
Spôsob vlámania a krádeží je
podobný o akom sme už infor−
movali v roku 2012. Vtedy sa do−
konca v dvoch sériách, v marci a
septembri, páchateľ pod rúškom
noci dostal do rodinných domov
v čase, keď jeho majitelia boli do−
ma. Buď spali, alebo sa zdržiava−
li na inom poschodí, ako lúpil
doteraz neznámy zlodej. Polícia
v tom čase podozrievala z týchto
krádeží obyvateľa Rimavskej
Soboty, po ktorom bolo vyhláse−
né aj pátranie, ale zatiaľ sa ho
nepodarilo zadržať. 

Terajšia séria vlámaní a poku−
sov o vlámanie sa pravdepodob−
ne začala 24. 11. v noci, kedy sa
neznámy páchateľ vlámal do ro−
dinného domu v Želovciach. Iba
o dva dni neskôr vošiel páchateľ
do domu na Dúbravskej ceste vo
V. Krtíši, kde však nič nezobral.
Páchateľ postupne skúšal šťas−
tie aj v iných domoch a v noci z
9. na 10. decembra sa vlámal do
domu rodiny Lalíkových. 

MUDr. Klára Lalíková:
"Približne okolo druhej hodi"Približne okolo druhej hodi−−
ny v noci som sa zobudila nany v noci som sa zobudila na
nejaký šramot. Potom som ponejaký šramot. Potom som po−−
cítila akýsi chladný závan,cítila akýsi chladný závan,

tak som zapálila svetlo na tetak som zapálila svetlo na te−−
lefóne a v tom šramot prestal,lefóne a v tom šramot prestal,
ale akosi som si to neuvedoale akosi som si to neuvedo−−
movala. Zbadala som, že súmovala. Zbadala som, že sú
pootvorené dvere zadnéhopootvorené dvere zadného
vchodu a išla som zatvoriťvchodu a išla som zatvoriť
dvere. Znovu som si ľahla advere. Znovu som si ľahla a
až keď sme ráno vstali a viaž keď sme ráno vstali a vi−−
deli pootvárané zásuvky adeli pootvárané zásuvky a
skrinky v obývačke, sme si uskrinky v obývačke, sme si u−−
vedomili, že sme mali v noci vvedomili, že sme mali v noci v
dome zlodeja."dome zlodeja."
Ako nám ďalej povedala MUDr.

K. Lalíková, toto
nebol prvý pokus
o vlámanie. V
približne polroč−
ných intervaloch
to bolo už po
štvrtýkrát, čo
zbadali nejakú
násilnú činnosť v
ich okolí.
Najskôr niekto
zvesil bráničku
medzi nimi a su−
sedmi, potom na−
šli rozstrihnutý
plot od škôlky a
neskôr aj priotrá−
vených psov − ne−
meckých vlčia−
kov. Tí sa však z
toho, ako pove−
dala pani Klára,
asi po týždni spa−
mätali. Žiaľ, pri poslednom po−
kuse o vlámanie do domu
Lalíkových, sa to zlodejovi, alebo
zlodejom podarilo. 

Posledný "úspech" zlodeja ako−
by osmelil a do konca roka ešte
viacerí obyvatelia zaznamenali
pokusy o vniknutie do ich do−
mov. Jeden z nich, bývajúci na
Dúbravskej ceste nám povedal: "
V noci z 21. na 22. 12. som bol v
nočnej a keď som ráno prišiel
domov, hneď som videl na dve−
rách niečo, čo mi nesedelo.
Pozrel som sa bližšie a nad i pod
zámkom bolo jasne vidieť stopy

po páčidle. Dnu sa však nedo−
stal. Manželka, ktorá spala v do−
me si nič nevšimla. Odvtedy sa
ale bojí spávať sama doma." 
"Mestská i štátna polícia by ma−

la hliadkovať častejšie", hovoria
obyvatelia. 

A nielen ona. Ale takmer všetci
obyvatelia tejto štvrte zaspávajú
s obavami, že sa neznámy pá−
chateľ, alebo páchatelia znovu
pokúsia o vniknutie do ich do−
mov. Obávajú sa, ako sa zacho−

vá, ak ho náhodou vy−
rušia priamo pri čine.
Podľa doterajších po−
pisov by to mal byť
vyšší muž atletickej
postavy. Čo urobí?
Napadne ich?  
Jedným z obyvateľov

tejto štvrte ja aj posla−
nec MsZ vo V. Krtíši
Ing. Peter Šiška, ktorý
zatiaľ nemal skúsenos−
ti s návštevou zlodejov
: 
P. Šiška: "Sériu tých"Sériu tých−−

to vlámaní obyvateto vlámaní obyvate−−
lia iba ťažko znália iba ťažko zná−−
šajú. Neviem si anišajú. Neviem si ani
ja predstaviť, čo byja predstaviť, čo by
som robil, keby somsom robil, keby som
niekoho neznámehoniekoho neznámeho
pristihol, ako sa prepristihol, ako sa pre−−
chádza po mojom dochádza po mojom do−−

me. Aby sa to napokon neobme. Aby sa to napokon neob−−
rátilo proti mne. Ľuďom vadírátilo proti mne. Ľuďom vadí
aj to, že sem policajti nechoaj to, že sem policajti necho−−

dia častejšie. Ani pešie hliaddia častejšie. Ani pešie hliad−−
ky. Bolo by dobre, keby sa tuky. Bolo by dobre, keby sa tu
policajná hliadka obrátila ajpolicajná hliadka obrátila aj
viackrát za deň. Veď sú plaviackrát za deň. Veď sú pla−−
tení z našich daní."  tení z našich daní."  

Ako informovala hovorkyňa
KR PZ v B. Bystrici Petra
Vašková, polícia robí všetko pre−
to, aby tieto vlámania čo najskôr
vyriešila. Zároveň polícia žiada
občanov, aby zostali pozorní pri
ochrane a zabezpečení svojho
majetku a byty i rodinné domy
dôkladne zabezpečili pred neži−
adúcimi návštevami. Polícia tiež
vyzýva občanov, aby v prípade,
že v okolí svojho bydliska zare−
gistrujú pohyb neznámych osôb,
najmä v nočných hodinách, aby
to oznámili na OO PZ, alebo na
tiesňovú linku 158.

Dúfajme, že vzájomná spolu−
práca, bdelosť a všímavosť obča−
nov i kvalitná policajná práca,
povedie k skorému objasneniu
týchto vlámaní a k zaisteniu do−
teraz neznámeho páchateľa, ale−
bo páchateľov.  
Text a foto: − P. GAŠPAROVIČ −
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18. 12. Ladislav Jakab naro−
dený v roku  1950 z Čeboviec, 19. 12.

Pavel Strieborný nar. v r. 1943 z
Cerova, Pavel Hucák nar. v . 1929 Z Litavy, 21.

Milan Káder nar. v r. 1937 z V. Krtíša, 22. Ondrej Rác nar.
v r. 1933 z Horných Strhár, 24. Jozef Kortiš nar. v r. 1941 zo
Želoviec, Pavel Danka nar. v r. 1935 z Dačovho Lomu, 28.
Mária Bystrianska nar. v r. 1926 z Dolnej Strehovej, 29. Ivan
Slobodník nar. v r. 1941 z Modrého Kameňa, Július Ráz nar.
v r. 1929 z Veľkých Zlievec, 31. Dezider Nagy nar. v r. 1957 z
Veľkého Krtíša, 1. 1. 2014 Štefan Plevo nar. v r. 1935 z
Modrého Kameňa, Miroslav Krnáč nar. v r. 1971 z Veľkých
Zlievec, 2. 1. Karol Matuľa nar. v r. 1938 z V. Krtíša, 4. 1.
František Gyurász nar. v r. 1965 z Dolinky, 6. 1. Jozef
Potočník nar. v r. 1935 z V. Krtíša, 7. 1. Július Šuszter nar. v
r. 1929 z Leles, 8. 1. Anna Hudecová nar. v r. 1956 z V. Krtíša.

OPUSTILI NÁS

18. 12. Adriana zo Sklabinej,
Tobias z Pôtra, 19. 12. Maximilán z
Bušiniec, 20. Dávid z Bušiniec, 22.

Matúš zo Želoviec, 23. Dávid z Čelár, Natália z V.
Krtíša, 24. Samuel z V. Krtíša, 25. Romana z Bušiniec, 26.

Roman z Dolných Plachtiniec, 27. Matej z Hrušova, 27. Diana
z V. Krtíša, Janka z Leseníc, 1. 1. 2014 Liana z Kiarova, 5. 1.
Izabela zo Sklabinej, 8. 1. Marek z V. Krtíša, Viktoria zo
Sklabinej, Renata z V. Krtíša, a Emma z V. Krtíša. 

NARODILI SA

Zmeny na okresnom 
riaditeľstve polície

S príchodom nového roku došlo aj k niekoľkým personálnym
i organizačným zmenám na Okresnom riaditeľstve policajné−
ho zboru vo V. Krtíši (OR PZ). Od 1. 1. 2014 je riaditeľom OR
PZ vo V. Krtíši pplk. Ing. Daňo Magula. Jeho zástupcom je
mjr. PaedDr. Dušan Šimun. 

K  reorganizačným zmenám pristúpili na Odbore kriminál−
nej polície (OKP) OR PZ vo V. Krtíši. Riaditeľom OKP je pplk.
Mgr. Miloš Demeter. Vedúcim oddelenia vyšetrovania OKP
mjr. Ing. Igor Gazdík a vedúcim operatívneho oddelenia OKP
kpt. Mgr. Branislav Marko.                                                 −red−  

Na IBV−ečke chodievajú spávať so strachom
Koncom minulého roka sme vás už informovali o viacerých krádežiach v rodinných domoch vo vilo−

vej štvrti vo Veľkom Krtíši v časti IBV − sever. Podľa našich informácií sa v dvoch ostatných mesiacoch
neznámy fantóm vlámal do dvoch domov, ale pokusy o vlámanie oznámili viacerí obyvatelia tejto štvr−
te. Podobné krádeže však oznámili aj obyvatelia ďalších obcí v našom okrese. 

MUDr. K. Lalíková: "V prie−
behu niekoľkých mesiacov
je toto už štvrtý pokus zlo−
dejov vlámaňať sa do náš−
ho domu..." 

"V týchto miestach je vidieť
stopy po páčidle," hovorí je−
den z obyvateľov IBV

Poslanec Mestského za−
stupiteľstva vo Veľkom
Krtíši Ing. Peter Šiška
tiež býva vo štvrti, kde
ľudia zaspávjú s oba−
vami pred neželanou
nočnou návštevou



Keby sa tak dal vrátiť ten čas,
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť
Tvoj hlas. Už sa však nevráti,

čo čas vzal, ostali len spomienky
a v srdci žiaľ. 

Dňa 10. 1. 2014 uplynulo 
nekonečných 20 rokov ako nás 
navždy opustil vo veku 15 rokov 

náš milovaný syn, brat, ujo 
FERKO KISS z Čelár. 

S láskou a úctou spomínajú rodičia, sestra s dcérou
Nikolkou a ostatná rodina. Kto ste ho poznali venujte mu

tichú spomienku. Smútiaca rodina. 

Už sa nevráti, 
čo čas vzal...

Pre nás nie je pravda, že čas rany
hojí, naša rana v srdci za Tebou
vždy bolí. Deň 13. január je pre
nás najsmutnejším dňom, lebo
Tvoje srdce dotĺklo navždy v

ňom. Už 10 rokov spíš pod kopou 
rodných hrúd, no my nemôžeme 

na Teba zabudnúť. 
Drahý manžel, otecko 

JÁN LUKAJ z Dolných Strhár,
chodíme k Tvojmu hrobu a srdce nám

bôľom trhá. Myslíme na Teba v každej chvíli.
Chýbaš nám veľmi. Bol si láskavý, chápavý, milý. 

Kytice kvetov, plamienky sviečok, slzy, 
nič z toho nám Ťa nevráti späť. Nuž odpočívaj v pokoji!
Spomenie si a nezabudne nikto na Teba kto Ťa mal rád! 

S hlbokým žiaľom spomínajú manželka a dcéra. 

Rana v srdci stále bolí

Už nepočuť po dome otcov hlas,
už nepríde medzi nás. 

Osud nám nevráti, 
čo nám navždy vzal.

Za pokojný spánok Tvoj 
v modlitbách prosíme 
a spomienku na Teba
v srdci stále nosíme.

S hlbokým zármutkom oznamujeme
všetkým známym a priateľom, že nás

6. 1. 2014 navždy opustil náš milovaný 
otec, manžel, dedko a svat 

JOZEF POTOČNÍK
vo veku nedožitých 79 rokov z V. Krtíša.

Tvoju pamiatku si navždy v srdciach zachováme 
a nikdy na Teba nezabudneme.

Manželka Magda, dcéra Rita s manželom Ľubom, syn
Aďo s manželkou Beatou, vnuci Michal, Maroš, Adrian 

a Tomáško a svatovci Krnáčovci.
Úprimne ďakujeme všetkým známym a priateľom, 

ktorí sa s našim drahým zosnulým prišli 8. 1.  rozlúčiť
na jeho poslednej ceste vo veľkokrtíšskom dome smútku 

a prejavili nám úprimnú sústrasť. 
Celá smútiaca rodina

Nikdy na Teba nezabudneme
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Vojnová 
pyrotechnika

Na trojkráľovú prechádzku le−
som sa vybral 6. 1. 2014 Ján Č. (57)
z V. Krtíša do lesa pri M. Kameni.
V časti M. Kameň  − Prše približne
500 metrov od cesty v lesnom po−
raste zvanom "Ravne", našiel vo−
jenskú muníciu, mínometný gra−
nát pochádzajúci pravdepodobne
z obdobia 2. svetovej vojny. Nález
oznámil na OO PZ vo V. Krtíši a
vyslaná policajná hliadka miesto
zaistila.  Privolaný policajný pyro−
technik KR PZ v B. Bystrici potom
muníciu zaistil k zneškodneniu.   

Príjmy celkom predstavujú su−
mu 6.466.315 eur, výdavky v cel−
ku 6.466.315 eur. Hlavným cieľom
programového rozpočtu je snaha
o maximalizovanie transparent−
nosti pri nakladaní s verejnými
zdrojmi mesta a prezentovanie
zámerov a vybraných cieľov sa−
mosprávy.  Výdavky mesta sú
alokované do 14 programov:
Plánovanie, manažment a kon−
trola, propagácia a marketing,
interné služby mesta, služby
občanom, bezpečnosť, právo a
poriadok, odpadové hospodár−
stvo, komunikácie, kultúra,
vzdelávanie, šport, prostredie
pre život, bývanie, sociálne
služby, administratíva. Každý

program predstavuje rozpočet
mesta pre danú oblasť, ktorý
ma definovaný zámer, vyjad−
rujúci želaný dlhodobý dôsle−
dok plnenia príslušných cie−
ľov. Programový rozpočet po−
číta aj s rozsiahlejšou opravou
miestnych komunikácií a
chodníkov, čo je jednou z prio−
rít pre budúci rok. V  progra−
me Komunikácie je vyčlene−
ných 599.945 eur. Súčasťou roz−
počtu mesta sú aj rozpočty
príjmov a výdavkov rozpočto−
vých organizácií a príspevky
príspevkovým organizáciám
zriadených mestom.             

− ERIKA GREGA−

Poslanci schválili rozpočet
mesta Veľký Krtíš

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši schválili na
poslednom minuloročnom zasadnutí rozpočet mesta na rok 2014.
Predložený návrh rozpočtu bol zostavený ako vyrovnaný. 

H R A C I A  K A R T AH R A C I A  K A R T A

Kedže ste nás v uplynulom týždni „bombardovali“ telefonátmi a
mailami, že ste v Pokroku nenašli vašu obľúbenú „kupónku“, roz−
hodli sme sa v tejto súťaži pokračovať aj tento rok. Stačí, keď ku−
póny vystrihnete, nalepíte ich na hraciu kartu a na záver ich poš−
lete  alebo prinesiete ku nám do redakcie. Tým ste  splnili podmi−
enku zaradenia do žrebovania o hodnotné ceny      VEĽA ŠŤASTIA!

JANUÁROVÁ

KUPÓNKA
č.1

kupón č.3 kupón č.4

JANUÁROVÁ KUPÓNKA Meno a priezvisko:

Adresa:

VAŠE TELEFÓNNE ČÍSLO: ...............................................

JANUÁROVÁ

KUPÓNKA
č.2

Neplatil dane
Poverený policajt z OO PZ

vo Vinici začal 3. 1. 2014 trest−
né stíhanie vo veci prečinu ne−
odvedenia dane a poistného
voči obyvateľovi Balogu nad
Ipľom. Ten ako živnostník od
septembra 2011 až do novem−
bra 2013 nezaplatil Sociálnej
poisťovni vo V. Krtíši povinné
poistné na nemocenské, sta−
robné, invalidné poistenie a
rezervný fond na základe po−
daných daňových priznaní.
Svojim konaním spôsobil
Sociálnej poisťovni škodu vo
výške 3 221,17 eur. 
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"Keď prišiel Adamko na svet, nevedel sa
nadýchnuť. Museli ho oživovať. Mal aj
krvácanie do mozgu, na to prišli až ne−
skôr. A potom mi lekári povedali, že
keď som bola tehotná, dostala som in−
fekciu. Z toho vraj pramenili všetky
problémy. Cisársky rez mi robili na−
rýchlo a keď malého priviedli na svet,
hneď ho odniesli do inkubátora. Čo sa
dialo, vôbec neviem. Pred pôrodom
som mala kašeľ, ale na rady lekárov
som ho neriešila liekmi. Takže som mož−
no naozaj niečo prechodila, neviem." 
Prešlo pár týždňov, mama s malým prišli
z nemocnice domov a dlho sa všetko zdalo
v poriadku. "Dva mesiace po pôrode sme bo−
li na kontrole a pán doktor povedal, že viac
menej je všetko, ako má byť." Lenže nebolo... 
"Dnes už viem, čo som vtedy nevedela. Už sme
si zvykli, že každý lekár nám hovorí iné, tak−
že vždy si dám trikrát overiť každú novú
správu z jeho výsledkov. Neurologička ma
rok držala v tom, že bude všetko dobré.
Upokojovala ma, že skoro bude ako iné deti.
No keď sme sa blížili k dvom rokom a
Adamko stále nesledoval očkami veci pred
sebou tak ako iné deti, nezdalo sa mi to.
Očná lekárka nám predpísala cviky a oči sa
zlepšili. No akoby sa jeho vývoj brzdil. Často
ho bolelo bruško, nechodil. Stále som počú−
vala od lekárov, že sa netreba znepokojovať
a všetko dobehne, veď sa predsa narodil
predčasne. Sama od seba som začala s ním
cvičiť Vojtovu metódu a cez internet som na−
šla mamičky, ktoré mali podobné deti a skú−
senosti. Odvtedy mi bolo jasné, že ak si nepo−
radím sama, nedočkám sa zlepšenia."
Adamko by mohol chodiť do druhej triedy.

Ostatné deti v tomto veku čítajú, rátajú,
predbiehajú sa, kto ďalej skočí a kto akú po−
čítačovú hru ovláda. Adamko a jeho mama
riešia celkom iné veci. Kým sa my rozpráva−
me, chlapček prechádza z jednej izby do
druhej. Vydáva zvuky a  pomaly k nám pri−
chádza. Pristúpi k stolu, odíde, a zas bližšie
a vzďaľuje sa na špičkách drobných noži−
čiek. Potom si sadne v kuchyni na podlahu
a hrá sa so svojimi prstami. 

"V tom prvom roku som si hovorila − keď už
bude chodiť, bude dobre. V dvoch rokoch,
keď začal chodiť, tešili sme sa. To však priš−
la epilepsia a to taká, že sme končili v ne−
mocnici. Mával štyridsaťminútové záchvaty.
Pri prvom sme sa strašne zľakli. Našťastie,
lekára sme mali v susedstve, ten to veľmi
rýchlo rozpoznal." Nasledovala séria vyšet−
rení a CTčko potvrdilo epileptické ložisko v
mozgu. "Lekári zistili, že má poškodené ko−

mory, už sme vedeli, prečo zaostáva a aj čo
je príčina záchvatov. Teraz ho dlho netrápi−
li, ale neznamená to, že máme vyhraté.
Posledný záchvat sme mali pred rokom, iba
krátky päťminútový, to už bolo v podstate
dobré." 
Neviem si predstaviť to krehké telíčko zmi−

etajúce sa v kŕčoch, a už vôbec si neviem
predstaviť, čo asi mama, nelekárka, v takej
chvíli robí... "Nie som lekárka, ale musela
som sa veľa naučiť o ľudskom tele a ako fun−
guje. Lebo diagnóz pribúdalo. V troch ro−
koch sme prišli na ďalšiu, autizmus. To už
som hneď začala  konať. To teraz riešime
najviac."

Autizmus je ochorenie, pri ktorom človek
žije vo svojom vlastnom svete a veľmi zvlášt−
ne komunikuje s okolím. Existuje veľa dru−
hov a majú veľmi rozdielne príznaky a pre−
javy. Preto rozoznať ho niekedy nie je jed−
noduché. Ani Kalmárovci o ňom nevedeli:
"Na autizmus sme prišli, keď sme boli vyše
tri týždne na terapii v Dunajskej Lužnej.
Tam behal stále dookola a jedna mamička
sa ma tam pýtala, či nie je autista. Nie, vra−
vela som, určite nie. Hoci som vnímala
zvláštnosti v jeho správaní, nechcela som si
to pripustiť. Bránila som sa uveriť, že by
nám pribudlo ešte aj to. Lenže keď si človek
spätne čo − to prečítal, zistila som, že prvé
prejavy mal už dávno. Napríklad bol veľmi
tvrdohlavý. Nekomunikoval, ale keď sa mu
niečo nedarilo alebo som ho nepustila kam
chcel, reagoval veľmi podráždene. V dvoch
rokoch krásne chodil, pekne rozprával.
Naspamäť vedel rozprávky a básničky, ke−
dykoľvek som prestala, vedel presne pokra−
čovať. Dnes viem, že už aj to  bol prvý prejav
autizmu.               (Pokračovanie na str. 5)

Zumba je fenomén v oblasti pohybu, ktorý
ovládol celý svet. Najznámejšie zumbistky v
našom okrese sú sústredené okolo inštruk−
torky Eriky Mihálikovej a jej štvorčlenná
skupina si hovorí Zumba angels. V novembri
ma Erika oslovila, že by chceli usporiadať
charitatívny zumbamaratón a výťažok veno−
vať pre nejaké choré dieťa. Zumbistky slovo
dodržali a pred Štedrým dňom sa sľúbili
prísť do redakcie a doniesť "vyzumbované"
eurá. Pár minút pred ich príchodom mi pri−
šiel mail od pani Danky, ktorá prosila uve−
rejniť článok o jej 6 ročnom synovcovi
Adamkovi. V tej chvíli už boli zumbistky v re−
dakcii nielen s peniazmi, ale aj malými ute−
šenými sisalovými anjelikmi a okamžite
spontánne rozhodli, že 300 euro hneď po
Vianociach darujú rodine Kalmárovej z
Bušiniec. Stalo sa a 3. januára prišla mama
Hajnalka so synom Adamkom a svojou sest−
rou Dankou do redakcie, aby im zumbistky
odovzdali peniaze na liečbu a rehabilitáciu.  

Tu by mohol príbeh končiť. Ibaže o
Adamkovi už napísala článok novinárka
Marie Stracenská do časopisu Anjelské prí−
behy, ktorého šéfredaktorka sa zhodou okol−
ností volá Angelika. Poprosila som pani
Marie, či by sme mohli článok uverejniť aj v
našich novinách. Od večera do rána ho o−
chotne upravila, za čo jej nesmierne ďaku−
jem a s vďakou ho uverejňujeme. 

Erika Miháliková na margo tohto mara−
tónu povedala: "Až doma som si uvedomila,"Až doma som si uvedomila,
že kedysi dávno pani Kalmárová veľmi našejže kedysi dávno pani Kalmárová veľmi našej
rodine pomohla. Potvrdilo sa mi, že všetkorodine pomohla. Potvrdilo sa mi, že všetko
na svete sa vráti. Som šťastná, že sa vrátilona svete sa vráti. Som šťastná, že sa vrátilo
to dobré a že peniaze dostal ten, kto to najto dobré a že peniaze dostal ten, kto to naj−−
viac potrebuje. Chcela by som sa poďakovaťviac potrebuje. Chcela by som sa poďakovať
všetkým dámam a dievčatám, ktoré na zumvšetkým dámam a dievčatám, ktoré na zum−−
bu prišli a finančne prispeli. Ďakujem stabu prišli a finančne prispeli. Ďakujem sta−−
rostom v Opatovskej N. Vsi, vo Vinici, v D.rostom v Opatovskej N. Vsi, vo Vinici, v D.
Plachtinciach, riaditeľke Strednej školy vPlachtinciach, riaditeľke Strednej školy v
Želovciach za poskytnutie priestorov. ĎakuŽelovciach za poskytnutie priestorov. Ďaku−−
jem Róbertovi Ballovi a Benymu Balázsovijem Róbertovi Ballovi a Benymu Balázsovi
za ozvučenie, mojím babám zo Zumbaza ozvučenie, mojím babám zo Zumba
Angels: Kristíne Rimóciovej, ĽubomíreAngels: Kristíne Rimóciovej, Ľubomíre
Opánskej a Viktórii Kiškováčovej, našej fotoOpánskej a Viktórii Kiškováčovej, našej foto−−
grafke Lei Rimóciovej. Osobitne ďakujemgrafke Lei Rimóciovej. Osobitne ďakujem
Ivete Nászali, Lívii Jámborovej, HrušovuIvete Nászali, Lívii Jámborovej, Hrušovu
TSP a Andrei Szenesiovej, ktoré  nás spreTSP a Andrei Szenesiovej, ktoré  nás spre−−
vádzali po celom okrese a redakcii Pokrokvádzali po celom okrese a redakcii Pokrok
za spoluprácu a propagáciu. Verím, že chaza spoluprácu a propagáciu. Verím, že cha−−
ritatívnym zumba maratónom sme odštartoritatívnym zumba maratónom sme odštarto−−
vali tradíciu, v ktorej budeme pokračovať ajvali tradíciu, v ktorej budeme pokračovať aj
tento rok a verím, že nás bude stále viac, atento rok a verím, že nás bude stále viac, a
že dospejeme a budeme si viac uvedomovaťže dospejeme a budeme si viac uvedomovať
nielen zmysel Vianoc, ale aj zmysel života anielen zmysel Vianoc, ale aj zmysel života a
pomoci. Ešte raz patrí všetkým moja úprimpomoci. Ešte raz patrí všetkým moja úprim−−
ná vďaka a úcta." ná vďaka a úcta." 

Pohyb je vraj most medzi telom a vedomím.
Je spojivkom medzi telesným a duševným
svetom. Pohyb dáva duši telo a dušou napl−
nené telo. Tanec je rečou celého ľudského te−
la. V prípade členiek Zumba angels bol cha−
ritatívny maratón predovšetkým rečou srd−
ca, za čo patrí poďakovanie samotnej autor−
ke myšlienky Erike Mihálikovej. Je dobré, že
okolo malého Adamka je tak veľa anjelov. Aj
tých bez krídel, ktorých predstavujú jeho o−
betavá mama a láskavá teta. Azda mu budú
všetky teraz nápomocné v jeho liečbe. 

− R. HORNÁČEKOVÁ − 

"Želáme si len zdravie..."
O mame a jej synovi, o boji a nádeji
Bývajú stovky kilometrov od Bratislavy. Mama. Statočná, bojovná, dúfajúca. A jej syn. Štvr−
tý v poradí. Malý, odkázaný na jej silu a pomoc. A napojený na jej lásku. Urobila a robí preň−
ho prvé posledné − ako všetky mamy. A predsa je to, čo je medzi nimi, celkom iné. Adamko
je chorý. Chorý tak, že zoznam problémov by zabral niekoľko riadkov. No pre svoju mamu
je ten najúžasnejší na svete. 

Adamko je úplne odkázaný na pomoc
a lásku mamy a celej rodiny

Starosti od narodenia

Prvé roky bojov

Adamkovi anjeli
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(Dokončenie zo str. 4)
A potom odrazu rozprávať cel−
kom prestal. Lekárka mi už vte−
dy naznačila, že by mohlo ísť o
autizmus − a ja som tomu neve−
rila. No vyšetrenia smutnú diag−
nózu nakoniec potvrdili."
Adamko chodí po špičkách, aj
za to zrejme môže jeho mozog.
"Špičkovať nám začal nedávno.
To sťahovanie šliach je v mozgu.
Chodí sa mu tak ťažko, aj ho to
bolí," vysvetľuje jeho mama. A
tak sa Adamko stal na
Slovensku druhým pacientom,
ktorému robili špeciálnu operá−
ciu  − pretínanie koncov nervo−
vých vlákien, SDR. Aby sa jeho
chôdza ešte nezhoršila. "Lekári
vraveli, že to môže byť aj nebez−
pečné, ale ja som do tej operácie
chcela ísť. Verila som, že mu po−
môže, aby neostal na vozíčku.
No, lenže ani to ho nemusí sto−
percentne uchrániť. Už teraz vi−
díme, že sme nedosiahli taký ú−
činok, aký sme predpokladali.
To treba aj v mozgu liečiť, zrej−
me. Spôsobov liečby, čo sme vy−
skúšali,  je už veľmi veľa. A nie
zo všetkého sú, bohužiaľ, výsled−
ky."

Všetky choroby, ktoré trápia
Adamka, prichádzali postupne.
"Je možné, že je to všetko navia−
zané na poškodenie mozgu. Bolí
ma, keď vidím, ako to s
Adamkom veľmi ide dozadu.
Predtým maľoval prštekom, te−
raz už nie. Hovoril, dnes neho−
vorí. Recitoval, dnes najčastejšie
len vydáva zvuky."

Adamko je štvrtý syn v rodine.
Želaný, na maznanie. Starší bra−
tia majú 26, 24 a 18 rokov a všet−
ci sú zdraví. "Mám už veľkých
chlapcov. Keď Adamko prišiel,
všetko som dobre poznala a ve−
dela porovnávať. Do toho roka
sa to dobre počúvalo, že treba
len cvičiť vojtovku a všetko do−
behneme. A nebola to pravda.
Preto už dnes viem − treba ísť
radšej za tromi lekármi a usud−
zovať z pozbieraných informá−
cií."
Adamko podíde k nám a otoče−

ný bokom odchádza. Nepozerá
sa dopredu, zrazu si zozadu u−
drie hlavičku o pult. Vzdychne,
šúcha si boľavé miesto, slzičky
na kraji. Mamka čaká, či sa pus−
tia. Natiahne ruku. Adamko ju
prijme a položí sa mame do ná−
ručia ako bábätko. Ona ho chy−
tí pod hlavu a pokýva. "Adamko,
Adamko, no, nebude bolieť."
Adamko vystrie ruku a položí ju
mamke do výstrihu. Akoby po−
treboval dotyk s teplou pokož−
kou. Nahmatá mamine mater−
ské znamienko a hladká ho. O
chvíľočku sa úplne upokojí. 

Čo ľudia na dedine? Čo hovoria
na chlapčeka, ktorý sa ani sám v
sebe nevyzná? "Rodina všetko
vie, pomáhajú nám veľmi. A o−
statní... Sem tam sa stane, že sa
ľudia boja. Sú opatrní pri stret−
nutiach Adamka s ostatnými
deťmi. Nevedia, čo od neho ča−
kať. Ja tomu rozumiem.
Rodičia, ktorí ho nepoznajú ne−
vedia, či nezaútočí. Chránia si
svoje vlastné deti." Adamkova
mama má až neuveriteľné po−
chopenie pre iných. "Predtým
som o autizme počula len z filmov.
A tu na dedine sme žiadnych ani
nepoznali. To bolo pred šiestimi
rokmi. Teraz sú len v našej dedi−
ne traja. Naozaj sa zdá, že postih−
nutia veľmi pribúda. A stretnutia
s autistami nemusia byť príjem−
né. Nebezpečné je, že nikdy nevi−
ete, kedy vybuchnú. Kedy na čo
ako zareagujú. V tej najnevhod−
nejšej chvíli sa zachovajú aj ná−
silne, nedá sa to odhadnúť a ni−
ekedy sa to aj ťažko zvláda. Sú
nevyspytateľní," hovorí pani
Kalmárová.

Adamova mama sníva o zvlášt−
nej izbe pre malého. O takej, kde
by svetlá navodzovali rôznu at−
mosféru. Kde by znela hudba a
dalo by sa v nej ležať, oddycho−
vať, spať. Kde by mohol na seba
nechať pôsobiť to, čo ho upoko−
juje. Sedíme v obývačke a v po−
zadí znie hudba. Mozart, tipu−
jem. Znie z malého detského
tabletu. Na obrazovke sa strie−
dajú obrázky. Točí sa kolotoč,
striedajú sa zvieratká. "Adamko
ho chvíľu sleduje a potom odlo−
ží, ale počúva. Hudbu má rád,
vždy ho dokázala upokojiť, dob−
re naladiť," vysvetľuje jeho ma−
ma. A čo ho ešte baví? Mama od−
povedá: "Často ma objíme a hla−
dí mi materské znamienko. Aj to
ho upokojuje, používa ho ako
stimuláciu. A rovnako mu, pre−
kvapivo, pomáhajú suché zipsy.
Vytrháva drsnejšiu stranu, rád
sa ich dotýka. V detskej izbe má
herňu, tam je vesta so suchým
zipsom − je už celkom jemný.
Zips zbadá úplne všade, aj tam,
kde si ho my nevšimneme."
Adamko ako by nás počul − a
začne robiť to, čo ho baví asi naj−
viac. Posilňovanie. Chytí sa tata
za ruky a priťahuje sa a odťahu−
je, myká sa prudko, svaly sa mu
napínajú. "Je veľmi silný. A rád
a veľa skáče na trampolíne."

Adamko by mal o rok ísť do
školy. Jeho stav sa však mení
veľmi rýchlo, čo platilo pred ro−
kom, už neplatí. Jeho mama
spomína: "Kým sme nevedeli, čo

mu je, dostával sa často do ška−
redých stavov. Nikam sme neve−
deli ísť. Plakal, ubližoval si, mu−
seli sme vždy dlho hľadať niečo,
čo ho upokojuje. Bolo to asi ob−
dobie veľkých zmien v jeho moz−
gu. Pokazili sa mu tiež zuby,
mal veľa bolestí a nevedel si s
tým sám poradiť. Skúšala som
sprvu chodiť do práce a dávali
sme Adamka do škôlky. No po−
tom nám diagnostikovali autiz−
mus a mne bolo jasné, že už o−
stanem doma." 
Teraz žijú medzi vyšetreniami,

pokusmi a ďalšími pokusmi. A
iné to asi veľmi už nebude. "V
tomto kraji to majú lekári ťaž−
ké. Je bieda zohnať robotu, veľa
ľudí sa chce nechať vypisovať
na maródky, invalidné dôchod−
ky a preto sa lekári na každého
pozerajú podozrievavo. Myslia,
si, že ich s Adamkom naháňame
pre nejaké úľavy. Ale nie je to
tak. Ale keďže tu s ničím nepo−
chodím, chodievame za terapia−
mi do Bratislavy." Pani
Kalmárová rozpráva so stoic−
kým pokojom. Ak aj by žialila,
nepomôže si. 

"Možno sa u nás časom spustí aj
liečba kmeňovými bunkami,
chceli by sme to skúsiť. Je to au−
tonómna liečba. A je veľmi dra−
há. Na Slovensku ju zatiaľ ne−

robia. Liečia tak v Amerike,
Mexiku, v Číne. Spôsob liečby sa
v rôznych krajinách pohybuje v
jednotkách až desiatkach tisíc
eur alebo dolárov. Málokto vie
odhadnúť všetky vedľajšie efek−
ty. Navyše už sme finančne tak
vyčerpaní, že neviem, ako to u−
robiť. Viem len, že nechcem, aby
Adamko skončil v ústave..."
Traja veľkí synovia už jej po−

moc tak veľmi nepotrebujú.
Najmladší veľmi. Chcela by vy−
skúšať všetko, čo sa dá. A vylie−
čiť ho. Je to len želanie alebo
sen, ktorý sa môže splniť?
"Verím, že toto raz bude liečite−
ľné. A snáď nie o 20 − 30 rokov.
Viem, naše zdravotníctvo je
poddimenzované. No my desiat−
ky rokov nemáme. Musíme to
podchytiť do ôsmich rokov, kým
sa vyvíja jeho mozog." Pozerám
sa na mamu a jej syna a zdieľam
jej priania s ňou. Nedá sa inak.
Adamko nepovedal ani slovo,
ale celkom si ma podmanil. 
"Verím, že platí ohýbaj ma
mamko, pokým som ja Janko.
Teraz ešte viem s Adamkom nie−
čo spraviť. Keď si pomyslím na
budúcnosť, musím bojovať.
Desať kilometrov od nás máme
ústav, kde robí švagriná. Keď
som za ňou chodila, videla som
takto postihnutých ľudí. A ne−
chcem sa zmieriť s tým, že by
môj syn raz v ústave skončil."

Čo je príčinou autizmu, lekári nevedia. Len to, že postihuje viac
chlapcov ako dievčatká. Pani Hajnalka sa každý deň budí do nové−
ho boja. Nikdy nevie, čo ju bude čakať, čo jej deň prinesie. Ako sa
zas mení jej syn, v podvedomí je stále pripravená na komplikácie.
Stále je v strehu, Hotová uchrániť svojho Adamka pred nebezpe−
čenstvom. A pripravená bojovať za jeho uzdravenie. Potrebuje po−
moc. A zdá sa, že sa stále nájdu ľudia, ktorí majú dobré srdce, lebo
pomoc nachádza. Nechce nič pre seba. Chce len pre malého. A aj
pre ďalšie mamy, ktoré rovnako ako ona, žijú z nádeje. Že ich cho−
ré deti na tom raz budú lepšie.                   − MARIE STRACENSKÁ−

Hajnalka Kalmárová (vľavo) poďakovala cvičenkyniam
zumby za ušľachtilý čin

Podpora

Adamkov svet

Čas prináša zmeny,
nie najlepšie zmeny...

Bojovníčka
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Počas minulého roka realizo−
valo MPSVaR kľúčové opatre−
nia hlavne v troch základných
oblastiach : zamestnanosť,
dôchodková a sociálna politika.
Avizovaných je menej povinnos−
tí pre podnikateľov a viac pre
rodičov. Tu sú najzásadnejšie
zmeny, ktoré nás čakajú v soci−
álnej oblasti v roku 2014 : 

Na štátnu sociálnu dávku, kto−
rou štát prispieva matke na za−
bezpečenie riadnej starostlivos−
ti o dieťa, získava žena nárok po
skončení čerpania materského
príspevku. Výška príspevku je
oproti materskej jednotná a ne−
odvíja sa od predošlého platu.
Čerpať sa môže do tretieho roku
života dieťaťa, v prípade zdra−
votných problémov dieťaťa do
šiesteho roku.

Rodičia si prilepšia od 1. janu−
ára, kedy sa výška príspevku
zvyšuje v priemere o 3,6 eura na
mesiac. Rodičovský príspevok
bude v sume 203,20 eura. V prí−
pade dvojičiek sa príspevok
zvýši z 249,50 na 254 eur, čo sa
trojičiek týka, pôjde o zvýšenie z
299,40 na 304,80 eura.

Pokiaľ rodič nedbá o riadne pl−
nenie povinnej školskej do−
chádzky svojho staršieho dieťa−
ťa najmenej tri mesiace po sebe,
vtedy sa automaticky pristupu−
je k vyplácaniu polovičného
príspevku u mladšieho dieťaťa −
od januára to bude 101,60 nami−
esto súčasných 99,80 eura.
V snahe zlepšiť postavenie rodi−
čov v období starostlivosti o die−
ťa vychádza ministerstvo v ú−
strety dvoma novinkami. Pôjde
o vylúčenie príjmov, ktoré za−
mestnávateľ zamestnancovi po−
skytuje z iného dôvodu, než za
vykonanú prácu z okruhu príj−
mov, ktoré by inak bránili vý−
plate nemocenských dávok. V
praxi umožnia teda poberať ma−
terskú v súbehu s mimoriad−
nym príjmom vyplateným po−
čas materskej, ktorý nie je príj−
mom za vykonanú prácu, naprí−
klad rôzne benefity poskytova−

né zamestnávateľom, či vianoč−
né odmeny.

Tou druhou ústretovosťou je
nezapočítavanie obdobia poi−
stenia v nezamestnanosti dosi−
ahnutého v období materskej a−
lebo rodičovskej dovolenky.
Zjednodušene  − pokiaľ má rodič
na materskej, respektíve rodi−
čovskej dovolenke príjem,  kto−
rý by negatívne ovplyvnil  budú−
cu dávku v nezamestnanosti,
tento sa nebude zohľadňovať.
Ďalšou novinkou pre rodičov je
od 1.2. 2014 písomná povinnosť
oznámiť úradu práce spôsob a
miesto, kde bude zabezpečova−
ná starostlivosť o nezaopatrené
dieťa vo veku od troch rokov do
nástupu do školy.

Ide o príspevok, vyplácaný kaž−
domesačne, bez ohľadu na výš−
ku príjmu rodičov. Vypláca sa
najviac do 25. roku, pokiaľ dieťa
stále navštevuje strednú alebo
vysokú školu.

Od 1. januára 2014 mierne
vzrastie výška prídavku na dieťa
a príplatok k prídavku na dieťa.
Rezort práce navrhuje upraviť
sumu prídavku na dieťa z 23,10
eura mesačne na 23,52 eura me−
sačne, čo predstavuje navýšenie
iba o 42 centov na každé nezao−
patrené dieťa.

Za závažné porušenie školské−
ho poriadku sa príspevky odo−
berú.
Podľa novely nárok na prída−

vok na dieťa, keď budú deti pá−
chať priestupky, rodičom úplne
nezaniká. Rodine sa bude totiž
poskytovať prostredníctvom o−
sobitného príjemcu. Ak pominú
dôvody určenia osobitného prí−
jemcu, úrad práce rozhodne o
jeho uvoľnení a táto rodinná
dávka sa znova poskytne opráv−
nenej osobe. 

MPSVaR upravilo spôsob zvy−
šovania dôchodkových dávok.
To, aká vysoká bude suma pen−
zie záleží podľa ministerstva od
rastu spotrebiteľských cien a ra−
stu priemernej mesačnej mzdy.
Dôchodok sa zvýši o pevnú su−
mu, čo v praxi znamená, že kaž−
dý dôchodca pocíti navýšenie,
aj keď nie veľké, a to bez ohľadu
na výšku penzie.

Od začiatku tohto roka sa zvý−
šia starobné penzie o 8,8 eura a
predčasné starobné dôchodky
sa upravia smerom nahor o 8,9
eura. Poberatelia dôchodko−
vých dávok dostanú písomné
rozhodnutie o zvýšení penzie
počas januára.

Dávka v hmotnej núdzi sa bude
zvyšovať o 1,1 eura. Namiesto
60,50 eura dostane v budúcom
roku občan 61,60 eura. Podľa
nových podmienok občan získa
nárok na dávku v hmotnej núd−
zi alebo jej časť len za podmien−
ky, že bude 32 hodín mesačne
vykonávať menšie obecné služ−
by, dobrovoľnícku činnosť alebo
práce pri predchádzaní, odstra−
ňovaní následkov živelných po−
hrôm, povodní, havárií alebo
katastrof. 

Úrady práce poskytnú v ďal−
šom roku približne 890 koordi−
nátorov, rezort ich bude hľadať
aj medzi nezamestnanými. Ich
úlohou bude zabezpečovať, or−
ganizovať a kontrolovať účasť
občanov na týchto činnostiach. 

Zmeny vo výpočte vymeriava−
cieho základu a znižovanie koe−
ficientu pre výpočet odvodov do
zdravotnej poisťovne a
Sociálnej poisťovne každoročne
zvyšuje výdavky živnostníka.
Pri výpočte odvodov do zdra−
votnej poisťovne v roku 2014 sa
vychádza z čiastkového základu
dane z príjmov z podnikania a z
inej samostatnej zárobkovej čin−
nosti dosiahnutej v roku 2012.
Čiastkový základ dane z podni−
kania za rok 2012 je potrebné
zvýšiť o zaplatené poistné na
zdravotné aj sociálne poistenie
a túto sumu vydeliť koeficien−
tom 1,6. Dostaneme výsledok,
ktorý predstavuje ročný vyme−
riavací základ. Ten sa vydelí po−
čtom mesiacov podnikania v ro−
ku 2012.

Minimálny vymeriavací základ
pre samostatne zárobkovo čin−
né osoby (SZČO) na platenie od−
vodov je naviazaný na vývoj pri−
emerných zárobkov. Od januá−

ra 2014 bude minimálny vyme−
riavací základ vo výške 50 % pri−
emernej mzdy na Slovensku za
rok 2012 (805 eur), čo predsta−
vuje sumu 402,50 eura. Pre po−
rovnanie, v súčasnosti je to 393
eur. Následne teda minimálne
poistné pre povinne poistenú
SZČO bude od 1. januára 133,42
eura mesačne.

Maximálny vymeriavací zá−
klad bude 4025 eur, v súčasnos−
ti je to suma 3930 eur. Z toho
rovnako vychádza maximálne
poistné pre SZČO vo výške
1334,28 eura mesačne.

Zmena,  s ktorou prichádza
Sociálna poisťovňa (ďalej len
SP) sa týka nedoplatku v dobro−
voľnom poistení v nezamestna−
nosti. Kým do 31. decembra 2013
nesmie mať žiadateľ o dávku v
nezamestnanosti žiaden nedo−
platok na dobrovoľnom poistení
v nezamestnanosti pre to, aby sa
mu toto poistenie zhodnotilo na
nárok na dávku, od 1. 1. 2014
bude SP tolerovať nedoplatok
do 5 eur. Túto zmenu od januá−
ra 2014 prináša novela zákona o
sociálnom poistení. Pozitívnou
správou je aj automatický zánik
dobrovoľného poistenia.
Nezaplatenie poistného za dva
po sebe idúce mesiace bude po
novom považované za signál, že
osoba chce ukončiť dobrovoľné
poistenie. Znamená to, že už ne−
bude dochádzať u dobrovoľne
poistených osôb k vzniku nedo−
platkov a ich následnému vy−
máhaniu zo strany SP. 

Rovnako sa tým odstráni pro−
blém SZČO pri prechode medzi
dobrovoľným poistením a po−
vinným poistením, kedy sa tieto
osoby mnohokrát zabudli z dob−
rovoľného poistenia odhlásiť, a
teda bolo ich povinnosťou platiť
súčasne povinné aj dobrovoľné
poistné.

Od 1. 1. 2014 sa zvýšila minimál−
na mzda zo súčasných 337,70 eu−
ra na 352 eur. Zamestnanci do−
stanú tento rok v čistom o 12,36
eura mesačne viac ako v minu−
lom roku. Minimálna hodinová
sadzba sa zvyšuje z 1,941 eura
na 2,023 eura za každú odpraco−
vanú hodinu.

Aké zmeny nás čakajú v tomto roku 
Už tradične na začiatku kalendárneho roka pozorne sledujeme, ktoré zmeny sa nás budú v našom každodennom živote dotýkať.
Tu sú najdôležitejšie tak, ako sme ich zosumarizovali. 

SOCIÁLNA 
POLITIKA

Rodičovský 
príspevok

Prídavok na dieťa

Hmotná núdza

Výška vymeriavacieho
základu

Dobrovoľné poistenie

Minimálna mzda

Zvýši sa kontrola 
živnostníkov zo strany

Sociálnej poisťovne

Starobné dôchodky

Rodinné prídavky 
za sprísnených pravidiel 

(Pokračovanie na str. 7)
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Daňové licencie alebo "daň zo
straty" budú musieť platiť všet−
ky firmy. Znamená to teda, že
ide o minimálnu výšku dane,
ktorú bude daňovník povinný
zaplatiť, a to aj v prípade vyká−
zania daňovej straty. Prvýkrát
sa daňové licencie budú platiť v
daňovom priznaní v roku 2015
za zdaňovacie obdobie roka
2014. Od ich platenia budú v pr−
vom roku oslobodené novo−
vzniknuté spoločnosti.

Sadzba dane z príjmov práv−
nických osôb sa s účinnosťou od
1. 1. znížila z doterajších 23 % na
22 %.

Na predajnom mieste nemôže
byť pokladnica mimo prevádz−
ky. Pokladničný bloček bude
musieť udržať informácie aspoň
5 rokov, v predajni musí visieť
vystavený vzor bločku.

Systém zdaňovania sa mení v
prospech užívateľa auta.
Zámerom je zohľadniť opotrebe−
nie takéhoto motorového vozid−
la.

Pracovník vykonávajúci rizi−
kové práce bude mať nárok na
vyplatenie až po 10 rokoch služ−
by rizikového povolania a naj−
skôr v 55 rokoch. Doteraz to bo−
lo po 5 rokoch výkonu rizikové−
ho povolania a plat mohol do−
stávať už po dovŕšení 40 rokov.

l Nižšie poplatky za malé do−
pravné priestupky − O desať eur
sa znížia poplatky za priestup−
ky. Nižšie pokuty budú za me−
nej závažné priestupky, ako je
napríklad prekročenie rýchlosti
v obci do 20 km/h alebo mimo
obce do 30 km/h.

l Chodci idúci po krajnici
alebo po okraji vozovky bu−
dú musieť mať na sebe reflex−
né prvky za zníženej viditeľnos−
ti nielen mimo obce, ale aj v ob−

ci.
l Odobrať vodičský preukaz
bude možné len v prípade ťaž−
kých prehreškov ako napríklad
spôsobenie zranenia alebo smr−
ti. Za 5 rokov, keď aj spôsobíte 3
dopravné nehody, pri ktorých
sa nikto ani len nezraní, o vo−
dičský preukaz  neprídete.

lDo 30 dní od prichytenia vodi−
ča po požití alkoholu za volan−
tom, bude musieť vodič podstú−
piť vyšetrenie, či nie je závislý
od alkoholu. Kópiu týchto vý−
sledkov bude musieť zasielať aj
na políciu, rovnako ako aj lekár,
ktorý doklad vystavil. 

l Obnoví sa možnosť dostať e−
videnčné číslo vozidla podľa
vlastného výberu. Bude to však
stáť 160 eur.

l Taxíky budú môcť využívať
nové jazdné pruhy pre mestskú
dopravu. Nemôžu však obmed−
ziť plynulosť cestnej premávky.

lMinuloročná diaľničná nálep−
ka platí do konca januára, no
ak ste ju nemali, nezabudni−
te na novú. Práve v týchto
dňoch policajti upozorňujú,
na čo najčastejšie zabúda−
me: kúpiť si novú diaľničnú
známku. Jej ceny sa oproti
minulému roku nezmenili.
Ak ste mali len mesačnú a
potrebujete cestovať po dia−

ľniciach, či rýchlostných ko−
munikáciách, kúpte si novú.
Pokuta za zábudlivosť je v
tomto prípade vysoká. Pri
nepoužití diaľničnej známky
riskujeme pokutu, ktorá
môže byť na mieste v bloko−
vom konaní do výšky 10−ná−
sobku ročnej diaľničnej ná−
lepky a v správnom konaní
do výšky 50−násobku mesač−
nej diaľničnej nálepky. Teda
premenené do ľudskej reči −
s dosadením cien buď do 500,
alebo v druhom prípade až
do 700 eur. To sa naozaj neo−
platí riskovať a pred cestou
zabočte na čerpacie stanice
a vybavte sa diaľničnou ná−
lepkou. Cena 10−dňovej ná−
lepky je 10 eur. Mesačnú kú−
pite za 14 eur a celoročnú za
50 eur. Ak ju nemáte, poli−
cajti sú v tomto prípade ne−
kompromisní. Pri ukladaní
sankcie policajt skúma na−
príklad okolnosti spáchania
priestupku, mieru zavinenia
vodiča, či jeho pohnútky a
hoci pokuta nemusí byť na
hornej hranici, aj keď zapla−
títe rovnako, ako stojí ročná,
už ste poriadne v mínuse. A
ešte čosi dôležité: ak si kúpi−
te novú nálepku, starú dajte z
okna preč. Za neodstránenú
neplatnú diaľničnú nálepku
totiž tiež môžete dostať pokutu.

Ich cieľom je vytvoriť mecha−
nizmus, ktorý by odstránil agre−
sívne praktiky niektorých pod−
nikateľských subjektov najmä
na dôchodcoch. Právna norma
chráni ľudí, ktorí sa zúčastňujú
na predajných akciách. 
Organizátor predajnej akcie jej

bude povinný oznámiť, kde sa
takáto akcia koná. Musí tiež
oznámiť mená predajcov, ktorí
na akciu prídu. Ak akcia nebu−
de v poriadku, kontrolór ju bu−
de môcť zakázať. Zároveň  bude
mať právo zverejňovať firmy,
ktoré majú nekalé praktiky.

V reklamách na veci, ktoré sa
dajú kúpiť po zavolaní alebo po−
slaní SMS−ky, budú povinne u−
vedené ceny takýchto telefonic−
kých volaní a SMS. Túto povin−
nosť od 1. februára prinesie no−
vela zákona o ochrane spotrebi−
teľa, ktorú podpísal prezident.
Pravdivý a úplný údaj o cene
SMS a o jednotkovej cene vola−
nia alebo maximálnej možnej
cene volania, ktorú bude musieť
spotrebiteľ za takéto volanie u−
hradiť, musia firmy uviesť v zá−
konom vymedzených situáci−
ách.

Daňové licencie

Nižšia daň právnických
osôb o 1%

Boj proti šmejdom

Pri reklamách sa musia
zverejňovať ceny 

hovorov a sms

Registrované 
pokladnice

Sprísnenie výsluhového
dôchodku

PRE VODIČOV

Firemné auto bude
lacnejšie na súkromné 

účely

Minulý rok sme si užili 11 vo−
ľných dní a 3 predĺžené víkendy,
tento rok si polepšíme. V roku
2014 bude 13 voľných dní a až 6
predĺžených víkendov. 
Trojkráľový predĺžený víkend

máme už za sebou a najbližšie
nás čaká veľkonočný predĺžený
štvordňový víkend. Veľký pia−
tok bude 18. apríla, ale možno
nás tento raz, oproti minulému
zastihne lepšie a teplejšie poča−
sie (ak si spomínate, na minulú
Veľkú noc nám nasnežilo). 

Potom bude nasledovať 1. máj
Sviatok práce a 8. máj Deň ví−
ťazstva nad fašizmom, ktoré sa
budú oslavovať vo štvrtok. Ak
máte to šťastie, že si môžete zo−
brať v piatok dovolenku, tak bu−
dete mať ideálnu kombináciu
na štvordňový predĺžený ví−
kend. 
Pekne si to budete môcť skom−

binovať 29. augusta a 1. septem−
bra, ktoré pripadajú na piatok a

pondelok, takže to máte s  ví−
kendom opäť štyri voľné dni.
Sviatok Sedembolestnej Panny
Márie 15. septembra vychádza
na pondelok (možnosť 3 voľných
dní) a Deň boja za slobodu a de−
mokraciu oslavovaný 17. no−
vembra, je tiež v pondelok. 

A na tohtoročné Vianoce sa
môžete tešiť dvojnásobne, preto−
že Štedrý deň vychádza na stre−
du, 1. a 2. sviatok vianočný štvr−
tok a piatok a s víkendom je to
päť súvislých päť dní voľna.

ŠTÁTNE SVIATKY 
V ROKU 2014:

* 1. január − deň vzniku
Slovenskej republiky  
*  5. júl − Sviatok svätého Cyrila
a Metoda ( sobota ) 

* 29. august − Výročie SNP (pia−
tok) 
* 1. september − deň Ústavy
Slovenskej republiky (ponde−
lok) 
* 17. november − Deň boja za slo−
bodu a demokraciu (pondelok) 

DNI PRACOVNÉHO 
POKOJA V ROKU 2014:

6. január − Zjavenie Pána − Traja
králi (pondelok) 
18. apríl Veľký piatok 
21. apríl − Veľkonočný pondelok  
1. máj − Sviatok práce (štvrtok)  
8. máj  − Deň víťazstva nad fašiz−
mom 
15. september − Sedembolestná
Panna Mária (pondelok) 
1. november − Sviatok všetkých
svätých (sobota) 
24. december − Štedrý deň (stre−
da) 
25. december − prvý sviatok via−
nočný (štvrtok) 
26. december − druhý sviatok vi−
anočný (piatok) 

Dobrá správa pre zamestnaných 
Poznáte ten paradox: Kto nemá prácu, túži po zamestnaní. Kto je za−
mestnaný, túži po voľných dňoch. A hoci sme sa (predpokladám, že
mnohí zamestnaní) len pred pár dňami vrátili z vianočných sviat−
kov, máme pre vás všetkých dobrú správu. V roku 2014 bude rozlo−
ženie štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja (spolu 15) veľmi
priaznivé a len dva z nich vychádzajú na víkend.

Pozn. red. K mnohým zmenám sa budeme na stránkach Pokroku pri−
bežne vracať a budeme radi, ak nám napíšete, čo by ste ešte kon−
krétne chceli vedieť o zmenách, resp. aké konkrétne skúsenosti s ni−
mi už máte. Píšte nám na adresu: noviny.pokrok@stonline.sk 

(Dokončenie zo str. 6)
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Správne naladení a s obchod−
ným duchom po boku sme v
stredu 4. decembra 2013 otvorili
už 3. ročník  Mikulášskych tr−
hov na škole. Je to jedna z akti−
vít, ktorú organizujú študenti v

rámci voliteľného predmetu
Podnikanie v cestovnom ruchu.
V spoločenskej miestnosti pri−
pravili stánky, rozložili vlastno−
ručne pripravené vianočné dob−
roty, nápoje, dekorácie a svoj

priestor dostali aj ochotní reme−
selníci z blízkeho okolia, ktorí
nám predviedli svoju zručnosť a
naučili nás pliesť zvončeky i ko−
šíky z tŕstia. Atmosféra prichád−
zajúcich Vianoc nás všetkých
príjemne naladila:  rozvoniava−
la škorica, vanilka, čerstvé me−
dovníky, domáce koláčiky i čer−
stvo pečené oblátky, či študent−
ský punč.
Svoje čestné miesto mal aj ten−

to rok stánok Unicef. Výťažok z
predaja študentského punču a
popcornu Unicef a časť zisku z

celého podujatia sme v rámci
projektu Školy pre Afriku
Unicef venovali na pomoc de−
ťom a školám v afrických kraji−
nách, kde vzdelanie ešte ani
dnes nie je taká samozrejmosť
ako u nás. Tešíme sa, že sa nám
opäť podarilo urobiť radosť se−
be, svojmu okoliu, a aj nezná−
mym deťom...To je to správne
čaro VIANOC.

Mgr. MIROSLAVA ČOPOVÁ,
Gymnázium AHŠ, V. Krtíš

Gymnaziálne MIKULÁŠSKE TRHY 
s charitatívnym podtónom

Predvianočná nálada vládla na Gymnáziu A. H. Škultétyho od za−
čiatku decembra a dotvárala ju príjemná tvorivá atmosféra. Štu−
denti všetkých ročníkov niekoľko dní vopred starostlivo pripravo−
vali rôzne výrobky a dobroty. Niektorí prejavili úplnú samostat−
nosť, iným pomohli kamaráti, rodičia  i starí rodičia. 

Na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši pripravili 3.ročník  Mikulášskych trhov na škole.  Je to jedna z aktivít,
ktorú organizujú študenti v rámci voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu

V spoločenskej miestnosti pripravili stánky, rozložili vlastnoručne pripravené vianočné dobroty, nápoje, dekorácie a priestor
dostali aj ochotní remeselníci z blízkeho okolia
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Výbor SZZP v Hrušove na
Mikuláša 6. 12. pripravil hru−
šovské páračky v klube dôchod−
cov. Dávno pred samotným za−
čiatkom sa do klubu začali
schádzať hrušovské ženičky vy−
obliekané v pekných hrušov−
ských krojoch. V klube ich pri−
vítala predsedníčka MO SZZP
Anna Fašangová, pousádzala
ich a potom sa už mohli pustiť
do "piplavej" roboty. Pri vese−
lých pesničkách i rozprávaní im
robota išla pekne od ruky a
zvlášť, keď ich prišli pozrieť aj
chlapi s muzikou. Ženám pekne
zaspievali, zahrali a aj si u nich
posadali a zabávali ich, zatiaľ čo
si porozdávali "čertové obrázky"

− karty. Pri kartách si chlapi, ale
samozrejme že aj ženy, pochut−
návali na tradičnej hrušovskej
štrúdli, ludaške či iných domá−
cich dobrotách. 

Robota išla ženám pekne od
ruky a páperia pekne pribúda−
lo. Ženičky však perie nepárali
pre seba, ale darovali ho deťom
až do ďalekého Nemecka. Celý,
pekne ušitý vankúš, čiže červe−
nú hrušovskú hlavničku, červe−
nú, aby sa snívali iba pekné
sníčky, venovali Hrušovčanky
do Detského domova v nemec−
kom Harkerode. Za prítomnosti
starostu obce Ing. Pavla
Bendíka a sociálnej pracovníč−
ky Mgr. Moniky Bakša, si tento
pekný darček zo Slovenska z
rúk A. Fašangovej  prevzal ma−
jiteľ a riaditeľ detského domova
Fricke Torsten s priateľkou
Lenkou Trajteľovou. Tlmočiť
pomáhal Ing. Marek Nikel, kto−
rý prakticky aj sprostredkoval
spoluprácu medzi Obcou
Hrušov a Detským domovom v
Harkerode.   
Ženičky v klube dôchodcov v

Hrušove hrial dobrý pocit, že
hlavnica z tradičných páračiek
poteší deti aj v nemeckej obci v
kraji Sasko − Anhaltsko. Za ten−
to ich ušľachtilý počin sa im do−
stalo odmeny už v ten večer, veď
ako by to bolo, keby na
Mikuláša ostali bez darčeka?
Mikuláš na nich veru nezabu−
dol a priniesol im pekné balíč−
ky.

Po skončení veselého párania
sa všetkým, ktorí prišli do klubu
dôchodcov i tým, čo pomáhali
pripraviť toto stretnutie, poďa−
kovala A. Fašangová, ktorá sa
teší už na ďalšie stretnutia v
klube i na posedenie s jubilant−
mi, ktoré pripravujú počas via−
nočných sviatkov.                          

ANNA FAŠANGOVÁ

Perie z hrušovských 
páračiek zaletelo do Nemecka
K zimným mesiacom na Slovensku v minulosti neodmysliteľne patrili aj páračky. Ženičky z dediny sa
zišli u niektorej z nich a párali perie. To sa potom rôzne využívalo. Či už do vankúšov, alebo perín a
podobne. Počas spoločného posedenia sa prebrali rôzne novinkly z obce i okolia a rozprávali sa zaují−
mavé príbehy, rozprávky i legendy. Zašlú slávu dedinských páračiek sa rozhodli obnoviť v Hrušove. A
podujala sa na to Miestna organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (MO SZZP). 

Perina plná prachového peria
bola oddávna súčasťou života
človeka a každé dievča bolo ra−
do, pokiaľ sa mohlo pochváliť
svojím budúcim venom, i peri−
nou. Napárať perie do veľkej pe−
riny však nebolo jednoduchou
a rýchlou záležitosťou.
Hospodárka po celé leto usilov−
ne zbierala a ukladala každé pi−
erko a usilovne šklbala či oškl−
bávala husi, aby mala na jesen−
né páračky dostatok peria.  Keď
skončila práca na poliach a na−
stali dlhšie jesenné večery, zná−
šala sa vždy časť uchovaného
peria z komory či povaly do iz−
by, kde sa zišli ženy a dievky, či

už príbuzenského vzťahu alebo
susedky. Do izby priniesli len
toľko peria, koľko ho mohli za
večer zvládnuť. Pokiaľ by neja−
ké perie zostalo do druhého
dňa nenapárané, znamenalo by
to, že by sa hospodárke nevyda−
rili malé húsatá. Perie, ktoré zo−
stalo, sa nesmelo hádzať do pe−
ce, pretože by boli husi chudé.
Nesmelo sa ani hádzať za dvere,
lebo by sa husi nedržali doma.
Páperie sa dávalo na jednu hro−
madu, aby sa húsatá držali po−
hromade. Ženu, ktorá by prek−
ročila páperie by začali bolieť
zuby a bolieť hlava. O perie sa
postarali chudobnejší ľudia,

ktorí si nimi plnili vankúše pre
seba. Ak náhodou prišiel niekto
do miestnosti, kde sa páralo pe−
rie, musel niekoľko pierok po−
párať, aby mal šťastie pri chove
husí. Rovnako tak mal urobiť
každý muž. Popárané perie sa
nesmelo vyčistiť skôr, než bolo
všetko perie popárané, pretože
by vraj v ten okamih zostali
všetky husi chromé. Páralo sa
každý deň okrem soboty.
Páranie v sobotu neveštilo nič
dobré. Išlo o povery týkajúce sa
chovu husí, ale taktiež by sa pri
sobotňajšom páraní peria roz−
množilo mnoho múch v izbe. 

Pri práci si ženy rozprávali

rozprávky, povesti, rôzne prího−
dy a hádanky, aby práca lepšie
ubehla. Žene, ktorej posledný
večer počas párania peria zo−
stalo posledné pierko v ruke,
nazývali pápernica. Toto ozna−
čenie jej obyčajne zostalo až do
ďalšieho párania. Súčasťou bola
malá hostina, ktorú hospodár−
ka vystrojila ako poďakovanie
za odvedenú prácu. V niekto−
rých oblastiach museli byť pá−
račky ukončené do sviatku
svätého Martina, pretože po
tomto dni nasledovala ďalšia
práca − pradenie (priadky). V
oblastiach, kde sa nepriadlo, sa
konali páračky do vyprázdne−
nia zásob, hoci aj počas celej zi−
my.

−Red−

Možno už nie každý vie, čo sú to vlastne páračky. Na vysvetlenie pre mladšie
ročníky, alebo aj pre všetkých, čo páračky nepoznajú uvádzame − 

Pre mladšie 
ročníky Páranie peria − páračky

Ženičky pri páračkách. Pri hudbe a hrušovských pesničkách 
išli páračky pekne od ruky 

Hrušovskú hlavničku odovzdala riaditeľovi domova F. Torstenovi
A. Fašangová za asistencie Mgr. M. Bakša 
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Stalo sa to v jeden večer, mendík sa prá−
ve pasoval s motúzom zvona pri jeho no−
hách, ja som varila v ku−
chyni, lebo odkedy umrela
chudinka pani domu, hoci
som bola iba slúžka, pred−
sa som zastávala úlohu
gazdinej, ja som rozhodo−
vala vo všetkom. Hrdlo
starého kantora by spotre−
bovalo aj Dáriusov po−
klad.

Plátala som chudobu,
ako sa dalo. Nenechala
som starého zahynúť hladom
(kiežby som ho nechala hoci stokrát), aj
chlapec, aj jeho malá sestrička mali ri−
adny obed aj večeru každý deň. Pre diev−
čatko som aj šatočky zaobstarala.

Vedela som ja zavoňať určité veci.
Poplatky, ktoré doniesli dedinčania, keď
kantor nebol doma, alebo spal, som zata−
jila pred ním, v ľajsti som vyhľadala me−
no platiaceho, spravila som za ním krí−
žik, čo znamenalo, že už platil. Hej, pred−
sa je len dobre, že som sa ako malé diev−
ča naučila čítať a písať. Z týchto utaje−
ných omrviniek sme živorili, o čom kantor
vedel, to všetko prepil. 

Kantorov syn Lacko práve dovŕšil dvad−
sať rokov, mal by byť odvedený, no ako je−
diný syn starého otca neprichádzal do ú−
vahy.

Bol to pekný chlapec, aspoň mne sa ve−
ľmi páčil so svojimi nevinnými modrými
očami, milým úsmevom. Aj slová mal také
vľúdne ako čistý med, hlavne voči mne,
možno som sa mu aj páčila, hoci mi nikdy
neuštipol líca ako iní mládenci, no pa−
mätám , že neraz zabudol na mne svoj po−
hľad, potom sa zapýril ako slečinka, keď
som aj ja pozrela naňho. Hej veru, robila
som to veľmi často.

V ten večer, o ktorom je reč, ani on ne−
bol doma, deti pleli priesady v záhrade
pána velebného pod jeho dozorom, lebo on
bol ako preceptor pri svojom otcovi.
Velebný pán ho občas zdržal na večeru,
ktorá pozostávala z krajca chleba a hrn−
čeka mlieka. 

Vravím, v dome som bola celkom sama,
lebo kantor driemal v izbe, keď sa otvori−
li kuchynské dvere a vošiel Ján Šafran.
Ešte aj dnes mám pred očami smutnú
tvár tohoto pána, akoby mi stále znel v u−
šiach jeho chvejúci sa hlas.

− Erži, dievka moja, doma je pán kan−
tor? 

− Doma je, strýčko, ale spí.
− Zobuď ho, Erži moja, vo veľkej veci po−

vedal takým slávnostným hlasom, že som
celá zbledla, vošla som a pomykala kan−
torov žltý kabát.

− Hop! Čo sa stalo?
− Jánoš Šafran je tu, hľadá vašu milosť.

− Viem, viem, − zabručal rozospatý, − pri−
šiel sa dojednať na chlapca, nedám ho
pod štyristo... nedám, nedám. Ja potrebu−
jem veľa peňazí....
S údivom, avšak so zlou predtuchou som
hľadela naňho, no z týchto rečí som ničo−
mu nerozumela. 

− Pozvi ďalej pána Šafrana, − prikázal
mrzuto, − a ty, dievča, choď na dvor, lebo
chceme byť sami. 
Práve sa ozval večerný zvon. Pozrela som
sa na starého kantora. 
Zbožne sa prežehnal.

Dlho sa zhovárali, pomaly, šeptom,
iba kde tu som zachytila slovko−dve,
lebo som nevyšla na dvor, ale načú−
vala pri dverách.
Vedela som to, cítila, že medzi dvoma
chlapmi sa odohráva voľačo strašné.
Na chrbte som mala zimomriavky,
tuho som sa pritisla do uhla, rukami
sa držala studeného kovania na dve−

rách, zuby mi drkotali, srdce stislo.
Počula som, ako mi tlčie a kedy−te−
dy utrúsenú vetu:

− Lebo ľúbim toho chlapca, − za−
chytila som chrapľavý kantorov
hlas.

− Dobrý chlapec, veľmi dobrý
chlapec.

− Dobre, ale tristo forintov je veľa
peňazí v dnešnom svete.
Celý život treba nato, aby sme toľko
naškrabali.

− Veď aj ja s ním dávam toľko celý život.
− Iba osem rokov, pán kantor. 
− Ale čo, ak sa viac nevráti, hehehe. −

Rozumný človek musí so všetkým rátať,
gazda Šafran. Napokon si uvedomte, že
lacnejšieho mládenca nikde nedostanete
namiesto svojho syna. 

− Ktovie, možno by som dostal...
− A kde? Povedzte kde? Na celom okolí

nie je chlapca napredaj. 
Už som začínala chápať túto odpornú do−
hodu. Starý Šafran namiesto svojho odve−
deného syna chce kúpiť nášho Lacka. Ó,
že aj toto povolí zákon? Božemôj, božemôj,
aké srdce má ten kráľ!
Zatmelo sa mi pred očami, v hlave mi hu−
čalo, nič viac som nepočula iba kvapka−
nie vody z kade s lúhom − čľup, čľup, čľup.
Teraz to bolo také strašidelné!
Starý kantor otvoril dvere a zakričal −
Erži, poď, zažni sviečku!
Vliekla som sa dnu, zapálila sviečku.
Zrkadlo na stene odrážalo moju bledú,
znepokojenú tvár, no ani si ma nevšíma−
li. 

− Teda takto sa, dohodneme − Šafran vy−
bral peňaženku a vytiahol z nej desaťfo−
rintovku.

− Tu je záloha, − povedal ticho, − ďalšie
potom...

− Áno, tak je to správne − prosím pekne.
Erži, dievka moja, choď s touto veľkou
bankovkou k Židovi po víno. Vypijeme si
oldomáš. Pravda? 
Pálil mi ruku ten pekelný peniaz, no po−

slúchla som, priniesla som, priniesla ví−
no. Hneď sa doň pustili: starý povedal
prípitok na pána Šafrana, nadával na
otcov, ktorí nemilujú svojich synov a po−
chvalne vyzdvihol gazdu Šafrana, ktorý
aj obeť prinesie otcovskej láske.

Potom pripil na seba samého: − Nech
Boh živí muža chudinky mojej nebožkej
ženy!
Toto často hovorieva pán kantor a vždy
sa vtedy zasmeje. Aj mňa ponúkli pohá−
rom vína. Kantor mi ho doniesol so ku−
chyne, na ja som len plakala a víno som
vyliala do kade s lúhom. Radšej by som
zomrela od smädu, ako vypiť z neho čo
len dúšok.

Aj Laci došiel od farára.
− Čo ti je, Eržika, prečo plačeš? − pýtal sa

milo.
− Ani sa nepýtajte, − vravím smutne.
− Otecko je doma? Kto je u nás? 
− Starý Šafran, − prevravela som tlme−

ným, chvejúcim sa hlasom.
− Čo robia?

Mala som chuť vykríknuť? "
Bezbožnosť páchajú. Práve začali, aby
vypili teba."

No nie, nepovedala som nič.
To je moja jediná vina. Keby
som bola vtedy prehovorila,
možno by bol chlapec ušiel a
nebol by sa viac ukázal pred
otcom. Ale takto... Vopred
som mohla vedieť, že starý
satan ho prehovorí. Veď bol
taký pokojný, poslušný.
Na štvrtý deň narukoval na−
miesto mladého Šafrana.
Starý kantor dostal tie tri

stovky. Desať forintov dal z
nich Lackovi na cestu, ostatné nechal pre
seba.
Nemala som viac pokoja v tom dome. U
kantora sa mulatovalo, jedlo, pilo. Jedli
chudáka Laciho. 
Dojedli z neho aj posledný kúštik. Keď
som niesla k Židovi rozmeniť posledný fo−
rint, Kováčovci dostali list od syna, v kto−
rom napísal, že jedna guľka odniesla
Laciho na druhý svet tam pri Solferíne.
Starý kantor sa prežehnal a dlho tíško
vzlykal. 
Potom skuvíňajúc vyšiel na dvor:

− Boh je nespravodlivý! Už ani on nie je
spravodlivý. Od takých berie deti, ktorí
ich milujú. Vezme, do cudzej zeme, ženie
na jatky...Och, ťažký osud má citlivý otec!
Ťažký, ťažký!
Lackova malá sestrička, svetlovlasé dieťa
s anjelskou tváričkou, sedela na lavičke s
vystretými nožičkami, vzlykala.

− Kto ma teraz opatrí, kto bude mojou
pýchou? − reval kantor.
Oči mu zablúdili na dieťa. 

− Ty budeš, ty budeš ... len keby si bola
trošíčku väčšia, anjelik môj drahý!
Podišiel k nej, pritisol na srdce, pobozkal
pekné ľanové vlásky. 

− Odteraz celá moja otcovská láska je
iba tvoja.
Dievčatko spáva so mnou, v mojej posteli.
Celú noc som premýšľala o tom, či nemám
zahrdúsiť, chúďatko?
No nebolo vo mne toľko kresťanskej sily a
odvahy.  

Kálman Mikszáth 
− preklad Eva Šoóšová  

Kantorov 
syn

Rozpráva 
slúžka

Erži
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l Čo pre Vás Pokrok, ako okres−
ný týždenník znamená? 
− Pokrok je pre mňa, ako obyva−

teľa okresu, zdrojom informácií o
dianí v okrese. Dozviem sa z neho
veľa o udalostiach uplynulých
dní v jednotlivých častiach okre−
su. 

l Aké máte s Pokrokom skúse−
nosti, pomohol Vám niekedy v
propagácii vašej práce? 
− Obyvatelia okresného mesta, ale
aj okresu ma poznajú ako živ−
nostníka, ktorý sa viac ako dvad−
sať rokov zaoberá nehnuteľnos−
ťami a prostredníctvom Pokroku
inzerujem ponúkané nehnute−
ľnosti. Okrem toho ma však po−
znajú ako stolnotenisového roz−
hodcu, ktorý precestoval takmer
celú Európu a so svojimi zážitka−
mi sa rád podelil s čitateľmi. V o−
statnej dobe som však pre závisť
niektorých ľudí radšej nenapísal
nič. 

lV čom vidíte opodstatnenosť je−
ho vychádzania ako informačné−
ho nosiča pre občanov okresu
Veľký Krtíš? 
− Pokrok má veľký význam v in−

formovaní obyvateľom okresu o
spoločenskom, politickom a kul−
túrnom dianí v okrese. Ostatné
médiá nás informujú viac−menej
v globálnej miere, ale to, že sa ni−
ekde v našom okrese udialo, sa
nedozviete nikde inde, len v na−
šom Pokroku. 

l Či si spomínate na svoj prvý
kontakt s Pokrokom − či už ako či−
tateľa alebo prispievateľa (napr.
kedy ste Pokrok prvý raz čítali?),
prípadne či ste s Pokrokom zaži−
li niečo mimoriadne veselé, smut−
né alebo nezvyčajné? 
− K môjmu prvému kontaktu do−
šlo hneď pri jeho vzniku. Bol som
mladý človek a tak som sa stal aj
jedným z prispievateľov. Prvé mo−
je články boli o práci, neskôr o
stolnom tenise v okrese, v kraji,
pridal som niekoľko prác iného
zamerania a v neposlednom rade
to boli príbehy z ciest po zahrani−
čí, kde som, ako som už uviedol,

bol som nominovaný ako rozhod−
ca stolného tenisu. Bez nejakej sa−
mochvály, zrejme patrím medzi
najstarších čitateľov Pokroku.  

lAk ste sa niekedy zapojili do na−
šich súťaží, či ste niekedy niečo aj
vyhrali? 
− Súťaže tohto typu, ktoré v

Pokroku prebiehajú, nepatria
medzi moje vyhľadávané a preto
sa ich nezúčastňujem. Ale fandím
každému, kto sa do nich púšťa.

l Čo Vám v Pokroku chýba, o
čom alebo o kom by ste si radi
prečítali? 
− Nie som prieberčivý. Ak si

chcem prečítať nejaký článok,
rád siahnem aj po inej tlači, prí−
padne knihe. Navyše mám k dis−
pozícii internet, ktorý ma infor−
muje o všetkom, na čo si len
zmyslím.

lČo by ste chceli zaželať 40 roč−

nému týždenníku POKROK?  
− Štyridsať rokov v živote človeka
je už čas, kedy by mal dosiahnuť
vrcholu či už vo vzdelaní, v rodi−
ne, v zamestnaní, ale aj v iných
sférach svojho života. V prípade
Pokroku je to obdobie, za ktoré sa
časopis vyprofiloval do dnešnej
podoby. K tomuto úspechu mu do−
pomohli vedomosti, schopnosti a
vynaliezavosť celej redakcie. A
tak by som chcel Pokroku k jeho
krásnemu jubileu zaželať veľa
dobrých nápadov, veľa dobrých
námetov, čo najatraktívnejších
hostí, nadhľad nad turbulent−
ným dianím v našom malom štá−
te, zdravia všetkým pracovníkom
redakcie a v neposlednom rade aj
čo najviac záujemcov o váš časo−
pis.

Z domácich udalostí to bolo po−
kračovanie putovania po
Gemeri a Malohonte, kde som s
priateľmi v troch expedíciách
absolvoval návštevu 45 obcí a ich
pamiatok. Navyše nám ešte ostal
čas aj na podobnú návštevu 10
obcí s významnými historickými
pamiatkami, nachádzajúcimi sa
okolo Zvolena a Banskej
Bystrice. Z ciest za zahraničný−

mi Slovákmi to bola jarná cesta
do Zakarpatskej Ukrajiny
(Mukačevo, Užhorod, Svaľava) a
viacnásobná letná a jesenná ces−
ta za Slovákmi v Peštianskej a
Komárňansko − ostrihomskej žu−
pe v Maďarsku. V Peštianskej
župe to boli obce Veľká Tarča,
Maglód, Bíň, Pilíš, Alberti, Irša,
Tapiovský Svätý Martin. Veľká
časť pôvodných obyvateľov  v
týchto obciach má korene práve
v obciach Novohradu a Hontu.
Milú udalosť s rodáckym  príbe−
hom som zažil pri návšteve ba−
níckeho mesta Orosláň v
Komárňansko−ostrihomskej žu−
pe. Z tohto mesta  značná časť

Slovákov v roku 1947 repatrio−
vala do starej vlasti a najviac z
nich sa usadila v Dvoroch nad
Žitavou (okres Nové Zámky).
Medzi nimi bola aj Hanzlíkova
rodina. Otec rodiny si však čos−
koro ako baník našiel prácu v
novootvorených uhoľných bani−
ach v Pôtri. Keďže vtedy ešte ne−
bolo vybudované banícke sídlis−
ko vo Veľkom Krtíši, prichádzaj−
úce rodiny baníkov si často hľa−
dali podnájmy v okolí baní.
Hanzlíkovci našli prechodné u−
bytovanie v Horných Strhároch.
Zaujímavé v tomto príbehu je to,
že kým prvá dcéra Hanzlíkovcov
sa narodila v Dvoroch nad Žita−

vou, druhá dcéra už v Horných
Strhároch a syn v Pôtri. Prvá
dcéra Alžbeta Hanzlíková počas
svadby u príbuzných v Dvoroch
nad Žitavou padla do oka prí−
tomnému hosťovi s priezviskom
Szabó z Orosláňu a po vydaji za
neho, odišla s ním, do rodiska
svojich rodičov. Dodnes tam v
meste s rodinou žije a dlhý čas
stojí na čele Slovenskej samos−
právy mesta Orosláň. Tam na
tohtoročnom Slovenskom dni mi
Betka vyrozprávala aj uvedený
príbeh svojej rodiny, ktorej o−
statná časť rodiny žije na
Slovensku. Začiatky jej  presídle−
nia, narodenia detí a práce otca,
sa vzťahujú práve na okres
Veľký Krtíš. V odpovedi na túto
otázku si čitateľ môže nájsť moje
reportáže z uvedených ciest na
www.oslovma.hu

−rh−

Anketa k 40. výročiu vzniku 
okresných novín POKROK
Vážení čitatelia, budeme radi, ak nám aj vy odpoviete na nasledovné anketové otázky a
napíšete nám svoje skúsenosti s Pokrokom − veselé, vážne, príjemné ale aj nepríjemné. Všetky vaše odpovede budeme
radi v priebehu roka uverejníme. Samozrejme aj kritické, ale neanonymné, to preto aby sme sa mohli do budúcnosti po−
učiť a váš okresný týždenník skvalitniť a aby sme mohli prinášať také informácie, ktoré sú pre vás nielen zaujímavé ale
aj potrebné a užitočné. Na záver roka vyžrebujeme jedného z vás, ktorý získa 40 euro.  − VAŠA REDAKCIA POKROK − 

o 40 eur

Nášho dlhoročného dopisovateľa, publicistu a spisovateľa Ing. Jána Jančovica sme
sa spýtali, čo sa mu v roku 2013 podarilo uskutočniť z jeho zámerov.  

Zaujímaví ľudia s ešte 
zaujímavejšími osudmi  

Ing. Milan Chamula, majiteľ realitnej kancelárie MICHA 
a medzinárodný stolnotenisový rozhodca: 

Niektoré informácie sa dozviem
len z nášho POKROKU

Ing. Ján Jančovic

Ing. Milan Chamula
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Rok 2014 bude najmä o
impulzoch a poznani−
ach. Vôbec prvýkrát v ži−
vote vás začne lákať
mystika ako taká a vďa−
ka nej vám v srdci za−
vládne pokoj. Upnete sa
na myšlienky a hviezdy
a zrazu doteraz tak ve−
ľké problémy, už nebudú

také hrozné a pomoc nenájdete len pre se−
ba, ale veľmi dobre poradíte aj druhým. V
prvej polovici roka zaberiete na plné ob−
rátky a hoci už toho bude chvíľami až
príliš, skúste vytrvať, pretože už v júli prí−
de sladká odmena. Čaká vás aj jedno ve−
ľké poznanie z kruhu rodiny a možno ne−
bude príjemné, ale ak zachováte chladnú
hlavu, uvidíte riešenie. Nezatracujte nie−
koho len preto, že pochybil, obzvlášť, ak
toho úprimne ľutuje. Do dedičských ko−
naní sa však tento rok určite nepúšťajte,
v tomto smere je ešte potrebný nejak čas
nechať veci dozrieť. Aj v zdraví sa dočká−
te noviniek, prvé problémy nastanú hneď
po jari, ale z diagnózy lekára nemusíte
robiť koniec sveta. Berte to ako upozorne−
nie a ponaučenie, že vaše zdravie si zasl−
úži vašu každodennú po−
zornosť.

Rok 2014 bude o vašom
spoločenskom živote, kto−
rý naberie na obrátkach
najmä v druhej polovici a
za tým všetkým sa vlastne
skrýva vaša rastúca túž−
ba po slobode. Je dôležité
si to uvedomiť, lebo inak
vám hrozí niekoľko prešľapov, ktoré vás
budú neskutočne mrzieť. Na začiatku ro−
ka vás prepadne menšia depresia a skĺz−
nete do obdobia sebaľútosti a neustále tá−
pania po odpovedi na otázku prečo.
Riešením by mohla byť práca, ak sa na
ňu upnete a zaberiete, vysnívaný úspech
a uznanie už niekedy v máji, vám dvihne
náladu a dodá novú pozitívnu energiu. To
je presne ten zlom, ktorý vás otočí a vy si zač−
nete užívať. Leto bude plné dobrodružstiev a
nových známostí, no ak si dovolíte príliš u−
lietnuť, tak si zarobíte nielen na pekný pro−
blém v citovej oblasti, ale zanedbáte svoju
rodinu a starých priateľov, čo bude mať za
následok ochladenie vzájomných vzťahov.
Hviezdy vám v tomto roku nedoprajú vo fi−
nanciách, preto sa úplne vyhnite investíci−
ám aj náročným obchodným transakciám.
Vaše zdravie neohrozia žiadne ochorenia,
ale uškodíte si závislosťami. Ak nezapra−
cujete na svojej pevnej vôli, prepadnete
viacerým neduhom. 

Pripravte sa na rok, kto−
rý vo vás prebudí doteraz
nepoznané schopnosti a
názory. Záležitosti, ktoré
sa vám zdali jednoduché
a isté, zrazu nadobudnú
celkom iný rozmer a ich
riešenie vás posunie mí−
ľovými krokmi vpred.
Prejdete pozitívnou vnú−

tornou zmenou a svoje okolie možno viac−
krát prekvapíte. Konečne si však budete
vedieť vyselektovať úprimných priateľov
od falošných neprajníkov a tých druhých
bez mihnutia oka zatratíte. Vďaka tomu
ušetríte množstvo energie. Ako celok bude
rok 2014 pre vás mimoriadne priaznivý, v
júni a júli dosiahnete vrchol úspechov a
zvyšné mesiace s prehľadom dotiahnete
všetky svoje projekty do dokonalosti.
Pozor by ste si však mali dať na svoje
zdravie, najmä v prvej polovici roka vás
zrejme potrápi žalúdok. Preto by ste mali
čo najskôr prehodnotiť svoje stravovacie
návyky a všetkým podobným problémom
predchádzať ešte skôr, než vzniknú. 

Rok 2014 bude pre vás
rokom zmien. Niečo z
vášho života sa konečne
vyrieši a niečo nadobro
skončí. Vôbec sa toho
však nemusíte báť − nao−
pak, všetko čo vás dote−
raz na srdci ťažilo a čo
vám nedalo spávať, zmizne. Otvoria sa
vám nové možnosti a vy zrazu môžete si−
ahnuť na sny, ktoré ste si pôvodne naplá−
novali až o niekoľko rokov. Pamätajte
však, všetko s mierou. To, že sa vám zač−
ne dariť ešte neznamená, že sa máte do
všetkého pustiť po hlave a bez rozumu.
Ideálne bude ak prvú polovicu roka bu−
dete plánovať a doťahovať detaily a dru−
hú venujete realizácii. Hoci je tvrdohla−
vosť vašim poznávacím znamením, na−
stal čas, aby ste sa naučili krotiť svoje
vášne. Vyhnete sa tak tvrdým pádom na
dno. V tomto období je pre váš kľúčová
najmä vnútorná premena, kedy začnete
ľuďom naokolo viac veriť a prestanete sa
báť lásky a priateľstva. Nech už vás po−
sledné roky strašilo čokoľvek, aj vy si za−
slúžite šťastie a oporu v ľuďoch, ktorí vás
bezmedzne milujú a podporujú.
Nezabudnite však, že na vzťahoch je po−
trebné pracovať a to čo dostanete, by ste
mali vedieť vrátiť aj späť. Ak existujú eš−
te otázky, na ktoré by ste chceli vedieť od−
poveď, tak rok 2014 im dá jasný zmysel a
obrovský význam. 

Nasledujúci rok môžete
vnímať ako novú príleži−
tosť dokončiť všetky sny,
ktorých ste sa kedysi
vzdali. Nikdy nie je ne−
skoro a vás v tomto ob−
dobí prekvapí hneď nie−
koľko vecí, ale aj ľudí
naraz. Nebojte sa nahlas

priznať svoje omyly, ste predsa len človek
a aby ste mohli začať znova, musíte to u−
robiť s čistým štítom. Neuvážené kroky z
minulosti nech sú vám ponaučením a
rovnako sa nezabudnite spoľahnúť na
pomoc tých, ktorým dôverujete. Prvý pol−
rok sa bude niesť v znamení pokušenia,
ako v práci tak i v súkromí a dokonca aj
v otázke financií a je len na vás, kam až
si dovolíte zájsť. V medziľudských vzťa−
hoch sa tento rok budete musieť naučiť
načúvať potrebám iných a prehodnotiť
niektoré svoje zásady. Nerozhodujte sa
však príliš rýchlo, impulzívnosť by sa
vám nevyplatila. Lepšie je dopriať si čas,
nech veci vidíte jasnejšie, preto všetky zá−
sadné zmeny v živote presuňte až na dru−
hý polrok. Pozor si dajte aj na neprajní−
kov, ktorých máte vo svojom okolí ešte
stále dosť. Ak niekomu naozaj nedôveru−
jete, tak si ho pokojne vyskúšajte a pre−
verte, na koľko stojí na vašej strane. 

Rok 2014 sa dá vo vašom
prípade považovať za
mimoriadne priaznivý.
Všetky rozrobené projek−
ty či plány dokončíte v
predstihu a nadviažete
spoluprácu i priateľstvá
nielen dlhodobého cha−
rakteru, ale aj so silnou
citovou väzbou. V tomto roku by ste mali
obzvlášť počúvať svoj inštinkt, radí lepšie
než kedykoľvek predtým. Netrápte sa pre
zdravie, tam bude všetko v najlepšom po−
riadku, pokojne sa zamerajte viac na ka−
riérny a osobný rast, najlepšie hneď v pr−
vej polovici roka. Práve v júni sa totiž u−
zavrie pomyselný kruh, ktorý udá jasný
smer vášmu životu. Nebojte sa prijať všet−
ko, čo vám hviezdy podsunú, nebude toho
málo. Tešte sa zo šťastia a prijmite aj sm−
útok  s pokorou, všetko má predsa svoj vý−
znam. V druhej polovici roka by ste sa
mali vyhnúť mudrovaniu do vzťahov dru−
hých, nemuselo by sa vám to vyplatiť, pre−
to poraďte len vtedy, ak vás vyslovene po−
žiadajú. 

Rok 2014 je ako stvorený pre zmeny. Všetko čo ste nestihli urobiť v roku 2013, celkom určite urobte tento rok. Keďže ide o veľmi priaz−
nivý rok pre akékoľvek prevraty a novinky. Bude to rok plný zvratov ako sú napr: zmeny v práci alebo dokonca nové zamestnanie celko−
vo, sťahovanie, zmena životného štýlu alebo osôb, ktoré významne ovplyvňujú váš život či nájdenie "ideálneho" partnera. Horoskop 2014
vám napovie, ale či sa bude jednať o zmeny dobré alebo zlé rozhodnete vy sami! Pokúste sa meniacemu sa prostrediu nebrániť a získať z
neho čo najviac pozitívneho, pretože budete potrebovať veľa energie a úsilia na tento ROK ZMIEN. Navyše práve prevrat vo vašom živo−
te bude zdrojom všetkej, predovšetkým pozitívnej, energie. Otvorte svoju myseľ novým a nevšedným zážitkom, pretože práve tieto zážit−
ky vás odtrhnú od každodenného stereotypu a doprajú vám novú chuť do života. Pokúste sa zbaviť "závažia", ktoré brzdí váš osobný roz−
voj. Doprajte si možnosť slobodne sa nadýchnuť a všetkým vo vašom okolí ukázať, čo vo vás skutočne je! Niektorí ľudia z vášho okolia vás
možno nepochopia, alebo nebudú chcieť zotrvávať vo vašej spoločnosti. Avšak nerobte si s tým veľké starosti, pretože možno práve TÍTO
ľudia sú vaším závažím a brzdia váš rozvoj. Ľudia prichádzajú a odchádzajú, preto venujte veľkú pozornosť novým tváram alebo tváram,
ktorým ste predtým pozornosť nevenovali a možno budete veľmi prekvapení, kde až sa vďaka tomuto "inému" okoliu dostanete. Preto ne−
dovoľte, aby vaše okolie "udusilo" váš vlastný potenciál.

HOROSKOP NA ROK 2014
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V roku 2014 zažijete nie−
koľko zmien, ako v osob−
nom živote, tak aj pra−
covnom a dokonca je
dosť pravdepodobné, že v
druhej polovici roka sa
pustíte do prestavby svo−
jej domácnosti. Aj sami
vnútorne už dlhšiu dobu
pociťujete stagnáciu a

najbližšie obdobie vám naozaj otvorí no−
vé možnosti. Veci, ktoré milujete, konečne
prinesú spätnú väzbu a vy si môžete do−
voliť sústrediť sa len na to, čo je pre vás
naozaj dôležité. Marec prinesie prvé ovo−
cie vašej námahy a už v júni sa budete cí−
tiť ako víťaz. Zvyšok roka sa potom pone−
sie v znamení dobrej nálady a množstva
energie, vďaka čomu sa práve pustíte do
všetkých zmien a reorganizácií. Nebojte
sa počúvať svoj inštinkt, určite vám na−
povie lepšie ako hociktorý samozvaný
radca. Pozor by ste si mali dať na príliš−
ný sentiment, ktorý vás ohrozuje. V part−
nerskom živote sa dočkáte posilnenia pu−
ta, ale môže sa objaviť aj menšia zrada.
Ako sa s ňou vyrovnáte, určí práve váš
ďalší spoločný smer. V oblasti zdravia si
dajte pozor najmä na obličky, nezaťažuj−
te ich priveľmi a ľahšou stravou a dosta−
točným pitným režimom im pomôžte lep−
šie fungovať. 

Už na začiatku roka
2014 vás prepadne silný
pocit toho, že musíte bo−
jovať len sami za seba,
preto sa pripravte na
rok plný zásadných zmi−
en. Myšlienky hlavne na
svoje vlastné záujmy bu−
dú riadiť všetky vaše
kroky a budú rovnako pozitívne ako ne−
gatívne. V práci vás to privedie k povýše−
niu a úspechu, no v osobnom živote zaži−
jete niekoľko zemetrasení a je dosť mož−
né, že pár vašich vzťahov to neprežije.
Ohrozené je dlhoročné priateľstvo, ale aj
partnerstvo. V prvej polovici roka by ste
sa mali zamerať na konkrétne plány a
premyslieť ich od každého detailu. Nie
ste z tých, ktorí by sa riadili svojimi po−
citmi a preto sa aj tentokrát spoľahnite
len na svoj rozum a zdravý úsudok.
Druhá polovica roka sa bude niesť v zna−
mení rozhodnutí, ako v práci, tak aj do−
ma budete musieť vyjadriť svoj postoj. O
niečo viac než doteraz vás potrápi aj va−
še zdravie. Dobehne vás všetko zanedba−
né a čím skôr sa poradíte s lekárom, tým
lepšie. V chladných mesiacoch si chráňte
najmä uši, tie sú tento rok najviac ná−
chylné na infekciu. 

V roku 2014 sa vám po−
darí rýchlejšie napredo−
vať a dosiahnuť svoje
sny. V osobnom živote sa
vám pohne svedomie a
začnete prehodnocovať
svoje správanie, postoj k
životu, túžby, vzťahy a
pritom možno nie všetko,

na čo prídete bude príjemné. Ak sa však

dokážete povzniesť nad svoje minulé zly−
hania, dokážete urobiť krok vpred a
nájsť konečne pocit absolútneho vyrovna−
nia a šťastia. Najbližšie obdobie by ste te−
da mali vziať veci do vlastných rúk a za−
riadiť všetko podľa svojich vlastných
predstáv. Zdravie vám dá najmä v prvej
polovici roka jasne najavo, že nastal čas
spomaliť. Pokiaľ budete pozorne počúvať
potreby svojho organizmu, od augusta
vás prepadne energia, vďaka ktorej dosi−
ahnete výrazný úspech aj v práci. Dôraz
by ste mali klásť najmä na zdravší život−
ný štýl, pretože najviac vás ohrozia srd−
covocievne ochorenia. Zhoršenie zdravot−
ného stavu očakávajte v marci, lekára
rozhodne neobchádzajte a poslúchnite
všetky nariadenia. Ak ich dodržíte, ne−
musíte sa až do konca roka už viac ničo−
ho obávať. 

Rok 2014 bude pre vás
optimistickejší, než ste
zažívali doteraz. Môžete
sa tešiť na mnohé nové
príležitosti, dobrodruž−
stvá, ale aj zvraty, ktoré
vás posunú o veľký krok
vpred. V citovom živote
pochopíte význam toho, čo znamená mať
istoty a budete o ne musieť zabojovať. V
práci sa môžete dočkať úspechu, pokiaľ v
prvej polovici roka zaberiete a vytrváte aj
vtedy, keď už nebudete mať chuť pokra−
čovať. Dôležité rozhodnutia napokon aj
tak zostanú len na vašich pleciach a tie,
ktoré urobíte, ovplyvnia všetko, čo bude
nasledovať. V septembri vás čaká neprí−
jemnejšie obdobie, kedy sa vyselektuje o−
kruh vašich skutočných priateľov, preto
buďte počas ostatných mesiacov pozor−
nejší a sledujte, ako sa vaši blízki cho−
vajú. Pripravení zareagujete rozumnejšie
a s chladnou hlavou. Zdravie vám praje,
energie máte aj za dvoch a v tejto oblasti
vás nečakajú žiadne problémy, preto si u−
žite každé jedno dobrodružstvo, ktoré sa
ponúkne a nebojte sa skúsiť ani adrena−
línové športy. Nebezpečenstvo ani úraz

vám v roku 2014 naozaj
nehrozí. 

Rok 2014 sa bude niesť
najmä v znamení vý−
sledkov. Dosiahnete cie−
le, na ktorých ste už dlh−
šie pracovali a splníte si
aj niekoľko dávnych
snov. Čaká vás obdobie

rozkvetu a šťastia a to ako na súkromnej,
tak i pracovnej pôde. V prvej polovici ro−
ka bude ideálny čas na kreatívne nápady
a menšie zmeny, nerobte však žiadne zá−
sadné, tie sa postupne vyrysujú samé v
ďalších mesiacoch. Už v máji sa môžete
tešiť na prvé plody svojej námahy, nevá−
hajte ich poriadne osláviť. Dobrodružné
chvíle plné pozitívneho napätia zažijete
počas leta a na jeseň vás zaplaví vnútor−
ná pohoda a pokoj z nadobudnutých is−
tôt. Vo vašich vzťahoch totiž dôjde k vý−
razným posunom − priateľstvá sa utužia,
rodina vám ukáže svoju súdržnosť a
partner sa konečne vysloví pre budúc−
nosť. Veľký pozor si dajte akurát na svo−
ju prchkosť. Aj slovami sa dá ublížiť a
mnohé zničiť, preto vážte čo vypustíte z
úst najmä vo chvíľach, kedy ste pod tla−
kom. Je dosť pravdepodobné, že by ste to
už nemohli vziať späť. O zdravie sa tento
rok obávať nemusíte, okrem menších ne−
duhov vám nič závažné nehrozí. 

Rok 2014 vám dá príleži−
tosť vybrať sa novou ces−
tou, ktorú zvažujete už
vyše dvoch rokov.  Čaká
vás teda obdobie, kedy
budete bojovať s príliš ve−
ľa obmedzeniami, ale na
druhej strane sa dočkáte
osobného posunu ako v živote, tak i v prá−
ci. Nemajte strach, budú to dobré časy. V
prvej polovici roka  sa zamerajte na pro−
duktivitu, aby ste potom mohli zúročiť
nadobudnuté skúsenosti a schopnosti.
Tie vám pomôžu zažiariť už na začiatku
leta a práve vtedy sa dočkáte ponuky, kto−
rú rozhodne nebudete môcť odmietnuť.
Napriek nadšeniu však predsa len neho−
vorte hneď áno, nechajte si všetko ešte
raz prejsť hlavou a poraďte sa s niekým
blízkym. Nestranný názor bude v tej chví−
li na nezaplatenie. V osobnom živote sa
ocitnete na rázcestí a odpoveď, kam a s
kým sa chcete posunúť, už viac nebudete
môcť odkladať. Nebojte sa rozlúčiť s tým,
čo vás bolí, možno je to ako ťažký balvan
na duši − až keď sa ho zbavíte, môžete ísť
ďalej a zažiť šťastie. V oblasti zdravia
budete bojovať najmä s prejedaním sa a
následnou nadváhou, čo sa nemusí javiť
ako závažné, ale predsa len budete musi−
eť vyhľadať pomoc, aby ste aj tu mohli za−
čať odznova a inak. 

HOROSKOP NA ROK 2014

Na záver pripájame niečo aj pre fanúšikov čínskeho horoskopu. 
Už tento mesiac sa bude Rok Hada „lámať“ na Rok Koňa.

ROK HADA: 10.2.2013 − 30.1.2014ROK HADA: 10.2.2013 − 30.1.2014
Rok Hada bol (a ešte dva týždne bude) vhodným rokom na plánovanie a pre−

mýšľanie, ale i na nevyspytateľné kalkulácie tých druhých. Prezieravosť, ale i li−
šiackosť sa prejaví v malom i veľkom, i na politickej scéne. Had je nemilosrdný
a nepozná súcit. Bude príliš mnoho špekulácií a hazardu. Ak nebudete obozret−
ní, môžete dopadnúť veľmi zle. Môžu vás rafinovane podviesť.

ROK KOŇA: 31. 1. 2014 − 18. 2. 2015ROK KOŇA: 31. 1. 2014 − 18. 2. 2015
Rok Koňa býva živý a plný zhonu. Budete prekvapení novými príhodami a zá−
žitkami. Všetky rozhodnutia budú rýchle a efektívne. Nech si nevyčerpáte re−
zervy, ani seba. Nepodceňte zdravý rozum, hlavne vo finančných otázkach.
Vládnuť bude sloboda a voľnosť pre nekonvenčných a odvážnych ľudí.
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Čitateľom POKROKU chcem
len v skratke priblížiť niektoré u−
dalosti z priebehu tejto vojny. V
podstate sú už známe príčiny jej
vzniku  a podiel jednotlivých štá−
tov na jej priebehu a výsledkoch.
V tomto kontexte myslím,  je
vhodné pripomenúť Slovákov na
jej priebehu. 

V čiastočnej mobilizácii 26. 7.
1914 mužov od 18 do 60 rokov bo−
la povolaná do zbrane polovica
zo 16−tich rakúsko−uhorských (R−
U) zborov mierovej armády. Po
dramatických scénach lúčenia
odchádzali synovia a živitelia ro−
dín k svojim predurčeným útva−
rom. Mobilizačný príkaz postup−
ne odvelil zo Slovenska na bojis−
ká okolo 400 000 mužov, teda asi
sedminu vtedajšieho obyvateľst−
va. Slovenskí vojaci tvorili 4 % R−
U armády a slúžili prakticky vo
všetkých druhoch vojska. U pe−
choty 5 %, delostrelectva 6 % a v
jazdectve 1 %. Dokonca aj nieko−
ľko vynikajúcich pilotov po−
chádzalo zo Slovenska na čele s
M. R. Štefánikom. Na Slovensku
bol rozmiestnený 5. bratislavský
zbor pozostávajúci z 3 divízii a 6.
košický zbor tiež s tromi divízia−
mi a skupinou podporných jed−
notiek. 

Rodáci bojovali 
v Košickom zbore

Prevažná časť zborov bola na
začiatku vojny nasadená proti
Rusom v rámci 1. a 4. R−U armá−
dy. Prvé boje sa odohrali na roz−
siahlych rovinách Haliče. V rám−
ci 27. pešej divízie Košického zbo−
ru bojovala i 53. pešia brigáda,
do ktorej patril aj lučenecký 25.
peší pluk, v ktorom slúžila a bo−
jovala prevažná časť našich sta−
rých otcov z veľkokrtíšskeho regi−
ónu Novohradu. V tomto pluku
slúžili za vojny aj moji dvaja de−
dovia  − Ján Mrva − Kančo a Ján
Fedeš, ktorý padol v bojoch v
Karpatoch a je pochovaný na vo−
jenskom cintoríne v Medzilaborciach.
Najstrašnejšie zážitky a najkrva−
vejšie obete slovenských vojakov
sú spojené ś takzvaným východ−
ným haličským frontom, kde spo−
čiatku ruské cárske vojská po−
stupovali veľmi rýchlo a v no−
vembri 1914 prenikli cez Karpaty
na východné Slovensko, kde ob−
sadili územie od Bardejova cez

Stropkov, Sninu až po Humenné.
Veľká časť slovenských vojakov
na haličskom fronte bola zasiah−
nutá epidémiami dyzentérie a
cholery. Školy v danej oblasti sa
postupne premenili na poľné la−
zarety. C cesty lemovali stovky
chorých, ranených a mŕtvych vo−
jakov. V protiklade k tomu je po−
trebné  zdôrazniť, že sa slovenskí
vojaci vyznamenali veľkou udat−
nosťou v boji na frontoch a v
mnohom ich dávali za príklad
Nemcom a Maďarom. 
Vojaci Slovenských armádnych

zborov (5. a 6.) dostali pochvalu
od hlavného veliteľa R−U armá−
dy arcikniežaťa Fridricha.
Veliteľ 6. košického armádneho

zboru generál Svetozár Borcevič
pred vojenskými dopisovateľmi
sa vyjadril, že jeho chrabrí voja−
ci sú "nádherný vojnový materiál
pre ich odvahu a udatnosť". O
slovenských vojakoch sa priazni−
vo vyjadrovala aj rakúska dobo−
vá tlač. V závere tohto článku
myslím bude zaujímavé sa struč−
ne zmieniť o bitkách, ktoré sú
medzi ľuďmi najmä staršej gene−
rácie ešte dodnes spomínané ako
napríklad bitka pri pevnosti
Verdun, ktorá sa odohrala med−
zi Francúzmi a Nemcami.
Urputné boje nemali víťaza,
Francúzi stratili 315 000 a Nemci
281 000 vojakov. Ďalšia povestná
bitka bola na rieke SOMME, kde
Angličania spolu s Francúzmi
bojovali proti Nemecku.
Považuje sa za najkrvavejšiu v 1.

SV. Na oboch stranách padlo
spolu viac ako 1 300 000 vojakov.
Front sa ale nepohol z miesta. V
tejto bitke nasadili Angličania
15. 9. 1916 do boja po prvý raz aj
tanky (Mark 1). S veľkými stra−
tami na životoch bojujúcich voja−
kov sa odohrala aj bitka na rie−
ke MARNE, po ktorej sa front zo
zaujatých pozícií nepohol na ži−
adnu stranu.  

Keď sme bojovali
na Piave...

Najpovestnejšia bitka, dodnes
sprevádzaná vtipnými poznám−
kami najmä mužskej populácie,
bola na rieke PIAVA. Koncom ok−

tóbra 1918 tu Taliani začali roz−
hodujúci útok, pri ktorom sa vo−
jaci jednotiek R−U armády dali
na bezhlavý ústup. Ako chlapec
bývajúci neďaleko dedinskej
krčmy si spomínam na popevok
vyslúžilcov pri stretnutí a vypití
niekoľkých pohárikov špirituso−
vej pálenky, keď v dobrej nálade
spievali: "Za cisára pána, za jeho
rodinu, museli sme vybojovať

Hercegovinu", týmto popevkom
spravidla ukončievali svoje spo−
mienky na vojnu. 

Utrpenie za cisára
pána a jeho rodinu
skončilo vo vagóne
Zo zaujímavých čísel 1. SV

môžeme spomenúť, že v bojoch
na frontoch padlo asi 69 000
Slovákov a viac ako 61 000 ich
bolo trvalo zmrzačených. Na
Slovensku nebolo v tej dobe rodi−
ny, ktorá by nemala účastníka,
raneného alebo mŕtveho v 1. SV.
V kontexte spomenutých udalostí
sú pozoruhodné záležitosti o
vzniku a pôsobení na frontoch aj
príslušníkov Československých
légií, o čom sa pokúsim napísať v
ďalšom článku. 
V 1. SV zomrelo asi 10 miliónov

ľudí, zranených bolo asi 20 mili−
ónov a z R−U armády zahynulo
asi 1,2 milióna vojakov. Do vojny
bolo zapojených 30 štátov s po−
čtom viac ako 1,5 miliardy oby−

vateľov. Dohodové štáty
zmobilizovali do vojny viac
ako 200 peších a 41 jaz−
deckých divízií. Proti ním
Centrálne mocnosti posta−
vili 148 peších a 22 jazdec−
kých divízií. Pričom pešia
divízia mala približne 12 −
16 000 vojakov a 100 − 300
jazdcov. Je pozoruhodné,
že väčšina štátov v tej dobe
využívala lietadlá na pries−
kumné účely. Nemecko
malo napríklad 230 lieta−
diel, Rusko 260, Francúz−
sko 156, Veľká Británia 30.
Letcom − prieskumníkom
bol v službách Francúzska
a Talianska aj neskorší
generál M. R. Štefánik.  

Najväčšia udalosť danej
doby sa odohrala 11. no−

vembra 1918 o 11.00 hod
predpoludním v povestnom želez−
ničnom vagóne v COMPIÉGNE,
kedy Nemecko podpísalo dohodu
o bezpodmienečnej kapitulácii,
čím sa vojna skončila. V tomto
historickom železničnom vagóne
o niekoľko rokov neskôr prinútil
Adolf Hitler Francúzsko podpí−
sať kapituláciu v 2. svetovej voj−
ne.  

Slováci na svetových bojiskách
Prednedávnom sme si pripomenuli 

95. výročie podpísania dohody medzi bojujúcimi stranami o ukončení 1. svetovej vojny  (1.
SV). Táto skutočnosť ma inšpirovala napísať krátku spomienku o podiele Slovákov na jej prie−
behu, a to aj preto, že v minulosti   vo vojnovej literatúre sa na Slovákov sčasti zabúdalo a písalo sa
len okrajovo.  Preto týmto článkom chcem splniť dlh voči udatným slovenským vojakom bo−
jujúcim za cisára pána.

1. Svetová vojna 1914 − 1918

Je poľutovaniahodné, že sa svetové spoločenstvo nepoučilo z tragic−
kých dôsledkov 1. sv. vojny a umožnilo Nemecku
(Hitlerovi) porazenému v tejto vojne rozpútať dru−
hú s ešte tragickejšími dôsledkami pre ľudstvo.
Môžeme len dúfať, že súčasné svetové mocnosti a
celé ľudstvo si zobralo dostatočné poučenie z tých−
to dvoch vojen a zabráni vzniku možnej tretej.        

Pre POKROK spracoval 
pplk. v. v. JÁN MRVA.
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K dispozícii bolo 7 615 izieb s 19
988 lôžkami. Počas polroka 2013
zariadenia cestovného ruchu u−
bytovali 191 394 návštevníkov, z
toho 21,1 % bolo zahraničných. 
Podľa krajiny trvalého pobytu
najviac cudzincov tvorili občania
Českej republiky (6,54 % z celko−
vého počtu návštevníkov) a
Maďarska (3,99 %). Na aktívnom
cestovnom ruchu sa ďalej výraz−
nejšie podieľali návštevníci
Nemecka (podiel 1,66 %), Poľska
(podiel 1,45 %), Južnej Kórei (po−
diel 1,05 %) a Rakúska (podiel 0,9
%). Priemerný počet prenocovaní
na jedného návštevníka dosiahol
3,2 noci, pričom zahraniční ná−
vštevníci prenocovali 2,7 noci a
domáci návštevníci 3,3 noci. 
Priemerná cena za ubytovanie
spolu vrátane DPH bola 21,92
EUR, ktorú návštevník zaplatil
za jedno lôžko a noc. 
Čisté využitie lôžkovej kapacity

ubytovacích zariadení v kraji vy−
počítané z počtu stálych lôžok do−
siahlo 22,8 %. Podľa kategórie za−
riadení najviac boli využité a−
partmánové domy na 34,7 %, na−
sledovali hotely a penzióny na
26,4 %, z toho hotely **** na 36,1
%, hotely *** na 34,7 %, hotely **
na 29,6 % a hotely * na 18,8 %. Ďa−
lej nasledovalo ostatné hromad−
né ubytovanie na 22,1 %.
Ubytovanie v súkromí bolo využi−
té na 5,5 %.
Z územného hľadiska najvyšší
počet ubytovacích zariadení bol v
okrese Banská Bystrica, ktorý sa
na úhrne za kraj podieľal 22,7 %.
V okrese Brezno sa nachádza 19,2
% z počtu zariadení v kraji a v o−
krese Žiar nad Hronom a Banská
Štiavnica zhodne 9,7 %.
Zariadenia v okrese Banská
Bystrica ubytovali 24,2 % ná−

vštevníkov kraja, Brezno 16,2 %,
Krupina  14,1 %, Žiar nad
Hronom 12,6 % a Zvolen 12,2 %.
Najvyššie čisté využitie lôžkovej
kapacity bolo v okrese Krupina
44,2 %. Ďalej nasledovali okresy
Zvolen 28,3 %, Rimavská Sobota
25,5 %, Revúca 24,8 % a Žiar nad
Hronom 22,2 %. Najmenej využité
zariadenia boli v okrese Žarnovi−
ca na 6,4 %.   V medziročnom po−
rovnaní počet ubytovacích kapa−
cít v kraji oproti polroku 2012 kle−
sol o 20 zariadení, ale celkový po−
čet návštevníkov, ktorí ich využi−
li sa zvýšil o 555. Nárast nastal u
zahraničných návštevníkov (o 2
664 osôb), zatiaľ čo u domácich
návštevníkov bol zaznamenaný
pokles o 2 109 osôb. Priemerná
cena za ubytovanie sa  oproti pol−
roku 2012 zvýšila o 1,7 EUR.
Na celkovom počte ubytovacích

zariadení v SR sa zariadenia v
kraji podieľali 14,3 % a počet ná−
vštevníkov, ktorých ubytovali
tvoril 10,1 % z celkového počtu
návštevníkov v SR. Priemerná
cena  za ubytovanie v kraji bola o
4,14 EUR nižšia ako priemer  SR.

Okres Veľký Krtíš
Ku koncu polroka 2013  bolo v o−
krese Veľký Krtíš  12 ubytovacích
zariadení a ich služby využilo 2
771 návštevníkov. Z nich 75,5 %
tvorili domáci a 24,5 % zahraniční
návštevníci, ktorí do okresu pri−
cestovali prevažne z Českej re−
publiky a Spojeného kráľovstva.
Návštevníci sa ubytovávali hlav−
ne v hoteloch, moteloch, penzió−
noch a v turistických ubytovni−
ach. Priemerná cena za jedno
prenocovanie dosiahla v okrese
Veľký Krtíš 19,89 EUR, v tom u
domácich návštevníkov 14,60
EUR a u zahraničných návštevní−
kov 36,72 EUR. Počet ubytova−
cích kapacít v okrese oproti pol−
roku 2012 klesol o 4 zariadenia,
ale celkový počet návštevníkov,
ktorí využili ich služby sa  zvýšil o
750. Nárast nastal prevažne u do−
mácich návštevníkov. Priemerná
cena za ubytovanie sa oproti pol−
roku 2012 znížila o 0,4 EUR.

Okresný − domáci poskytovateľ vysokorýchlostného
internetu cez Air Wifi a optiku 

bez skrytých poplatkov a sankcií. 
VIANOČNÁ AKCIA: PRI OBJEDNANÍ

INTERNETU DO 31. 1. 2014, 
POSKYTUJEME INTERNET 

ZADARMO DO 1. APRÍLA 2014. 

Kontakt: VKNET,  Nemocničná 1,
Veľký Krtíš, 0915 956 951 

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, 

SZČO ALEBO FIRMA
− PENIAZE MÁTE 

K DISPOZÍCII RÝCHO
A NA ČOKOĽVEK

Nájdete nás 
na Ul. nemocničnej  18, 

Veľký Krtíš
Inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný
finančný agent pre spoločnosť 

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

POŽIČIAME
VÁM

Cestovný ruch v Banskobystrickom kraji v prvom polroku 2013

Počet zariadení v kraji poklesol, počet návštevníkov stúpol
Podľa údajov Štatistického úradu SR ku koncu polroka 2013 poskytovalo ubytovacie služby 506 ubytova−
cích zariadení so sídlom v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska štruktúry zariadení 432 bolo hromadných
ubytovacích zariadení a 74 prevádzkovateľov poskytovalo ubytovanie v súkromí. Podľa kategorizácie z
hromadných ubytovacích zariadení 172 bolo hotelov a penziónov, 61 turistických ubytovní a 5 chatových
osád a 194 ostatných hromadných ubytovaní.

INFORMAČNÝ SERVIS − Odbor informatiky, registrov, informačných služieb, ŠÚ SR − Sekcia zberu
a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici

4,00
3,00

0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

05
 −1

2

SRDEČNE POZÝVAME 
VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV  NA

GYYMNAZIÁLES, 
ktorý sa uskutoční 

18. januára 2014 
o 19.00 hod.  v spoločenskej 

miestnosti. Bližšie informácie 
na sekretariáte školy.
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Krátke pohľady na MFZ  
l 4. august 2013 −  Dolná Strehová − OŠK  Olováry  2:1 (0:1)

Góly: 62 .́  Sokol,  81.́  Kminiak  −  6.́  Krnáč. ŽK:  0 − 78.́   Skabella,  79 .́   Dobra.
ČK: −  Rozhodoval:  Roman Jelok z Dudiniec, 300 divákov.
V úvodnom derby stretnutí  nového futbalového ročníka  nováčik súťaže nastúpil
s niekoľkými hráčmi, ktorí v minulosti hrávali za Prameň. Priebeh stretnutia ovplyv−
nil rýchly gól Olovár. Futbalisti Prameňa však veľkou túžbou po víťazstve otočili vý−
sledok vo svoj prospech.

l 11. august 2013 −  FK Buzitka − Dolná Strehová  4:1 (1:0)
Góly:  38.́   Vilhan, 51.́    Czene, 56.́   Czene, 68.́   Malatinec −  54.́   Kminiak. ŽK:
34.́   Erdelác, 25.́   Nagy, 40.́   Czene, 77.́   Adamec − 17.́   Kminiak, 25.́  Korbeľ.
ČK:  − Rozhodoval: Miroslav Melich z Detvy, 120 divákov.
Na ihrisku menších rozmerov domáci futbalisti nenechali nič na náhodu a od za−

čiatku stretnutia sa pustili do súpera tvrdou  agresívnou hrou, čo im vynieslo štyri
góly a tri brvná v sieti Prameňa. V stretnutí sa dlhodobo zranil Ján Žilka. 
l 18. august  2013 − Dolná Strehová  −  TJ Družstevník  Sklabiná 1:1 (0:0) 

Góly: 78.́   vlastný (Drieňovský)  −  80.́   Kováč  (11m). ŽK: 0 − 50.́  Žingor, ČK: −
Rozhodoval:  Pavel Olšiak z Poltára, 200  divákov.
Obojstranne vyrovnané stretnutie, kde sa gólové príležitosti rodili len veľmi ťažko.   
Prvé strely na bránu smerovali až po polhodine hry oboch mužstiev. Góly padli až
v závere stretnutia, najprv ako vlastný a  vyrovnanie  prišlo ako prísne nariadený
pokutový kop proti domácim.

l 25. august 2013 − Dolná Strehová − FK  Jesenské 0:4 (0:0)    
Góly: 46.́   Radič, 69.́  Bolco, 74.́   Radič, 90.́  Farkaš.
ŽK:  57.́  Oláh. ČK: − Rozhodoval: Michal Fábry zo Zvolena, 100  divákov.
Po nevyužitých gólových príležitostiach  v I. polčase, domáci futbalisti nezvládli  dru−
hý polčas, v ktorom „zhoreli“ a súper im ukázal, ako sa majú premeniť gólové prí−
ležitosti.
l 1. september 2013 − TJ Ipeľ Balog nad Ipľom −  Dolná Strehová  2:1 (0:1)   
Góly: 64.́   Ďuraš J., 90.́   Ďuraš E. − 18.́  Hriň M. ŽK: 22.́   Radoš, 36.́   Oroszlány,
86.́  Nagy − 56.́  Hudec R., 39.́   Hriň M. ČK: 70.́  − Hriň M. Rozhodoval: Igor
Katreniak z Vyšného Skalníka, 150  divákov.
Do polčasu malo byť 0:3, ale nebolo. Napriek tomu Prameň hodinu viedol. Domáci

hráči sa len dvakrát dostali pred bránu súpera a zásluhou krátkeho pobytu na ih−
risku dvoch striedajúcich bratov Ďurašovcov otočili zápas v poslednej minúte stret−
nutia.
l 8. september 2013 − Dolná Strehová − TJ Slovan Tomášovce 5:0  (0:0)

Góly: 50.́   Korbeľ, 62.́   Kminiak, 68.́   Korbeľ, 72.́   Kminiak, 79.́   Korbeľ (11m).
ŽK:   0 −  79.́   Tomašovič. ČK:  − Rozhodoval:  Michal Spišiak z Osrblia   150  di−
vákov.

Po bezgólovom polčase prišli  svetlé chvíle domácich futbalistov a po suverén−
nom výkone Prameňa v II. polčase sa dostavilo zaslúžené  víťazstvo rozdielom ve−
ľkej triedy, keď exceloval v druhom polčase  striedajúci Korbeľ, autor hetriku.
l 15. september 2013 −  FK S.Ďarmoty −  Dolná Strehová  2:1 (1:0) 

Góly: 20.́   Hvrila, 77.́   Havrila − 75.́    Hriň M. ŽK: 87.́   Ondrejkov − 19.́   Kollár,
50.́   Novák, 69.́   Abelovský.
ČK: −  Rozhodoval: Miroslav Vrábeľ  z Kokavy nad Rimavicou,  175  divákov.

V obojstranne vyrovnanom zápase mali futbalisti Prameňa miestami herne na−

vrch a len vlastnými chybami v obrane dve minúty po vyrovnaní sa pripravili aspoň
o remízu. Domáci vyťažili z minima maximum, keď zvíťazili nezaslúžene a šťastne.
V stretnutí sa zranil dlhodobo Richard Hudec.
l 22. september 2013 −  Dolná Strehová − OŠK  Radzovce  4:0 (2:0)

Góly: 24.́   Kminiak,  44.́   Novák, 50.́   Sokol, 63.́   Kminiak. ŽK: 58.́   Hriň M. − 23.́
Tóth, 50.́   Kelemen. ČK: − Rozhodoval: Peter  Jodas zo Zvolena  150  divákov
Zaslúžené  víťazstvo po dobrej hre celého mužstva počas celého zápasu. Jasné

víťazstvo  domácich mohol prikrášliť  ešte najaktívnejší hráč domácich  Marek Hriň,
ktorý trafil dve brvná.
l 29. september 2013 − FK Obec Ľubeník −  Dolná Strehová  2:0  (0:0)

Góly:  56.́   Michal, 89.́  Micheľ (11 m). ŽK: 11.́  Michal, 34.´  Laciak − 73.´
Kminiak, 84.´   Hriň M., 89.´   Báťka. ČK:  − Rozhodoval: Radoslav Košarnik
z Banskej Štiavnice,  180  divákov. Proti najslabšiemu  mužstvu súťaže po−
dali futbalisti Strehovej po druhýkrát  v Lubeníku veľmi slabý výkon a od vyš−
šej prehry ich zachránil len brankár Adamík. Okrem brvna Abelovského si ne−
vypracovali väčšiu gólovú príležitosť, mužstvu chýbal veľmi Oláh  vzadu a Korbeľ
vpredu.
l 6. október 2013   − Dolná Strehová − TJ Družstevník Mýtna  2:1   /2:0/     

Góly: 36.́   Sokol, 39.́   Sokol (11m), − 75.́    Malček. ŽK: 90.́    Novák − 39.́    Oláh,
40.́    Naroda, 60.́    Pračko. ČK: − Rozhodoval: Tomáš Martinka z Banskej Bystrice,
100  divákov. 

Proti mužstvu z čela tabuľky, ktoré prišlo do D. Strehovej v značne oslabenej,
prestarlej zostave (45−49 roční futbalisti), podali futbalisti Prameňa herne slabý vý−
kon, ktorý však stačil  na víťazstvo. Diváci odchádzali zo zápasu so zmiešanými po−
citmi. 
l 13. október 2013 − FK  Mesta Tornaľa −   Dolná Strehová  0:2 (0:1)

Góly: 6.́   Sokol M./11m/, 87.́   Klátik Martin. ŽK: 8.́   Csutar, 23.́    Švihla, 60.́
Halasz, 86.́   Javora, − 19.́  Kollár, 23.́   Abelovský, 70.́   Tóth . ČK: 34.́    Oláh J.
(D.Strehová). Rozhodoval: Rastislav Gonda z Detvy,  150 divákov.
Po bojovnom kolektívnom výkone celého mužstva v značne oklieštenej zostave
podali naši futbalisti najlepší jesenný výkon na súperových ihriskách, prakticky eš−
te po hodinovej oslabovke o jedného hráča. Najlepším hráčom na ihrisku bol Marek
Hriň, ktorý bol na neudržanie. 
l 20. október 2013 −   Dolná Strehová − TJ Vinohrad Čebovce  6:0   /5:0/

Góly: 10.́   Klátik Marek, 26.́   Hriň M., 31.́   Korbeľ M. (11m), 38.́  Hriň M., 42.́
Korbeľ M., 76.́   Korbeľ, ŽK: 14.́   Klátik Marek, − 19.́   Mudroň, 66.́  Balga, ČK: 30.́
Peter (Čebovce). Rozhodoval:  Stanislav Horný z Banskej Bystrice, 150  divákov
Najlepší výkon jesene na domácom ihrisku, keď gólostrojom v prvom polčase zmi−
etli futbalisti Prameňa súpera z ihriska a do ničoho súpera nepustili. Strelecky sa
zaskvel Korbeľ, autor hatricku ale najlepším  hráčom v tomto stretnutí bol opäť
Marek Hriň.

l 27. október 2012 −  TJ  D Príbelce −  Dolná Strehová 1:1   /1:0/
Góly: 1.́  Rybár − 81.́  Sokol M. ŽK: 74.́   Rybár, 84.́   Trebuľa, 86.́   Parkáni. ČK:  −
Rozhodoval:  Adrian Koóš z Rimavskej Soboty, 150  divákov. V poslednom je−
sennom zápase rozbehnutých dolnostrehovských hráčov v závere jesene pribrzdil
gól domácich už v prvej minúte stretnutia, čo značne ovplyvnilo ďalší priebeh stret−
nutia. V stretnutí sa dlhodobo zranil ďalší futbalista Marek Korbeľ.

(Pokračovanie na str. 17)

Futbalová jeseň Prameňa 2013 nevyšla podľa predstáv
Futbalisti Prameňa futbalový ročník 2012/2013 ukončili v júni 2013 na veľmi peknom 3.mieste V.ligy sk."D", ktorá bola

riadená SsFZ Banská Bystrica a hneď po jeho skončení začali krátku prípravu na ďalšiu futbalovú sezónu v krajských
súťažiach bez prerušenia (23 rokov). Pod vedením trénera Mariana Hriňa vyplnili krátke prípravné obdobie sériou priateľs−

kých futbalových zápasov so súpermi rôznej  výkonnostnej  kategórie, prevažne zo zahraničia. Stabilita kádra, keď z mužstva
nikto neodišiel a ani neprišiel, veľmi dobré minuloročné celkové umiestnenie (3.miesto), niektoré dobré prípravné zápasy (herne a vý−
sledkovo v prípade so Šalgotariánom, Selenčou, M.Kameňom, Vanyarecom) dávali predpoklad, že Dolná Strehová bude bojovať o čelné
umiestnenie aj v novom futbalovom ročníku  2013/2014.

Bilancujeme s manžérom klubu TJ Prameň D. Strehová Jánom Hriňom

Tabuľka ŽK + ČK
Por. Klub ŽK ČK SPOLU
8.Buzitka 25 2 27
2.Dolná Strehová 17 2 19
1.Jesenské 16 0 16
12.Balog nad Ipľom 31 0 31
6.Tomášovce 25 1 26
11.Ďarmoty 27 4 31
3.Radzovce 20 1 21
14.Lubenik 40 2 42
5.Mýtna 23 3 26
7.Tornaľa 25 2 27
10.Čebovce 26 3 29
4.Príbelce 23 3 26
9.Olováry 25 2 27
13.Sklabiná 37 2 39

SPOLU 360 27 387

Tabuľka pravdy
1. Jesenské +9
2. Čebovce +6
3. Ďarmoty +5
4. Olováry +5
5. Mýtna +4
6. Buzitka +2
7. Radzovce 0
8. Dolná Srehová −1
9. Sklabiná −4
10. Tornaľa −6
11. Balog n. Ipľom −7
12. Príbelce −7
13. Tomášovce −11
14. Lubenik −11

Návštevnosť divákov na MFZ
1.S.Ďarmoty,   1 533   divákov
2.Dolná Strehová          1 150  164 di−
vákov/zápas
3.Jesenské                  1 140
4.Tornaľa                    1  050
5.Radzovce                 1  040
6.Sklabiná                   1 000            
7.Čebovce                   990
8.Balog nad Ipľom         840
9.Buzitka                      820
10.Príbelce                    820
11.Tomášovce              670
12.Olováry                    575
13.Mýtna                       570
14.Lubeník                   435

Najlepší  strelci  V.ligy sk.D

1.František Koristek /Mýtna/  12  gólov
2.Štefan Csene   /Buzitka/    9  gólov 
3.Milan Farkaš  /Jesenské/     9  gólov
4.Imrich Lukács  /S.Ďarmoty/  9  gólov

"A" MUŽSTVO − V. LIGA sk. D
STRELCI GÓLOV :

Sokol 6, Kminiak 6, Korbeľ 5, Hriň M.
4, Tóth 1, Novák 1, Klátik Marek 1,
Klátik Marian 1, vlastný 1

SPOLU : 26
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Záverečné hodnotenie
Futbalisti Prameňa sa po jeseni 2013 umiestnili opäť na 8.mi−
este s 20 bodmi a jedným mínusovým bodom, podobne ako
po jeseni 2012. V klube neprevláda prílišná spokojnosť s tým−
to jesenným umiestnením, vzhľadom na to, že po skončení
futbalového ročníka 2013/2014 príde k reorganizácii futbalo−
vých súťaží na Slovensku a po aktuálnom stave (po jeseni) ta−
buliek jednotlivých súťaží by sa ako posledné zachránilo v V.
lige sk. D práve naše mužstvo.
Futbalová  verejnosť pred začiatkom jesennej časti pasovala
futbalistov Prameňa do čela tabuľky  vzhľadom k minuloroč−
nému 3.miestu, k tomu istému zloženiu kádra zaručujúcemu
stabilitu a vzhľadom na to, že vekom ešte mladí futbalisti
Prameňa boli o rok skúsenejší. No nepotvrdilo sa a prišlo v
mužstve k veľkému uspokojeniu a klesla tréningová morálka
u väčšiny hráčov. Následkom toho sa dostavili zranenia väč−
šieho charakteru kľúčových hráčov mužstva (Žilka, Hudec,
Korbeľ) a zranenia menšie (Klátik Marek, Drozd).  Na úvod

prišla nečakaná strata piatich bodov na domácej pôde v po−
dobe prehry s Jesenským a remízou so  Sklabinou. Ostatné
domáce zápasy boli s plným bodovým ziskom v poradí podľa
výsledkovej a hernej prevahy nášho mužstva: Čebovce −
Radzovce − Tomášovce − Olováry − Mýtna. Horšie to bolo na
súperových ihriskách,  hlavne v zápasom s Buzitkou a
Lubeníkom, kde naši futbalisti ťahali za veľmi krátky koniec.
Vidina zisku bodov sa ukazovala v stretnutiach v Balogu nad
Ipľom, Slovenských Ďarmotách, ale po hrubých chybách v o−
brane sa rozplynula. Štyri plusové body naši futbalisti získali po
dobrých výkonoch v stretnutiach v Tornali a Príbelciach. K je−
sennej  futbalovej spokojnosti tak futbalovej verejnosti v Dolnej
Strehovej chýbajú aspoň 4 body, pretože reorganizácia  súťa−
ží „klope na dvere“.  
Po skončení jesennej časti  futbalového ročníka futbalisti

Prameňa zahrali ešte dva priateľské futbalové zápasy: *
Prameň Dolná Strehová − Slovan Modrý Kameň  1:0  (0:0)
Gól: Kollár. * Prameň Dolná Strehová − LAFC Lučenec   0:1
(0:0)    Gól: Husan.                                       −JÁN HRIŇ−

PO JESENI 2013 DOMA VONKU

Zimná príprava
futbalistov
Prameňa 

D. Strehová
Začína 17. januára 2013 za využi−

tia domácich tréningových podmie−
nok: vo vlastnom športovom areáli s
umelým osvetlením, poslúži aj miest−
na telocvičňa ZŠ,  posilovňa fitne−
scentra, univerzálne ihrisko s ume−
lým povrchom  a využijeme aj služby
relaxačného komplexu Aquatermal
Strehová. Počas víkendov prídu na
rad prípravné zápasy:

25.január  2014 :    
Družstevník Záhorce   

1.február  2014:    
Szecseny   /Maďarsko/  VSE

8.február  2014:    
Šalgotarjani   /Maďarsko/  BTC

15.február 2014:     
Ballasgyarmat   /Maďarsko/

VSE 
22.február 2014:     

Karancsjapulto  /Maďarsko/
KSE

2.marec   2014:  Santrio Laza
9.marec   2014:  Dudince

16.marec   2014:     
Karancskeszi  /Maďarsko/ SE

23.marec   2014:     
MFZ − Olováry − D.Strehová 

TJ Prameò DolnÆ StrehovÆ 2013/2014 - V. liga sk. D

Horný rad zľava: Marian Hriň − tréner, Ján Oláh, Filip Kollár, Martin Klátik,
Marek Klátik, Peter Novák, Peter Dobrocký − zdravotník.

Stredný rad zľava: Marian Tóth, Marcel Hudec, Marek Hriň, Maroš Korbeľ, Miroslav Sokol, Alexander Šesták.
Dolný rad zľava: Pavel Hriň − hlavný usporiadateľ, Branislav Danko − vedúci mužstva, Richard Hudec, 

Daniel Hriň, Marek Baťka, Ján Hriň − manager TJ Prameň, Ján Latinák − hlásateľ, tréner žiakov
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Na turnaji štartovalo 24 muž−
stiev, ktoré súperili v ôsmich
skupinách. Ďalej postupovali
iba víťazi skupín, čo znamenalo,
že každá prehra v skupine zna−
menala stop v ďalšej fáze turna−
ja. 

Hneď zrána si odohral svoju
skupinu Askupinu A aj neskorší víťaz
Blaugranas − v zložení Pavol
Kalmár, ml., Nikolaj Havrila,
Jakub Havrila, Jaro Horn,

Dávid Kušický, Ján Ondrejkov,
Gabriel Zachar a tréner muž−
stva Svetozár Havrila.  V súboji
o postup zo skupiny zdolali
mužstvo Dream team tesne 2:1,
keď oba góly strelil Kušický.

Z B−skupinyB−skupiny postúpil ďalej
Borbi team zložený z hráčov o−
kresnej súťaže, najmä z
Kamenných Kosíh, ktorý v súboji o
postup zdolali Galacticos, za ktorý
nastúpili hráci LAFC Lučenec.

C − skupinuC − skupinu vyhrala Krupina,
ktorá porazila Revúcke kohúty
tesne 3:2. 

Ich súperom vo štvrťfinále bol
víťaz D − skupinyD − skupiny Vendeta, kto−
rá bola favoritom celého turnaja
a v skupine si poradila s
Pornohospodármi, v najviac vy−
pätom zápase 3:2, keď oba góly
za porazené mužstvo strelil
Denis Čepo.

E − skupinaE − skupina bola v réžii
Stavebniny Bautrade. Pod tým−
to názvom nastúpili hráči z
Hnúšte, ktorých akcie boli ve−
ľmi často odmenené potleskom
divákov. Svojimi výkonmi sa

tiež zaradili k favoritom turna−
ja, v skupine vyradili Cabaleros
a rovnako aj domácich chlapcov
z Modrého Kameňa.

V skupine FV skupine F sa neudialo žiad−
ne prekvapenie a ďalej išiel po
jasných výsledkoch Ganners, ví−
ťaz minulého ročníka. Z G−sku−
piny sa prebojovalo ďalej muž−
stvo Sokol − Opatovská Nová
Ves, obhajujúce minuloročné
tretie miesto.

H − skupinaH − skupina bola obsadená
mužstvami Foton, čo je každo−
ročný kandidát na popredné
miesta na turnaji,
Internazionale − družstvo dora−
stencov z Veľkého Krtíša a
Sisme, ktoré malo smolu na sil−
nú skupinu a nezískalo žiadny
bod napriek sympatickému vý−
konu. V súboji o postup bolo vi−
dieť výborných futbalistov z
Veľkého Krtíša a okolia, ktorí už
ale majú väčšiu časť svojej

(Pokračovanie na str. 19)

Dvesto futbalistov si zmeralo sily na Štefana
Čas radosti a veselosti a častokrát aj vianočného prejedania je dobré "premiešať" aj špor−

tom. Určite to potvrdia aj účastníci futbalového turnaja, ktorý sa uskutočnil na Štefana 26.
decembra v modrokamenskej športovej hale. Hralo sa  o pohár viceprimátorky mesta Modrý
Kameň Ing. Márie Bednárovej a na ihrisku sa predstavilo viacero výborných futbalistov aj
z vyšších súťaží. Zahrať si prišiel Michal Obročník, futbalista českého FC Slovan Liberec,
Július Szoke, ml., Peter Nilaš, Mário Kurák, Igor Katreniak i ďalší hráči pôsobiaci v muž−
stvách slovenskej druhej najvyššej súťaže.

1. miesto si vybojovali futbalisti tímu Blaugranas: Horný
rad zľava: Ján Ondrejkov, Jakub Havrila, Jaroslav Horn,
Dávid Kušický. Dolný rad zľava: Pavol Kalmár, ml., Gabriel
Zachar, Nikolaj Havrila

Striebro získali Stavebniny Bautrade: Horný rad zľava:
Július Szoke ml., Mário Kurák, Radoslav Máč, Matej Šte−
fánik, Tomáš Brndiar, Igor Katreniak. Dolný rad zľava:
Miloš Beňuš, Július Szoke st., Marián Petrok

Tretia priečka nakoniec patrila tímu Foton: Horný rad zľa−
va: Maroš Skopal, Miroslav Gluch, Michal Macko, Dušan
Drieňovský. Dolný rad zľava: Miroslav Chromek, Marián
Sľúka, Miroslav Paľaga Nepopulárna zemiaková pozícia sa ušla Krupinčanom 
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(Dokončenie zo str. 18)
kariéry za sebou, proti ich ná−

dejným nasledovníkom, kto−
rých tréner Miroslav Gluch bol
súčasťou mužstva Foton. V zá−
pase napriek nepriaznivému
vývoju vyhrali skúsenosti.

Prvé štvrťfinále dalo dokopy
Blaugranas vs Borbi team, vý−
sledok 1:0 posunul ďalej prvého
z menovaných, zápas rozhodol
gólom Dávid Kušický. V ďalšom
zápase sa predviedli hráči

Krupiny a Vendety. V ňom sa
zrodilo prekvapenie a postup si
po penaltách vydrelo mužstvo
Krupiny. 

Víťazi E a G skupiny
Stavebniny Bautrade − Gunners
odohrali zápas, ktorý bol pova−
žovaný za predčasné finále. Do
vedenia sa dostali Stavebniny
po najkrajšom góle na turnaji,
ktorý strelil Szoke, ml., Gunners
okamžite odpovedali vyrovná−
vajúcim gólom, ku ktorému mi−
nútu pred koncom pridali dru−
hý, avšak tentoraz im nebolo
dopriate obhájiť trofej, keďže
hráči Bautrade nezložili zbrane
a napriek krátkemu času do
konca sa im podarilo vyrovnať.
Zápas sa tiež ukončil penalto−
vým rozstrelom, v ktorom boli
šťastnejší hráči  Bautrade. 

V poslednom štvrťfinále pre−
menili svoje herné schopnosti a
skúsenosti na postup hráči
Fotonu, ktorí nenechali nič na
náhodu a zdolali Sokol 2:0. 
Semifinálové dvojice boli jasné

z pavúka, a tak proti sebe na−
stúpili hráči Blaugranas a
Krupiny, kde mali navrch
Blaugranas a po dobrom výko−
ne zvíťazili 3:0.

V druhom semifinálovom zá−
pase si zmerali sily Stavebniny

Bautrade a Foton, výsledok 5:1
bol príliš krutý, keďže stretnu−
tie bolo vyrovnanejšie, ale hráči
Fotonu si vybrali slabšiu chvíľu
a nedarilo sa im premieňať pon−
úkané šance. Navyše kvôli men−
šiemu počtu hráčov nestačili
ani kondične na svojho súpera. 
Po tomto zápase sa turnaj pre−

hupol do záverečnej časti − bo−
jov o poháre. Predposledný zá−
pas turnaja rozhodol o mužstve
na treťom mieste, ktoré obsadili
hráči Fotonu. Tí porazili
Krupinu v divokej prestrelke
5:3, čo určite potešilo aj divákov
na tribúne, keďže mali možnosť
vidieť po pekných kombinač−
ných akciách na oboch stra−
nách veľa gólov. 
Vo finále sa stretli dosiaľ nepo−

razené mužstvá Blaugranas a
Stavebniny Bautrade. 
Vyrovnaný priebeh zápasu vý−

razne ovplyvnil prvý gól
Blaugranas, ktorý strelil najlep−
ší hráč turnaja Jaroslav Horn a
definitívne rozhodol o víťazovi

svojím druhým gólom.
Po finále boli vyhodnotení aj

najlepší hráči turnaja. Stal sa
ním dlhoročný hráč FC Baník
Veľký Krtíš, spomínaný
Jaroslav Horn a tiež najlepší
brankár, ktorým bol Igor
Katreniak.

Do turnaja sa zapojilo takmer
200 futbalistov z celého regiónu.
Záujem bol ešte väčší, ale nebo−
lo možné prijať registrácie všet−
kých mužstiev, keďže na jednej
palubovke je časovo nemožné o−
dohrať väčší počet zápasov. Je
škoda, že sa takýto turnaj ne−
môže odohrať vo veľkokrtíšskej
športovej hale, kde sú k dispozí−
cii dve ihriská. Tiež je zarážajú−
ce, že o takto obsadený turnaj
nemajú žiadny záujem funkcio−
nári ObFZ Veľký Krtíš.
Našťastie sa našlo pár ochot−
ných ľudí na čele s Ing. Máriou
Bednárovou a z Mesta Modrý
Kameň, ktorí mi výrazne po−
mohli pri organizácii turnaja.

Najlepší brankár Igor
Katreniak s Ing. Máriou
Bednárovou, viceprimátor−
kou mesta Modrý Kameň

Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť, rovnako aj obidvom
rozhodcom Marekovi Kalmárovi a Jozefovi Filkusovi za bezpro−
blémový priebeh zápasov, tiež sponzorom Tiborovi Kušickému,
Tomášovi Brezinskému a Tomášovi Parkánimu. Verím, že bud−
úci rok sa stretneme na ďalšom ročníku o pohár viceprimátorky
Modrého Kameňa znovu, aspoň v takomto počte.

Športu zdar a futbalu zvlášť!  − PAVOL KALMÁR, ml.−
Foto: −LUCIA FILKUSOVÁ−

Stretávajú sa tu priatelia zele−
ných stolov a malej loptičky, aby
si pri svojom obľúbenom športe
dali trochu "do tela" a odbúrali na−
zbierané kalórie počas sviatoč−
ných dní. Turnaj si už získal via−
cero priaznivcov, ktorí kvôli dob−
rej úrovni turnaja a priateľskej
atmosfére, ktorá tu vládne, sem
prichádzajú práve kvôli atmosfé−
ra a neopakovateľnému čaru pri−
teľstva a pozitívnej energie. Aj v
tomto roku sa tu zišli hráči nie iba
z nášho regiónu, ale aj z krupin−
ského, zvolenského ba i zo zahra−
ničia.  

Hlavný rozhodca Karol Bokroš
spolu s vedúcimi organizátormi
podujatia Jánom Šimkom,
Antonom Svatíkom i Dušanom
Mäsiarom sa potom dohodli na
hracom systéme turnaja, keď 24
hráčov losovaním rozdelili do 6
skupín. V nich sa hráči stretli kaž−
dý s každým a do vyraďovacích
bojov postupovali prví dvaja zo
skupín. Vyraďovacím pavúkom
sa postupne hráči predierali až
do finále, kde sa prebojovali
Viliam Sýkora z Hontianskych
Nemiec, bývalý hráč extrtaligy a
mladý, talentovaný iba 11−ročný
Arthur Páris z Balašských Ďar−
môt. V zápase o celkového víťaza

sa presadila skúsenosť a V.
Sýkora zvíťazil pomerom 3:0.
Porazení semifinalisti, hráči B.
Ďarmôt Atilla Bander a Gergely
Szabó, sa stretli  v zápase o 3. mi−
esto. Tu sa naopak presadila mla−
dícka dravosť a po tuhom boji zví−
ťazil tínedžer Szabó nad skúse−
ným Banderom 3:2. 

Súčasne s dvojhrami sa hral aj
turnaj vo štvorhre, do ktorého sa
prihlásilo 12 párov. Aj tu sa po vy−
raďovacích bojoch stretli vo finá−
le zástupcovia B. Ďarmôt a H.
Nemiec. V tomto prípade sa však
presadila mladosť a stredoškoláci
Achim Paris a G. Szabó porazili o−
strieľaných hráčov V. Sýkoru a
Ivana Nečasa. 

Počas celého turnaja sa mohli
hráči občerstviť pri bohatom po−
hostení, ktoré obetaví organizáto−
ri pripravili. Mnohí z účastníkov
nemôžu zabudnúť na výborné pa−
gáče, ktoré už tradične na tento
turnaj pečie matka D. Mäsiara a
výborný je aj guláš na záver po−
dujatia. V čase vianočnom nechý−
bajú ani sladké dobroty a je len
samozrejme že nemôže chýbať
ani povzbudenie z produktov na−
šich viníc. Pri slávnostnom vy−
hodnotení turnaja si prvých 8 v
súťaži jednotlivcov i prvé 4 páry v

súťaží štvorhier odniesli hodnot−
né ceny, ktorými k dobrému prie−
behu turnaja prispeli sponzori.
Organizátori im za to ďakujú, ako
aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí
sa podieľali na ďalšom vydare−
nom ročníku Štefánskeho turna−
ja v stolnom tenise v M. Čalomiji. 
Výsledky − dvojhra: štvrťfinále: V.
Sýkora − I. Nečas (H. Nemce) 3:0;
G. Szabó − Achim Paris (B. Ďar−
moty) 3:0; Artur Páris (B. Ďarmo−
ty) − Adrián Jakuš (M. Čalomija)

3:1; Ján Šimko (M. Čalomija) − A.
Bander (B. Ďarmoty) 3:0;
Semifinále: Sýkora − Szabó 3:1; Ar.
Páris − Bander 3:1; o 3. miesto
Szabó − Bander 3:2
Finále: V. Sýkora − Ar. Páris  3:0. 
Celkové poradie: 1. V. Sýkora; 2.
Artur Páris; 3. G. Szabó; 4. A.
Bander; 5. I. Nečas; 6. Adrián
Jakuš; 7. Achim Páris; 8. Ján Šim−
ko. Výsledky − štvorhra: semifiná−
le: Achim Páris, Gergely Szabó −
Adrián Jakuš, Dušan Mäsiar 3:0;
Ján Šimko, Anton Svatík − Viliam
Sýkora, Ivan Nečas  0:3; 
Finále: V. Sýkora, I. Nečas − Ach.
Paris, G. Szabó 1:3; Konečné po−
radie: 1. Ach. Paris, G. Szabó; 2. V.
Sýkora, I. Nečas; 3. −4. A. Jakuš, D.
Mäsiar a J. Šimko, A. Svatík.   

−P. GAŠPAROVIČ− 

Štefánsky turnaj v znamení kvality
Ani dlhé obdobie vianočných sviatkov si mnohí športovci nevedia predstaviť bez po−
hybu a svojho obľúbeného športu. Či už je to futbal, tenis, volejbal šach, alebo i stol−
ný tenis.   Priaznivci najrýchlejšej loptovej hry si aj v roku 2013 dali zraz na Štefana
26.12. v Malej Čalomiji na Štefánskom turnaji.

Najlepší traja na turnaji
(sprava): Viliam Sýkora,
Arthur Páris a Gergely Szabó

Jeden z hlavných organizátorov
a „duša“ stolnotenisového diania
v M. Čalomiji Ján Šimko (vľavo),
spolu so svojím oddielovým kole−
gom Marekom Špuntom
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n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP, po rekon−
štrukcii. Cena: 28 000 euro.
Inf. m 0908 986 734.  

np − 223
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 3 − izbo−
vý RD v M. Kameni, za zvý−
hodnenú cenu. Volať vo ve−
černých hodinách. Inf. m
047/ 48 70 262.             np − 304
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4 − izbový rodinný
dom v obci Ipeľské
Predmostie. Inf. & 0911 154
680.                            np − 014
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Novohradskej vo V. Krtíši.
Inf. m 0907 878 186.  np − 470
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám 3−izbový
byt v Sklabinej. Inf. m
0910 952 574. np − 474
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový
byt. Cena dohodou.
Inf. m 0915 802 133. 

np − 480
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebné
pozemky. Inf. m 0907
818 423.             np − 481
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový
byt na B. Nemcovej vo
V. Krtíši. Cena 13 500
euro. Inf. m 0910 408
185.                   np − 484
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1 − izbo−
vý byt. Inf. m 0910 665
664.                  np − 487
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1 − izbo−
vý byt na Železničnej
ulici vo V. Krtíši, ná−
jom 230 euro za mesi−
ac. Inf. m 0908 244 473. 

np − 489
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný
dom v Slovenských
Kľačanoch. Cena 30
000 euro. Inf. m 0908
244 473.           np − 490
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 −izbový
byt v pôvodnom stave
na Píseckej ulici vo V.
Krtíši. Cena dohodou.
Inf. m 0907 823 865. 

np − 002
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný

dom v Obeckove. Inf. m 0902
905 381.                     np − 004. 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu priestor
pre kozmetičku a maséra/ku,
v centre VK. Inf.m 0907 675
397.                             np − 005

n Lacno predám staršiu
spálňu. Inf. m 0918 492 087.  

np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chladničku s
mrazničkou Calex za 60 eu−
ro, umývačku riadu Indesit
za 60 euro, resp. obidva spo−
trebiče spolu za 100 euro.
Inf. m 0905 509 976.   np − 477
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám posteľ 140 x 200
cm s roštom, nočným stolí−
kom a komodou, cena 50 eu−
ro. Inf. m 0915 816 643. 

np − 485

n Predám šuflíkovú mraz−
ničku vo veľmi dobrom sta−
ve. Inf. m 0910 665 664. 

np − 488
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mikrovlnnú rúru
IGNIS. Cena dohodou. Inf. m
0949 792 112.               np − 007

n Predám lesnícke  pletivo −
nové 50 m za 106,22 eur, výš−
ka 1,60 m. Inf. m 0908 962
716.                            np − 1244

n Predám Škodu 105 L
r.v. 1981 platná STK a
EK, dobrý stav. Inf. m
047/48 232 53. np − 427
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Fabiu 1.4,
r.v. 2000 na súčiastky (zlý
motor). Inf. 0904 355 058. 

np − 448
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zimné pneumati−
ky, Matador M+S, 165/70 R13
79Q. Dezén 5 mm, cena doho−
dou. Inf. m 0908 355 383. 

np − 454
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Renault Megane
Scenic, r.v. 1998, diesel, 72
kW, zimné aj letné pneu, e−
lektrika, spotreba 5 litrov,
najazdených 200 000 km.
Cena 3.000 euro. Inf. m 0908
627 952.                        np − 471

n Predaj najlacnejšieho pali−
vového dreva. Inf. m 0915
867 594.                       np − 307

n Predám štiepané sypané
drevo, 1m3 = 45 eur. Inf.m
0904 862 512. 

np − 442
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Kúpim drevo na pni alebo
lesné porasty. Inf.m 0903 568
064.                            np − 473

n Predám sudové víno −
Frankovka, cena podľa
množstva odberu. Inf. m
0904 961 945, 0903 428 856. 

np − 465
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám seno v malých ba−
líkoch (Riečky). Inf.m 0902
335 309.                       np − 011

n Predám vietnamské pras−
ce od 20 eur za kus + ovce −
lacno. Inf. m 0905 483 357.

np − 316
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané od 150 do
200 kg. Cena dohodou. Inf. m
047 48 782 42.               np − 472
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0907 226 357.              np − 476
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ošípanú, váha oko−
lo 180 kg po 1,70 euro za ki−
logram. Inf. m 0917 182 254. 

np − 478
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dopredaj živých kaprov.
Inf. m 0910 990 117.    np − 001
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané, váha do
140 kg. Dohodou. Inf.m 0907
032 825.                      np − 003
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám baraninu a králi−
ky. Inf. m 0908 805 144. 

np − 008
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
047 48 925 48.            np − 009

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

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + ló−
džia). Cena dohodou. Inf.
m 0905 799 385.        np − 02

ZA NAMI JE 21 ROKOV ZA NAMI JE 21 ROKOV 
ÚSPECHOV V REALITÁCH !ÚSPECHOV V REALITÁCH !

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

l STAVEBNÝ MATERIÁL

l AUTO − MOTO

n TATRANSKÉ
PROFILY, 

OSB DOSKY, 
STAVEBNÉ REZIVO.

Aj s dovozom. 
Tesárske práce.

Lacno. 
m 0905 483 357.     

np − 317

l CHOVATEĽSTVO

l PREDAJ DREVA A UHLIA

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

n Predaj palivového 
dreva aj s dovozom.
Inf.m 0905 463 926.

np − 394 

l BURZA PRÁCE

n PREDÁM KONZUMNÉ
ZEMIAKY AJ S DOVOZOM.

INF. M 0905 497 133.
np − 433

Ponúka na predaj vo 
VEĽKOM KRTÍŠI 

NA UL. LUČENSKEJ 
DVOJPODLAŽNÝ TEHLOVÝ

DOM SO ŠTVORCOVÝM
PÔDORYSOM.

Bol postavený v r.1969 na pozem−
ku s výmerou 795 m2 v uličnej zá−
stavbe na ulici Lučenskej. V dome
sú dve identické podlažia, z kto−
rých každé pozostáva z kuchyne,
dvoch izieb, kúpeľne, WC, komory
a centrálnej chodby. Do časti na

poschodí vedú schody s nezávislým
vchodom. Dom môžu obývať aj dve
rodiny. Je napojený na všetky inži−
nierske siete. Kúrenie je ústredné
plynové. Pred domom je predzá−

hradka, v dolnej časti pozemku je
záhrada končiaca pri susednej uli−
ci. V súčasnosti je dvor spoločný

pre dva domy, je však možné
postaviť plot

v dĺžke cca 10 až 15 m.  
Cena : 70 000,− eur

n NOČNÝ KLUB V STAREJ
TUREJ prijíma na pozíciu
hostesky a spoločníčky sym−
patické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú kli−
entelu, nadštandardný záro−
bok a peniaze na ruku každý
deň. Ubytovanie zdarma.
Pracovná doba i brigádne.
Možná finančná výpomoc.
Staň sa finančne nezávislou.
Tel. m 0905 244 226. 

np − 612 a



l Hľadám zdravotnú sestru
na prácu v obvode praktic−
kého lekára vo V. Krtíši − prí−
ležitostne. Inf. m 0918 513
418.                            np − 417
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatro−
vateľka starších ľudí alebo
detí v okolí V. Krtíša. Inf. m
0949 397 593.                 np 349

n Prijmem vyučených čašní−
kov alebo čašníčky. Inf. m
0905 657 689.              np − 491
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám mladého človeka,
ktorý by do elektronickej
podoby prepísal 300 strano−
vý rukopis knihy. Cena do−
hodou. Inf. m 0907 283 230. 

np − 010

n Výhodné úvery, pôžičky,
leasing. Inf.m 0902 846 552. 

np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim cirkulárku s ko−
šom, môže byť aj bez motora.
Inf. m 0907 514 354. np − 475

n Predám časopisy ATM,
ročník 2012 č. 8, 9, 10, 12 a
ročník 2013 č. 1, 2, 3, 9, 11, 12
− len spolu. Inf. m 0907 899
428.                           np − 482
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám železné poľné brá−
ny − 8 kusov, ochrannú pril−
bu, mraziarenský box. Inf. m
047 48 973 49             np − 483
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršie plastové
okná − 4 kusy + žalúzie. Cena
20 euro za kus. Inf. m 0915
816 643.                       np − 486
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf.m 0949
792 112.                     np − 006
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na vý−
robu tašiek. Inf. m 0910 989
481.                              np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915
104 289.                        np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam zváračské a
zámočnícke práce všetkého
druhu. Mám dlhoročnú prax.
Inf. m 0907 128 272.     np − 16

n Predám kŕmnu repu a ko−
sačku MF 70 + príslušenstvo.
Inf. & 0907 433 709    np −012
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako opatro−
vateľka seniorov vo VK. Inf.
& 0948 006 915.         np − 013
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám biele páviky. Inf.
& 0911 154 680.       np − 015
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Octavia, r.v.
1998, cena 1400 eur + dohoda.
Inf. &0919 181 740.     np − 019

n Predám vibračnú dosku
zn. Dynapac, cena 400 eur,
ďalej predám plachtovú ga−
ráž za 100 eur a elektrický
kladkostroj za 100 eur. Inf.
& 0907 858 643.         np − 018
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prefinancovanie úverov
bez preverenia príjmu, zní−
ženie splátok aj úverov. Inf.
& 0905 135 649.         np − 020
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l Servis vykurovacej 

techniky. Plynové kotly, 
elektrické kotly a drevo

splyňujúce ATMOS, 
servisné prehliadky, opravy. 

Inf. m 0905 667 114  
sekovk@zoznam.sk  np − 80

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

3.poschodie, č.dverí 95. 
Pracujem ako viazaný finančný 

agent pre spoločnosť 
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. 

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,
živnostníkom, podnikateľom, firmám 

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355 383,

www.peniazeprevas.sk 

17
−1

2

l RÔZNE

n Prijmem stavebného zá−
močníka do zámočníckej
dielne. Zváranie CO2, elek−
tróda, nerez − výhodou. Inf.
m 0905 471 624, 0911 444
144 .                         np − 469
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Obvodná poľovnícka komora vo Veľkom Krtíši (OPK)
oznamuje širokej poľovníckej ako aj nepoľovníckej verej−
nosti, že od februára 2014 opätovne organizuje prípravu na
skúšky z poľovníctva na získanie poľovného lístka.
Príprava na skúšku sa člení na teoretickú, praktickú a
streleckú.
Uchádzači o prípravu na skúšku z poľovníctva môžu podať
písomnú žiadosť v kancelárii Obvodnej poľovníckej komo−
ry vo Veľkom Krtíši, ktorá sa nachádza na 1. poschodí bu−
dovy na ul. Mierovej č. 1 vo Veľkom Krtíši.
Pre záujemcov, bližšie informácie o organizovaní prípravy
na skúšku z poľovníctva podajú Ing. Tibor Čierny, predse−
da osvetovej komisie OPK (0905 964 028) a Ing. Milan Cúth,
vedúci kancelárie OPK (0905 664 511).

Ing. TIBOR ČIERNY,predseda osvetovej komisie OPK

Do pozornosti poľovníkom 
a ostatným priateľom prírody  

Správy zo sekretariátu:
S/1.: Upozornenie pre všetky
FK, od jarnej časti súťažného
ročníka 2013/2014 musí mať
každý  hráč (dospelý, dorast a
žiak) PLASTOVÝ PREUKAZ.
Hráč, ktorý nebude mať
PLASTOVÝ PREUKAZ resp.
nepodal žiadosť o vydanie
PLASTOVÉHO PREUKAZU,
rozhodca hráča nepripustí ku
hre.

S/2.: ObFZ V. Krtíš usporiada
XVIII. ročník HT o Pohár pred−
sedu ObFZ Veľký Krtíš. FK, kto−
ré majú záujem zúčastniť sa
turnaja, aby súpisku (záväznú
prihlášku) zaslali na sekretari−
át ObFZ V. Krtíš do 20.01.2014.
Technické ustanovenia: Štar−
tujú FK z okresu V. Krtíš, štart
hráčov: kategória dospelých,
štartovné 20,00 eur, termín ko−
nania HT 25.01.2014, miesto ko−

nania turnaja – Športová hala v
Modrom Kameni, začiatok o
8:00 hod..

S/3.: Oznam pre všetky FK, po−
vinné vypisovanie elektronic−
kého zápisu o stretnutí platí od
jarnej časti súťažného ročníka
2013/2014 aj pre dorast a žiakov.  

S/4.:   Na Slovensku máme už
cez 2.200 licencovaných rozhod−
cov, ktorí rozhodujú oficiálne
majstrovské  stretnutia.
Využite aj Vy svoje nadšenie a
záujem o futbal a staňte sa fut−
balovými rozhodcami.

Hľadáme:  nadšených  ľudí , mu−
žov aj ženy,  ľudí, ktorí majú zá−
ujem o futbal a pohyb na ihris−
ku,ľudí, ktorí sa chcú ďalej
vzdelávať vo všetkých oblasti−
ach súvisiacich s futbalom. 

Ponúkame: aktívne športové
vyžitie,   možnosť pravidelného
tréningu s trénerom,  možnosť
pravidelného vzdelávania sa, ú−
časť na seminároch,  možnosť
pracovať aktívne v rozhodcov−
skom spoločenstve, možnosť
stať sa rozhodcom v „Corgoň
Lige“ resp. FIFA rozhodcom,
odmeny za vedenie stretnutí a
náhrada cestovného,   vstup za−
darmo na majstrovské zápasy v
rámci oblasti.
Základné požiadavky na kan−

didáta rozhodcu: ovládanie slo−
venského jazyka slovom a pís−
mom,  úspešné absolvovanie zá−
kladného vstupného kurzu −
test z pravidiel futbalu

V prípade vášho záujmu kon−
taktujte predsedu KR na tel.
čísle: 0907 874632, resp. sekretá−
ra na tel. čísle: 0905 517 014.

− GABRIEL BACSA, 
predseda ObFZ −

ObFZ Veľký Krtíš, spravodaj č. 28 − 2013/2014

l PO UZÁVIERKE
n ROZPREDÁM

SKLADOVÉ ZÁSOBY 
OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

ZA POLOVIČNÉ CENY.ZA POLOVIČNÉ CENY.
Inf. & 0905 660 174.        

np − 016
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lALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponúka svoje
odborné zdravotné služby vo svojom zaria−
dení AMBULANCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE MUDr.
ILDIKÓ PAÁLOVEJ,    Ul. Mikszáthova,
Veľký Krtíš.  Na vyšetrenie alebo odborné
konzultácie sa môžete objednať na telefón−
nom čísle 0903 052 666 každý deň od 7.30 −
13. 00 hodiny. Máme zmluvu s každou zdra−
votnou poisťovňou.

lV zimnom počasí vám zlepší náladu pobyt
v saune a bazénoch. AQUATERMAL
STREHOVÁ Vás pozýva do WELLNESS &
SPA každý deň v čase od 10.00 − 22.00 hodi−
ny.   Bližšie informácie o rôznych akciách,
balíčkoch pre jednotlivcov a rodiny dosta−
nete na recepcii: tel. číslo: 047/430 88 11 

HONTIANSKO − IPEĽSKÉ OSVETOVÉHONTIANSKO − IPEĽSKÉ OSVETOVÉ
STREDISKO − PROGRAM NA JANUÁRSTREDISKO − PROGRAM NA JANUÁR
l 16.1.2014 o 14.00 hod. −  Pamätný deň pri
príležitosti narodenia Kálmána Mikszátha
v Sklabinej l16.1.2014 o 15.00 hod. − Filmová
abeceda − Praktický kurz pre začínajúcich
filmových amatérov v   Gymnáziu A.H. Škul−
tétyho  Veľký Krtíš 
lHontiansko − ipeľské osvetové stre−
disko, Hontiansko−novohradská kniž−
nica, a Klub dôchodcov vo Veľkom
Krtíši vás pozývajú na literárne popo−
ludnie Z LITERÁRNEJ STUDNICEZ LITERÁRNEJ STUDNICE
REGIÓNU, REGIÓNU, ktoré sa uskutoční 20. ja−
nuára 2014 o 14,00 v komunitnej mi−
estnosti Hontiansko−novohradskej
knižnice. Program bude venovaný ži−
votu a tvorbe Kálmána Mikszátha a
Fraňa Kráľa.  Úryvky z ich diel pred−
nesú jedni z najúspešnejších účastní−
kov súťaží v umeleckom prednese o−
kresu Veľký Krtíš. Výberom z vlastnej
tvorby prispejú hostia: Mária Cieľová−
Kollárová a Emil Rončák.  Tešíme sa
na stretnutie s vami. l 23.1.2014 o
16.00 hod − Prezentácia AMFO,
Stretnutie amatérskych fotografov v
Školiacej miestnosti HNK Veľký Krtíš.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
VEĽKÝ KRTÍŠ − VÁS POZÝVA NA

 DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
STEFAN VÖGEL: 

DOBRE ROZOHRANÁ PARTIA
Brilantne napísaná
konverzačná komé−
dia súčasného rakús−
keho autora dotýkajú−
ca sa hlbín ľudskej du−
še a výnimočný herec−
ký koncert. Osoby a
obsadenie: Štefan Ša−
fárik, Radoslav Kuric,
Vladimír Rohoň, Anita
Krepčárová − Šafáriko−
vá, Barbora Špániko−
vá.Vstupné v pred−
predaji 7 EUR  je v
Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom
Krtíši v pracovných dňoch od 8:00 − 15:00
hod. ( informácie na t. č.  047/4831376 ).

Kniha z KníhkupectvaKniha z Kníhkupectva
LITERA ŠÚTH LITERA ŠÚTH 

SNP 709/11, V. Krtíš, 047/483 15 60
ANDERS DE LA MOTTE − HRA: Henrik je
malý podvodníček a špekulant. Keď raz vo
vlaku nájde zabudnutý mobil, vezme si ho,
no rýchlo zistí, že mobil o ňom vie až príliš
veľa. A vzápätí ho začne lákať na hru, ktorá
ho vraj zavedie do alternatívnej reality, zís−

ka prachy a ešte aj kredit v
internetovej komunite.
Získajte 1 euro! Získajte 1 euro! 
Milí čitatelia, po predložení

tohto článku dostanete v
kníhkupectve LITERA oka−
mžitú zľavu 1 euro na uve−
denú knihu. Zľava platí do
14. dní od dátumu vydania
Pokroku. 

lIntegrovaný záchranný systém 112, 
lZáchranná služba 155, 16 155, lHasiči 150,
l Polícia 158, l Mestská polícia 159,
l Elektrina −  linka pre poruchy 0800 123
332,l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727,
l Asistenčná odťahová služba motoristom
18 123, l Automobilová služba 18 777,
l Letecká záchranná služba 18 155,
l Informácie vlaky a autobusy 12 111,
lŽelezničná spoločnosť Slovensko, a. s., zá−
kaznícke centrum 18 188 lLinka Pomoc. sk
(linka dôvery) l0800 500 500, Linka záchra−
ny (poradenstvo pri záchrane života a prvej
pomoci) l0850/111 313, Linka detskej istoty
pri SV UNICEF 116 111.

  OBCE HONTU V NAŠOM OKRESE SÚ: 
Balog nad Ipľom, Bátorová, Čebovce, Čelov−
ce, Dačov Lom, Dolinka, Dolné Plachtince,
Ďurkovce, Horné Plachtince, Hrušov,
Chrastince, Ipeľské Predmostie, Kamenné
Kosihy, Kleňany, Koláry, Kosihovce, Kosihy
nad Ipľom, Lesenica, Malá Čalomija,
Nenince, Opatová Nová Ves, Opava,
Príbelce, Sečianky, Seľany, Slovenské Ďar−
moty, Stredné Plachtince, Sucháň, Širákov,
Trebušovce, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad
Ipľom, Vinica, Záhorce. 

Počuli ste, videli ste, alebo ste zažili niečo
mimoriadne zaujímavé a nevšedné, alebo
by ste si radi o niekom v našich novinách
prečítali?  Prezvoňte nás na číslo: 0902 302
102, 0918 59 65 65 alebo 48 31 555 − my vám
zavoláme naspäť, alebo píšte na e−mail: 

noviny.pokrok@stonline.sk 
− najlepší tip odmeníme peknou knihou.

A K A D É M I A  A K A D É M I A  
V Z D E L Á V A N I AV Z D E L Á V A N I A
N O V O H R A D  o .z.N O V O H R A D  o .z.

Ponuka vzdelávania 
na január 2014

l OPATROVATEĽSKÝ KURZ
Začíname už 20. januára 2014
l JAZYKOVÉ KURZY
Anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský
jazyk, taliansky jazyk − Možnosti sku−
pinovej aj individuálnej výučby −
Začíname 20. januára 2014
l Nemecký jazyk pre opatrovateľky
Jazyková príprava pre prácu v zahra−
ničí − Začíname 27. januára 2014
l Profesijné kurzy
Obsluha motorového vozíka, kurzy
kuričov, elektrikárov, obsluha zdví−
hacích zariadení, viazačov bremien
Realizujeme celoročnej podľa objed−
návok a záujmu samoplatcov.

Prihlášky prijímame: AkadémiaPrihlášky prijímame: Akadémia
vzdelávania Novohrad o.z.vzdelávania Novohrad o.z.

Mierová 1, Veľký KrtíšMierová 1, Veľký Krtíš
− osobne alebo telefonicky− osobne alebo telefonicky
Tel. kontakt: 0902 930 225Tel. kontakt: 0902 930 225
Šťastlivý  Nový rok  2014, 

veľa zdravia, osobných 
a pracovných úspechov.

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

KAM 
ZA KULTÚROU

DÔLEŽITÉ
TELEFÓNNE ČÍSLA

VIETE, ŽE...

STAŇTE SA SPOLUTVORCAMI
TÝŽDENNÍKA 

KAM 
ZA RELAXOM

SLUŽBA 
MOTORISTOM

l Lekárska pohotovostná služba (Banícka
35, V. Krtíš, tel. 48 31 111). Pre dospelých: Po.
− Pi. 15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. Pre
deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., So. − Ne.
8.00 − 22.00 h.

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ 
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h., sobota,
nedeľa, sviatok: 9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
Rozpis služieb lekární − JANUÁR

Dr. Max − 1, 7, 13, 25, 26, 31 
Panacea− 2, 8, 14, 20, 
Aqua viva− 3, 9, 15, 21, 27, 
Biely  lev− 4, 5, 10, 16, 22, 28, 
Čierny orol − 11, 12, 17, 23, 29, 
Belladonna − 6, 18, 19, 24, 30.

(ČÍSLO ZA LEKÁRŇOU ZNAMENÁ 
DÁTUM V MESIACI)

Máte alergie alebo zníženú imunitu
a potrebujete odbornú pomoc? 

lAUTOSERVIS − JOZEF MÁRTON AUTOSERVIS − JOZEF MÁRTON 
− ŠÓŠÁRSKA ULICA ŽELOVCE 

tel: 0908 903 749
− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE OPRAVY − NÁ−
HRADNÉ DIELY − PLNENIE A ÚDRŽBA
KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS − ZNAČKO−
VÉ FÓLIE 3M

lR − SERVICE − ROMAN ŠTRBÍK −R − SERVICE − ROMAN ŠTRBÍK −
www.r−service.sk. 

AUTOSERVIS − PNEUSERVIS 
Regionálne zastúpenie PNEU VRANÍK.
Využite predaj pneumatík za skvelé ceny!
Digitálna geometria − diagnostika. Písecká
3, Veľký Krtíš, tel. 0915 832 193

?

POKROK



n Kúpim kukuricu − aj na šú−
ľkoch. Inf. & 047 48 962 27.   

np − 021
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim kravu alebo jalovicu.
Inf. &0948 155 120. np − 023
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Hyundai Sonata, r.
v. 1997, cena 500 eur. Inf. &
0915 804 044.              np − 027
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s chat−
kou v osade Baník.  Inf. &
0914 271 180.             np − 025
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletne prero−
bený 3−izbový na Viničkách
vo V. Krtíši. Cena dohodou.
Inf. & 0948 397 446.   np − 026

n Chránená dielňa hľadá
pracovníčku − invalidnú
dôchodkyňu − do predajne.
Nástup možný ihneď. Inf. &
0915 671 896.               np− 024

23 / 13.  január 2014

l PO UZÁVIERKE

l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 
lopravy traktorov ll tepovanie interiérov  tepovanie interiérov ll autofólie autofólie

MELSERVIS, s. r. o.
(areál LIAZ−u), Ul. Osloboditeľov 46,

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok  od 8.00 − 17.00, sobota 
na objednávku. Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 

www.melservis.szm.com

53
 − 

12

SILVESTROVSKÁ 
SYROVÁ TOMBOLA...

...potešila troch šťastných výhercov, ktorí pred sviatkami nakúpili
syrové výrobky nad 5 eur na PLACHTINSKEJ FARME BARÁNEK,
a splnili tak podmienku na to, aby boli zaradení do žrebovania o sy−
rovú tortu v hodnote 15 eur a  ďalšie dve chutné ceny − veľkú a ma−
lú syrovú misu. Súťaž mala pozitívnu odozvu a žrebovanie sa usku−
točnilo na Silvestra popoludní. My sme boli pri tom. Z hlavnej ceny
− úžasnej syrovej torty − sa tešila Katarína Dovičinová z Kamenných
Kosíh. Ako druhého z osudia zástupcovia farmy vytiahli a veľkou
syrovou misou potešili  Jána Bendíka z Hrušova. Malú syrovú misu
získal Ján Beňo z Malých Stracín. Výhercovia si už určite na syro−
vých dobrotách pochutili, a ak ste v tejto chvíli dostali aj vy chuť na
neodolateľné, voňavé rôzne druhy syra, návšteva predajne
PLACHTINSKEJ FARMY BARÁNEK je určite správna voľba. 

(www.farma−baranek.eu, 0907 847 775)     −ms−

Zástupcovia PLACHTINSKEJ FARMY BARÁNEK
Daniel Mugele s manželkou Michaelou pri žrebovaní 

silvestrovskej syrovej tomboly

Ak ste si predplatili Pokrok na tento rok, určite už nedoAk ste si predplatili Pokrok na tento rok, určite už nedo−−
čkavo čakáte na vyhlásenie výsledkov predplatiteľskej súčkavo čakáte na vyhlásenie výsledkov predplatiteľskej sú−−
ťaže. Pokrok si môžete predplatiť do 31. januára 2014 a meťaže. Pokrok si môžete predplatiť do 31. januára 2014 a me−−
ná 11 šťastných výhercov  uverejníme v Pokroku č. 6 dňaná 11 šťastných výhercov  uverejníme v Pokroku č. 6 dňa
10. februára.  Pripomíname, že hráte o tieto ceny: 1. per10. februára.  Pripomíname, že hráte o tieto ceny: 1. per−−
manentka do Aquatermalu Strehová, 2. − 6. cena knihy zmanentka do Aquatermalu Strehová, 2. − 6. cena knihy z
Kníhkupectva LITERA Šúth, 7. − 9. cena kozmetický balíčekKníhkupectva LITERA Šúth, 7. − 9. cena kozmetický balíček
z firmy ORIFLAME  − Marcela Krnáčová,  Veľký Krtíš a 10.z firmy ORIFLAME  − Marcela Krnáčová,  Veľký Krtíš a 10.
− 11. cena celoročné predplatné týždenníka POKROK − resp.− 11. cena celoročné predplatné týždenníka POKROK − resp.
vrátenie peňazí. vrátenie peňazí. 

Súťaž o predplatné
Pokroku končí 

31.januára 2014!

Klasické šípky
V klasických šípkach na celoslovenskej úrovni, nie je to

"nič moc". Ivan Babinský je 18−ty a potom dlho−predlho nič.
V Banskobystrickej BDA to už je trocha lepšie, Ivan si dr−
ží 3. miesto, v prvej 16 − tke figuruje ešte Matej Rosík a ďal−
ších 6 hráčov z krtíšskeho okresu sa zmestilo do prvej 32−
ky. V 4. ročníku lokálnej ligy STEEL M−DART CUP VEĽKÝ
KRTÍŠ je po 4. kole so 78 bodmi na prvom mieste opäť Ivan
Babinský, druhé miesto patrí Jurajovi Chrienovi z Malého
Krtíša (52 b.), tretí je zatiaľ Ľuboslav Ďuriš (40 b.), nasle−
dovaný Milanom Činčurom (34 b.). Ivan Babinský si suve−
rénne drží pozíciu lídra aj v ďalšej krtíšskej steelovej lo−
kálnej lige MDL, ktorej body sa takisto započítavajú do
Banskobystrickej BDA.                                        −MDCVK−

BIOREGENERAČNÉ CENTRUM
vo V. Krtíši − nájdete nás 

na Nemocničnej ul. 1, (oproti
101 drogérii) od 9.00 − 15.00 hod.   

Stop bolestiam a chorobám! 
Pomôžeme s riešením zdravot−
ných problémov. Poradenstvo aj
výsledok analýzy ZDARMA!

Viac na http://lugaprofit.sk/
V prípade záujmu sa môžete ob−
jednať na bezplatnú konzultáciu
vášho zdravotného stavu na:
0905 564 208. Garantujeme 100%
diskrétnosť.                       np − 008b 


