mm. Lug. Za 100 eur
a brokovú dvojku 16/70+16/70,
flinta je gravírovaná, cena doho−
dou. Inf. m0908 805 120. 

np − 579 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám foršne − borovica, dub.
Inf. m0902 810 865.          np − 709
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nNAJVÝHODNEJŠIE
PôŽIČKY. Inf. m0904 256 464.     

np − 714
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n PROFICREDIT − PôŽIČKA.
Inf. m0902 767 838.          np − 575
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim starožitnosti, striebor−
né predmety, mince, pohľadnice,
keramika, obrazy, ženské kroje,
ľudové výrobky. Inf. m 0903 671
290 − nonstop.                    np − 727
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nové prešívané pápe−
rové paplóny − 4 ks (aj jednotli−
vo), rozmery 1,35x2 m, 10 eur za
kus. Inf. m0908 694 894. np − 729
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Stratili ste kľúče (pravdepo−
dobne od Š Favorita) dňa 23. 6.  o
16,15 na hlavnej ulici vo V.
Krtíši? Na prívesku sa nachádza
ďalší kľúč a ovládač. Poctivý ná−
lezca ich ešte v ten istý deň od−
niesol na políciu. Jeho telefónne
číslo sa nachádza u nás, v redak−
cii.  Inf. m0910 989 479.  np − 736 

nKto  požičia chladiarenské au−
to (20. − 24. 8.) Zn. Svadba.  Inf. m
0907 808 707.                      np − 762

nPrenajmeme 3 − izbový byt na
Novohradskej 36 vo V. Krtíši s
balkónom, na II. poschodí. Inf. m
0907 879 350.                    np − 764

nPredám palivové drevo (popí−
lené na klátiky) − agát, cer, buk,
dub, hrab. Cena za meter 37 eu−
ro, minimálny odber 3 metre.
Cena s dovozom.  Inf. m0917 698
979.                                     np − 766

n Predám odstavčatá.  Inf. m
0917 728 911.                    np − 773
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na
Novohradskej vo V. Krtíši. Cena
dohodou. Inf. m0907 827 391. 

np − 774
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nPrijímam objednávky na hovä−
dzie mäso v balíčkoch po 5 kg +
objednávky na marhule, brosky−
ne nakladačky. Zn. Tržnica. Inf.
m0907 317 220.                  np − 775
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v blíz−
kosti V. Krtíša (záhrada, stodo−
la). Inf. m0915 978 509.    np − 776a
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám súdok na kapustu 20 l,
hrniec na sterilizáciu pohárov,
hrniec na varenie sirupu, liati−
novú panvicu Wok, mlynček na
mäso "8", mlynček na ovocie (veľ−
ký aj menší), hrniec na vyvára−
nie, kvetinovú stenu. Inf. m0915
978 509.                            np − 776b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem dlhodobo ihneď
nezariadený 2−izbový byt vo V.
Krtíši na Venevskej.  Inf. m0907
774 315.                             np − 777
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim družstevný byt aj zadĺ−
žený. Možnosť dlhodobého náj−
mu. Inf. m0907 774 315. np − 778
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám zváraciu súpravu AU−
TOGEN a  4 gumy R 13. Inf. m
0908 608 539.                      np − 779
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nPrenájom bufetu
a nápojového automatu.
Inf. www. gahsvk.edu.sk   

np − 780

nPostaráme sa o Vašich
dôchodcov non−stop 
v novootvorenom

DOMČEKU LÚČKA
v Kováčovciach. 

Max. dĺžka pobytu 
1 mesiac. Zabezpečíme 
ubytovanie, stravovanie 

a 24 − hodinový dohľad v
rodinnom prostredí. Inf. 
m 0908 244 384. np − 700

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, SZČO ALEBO
FIRMA − PENIAZE MÁTE 
K DISPOZÍCII RÝCHLO

A NA ČOKOĽVEK
Nájdete nás  

na Ul. nemocničnej  18, 
V. Krtíš, inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný finančný
agent pre spoločnosť 

PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
www.proficredit.sk

RÝCHLA
PÔŽIČKA

n OPRAVA PC − miniservis,
optimalizácia výkonu PC, up−
grade, obnovenie zmazaných
dát. Inf. m 0919 235 601. 

np − 732 l PO UZÁVIERKE

10 kg − 14,50 eur
2 kg −  3,50 eur

PREDAJ PROPÁN 
− BUTÁNOVÝCH FLIAŠ

ZEL−O−VOC 
SKLABINÁ 248

0908 924 349

Milé budúce mamičky! 
Pozývame Vás na prednášky

s laktačnou poradkyňou 
MUDr. Evou Tóthovou

Dňa 7. a 8. 7. 2014 o 16:30 
sa uskutočnia prednášky 

na tému „PÔROD A JEHO 
DÔSLEDKY“ A  „DOJČENIE
A STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA“

v našom RC Hruštička.
Vstupné: 2 eurá.                 

Prihlásiť sa môžete v RC
Hruštička, mailom na

rchrusticka@gmail.com  alebo
na tel. čísle 0908 241 189

PODMIENKY ÚČASTI VÝBEROVÉHO KONANIA: 
− Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR 
č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov v znení neskorších predpisov,
− prax najmenej päť rokov v predškolskom zariadení MŠ. 
INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY: 
− Základné zručnosti pri práci s výpočtovou technikou.

PRIHLÁŠKY UCHÁDZAČOV MUSIA OBSAHOVAŤ:
− Meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska,
− overená kópia dokladov o vzdelaní,  
− doklady o dĺžke pedagogickej praxe,
− stručný profesijný životopis, doklad o zdravotnej spôsobilosti,
− návrh koncepcie rozvoja predškolského zariadenia,
− výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
− súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle § 7 zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov.

n Predám najlacnejšie palivo−
vé drevo aj s dovozom. Inf. &
0915 867 594.                   np − 585

nMáte chuť pracovať a slušne
zarábať? Určite mi zavolajte a−
lebo pošlite SMS. Termín po−
hovoru si dohodneme telefo−
nicky v pošte SMS.  Inf. m0949
182 933.                           np − 768

n Darujem krásne mačiatka −
len do dobrých rúk (RD + prí−
roda).  Inf. m0949 182 933. 

np − 762

nTrápia vás bolesti chrbtice a
kĺbov? Máte cievne potiaže
(diabetická noha, polyneuro−
patia, bercove vredy?) Určite
mi zavolajte alebo pošlite SMS.
Inf. m0949 182 933.        np − 770

n Potrebujete peniaze?
Poradíme a pomôžeme Vám.
Volajte alebo pošlite SMS.  Inf.
m0949 182 933.                 np − 772

OBEC ZÁHORCE − Výberové konanie na funkciu riaditeľa/−ky Materskej školy  − Obec Záhorce na základe § 3 a § 4

zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO 
MIESTA RIADITEĽA/−ky PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

Termín podania prihlášky je 28.7.2014 do 16.00 hod. Prihlášky prijíma podateľňa obecného úradu v úradných hodinách alebo ich  zašlite
poštou na adresu: OBEC ZÁHORCE, Krtíšska 173/98, Záhorce, 991 06 Želovce. Obálku označiť: ,,NEOTVÁRAŤ − VÝBEROVÉ KONANIE". 

Materská škola, Pivničná 172/2, Záhorce, s nástupom od 1. 8. 2014
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2 − ročné nadstavbové štúdium v študijnom odbore

6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH 
A SLUŽBÁCH

Riaditeľstvo Spojenej školy v Modrom Kameni oznamuje
všetkým záujemcom o získanie maturity, že na základe

rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR s účinnosťou od 1.septembra 2014 otvára

Predmetný študijný odbor je vhodný pre absolventov
všetkých učebných odborov. Žiakom umožní doplniť si

úplné stredoškolské vzdelanie a získať maturitu.
Nadobudnú poznatky z ekonomiky, podnikových 

činností, účtovníctva a pracovno−právnych vzťahov.
Absolventi sa uplatnia v remeslách a službách ako 

manažéri alebo samostatní podnikatelia.

Viki Furáková sa z výhry veľmi
tešila. Bodaj by nie. Veď si vlast−
nou šikovnosťou vybojovala
pekný darček k narodeninám.
Práve zajtra, 8. júla, oslávi krás−
nych 10 rôčkov. Srdečne jej k to−
muto sviatku blahoželáme.
Rovnaký počet rokov vám pri−
nášame aj futbalovú tipovačku.
Viktória bude po prázdninách
piatačkou na II. ZŠ vo V. Krtíši.
Napriek svojmu nízkemu veku
sa po celý čas držala v tabuľke
pomerne vysoko a nakoniec
predstihla ostrieľaných tipujú−
cich, ktorí sa zapájali do tipo−
vačky ešte v čase, keď bola Viki
bábätkom. Ako nám povedala a
potvrdila to aj jej mamina
Ingrid, Viki tipovala sama, nie−
kedy jej pri ťažkých zápasoch
pomohol ocino. Futbal vraj až

tak nesleduje, tipovala zväčša
podľa postavenia mužstiev v ta−
buľke. Jednoduchá stratégia
slávila úspech, z ktorého sa teší
celá rodina i brat Radko, ktorý
sa tiež v minulosti zapojil do ti−
povačky, úspech svojej sestry
však neprekonal. Viktória si vý−
hru odloží, keďže cez prázdniny
pôjde do tábora, na výlet do
Bojníc i na kúpaliská. Víťazke
srdečne gratulujeme k výhre, a
rovnako aj ku čistým jednotkám
na vysvedčení.

Erik Ádám už pár rozhovorov
týkajúcich sa vyýhry vo futbalo−
vej tipovačke absolvoval. Je sta−
bilným tipujúcim a už si vyskú−
šal ako chutia všetky tri miesta −
ra už totiž prvenstvo získal, bol
druhý a raz aj tretí. Tomu sa ho−

vorí pekná bilancia. V tomto roč−
níku tipovačky nebol v popredí
od začiatku, v závere však fini−
šoval s vysokým ziskom bodov,
čo ho nakoniec vynieslo na 1.
miesto. Tipoval podľa toho, kto
potreboval body na záchranu či
na postup“ „Samozrejme, každý
zápas sa nedá tipovať na istotu,
môže skončiť rôznym výsled−
kom, takže určite je potrebný aj
kus šťastia...“  S výhrou sa Erik
Ádám podelí so svojím synom,

ktorý bol taktiež účastníkom ti−
povačky. Darilo sa mu skvele, dl−
ho bol dokonca v tabuľke pred
svojím otcom, no jemu záver ne−
vyšiel a do prvej trojky to nedo−
tiahol. Obaja však prisľúbili, že
sa do tipovačky zapoja aj v no−
vom ročníku a budú sa snažiť
dostať sa opäť čo najvyššie.  Im,
aj všetkým ostatným, ktorí sa
rozhodnú v auguste zapojiť do
novej futbalovej tipovačky, drží−
me palce!                               −ms−

Futbalová tipovačka 
má dvoch víťazov

Tak ako sme vás pred týždňom informovali, prvé miesto v obľúbe−
nej tipovačke získali hneď dvaja tipujúci. Boli nimi Viktória
Furáková a Erik Ádám. Kedže za prvé miesto mohli získať 30 eur,
mali si rozdeliť po 15 eur. V redakcii sme sa však rozhodli ešte im
pridať a obaja dostali po 20 eur.

nDám do prenájmu ihneď 2−
izbový byt v osobnom vlast−
níctve v centre mesta Veľký
Krtíš. Inf. &0905 538 183. 

np − 781
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Lučenskej 87 vo Veľkom Krtíši
na 3. poschodí v osobnom
vlastníctve s plochou 55 m2.
Cena 17.000 euro. Inf. & 0949
355 464. 

np − 782
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Úvery bez preverenia príj−
mu, zníženie splátok na exis−
tujúcich úveroch. Inf. & 0905
135 649.                          np − 783

VOĽBA HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA OBCE MUĽA 

Obecné zastupiteľstvo obce Muľa na základe § 18, ods.
2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov, vyhlasuje voľbu hlavného 
kontrolóra obce Muľa 20. augusta 2014. 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí 
odovzdať svoju prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom

konania voľby na Obecnom úrade v Muli. 
Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní a životopis.

Kvalifikačným predpokladom na túto funkciu je
ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie.
Ďalšie podmienky: − prax c odbore účtovníctvo, 

ovládanie programu KEO na PC 

l PO UZÁVIERKE

Časový rozpis turnaja : 11,30 − 12,30 hod. − začiatok turnaja,
12,30 − 14,00 hod. −D. Strehová − Lučenec, 14,15 − 15,45 hod.−  Hriňová − Salgótarján, 

16,25 − 17,35 hod. − o III. miesto, 18,00 − 19,45 hod.  − finále o víťaza turnaja, 
19,45 − 20,00 hod. −  VYHODNOTENIE TURNAJA

OBEC DOLNÁ STREHOVÁ
A TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA "PRAMEŇ" DOLNÁ STREHOVÁ VÁS POZÝVA NA:

XXXVII. ROČNÍK FUTBALOVÉHO TURNAJA
O POHÁR STAROSTU OBCE DOLNÁ STREHOVÁ,

ktorý sa uskutoční dňa 13. júla 2014, v nedeľu, za účasti:

BTC SALGÓTARJÁN                  LAFC LUČENEC SPARTAK HRIŇOVÁ       PRAMEŇ DOLNÁ STREHOVÁ

To sú oni. Najlepší tipujúci
jarnej časti sezóny 2013 / 2014 −
Erik Ádám a Viki Furáková


