
2 2 / 10. marec 2014

Milý "pirát" Filipko Bartók zo Sklabinej bol prvým prihláseným súťažiacim o najkrajšiu karnevalovú 
masku. Pretože 5. marca 2014 oslávil krásne šieste narodeniny, posielame mu toto blahoželanie: 

Je ťažké uveriť, že čas tak rýchlo letí.  Na torte Tvojej šesť sviečok svieti. 
Prvé kroky, prvé slová za sebou už máš.  Každý deň niečo krásne tomuto svetu dáš.

S Tebou oslávili sme, tieto chvíľky vzácne, v živote nech slnko šťastia
nikdy nad Tebou nezhasne.  

Všetko len to najlepšie Ti želajú maminka s Miňom a sestrička Lucka    

Všetko najlepšie, Filipko!

Rozdeľovanie dotácií z mest−
ského rozpočtu pre športové klu−
by, spoločenské i kultúrne orga−
nizácie je vždy zložité. Na zákla−
de schválených kritérií napokon
komisia pre školstvo, kultúru,
mládež a šport, ktorej predse−
dom je Mgr. J. Cuper, navrhla
rozdelenie dotácií a predložila
návrh na zastupiteľstvo. Ako u−
pozornil Ing. D. Surkoš, oproti
pôvodnému návrhu sa urobili
niektoré zmeny, keď Cechu ba−
níkov napokon Mesto pridelilo
žiadaných 1 000 eur. Na repre−

zentáciu mesta na podujatiach,
kde reprezentujú V. Krtíš ako
banícke mesto. Napríklad na
stretnutí banských  miest a obcí
v Kremnici, či na oslavách Dňa
baníkov v B. Štiavnici, kam pri−
chádzajú aj hostia zo zahraničia.
Hontiansko−novohradskej kniž−
nici A. H. Škultétyho znížili dotá−
ciu z 2 000,−  na 1 500,− eur a zati−
aľ pozastavili aj vyplatenie už
schválenej dotácie pre
Futbalový klub Baník V. Krtíš vo
výške 20 000,− eur. 

(Pokračovanie na str. 23)

Na svojom tohtoročnom turné za−
vítal s tretím koncertom Peter
Cmorik & band aj do jeho domov−
ského mesta Veľkého Krtíša. Pred
zaplnenou sálou kultúrneho domu
odohrali hudobníci viac ako dvoj−
hodinový koncert, ktorý bol výbe−
rom piesní z doteraz vydaných
platní P. Cmorika. Vďační
Veľkokrtíšania  odmenili     nie−
koľkonásobného zlatého slávika
zaslúženým potleskom.          −red− 

Poslanci schválili dotácie na šport a kultúru
Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo V. Krtíši v roku 2014 bolo 5. 3. v zasadačke Mestského úradu. V poradí jubilejné, 25. zasadnu−
tie zvolal primátor V. Krtíša Ing. Dalibor Surkoš, ktorý rokovanie aj viedol. Po schválení programu schôdze, návrhovej komisie i overova−
teľov zápisnice, poslanci schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta V. Krtíš o určení škol−
ských obvodov pre základné školy vo V. Krtíši. Týmto schválením sa doplnil školský obvod V. Krtíš pre II. stupeň o obec Dolné Plachtince.  

Veľkokrtíšania tlieskali Petrovi Cmorikovi

Na jeho odporučenie išla  v stredu 5. 3. na
odborné vyšetrenie do veľkokrtíšskej ne−
mocnice, kde ju ešte v ten deň hospitali−
zovali so zápalom pľúc. Na izbe ležala aj
s inými ženami a ešte v stredu večer sa
telefonicky rozprávala aj so svojimi prí−
buznými, ktorí nejavia žiadne známky
zdravotných ťažkostí. Vo štvrtok ráno sa
ženin stav ale veľmi zhoršil a upadla do
bezvedomia. V nemocnici okamžite za−
čali robiť potrebné opatrenia a bezvlád−
nu ženu premiestnili na jednotku inten−
zívnej starostlivosti. Zároveň informova−
li aj epidemiológov z Regionálneho úra−
du verejného zdravotníctva vo V. Krtíši. 
Riaditeľka RÚVZ V. Krtíši MUDr. Slávka
Ďurišová: "Z nemocnice nám oznámili

podozrenie na pandemickú chrípku.
Naša pracovníčka tam ihneď išla, odob−
rala pacientke stery, ktoré sme okamžite
poslali do virologického laboratória
RÚVZ v Banskej Bystrici."

Podľa našich informácii môže ísť o
chrípku A (H1N1), ľudovo známu ako
prasacia. Či sa tento nebezpečný druh
chrípky potvrdí aj u tejto pacientky, u−
kážu až výsledky testov. Ženu vo vážnom
stave  a dôkladne pozakrývanú previezli
vo štvrtok záchranári, v rukaviciach a s
ochrannými rúškami, vrtuľníkom do B.
Bystrice.  Ako sme sa však dozvedeli  v
piatok ráno,  u pacientky sa podozrenie
na vírus prasacej chrípky nepotvrdil. 

Text a foto:     −P. GAŠPAROVIČ − 

Mladá žena upadla do kómy
Keď sa mladá 37−ročná žena ani po dvoch dňoch necí−

tila dobre, mala, podľa našich informácií. suchý kašeľ,
slabosť, teploty a ťažko sa jej dýchalo, navštívila svojho
obvodného lekára.

Ženu transportovali vrtuľníkom 
do banskobystrickej nemocnice

Počas prestávky v rokovaní o prevode pozemku diskutovali nie
iba poslanci klubu SMER−SD v úzadí, ale aj zľava: 

RNDr. I. Boreš, Ing. D. Surkoš a Ing. P. Šiška
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Desivé skutočnosti ...
Vážení čitatelia, na tomto mieste ste si mali prečítať reportáž o rodine , v kto−

rej 25−ročnej matke úrady odňali 8 maloletých detí. Ale už po napísaní repor−
táže, v čase našej uzávierky, sa v tomto prípade objavili nové  desivé skutoč−
nosti, o ktoré sme vás nechceli pripraviť. Reportáž, aj s najnovšími informáci−
ami vám prinesieme v najbližšom čísle.                                                            −red−



Keby sa 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 11. 3. 2014 uplynú 4 roky, 
ako nás navždy opustil náš drahý otec,

manžel a brat VILIAM GONDÁŠ
z Veľkého Krtíša.

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
synovia s rodinami a ostatná rodina.

Keby sa dal čas
vrátiť...

†

Oči plné bolesti, čo nevidia
budúcnosti, veľké čierne havrany,

otvárajú sa staré rany. 
Červený potok tečie, slza sa k Tebe
nikdy nedovlečie, srdce − prázdne

miesto, kde si, to malé gesto? 
Spomienky, vám utiecť chcem, tak prečo,
prečo nemôžem? Zem pohltí ma do seba, no my

nikdy, nikdy nezabudneme na Teba.

Dňa 12. 3. 2014 uplynie 10 najsmutnejších rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustila naša milovaná

VANESSKA AGÓCSOVÁ
vo veku 5 rokov.

Spomínajú rodičia Žanetka, Lacko, braček Filipko, 
starí rodičia, prastarký, krstní rodičia a ostatná rodina.

Nezabudneme†

Už nepočuť po dome matkin 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 23. 2. 2014 navždy opustila naša 
milovaná  mama, manželka, babka a svatka  

MÁRIA POTOČNÍKOVÁ 
vo veku nedožitých 74 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 našou drahou zosnulou prišli 27. 2.  

rozlúčiť na jej poslednej ceste vo veľkokrtíšskom dome smútku
a prejavili nám úprimnú sústrasť.  

Celá smútiaca rodina

Tvoju pamiatku si navždy
v srdciach zachováme †

Keď slzy zastrú krásu neba,
kamkoľvek oči pozrú, hľadajú Teba.
Odišiel si cestou bez návratu, iba 

dvere spomienok si nechal dokorán. 
Čo ako by sme chceli, zabudnúť sa 

nedá. Sú slová, ktoré sa
nedajú vrátiť späť, 

sú bolesti, ktoré čas nikdy nezahojí 
a žiale, ktoré čas nikdy nevylieči.

V tichej spomienke si dňa 10. 3. 2014 pripomíname 
5 rokov, čo nás navždy opustil 

JÁN MAG z Modrého Kameňa.
Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, 

v našich srdciach zostaneš navždy s nami.
S láskou spomínajú manželka, dcéry Janka 

a Marika s rodinami.

Päť smutných 
rokov bez Teba

†

"Neúprosný osud to najdrahšie 
nám vzal, len bolesť v srdciach, 

smútok, prázdny domov 
a spomienky nám ponechal.

S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že nás navždy opustila dňa 22. 2. 2014
naša mamička, starká, prastarká 

a svokra MARGITA KÉPEŠOVÁ
vo veku 87 rokov.

Za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ďakujeme primárovi
MUDr. Mariánovi Sýkorovi a personálu Interného oddelenia

VšNsP vo Veľkom Krtíši.                 Smútiaca rodina

Osud nám vzal 
to najdrahšie†

Milovala si život a svojím smiechom
všetkých tešila, nikdy nezabudneme,

ako si nás veľmi ľúbila.

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že nás
1. 3. 2014 navždy opustila naša milovaná

manželka, maminka a starká 
MÁRIA DEMETEROVÁ

z Veľkého Krtíša vo veku 64 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju odprevadili na jej poslednej ceste.

Smútiaca rodina.

Odišla si tak
nečakane†

8. 2. Ján Hlivár narodený v roku
1941 z Dačovho Lomu, 11. 2. Elena

Bendíková nar. v r. 1929 z Trebušoviec, 12. 2.
Jozef Čáni nar. v. 1932 z Malého Krtíša, 11. 2. Cyril

Hrubčo nar. v r. 1942 zo Sklabinej, 12. 2. Anna Lisková
nar. v r. 1928 zo Záhoriec, 13. 2. Mária Hantkeová nar. v
r. 1928 z Veľkého Krtíša, 13. 2. Mária Čonková nar. v r.
1925 z Čelár, 15. 2. Michal Fekete nar. v r. 1953 z
Neniniec, 14. 2. Mária Šimová nar. v r.  1934 z Veľkého
Krtíša, 13. Vladislav Kováč nar. v r. 1951 z Modrého
Kameňa, 17. 2. Jolana Suchá nar. v r. 1937 z Cerova, 18.
2. Elemér Oravec nar. v r. 1934 z Veľkých Zlievec, 19. 2.
Štefan Konopka nar. v r. 1943 z Neniniec, 20. 2. Jozef
Zaťko nar. v r. 1934 z Čeboviec, 20. 2.  Jozef Oroszlány
nar. v r. 1954 z Čeboviec, 22. 2. Margita Képešová nar. v
r. 1926 z Kosihoviec, 23. 2. Mária Potočníková nar. v r.
1940 z Veľkého Krtíša, 24. 2. Terézia Šimoneková nar. v
r. 1930 z Veľkého Krtíša, 1. 3. Mária Demeterová nar. v r.
1950 z Veľkého Krtíša, 3. 3. Zlata Danielová nar. v r. 1940
z Veľkého Krtíša.  

OPUSTILI NÁS

V lučenskej nemocnici sa narodi−
li bábätká z nášho okresu: 12. 2.

Dženifera z Mule, 16. 2. Daniel z Veľkého
Krtíša, 20. 2. Evelin z Neniniec, 21. 2. Adam z Čelár, 21.

2. Eliška z Malého Krtíša, 24. 2. Sebastián z Pôtra, 24. 2. Fabián
z Veľkého Krtíša, 26. 2. Izabella z Veľkej Čalomije, 1. 3. Samuel
z Dolnej Strehovej, 3. 3. dvojičky Anikó a Vivien z Veľkej Čalo−
mije 

NARODILI SA
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Ponúka na predaj osvedčené

SADBOVÉ ZEMIAKY,
kvalitné trávnikové zmesi rôzneho využitia,

osivá obilnín, strukovín, slnečnice

V tomto roku sa
medzi najvýznam−
nejšie banícke po−
dujatia pripravujú v
Kremnici. 
Pravdepodobne 22.

− 23. 8. bude celoslo−
venské stretnutie
baníckych miest a
obci a baníckych ce−
chov. Tradičná osla−
va Dňa baníkov bu−
de v B. Štiavnici i so
Salamandrovým
sprievodom začiat−
kom septembra. Vo
V. Krtíši pripravuje
Banícky cech Dolina

v spolupráci s baňou Dolina, a.s.,
členom skupiny Energy Group,
spomienku na baníkov, ktorí za−
hynuli pri výkone svojho povola−
nia. Spomienka bude pri pamät−
níku baníctva 20. 8. 2014.  

Ako potom informoval Ing. B.
Mojžiš, spolu so Stanislavom
Petrůjom rokovali o spolupráci
mesta V. Krtíš a cechu i o situácii
na Bani Dolina, kde od začiatku
roka je nie príliš priaznivý vývoj.
S. Petrůj potom zagratuloval čle−
nom cehu, ktorí sa od ostatného
stretnutia dožili životného jubi−
lea. Prítomných potešil aj infor−
máciou, že prišli objednané ba−
nícke fokoše, tradičné symboly

baníckeho remesla podobné va−
laškám, kde na čepeli sú vyobra−
zení baníci a banícke symboly.
Prítomných potešil Ján Ziman,
ktorý cechu daroval vlastnoruč−
ne vyšívaný obraz cechového er−
bu. Pri jeho práci strávil približ−
ne 2 mesiace a urobil asi 12 000
krížikových stehov.      

−red−

Zišiel sa Banícky cech Dolina
Na výročnej členskej schôdzi členovia Baníckeho cechu Dolina zaplnili zasadačku v starej baníckej slo−
bodárni. Na úvod všetkých privítal predseda cechu Ing. Branislav Mojžiš. Poďakoval sa členom cechu
za aktivitu, ktorou v minulom roku dali vedieť na Slovensku i v zahraničí, že v baníckom meste V. Krtíš
ešte existujú ľudia hrdí na svoje banícke povolanie. Zvlášť vyzdvihol účasť na podujatí banícke Vianoce,
ktoré sa podarilo pripraviť v spolupráci s cechom baníkov zo Starých Hôr. Na zorganizovaní tohto pek−
ného podujatia v miestnom rímskokatolíckom kostole má nemalú zásluhu člen cechu Ľubo Gallo. 

Aktivační pracovníci čistia u−
lice, upravujú trávniky.  Mesto
nadviazalo tiež spoluprácu so
Strednou odbornou školou v
Želovciach pri úprave zelene v
meste. V týchto dňoch sme
mohli na Ul. SNP vidieť hlavné−
ho majstra odborného výcviku
Milana Dugoviča, ako so svoji−
mi žiakmi orezávali stromy na
Ulici SNP v meste. Či spoluprá−
ca bude pokračovať aj pri in−
ých pácach na zeleni vo V.
Krtíši, sme sa spýtali asistentky
primátora Mgr. Eriky Grega: 
"Mesto prostredníctvom PVPS

V. Krtíš, nadviazalo spoluprá−
cu so SOŠ Želovce. Po vzájom−
nej dohode nám SOŠ realizuje
orezávky (ošetrenie drevín) na
hlavnej ulici. Keďže škola v Že−

lovciach sa zaoberá aj touto
problematikou, sme radi, že sa
nám podarilo pre tento rok
nadviazať spoluprácu a že

nám jej vedenie vyšlo v ústrety.
Zatiaľ ide len o orezávanie
stromov, ďalšiu spoluprácu
však nevylučujeme."         −red−

Aj v dôchodkovom 
veku sa môžete poistiť
Klub dôchodcov nie je len mie−

stom, kde sa schádzajú najmä je−
ho členky, aby si tu poklebetili,
ale jeho členovia tu získavajú aj
zaujímavé informácie. Aj 17. 2. sa
zišli členovia klubu, aby si vypo−
čuli finančnú poradkyňu, ktorá
ich informovala o produktoch,
ktoré im môžu pomôcť prekonať
rôzne problémy života. Či už je to
životné alebo úrazové poistenie,
prefinancovanie úverov, staveb−
né sporenie, neživotné poistenie
ako je poistenie domu, povinné
zmluvné poistenie, ale môžu vyu−
žiť aj právnu ochranu spoločnos−
ti. Prítomným členom klubu o−
krem informácií o ponúkaných
službách venovali zástupkyne
spoločnosti aj rôzne darčekové
predmety a ostáva už iba na čle−
noch klubu, ktorý produkt ich
zaujal a ako využijú ponúkané
služby spoločnosti. 

Jarné skrášľovanie mesta začalo
Aj keď v tomto roku akoby zima ani nebola, aj tak plní očakávania radi privítame teplejšie jarné
mesiace. K tomu však už akosi patrí aj jarné upratovanie. Začali s ním aj vo Veľkom Krtíši. 

Ján Ziman s fokošom 
a erbom cechu, ktorý 

vlastnoručne vyšil 

Schôdza Baníckeho cechu Dolina začala 
baníckou hymnou "Banícky stav"

Stromy na SNP 
dostali nový strih
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Poľovníci sa pochlapili pri vý−
zdobe miestnosti, poskytli mäso
na prípravu chutných jedál a
postarali sa aj o potrebný pitný
režim. Vychýrené domáce ku−
chárky zas pripravili vynikajú−
cu špecialitu na predjedlo, za−
bezpečovali obsluhu počas ce−
lého večera a starali sa, aby na
stoloch nič nechýbalo. 

Všetkým zabávajúcim robila
dobrú náladu hudobná skupi−
na SYNTAKT z Poltára s nádej−

nou mladou speváčkou a hus−
listkou. Ako na každom poriad−
nom plese ani tu nemohla chý−
bať tombola, do ktorej sa na−
zbieralo veľa cien. Medziiným
aj moderný mobilný telefón,
rezbárske výrobky R. Ragača
ale aj možnosť uloviť si diviaka,
či účasť na poľovačke od miest−
nych poľovníkov, ale aj vrece
krumplí (zemiakov).
Výborná nálada až do skorých

ranných hodín svedčila o tom,
že sa akcia vydarila a sála zapl−
nená hosťami, ale najmä spo−
kojnosť na tvárach plesajúcich,
je určite dôkazom, že podobné
akcie sa oplatí robiť a určite bu−
de podnetom pre organizátorov
do prípravy ďalšieho ročníka.

−PZ SENNÉ−

Na Sennom plesali poľovníci 
Aj keď v dnešnej uponáhľanej dobe času na oddych a relax je veľmi málo, človek by aspoň raz za čas
mal "vypustiť" a nájsť si čas aj na rodinu, priateľov i zábavu. Aj preto sa niekoľko poľovníkov na čele s
Ing. Jánom Dobšinským dalo dohromady a zorganizovali reprezentačný poľovnícky ples, ktorý sa v sá−
le kultúrneho domu v Sennom konal 21.2.2014.

Ing. Ivan Vaňo so starostom obce Senné
Jánom Ragačom na otvorení plesuNa plese vládla dobrá nálada až do skorých ranných hodín

Atmosféru plesu dopĺňali aj trofeje PZ Senné, nechýbala
dobrá hudba v podaní skupiny SYNTAKT a bohatá tombola

Okresná organizácia 
Slovenského poľovníckeho zväzu vo Veľkom Krtíši   

Obvodná poľovnícka komora Veľký Krtíš  
a Mesto Veľký Krtíš 

Vás srdečne pozývajú na
CHOVATEĽSKÚ PREHLIADKU POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ 
ZVERI ULOVENEJ V POĽOVNÝCH REVÍROCH OKRESU 

Veľký Krtíš v sezóne 2013/2014, ktorá sa uskutoční 
v priestoroch Mestského kultúrneho strediskavo V. Krtíši 

na námestí A. H. Škultétyho. Výstavu si môžete pozrieť od poludnia 
12. marca (streda) do poludnia 16. marca 2014 (nedeľa). 

Ing. Miroslav Hudec, predseda OPK  a predseda OkO SPZ 

Biele Audi 
v kurze zlodejov
Neznámy páchateľ ukradol v
dobe od 2.00 − 8.30 hod. v nede−
ľu 2. 3. 2014 v Lučenci na ul. B.
Nemcovej  biele AUDI Q5 s
veľkokrtíšskym evidenčným
číslom. O dva dni na to, v čase
od 16. 45 − 18. 45 hod. opäť v
Lučenci, tentoraz na  Rázusovej
ulici ukradli zlodeji biele  Audi
A3 s lučenskou „ešpézetkou“. 

Zdroj: −OS KRPZ BB−

Na mestský úrad bolo doruče−
ných 685 žiadostí, týkajúcich sa
956 obyvateľov mesta. Žiadate−
ľom mohol byť študent študujú−
ci  alebo občan pracujúci mimo
mesta, či mimo SR. K žiadosti
bolo potrebné priložiť aj potvr−
denie o zamestnaní alebo o ná−
všteve školy, prípadne potvrde−
nie vecne príslušného orgánu o

pobyte mimo mesta Veľký Krtíš.
Každá zo žiadostí bola posúde−
ná. Na základe splnených pod−
mienok bolo 922 obyvateľom  vy−
hovené, 13 boli vyzvaní k dolože−
niu potvrdení. Zamietnuté boli
žiadosti, v ktorých žiadateľ ne−
mal trvalý pobyt v meste Veľký
Krtíša a tie žiadosti, kde žiadateľ
má podĺžnosti voči mestu. 

Študenti aj pracujúci v rámci
SR budú mať pre tento rok zní−
ženú sadzbu za komunálny od−
pad, za ktorý zaplatia 2,40 eura
na rok. Študenti a tí, ktorí pra−
cujú v zahraničí, budú od po−
platku úplne oslobodení. Ročná
sadzba poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpa−
dy v meste Veľký Krtíš pri fyzic−
kých osobách je 18,25 eura na
rok. 

− EG− red−

Úľavy z poplatku za komunálny odpad aj tento rok
Aj tento rok obyvatelia mesta Veľký Krtíš pracujúci alebo študujúci
mimo miesta svojho trvalého pobytu, mohli požiadať o zníženie
poplatku za komunálny odpad.
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minulom kalendárnom ro−
ku sa gymnázium dočkalo
celkovej rekonštrukcie, kto−

rá dala našej škole nový, príťažli−
vý vzhľad . No škola, to nie je len
budova, nová fasáda, či plastové
okná, to nie je len vybavenosť tri−
ed dataprojektormi či interaktív−
nymi tabuľami. To nie sú len špe−
ciálne jazykové učebne alebo mo−
derné jazykové laboratórium.
Škola, to sú najmä žiaci a učitelia,
ktorí sú najdôležitejšími zložkami
každej školy.
Našimi silnými stránkami je bez−

pochyby vysoká odborná kvalifi−
kovanosť pedagogických zamest−
nancov, ktorá stále rastie. Svoju
odbornosť zdokonaľujú na rôz−
nych akreditovaných školeniach,
zahraničných stážach a seminá−
roch. Pedagogickí zamestnanci
svojou prácou a hlavne ľudským
prístupom odovzdávajú svoje ve−
domosti študentom a podľa vý−
sledkov padajú na úrodnú pôdu,
čo dokazujú umiestnenia našich
študentov na popredných mies−
tach obvodných, krajských, celoš−
tátnych, či dokonca medzinárod−
ných kôl rôznych vedomostných a
športových súťaží a olympiád.
Tradične dosahujeme úspechy na
olympiádach z fyziky, chémie, bio−
lógie, olympiáde ľudských práv,
na olympiádach v anglickom, ne−

meckom a španielskom
jazyku. 

Keďže sme škola, ktorá
rada spoznáva nové kul−
túry a ľudí, je už tradíci−
ou, že každoročne orga−
nizujeme poznávacie zá−
jazdy do celej Európy. Z
mnohých stoja za zmien−
ku návšteva Škandinávie,
Islandu, San Marina, Francúzska,
Talianska, Anglicka a mnohých
iných. V školskom roku 2012/2013
sa študenti zúčastnili študijno−po−
znávacieho zájazdu v Španielsku.

V Barcelone strávili dva úžasné
týždne, kde si preverili a zdokona−
lili svoje jazykové schopnosti.
Nesmieme zabudnúť na účasť na−
šich študentov na Modelovej kon−
ferencii Spojených národov, ko−
nanej v Holandsku, či zapojenosť
v projekte E−Twinning, v rámci
ktorého študenti spolupracujú so
študentmi škôl v Turecku,
Rumunsku a Litve, robia spoločné
projekty, vymieňajú si skúsenosti
ale najmä zdokonaľujú sa v ang−
ličtine.
Škola každoročne participuje na

rôznych charitatívnych akciách.
V spolupráci s Ligou proti rakovi−
ne organizujeme zbierku na Deň
narcisov. Projekt ,,Škola podpo−
rujúca zdravie" má zoznam naj−
rozmanitejších akcií, ako napr.

,,Modrý deň" − deň vody, či
,,Červený deň" − 1.decem−
bra − symbol boja proti
AIDS, ďalej Deň nezábudi−
ek alebo Biele pastelky a
pod. 
Dôležitou súčasťou života
školy sú rôzne spoločen−
ské akcie, kde sa otvára−

me širokej verejnosti. Bezpochyby
medzi ne patrí Gymnaziáles, pre
rodičov a priateľov školy alebo
športové dni či Deň otvorených
dverí, kde sa snažíme priblížiť bu−
dúcim študentom. K najhlavnej−
ším podujatiam patrí už tradičný
Študentský ples, organizovaný
Študentskou radou, ktorý sa v
tomto školskom roku konal už po
štrnástykrát. Bohatý program,
skvelá zábava a hlavne úžasní ľu−
dia sú lákadlom, kvôli ktorému je
táto udalosť vyhľadávaná nielen
našimi študentmi ale aj mnohými
absolventmi našej školy či dokon−
ca študentmi iných stredných
škôl v okolí. Okrem iného sa po−
dieľa Študentská rada aj na orga−
nizovaní Dňa študentov. 17. no−
vembra sa konal 1. ročník medzit−
riedneho futbalového Monty Pet
Cupu, ďalej pripravujú rozmanitý
program pre žiakov mladších roč−
níkov na Mikuláša alebo na Deň
detí. Predvianočnú atmosféru si
už nedokážeme predstaviť bez

Mikulášskych trhov, ktoré organi−
zujú študenti voliteľného predme−
tu Podnikanie v cestovnom ru−
chu, ktoré sú otvorené pre verej−
nosť. Svoju kreativitu si môžu štu−
denti vyskúšať na tzv. Vianočných
kompozíciách, kde súťažia v tvo−
rení vianočných svietnikov. 

V súčasnosti funguje na škole
Jazyková škola, kde sa môžu záu−
jemcovia zdokonaľovať v cudzích
jazykoch. Je to výborná príprava
na získanie jazykových certifiká−
tov, ale aj na maturitnú skúšku. V
tejto dobe máme otvorený junior−
ský, štátnicový a seniorský kurz.
Sídli tu aj CISCO Networking
Academy, v rámci ktorej je možné
zdokonaliť sa v správe počítačo−
vých sietí, ich navrhovaní a budo−
vaní ako aj pripraviť sa na získa−
nie certifikátu CCNA.
Dobré meno našej škole robia na−

ši absolventi aj po ukončení štú−
dia na mnohých slovenských, či
zahraničných vysokých školách a
univerzitách, ako napr. East
Carolina University, The Ohio
State University, Martin−Luther−
Universität Halle−Wittenberg,
Univerzita Karlova v Prahe,
Mendelova univerzita, Masarykova
univerzita v Brne alebo
Univerzita Komenského v
Bratislave a pod.

(Pokračovanie na str. 7)

Návšteva školy, ktorá nesie menoNávšteva školy, ktorá nesie meno
Augusta Horislava Škultétyho, vzbudzuje všeobecnú pozornosť. Augusta Horislava Škultétyho, vzbudzuje všeobecnú pozornosť. 

Naše gymnázium ponúka hneď dva typy štúdia: 8−ročné a 4−ročné štúdium, ktoré sa vyznačujú okrem iného Naše gymnázium ponúka hneď dva typy štúdia: 8−ročné a 4−ročné štúdium, ktoré sa vyznačujú okrem iného 
kvalitnou výučbou cudzích jazykov ako aj  kvalitnou prípravou na vysokoškolské štúdium. V posledných dvoch kvalitnou výučbou cudzích jazykov ako aj  kvalitnou prípravou na vysokoškolské štúdium. V posledných dvoch 

ročníkoch majú študenti navyše možnosť vybrať si zo širokej ponuky voliteľných predmetov podľa ďalšieho študijnéhoročníkoch majú študenti navyše možnosť vybrať si zo širokej ponuky voliteľných predmetov podľa ďalšieho študijného
zamerania. V maturitnom ročníku si volia 14 hodín voliteľných predmetov z celkovej dotácie 28 hodín, čo im zamerania. V maturitnom ročníku si volia 14 hodín voliteľných predmetov z celkovej dotácie 28 hodín, čo im 

umožňuje dobre sa pripraviť na maturitné skúšky a prijímacie pohovory na vysoké školy.umožňuje dobre sa pripraviť na maturitné skúšky a prijímacie pohovory na vysoké školy.

V

Modelová konferencia Spojených národov, 
Alkmaar, Holandsko

Návšteva Európskeho parlamentu

Súťaž v tvorbe vianočných kompozícií
Deň boja proti AIDS a symbolická

„živá stuha“ na nádvorí školy



(Dokončenie zo str. 6)
Medzi významné osobnosti, ktoré

navštevovali gymnázium patria
okrem mnohých ďalších Prof. Ing.
Dušan Podhradský, DrSc., uznáva−
ný vedec, biochemik a vysokoškol−
ský pedagóg. Od roku 1997 do 2004
zastával funkciu rektora
Univerzity P. J. Šafárika v
Košiciach. V tomto období založil v
spolupráci s univerzitou v
Bayreuthe (Nemecko) košickú fa−
kultu verejnej správy, ako jedinú
na Slovensku. Ďalej je to Prof.
JUDr. Ján Svák, CSc., ktorý v sú−
časnosti vykonáva funkciu gene−
rálneho riaditeľa sekcie edičných
činností Ministerstva spravodli−
vosti SR. Je riaditeľom
Právnického inštitútu MS SR, čle−
nom Súdnej rady SR a šéfredakto−
rom časopisu Justičná revue.
Primátor mesta Veľký Krtíš  Ing.
Dalibor Surkoš navštevoval gym−
názium v rokoch 1975 − 1979. A sa−
mozrejme nesmieme zabudnúť na
Petra Cmorika, víťaza súťaže
Slovensko hľadá Superstar II
(2006) a držiteľa mnohých iných
významných ocenení hudobného
priemyslu.
V najbližších dvoch rokoch bude−

me realizovať projekt
Modernizácia, vzdelávanie a zame−
ranie sa na prípravu žiakov na trh
práce. Celková hodnota europro−
jektu predstavuje sumu 422 000
eur. Cieľom projektu je inovovať
vzdelávací proces na škole cez no−
vé formy, metódy a pomôc−
ky s dôrazom na prípravu
žiakov pre trh práce.
Vďaka projektu vybavíme
všetky triedy aj odborné
učebne interaktívnymi ta−
buľami.   

Zmodernizujeme učebne
informatiky a vytvoríme
dve nové multimediálne u−
čebne pre vyučovanie všet−
kých predmetov. K existuj−
úcemu jazykovému labora−

tóriu pribudnú dve nové moderne
vybavené jazykové laboratóriá.
Učebňu fyziky premeníme na špič−
kové pracovisko zavedením počí−
tačového meracieho systému.
Skvalitníme vybavenie učebne in−
formatiky určenej na výuku počí−
tačových sietí − CISCO NETWOR−
KING ACADEMY − zakúpením na−
jmodernejších sieťových zariade−
ní. V rámci projektu vybudujeme
aj dielňu na výučbu predmetu
Základy techniky. Rozšírime a o−
bohatíme knižný fond školy o od−
bornú literatúru pre jednotlivé
predmety.
Nemalá časť prostriedkov projek−

tu je určená aj na realizáciu vzde−
lávacích podujatí pre pedagógov.

Pri rozhodovaní sa, na ktorú
strednú školu po ukončení základ−
nej ísť, ovplyvňujú mnohé faktory.
Gymnázium ako všeobecnovzdelá−
vacia inštitúcia je jedinečnou prí−
pravou na štúdium na vysokej ško−
le. Naši študenti sa vzdelávajú v
humanitnej, prírodovednej či spo−
ločenskej oblasti, a to ich predur−
čuje pokračovať v štúdiu na kto−
rejkoľvek vysokej škole nielen u
nás ale aj v zahraničí. Naši peda−
gógovia sú nielen výborní vo svo−
jich odboroch, ale sú to hlavne ľu−
dia, ktorí sú pre študentov oporou.
Gymnázium je odrazovým mostí−
kom na ceste za dosiahnutím vašej
úspešnej budúcej kariéry.                  

−Mgr. JAROSLAV HORVÁTH, 
riaditeľ školy−
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Exkurzia na Sicíliu

Žiaci v učebni fyziky
Mikulášske trhy na gymnáziu sa tešia veľkému záujmu

Deň Zeme − upratovanie Horičky

Laboratórne cvičenie z  biológie Na hodine biológie 

Škola pravidelne organizuje aj plesy 
− na fotografii hore študentský, dole ples rodičov

Vedenie školy Vás

14. 3. 2014 
od 9.00 hod. 
pozýva na 

Deň otvorených
dverí pre 

deviatakov ZŠ 
− prezentácia 
4 − ročného
Gymnázia
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Starosta obce Jozef Ivic: "Túto de−
gustačnú prehliadku vín nášho
regiónu začal niekedy koncom
90−tych rokov minulého storočia
Milan Toldy, ktorý, žiaľ, už nie je
medzi nami. V tom čase sa súťa−
že zúčastňovalo približne 30 vi−
nárov. Súťažná prehliadka bola
asi na dva roky prerušená a ob−
novili sme ju potom, ako som sa
ujal funkcie starostu. Našim cie−
ľom pri organizovaní tejto súťaže
bolo vniesť medzi vinárov nášho
regiónu osvetu a akýsi kult zdra−
vej súťaživosti. Dnes je to už na
Slovensku známa súťaž a v tom−
to roku sa prihlásilo 79 výrobcov

s 250 vzorkami vín rôznych od−
rôd, ktoré v 5. kategóriách
hodnotili odborné komisie." 
Samotná súťažná degustácia bo−

la 21. 2., keď komisie anonymne
hodnotili jednotlivé odrody.
Vína biele suché, biele ostatné,
ružové i červené suché a červené
ostatné, hodnotili členovia komi−
sií 100 bodovým systémom, ktorý
sa na takýchto súťažiach používa
pričom 92 − 100 bodov je veľká zla−
tá medaila, 88−91,99 zlatá medai−
la, 84−87,99 strieborná a 80−83,99
bronzová medaila. Pri degustácii
sa hodnotí vzhľad, vôňa, chuť a
celkový dojem. Zlatou medailou
porota ocenila 19 vzoriek vín.
Šampiónmi medzi jednotlivými
druhmi vína sa stali: 
lBiele vína suché: 1. Rodinné vi−
nárstvo Ďurík, Opatovská Nová
Ves, Hibernal 2013 − 90,00 b., 2.
ÚKSUP D. Plachtince Sauvignon
2013 − 88,75 b., 3. František Zolcer,
Vinica, Műller Thurgau 2013 −
88,50 b.
lBiele vína ostatné: 1. Ing. Milan
Hruška, V. Krtíš, Sauvignon −
Aromina 2012 bobuľový výber
91,25 b.; 2. TOKAJ & CO, s.r.o. M.
Tŕňa, Tokajský výber  5−putňový
2003, 90,25 b., 3. TOKAJ & CO,
s.r.o. M. Tŕňa, Tokajský výber  6−
putňový 2006 − 89,75 b.
l Ružové vína: 1. Ing. Ladislav
Ďőrď, PhD., Čebovce, Cabernet
Sauvignon rosé 2013 NZ − 89,33 b.,
2. Ing. Branislav Sabo, Záhorce,
Rose cuveé 2013, VzH,  − 86,33 b.;

3. Zoltán Farkas, Vinica, Rosé
Cabernet Sauvignon x
Frankovka modrá 2013 − 85,66 b.
l Červené vína suché: 1. MOVI−
NO, s.r.o., V. Krtíš, Cabernet
Sauvignon 2013, VzH − 89,75 b., 2.
MOVINO, s.r.o., V. Krtíš,
Svätovavrinecké 2013, NZ, − 88,00
b.; 3. MOVINO, s.r.o., V. Krtíš,
Frankovka modrá 2013, NZ, 87,50
b.
lČervené vína ostatné: 1. MOVI−
NO, s.r.o., V. Krtíš, Cabernet
Sauvignon 2011, BV, 89,50 b.; 2.
MOVINO, s.r.o., V. Krtíš,
Frankovka modrá 2012, BV, −
88,25 b.; 3. Štefan Nozdrovický,
ml., Nenince, Zweigeltrebe 2013 −
82,25 b.

Cenu obce pre najlepšie ohod−
notené víno plachtinských viná−
rov získal Vladimír Schedo z D.
Plachtiniec s vínom Veltlínske
zelené 2013, ktoré komisia ohod−
notila na 80,75 b.    

(Pokračovanie nabudúce)

Jubilejný ročník súťaže vín v Dolných Plachtinciach   
Verejnou degustáciou v kultúrnom dome v D. Plachtinciach skonči−
la v sobotu 1. 3. 2014 tradičná súťaž vinárov Plachtince 2014. V tomto
roku to už bol jubilejný 15. ročník súťaže, na ktorom sa so vzorkami
svojich vín zúčastnili nie iba vinári z nášho okresu, ale prakticky od
Tokajskej oblasti až po Modru či Pezinok. Dokonca aj vinári z
Moravy. 

Život je príliš
krátky na to, aby sme

pili zlé vína

Jedným zo šampiónov súťaže 
bolo aj víno Ing. Milana Hrušku
z V. Krtíša na foto s manželkou

Ing. Beátou Hruškovou

Ocenenie najlepším odovzdávali
starosta J. Ivic (vpravo) a výrob−
ný riaditeľ spoločnosti Movino,
s.r.o. Ing. Ondrej Celleng

Dolnoplachtinská verejná 
degustácia sa dožila už 

pätnásteho pokračovania

Tento rok sa na súťaž prihlásilo 79 výrobcov s 250 vzorkami  vína
nielen z  nášho okresu, ale  aj  z Tokajskej oblasti až po Modru či
Pezinok, dokonca aj vinári z Moravy

Text a foto: PETER GAŠPAROVIČ
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KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ

KINGA LUKÁCSOVÁ

SÚŤAŽ KRÁĽOVNÁ
STUŽKOVEJ 

POKRAČUJE − 

predstavuje sa 
KINGA

LUKÁCSOVÁ
Ďalkšou adeptkou na titul Kráľovná
stužkovej 2013 je Kinga Lukácsová z
Oktávy Gymnázia A. H. Škultétyho.
Ak by podľa vás, čitateľov, mala zís−
kať tento titul práve sympatická
Kinga,  stačí, keď vystrihnete jej ku−
pón  a pošlete alebo prineste ku nám
do  redakcie. Pre víťazky sú pripra−
vené atraktívne ceny ako kozmetika
a permanentka do wellness v Hoteli
Aquatermal Strehová.

Volám sa Lianka Havrilová, mám 6 rokov, cho−
dím do prvej triedy Základnej školy vo Veľkom
Krtíši. Bývam v Stredných Plachtinciach. Mám
staršiu sestru Dadku, ktorá je už veľká dospeláč−
ka, ale aj napriek tomu sa so mnou rada zahrá.
Veľmi rada sa parádim ako väčšina dievčat, rada
tancujem, kreslím a rada sa učím. Všetko ma zau−
jíma, som veľký šinter. Ak som vám "padla do oč−
ka", vystrihnite a pošlite mi kupón. 

Prváčka Lianka  − stane sa
Detskou tvárou Pokroku?

DETSKÁ TVÁR POKROKU 2014
3. LIANKA HAVRILOVÁ

(KATEGÓRIA 3−6 ROKOV)

Foto: Julo OLŠIAKFoto: Julo OLŠIAK

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO

09
48

 5
27

 5
65

MYXY ,  s . r . o .

B
A
N
IC

K
A
 3

3
, 

V
.K

R
T
ÍŠ

*PREDA J  
* S ERV I S
*PRENÁJOM

− 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

RÝCHLA POŽIČKA

Dnes uverejňujeme ďalšie dva zábery z bohatého fotoarchívu Jána Balgu, vedúceho Pozemných stavieb vo V. Krtíši. Vašou úlohou 
je uhádnuť, kde sa spomínané stavby nachádzajú, resp. pomôcť doplniť mená stavbárov na fotografiách − pretože ani my v redakcii
si už všetkých nepamätáme. Príjemne spomínanie, páni stavbári! 

Viete, o akú budovu sa jedná?Viete, o akú budovu sa jedná?

Spoznali ste sa na fotografii?Spoznali ste sa na fotografii?
Dajte nám o sebe vedieťDajte nám o sebe vedieť

Z redakčného fotoarchívu 40 ročného POKROKu

Vaše  spomienky na stavbárske časy, keď sa budoval 
Veľký Krtíš čakáme na adrese hornacekova.pokrok@stonline.sk

alebo na tel. č. 0902 302 102, 0918 59 65 65
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Veľmi nás teší, že na odber prišli aj žiaci
stredných škôl. Medzi nimi aj študenti zo
Spojenej  školy v Modrom Kameni − Patrícia
Ondrejková, Jakub Laššan, Miroslava
Nemčeková, Richard Oroszlányi, Martina
Červočová, Matej Laššan, Anna Haringová,
Zlatica Račáková, Bernadeta Halgašová,
Lukáš Hudec, Lukáš Galbač. Nechýbali ani
veľkokrtíšski gymnazisti − Lívia Toldyová,
Mária Makúchová, Zlatica Fulajtárová a
Erika Celengová. Zo Strednej odbornej ško−
ly vo V. Krtíši prišli Michal Priškin, Erik
Rotarides, Jaroslav Čuvaj, Branislav Ďuriš,
Viktor Uhrín. Zo  SZŠ Lučenec − Erika
Turčániová a Dáša Mitterová, zo SOŠ tech−
nická Lučenec − Miroslav Holec, z
Technickej univerzity Zvolen − Nikoleta
Majdánová, z Univerzity Komenského
Bratislava − Dávid Jámbor, z Fakulty
Slovenskej technickej univerzity Bratislava
− Alexandra Čerbová a z Jesenského lekár−
skej fakulty Martin − Sandra Bartošová. K
ďalším darcom patrili obyvatelia Veľkého
Krtíša − Milan Fulajtár, Magdaléna Šalamo−
nová, Marián Madar, Gabriela Austová,
Martina Kulichová, Ing. Magdaléna Ďurče−
ková, Milan Bendík, Erik Klátik, Pavel
Varecha, Simona Hromadová, Mária
Herédy, Bc. Jakub Fekete, Mgr. Zuzana
Vozdecká, Štefan Jámbor, Mgr. Katarína
Bojtošová, Janka Koroncziová, Roman
Hlivár, Miroslav Hako, Ing. Jaroslav Šimon,
Anna Andoková, Jaroslav Chromý, zo
Stredných Plachtiniec − Adrián Hauk, zo
Sklabinej − Marián Šarický, z Čeboviec −
Vladimír Šimkovič, Jana Uhrínová, Ľudmi−
la Hegedüšová, Tibor Balga, z Bátorovej −
Mgr. Mária Kukučková, Zoltán Krivánsky,
zo Želoviec − Bc. Diana Samková, Katarína
Valent, Jaroslav Balla, Alžbeta Godová, zo
Záhoriec − Katarína Andoková, Petra
Suchárová, zo Slovenských Ďarmôt − Jozef
Árvay, Georgína Vargová, Mgr. Ľubomír
Köröš, z Malej Čalomije − Marcela Beláková,
z Opatovskej Novej Vsi − Gabriel Kövešdi,
Peter Kelemen, z Vinice − Kristína
Lászlóová, z Čeloviec − Anna Miháľkinová,
Ján Miháľkin, z Modrého Kameňa − Dušan
Mervic, zo Žihľavy − Mgr. Art. Ivan Vredík, z
Pôtra − Miloš Malý, z Hornej  Strehovej −
Ivan Jonáš, Dušan Backa, z Dolnej
Strehovej − Pavlína Charčenková, Jaroslav
Lukaj, zo Žiaru nad Hronom − Mgr. Norbert
Líška a z Rožňavy − Dušan Palečko.
Všetci darcovia, ktorí sa zúčastnili
Valentínskej kvapky boli odmenení nielen
dobrým pocitom, ale aj užitočnou pozornos−
ťou od Miestneho spolku Slovenského Čer−
veného kríža vo Veľkom Krtíši.

− JAROSLAVA UBRANKOVIČOVÁ,
predsedkyňa Miestneho spolku SČK 

vo Veľkom Krtíši−

Osemdesiat šľachetných 
valentínskych činov

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI

Vo Veľkom Krtíši sa deň pred Valentínom  organizoval odber krvi. Tradične sa uskutočnil v priestoroch noVo Veľkom Krtíši sa deň pred Valentínom  organizoval odber krvi. Tradične sa uskutočnil v priestoroch no −−
vej baníckej slobodárne, pod názvom "Valentínska kvapka". Organizátori, ktorí odber pripravovali, boli hrdívej baníckej slobodárne, pod názvom "Valentínska kvapka". Organizátori, ktorí odber pripravovali, boli hrdí
na svojich bezpríspevkových darcov, ktorí prišli na odber a Valentína oslávili aj takýmto krásnym a šľachetna svojich bezpríspevkových darcov, ktorí prišli na odber a Valentína oslávili aj takýmto krásnym a šľachet −−
ným činom. Všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto odberu patrí srdečné poďakovanie, že prispeli ku záchraneným činom. Všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto odberu patrí srdečné poďakovanie, že prispeli ku záchrane
tých, ktorí od nich potrebujú pomoc. Toto poďakovanie patrí až 80 darcom.tých, ktorí od nich potrebujú pomoc. Toto poďakovanie patrí až 80 darcom.

Organizačný tím 
Valentínskej kvapky krvi

Krv darovali aj
tieto gymnazistky

Najviac mladých prišlo zo Spojenej školy v Modrom Kameni
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Možno práve Vaša krv zachráni život, ďakujeme milí darcovia!

DAVID JAMBOR
GABRIELA AUSTOVÁ Mgr. art. IVAN VREDÍK

MARIÁN HERÉDYNORBERT  LÍŠKA 

GABRIEL KŐVEŠDI

MARTINA KULICHOVÁ

ANNA HARINGOVÁ

Mgr. MÁRIA KUKUČKOVÁ

Bezpríspevkové darovanie krvi oslávi tento
rok u nás 54 ročnú existenciu. Napriek dlho−
dobej histórii darcovstva však Slováci svojou
krvou šetria – aspoň raz v živote ju darovalo
o polovicu menej ľudí, ako v Rakúsku.
Samozrejme, Veľkokrtíšania sú určite vý−
nimkou, keďže darcovstvo sa u nás teší ve−
ľkému záujmu :−). Ešte horšie dopadli Česi a
úplne najskúpejší na svoju krv sú
Portugalci. Z Čechov sa medzi darcov radí
len 30 percent ľudí a z Portugalcov dokonca
len 22 percent. Európania sa stávajú súcit−
nejší – krv už niekedy darovalo 37% z nich, čo
je o 6 percent viac, ako pred ôsmimi rokmi.
ajvyššiu úroveň darcovstva krvi majú v
Rakúsku – až 66 percent jeho občanov už da−
rovalo krv, vo Francúzsku 52 percent, v
Grécku 51percent a na Cypre 51 percent.

Naopak, najmenej empatie prejavujú
Portugalci s 22 percentami, Taliani s 23 per−
centami, Poliaci s 25 a Malťania s 29 percen−
tami. V susednom Česku sa o svoju krv as−
poň raz podelilo 30 percent ľudí a na
Slovensku 34 percent. Rozdielny postoj k
darcovstvu majú ľudia podľa veku, či posta−
venia v spoločnosti. Tí, čo študovali najmenej
do 20 rokov, sa o krv delia častejšie, ako tí, čo
z lavíc vyšli už ako 15 roční. Z prvej skupiny
bolo darcov 46 percent, z druhej len 32 per−
cent. Takisto – z manažérov až polovica da−
rovala krv, kým z ľudí, čo sa starajú o do−
mácnosť len štvrtina a z nezamestnaných
tretina. Okrem toho z prieskumu vyplynulo,
že muži dávajú krv častejšie ako ženy (44%
oproti 31%), najviac darcov má od 40 do 54
rokov.                                       Zdroj: −internet−

O svoju krv sa najviac delia Rakúšania, 
najskúpejší sú Portugalci
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Mgr. M. Straka: "V súčasnej do−
be tu máme niekoľko šikovných
žiakov, ktorí sa venujú tejto hre.
Momentálne je tu viacero diev−
čat, ktoré táto hra baví a majú
chuť trénovať. Rovnako aj med−
zi chlapcami sú žiaci, ktorí
majú dobré predpoklady sa v

tejto hre zlepšovať." 
Už aj v tomto školskom roku

však žiaci tejto školy dosiahli
pekné úspechy v stolnom tenise.
Na okresnom kole obsadili
chlapci po tuhom boji a nešťast−
nej prehre 4. miesto a dievčatá
nenašli v okres premožiteľa a
zaslúžene okresné kolo vyhrali.
Obhájili tak vlaňajšie prven−
stvo. Už menej sa im, podobne
ako víťaznému družstvu chlap−
cov z Balogu nad Ipľom, darilo v
oblastnom kole. Ale aj úspechy
v okresnom kole a hlavne záu−
jem žiakov o športovanie ocenil
riaditeľ školy Mgr. Ján Petrík: 
"Sme radi, že medzi nás prišiel

taký učiteľ ako je Mgr. M.
Straka. Aj keď tu ešte nie je dl−
ho, je vidieť, že sa svojej práci ro−
zumie a deti chodia na hodiny
telesnej výchovy oveľa radšej.
Rady hrávajú futbal, florbal, vo−
lejbal a aj stolný tenis. Mirko sa
im venuje aj vo svojom voľnom
čase a do tréningu zapojil aj v
našom okrese pomerne známe−
ho trénera Karola Bokroša. Pri
svojej práci tiež využíva auto−
matického robota."

Hodnotí prácu svojho kolegu
riaditeľ Mgr. J. Petrík, ktorému
stolnotenisová raketa tiež nie je

cudzia. Ale žiaci tejto školy do−
sahujú výborné výsledky aj v
ďalších športových súťažiach či
olympiádach z iných predme−
tov, ktoré sa počas školského ro−
ka organizujú od okresných až
po celoštátne kolá. V tomto škol−
skom roku zatiaľ, okrem stolné−

ho tenisu dievčat, vyhrali aj
chlapci okresné kolo  v cezpo−
ľnom behu. V predchádzajúcich
rokoch sa im podarilo dosiah−
nuť aj ďalšie pekné výsledky. 

Úspechy žiakov 
z Veľkej Čalomije 

na súťažiach 
V školskom roku 2012/2013 −  V

okresnom kole:  2. miesto v ma−
lom futbale, v Pytagoriáde kate−
górie P3 1. miesto v P4 2. miesto.
V geografickej olympiáde kate−

górie E 2. miesto a na krajskom
kole obsadili 11. priečku.
Dievčatá vyhrali stolný tenis a
na krajskom kole skončili na 4.
mieste. Chlapci boli v okrese 4.  
Výrazné úspechy dosiahli žiaci

školy v dejepisnej olympiáde v
školskom roku 2010/2011. V ka−
tegórii D  vyhrali všetko od o−
kresného až  po celoštátne kolo
a stali sa majstrami Slovenska.
Podobne aj rok predtým vyhra−
li okresné o krajské kolo, pri−
čom celoštátne sa nerealizovalo.
V školskom roku 2011/2012 zno−
vu vyhrali okresné kolo a na
krajskom skončili na 4. mieste. 
Geografická olympiáda:
2011/2012: kat E, KK,: 5.miesto,
kat F : 7.miesto; 2010/2011: kat F,
KK: 9.miesto, kat G: 6.miesto;
2009/2010: kat G, KK: 1.miesto,
kat H: 4. miesto, celoslovenské
kolo kat G: 8.miesto. 
Biologická olympiáda: 2011/12,
kat E, zoológia, KK: 4.miesto;
2010/2011, kat. E, geológia, KK:
8.miesto, zoológia, 4.miesto.

Stolný tenis: 2008/2009 − OK
chlapci, 1.miesto, KK chlapci,
3.miesto.
Volejbal: 2007/2008: OK, 1.mies−

to, RK: 3.miesto (chlapci);
2006/2007: OK 1.miesto (chlapci),
RK 2. miesto
Beh Jozefa Plachého:  KK: 2.mi−

esto, celoslovenské kolo: 6.mies−
to (2006/2007). 

Okrem toho škola pravidelne
realizuje kultúrno−spoločenské
akcie, ako napríklad   Mesiac  ú−
cty k starším, Oslavy zimy,
Fašiangový karneval, Aktivity

ku Dňu Zeme, Beh proti dro−
gám. (viac podrobnosti na web−
stránke školy:  www.zsvcalomi−
ja.edupage.org)

Problémy školy sa vo
vyučovaní neprejavujú 

Tieto úspešné výsledky dosa−
huje škola vďaka zanieteným u−
čiteľom, ale tiež vďaka poctivo
sa pripravujúcim žiakom.
Pritom samotná škola má pro−
blémov viac ako dosť. Viac nám
o nich povedal riaditeľ Mgr. J.
Petrík, ktorý školu najskôr
predstavil: 

"Základná škola Veľká Čalo−
mija je školou, v ktorej to naozaj
" žije".  Má 97 žiakov.   V budove
školy majú svoje sídla aj
Materská škola V. Čalomija,
Špeciálna základná škola inter−
nátna V. Čalomija  a elokované
pracovisko Základnej umelec−
kej školy Modrý Kameň s odbor−
mi hudobným − klavír, key−
board, gitara a tanečným."

lČo je, podľa vás, momen−
tálne najväčším problémom
vašej školy?   
Mgr. J. Petrík: " Budova školy
potrebuje ihneď odstrániť hava−
rijný stav okien a fasády, na−
koľko momentálny stav je pre ži−
akov a zamestnancov zdravie o−
hrozujúci a v neposlednom rade
spôsobuje obrovské finančné
straty na prevádzke školy − do−
chádza k enormnému úniku
tepla a škola nemá z normatív−
nych príspevkov možnosť zabez−
pečiť predpísanú teplotu v učeb−
niach a ostatných priestoroch
školy.        Žiadosti na odstráne−
nie havarijného stavu okien a
fasády podávame na MŠVVaŠ
SR pravidelne, zaslali sme aj ni−
ekoľko aktualizácií, ale   do 

(Pokračovanie na str. )

Aj menšia škola môže dosahovať výborné výsledky
V ostatných týždňoch či mesiacoch zažívajú na Základnej škole vo V. Čalomiji priam stolnotenisový

boom. Na škole už boli stolnotenisové stoly ale v nedávnej dobe sa im podarilo zadovážiť dva nové sto−
ly. Žiaci si môžu stolný tenis zahrať aj počas prestávok na chodbe, kde majú k dispozícii 2 stoly a  2  sú
aj v jednej z tried. S dovolením vedenia a riaditeľa školy ich tu umiestnil učiteľ telocviku Mgr. Miroslav
Straka, ktorý na tejto škole začal nedávno učiť. Po vyučovaní sa niekoľkokrát týždenne venuje tréno−
vaniu tejto hry so žiakmi, ktorí o stolný tenis prejavili záujem. Podobne ako pred časom aj Balogu nad
Ipľom, Vinici či Želovciach, kde sa podarilo vychovať niekoľko dobrých hráčov.  

Víťazné družstvo dievčat v stolnom tenise na nedávnej
okresnej súťaži vo V. Krtíši: 

R. Kováčová, V. Bérešová a J. Babková.

Na tréning svojich žiakov 
sa prišiel pozrieť 

aj Mgr. Ján Petrík, 
riaditeľ školy

Žiakov trénuje známy stolnotenisový zanietenec Karol Bokroš. 
Žiaci pri tréningoch aktívne využívajú novozakúpený

stolnotenisový automatický robot
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(Dokončenie zo str. )
dnešného dňa sa nám nepoda−

rilo získať finančné prostriedky
na výmenu okien a opravu fasá−
dy. 

Našu snahu odstrániť daný
stav podčiarkuje aj fakt, že o−
krem žiadosti na MŠVVaŠ SR
sme sa uchádzali o odstránenie
havarijného stavu aj formou vy−
pracovania projektu a žiadosti
na Ministerstvo životného prost−
redia, Environmentálny fond,
kde bol projekt úspešný, ale
kvôli nedostatku finančných
prostriedkov nám neboli pride−
lené financie na riešenie daného
stavu.  Sme presvedčení, že po−
stupnou výmenou okien a rekon−
štrukciou fasády znížime ener−
getické náklady budovy o 1/3,
odstránime bezpečnosť ohrozuj−
úci stav budovy a umožníme
škole ďalej sa rozvíjať." 

lNeobávate sa, že by sa no−
vela školského zákon mohla
dotknúť aj vašej školy?     

Mgr. J. Petrík: "Nová novela
školského zákona síce bude mať
za následok zánik niektorých
škôl na Slovensku, ale verím a
som presvedčený, že naša škola
je životaschopná a aj naďalej
bude, a terajšie problémy s ha−
varijným stavom sa nám v tom−
to kalendárnom roku podarí vy−
riešiť."   

l Podľa našich informácií, vás
od nového školského roka ča−
kajú viaceré zmeny, čoho sa tý−
kajú? 
Mgr. J. Petrík: "V budove
Základnej školy sídlia aj učebne
Špeciálnej základnej školy in−
ternátnej vo V. Čalomiji. Od
1.9.2014 rozhodnutím MŠVVaŠ
SR Základná škola V. Čalomija
vytvorí špeciálne triedy, zabez−
pečí stravovanie a ubytovanie
pre týchto žiakov na školskom
internáte a Špeciálna základná
škola V. Čalomija sa následne
vyradí zo Siete škôl a školských
zariadení SR. Uvedeným kro−
kom sa počet žiakov školy zvýši,

pravdepodobne, na 130 alebo aj
viac. Financovanie školského
internátu bude síce náročné, ale
pre perspektívnosť a života−
schopnosť školy bol uvedený
krok nevyhnutný.      

Ďalej sa pre perspektívnosť
školy plánuje vytvorenie elo−
kovaného pracoviska, a to v
Čelovciach, v priestoroch te−
rajšej Súkromnej základnej
školy.

Pri týchto krokoch chceme
nadviazať na doterajšiu výbor−
nú spolupráca s Obecnými ú−
radmi vo Veľkej Čalomiji a Če−
lovciach."

lMyslíte si, že tieto zmeny pri−
nesú so sebou aj zvýšené nároky
na učiteľov i žiakov, aspoň zo za−
čiatku?  

Mgr. J. Petrík: "Určite to bude
niečo nové a náročné. Máme
však tak skúsený a odborne kva−
litný pedagogický zbor, že verím,
že spolu s učiteľmi špeciálnej
školy tieto zmeny zvládneme.
Práca učiteľa je náročná,
chcem sa preto poďakovať všet−
kým učiteľom, nie iba z našej
školy,  za ich finančne nedoce−
nenú prácu, lebo len ten pocho−
pí, v čom spočíva povolanie ale−
bo skôr poslanie učiteľa, kto si
to vyskúšal na vlastnej koži." 

Určite by bolo škodou pre celý
okres, ak by táto škola s vyučo−
vacím jazykom slovenským na
národnostne zmiešanom území
nemala existovať. Veď okrem
detí z V. Čalomije ju navštevujú
aj žiaci zo širokého okolia. To, že
sa školu v obci podarí zachovať,
verí aj starosta obce Michal
Nagy: 
" Po zlúčení základnej školy so

špeciálnou sa zvýši počet žiakov
a ja verím, že sa nám podarí
zrealizovať rekonštrukciu budo−
vy školy a že školu budeme mať
v obci aj naďalej."  

−P. GAŠPAROVIČ− Mgr. J. Petrík: " Budova školy potrebuje ihneď odstrániť 
havarijný stav okien a fasády

Hrdinka rozprávky prin−
cezná Brezička rastie do
krásy v zajatí lásky kráľov−
ských rodičov, ktorí ju chrá−
nia pred vonkajším svetom,
veď v ňom číha toľko zla a to
najväčšie z nich je zlá čaro−
dejnica. Brezičkin okrídlený
koník napokon podľahne
princezniným prosbám a
vezme  ju za múry kráľov−
ského sídla. Dievčina je oča−
rená krásou prírody a neča−
kané stretnutie s milým
princom prebudí nežné city

v jej srdiečku. Mladí budú
svoji až potom, keď ich otco−
via z lásky k svojim deťom
zabudnú na staré nepriate−
ľstvo, ktoré ich rozdelilo ešte
v mladosti. Prelomia kúzla
ježibaby, ktorá z nená−
visti, pretože si nezís−
kala krásneho prin−
ca, premenila mla−
dých na stromy −
jaseň a brezu. Zlo
je potrestané a
všetkých čaká ži−
vot v porozumení
a láske. 

Autorku viedla k
napísaniu tohto prí−
behu láska k vnučke,
k lyrickosti jazyka
prispeli prechádzky
milovaným rodným krajom.
Príbeh Brezičky je vytvore−
ný srdcom, preto očarí všet−
kých čitateľov. Podobu jeho
hrdinov vytvorila pani Erika

Trojčáková. Svojím štetcom
namáčaným do pestrých fa−
rieb na palete a citlivým u−
meleckým videním im vdý−
chla život, preto sú krásne. 

Medzi slušnými ľuďmi sa
voľakedy nepatrilo o−

tvorene vyzvedať o
peniazoch, no dnes

to už neplatí.
Dnes sa verejne
vyzvedá, aké
platy berú poli−
tici a ďalší pro−
minenti, zverej−

ňujú sa zoznamy
neplatičov. Škrte−

nie prítoku financií
berie dych školstvu,
kultúre a iným rezor−
tom. Bezmocne sa

prizeráme ako chátrajú a
miznú historické kultúrne
pamiatky, atď. Preto si dovo−
lím povedať svoje úvahy o fi−
nanciách na vydanie tejto

knižky. Má krásnu väzbu, je
vytlačená na kriedovom pa−
pieri, text je vytlačený bez−
chybne, farebnosť ilustrácií
je výrazná. Je radosť držať
ju v rukách. Autorka jej sta−
novila predajnú cenu 8 euro.
No viem, že táto suma zďale−
ka nepokryje náklady na vy−
danie knihy, preto som v nej
hľadala mená sponzorov z
radov regionálnych podni−
kateľov, či štátnych inštitú−
cií, avšak nenašla som ani
jedno. Zistila som, že hodno−
tu tejto knihy nemožno vy−
jadriť peniazmi. Za príbeh
napísaný láskou sa len lás−
kou môže odmeniť. Jediným
sponzorom tejto knihy je au−
torkina vlastná rodina a to z
lásky k milovanej manželke,
mamičke a starej mame. Jej
vydanie potvrdzuje, že čím
viac lásky rozdáva srdce,
tým je bohatšie. Najkrajšie
víťazstvo je víťazstvo lásky a
to nielen v rozprávkach.
Vydanie príbehu "O princez−
nej Brezičke"  je takým víťaz−
stvom.       − EVA ŠOÓŠOVÁ − 

Najkrajšie víťazstvo je víťazstvo lásky
V piatok 14. februára t.r. som tiež bola medzi hosťami Anny

Kollárovej − Cielovej a Eriky Trojčákovej na prezentácii
knihy " O princeznej Brezičke" v kultúrnom dome vo Veľkom
Krtíši. 

Autorka knihy
Anna Kollárová

− Cielová
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Potom som zmenil metodiku a z
novín som si vystrihoval to, čo ma
zaujímalo a čo sa mi perspektívne
videlo ako podklad pre širšie kon−
cipované príspevky z histórie, kul−
túry, športu, spoločenského života
rodného mestečka. Pokrok mi tak−
to slúžil ako živá, týždeň čo týždeň
sa obnovujúca kronika. Prvé roky
sedemdesiatych rokov minulého
storočia boli pre mňa najhoršími
v mojom živote. Za politické akti−
vity v roku 1968 som mal súd. Ten
sa, našťastie, skončil pomerne
dobre, lebo som dostal iba finanč−
ný trest. Za chrbtom som mal však
už ŠtB. Museli na mňa striehnuť,
lebo podľa J. Vrťu, vtedajšieho šéf−
redaktora krajského denníka
Smer a ideologického tajomníka
KV KSS v Banskej Bystrici, som
"bol nositeľom kontrarevolúcie
Banskej Bystrici". Trest tak či tak
prišiel − presne v deň Štedrého ve−
čera som dostal výpoveď z
Krajskej redakcie STV. Istý čas
som bol nezamestnaný, dva mesi−
ace som robil ako stavený robot−
ník, potom sa na mňa usmialo
šťastie a prijali ma do OV
Zväzarmu ako tajomníka sekcie
brancov. Od septembra 1972 som
začal robiť v Odbornom učilišti v
Stavoindustrii, čo bola konečne
robota, ktorú som si ctil a napĺňa−
la ma spokojnosťou. Extra spokoj−
ne som však nežil, lebo pre mňa,
človeka s literárnymi plánmi, kto−
rým som zasvätil celý predchád−
zajúci život, bolo trestom nemôcť
publikovať (a tiež nenavštevovať
archívy). Neostávalo mi nič iné,
len zvoliť dobrú taktiku na elimi−
novanie tohto problému.
Predovšetkým bolo treba počkať.
V roku 1974 som začal písať do
Pravdy a paralelne aj do
Pokroku. Príspevkov nebolo veľa.
Vtedajší šéfredaktor Roman
Grebáč mi ich uverejňoval bez o−
kúňania, čo ma, pravdaže, tešilo.
Zámerne som sa sústreďoval na
príspevky z histórie, literárnej his−
tórie, športu, kultúry. Veľa z nich
som potom zužitkoval pri písaní
kníh o Modrom Kameni. 
V auguste 1980 som sa z Banskej

Bystrice presťahoval do Modrého
Kameňa. O Banskej Bystrici sa v
tých rokoch hovorilo ako o sloven−
skej Tirane a zároveň ako o meste,
ktoré je spolu s Ostravou, sídlom
najdogmatickejších straníckych
orgánov; potreboval som pokojnej−

šie prostredie. Doma som mal už
viac možností, tém a podnetov na
písanie do Pokroku.  
Aká− taká idylka trvala iba dva

roky. V tom čase som bol už auto−
rom dvoch kníh (Pristátie na
Bielostienke a Hudba pre vesmí−
ranov) a ďalšie čakali na vydanie,
chodil som na besedy do škôl, po−
máhal redigovať školský časopis
Mladosť v krtíšskom Gymnáziu.
To niekomu začalo klať oči. Je
zaujímavé, že eštébaci boli ticho,
nepanikárčili, stačilo im, že ma
majú zaevidovaného ( a tým aj
pod kontrolou) v spise Doktori ( o
čom som sa presvedčil pri nahli−
adnutí do materiálov archivova−
ných v Ústave pamäti národa). 

Postupom času prišli do okresu
správy o mojej protištátnej činnos−
ti v Banskej Bystrici (viem, kto a
ako sa o to pričinil) a oheň bol na
streche. Veľkým tŕňom som bol na−
jmä v očiach vtedajšieho okresné−
ho ideologického tajomníka stra−
ny Gazsu (čo mi po rokoch potvr−
dila V. Hámorská) − najradšej by
ma bol vyhostil z okresu. Ale v OV
KSS, našťastie, pracovali už aj no−
vé kádre a tie sa pričinili o jeho
prehlasovanie. Tak či onak
Damoklov meč visel nado mnou u−
stavične. Len čo ma prijali do
Zväzu slovenských spisovateľov,
už aj sa ozval Anonym (viem jeho
meno) a udal ma na Krajskú
správu ŠtB. Keď v bratislavskej
TV odvysielali kritický dokument
Kauza archív, už aj som sa stal
terčom vyšetrovanie; v dokumente
sa objavilo označenie dverí A13, B
á a pod., čo bolo porušenie štátne−
ho tajomstva, lebo v modrokamen−
skom hrade vtedy nesídlil iba štát−
ny archív, ale aj sklad liečiv pod−
niku Medika a najmä záložná vo−
jenská nemocnica. Po pár týžd−
ňoch im konečne svitlo, že ja som
nebol scenáristom, ani kamera−
manom ani režisérom dokumen−
tu. Nepríjemnosti mi spôsobil aj
funkcionársky odborársky ťuťmá−
čik z Horných Plachtiniec, ktoré−
mu sa znepáčilo, že na tradičnom
stretnutí mládeže v okolí Hradu
nebola tradičná beseda s partizá−
nom, ale s hercom Júliusom
Pántikom! Besedu s ním som mo−
deroval ja. Samotný J. Pántik po
besede povedal, že bola skvelá.
Pravdaže, boli aj iné problémy, ale
to by chcelo nový príspevok. Čita−
teľom Pokroku sa aj tak ospra−

vedlňujem za tematické odboče−
nie, ale nemohol som sa mu vyhn−
úť, lebo len takto sa dá zdôrazniť
statočnosť a odvaha vtedajších
šéfredaktorov Pokroku Mgr.
Romana Grebáča a Mgr. Alžbety
Liptákovej, ktorí mi ani raz neda−
li najavo, že nemám prispievať, le−
bo kvôli mne majú v redakcii iba
starosti. Post scriptum im zato ďa−
kujem. 
V septembri 1987, keď mi vyšla už

šiesta kniha, učitelia z okolia V.
Krtíša odohrali dva futbalové
stretnutia s učiteľmi z Balážskych
Ďarmôt. Pri prezliekaní sa do fut−
balového úboru ma jeden z mla−
dých veľkoktíšskych učiteľov pre−
kvapil otázkou : "Jano, povedz, ale
úprimne, nie je pod svoju spisova−
teľskú úroveň písať do okresných
novín:" Bez zaváhania som odpo−
vedal: "Nie! Práve naopak, som
rád, že môžem prispievať." Ďalšie
vysvetľovanie, že prečo, by bolo na
dlhé lakte. Nebol na to čas, ani at−
mosféra, ani prostredie. Teraz je
tu všetko dokopy. 

Najdôležitejším dôvodom písa−
nia do Pokroku bola pohotová
možnosť pochváliť činorodých ľu−
dí. Zaslúžili si to. Ako pedagóg −
veľa bývalých žiakov mi povedalo,
že dobrý − som vedel a viem, akú
motivačnú hodnotu má pochvala,
cnosť, ktorá je dnes Popoluškou.
Okrem toho som vedel, že napísa−
né zostáva, že sa stáva súčasťou
širokého kronikárskeho inventá−
ru. Vďaka Pokroku − príklad pars
pro toto − som veľa informácií pou−
žil pri písaní Zlatej knihy futbalu
v Modrom Kameni. Potvrdzuje to
sumarizácia prameňov a použitej
literatúry. A ešte  je veľa tém, kto−
ré sú vhodné viac pre regionálne
periodikum ako republikové mé−
diá. Vďaka publikovaniu v
Pokroku sa mi podarilo zachovať
veľké množstvo cenných informá−
cií o udalostiach a významných o−
sobnostiach nášho okresu (napr. o
chýrnom zbojníkovi Šiša Pištovi,

kardiológovi Paulovi Schweitzerovi,
pôsobiacom v USA, Dr. Arpádovi
Balašovi, džokejovi Jaroslavovi
Pűspőkym, hudobnej skladateľke
a poetke Elene Petrovej, odbojáro−
vi a letcovi Kazimírovi Vargovi,
filmovom režisérovi Jánovi
Kádarovi atď., atď. 
Ex post sa chcem poďakovať bý−

valej redaktorke Pokroku PhDr.
Danici Janiakovej. Tá ako prvá
urobila so mnou rozhovor. Ďalší
potom publikovala vo vedecko −
popularizačom časopise Elektrón.
Dodnes mám radosť aj z prístupu
Romana Grebáča, ktorý na mňa
nezabudol ani po odchode z
Pokroku do Slovenského rozhlasu
a urobil so mnou viacero rozhovo−
rov pre celoslovenské rozhlasové
vysielanie. V živej pamäti mám aj
návštevu neskoršieho vedenia re−
dakcie v mojom modrokamen−
skom dome v čase, keď sa zdalo, že
Pokrok ako periodikum skončí.
Prišli sa mi poďakovať za dlho−
ročnú spoluprácu s novinami.
Termosku, tú najväčšiu, aká sa
dala vtedy kúpiť, mám dodnes;
studené nápoje do nej nalievam,
naopak pri pohľade na ňu mi vn−
útro prehrejú milé spomienky. V
Pokroku, ako by povedala moja
vzácna mama, vždy robili "fajní
ľudia." 
V Pokroku som mal doteraz pub−

likovaných vyše 500 príspevkov.
Najdlhší z nich − seriál o osobnos−
tiach vedy a techniky, pochádzaj−
úcich z nášho okresu − mal vyše 20
strojopisných strán. Príspevkov
bolo možno aj viac, no nerátal
som ich a radšej som použil nižší
odhad. Časť z nich bola podpísa−
ná skratkami JF, DJF, ete, jfe, fek
alebo jfe; pseudonymy J. F.
Hradčan a Ján Orlovec a príme−
nie Apolkin som používal v iných
periodikách.   

V ostatných troch rokoch mi v Pokroku vyšli iba dva príspevky ( o ves−
mírnej sonde Voayger, opúšťajúcu Slnečnú sústavu, a Viere
Strniskovej). Mrzí ma to, no musel som uprednostniť literárnu čin−
nosť. Pred pár rokmi som nemal problém sedieť na dvoch − troch ko−
ňoch, teraz, keď mi telo začína ťažiť siedmy krížik, mám problém ob−
sedieť aj na jednom. Tým sa stalo písanie spomienok zatiaľ s pracov−
ným názvom Život v (ne)modrom. Spomienky o sedemnásťročnom
pôsobení v Banskej Bystrici mám úž napísané. Teraz dokončievam
spomienky na detstvo, školu, dospievanie. Pokroku želám, aby čitate−
ľskej verejnosti dobre slúžil najmenej ďalších štyridsať rokov. 

− PaedDr. JÁN FEKETE −  

PaedDr. Ján Fekete Štyri desaťročia s Pokrokom 
( Spomienky, bilancia, vďačnosť)

S okresnými novinami Pokrok som sa zoznámil, keď vyšlo ich tretie číslo v roku 1974. V tom čase som
ešte býval v Banskej Bystrici. Tak tomu bolo ešte ďalších sedem rokov. Hneď som si zohnal prvé dve
čísla a nasledujúce som si dal kupovať mame a sestre. Keď som prišiel do Modrého Kameňa, jednou z
prvých vecí, čo som urobili, bolo začítanie sa do Pokroku. Bol som zvedavý, čo nové a dobré sa udialo
v rodnej obci, ako napreduje okres. Jednotlivé vydania som si odkladal a rešeršoval. V osobnom ar−
chíve mám odložených desať ročníkov. 

Spisovateľ a publicista
PaedDr. Ján Fekete
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Vodnári, pripravte saVodnári, pripravte sa
na to, že počas tohotona to, že počas tohoto
týždňa budete prácoutýždňa budete prácou
zavalený až nad hlavu.zavalený až nad hlavu.
A koľko práce, toľko A koľko práce, toľko propro−−
blémov budete musiblémov budete musieť súeť sú−−
bežne riešiť. Preto sabežne riešiť. Preto sa
snažte zachovať si pokojsnažte zachovať si pokoj

a rozvahu. Iba tak to všetko dokážea rozvahu. Iba tak to všetko dokáže−−
te úspešne zvládnuť. Našťastie vte úspešne zvládnuť. Našťastie v
partnerstve, v rodinných záležitostipartnerstve, v rodinných záležitosti−−
ach sa nebudú diať žiadne nepríjemach sa nebudú diať žiadne nepríjem−−
nosti, ktoré by si vyžadovali vašu onosti, ktoré by si vyžadovali vašu o−−
sobnú angažovanosť. Počas víkendusobnú angažovanosť. Počas víkendu
sa snažte namyslieť na nič. Vypnite asa snažte namyslieť na nič. Vypnite a
iba odpočívajte a relaxujte.iba odpočívajte a relaxujte.

Aj tento týždeň to buAj tento týždeň to bu−−
dete mať na pracoviskudete mať na pracovisku
rovnaké ako počas mirovnaké ako počas mi−−
nulého. Problémy a prenulého. Problémy a pre−−
kážky kam sa len pozrikážky kam sa len pozri−−
ete a k tomu sa pridáete a k tomu sa pridá
ešte aj závisť niektoešte aj závisť niekto−−
rých vašich spolupracovníkov, ktorých vašich spolupracovníkov, kto−−
rou vám budú sťažovať už aj takrou vám budú sťažovať už aj tak
dosť nepríjemnú atmosféru. Ešte žedosť nepríjemnú atmosféru. Ešte že
sa máte o koho oprieť vo vašom súsa máte o koho oprieť vo vašom sú−−
kromí. Sú to vaši partneri, ktorí sakromí. Sú to vaši partneri, ktorí sa
vám snažia byť nápomocní a hneďvám snažia byť nápomocní a hneď
poruke ak to budete potrebovať. Oniporuke ak to budete potrebovať. Oni
sú počas týchto dní vašou jedinou issú počas týchto dní vašou jedinou is−−
totou.totou.

Čo sa týka vašej práceČo sa týka vašej práce
a aj postupu v kariére,a aj postupu v kariére,
tak počas tohoto týždtak počas tohoto týžd−−
ňa vám nebeská oblohaňa vám nebeská obloha
bude priať. Jediné, čobude priať. Jediné, čo
vám tento pocit spokojvám tento pocit spokoj−−
nosti  a blaha bude nanosti  a blaha bude na−−
rúšať, je to, že v tietorúšať, je to, že v tieto
dni to budete mať po fidni to budete mať po fi−−

nančnej stránke dosť mizerné. Ešteženančnej stránke dosť mizerné. Ešteže
vám robí radosť vaša rodina a aj vvám robí radosť vaša rodina a aj v
partnerskom spolužití  sa cítite prípartnerskom spolužití  sa cítite prí−−
jemne a naplnení láskou a citmi.jemne a naplnení láskou a citmi.
Počas nadchádzajúceho víkendu saPočas nadchádzajúceho víkendu sa
snažte nemyslieť na nič a sústreďtesnažte nemyslieť na nič a sústreďte
sa iba na odpočinok a relax.sa iba na odpočinok a relax.

Vášmu znameniu tenVášmu znameniu ten−−
to týždeň nie je čo závito týždeň nie je čo závi−−
dieť ak ide o vaše pradieť ak ide o vaše pra−−
covné záležitosti.covné záležitosti.
Nielenže  budete maťNielenže  budete mať
roboty až nad hlavu,roboty až nad hlavu,
ale pri najlepšej vôli aale pri najlepšej vôli a
snahe z vašej strany,snahe z vašej strany,
sa vám ju nebude dariťsa vám ju nebude dariť
stíhať včas a úspešne ukončiť. Budestíhať včas a úspešne ukončiť. Bude
potrebné, aby ste sa obrnili veľkoupotrebné, aby ste sa obrnili veľkou
trpezlivosťou. Tú budete potrebovaťtrpezlivosťou. Tú budete potrebovať
aj vo vašom súkromí, pri výmenáchaj vo vašom súkromí, pri výmenách
názorov s vašimi partnermi. Vy, nenázorov s vašimi partnermi. Vy, ne−−
zadaní, očakávajte milostné a eroticzadaní, očakávajte milostné a erotic−−
ké dobrodružstvá, ktoré budú vrchoké dobrodružstvá, ktoré budú vrcho−−
liť počas víkendu. Pozor však, nezaliť počas víkendu. Pozor však, neza−−
milujte sa hneď, neskôr by to mohlomilujte sa hneď, neskôr by to mohlo
priniesť obrovské sklamanie.priniesť obrovské sklamanie.

Začiatok tohoto týždňaZačiatok tohoto týždňa
sa to na pracovisku zsa to na pracovisku z
vašej strany nebude vyvašej strany nebude vy−−
víjať dobre, ale ak zavíjať dobre, ale ak za−−
chováte rozvahu a pochováte rozvahu a po−−
koj, dokážete všetkokoj, dokážete všetko
zvládnuť a v jeho závezvládnuť a v jeho záve−−

re budú vaše výsledky viac ako dobrere budú vaše výsledky viac ako dobre
zvládnuté. Pohodu a harmóniu čerzvládnuté. Pohodu a harmóniu čer−−
pajte doma v kruhu vašej rodiny.pajte doma v kruhu vašej rodiny.
Táto oblasť vášho života sa  bude niTáto oblasť vášho života sa  bude ni−−
esť na vlne príjemných zážitkov, preesť na vlne príjemných zážitkov, pre−−
to by od vás bolo pekné, ak by ste poto by od vás bolo pekné, ak by ste po−−
čas nadchádzajúceho víkendu niečas nadchádzajúceho víkendu nie−−
čim rovnako pekným vašim blízkymčim rovnako pekným vašim blízkym
vrátili ich snahu spríjemňovať vámvrátili ich snahu spríjemňovať vám
všetko, aby ste sa cítili dobre.všetko, aby ste sa cítili dobre.

V pondelok a v utorokV pondelok a v utorok
vám bude na pracovisvám bude na pracovis−−
ku vychádzať všetko miku vychádzať všetko mi−−
moriadne dokonale,moriadne dokonale,
presne podľa vašichpresne podľa vašich
predstáv. V stredu a vopredstáv. V stredu a vo
štvrtok to už nebude taštvrtok to už nebude ta−−
ké dobré, ale počas piatké dobré, ale počas piat−−
ku dokážete vašim naku dokážete vašim na−−
driadeným odovzdať všetky vaše úlodriadeným odovzdať všetky vaše úlo−−
hy úspešne zvládnuté. Ak máte v úhy úspešne zvládnuté. Ak máte v ú−−
mysle vašim partnerom vyznať lásku,mysle vašim partnerom vyznať lásku,
tak na túto „činnosť“ budete mať mitak na túto „činnosť“ budete mať mi−−
moriadne prajný štvrtok. Ale aj pomoriadne prajný štvrtok. Ale aj po−−
čas nadchádzajúceho víkendu môžečas nadchádzajúceho víkendu môže−−
te pokračovať a otvorene sa im vyte pokračovať a otvorene sa im vy−−
znávať z vašich citov. Môžete si byťznávať z vašich citov. Môžete si byť
istí, že to ocenia.istí, že to ocenia.

Tento týždeň budeteTento týždeň budete
mať v zamestnaní všetmať v zamestnaní všet−−
ko pod kontrolou a buko pod kontrolou a bu−−
dete zvládať všetky vadete zvládať všetky va−−
še povinnosti bez proše povinnosti bez pro−−
blémov. Iba pre vásblémov. Iba pre vás
Levov, ktorí chcete doLevov, ktorí chcete do−−

sahovať iba tie najvyššie méty, to busahovať iba tie najvyššie méty, to bu−−
de až príliš pracovne kľudný týždeň.de až príliš pracovne kľudný týždeň.
Aspoň vám ostane viac času, ale aj eAspoň vám ostane viac času, ale aj e−−
nergie na spoločné akcie s vašou ronergie na spoločné akcie s vašou ro−−
dinou, ktorá už dlhšiu dobu postrádinou, ktorá už dlhšiu dobu postrá−−
da vašu spoločnosť pre vaše pracovda vašu spoločnosť pre vaše pracov−−
né vyťaženie. Aj nadchádzajúci víné vyťaženie. Aj nadchádzajúci ví−−
kend by ste si mali pre všetkých vakend by ste si mali pre všetkých va−−
šich najbližších rezervovať. Urobítešich najbližších rezervovať. Urobíte
im tým veľkú radosť.im tým veľkú radosť.

Pre vás ako najpracoPre vás ako najpraco−−
vitejšie znamenie celévitejšie znamenie celé−−
ho zverokruhu začiatokho zverokruhu začiatok
tohoto pracovného týždtohoto pracovného týžd−−
ňa nebude príliš dobrý.ňa nebude príliš dobrý.
Ale kto iný by si dokáAle kto iný by si doká−−
zal poradiť so všetkýmizal poradiť so všetkými
problémami a prekážproblémami a prekáž−−
kami, ak nie vy? Preto v piatok bukami, ak nie vy? Preto v piatok bu−−
dete  medzi  pdete  medzi  p rvýmirvými, kto vašim, kto vašim
nnadriadeným odovzdá všetky úlohyadriadeným odovzdá všetky úlohy
bezchybne spracované. Vo vašombezchybne spracované. Vo vašom
osobnom a rodinnom živote, sa nebuosobnom a rodinnom živote, sa nebu−−
dete musieť zaoberať ničím neprídete musieť zaoberať ničím neprí−−
jemným. Táto oblasť vášho života bujemným. Táto oblasť vášho života bu−−
de bezproblémová.de bezproblémová.

Pripravte sa hlavnePripravte sa hlavne
psychicky na pracovnépsychicky na pracovné
prekážky, ktoré budeteprekážky, ktoré budete
musieť počas tohotomusieť počas tohoto
týždňa riešiť. A k tomutýždňa riešiť. A k tomu
budete zavalení povinbudete zavalení povin−−
nosťami, ktoré sa nebunosťami, ktoré sa nebu−−
dú dať ani pri najlepšejdú dať ani pri najlepšej

vôli stihnúť všetky na čas vybaviť. Avôli stihnúť všetky na čas vybaviť. A
aby toho nebolo málo, tak ani vo vaaby toho nebolo málo, tak ani vo va−−
šom osobnom živote a hlavne v partšom osobnom živote a hlavne v part−−
nerskom spolužití to nepôjde tak,nerskom spolužití to nepôjde tak,
ako by ste si priali. Očakávajte neako by ste si priali. Očakávajte ne−−
dorozumenia, ostré výmeny názorovdorozumenia, ostré výmeny názorov
a dusnú atmosféru. Vy, nezadaní,a dusnú atmosféru. Vy, nezadaní,
máte šancu zažiť erotické dobromáte šancu zažiť erotické dobro−−
družstvá, ale obozretne si vyberajte,družstvá, ale obozretne si vyberajte,
s kým ich budete prežívať.s kým ich budete prežívať.

Na vašom pracoviskuNa vašom pracovisku
sa budú počas tohotosa budú počas tohoto
týždňa diať zmeny a nietýždňa diať zmeny a nie
všetky budú príjemné.všetky budú príjemné.
No napriek ním, vy buNo napriek ním, vy bu−−
dete neohrozene pokradete neohrozene pokra−−
čovať v skvelých pračovať v skvelých pra−−
covných výkonoch a vcovných výkonoch a v
budovaní si vašej kariébudovaní si vašej karié−−
ry za predpokladu, že nepodľahnetery za predpokladu, že nepodľahnete
nepríjemnej atmosfére, ktorá budenepríjemnej atmosfére, ktorá bude
všade okolo vás. Oporu, elán a enervšade okolo vás. Oporu, elán a ener−−
giu môžete čerpať z vašej rodiny agiu môžete čerpať z vašej rodiny a
partnerov, ktorí stoja pri vás a podpartnerov, ktorí stoja pri vás a pod−−
porujú vás vo všetkom. Počas víkenporujú vás vo všetkom. Počas víken−−
du sa snažte všetok čas tráviť iba sdu sa snažte všetok čas tráviť iba s
nimi.nimi.

Ak očakávate, že saAk očakávate, že sa
vám bude počas tohotovám bude počas tohoto
týždňa pracovne dariťtýždňa pracovne dariť
tak , ako počas minulétak , ako počas minulé−−
ho, tak sa mýlite.ho, tak sa mýlite.
OčakOčakávajte úplnýávajte úplný opak.opak.
Budete mať problémovBudete mať problémov
až nad hlavu, takžeaž nad hlavu, takže

vaše povinnosti budete zvládať lenvaše povinnosti budete zvládať len
tak, tak. Naopak, v osobnom živote, vtak, tak. Naopak, v osobnom živote, v
láske a citoch vám bude počas týchláske a citoch vám bude počas tých−−
to dní nebeská obloha naklonená.to dní nebeská obloha naklonená.
Preto by ste si mali aj plány na nadPreto by ste si mali aj plány na nad−−
chádzajúci víkend podľa toho prischádzajúci víkend podľa toho pris−−
pôsobiť. Vaši partneri určite nebudúpôsobiť. Vaši partneri určite nebudú
proti. Taktiež očakávajte iba pohoproti. Taktiež očakávajte iba poho−−
du, pokoj a porozumenie. du, pokoj a porozumenie. 

Ak budete počas tohotoAk budete počas tohoto
týždňa zvažovať novútýždňa zvažovať novú
pracovnú ponuku spracovnú ponuku s
chladnou hlavou, dochladnou hlavou, do−−
kážete si vytvoriť takékážete si vytvoriť také
podmienky, ktoré vámpodmienky, ktoré vám
dlhodobo zaručia niedlhodobo zaručia nie−−
len úspech, ale aj dobrélen úspech, ale aj dobré
finančné ohodnotenie.finančné ohodnotenie.
Vy čo uvažujete o začatí podnikania,Vy čo uvažujete o začatí podnikania,
máte na to výborné podmienky. O tomáte na to výborné podmienky. O to
viac si dávajte pozor vo vašom partviac si dávajte pozor vo vašom part−−
nerskom spolužití, pretože ak si nenerskom spolužití, pretože ak si ne−−
budete dávať pozor na to čo povietebudete dávať pozor na to čo poviete
a urobíte, tak počas týchto dní môžea urobíte, tak počas týchto dní môže−−
te prísť o všetko v tejto oblasti vášhote prísť o všetko v tejto oblasti vášho
života.života.

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ
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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 zdravot−
nou 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 hodiny.
Bližšie informácie o rôznych akciách, balíč−
koch pre jednotlivcov a rodiny dostanete na
recepcii: tel. číslo: 047/430 88 11 

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

KAM 
ZA KULTÚROU

DÔLEŽITÉ
TELEFÓNNE ČÍSLA

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 − MAREC
Dr. Max 8, 9, 14, 20, 26,

Panacea 3, 15, 16, 21, 27, 
Aqua viva 4, 10, 22, 23, 29, 
Biely lev 5, 11, 17, 29, 30, 
Čierny orol 6, 12, 18, 24, 

Belladonna 1, 2, 7, 13, 19, 25, 31, 
(ČÍSLO ZA LEKÁRŇOU ZNAMENÁ 

DÁTUM V MESIACI)

Máte alergie alebo zníženú imunitu
a potrebujete odbornú pomoc? 

lAUTOSERVIS AUTOSERVIS 
FIT AUTO, s.r.o.FIT AUTO, s.r.o.

− ŠÓŠÁRSKA UL., ŽELOVCE 
tel: 0908 903 749

− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE OPRAVY
− NÁHRADNÉ DIELY − PLNENIE A
ÚDRŽBA KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS −
ZNAČKOVÉ 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
Počuli ste, videli ste, alebo ste zažili niečo

mimoriadne zaujímavé a nevšedné, alebo
by ste si radi o niekom v našich novinách
prečítali?  Volajte: 0902 302 102, 0918 59 65 65
alebo 48 31 555, alebo píšte na e−mail: 

noviny.pokrok@stonline.sk 

lIntegrovaný záchranný systém 112, 
lZáchranná služba 155, 16 155, lHasiči 150,
l Polícia 158, l Mestská polícia 159,
l Elektrina −  linka pre poruchy 0800 159
000 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.

HONTIANSKO − IPEĽSKÉ OSVETOVÉ
STREDISKO 

lNám. A. H. Škultétyho 5, Veľký Krtíš,
tel. 047/48 31746, 4831 465, www. h−ios.sk; 

e−mail: hios@h−ios.sk    

n Hľadanie strateného raja 
"Ustavične hľadáme šťastie. Je to hľadanie
strateného raja. Deti vedia byť šťastné už
len preto, že žijú, potešia sa každej malič−
kosti, pozornosti, slovu. Tragika dospelých
je aj v tom, že si potrpíme na veľkosť.
Túžime prijímať i rozdávať veľké dary.
Okrádame sa o šťastie, ktoré máme na do−
sah ruky. Ľuďom okolo nás stačí málo, ak
im to poskytneme s láskou a úprimne. Aj
nám stačí uvedomiť si Božiu dobrotu.
Krátka vychádzka do prírody, kde môžeme
počuť tichý Boží hlas: " Milujem ťa, preto
som ťa stvoril."

− ANTON SRHOLEC − 

MYŠLIENKA NA TENTO TÝŽDEŇ

Pripravuje na marec 
l 4.3.2014 o 10.00 hod. − Prípravný výbor o−
kresnej prehliadky Divadelné révy sa stret−
ne na HIOS V. Krtíš 
l6.3.2014 o 15.30 hod. − 27.3.2014 o 15.30 hod.
− Filmová abeceda − Praktický kurz pre za−
čínajúcich filmových amatérov v Gymnáziu
A.H. Škultétyho vo V. Krtíši 
l 12.3.2014 o 13.00 hod.  − Zasadnutie prí−
pravného výboru okresnej prehliadky ľudo−
vých hudieb, spevákov a inštrumentalistov
Detský hudobný festival v Hrušove
l 13.3.2014 o 9.30 hod. − Tompa Mihály −
Okresná súťaž v umeleckom  prednese  poé−
zie a prózy v maďarskom jazyku vo Vinici 
l 15.3.2014 o 9.00 hod. −  CINEAMA 2014 −
Regionálna súťaž amatérskej filmovej tvor−
by okresov Veľký Krtíš, Lučenec a Zvolen, v
komunitnej miestnosti HNK Veľký Krtíš

POKROKOVÝ INFOSERVIS  

Slnečné lúče 
potešia i unavia

Teplé, takmer už jarné počasie a hrejivé
slnečné lúče vylákali v stredu 26. 2. mno−
hých ovocinárov a vinárov k prvému ore−
závaniu stromov i viniča. Videli sme, že vo
viacerých obciach okresu sa ich obyvate−
lia rozhodli, po nie príliš tuhej zime, v prí−
jemnom počasí  relaxovať takouto prácou.
V samotnom okresnom meste teplé slnieč−
ko potešilo jeho obyvateľov, no niektorí je−
ho teplo neuniesli. Vyhriaty múrik na
Námestí A. H. Škultétyho tak poslúžil ako
dobrá postieľka a relaxačný prostriedok,
možno po chutnom obede, aj pre unavené
telo tohto spachtoša.                            −P.G.− 

Stačí, keď kupóny vystrihnete, 
nalepíte ich na hraciu 

kartu a na záver ich pošlete  alebo prinesiete ku nám
do  redakcie. Tým ste  splnili podmienku zaradenia
do žrebovania O PRVÚ CENU  − PERMANENTKUPERMANENTKU
NA KUPKO AQUATERMAL STREHOVÁ A DVENA KUPKO AQUATERMAL STREHOVÁ A DVE

VECNÉ CENY. VECNÉ CENY. VEĽA ŠŤASTIA!

MARCOVÁ

KUPÓNKA

č.2

SPONZORMI KUPÓNKY SÚ:

Marcela Krnáčová

Recepcia: 047/ 430 88 11
info@strehova.sk

MARCOVÁ KUPÓNKA
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4,00

3,00

0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 
V PONUKE ZRUBOVÝ 

OBKLAD A DLÁŽKOVICA

05
 −1

2

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

UŽ V PREDAJI 
OVOCNÉ 

STROMČEKY

Žiaci I. stupňa si totiž museli za
pomoci svojich rodičov, vyrobiť
masku z odpadového materiálu.
A záležalo už len na ich fantázii,
akú originálnu masku vyhoto−
via. Všetky hodnotila prísna, ale
spravodlivá porota: zástupkyňa
riaditeľky Mgr. Zuzana
Bablenová, učiteľka Mgr. Soňa
Poltárska, asistentka učiteľa

Darina Šuleková a vychová−
vateľka  Anna Durbáková.   Celý
EKO karneval moderoval učiteľ
Mgr. Vladimír Šmelko a telocvič−
ňa sa zmenila na plesovú sálu pl−
nú masiek. Žiaci sa zmenili na
roboty z odpadového materiálu,
lesné zvieratá, filmových hrdi−
nov, rozprávkové bytosti, rastli−
ny, ale aj veci dennej potreby.

Zvlášť zaujal "Strom recyklácie",
ktorý vyzýva všetkých ľudí, aby
nezabúdali na prírodu a recyklo−
vali odpadový materiál. Masku
Ivana Mokoša,  žiaka II. ročníka,
vyhlásila porota za "najoriginál−
nejšiu masku"  karnevalu. Pri
rozhodovaní o najlepších mas−
kách mala porota ťažkú robotu.
Brala pritom do úvahy kvalitu,

originalitu a hlavne EKO tému
karnevalu. Tie najlepšie nakoni−
ec ocenila peknými vecnými ce−
nami a taktiež masky, ktoré ne−
stáli na mieste víťazov, dostali
malý darček. Tváričky niekto−
rých žiakov, najmä tých najmen−
ších, sa v závere na chvíľočku za−
mračili, pretože každý očakával,
že práve tá jeho maska vyhrá, no
netrvalo dlho a vo víre závereč−
nej zábavy a tanca sa im na tvá−
rach usadil úsmev a v srdciach
radosť z tohto podujatia. 

Mgr. MARTA KMINIAKOVÁ
Foto: Mgr. JÁN KUBIŠ

Porota mala zatiaľ plné ruky
práce, kým rozhodla, ktorá
"maškara"  je tá naj − veď všetky
boli úžasné a ich oči svietili ra−
dosťou, ktorou naplnili aj srdcia
svojich rodičov, starých rodičov,
príbuzných a starostku obce.
Porota napokon rozhodla šala−
múnsky − ocenila všetky masky
v svojských kategóriách: najori−
ginálnejšia maska − kovboj J.

Chovan, najkrajšia − bosorka
D. Kečkárová a rytier D.
Weiss; najstrašnejšia −  kostli−
vec − smrť S. Vozárová a
Batman T. Heveš; najprácnejšia
− indiánka D. Suchárová a pirát
S. Kečkár; najmilšia  − Červená
čiapočka M. Töröková, princez−
ná E. Kuboleková a včielka Maja
Veronika Suchárová; Cena po−
roty − futbalisti Miško Budzák a

Daniel  Cinka a princezné N.
Priškinová a V. Weissová; Cena

za odvahu − Spiderman D.
Berac, M. Priškin a policajt

R. Klimko. Všetky masky
získali vecné ceny − škol−
ské potreby, brožúrky o
obci a nechýbala ani
sladká odmena. Cenu
starostky Anny
Triznovej, parfum, si
odniesla maska "smrte"
− malá dáma Stanka
Vozárová.  
Akoby veľmi krátko tr−

valo fašiangové popolud−
nie plné dobrej zábavy a ta−

jomných bytostí, tak ako aj sa−
motný fašiangový čas, ktorý vy−

striedal pôst a počas neho, ako sa
hovorilona Sucháni,  sa budú že−
ny a diovky pôstniť " za dobrých
mužov" .      −ANNA TRIZNOVÁ− 

Fašiangový ekokarneval v telocvični
Tradíciou sa už stal fašiangový karneval v Základnej škole s materskou školou v D. Strehovej. A keď−
že škola je zapojená do projektu Zelená škola, aj maškarný ples, ktorý sa konal 26. 2. 2014 v telocvični,
sa niesol v duchu EKO masiek. V telocvični školy to teda vyzeralo takmer ako v zberných surovinách.

Malé masky očarili Sucháň
V sobotu 15. 2. popoludní sa Sucháňom preháňali všakovaké mas−
ky, aby sa nakoniec zišli na obecnom úrade. Keď sa masky rozbehli
na fašiangovú promenádu, zožali zaslúžený obdiv divákov. Veď tu
boli masky od výmyslu sveta  − od indiánky, kovboja, piráta, ryti−
era, princezien, bosorky, smrtky  až po Červenú čiapočku, včiel−
ku Maju, Batmana, Spidermana i futbalistov a nad všetkými dr−
žal stráž policajt. A keď bolo vidieť, že už majú promenády dosť
zvlažili si svoje suché hrdlá pripraveným občerstvením.

„Od fašangov, 
do fašangov, do veľkiho piatku, 
daj sa dôvča vymaľovať, budeš

na pamiatku.“ 

Na  dolnostrehovský ekokarneval si deti pripravili veľmi kreatívne masky z odpadového materiálu
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Prvú marcovú nedeľu sa na sklabinskom letisku uskutočnila úvodná časť zo série deviatich pretekov IV. ročníka motoristických pretekov
POKROK CUP 2014. Sponzorsky prvé kolo zastrešila firma KAPALUX, s.r.o., Veľký Krtíš. Päťdesiatštyri pretekárov i početnú divácku ku−
lisu privítalo pekné počasie, ktoré umocnilo atmosféru celého podujatia. Jazdci odviedli na trati maximum a bolo sa naozaj na čo pozerať.
Počas prestávky medzi jednotlivými kolami zástupcovia z redakcie Pokrok odovzdali najlepším pretekárom diplomy za uplynulú sezónu. 

TU SÚ FOTOGRAFIE TÝCH, KTORÝM SA VLANI NAJVIAC DARILO:

Galéria najlepších v prvých pretekoch − Sklabiná VC Kapalux 2. 3. 2014

Kategória A1 (vždy zľava): 2. Patrik Mozoľa, 
1. Erik Kiškováč, 3. Michal Manák (chýbal)

Kategória A2: 2. Milan Macík, 
1. Andrej Kováč, 3. Michael Balla

Kategória A3:
1. Ján Božik,

3. Csaba
Lovaš, 

2. Jaroslav
Filkus (chýbal)

Kategória A4: 2. Lukáš Krištof, 
1. Ivan Longauer, 3. Michal Hudec (chýbal)

Kategória A5: 2. Peter Sliacky, 
1. Miroslav Krištof, 3. Gabriel Nagy (chýbal)

Kategória ŠKODA: 2. Peter Ďurčík, 
1. Július Juhász, 3. Miroslav Beľa

Kategória LADA: 2. Peter Ďurkovič, 
1. Tomáš Mačinec, 3. Peter Varga (chýbal)

A1 (vždy zľava): 2. Erik Kiškováč, 
1. Ivan Strmý, 3. Patrik Mozoľa

A2: 2. Róbert Kováč, 
1. Andrej Kováč, 3. Milan Borgula

A3: 2. Jaroslav Štefančík, 
1. Vladimír Praženica, 3. Csaba Lovas

ŠKODA: 2. Peter Ďurčík, 
1. Peter Makši, 3. Martin Veróny

A4: 2. Ján Božik, 1. Ján Kocman, 3. Lukáš
Krištof (cenu prevzal otec Miroslav)

LADA: 2.Tomáš Mačinec, 
1. Peter Ďurkovič, 3. Róbert Menyhert

ŽENY: 2. Bibiána Kiškováčová, 
1. Vladimíra Milová, 3. Ildikó Szabó

MASTER + celkom: 2. Attila Vajzer, 
1. Rudolf Vajzer, 3. Zsolt Csernik 

A5: 2. Miroslav Krištof , 
1. Peter Sliacky, 3. Ján Sekereš

Kategória ženy: 2. Vladimíra Milová, 
1. Magdaléna Ballová, 3. Bianka Kiškováčová

Celkové poradie: 2. Andrej Kováč, 
1. Ivan Longauer, 3. Miroslav Krištof

Motoristický kolotoč POKROK CUP 2014 odštartoval v Sklabinej
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Výsledky 1. podujatia Pokrok CUP 2014 − Sklabiná 2. 3. 2014

Kalendár ďalších podujatí: 23. 3.  VEĽKÉ ZLIEVCE, Rally
Park, organizátor ŠK V.Zlievce, 12. 4.  OPAVA, Rally trať, or−
ganizátor MK M.Kameň, 11. 5.  SKLABINÁ, org. Lovaš
Racing Team Želovce, 31. 5.  OPAVA, org. MK M.Kameň, 15.
6.  VEĽKÉ ZLIEVCE, org. ŠK V.Zlievce, 14. 9.  SKLABINÁ,
org. Lovaš Racing Team Želovce, 4. 10.  OPAVA, org. MK
M.Kameň, 19.10. VEĽKÉ ZLIEVCE, org. ŠK V.Zlievce

−MS−, foto: PETER GAŠPAROVIČ, 
ZDENKA SEDLAČKOVÁ, ml., a ANDREJ KOVÁČ

Pri odovzdávaní diplomov nám 
asistovala sympatická Lenka

Kremničanová, ktorá mala v Sklabinej
zároveň aj pretekársku premiéru

− zvládla ju statočne

Posledné úpravy
pred ostrým štarton

Jazdci odvádzali 
na trati maximum

Najlepšia v Sklabinej spomedzi žien Vladimíra Milová s jedným
z hlavných organizátorov Ing. Edmundom Kováčom

Nakmladšia účastníčka pretekov Bibka Kiškováčová na štarte

Prvé preteky sezóny sa niesli v dobrej atmosfére
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nPredám stavebný po−
zemok v Modrom
Kameni.  Inf. m 0908
669 666.             np − 095
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 izbový byt
− zrekonštruovaný, so
zariadením a garážou
na Poľnej vo V. Krtíši.
Inf. m0904 456 203. 

np − 115
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový
byt na Lučenskej vo V.
Krtíši. Inf. m 0903 857
507.                      np − 131  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový
zrekonštruovaný byt
vo Veľkom Krtíši − cena
dohodou.  Inf. m 0918
632 966.              np − 133  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim 1−izbový byt −
platba v hotovosti.  Inf.
m0907 234 031.  

np − 138
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim 2−izbový byt s
balkónom na Ul.
Venevskej, Lučenskej,
B. Nemcovej vo V.
Krtíši − platba v hoto−
vosti.  Inf. m 0907 234
031.                    np − 139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt
na Novohradskej vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 878
186.                       np − 146
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nVýhodne predám či−
astočne zrekonštruo−
vaný 1 − izbový byt na
Venevskej. Cena 14 000

eur. Inf.: simera@gmail.com,
0940 781 215.                   np − 165
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom
2+1 v Bátorovej a pozemok ku
tomu. Inf. m0907 175 416. 

np − 174
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám dom vo Veľkom Krtíši
po celkovej rekonštrukcii. Inf. m
0907 838 728.                     np − 175
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku na
Priemstave, z rodinných dôvo−
dov. Inf.m0903 534 933. np − 176
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt v
Sklabinej. Cena dohodou. Inf.m
0908 962 455.                     np − 186

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám podnájom − pracujem
v zahraničí 3 týždne, doma som
2 týždne. Inf. m0905 817 190. 

np − 187
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt na SNP
vo V. Krtíši − po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnikanie. Cena
28.000 eur. Inf.m0908 986 734. 

np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izb. byt vo V. Krtíši
na 6. poschodí. Komplet prero−
bený, treba vidieť.  Cena doho−
dou. Inf.m047/ 433 07 92.  np − 194
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno predám 35 árovú zá−
hradu v katastri Selce, vhodná
na chov domácich zvierat a hy−
diny. Z rodinných dôvodov. Inf.
047/ 48 25 421.                 np − 196
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku v osade
Baník s drevenou chatkou. Inf.
m0914 27 11 80.             

np − 197
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt vo VK s
lódžiou po kompletnej rekonšt−
rukcii. Inf.m0905 813 512. 

np − 208
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám alebo prenajmem ne−
zariadený, čiastočne prerobený
2. − izbový byt na Venevskej vo V.
Krtíši. Inf. m0907 77 43 15.

np −203

n Vezmem do prenájmu garáž
(Novohradská alebo Banícka).
Inf.m0904 516 489.          np − 214
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu s chatkou,
Selce 1. Cena dohodou. Inf. m
0907 361 116.                      np − 216

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do podnájmu kompletne
prerobený 1 − izb. byt s balkó−
nom v centre mesta, vhodný pre
dve osoby. Inf. m +421 907 811
503.                                    np − 221
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt v nenin−
ciach. Inf. m0918 772 904. 

np − 225
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku z rodin−
ných dôvodov v oblasti Selce 1.
Unimobunka so zariadením  +
malá chatka "pionierka".
Parkovanie priamo pri záhrad−
ke. Vonku sa nachádza hojdač−
ka, posed, gril. Je na peknom
mieste. Je vhodná na oddych a
relax. Cena dohodou.  Inf. m
0911 330 837.                     np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na
Venevskej č. 40. Cena stanovená
odhadcom  18.370 eur. Inf. 0907
835 439.                              np − 229

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.             np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám toaletné zrkadlo so
skrinkami a jedálenský stôl pre 12
osôb (so 6 stoličkami). Cena doho−
dou. Inf.m047/ 433 07 92.        np − 195

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 DOMÁCNOSTInn Predám zrekonštruovaPredám zrekonštruova−−

ný 1 − izbový byt (37 m2) vný 1 − izbový byt (37 m2) v
osem poschodovom blokuosem poschodovom bloku
na 3. poschodí vo Veľkomna 3. poschodí vo Veľkom
Krtíši.   Inf. Krtíši.   Inf. mm 0908 113 371.  0908 113 371.  

np − 053np − 053

n Predám stavebný poze−
mok s menším RD a 22 á−
rovou záhradou − v celos−
ti. Cena dohodou. Inf.
0907 817 825.       np − 020b

n Kúpim ornú pôdu na rovi−
ne juhu okresu (min. 3 hek−
táre). Veľmi výhodne vykú−
pim! Inf. m 0917 573 281. 

np − 161

nn Predám vyvýšenú poPredám vyvýšenú po−−
schodovú posteľ (jednoschodovú posteľ (jedno−−
lôžko), spolu s matracom.lôžko), spolu s matracom.
Rozmer postele je 200x90Rozmer postele je 200x90
cm a matrac je vo výškecm a matrac je vo výške
110 cm. Pod posteľou je110 cm. Pod posteľou je
voľné miesto na hranie savoľné miesto na hranie sa
alebo vhodné ako úložnýalebo vhodné ako úložný
priestor na hračky. Len opriestor na hračky. Len o−−
sobný odber. Cena 50 eur.sobný odber. Cena 50 eur.
Inf.Inf.mm 0902 592 006.0902 592 006. np − 166

n Predám rodinný dom v D.
Strehovej. Cena dohodou.
Pozemok 5346 m2 + 4 miest−
nosti , kúpelňa, letná kuchy−
ňa + hospodárska budova −
spolu tri objekty. Inf.m 0911
454 642.                    np − 169
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n Predám zachovalú kuchyn−
skú linku s drezom + potravino−
vá skriňa. Inf. m0902 634 651. 

np − 200
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletnú spálňu z
roku 1965. Inf. m0907 850 917. 

np − 226
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám doma tkaný koberec
− bál 22x0,7 metra − bordovožltý.
Cena dohodou. Inf. m 0905 196
629.                                  np − 228

nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m0908 962 716.  np − 1244

nPredám Škodu Feliciu v super
stave a výbave. Cena 1 000 euro
+ dohoda.  Inf.   m0949 199 458.   

np − 113
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu 105 L, r. v.
1988, STK a EK. Zn. veľmi dobrý
stav.  Inf.  m0904 457 620.  

np − 120
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám za malotraktor AG−
ZAT: Kolesá 5.00 − 12, vlečku, vy−
orávač zemiakov, cirkulárku,
"dvojak" pluh za TZ−4K−14. Inf.m
0908 805 260.                     np − 171

n Predám Citroen Xsara 1.4,
benzín, r.v. 11/2001, nová
STK/EK, modrá mealíza, motor
po GO, nový výfuk. Cena 700
eur +dohoda. Inf. 0905 805 517. 

np − 190
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n ODŤAHOVKA − NONSTOP.
Inf.m0903 533 921.             np −201
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám traktor ZETOR 4011,
STK, EK do 1/2015, cena doho−
dou. Inf. m0908 214 743. np − 202
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Renault Mégane
Scénic, r.v. 97, 190 tis. Km, 72
kW, 1.9 TDI, po výmene oleja,
filtrov, GO náprav, modrej far−
by, STK/EK platné, elektróny na
letných pneu, plechové disky na
zimných pneu. Cena 2000 eur.
Inf.m0908 627 952.           np − 209
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Volkswagen Touran,
kombi, r.v. 2006,  103 kW, 2.0
TDI, 180 tis. km, čierna metalíza,
zachovalý, dovoz Švajčiarsko,
na SK EČ − po výmene rozvodov,
filtrov, oleja a po celkvoej GO.
Cena 6.500 eur. Inf. m 0908 627
952.                                    np − 210
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám málo používané letné
pneumatiky na FABIU,
165/70R14 81T − 4 ks + plechové
disky, cena 110 eur. Inf. 0905 540
939.                                    np − 217
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rezervnú pneumati−
ku Bridgestone 195/55 R15 85H
+ disk, 5x100 r.15, nová. Cena 50
eur. Inf. 0905 540 939. np − 217b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám AL disky na Š − Fabia
6,5 Jx 16´́  H2 ET43 + pneumati−
ky 205/45, 16´́  83W. Cena 250
eur. Inf.m0905 540 939     

np−231

n Predám ročný detský kočík,
zn. ANMAR, trojkombinácia,
červeno−čierna farba, plášť pro−
ti dažďu, sieťka proti hmyzu +
taška. Ešte rok v záruke. Cena
dohodou. Inf. m 0905 853 398,
0918 307 398.                    

np − 170

n Predám zachovalé detské di−
evčenské veci do 3 rokov. Inf. m
0902363278.                      np − 180
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám detský kočík červenej
farby za 50 eur a detský kočík
pre bábiky za 10 eur. Dohoda.
Inf.m0918 139 229.             np − 185

n Predaj najlacnejšieho palivo−
vého dreva. Inf. m0915 867 594. 

np − 307

nPredám drevené pelety a bri−
kety − lacno. Inf. m0903 857 507. 

np − 132
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem palivové drevo.
Inf. m0905 127 469.           np − 135
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim drevo na pni alebo les−
né pozemky. Inf. m0903 568 064.   

np − 143

nPredám palivové drevo z ore−
cha. Inf. m0908 432 160. np − 222

nPredám seno v okrúhlych ba−
líkoch. Inf. m0910 519 366. 

np − 193
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj ovocných stromkov.
Inf. m488 7325.                np −220
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nPredám vietnamské prasce od
20 eur za kus + ovce − lacno. Inf.
m0905 483 357.               np − 316
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ošípanú 200 kg. Inf. m
0911 154 680.                     np − 172
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám jahňatá. Inf. 0915 673
400.                                     np − 173
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám bioprasce − odstavča−
tá − mangalice. Inf. m 0918 289
858.                                    np − 181
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykúpim nemeckých ovčia−
kov, psov aj feny od 10 mesiacov
do 3 rokov. Vyžadujem: veľký
záujem o aport, nebojácnosť,
100% zdravotný stav. Inf. m0907
419 948.                             np − 198
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0918 438 871.                   np − 218
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané. Inf. m 0903
220 756.                             np − 219
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané, 1,90 eur/kg.
Inf. 0911 500 629.             np − 227

nHľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí v o−
kolí V. Krtíša.  Hľadám prácu aj
v oblasti vinohradníctva a ovo−
cinárstva. Inf. m0949 223 403.  

np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako opatrova−
teľka alebo pomocná sila, resp.
opatrím malé deti. Inf. m 0944
344 044.                               

np 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako murár − o−
vládam všetky murárske a mali−
arske práce (obklady, dlažby,
plávajúce podlahy). Inf. m 0907
229 634.                             np − 123  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Príjmem dve brigádničky na
predaj zmrzliny v stánku pri ne−
mocnici. Nástup od apríla. Inf.
m0915 874 257. 

np − 149
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

n PREDÁM KONZUMNÉ
I KŔMNE ZEMIAKY AJ 

S DOVOZOM. INF. 
M 0905 497 133. np − 433

nPrijímam objednávky 
na sadbové zemiaky. 

Aj s dovozom.
Inf. m 0905 497 133.

np − 159

n Predaj palivového dreva
aj s dovozom. Inf. m0918 565
355.                             np − 101n TATRANSKÉ

PROFILY, 
OSB DOSKY, 

STAVEBNÉ REZIVO.
Aj s dovozom. 

Tesárske práce.
Lacno. 

m 0905 483 357.     
np − 317

l AUTO − MOTO

l DETSKÉ OBLEČENIE,
KOČÍKY, POSTIEĽKY

l PREDAJ DREVA A UHLIA

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

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

np − 016

OBKLADAČIEK 
A DLAŽDÍC

n Predaj palivového dreva
aj s dovozom. Inf.m 0905 463
926.                             np − 394

l BURZA PRÁCE
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nHľadám prácu ako opatrova−
teľka v 2 týždňových turnusoch
− len vo V. Krtíši. Inf. m0911 694
827.                                  np − 163
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám brigádničku. Inf.m
0903 534 933.                    np − 177
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nOpatrím staršieho človeka a−
lebo dieťa. Inf.m0917 636 457. 

np −183
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nOpatrím staršiu pani/ pána v
okrese V. Krtíš. Inf. m 0908 143
787.                                    np − 192
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako predavač−
ka, čašníčka, opatrovateľka, ad−
ministratívna pracovníčka, po−
mocnica v domácnosti alebo
chyžná. Inf. m0918 257 684. 

np − 205
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadáme uchádzačaHľadáme uchádzača
do 29 rokov, podmiendo 29 rokov, podmien−−
ka: evidencia naka: evidencia na
ÚPSVaR minimálne 3ÚPSVaR minimálne 3
mesiace. Inf. mesiace. Inf. mm 0918 5460918 546
788.788. np − 213

n Výhodné úvery, pôžičky, lea−
sing. Inf.m0902 846 552. np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m0910 989 481. 

np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nTEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.  np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nové spoločenské ša−
ty (veľ. 48). Inf. m0949 199 458. 

np − 164
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Máte problémy s chrbticou?
Pomôžem, odblokujem a napra−
vím stavce. Inf.m0905 456 931. 

np − 191
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam čalúnenie roho−
vých lavíc, stoličiek a iných by−
tových doplnkov − koženkou aj
látkou. Inf. m 0911 152 658. 

np − 204
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kamenný šrotovník
aj s motorom. Inf. m 0908 493
213.                                   np − 206
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredámm šijací stroj Minerva
na 380 V za 200 eur. Inf. 0907 857
581.                                   np − 211
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám súpravu autogén − pl−
né fľaše, za 450 eur. Inf. m 0907
857 581.   

np − 212

n Predám malú cirkulárku,
mrazničku 130 l, rozkladaciu
pohovku, kompresor, zváračku
− triodyn, pec DAKON 32, bazén
3,5 m a detské veci (oblečenie,
postieľku, kočík...). Inf. m 0940
311 775.                            np − 215

n Predám CD prehrávač DE−
NON DCD 655, strieborný za 50
eur. Inf.m0905 690 340. np −223

n Som 33−ročná, rozvedená, o−
samelá s dvomi deťmi. Hľadám
si partnera na pekné chvíle, ne−
skôr možno aj na vážny vzťah.
Inf.m0918 139 229 − LEN SMS.   

np − 184

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 
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Naučte sa rýchlo 
a profesionálne upraviť

svoju vizáž v našej
individuálnej Oriflame

škole líčenia 
s profesionálnou vizážistkou! 

Inf. 0915 849 258

Účesy na každú príležitosť
s profesionálnym líčením.
objednávky na tel. čísle

0908 041 812

l ZOZNÁMENIE

n Predám kombinovanú
chladničku s mrazničkou
(190 eur), rozkladací gauč
(150 eur) a písací stolík (40
eur). Inf. 0904 26 59 26.               

np − 001a

Členovi Športovo streleckého klubu Príbelce Gabrielovi
Zolcerovi sa po tretíkrát v priebehu troch týždňov podaril vy−
rovnať slovenský rekord, keď v Národnej lige mládeže vo Svätom
Petri 1. 3. 2014 nastrieľal maximálny nástrel 400 bodov (zo 400
možných) v disciplíne VzPu ISSF 40 v ľahu. S takýmto prieme−
rom 400 b. (z troch najlepších pretekov v sezóne) postupuje v tej−
to disciplíne na tohtoročné M−SR, ktoré sa budú konať 12.−  13.
apríla 2014 vo Veľkom Krtíši.  Vedenie ŠSK Príbelce svojmu strel−
covi srdečne blahoželá a praje mu všetko najlepšie do ďalších ús−
pechov.                           PAVEL TOMAŠKIN, predseda ŠSK Príbelce

l RÔZNE

n Vykonávame služby les−
nou frézou. Vhodné na do−
čisťovanie náletov drevín a
krov. Cena podľa porastu.
Inf. 0907 817 825.     np − 020c

n Hľadám niekoho, kto by
mi prečalúnil kreslo. Inf. m
0902 302 102.               np − 094

nPonúkam kvalitné odborné
stomatologické služby 

v Balašských Ďarmotách. 
Zhotovenie, oprava zubných
protéz, porcelánových mostíkov
a ďalšie odborné stomatologické
služby. Práce ponúkam za vý−
hodné ceny. Kvalita zaručená! 

Inf. H − 0036 20 463 90 99, 
SK − 0908 844 868.           np − 224

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.
www.erotickysalon.sk 

np − 612 a

Organizátori z klubu Victoria v
Želovciach pripravili zaujímavé
podujatie, ktorého sa zúčastnili
lukostrelci zo Slovenska i sused−
ného Maďarska a ich umenie
narábania s lukom sledovala po−
četná divácka kulisa. Tá odme−
ňovala jednotlivých pretekárov
zaslúženým potleskom a uspori−
adatelia najlepších z lukostrel−
cov odmenili diplomami a vec−
nými cenami. V jednotlivých ka−
tegóriách si najlepšie počínali: 
TRLB:  1.Ján Kapec, 2.František

Tibenský, 3.József Pataki
PBHB: muži − 1.Géczi Pál,
2.József Bikics, 3.István Voros
PBHB: ženy − 1.Kriszti
Bukovski, 2.Gyorgyné Szikora,
3.Bobe Patakiné. TRRB: muži −
1. Kocsis Pál, 2. Gábor Lévai,
3.Ketzeli Gábor. HU muži
1.Tibor Gonda, 2. Gábor Varga,
3.Gabi Valent . PBHB ifi: dorast
− 1. Peter Rošík, 2.Norbert
Ambrus, 3.Filip Zsombor 

−zdroj: FRANTIŠEK TIBENSKÝ−

Zolcerov 400−bodový strelecký hetrik

Aj líder okúsil
trpkosť prehry

Až dve kolá pred
koncom súťaže u−
trpeli hráči
Jednoty Málinec
A prvú prehru.

Uštedrili im ju stolní tenisti
Lučenca−Kalinovo C, ktorí si
tak upevnili druhú priečku v
tabuľke. Z mužstiev nášho o−
kresu mali hráči Želoviec i V.
Krtíša voľno. Balog i M. Čalo−
mija boli vo svojich zápasoch
úspešní a poradili si s dvomi
poslednými tímami tabuľky.  

Výsledky 20. kolo: 
l STK Lučenec−Kalinovo C −
Tj Jednota Málinec 10 : 8
l STK Lučenec−Kalinovo E −
TJ Malá Čalomija   7 : 11; 
l FTC STK Fiľakovo  −  STK
Lučenec−Kalinovo D  3 : 15;
l Ipeľ Balog nad Ipľom  − STK
Lučenec−KalinovoF  15 : 3;  

Tabuľka:  

Valentínka s lukom na pleci
Napodobiť bôžika lásky Amora a trafiť šípom to správne srdce, a−
lebo čo možno najvyššiu hodnotu na terči, sa 15. 2. 2014 v kultúr−
nom dome v Záhorciach pokúšali milovníci historickej lukostreľby.  



n Vykonávam murárske prá−
ce, obklad, dlažba − 5 eur/m2,
kompletné zatepľovanie 7,50
eur/m2, stierka 2eurá/m2, ma−
ľovanie 1 euro/m2, plávajúce
podlahy 2, 50 eura/m2. Inf.m
0919 370 533.                   np−234
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané 120 kg.
Cena 1,70 eura/kg. Inf. 0905
974 236.                            np−235
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 20−kladivkový šro−
tovník. Inf. m 0944 947 031. 

np−237
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vchodové dvojkríd−
lové drevené dvere. Inf. 0907
808 707.                        np − 238
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1 − izbový zrekonšt−
ruovaný byt na Venevskej.
Inf.m0905 466 036.         np − 239
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový zre−
konštruovaný byt na
Venevskej. Inf. m0905 466 036. 

np − 240
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Stredoázijský ovčiak, pre−
dám šteniatka bez PP. Inf.m
0911 358 071.                   np − 242
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ovce mäsového ty−
pu ILE DE FRANCE − jahňatá
aj chovné. Inf.m 0911 358 071.  

np − 243
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmeme kuchárov, ku−
chárky, čašníkov, čašníčky −
vyučených s praxou. Inf. m
0905 657 689.                 np − 244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám štvorkolesový malo−
traktor + vlečku za 750 eur.
Inf. m 0908 906 280. np − 245
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDámsky FITNESS CLUB

Inf. m 0949 355 459. 
np −246

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletne zrekon−
štruovaný veľký 2 − izbový byt
na Lučeneckej, s balkónom,
na druhom poschodí.
Bezpečnostné dvere, plasto−
vé okná, murované jadro, no−
vá elektrina, stierky. Kúpim
jednoizbový byt. Inf. m 0917
341 712.                          np − 247
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám pšenicu. 25 eur/q.
Inf.m 0903 376 993. np − 248
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l PO UZÁVIERKE
* Kúpim umývadlo −
výlevku (aké bolo naprí−
klad v práčovniach blokov)

s rozmermi 
min. 80 x 60 cm.

Inf. & 0910 989 479

(Dokončenie zo str. 2)
Ako povedal primátor, futbalis−
ti tieto peniaze dostanú, keď bu−
de splnená podmienka, na kto−
rej sa FK a Mesto dohodli v mi−
nulom roku, že dvaja poslanci
MsZ budú riadnymi členmi vý−
boru klubu. 

V diskusii k tomuto bodu
chceli vedieť poslanci podrob−
nejšie informácie o účele niek−
torých schválených dotácií na−
príklad pre tenisový športový
klub Elán, či práve pre Cech
baníkov.  RNDr. Igor Boreš po−
dal pozmeňujúci návrh, aby sa
FS Krtíšan schválila čiastka,
ktorú požadovali (450,− eur) na
prípravu na zahraničný festi−
val v Čechách, a nie iba 200,−
eur predložených v návrhu.
Podľa jeho návrhu by sa moh−
lo zobrať MO SČK 150,− a DBG
100,− eur, čim by sa získali pe−
niaze pre FS Krtíšan. Medzi
poslancami sa rozprúdila živá
diskusia, až napokon primátor
navrhol prestávku v rokovaní
a poslanci sa za zatvorenými
dverami s vylúčením verejnos−
ti dohodli. Po obnovení roko−
vania napokon schválili pred−
ložený návrh i  dotáciu pre FS
Krtíšan vo výške 450,− eur.
Sumu doplnili z rezervy rozpo−
čtu a neznížili už schválené do−
tácie jednotlivým organizáci−
ám.  

V ďalšom bode poslanci zo−
brali na vedomie upozornenie
prokurátora, že Mesto nemá
VZN, ktoré by riešilo spôsob
náhradného zásobovania vo−
dou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňo−
vanie obsahu žúmp na území
mesta. Na základe tohto upo−
zornenia vedenie Mesta pri−
pravilo návrh požadovaného
VZN a poslanci ho na tejto
schôdzi schválili. Podobne aj
návrh, ktorý predložila Ing.
Danka Mojžišová o prevode
majetku − predaji dvoch garáži
na Ul. B. Nemcovej novým ma−
jiteľom. Ing. D.Mojžišová po−
tom predložila návrh na pre−
vod majetku, pozemku na Ul.
Š. Tučeka (pri cintoríne) o vý−
mere 788 m2 , vedeným ako zá−
hrada, priamym predajom za
minimálnu cenu  3 490,− eur, čo
je 5,− eur/m2. Tento návrh po−
slanci neschválili už na pred−
chádzajúcom zastúpení, kde
ho vtedy kritizoval RNDr. I.
Boreš. Ako znovu upozornil
poslancov i vedenie Mesta, po−

dľa jeho názoru ide o nehospo−
dárne nakladanie s majetkom
Mesta, keďže je schválené
VZN, v ktorom sa hovorí, že mi−
nimálna cena pri predaji po−
zemkov mesta je 12,− eur/m2.
Po niekoľko minútovej disku−
sii o tom, či je to cena iba za
stavebný pozemok, alebo aj
iné, a či je predávaný pozemok
záhradou, alebo sa dá využiť aj
ako stavebný, požiadal MUDr.
O. Kollár, predseda poslane−
ckého klubu SMER−SD, o pre−
stávku v rokovaní. Po porade
poslancov strany SMER−SD
tento návrh z rokovania stiah−
li. 

Hlavná kontrolórka Ing.
Milena Jakabová predložila
Správu hlavného kontrolóra,
ktorú poslanci zobrali na ve−
domie. V bode rôzne predložil
riaditeľ Podniku verejnopro−
spešných služieb Ing. Jozef
Tomášik poslancom na schvá−
lenie zmluvu o dielo na vyko−
návanie vodorovného a zvislé−
ho dopravné značenia v meste.
Na tieto práce bola vyhlásená
súťaž, do ktorej sa prihlásili 3
spoločnosti. Komisia vybrala
tú spoločnosť, ktorá tieto prá−
ce ponúkla v najlepšej cene,
spoločnosť DEIS, s.r.o., B.
Bystrica, s ktorou mesto už aj v
minulosti spolupracovalo.
Poslanci túto zmluvu schválili,
ale poslanec Ing. Peter Šiška v
diskusii upozornil, že pôvodná
zmluva, ktorá im bola predlo−
žená do komisie, bola zle vy−
pracovaná a musela sa prero−
biť. Zároveň sa spýtal, prečo
Mesto platí mesačne za právne
služby, keď nevie predložiť ani
poriadnu zmluvu o dielo.
Zmluvu, ktorá by mala všetky
potrebné náležitosti a kde by
boli jasne stanovené a defino−

vané podmienky pre obe stra−
ny.  

MUDr. O. Kollár pripomenul
poslancom, že do konca mesia−
ca musia predložiť majetkové
priznania ku kontrole na ko−
misiu ochrany verejného zá−
ujmu, ktorej je predsedom. 

Na apeláciu občanov sa Ing.
P. Šiška informoval aj o zria−
dení herne na Ul. SNP, kde sa
obyvatelia bloku, v ktorom je
táto prevádzka, obávajú ruše−
nia nočného pokoja. O tento
prípad sa zaujímal aj poslanec
Augustín Janíček ako správca
obytného domu. Ako povedal,
hovoril aj s majiteľom prevádz−
ky, ktorý ho vraj ubezpečil, že
to bude iba herňa, kde sa ne−
bude predávať alkohol ani ci−
garety, a ani hrať hlasná hud−
ba. Podľa poslancovho vyjad−
renia je otváracia doba do 3.00
hod ráno a zmluva je uzavretá
na 1 rok.

Zasadnutie MsZ potom pri−
mátor ukončil, aj keď na ňom
boli po celý čas aj majitelia
pevných stánkov v meste, aby
sa dozvedeli, ako sa bude situ−
ácia s pozemkami pod ich stán−
kami ďalej vyvíjať. Už v minu−
lom roku, totiž Mesto ponúklo
napredaj pozemky pod týmito
stánkami, ale nedohodli sa na
cene. V tomto roku však, podľa
všetkého, Mesto už nemá záu−
jem o odpredaj, ale o prenájom
pozemkov. Podľa niektorých
majiteľov stánkov je však su−
ma za prenájom až "likvidač−
ná" a niektorí uvažujú aj o zru−
šení prevádzky. Jednanie s po−
slancami MsZ bo po skončení
zastupiteľstva, a iba s poslan−
cami, ktorí mohli ostať aj na
tomto neoficiálnom a neverej−
nom jednaní. 

Text a foto −P. GAŠPAROVIČ −  

Poslanci schválili dotácie na šport a kultúru

Nábytok a bytové doplnky

Návrh o prevode majetku
stiahli po druhý raz

Zmluvu museli prerobiť


