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Po krátkej prestávke sa ra−
ny začali na ženu znovu sy−
pať, pričom ona sa im brá−
nila chrániac si hlavu a kri−
čala nech prestane. Na to J.
Č. vyšiel z izby, ale vrátil sa
so železnou, približne 50
centimetrov dlhou tyčou a
začal ju biť po nohách.
Opakovane ju udieral do o−
bidvoch nôh, hlavne v ob−
lasti holenných kostí a koli−
en. Po chvíli ju začal znovu
biť päsťami, pričom vykri−
koval, že ju nepustí domov,
kým mu nevráti jeho televí−
zor. Bitá žena ho neustále
prosila aby ju pustil domov,
pričom zo strachu si nepý−
tala kľúč. Po čase sa muž
upokojil a odišiel do druhej
izby. Dobitá žena ostala le−
žať v jeho izbe až do druhé−
ho dňa, kedy ju, po tom, čo
sa ráno násilník zobudil a
telefonoval, pustil domov.
Žena vyhľadala lekársku
pomoc a podľa predbežnej
správy jej násilník svojim
konaním spôsobil porane−

nia dolných končatín − o−
puch a citlivosť torza pra−
vej nohy, povrchové rany
na oboch predkoleniach u−
prostred so šírkou do 1 cm s
odreninami, ako aj  zlome−
ninu prstov na ľavej ruke.
Predbežná doba liečby a
práceneschopnosť bola sta−
novená na viac ako 10 dní,
ak nenastanú komplikácie. 

Poverený policajt OO PZ
vo V. Krtíši na tomto skut−
kovom základe začal 5. 2.
voči J. Č.  trestné stíhanie a
súčasne mu vzniesol obvi−
nenie pre prečin ublíženia
na zdraví a pre prečin ob−
medzovania osobnej slobo−
dy. 
V ten istý deň, 5. 2. , vyšet−

rovateľ OKP V. Krtíš  začal
trestné stíhanie a súčasne
vzniesol voči J. Č. obvine−
nie pre prečin nebezpečné−
ho vyhrážania, zločinu ob−
medzovania osobnej slobo−
dy a prečinu ublíženia na
zdraví preto, že 5. 2. približ−
ne okolo 10. 30 hod., potom

čo sa z nákupu vrátila A. T.
(55), uzamkol vchodové
dvere bytu a kľúče si zave−
sil na krk. Následne sa jej s
kuchynským nožom v ruke
opakovane vyhrážal zabi−
tím takým spôsobom, že to
v žene vzbudilo obavu, že
svoje hrozby uskutoční. Jej
opakovaným žiadostiam,
aby ju pustil z bytu nevyho−
vel, ale udrel ju päsťou na
ústa a následne na chodbe
bytu aj pod oko. Žena spad−
la na zem a keď chcela mo−
bilným telefónom privolať
pomoc, udrel ju zozadu päs−
ťou do temena hlavy.
Pritom jej vypadol mobil,
ktorý jej zobral a odmietol
vrátiť. Približne po hodine
J. Č. otvoril dvere bytu a
dovolil A. T. odísť. Údermi
jej spôsobil pomliaždenie
tváre s veľkým krvavým vý−
ronom a tržné rany na
spodnej pere, ktoré si vyžia−
dali lekárske ošetrenie s do−
bou liečenia a PN nad 7 dní.
Násilníkovi bola 5.2. okolo
16.45 hod. obmedzená osob−
ná sloboda a následne bol
vyšetrovateľom zadržaný
ako obvinený podľa § 86
Trestného poriadku  a vza−
tý do vyšetrovacej väzby.   

− P. GAŠPAROVIČ −   

Aj keď po viac ako piatich rokoch vyniesol
Okresný súd vo V. Krtíši rozsudok vo veci
údajného predaja veľkokrtíšskej nemocnice,
v tomto spore to ešte nie je konečné rozhod−
nutie.  Podľa obvinenia chcel v lete 2009 vte−
dajší riaditeľ nemocnice MUDr. Martin V. pre−
dať nemocnicu za 100,− eur súkromnej firme,
pričom majetok nemocnice bol približne 6,64
milióna eur. Okresný súd už v decembri 2012
vyniesol rozsudok, v ktorom uznal obvinené−
ho vinným a odsúdil ho na 10 rokov nepod−
mienečne so zákazom výkonu činnosti na 3
roky. Proti tomuto rozsudku sa vtedy jeho
právny zástupca odvolal a krajský súd po pre−
rokovaní celú vec vrátil späť na okresný súd. 
Po viacerých pojednávaniach a odročeniach

Okresný súd vo V. Krtíši vyniesol 10. 2. 2014
rozsudok, v ktorom uznal obvineného MUDr.
Martina V.  vinným z obzvlášť závažného zlo−
činu porušovania povinnosti pri správe cud−
zieho majetku a odsúdil ho na 5 rokov nepod−
mienečne.  Rozsudok zatiaľ nie je právoplat−
ný. Ako oznámil advokát obvineného, voči
rozsudku podajú odvolanie.    

− P. GAŠPAROVIČ −

Bývalého riaditeľa 
odsúdili na päť rokov 

Dráma za zamknutými dverami  

− SILOU NA ŽENY

Keď prišla 14. 1. 2014 M. T. (33) do bytu J. Č. (27) vo V. Krtíši, netušila čo ju tam ča−
ká.  Po jej príchode zamkol J. Č. zvnútra vchodové dvere a kľúč si zavesil na krk. Od
nešťastnej ženy si vypýtal mobil, ktorý mu zo strachu radšej dala a schoval si ho do
vrecka nohavíc. Potom začal M. T. nadávať, pričom viackrát opakoval, že je prašivá
k...a, p..a, že sa k...í, s nejakým cigáňom a že ju nezabije iba kvôli tomu, že má dieťa.
Po slovách začali padať na ženinu tvár údery, pričom smerovali na celú hlavu, ale
hlavne na oči a ústa.

MUDr. Martin V.

Reštauračné služby môžete vy−
užiť v pracovné dni od 7. − 21.
hod. a v sobotu 7. − 15. hodiny.
Nadštandardné ubytovacie
služby ponúkajú v 12 plne kli−
matizovaných dvojlôžových iz−
bách zariadených moderným a
vkusným nábytkom. Na každej
izbe je LCD televízor a vysoko−
rýchlostné pripojenie na inter−
net bez poplatku.

K dispozícii sú aj 4 kvalitné a−
partmány. Pre hostí je k dispo−
zícii malé, ale útulné wellnes s
fínskou saunou, infra saunou a
jakuzzi, ktorú môžu využiť rov−
nako ubytovaní, ako aj neuby−
tovaní hostia. Stačí si len vo−
pred telefonicky na recepcii na−
hlásiť čas a môžete sa prísť zre−
laxovať.  

Na usporiadanie rôznych ro−
dinných, spoločenských a fi−
remných akcií, či workshopov
v kapacite asi 60 osôb, môžete
využiť jednak priestory reštau−
rácie, alebo pohostinstva, kto−
rého kapacita v letných mesia−
coch sa dá rozšíriť o vonkajšiu

terasu. Môžete si
tu urobiť rôzne
hostiny na krsti−
ny, svadby, pro−
mócie a vzhľa−
dom k svojej
polohe je reš−
taurácia ako

stvorená pre usporiadanie ka−
rov. Ak budete mať návštevu a
chcete jej pripraviť exkluzívny
program − môžete ju ubytovať v
tomto vkusne zariadenom pen−
zióne a jeho vedenie vie pripra−
viť pre svojich hostí atraktívny
program podľa ich výberu a že−
lania. Napríklad degustáciu
vín priamo v penzióne, prípad−
ne v degustačnej miestnosti vi−
nárstva MOVINO spol. s.r.o,
možnosť kačacích hodov, prí−
padne iných špecialít.
Ubytovaní hostia môžu tiež
navštíviť bábkarské múzeum
na modrokamenskom hrade, či
niektorý z turistických a cyk−
listických chodníkov.   Poľovní−
ci si môžu zapoľovať v boha−
tých revíroch okresu Veľký
Krtíš. 

Penzión u Babičky − to je tradícia na výbornej úrovni
Do redakcie nám zatelefonoval čitateľ, ktorý chcel vedieť, čo sa stalo po krachu firmy HRKO
HOLDING, s.r.o., s penziónom Babičkin dvor. Ešte v polovici minulého roka sme vás infor−
movali o tom, že uvedený penzión prevzala firma Dúbravy, s.r.o., a ďalej ho prevádzkuje. Ako
sme sa dozvedeli od pani Mgr. Kateřiny Uhliarovej, prevádzkarky penziónu,  Penzión u
Babičky vo V. Krtíši ponúka kvalitné reštauračné služby s rozvozom denného menu.

Podrobnejšie informácie získate 
na recepcii penziónu č. mobilu 

0911 033 249 alebo na čísle 0904 407 385. 



"Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto
raz púť dokonal, nieto viac pomoci..."  

Dňa 20. 2. uplynú tri roky, čo nás
po dlhej a ťažkej chorobe opustil náš

drahý manžel, otec a starký 
MARIAN BOJTOŠ.

V tichosti, s pokorou skláňame sa pred
Božou vôľou a vyslovujeme slová 
plné nekonečnej úcty a lásky: 

"Spomíname a nikdy nezabudneme." 
Ostávaš v srdciach našich. 

Spomína manželka s dcérkou Alenkou, dcéra
Andrejka s manželom Mirkom a anjelikom Rebekou.   

Ty v nebi s anjelmi, my s Tebou 
v srdciach na zemi 

"Mama, prvé slovo dieťaťa, ktoré 
má uveriteľnú moc... Už ho nemám 
komu povedať. Odišla si tíško sama 
a bez rozlúčky. Tvoj odchod veľmi 
bolí, mami. Všade hľadám Tvoj 

chápavý pohľad, láskavé pohladenie
Tvojich dlaní a vôňu materinskej 

lásky. Veľmi nám chýbaš."
Dňa 17. 2. uplynie rok, kedy nás navždy 
opustila naša milovaná maminka 

MÁRIA RUSNÁKOVÁ 
z Veľkého Krtíša. 

S úctou a láskou spomínajú synovia 
Erik a Marcel s rodinami, manžel Pavel, vnučky Beátka 

a Stellka, ako aj ostatná rodina. 

Už nemáme komu 
povedať mama

„Milá naša maminka!
Veľmi by sme sa chceli s Tebou

stretnúť, porozprávať sa, poláskať
Tvoju tvár, pohladiť Tvoje ruky.

Žiaľ, nie je to možné. 
Už dlhých 7 rokov strážiš naše 

kroky z ďalekých nebeských výšin.
My môžeme už len spomínať a zapáliť

sviečku na Tvoju pamiatku...“
Dňa 17. februára 2014 uplynie sedem 

rokov od chvíle, čo nás opustila drahá mamička a starká 
Anna ŽLNKOVÁ z Veľkého Krtíša. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti Iveta, Igor s rodinou a vnuk Matej.

Spomienky na Teba
nás tešia a stále hrejú 

"Posledné zbohom na perách 
a slzy v očiach mal, keď svoj 

príbytok a najbližších opúšťal.
Dotĺklo láskavé srdce, klesli

pracovité ruky. Stíchol dvor, záhrada,
dom, už nepočuť Tvoj hlas a kroky 

v ňom. Tak veľmi si chcel žiť, ale
smrť preťala Tvojho života niť. 

Už niet návratu ani nádeje, len cestička 
k hrobu nás k Tebe zavedie."

Dňa 8. 2. 2014 nás navždy opustil po ťažkej chorobe vo veku 
dožitých 61 rokov náš drahý manžel, ocko, starký, zať a priateľ

JOZEF NOZDROVICKÝ z Čeboviec. 
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, že sa s našim drahým

prišli rozlúčiť na jeho poslednej ceste. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste

nám pomohli zmierniť náš nesmierny žiaľ. 
Zároveň ďakujeme primárovi ODCH VŠNsP vo Veľkom Krtíši
MUDr. Norbertovi Kučerkovi za vynaložené úsilie pri liečbe 

nášho príbuzného, ako aj za obetavú a príkladnú starostlivosť
o neho až do jeho posledných chvíľ života. Rovnako ďakujeme

aj ošetrujúcemu personálu. 
S hlbokým zármutkom sa lúči celá smútiaca rodina: manžel,

dcéra s rodinou a dvaja synovia. 

Posledné zbohom máme
na perách..

Nestihol si nám zbohom dať, odišiel
si tíško a nečakane. Tíško zaspal

si, ale v našich srdciach ostal 
si navždy. 

Dňa 21. 2. si pripomíname
10. výročie úmrtia manžela, otca  
a dedka VLADIMÍRA PLEVU

z Dolnej Strehovej. 
S úctou spomína manželka, dcéra, syn

a vnúčence Erika a Peťko. 

Odišiel si nečakane

4. 2. Štefan Čeri narodený v
roku 1953 z Kolár, 6. 2. Alžbeta

Ballová nar. v r. 1930 z Vrbovky,
8. 2. Ivan Kováč nar. v r. 1963 z Litavy, 8. 2.

Jozef Veterník nar. v r. 1935 zo Stredných Plachtiniec,
Jozef Nozdrovický nar. v r. 1953 z Čeboviec, 9. 2.
Katarína Macková nar. v r. 1942 z Leseníc. 

OPUSTILI NÁS

V lučenskej nemocnici sa na−
rodili bábätká z nášho okresu: 5. 2.

Dominik z Veľkých Zlievec, 6. 2. Róbert
z Veľkej Čalomije, 7. 2. Sofia z Modrého Kameňa,

8. 2. Ema z Čelár, 8. 2. Emil z Modrého Kameňa, 8. 2.
Michaela z Malých Zlievec, 9. 2. Máté z Kováčoviec. 

NARODILI SA
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Stále pri sile a vitálny je najstarší muž z Veľkého Krtíša 
pán JOZEF VANKO z Vinohradníckej ulice. Napriek svojmu veku sa rád stretáva 

so svojimi priateľmi a priateľkami na posedeniach v klube dôchodcov, kde si žiadnu 
väčšiu akciu bez neho nevedia predstaviť. A práve v klube pre neho pripravili malú 

narodeninovú  oslavu jeho 94 rokov, ktorých sa dožil 11. 2. 2014.  
Zablahoželať k narodeninám prišli pánovi Jozefovi aj bývalé kolegyne

a kyticu mu odovzdali za členov klubu aj Martina Vargová a Margita Gajdošíková. 
Po slávnostnom pohostení oslávencovi zaspievali ženy z klubu jeho obľúbené pesničky a ako

každá poriadna oslava, nemohlo sa to obísť bez tanca. 
J. Vanka vykrútili viaceré tanečníčky mladšie aj o niekoľkodesaťročí.

K jeho sviatku mu gratulujeme 
aj my, v redakcii okresného týždenníka Pokrok a želáme, 

aby si v dobrom zdraví užíval ešte dlhé roky svojho života. −red−

Najstarší Veľkokrtíšan oslavoval

Jozef Vanko sa ešte aj dnes rád
vyzvŕta na tanečnom parkete
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Príslušníci OR HaZZ vo V. Krtíši vykonali na
území zásahového obvodu V. Krtíš v roku
2013 celkom 219 výjazdov. Z tohto počtu bolo
vykonaných 72 výjazdov k požiarom (vráta−
ne 3 bez zásahu), 86 výjazdov k záchranným
a technickým zásahom (bez ekologického zá−
sahu) a 52 zásahov k dopravným nehodám a
6 výjazdov k planým poplachom. V porovna−
ní s rokom 2012 došlo k celkovému poklesu o
72 výjazdov z toho k požiarom bol zazname−
naný pokles o 44 výjazdov ako v predchád−
zajúcom roku a k technickým zásahom po−
kles o 11 výjazdov. Pokles v požiaroch bol
spôsobený hlavne poklesom zásahov týkajú−
cich sa požiarov suchých tráv v jarnom ob−
dobí. Pokles v technických zásahoch v po−
rovnaní s rokom 2012 bol spôsobený hlavne
poklesom dopravných nehôd a záchranných
zásahov v porovnaní s predchádzajúcim ro−
kom.

Prehľad o počte a štruktúre výjazdov prí−
slušníkov OR HaZZ členený podľa druhov
výjazdov za obdobie rokov 2004 − 2013 je uve−

dený v nasledujúcej tabuľke. Percentuálny
podiel zásahov v roku 2013 je znázornený v
grafe č.1. 

Rozbor výjazdov k požiarom
Príslušníci okresného riaditeľstva vyko−

nali výjazd celkom k 72 prípadom pri−
čom v 3 prípadoch sa jednalo o požiar
bez zásahu. Priama škoda spôsobená
pri týchto požiaroch predstavuje su−
mu vo výške 468.865,− eur.
Príslušníkmi OR HaZZ vo Veľkom
Krtíši boli pri uvedených požiaroch
uchránené hodnoty vo výške
819.975,− eur.

OR HaZZ vo V. Krtíši eviduje štyri
požiare, ktoré svojou výškou priamej
škody výrazne ovplyvnili celkovú výšku
požiarov za rok 2013. 
Prvým prípadom bol požiar zmrzlinového

stánku (obr. č.1) v meste Veľký Krtíš, Ul. ne−
mocničná, ktorý vznikol 7. 6. 2013 v skorých
ranných hodinách, pri ktorom došlo k pria−
mej škode vo výške 10.000,− eur. Príčinou

vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie ne−
známou osobou. 
V druhom prípade sa jednalo o požiar streš−

nej plachty zásobníka bioplynovej stanice
(obr. č.2) v areáli firmy Agropex s.r.o. v obci
Sklabiná, ktorý vznikol 11. 7. 2013, pri ktorom
došlo k priamej škode vo výške 149.500,− eur.
V tomto prípade požiaru bolo príčinou vzni−

ku požiaru úder
bleskom. 

T r e t í m
prípadom bol

požiar skladov a sklado−
vých priestorov firmy Pertex, s.r.o., v obci
Bušince (Obr. č.3), ktorý vznikol 30. 9. 2013,
pri ktorom došlo k priamej škode vo výške
200.000,− eur. Príčina vzniku požiaru je v štá−
diu šetrenia expertíznej skupiny krajského
riaditeľstva. 
Posledným prípadom bol opäť požiar zmrz−

linového stánku (Obr. č.4) v meste V. Krtíš, Ul.
venevská, ktorý vznikol 24.11.2013 v nočných
hodinách, pri ktorom došlo k priamej škode
vo výške 30.000,− eur. Príčinou vzniku požia−
ru bolo úmyselné zapálenie neznámou oso−
bou.  

(Pokračovanie na str. 5)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru V. Krtíš hodnotí uplynulý rok 
Naši hasiči uchránili hodnoty 
za vyše osemstotisíc eur 

Tabuľka č. 1

Graf 1

obr. 1 obr. 2

obr. 3 obr. 4



5 / 17.  február 2014

V roku 2013 nedošlo pri požiaroch k zrane−
niu ani usmrteniu žiadnej osoby. Prehľad vý−
jazdov k požiarom bližšie špecifikovaných
podľa zásahov v jednotlivých typoch objek−
tov je uvedený v  tabuľke č. 2.

Ako je z tejto tabuľky zrejmé, najväčší po−
čet výjazdov v roku 2013 bol zaznamenaný v
súvislosti so zdolávaním požiarov, ktoré
vznikli v oblasti likvidácie požiarov prírod−
ného prostredia (ostatné nezatriedené), pri
vypaľovaní trávnatých porastov, kontajne−
rov na odpadky, bytového hospodárstva v sú−
vislosti s požiarmi komínových telies a do−

pravných prostriedkov cestnej dopravy. Pri
požiari rodinných domov 90 % výjazdov tvo−
ria požiare komínového telesa.

Rozbor výjazdov k záchranným
a technickým zásahom

Prehľad výjazdov k záchranným a technic−
kým zásahom podľa jednotlivých druhov je
uvedený v nasledujúcej tabuľke a v grafe č. 3.
Z podrobného prehľadu výjazdov k záchran−
ným a technickým zásahom je zrejmé, že v ro−
ku 2013 bol oproti predchádzajúcemu roku
zaznamenaný pokles celkového počtu výjaz−
dov k týmto druhom zásahov o 11 prípadov. 

V roku 2013 bolo vykonaných 138 výjazdov k
záchranným a technickým zásahom, z toho
52 k dopravným nehodám.
V roku 2013 tvorili výjazdy k záchranným a

technickým zásahom  63 % podiel z celkové−
ho počtu výjazdov. 
Položka "iný technický zásah" zahŕňa najmä

zásahy vykonané v súvislosti s odstraňova−
ním hniezd alebo rojov bodavého hmyzu, od−
straňovanie uhynutých zvierat zo studní, od−
straňovanie spadnutých stromov v súvislosti
s likvidáciou následkov veterných smrští, ťa−
hania vody zo zatopených priestorov rodin−
ných domov, pomoc pri transporte nadroz−
merného pacienta. 
Príslušníci OR HaZZ vyslobodili alebo po−

skytli inú pomoc 22 postihnutým osobám. Pri
týchto udalostiach bolo 5 osôb usmrtených a
22 osôb utrpelo zranenia, týkalo sa to výluč−
ne pomoci zraneným osobám pri doprav−
ných nehodách, otvárania bytu a iného tech−
nického zásahu (asistencia pri naložení paci−
enta do sanitného vozidla RLP, RZP).

Príslušníci počas zásahov pri všetkých ty−
poch udalostí vykonávali rôzne druhy štan−
dardných činností, ktorými plnili svoje úlohy
v zmysle ustanovení zákona č.315/2001 Z.z. o
Hasičskom a záchrannom zbore v znení ne−
skorších predpisov. Skladba štandardných
činností a podiel vykonávania ich jednotli−
vých druhov príslušníkmi  pri zásahovej čin−
nosti naznačuje neustále narastanie intenzi−
ty práce, v sledovanom období najmä pri li−
kvidácii následkov požiarov a záchranných
prác počas technických zásahov

Prepočet zásahov na jedného príslušníka
za rok 2013 je 8 výjazdov. Percentuálne vy−
jadrenie počtu zásahov podľa mesiacov v
roku 2013 je uvedené v  grafe č. 2.  

Spracoval: 
kpt. Ing. DUŠAN DRIENOVSKÝ

Graf 2

Tabuľka č. 2

Požiar rodinného domu
vo V. Krtíši z 20. 12. 2013

Dopravná nehoda v Čebovciach

Požiar autobusu 6. 7. 2013Požiar osobných áut z  26. 9. 2013
Dopravná nehoda v Kosihovciach 

(10. 2. 2013

(Dokončenie zo str. 4)
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Medzi tými, ktorí vystavovali svoje diela v
gymnáziu boli aj Barbora Hrončeková,
Doris Sisková a Tomáš Páriš. Všetci traja
študujú už na druhom stupni ZUŠ a navšte−
vujú výtvarný odbor, kde hlavnými pred−
metmi sú maľba, kresba a grafika. V polo−
vičke školského roka absolvovali kontra−
hačné (postupové) skúšky do vyššieho roč−
níka. Kým dievčatá sú teraz druháčky,
Tomáš je už tretiak. Od začiatku jeho štúdia
na ZUŠ ho vedie učiteľka Mgr. Alžbeta
Liptáková: "Tomáš prišiel na ZUŠ, keď mal
asi 7 rokov a odvtedy je mojim žiakom.
Teraz je už stredoškolák a podobne ako on,
aj ostatní stredoškoláci robia už samostatné
práce. Tvoriť ich majú na základe toho, čo
si vyberú z dejín umenia. Napríklad z ume−
leckých smerov 20. storočia. Svoje práce pre−
zentovali aj na skúškach pri postupe do vyš−
šieho ročníka, na ktoré si mali pripraviť
päť prác robených rôznou technikou." 

Avantgardné dielo stredoškoláka
zaujalo pedagógov i spolužiakov
Všetky práce, ktoré žiaci predložili pri

skúškach, boli veľmi hodnotné a kvalitné,
najviac však zaujal artefakt T. Páriša. 
A. Liptáková: "O svojom diele, ktoré Tomáš

nazval "Brýzgajúca haraburda" viac poroz−
práva on sám, ale vlastne išlo aj o to, aby sa
využil odpadový materiál. Je to niečo ako u−
menie ulice. Jeho dielo môže byť vystavené
aj vonku a ľudia by si ho mohli obzrieť, do−
týkať sa toho, manipulovať s tým. Je to a−
vantgardné umenie,  jeho vynález. Sám si
našiel na to materiál, sám to skonštruoval a
potom nám to predviedol." 

Čo vlastne Tomášove dielo, ktoré zaujalo
skúšobnú komisiu, pedagógov, ale aj žiakov
je, nám povedal sám autor: 
" Snažil som sa využiť odpadový materiál,

ktorý by zároveň niečo vyjadroval. Našiel
som u starkej staré zhrdzavené veci a potom
som rozmýšľal, čo s nimi ďalej. Postupne
ako som nachádzal veci, som k základu pri−
dával ďalšie. Kostra je zo starého kočíka.
Potom som našiel pumpičku, tak tá by mo−
hla niečo nafúknuť. Dal som tam teda ba−
lón. A keď sa už balón nafúkne,  môže
prasknúť. A keď praskne, môže z neho nie−
čo vyletieť, tak som pridal konfety a postup−
ne ďalšie veci. Napríklad je tu aj krhla, do
ktorej sa dajú vložiť vrecká s farebnou vo−
dou, ktorá sa cez dierky na spodnej časti
"brýzgajúcej haraburdy" rozlieva do rôz−
nych strán. Keď sa na spodok podloží papi−

er, tak to môže vytvárať určité obrazy. Je tu
aj koleso, ktorým keď zatočíte, vydáva urči−
té zvuky." 

lČo ťa inšpirovalo k tvorbe takéhoto diela?  

T. Páriš: "Inšpiroval som sa konštruktiviz−
mom a kinetizmom, čo sú avantgardné
umelecké smery 20. storočia, ktoré sa vyvi−
nuli niekedy v povojnovom období. Videl
som film o kinetikoch a zaujalo ma to.
Snažili sa vytvoriť umenie, ktoré by robilo
nejaký pohyb. Zo začiatku to boli sochy v po−
hybe, a až neskôr začali vytvárať diela, kto−
ré robili určitý pohyb, či už pomocou vetra,
alebo mechanickej sily. Kinetisti ako mate−
riál používali kov alebo sklo. Chceli, aby sa
týchto diel ľudia mohli dotýkať, vtiahnuť
divákov do diela, aby boli jeho súčasťou. V
podstate títo umelci zapájali ľudí do svojej
tvorby, svojich diel. Vystavovali ich na ulici.
Aj môjho diela sa môžete dotýkať a aj ja by
som chcel vystaviť toto dielo niekde na ulici.
Ľuďom by sa vysvetlilo, čo s tým robiť a
mohli by to skúšať. Niekde v zahraničí by sa
to asi dalo, ale obávam sa, že u nás by to
vonku dlho nevydržalo. Zo všetkého, čo som
doteraz robil, ma práca na tomto artefakte
bavila najviac. Celé to je  kreatívne, čo mi
vyhovuje. Predtým som kreslil podľa predlo−
hy, ale toto je také tvorivejšie. A aj pre divá−
ka, podľa mňa, zaujímavejšie. Obraz si člo−
vek poobzerá, poobdivuje a čo ďalej? Ale
tohto diela sa môže dotýkať a pohybom aj
niečo robiť, tvoriť. Je to pre nich zážitok."     

l Kedy si sa vlastne začal venovať maľo−
vaniu, čo ťa k nemu viedlo? 
T. Páriš: "Maľovaniu som sa začal venovať
prakticky už v predškolskom veku. Otec mi
vtedy nakreslil vtáčika, a ja so ho potom
prekreslil. Celkom sa mi vydaril a začalo
ma to baviť. Napríklad som si kreslil rôzne
veci, ktoré som videl a chcel som ich mať.
Otec sa mi venoval, a aj teta ma k tomu vi−
edla a ona ma aj prihlásila do ZUŠ."  

(Pokračovanie na str. 7)

Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši 

Liaheň mladých talentov
Škola za svojej štyridsaťročnej existencie už vychovala nejedného absolventa, ktoŠkola za svojej štyridsaťročnej existencie už vychovala nejedného absolventa, kto−−

rí sa presadili nielen na Slovensku ale aj za jeho hranicami: Peter Cmorik, Tiborrí sa presadili nielen na Slovensku ale aj za jeho hranicami: Peter Cmorik, Tibor
Iván, Mária Celengová, Renata Feriková, Dominik Frčka a mnohí ďalší. Iván, Mária Celengová, Renata Feriková, Dominik Frčka a mnohí ďalší. 

Aj v súčasnej dobe navštevuje túto školu viacero talentovaných žiakov študujúAj v súčasnej dobe navštevuje túto školu viacero talentovaných žiakov študujú−−
cich hudobný prednes, spev, tanec, dramatické alebo výtvarné umenie. Práve výcich hudobný prednes, spev, tanec, dramatické alebo výtvarné umenie. Práve vý−−
tvarníci to majú s prezentáciou toho, čo sa naučili a čo vedia, vari najzložitejšie.tvarníci to majú s prezentáciou toho, čo sa naučili a čo vedia, vari najzložitejšie.
Potvrdila to aj jedna z pedagogičiek Mgr. Alžbeta Liptáková: Potvrdila to aj jedna z pedagogičiek Mgr. Alžbeta Liptáková: "Problémom je pre"Problémom je pre−−
zentácia diel našich žiakov. Pri príležitosti 40. výročia školy sme mali výstavu v kulzentácia diel našich žiakov. Pri príležitosti 40. výročia školy sme mali výstavu v kul−−
túrnom dome vo Veľkom Krtíši, ale to bolo iba krátko. Chýba tu priestor, kde by satúrnom dome vo Veľkom Krtíši, ale to bolo iba krátko. Chýba tu priestor, kde by sa
mohli tieto diela nechať aj dlhšie, aby si ich pozrelo čo najviac ľudí. Aj my hľadámohli tieto diela nechať aj dlhšie, aby si ich pozrelo čo najviac ľudí. Aj my hľadá−−
me spôsob ako prezentovať diela našich žiakov. Práve nedávno sme mali výstavu vome spôsob ako prezentovať diela našich žiakov. Práve nedávno sme mali výstavu vo
veľkokrtíšskom gymnáziu. Išli sme za divákmi. Väčšina žiakov výtvarného odboruveľkokrtíšskom gymnáziu. Išli sme za divákmi. Väčšina žiakov výtvarného odboru
sú gymnazisti a sú to veľmi šikovné deti. Na tejto výstave ukázali svojim spolužiasú gymnazisti a sú to veľmi šikovné deti. Na tejto výstave ukázali svojim spolužia−−
kom čo dokážu. Žiaci i pedagógovia navštevovali výstavu a všimli si ich prácu.kom čo dokážu. Žiaci i pedagógovia navštevovali výstavu a všimli si ich prácu.
Výstava malá veľký úspech." Výstava malá veľký úspech." 

Mgr. A. Liptáková ukazuje jeden 
z Tomášových obrazov, ktorými sa 

prezentoval počas kontrahačných skúšok

Na Tomášove diela je pyšná aj jeho učiteľka Mgr. Alžbeta Liptáková. Najnovšie
Tomáš Páriš zaujal konštrukciou avantgardného diela Brýzgajúca haraburda
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(Dokončenie zo str. 6)

l Budeš sa tomuto druhu u−
menia venovať aj v budúcnosti,
alebo chceš vyskúšať znovu ni−
ečo iné?       
T. Páriš: "Chcel by som sa veno−
vať modernejšiemu umeniu.
Doteraz som kreslil a maľoval
iba realistickejšie veci, ale te−
raz by som už rád vyskúšal aj
trochu avantgardnejšiu ma−
ľbu, experimentovať s farbami
a možno vyskúšať aj streetart." 

l K ukončenie štúdia na ZUŠ
ti chýba ešte absolvovať aj 4.
ročník. Chceš aj potom pokra−
čovať v štúdiu maľby − umenia?  
T. Páriš: "Je to ťažká otázka, le−
bo umenie na Slovensku...  Ja
som chcel ísť už aj na strednú
umeleckú školu, architektúru.
Ale kde tu sú architektonické
stavby? Možno niekde v
Holandsku, alebo vo
Francúzsku. Ale na Slovensku?
Povedzme si, umenie je pekná
vec, ale čo s tým, čo ďalej? Vyžiť
iba z umenia je ťažké.
Momentálne študujem na gym−
náziu a potom by som chcel ísť
na vysokú školu. Čo bude ďalej
s mojim maľovaním, sa ešte u−
vidí. Veľmi by som sa však
chcel poďakovať mojej pani u−
čiteľke Mgr. Alžbete
Liptákovovej, bez ktorej by som
dnes určite nevedel kresliť tak
ako viem. Ona ma naučila ako
treba kresliť −  proporcie ľud−
ského tela, rôzne štýly tieňova−
nia, rôzne umelecké štýly a
smery, a tiež aj históriu ume−
nia. Jednoducho vykresala zo
mňa to, čo som dnes. Snaží sa
nám umenie priblížiť ako len
vie a bola, a stále je trpezlivá so
mnou, ako aj so všetkými jej ži−
akmi. Bez nej by som už dávno
skončil s umením no ona ma
"hnala" ďalej." 

Určite by bola škoda, keby sa
Tomáš maľovaniu prestal ve−
novať. Jeho práce, ako aj práce
ostatných žiakov výtvarného
odboru ZUŠ vo V. Krtíši by si
však určite zaslúžili nejakú stá−
lu výstavu, trebárs aj v priesto−
roch školy alebo mestského ú−
radu či kultúrneho domu, kde
by sa na paneloch pravidelne
striedali diela jednotlivých žia−
kov ZUŠ. Veď škoda neukázať
verejnosti tú umeleckú krásu,
ktorú vytvárajú šikovní žiaci
ZUŠ pod dohľadom svojich
skúsených a obetavých peda−
gógov. Potom, čo som mal mož−
nosť rozprávať sa s niektorými
pedagógmi i žiakmi a vidieť ich
práce, som aj ja odchádzal zo
"zušky" plný krásnych pocitov. 

−MS− PG−

Ako nám povedal súčasný riadi−
teľ Všeobecnej nemocnice s poli−
klinikou, n.o. (VšNsP) vo V.
Krtíši Ing. Pavel Bartošík, s vý−
stavbou začalo ešte predchád−
zajúce vedenie nemocnice.  
Ing. P: Bartošík: "Parkovanie je
spoplatnené od júla 2013. Išlo o
rozhodnutie predchádzajúceho
vedenia, ktoré do môjho nástupu
investovalo značné finančné pro−
striedky do zriadenia vstupných
rámp. Následne v júli sa dané
zariadenia iba spustili.
Poplatok je 1,− euro za deň par−
kovania. Je v tom zahrnuté od−
pratávanie plochy a služby s tým
spojené. Poplatok nezahŕňa
stráženie."

Podľa vyjadrenia riaditeľa je
parkovisko so 74 miestami na
parkovanie po zavedení spoplat−
nenia využívané približne na 50
%. Aj keď podľa nášho odhadu je
percento využívania parkovania
o niečo nižšie. Zaujímalo nás aj
to, na čo sa použijú financie zís−
kané z poplatku. 
Ing. P: Bartošík: "Peniaze z po−
platku sa využijú na zaplatenie
investičných nákladov, vynalože−
ných na zriadenie vstupných
rámp. V ostatných rokoch už nie
sú zdravotnícke zariadenia oslo−
bodené od daní z nehnuteľností
a tieto peniaze teda použijeme

aj na zaplatenie daní z nehnute−
ľností." 
Plocha pri nemocnici spevnená

panelmi sa na parkovanie využí−
va už od kolaudácie samotnej
nemocnice. Na jej úprave však
neboli robené takmer žiadne
práce, čomu zodpovedá aj stav
panelov. Ich povrch je už značne
opotrebovaný a von vytŕčajú že−
lezné prúty z výstuže. Úpravy sa
nerobili ani pred zavedením
spoplatnenia a motoristi sa sťa−
žujú, že si na tomto platenom
parkovisku môžu poškodiť svoje
automobily. Riaditeľa nemocni−
ce sme sa preto spýtali, či plá−
nujú parkovaciu plochu upraviť
a ak áno, kedy? 

Ing. P. Bartošík: "Z dôvodu zlej
finančnej situácie zanechanej
predchádzajúcim vedením ne−
mocnice, zatiaľ nedošlo k úprave
parkoviska, z hľadiska budúc−
nosti však nevylučujeme jeho ú−
pravu." 

Motorizovaní návštevníci ne−
mocnice, by teda mali čo najviac
využívať túto plochu na parko−
vanie, aby sa financie na opravu
povrchu parkoviska získali čo
najskôr. Bez väčších finančných
nákladov by sa však mohlo vyjsť
v ústrety zdravotne ťažko po−
stihnutým a imobilným pacien−
tom, ktorým sťažuje prístup na
parkovisko pomerne strmá prí−
stupová cesta. Uvítali by viac vy−
hradených parkovacích miest
na ploche pred panelovým par−
koviskom. 
Ing. P. Bartošík: "Nevylučujeme

premiestnenie miest pre invali−
dov, vyžaduje si to však súhlas
mesta a príslušných úradov
resp. zložiek." 

Riaditeľovi nemocnice ďakuje−
me za vyjadrenie k téme, ktorá
rozhorčila mnohých motorizo−
vaných návštevníkov nemocni−
ce. Vodiči však pravdepodobne
aj naďalej budú vyjadrovať svoj
nesúhlas so zavedením poplatku
za parkovanie tým, že svoje autá
zaparkujú na iných miestach
napriek tomu, že sú o niečo vzdi−
alenejšie. O našom predpoklade
nás dennodenne presviedča po−
hľad na takmer prázdne nemoc−
ničné panelové parkovisko a na
autami preplnené parkovisko
pred LIDL−om... 

− P. GAŠPAROVIČ −

Spoplatnenie parkovania 
vyhnalo vodičov z parkoviska

Kým ešte v polovičke minulého roka bolo parkovisko pri
nemocnici vo V. Krtíši počas pracovných dní zaplnené, od
júla 2013 je už skoro prázdne. Príčinou však nie je náhle
zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov, ale spoplatnenie
parkovania a vybudovanie vstupných rámp. Návštevníci ne−
mocnice, ktorí sem prídu na vyšetrenie, alebo návštevu, tak
radšej parkujú na miestach, kde nemusia platiť za parkova−
nie. Najčastejšie pred predajňou obchodného reťazca LIDL,
kde ja parkovisko zaplnené každý deň. Na tento problém aj
našu redakciu upozornili viacerí vodiči, čitatelia nášho týž−
denníka a o vyjadrenie k tomuto problému sme požiadali ve−
denie nemocnice.

Aj v čase našej návštevy parkovalo na parkovisku iba
niekoľko áut

Kým nemocničné parkovisko zíva prázdnotou, pred Lidlom
je plno

Ing. P. Bartošík,
riaditeľ(VšNsP, n.o. vo V. Krtíši
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Súťažiaci z okresov Veľký Krtíš,
Lučenec, Poltár a Zvolen boli na
úvod pozdravení hlavným roz−
hodcom Pavlom Salajom, po−
tom poučení o bezpečnosti na
strelnici pri používaní strel−
ných zbraní a nakoniec si vypo−
čuli rozpravu o streleckých dis−
ciplínach. Všetky disciplíny sa
strieľali na vzdialenosť 50 met−
rov, krátke aj dlhé zbrane, ve−
ľkorážna pištoľ, malokalibrová

pištoľ ( 22 LR ), puška Sa 58, vo−
jenská puška na terč 135P ne−
kryte ležiaca figurína (zelená).
Malokalibrová puška sa strieľa−
la na medzinárodný terč 50/20.
Vojenská  puška a puška Sa 58
sa strieľala v stoji, alebo v kľa−
ku, malokalibrová puška len v
stoji a pištole jedno alebo oboj−
ručne.
Priebeh súťaže priniesol mno−

ho zaujímavostí a rozhodcovia

vyhodnotili súťaž  bez rozstre−
lov. Kde bol počet desiatok väč−
ší sa určil víťaz, kde  čísla rov−
naké sa určilo viac na stupni .
* Veľkorážna pištoľ: 1. Branislav
Gábor, 92 b,  KVZ LIAZ VK. 2.
František Václavík, 92 b, KVZ
LC. 3. Jaroslav Flaška, 89 b,
KVZ LIAZ VK.
lMalokalibrová pištoľ: 1. Jozef
Knápek, 96 b, KVZ LIAZ VK. 2.
Miroslav Mičianik, 92 b. LC. 3.

Vladimír Babic,  Ján Psotka,
Michal Václavík,  všetci 89 b, aj
LC.
l Vojenská puška: 1. Jozef
Knápek, 100 b, Branislav Gábor,
100 b, obaja KVZ LIAZ VK,
Vladimír Babic, 100 b, KVZ LC.
2. František Václavík, 97 b, KVZ
LC. 3. Michal Václavík, 96 b, LC.
lPuška Sa 58: 1. Jozef Knápek,
100 b, KVZ LIAZ VK. 2.
Branislav Gábor, 99 b, KVZ LI−
AZ VK. 3. Štefan Tomala, 98 b,
KVZ LC.
l Malokalibrová puška: 1.
František Václavík,  95 b, KVZ
LC.  2. Vladimír Babic, 94 b, KVZ
LC. 3. Pavel Babic, 94 b, KVZ LC.

Vyhodnotenie celkových
Majstrovstiev Novohradu bolo
ešte zaujímavejšie, pretože tra−
ja strelci dosiahli rovnaký počet
bodov. Rozhodcovia rozhodli
tak, že prvý mal dve 100 bodové
disciplíny, druhý jednu a tretí
žiadnu stovku. Ocenení boli pr−
ví piati pretekári.   
l 1. Jozef Knápek, 468 b, KVZ
LIAZ VK. 2. Branislav Gábor,
468 b, KVZ LIAZ VK. 3.
František Václavík, 468 b,  KVZ
LC. 4. Vladimír Babic, 460 b,
KVZ LC. 5. Jaroslav Flaška,  447
b, KVZ LIAZ VK.

Prví traja strelci v každej dis−
ciplíne dostali diplom a prví pi−
ati celkoví víťazi boli ohodnote−
ní diplomami a vecnými cena−
mi.                    BRANCALEONE

Strelecké majstrovstvá Novohradu s bohatou 
účasťou našich na stupňoch víťazov

Pätica najlepších, zľava: 1. Jozef Knápek, 468 b, KVZ LIAZ VK. 2. Branislav Gábor, 468 b, KVZ
LIAZ VK. 3. František Václavík, 468 b,  KVZ LC. 4. Vladimír Babic, 460 b, KVZ LC. 5. Jaroslav Flaška,
447 b, KVZ LIAZ VK.

Zanietení športoví strelci sa stretli na majstrovstvách Novohradu v Príbelciach

Krajská rada Klubov vojakov v zálohe a Klub vojakov v zálohe LIAZ Veľký Krtíš usporiadali
v sobotu  4. 1. 2014  na strelnici Športovo − streleckeho klubu LIAZ Veľký Krtíš v Príbelciach streleckú
súťaž −  Majstrovstvá Novohradu v streleckom viacboji.
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Stránka dakujeme.sme.sk je darcovský
portál na Slovensku, ktorý bol vytvorený
pre ľudí, ktorí hľadajú pomoc,  štedrých
ľudí ochotných darovať a pomáhať, pre
ľudí vnímavých k iným...

Ako darovať?
1. Na stránke nájdete Adamkovu fotku s
popisom „Liečba kmeňovými bunkami“.
2. Kliknite na „darovať.“ 3. Zvoľte výšku
daru a vyberte si banku, v ktorej máte ve−
dený účet. 4. Vstúpte do banky.
Skontrolujte výšku daru. Číslo účtu je už
predvolené. Potvrďte svoj dar.  Systém
dakujeme.sk priradí každému daru vari−
abilný symbol. Vaša meno sa zároveň zo−
brazí na zozname darcov. Zobrazením
vášho mena a daru na zozname darcov
máte možnosť kontroly a istotu, že penia−
ze sú na správnom mieste. Zároveň aj ob−
darovaný si vďaka zoznamu darov môže
kedykoľvek skontrolovať, či mu boli po−
slané všetky dary. Ostatné podrobnosti
nájdete na spomínanej stránke.

Adamkových najbližších však u−
pokojovalo, že všetko chce čas a
chlapček bude čoskoro ako iné
deti. Keď ale dovŕšil dva roky, je−
ho mama si všimla, že nesledoval
očkami veci pred sebou tak ako
iné deti. Očná lekárka mu pred−
písala cviky a oči sa zlepšili. No a−
koby sa jeho vývoj brzdil. Často
ho bolelo bruško, nechodil... Dnes
mohol chodiť už do druhej triedy.
Ostatné deti v tomto veku čítajú,

rátajú, predbiehajú sa, kto ďalej
skočí a kto akú počítačovú hru o−
vláda. Adamko a jeho mama rie−
šia celkom iné veci. Z jedného trá−
penia sa a zmierovania s osudom
prišlo ďalšie −  silná epilepsia.
Chlapček mával štyridsaťminúto−
vé záchvaty. Nasledovala séria
vyšetrení, ktoré, žiaľ, potvrdili e−
pileptické ložisko v mozgu.
Lekári zistili, že má poškodené
komory a to bola aj príčina zá−
chvatov.  To však nebolo všetko...
Diagnóz, žiaľ  pribúdalo. V troch
rokoch zistili ďalšiu −  autizmus.
Ochorenie, pri ktorom človek žije
vo svojom vlastnom svete a veľmi
zvláštne komunikuje s okolím.
Existuje veľa druhov a majú ve−
ľmi rozdielne príznaky a prejavy.
Preto rozoznať ho niekedy nie je
jednoduché. Ani Kalmárovci o
ňom nevedeli: "Bránila som sa u−
veriť, že by nám pribudlo ešte aj
to. Lenže, keď som si to prečítala,
zistila som, že prvé prejavy mal už
dávno. Napríklad bol veľmi tvr−
dohlavý.  Nekomunikoval, ale
keď sa mu niečo nedarilo alebo

som ho nepustila kam chcel, rea−
goval veľmi podráždene. V dvoch
rokoch krásne chodil, pekne roz−
prával. Naspamäť vedel rozpráv−
ky a básničky, kedykoľvek som
prestala, vedel presne pokračo−
vať. Dnes viem, že už aj to  bol pr−
vý prejav autizmu.    A potom od−
razu rozprávať celkom prestal.
Lekárka  už vtedy naznačila, že
by mohlo ísť o autizmus.
Vyšetrenia smutnú diagnózu na−
koniec potvrdili."
Adamko chodí po špičkách, aj za

to zrejme môže jeho mozog.
Sťahovanie šliach je v mozgu,
chodí sa mu tak ťažko a veľmi bo−
lestivo. Adamko sa stal na
Slovensku druhým pacientom,
ktorému robili špeciálnu operá−
ciu  − pretínanie koncov nervo−
vých vlákien. Aby sa jeho chôdza
ešte nezhoršila. "Lekári vraveli,
že to môže byť aj nebezpečné, ale
ja som do tej operácie chcela ísť.
Verila som, že mu pomôže, aby ne−
ostal na vozíčku. No, lenže ani to
ho nemusí stopercentne uchrániť.
Už teraz vidíme, že sme nedosiah−

li taký účinok, aký sme predpo−
kladali.  Spôsobov liečby,  čo  sme
vyskúšali,  je  už veľmi veľa. A nie
zo všetkého sú, bohužiaľ, výsled−
ky."

Všetky choroby, ktoré trápia
Adamka, prichádzali postupne.
Pre matku je nesmierne bolestivé
sledovať,  ako to s jej ratolesťou
ide veľmi dozadu. Predtým maľo−
val prštekom, teraz už nie.
Hovoril, dnes nehovorí.
Recitoval, dnes najčastejšie len
vydáva zvuky. Adamko je štvrtý
syn v rodine. Želaný, na mazna−
nie. Starší bratia majú 26, 24 a 18
rokov a všetci sú zdraví. 
Adamko by mal o rok ísť do ško−

ly. Jeho stav sa však mení veľmi
rýchlo, čo platilo pred rokom, už
neplatí. Jeho mama spomína:
"Kým sme nevedeli, čo mu je, do−
stával sa často do škaredých sta−
vov. Nikam sme nevedeli ísť.
Plakal, ubližoval si, museli sme
vždy dlho hľadať niečo, čo ho
upokojuje. Bolo to asi obdobie
veľkých zmien v jeho mozgu.
Pokazili sa mu tiež zuby, mal ve−
ľa bolestí a nevedel si s tým sám
poradiť. Skúšala som sprvu cho−
diť do práce a dávali sme
Adamka do škôlky. No potom
nám diagnostikovali autizmus a
mne bolo jasné, že už ostanem do−
ma. Nechcem, aby Adamko skon−
čil v ústave... Musíme to podchytiť
do ôsmich rokov, kým sa vyvíja je−
ho mozog."  

Adamkovi môžete pomôcť aj vy
O ťažkom osude chorého Adamka Kalmára a o charitatívnej pomoci  od dievčat zo ZUMBA ANGELS sme
písali v druhom tohtoročnom čísle našich novín. Utrpenie tohto chlapčeka začalo už keď prišiel na svet.
Hneď po pôrode sa nevedel nadýchnuť. Museli ho oživovať. Mal aj krvácanie do mozgu, na to prišli až ne−
skôr. Údajne tieto problémy pramenili z toho, že jeho matka Hajnalka prekonala počas tehotenstva in−
fekciu. Prešlo pár týždňov, matka s bábätkom prišli z nemocnice domov a všetko sa zdalo v poriadku. Dva
mesiace po pôrode  boli na kontrole a  lekár povedal, že je viac − menej všetko ako má byť.  Lenže nebolo... 

Čo je príčinou autizmu, lekári nevedia. Len to, že postihuje viac chlapcov ako dievčatká. Pani Hajnalka sa každý deň budí do nového boja.
Nikdy nevie, čo ju bude čakať, čo jej deň prinesie.  Potrebuje pomoc. A zdá sa, že sa stále nájdu ľudia, ktorí majú dobré srdce, lebo pomoc na−
chádza. Nechce nič pre seba. Chce len pre malého. A aj pre ďalšie mamy, ktoré rovnako ako ona, žijú z nádeje. Že ich choré deti na tom raz
budú lepšie.   Kalmárovci teraz žijú medzi vyšetreniami, pokusmi a ďalšími pokusmi. A iné to asi veľmi už nebude. Chodievajú za terapiami
do Bratislavy. "Možno sa u nás časom spustí aj liečba kmeňovými bunkami, chceli by sme to skúsiť. Je však veľmi drahá. Na Slovensku ju za−
tiaľ nerobia.  Spôsob liečby sa v rôznych krajinách pohybuje v jednotkách až desiatkach tisíc eur alebo dolárov. Málokto vie odhadnúť všetky
vedľajšie efekty. Navyše už sme finančne tak vyčerpaní, že neviem, ako to urobiť.“ − dodáva skormútene nešťastná mama Hajnalka. 

Našťastie, nádej umiera posledná, a aj preto sa rozhodla H. Kalmárová obrátiť sa na pomoc všetkých dobrých ľudí. Našťastie, nádej umiera posledná, a aj preto sa rozhodla H. Kalmárová obrátiť sa na pomoc všetkých dobrých ľudí. 
Na portáli http://dakujeme.sme.sk/ môžete prispieť na Adamkovu liečbu a terapie aj vy.Na portáli http://dakujeme.sme.sk/ môžete prispieť na Adamkovu liečbu a terapie aj vy.

Takto vyzerá stránka
http://dakujeme.sme.sk/
na ktorej po vyhľadaní
tejto Adamkovej fotografie
môžete prispieť na jeho

náročnú liečbu 

Matka, ktorá nadovšetko túži po tom, aby
sa zdravotný stav jej milovaného synčeka
zlepšil, vám vopred z celého srdca ďakuje!

Adamko Kalmár 
− osud mu nedoprial byť

ako ostatné deti
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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  − PERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMALPERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMAL
STREHOVÁ A DVE VECNÉ CENY. STREHOVÁ A DVE VECNÉ CENY. VEĽA ŠŤASTIA!

FEBRUÁROVÁ

KUPÓNKA

č.3

SPONZORMI KUPÓNKY SÚ:

Marcela Krnáčová

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

FEBRUÁROVÁ KUPÓNKA

Milé stredoškoláčky −
budúce maturantky
bola by veľká škoda,
keby vás krásne oble−
čené, učesané a nalí−
čené nevidel okrem
vašich rodičov, spolu−
žiakov a profesorské−

ho zboru, nikto iný.
Pošlite nám preto svoju čo najkvalitnejšiu fotogra−
fiu tváre aj celej postavy zo stužkovej na adresu
sedlacko.pokrok@stonline.sk a zabojujte svojou di−
evčenskou krásou o titul KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ. 

Hľadáme

kráľovnú

stužkovej

Kniha z KníhkupectvaKniha z Kníhkupectva
LITERA ŠÚTH LITERA ŠÚTH 

SNP 709/11, V. Krtíš, 047/483 15 60

Táto amišská noveletka  je  vyni−
kajúcim čítaním  pre mladých  i
dospelých, ktorí chcú vstúpiť do
exotického sveta jednej z menšino−
vých vetiev kresťanstva, do sveta
Amišov, ktorých korene siahajú do
16. storočia. Predkovia S. Priceovej
emigrovali z Európy v roku 1705 a
usadili sa v Pennsylvánii v prvej vl−

ne menonitských rodín. S. Priceová si vždy ctila svo−
jich predkov a skúmala históriu svojej rodiny a svoj−
ho náboženstva. V devätnástich sa spriatelila s amiš−
skou rodinou a niekoľko rokov bývala na ich farme

Získajte 1 euro! Získajte 1 euro! 
Milí čitatelia, po predložení tohto článku dostane−

te v kníhkupectve LITERA okamžitú zľavu 1 euro
na uvedenú knihu. Zľava platí do 14. dní od dátumu
vydania Pokroku. 

Hrajte a vyhrajte s POKROKOM

Vážení čitatelia, budeme radi, ak nám aj vy napíšete svoje skúsenosti s Pokrokom − veselé, vážne, príjemné ale aj neprí−
jemné. Všetky vaše odpovede radi v priebehu roka uverejníme. Samozrejme aj kritické (ale neanonymné), to preto aby
sme sa mohli do budúcnosti poučiť a váš okresný týždenník skvalitniť a aby sme mohli prinášať také informácie, ktoré sú
pre vás nielen zaujímavé ale aj potrebné a užitočné. Na záver roka vyžrebujeme jedného, ktorý získa 40 eur.                      

KARNEVALOVÁ
SÚŤAŽ PRE DETI 
Karnevaly a maškarné plesy

sú zvlášť medzi deťmi veľmi
obľúbené. Pripravujete aj vy svoju ratolesť
na maškarný ples? Nezabudnite ju odfotiť
a fotografiu poslať k nám do redakcie. Päť naj−
krajších a najoriginálnejších masiek oceníme a
odmeníme peknými hračkami z predajne
BAMBUĽKOVO vo V. Krtíši. Foto čakáme na
adrese: noviny.pokrok@stonline.sk

Anketa k 40. výročiu vzniku okresných novín POKROK

PRE ORGANIZÁTOROV
PLESOV! 

Dajte nám vedieť, ak 
pripravujete nejaký ples. 

Inf. 0902 302 102, 0918 59 65 65

Detičky sa budú, tak ako aj v pred−
chádzajúcich ročníkoch, uchádzať o priazeň
čitateľov v dvoch kategóriách: 0− 3 roky a 3−6
rokov. Fotografie detí je potrebné priniesť

osobne do redakcie POKROK spolu s písom−
ným súhlasom rodičov o zverejnení fotogra−
fie ich ratolestí v našom týždenníku. Víťazmi
pekných hračiek sa stanú detičky, ktoré zís−

kajú najvyšší počet hlasov − kupónov. 

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ

NIKOLETA JANKÓŠIKOVÁ

Nikoleta Jankóšiková −
ďalšia uchádzačka o titul

Kráľovná stužkovej
Navždy sa zachová, v pa−
mäti stužková aj Nikolete
Jankóšikovej z Vinice,
ktorá sa v decembri šata−
mi zmenila na dámu a
strávila so svojimi spoluži−
akmi zo Strednej odbor−
nej školy − odbor spoločné
stravovanie v Šahách ne−
zabudnuteľný večer.

Ak sa vám sympatická
Nikoleta páči a myslíte si,
že práve ona by mala zís−
kať titul Kráľovná stužko−
vej, neváhajte, vystrihnite
jej kupón a pošlite alebo
prineste ku nám do re−
dakcie. Pre víťazky sú pri−
pravené atraktívne ceny
ako kozmetika a perma−
netnka do wellness v
Hoteli Aquatermal
Strehová.

ZAČAL
ĎALŠÍ

ROČNÍK
SÚŤAŽE
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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

Kategória mladomanželia: 
* Do súťaže sa môžu prihlásiť mladomanželia, ktorí mali svadbu naj−
neskôr 1.1.2011 až po dnešok. Do súťaže je potrebné priniesť minimál−
ne 2 kvalitné farebné fotografie (najlepšie digitálne), čo najväčšieho
rozlíšenia a napísanú charakteristiku manželského páru: Vaše meno a
priezvisko, vek, čo ste vyštudovali, kde pracujete, kde bývate, ako ste
sa zoznámili, akú a kde ste mali svadobnú hostinu, prípadne aj foto−
grafiu najkrajšej svadobnej torty, najnezvyčajnejší svadobný dar, naj−
krajší zážitok z vašej svadobnej cesty, prípadne najveselší zážitok zo
svadby... Skrátka, budeme radi, ak nám o sebe napíšete čo najviac, aby

sme mohli pripraviť pekný príbeh vašej lásky. 
Kategória MANŽELIA − SENIORI 

*  U manželov, ktorí sú spolu už viac ako 20 rokov sú pravidlá rovnaké, ibaže môžu navyše pri−
písať "návod na šťastné manželstvo", či ako prekonať manželskú krízu. V prípade manželov se−
niorov prosíme poslať svadobné foto aj fotografie zo súčasnosti, spolu s písomným súhlasom
oboch manželov, že súhlasia so zapojením sa do súťaže a tento súhlas podpíšu v redakcii.
O víťazoch opäť rozhodne počet zaslaných kupónov. 

Podmienky manželskej súťaže: 

Bližšie informácie získate mailom: noviny.pokrok@stonline.sk
alebo telefonicky na č. 0902 302 102 či 0918 59 65 65

Prihlášku na tlačive schvále−
nom ministerstvom možno po−
dať na dve stredné školy alebo
na dva odbory vzdelávania tej i−
stej strednej školy. Platí to aj
pre žiakov, ktorí sa pôvodne
hlásili na strednú školu s talen−
tovými skúškami a neuspeli na
nich.
Výber strednej školy je pre de−
viatakov veľmi vážnym kro−
kom, ktorý bude ovplyvňovať
ich budúcnosť a profesijné sme−
rovanie. V tomto rozhodovaní
by im preto mali pomôcť aj vý−
chovní poradcovia, ktorí môžu
odporučiť vhodný typ štúdia
pre žiaka, a to v závislosti od

dosahovaných výsledkov, zruč−
ností, ale aj záujmov a profesij−
nej orientácie. Poskytnúť im
môžu i ďalšie dôležité informá−
cie týkajúce sa ich stredoškol−
ského štúdia, napr. naplnenosti
jednotlivých študijných a učeb−
ných odborov, kritérií prijíma−
cích skúšok a napokon aj per−
spektív po absolvovaní konkrét−
nej strednej školy. V súčasnosti
na ZŠ pôsobí približne 1 300 vý−
chovných poradcov. 

Ministerstvo školstva aj preto
pripravilo zoznam študijných
odborov a učebných odborov,
ktoré sú nad rozsah potrieb tr−
hu práce, ako aj zoznam študij−

ných odborov a učebných odbo−
rov s nedostatočným počtom
absolventov pre potreby trhu.
Vychádzal pritom z absolvent−
skej miery nezamestnanosti a
prognózy o potrebách trhu prá−
ce k roku 2017, pričom na ich
základe chce primárne podpo−
rovať práve chýbajúce profesie
na trhu práce.
Na Slovensku v súčasnosti fun−

guje 247 gymnázií, 15 konzerva−
tórií a 462 stredných odborných
škôl. V ponuke stredných od−
borných škôl je najviac zastúpe−
ná skupina odborov ekonomika
a organizácia, obchod a služby.
Štúdium tohto zamerania ponú−
ka 292 škôl, nasleduje strojár−
stvo a ostatná kovospracúvacia
výroba, ktorú môžu žiaci študo−
vať na jednej zo  134 škôl.
Elektrotechniku je možné v
tomto školskom roku študovať
na 129 stredných odborných
školách a stavebníctvo, geodé−
ziu a kartografiu na 120 ško−

lách.
Všetkých žiakov, ktorí sa roz−

hodnutú študovať na strednej
škole odbor s maturitou, čakajú
prijímacie skúšky. Na väčšine
škôl sa budú ich vedomosti ove−
rovať zo slovenského jazyka a li−
teratúry a matematiky, na od−
borných školách aj z iných
predmetov, napr. chémia, príro−
dopis či cudzie jazyky. 
Riaditeľ strednej školy pri roz−

hodovaní o prijatí zohľadní, či je
uchádzač úspešným riešiteľom
predmetovej olympiády alebo
víťazom súťaže, ktorá súvisí s
odborom vzdelávania, o ktorý
sa uchádza. Tiež prihliada na
výsledky dosiahnuté v celoslo−
venskom testovaní žiakov 9.
ročníkov základných škôl
Testovanie 9. 

Štúdium na základných ško−
lách ukončí v tomto roku tak−
mer 43 tisíc deviatakov. V po−
rovnaní s rokom 2009 klesol o
viac ako 5 000.

− MICHAL KALIŇÁK, 
hovorca ministra školstva −

Blíži sa termín rozhodnutia o výbere strednej školy
Žiakov končiacich základnú školu čaká v najbližších týždňoch roz−
hodnutie o výbere ďalšieho štúdia. Tí, ktorí majú záujem pokračo−
vať na školách umeleckého a športového zamerania, príp. biling−
válnych gymnáziách, musia najneskôr do 20. februára odovzdať
prihlášku riaditeľovi svojej základnej školy. V ostatných prípadoch
podávajú prihlášku do 10. apríla. Tento termín platí rovnako aj pre
žiakov 5. ročníka, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na osemročnom
gymnáziu. 
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2. časť

l Aj hrad M. Kameň sa zapojil
do projektu obnovy historic−
kých pamiatok projektom OZ
Hradčan, koľko pracovníkov sa
tu počas tohto projektu zamest−
nalo a ako dlho trval? 

Mgr. H. Ferencová: "V spolu"V spolu−−
práci s občianskym združenímpráci s občianskym združením
Hradčan, ktorého sme spoluzaHradčan, ktorého sme spoluza−−
kladateľom, sa podarilo vypracokladateľom, sa podarilo vypraco−−
vať projektovú žiadosť do granvať projektovú žiadosť do gran−−
tového systému Ministerstva kultového systému Ministerstva kul−−
túry SR Obnovme si svoj dom,túry SR Obnovme si svoj dom,
podprogram 1.4 Obnova a konpodprogram 1.4 Obnova a kon−−
zervácia torzálnej architektúry azervácia torzálnej architektúry a
získať prostriedky na realizáciuzískať prostriedky na realizáciu
projektu Záchrana kultúrnehoprojektu Záchrana kultúrneho
dedičstva s pomocou nezamestdedičstva s pomocou nezamest−−
naných. Ústredie  práce sociálnaných. Ústredie  práce sociál−−
nych vecí a rodiny nám umožnilonych vecí a rodiny nám umožnilo
zamestnať 19 dlhodobo nezazamestnať 19 dlhodobo neza−−
mestnaných uchádzačov o prácu,mestnaných uchádzačov o prácu,
ktorých sme v spolupráci sktorých sme v spolupráci s
ÚPSVaR vo V. Krtíši vybrali voÚPSVaR vo V. Krtíši vybrali vo
výberovom konaní zo skupiny asivýberovom konaní zo skupiny asi
60 osôb rôznych profesií.60 osôb rôznych profesií.
ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši priÚPSVaR vo Veľkom Krtíši pri−−
pravil všetky podmienky, aby smepravil všetky podmienky, aby sme
práce mohli začať včas a pomopráce mohli začať včas a pomo−−
hol nám zvládnuť všetky admihol nám zvládnuť všetky admi−−
nistratívne úkony, účtovné a rôznistratívne úkony, účtovné a rôz−−
ne organizačné procesy potrebnéne organizačné procesy potrebné
k realizácii projektu od 1. 7. dok realizácii projektu od 1. 7. do
30. 12. 2013. Zato patrí vedeniu a30. 12. 2013. Zato patrí vedeniu a
všetkým zainteresovaným pravšetkým zainteresovaným pra−−
covníkom  ÚPSVaR vo Veľkomcovníkom  ÚPSVaR vo Veľkom
Krtíši naša veľká vďaka."Krtíši naša veľká vďaka."

lČo ste v rámci projektu uro−
bili? 

Mgr. H. Ferencová: "Cieľom 1. e"Cieľom 1. e−−
tapy  projektu  bolo statické zatapy  projektu  bolo statické za−−
bezpečenie a obnova parkánovébezpečenie a obnova parkánové−−
ho múru nad nádvorím, ktorý oho múru nad nádvorím, ktorý o−−
hrozoval pohyb osôb na nádvoríhrozoval pohyb osôb na nádvorí
a dolnej terase zrúcaniny staréhoa dolnej terase zrúcaniny starého
hradu a záchranný archeologichradu a záchranný archeologic−−
ký výskum, ako aj odľahčenie obký výskum, ako aj odľahčenie ob−−
vodových murív severovýchodnejvodových murív severovýchodnej
a severozápadnej terasy zrúcania severozápadnej terasy zrúcani−−
ny horného hradu.ny horného hradu.

Sondážny archeologický výSondážny archeologický vý−−
skum zrúcaniny starého hraduskum zrúcaniny starého hradu

sa uskutočnil podľa určenia asa uskutočnil podľa určenia a
rozhodnutia Krajského pamiatrozhodnutia Krajského pamiat−−
kového úradu v B. Bystrici, oprakového úradu v B. Bystrici, opra−−
va parkánu podľa statickéhova parkánu podľa statického
projektu Ing. Vladimíra Kohúta,projektu Ing. Vladimíra Kohúta,
odborníka na statiku historicodborníka na statiku historic−−
kých objektov.  Bol zameraný nakých objektov.  Bol zameraný na
stratigrafiu a objem druhotnejstratigrafiu a objem druhotnej
navážky, ktorou majitelia hradunavážky, ktorou majitelia hradu
v 18. a 19. storočí − Balašovci a ajv 18. a 19. storočí − Balašovci a aj
ďalší majitelia upravili torzálnuďalší majitelia upravili torzálnu
architektúru starého hradu doarchitektúru starého hradu do
podoby historickej záhrady s vypodoby historickej záhrady s vy−−
hliadkou na okolie. Jednoduchohliadkou na okolie. Jednoducho
povedané, zasypali zrúcaninu topovedané, zasypali zrúcaninu to−−
nami sutiny a zeminy, vybudovanami sutiny a zeminy, vybudova−−

li nové obvodné murivá a prístuli nové obvodné murivá a prístu−−
pové schodištia, zábradlia, vysapové schodištia, zábradlia, vysa−−
dili okrasné rastliny. Váha navodili okrasné rastliny. Váha navo−−
zenej zeminy a voda, ktorá sa vzenej zeminy a voda, ktorá sa v
nej hromadila pôsobila počas ninej hromadila pôsobila počas ni−−
ekoľkých storočí veľkým tlakomekoľkých storočí veľkým tlakom
na obvodové murivá, ktoré sa zona obvodové murivá, ktoré sa zo−−
súvali na rôznych miestach. Bolosúvali na rôznych miestach. Bolo
teda  nutné odstrániť zeminu nateda  nutné odstrániť zeminu na
dolnej terase nad hradným nádolnej terase nad hradným ná−−
dvorím a odvodniť ho. Dve veľkédvorím a odvodniť ho. Dve veľké
poruchy na tomto múre boli doporuchy na tomto múre boli do−−
murované pôvodnou stredovekoumurované pôvodnou stredovekou
technikou − kameňom a horúcoutechnikou − kameňom a horúcou
maltou. Parkánový múr bol oslomaltou. Parkánový múr bol oslo−−
bodený od betónovej koruny a žebodený od betónovej koruny a že−−
lezného zábradlia a znížením úlezného zábradlia a znížením ú−−
rovne chodníka do hĺbky 1m sarovne chodníka do hĺbky 1m sa
vytvorila prirodzená zábrana prevytvorila prirodzená zábrana pre
návštevníkov z telesa múru. Nanávštevníkov z telesa múru. Na
horných terasách zrúcaniny sahorných terasách zrúcaniny sa
tento proces zopakoval − odstrátento proces zopakoval − odstrá−−
nenie navozenej zeminy, odľahčenenie navozenej zeminy, odľahče−−
nie obvodových murív, odvodnenie obvodových murív, odvodne−−
nie, archeologický výskum.nie, archeologický výskum.
Koruny múrov budú na jar 2014Koruny múrov budú na jar 2014
opatrené betonitovými rohožami,opatrené betonitovými rohožami,
na ktoré aplikujeme prírodné drna ktoré aplikujeme prírodné dr−−
ny (trávové pásy) s vegetáciou,ny (trávové pásy) s vegetáciou,
ktorá rastie na trávnatých ploktorá rastie na trávnatých plo−−
chách hradnej zrúcaniny alebo vchách hradnej zrúcaniny alebo v
jej okolí. Je to osvedčená metódajej okolí. Je to osvedčená metóda
ochrany historických murív nieochrany historických murív nie−−
len v zahraničí, ale už aj nalen v zahraničí, ale už aj na
Slovensku."Slovensku."

(Pokračovanie na str.13)

Z rozhovoru s riaditeľkou SNM−Múzea bábkarských kultúr a hračiek Hrad M. Kameň Mgr. Helenou
Ferencovou ste sa už dozvedeli o putovných výstavách i novinkách v stálych expozíciách v minulom
roku i o tom, čo sa im podarilo a čo nie. V lete roku 2013 sa začalo aj s archeologickým prieskumom
hradu a s jeho obnovou. Čo všetko sa v rámci projektu urobilo a čo sa pri tom našlo, hovorí riaditeľka
v druhej časti nášho rozhovoru.  

Riaditeľka SNM−Múzea 
bábkarských kultúr a hračiek

Hrad M. Kameň 
Mgr. Helena Ferencová 

Spokojnosť návštevníkov 
je najkrajšou odmenou

Najzaujímavejším nálezom archeologického výskumu pri výkopoNajzaujímavejším nálezom archeologického výskumu pri výkopo−−
vých prácach je však odkrytie architektúry starého hradu. Ležala lenvých prácach je však odkrytie architektúry starého hradu. Ležala len
niekoľko desiatok cm pod povrchom zeminy. Objavilo sa jadro staniekoľko desiatok cm pod povrchom zeminy. Objavilo sa jadro sta−−
rého hradu s mnohými gotickými a renesančnými prestavbami, dorého hradu s mnohými gotickými a renesančnými prestavbami, do−−
plnené novším opevnením. plnené novším opevnením. 
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Pani učiteľky a pán učiteľ
1.stupňa sa na túto významnú u−
dalosť v živote 5 − 6 ročných škôl−
karov  z našej  MŠ v Dolnej
Strehovej, ale i z blízkeho okolia
pripravovali veľmi svedomito,
zodpovedne a v dostatočnom ča−
sovom predstihu. Pripravili im
krásne darčeky na pamiatku
tohto pre nich významného dňa.
Triedu, v ktorej sa konal zápis,
vyzdobili, aby malí predškoláči−
kovia nemali trému a zvládli
všetky úlohy v príjemnom prost−
redí.  Nedočkavé a  zvedavé deti
v sprievode svojich rodičov sa už
pri vstupe do budovy školy ne−
museli ničoho obávať, pretože
ich navigovali papierové šípky,
ktoré všetkých doviedli na
správne miesto.  Pri vstupe kaž−
dého privítali usmievavé  učite−
ľky a  učiteľ. Navzájom sa pred−
stavili  a začala sa veľká životná
skúška.  Na prvom stanovišti
museli deti  preukázať svoje ma−
tematické schopnosti, počítať,
určovať počet prvkov, rozlišovať
geometrické tvary a farby. Za ús−
pešné zvládnutie prvej disciplí−
ny dostal žiak  malú odmenu, s
ktorou putoval na druhú zastáv−
ku. Tu bola pani učiteľka zveda−
vá, ako vie budúci školák či ško−
láčka pekne, spisovne rozprávať,
pomenúvať obrázky, napodob−
ňovať zvieratká.  Spoločne si za−
recitovali kratučkú básničku či
zaspievali  pesničku. Kto sa sna−
žil, opäť dostal odmenu a cesto−
val na poslednú zastávku. Tu
pani učiteľka  čakala na deti  s
farbičkami, ceruzkami a pracov−
nými listami. Aj v tejto disciplíne
deti uspeli a výsledkom boli
prekrásne postavičky mamičky,
ocka, bračeka či sestričky.
Záverečnou  odmenou pre kaž−
dého smelého, usilovného a ne−
bojácneho škôlkára bola medai−

la, ktorú si  s hrdosťou odnášali
na hrudiach.

Najkrajšou odmenou a zados−
ťučinením pre nás, učiteľov, bol
úsmev na tvárach detí, ich  sme−
losť, odvaha a najmä prirodzená
detská zvedavosť, čo je základom
úspešnej práce prváčika.   

Text a foto: 
učitelia I.stupňa 

ZŠ s MŠ Dolná Strehová

(Dokončenie zo str.12)
lPodarilo sa počas archeo−

logických vykopávok objaviť
nejaké zaujímavé poznatky,
predmety či dokonca objek−
ty? 

Mgr. H. Ferencová:
"Archeológovia počas dvochArcheológovia počas dvoch
mesiacov intenzívneho dohľamesiacov intenzívneho dohľa−−
du nad výkopovými prácamidu nad výkopovými prácami
zaevidovali 13 500 kusov arzaevidovali 13 500 kusov ar−−
cheologických nálezov z rôzcheologických nálezov z rôz−−
nych období. Najcennejšie súnych období. Najcennejšie sú
praveké a staroveké nálezy.praveké a staroveké nálezy.
Boli roztriedené do piatich doBoli roztriedené do piatich do−−
bových skupín. Niekoľko fragbových skupín. Niekoľko frag−−
mentov pochádza z mladšej ažmentov pochádza z mladšej až
neskorej doby bronzovej, podľaneskorej doby bronzovej, podľa
názoru archeológa ide o keranázoru archeológa ide o kera−−
miku typu kyjatickej kultúry,miku typu kyjatickej kultúry,
čo svedčí o možnosti existenciečo svedčí o možnosti existencie
pravekej osady na hradnompravekej osady na hradnom
kopci. Ďalšie najstaršie nálezykopci. Ďalšie najstaršie nálezy
pochádzajú z konca  13. a zapochádzajú z konca  13. a za−−
čiatku 14. storočia. Časový rozčiatku 14. storočia. Časový roz−−
sah nálezov siaha až do 18. stosah nálezov siaha až do 18. sto−−
ročia. Zbierka keramickýchročia. Zbierka keramických
nálezov je veľmi pestrá a donálezov je veľmi pestrá a do−−
kumentačne bohatá. Našlo sakumentačne bohatá. Našlo sa
aj niekoľko kovových artefakaj niekoľko kovových artefak−−
tov, napr. časť stredovekejtov, napr. časť stredovekej
zbroje, dve delové gule... Všetkyzbroje, dve delové gule... Všetky
nálezy boli spracované v katanálezy boli spracované v kata−−
lógu nálezovej správy a odovzlógu nálezovej správy a odovz−−
dané do Archeologického ústadané do Archeologického ústa−−
vu SAV v Nitre na konzervávu SAV v Nitre na konzervá−−
ciu. Vrátia sa do historickej exciu. Vrátia sa do historickej ex−−
pozície múzeapozície múzea

Najzaujímavejším nálezomNajzaujímavejším nálezom
archeologického výskumu priarcheologického výskumu pri
výkopových prácach je všakvýkopových prácach je však
odkrytie architektúry staréhoodkrytie architektúry starého
hradu. Ležala len niekoľko dehradu. Ležala len niekoľko de−−
siatok cm pod povrchom zemisiatok cm pod povrchom zemi−−
ny. Objavilo sa jadro staréhony. Objavilo sa jadro starého
hradu s mnohými gotickými ahradu s mnohými gotickými a
renesančnými prestavbami,renesančnými prestavbami,
doplnené novším opevnením.doplnené novším opevnením.
Hradný palác sa nachádzalHradný palác sa nachádzal
na juhozápadnej strane hrana juhozápadnej strane hra−−
du. Tu boli nájdené zvyšky valdu. Tu boli nájdené zvyšky val−−
covej veže o priemere 3m acovej veže o priemere 3m a
hrúbke múrov 2,5 m, ktoré bohrúbke múrov 2,5 m, ktoré bo−−
li asi počas opravy a prestavbyli asi počas opravy a prestavby
hradu Žigmundom Balašom vhradu Žigmundom Balašom v
roku 1609 ( po prvom zničeníroku 1609 ( po prvom zničení
hradu Turkami) ešte spevnenéhradu Turkami) ešte spevnené
ďalším múrom tak, že veža máďalším múrom tak, že veža má
teraz obvodový múr hrubý takteraz obvodový múr hrubý tak−−
mer 5 m. Strach z Turkov bolmer 5 m. Strach z Turkov bol
očividne veľký aj na začiatkuočividne veľký aj na začiatku
17. storočia. Pri veži sa zacho17. storočia. Pri veži sa zacho−−
valo schodište z renesančnejvalo schodište z renesančnej
prestavby hradu, 2 pozostatkyprestavby hradu, 2 pozostatky
vykurovacích pecí, dobre zavykurovacích pecí, dobre za−−
chované omietky na stenáchchované omietky na stenách
múrov a mnoho iných častímúrov a mnoho iných častí
starého hradu. Murivá boli odstarého hradu. Murivá boli od−−
borne vyhodnotené a zdokuborne vyhodnotené a zdoku−−
mentované. Aj ďalšie etapy zámentované. Aj ďalšie etapy zá−−
chranných prác určite prinesúchranných prác určite prinesú
mnoho nových poznatkov omnoho nových poznatkov o
histórii a živote na hrade."histórii a živote na hrade."

−PETER GAŠPAROVIČ−−PETER GAŠPAROVIČ−

Zvládli to bez problémov
Každoročne sa aj v našej Základnej  škole s materskou školou v

Dolnej Strehovej koná zápis predškolákov do prvej triedy.  Ani v tom−
to roku tomu nebolo inak. Slávnostný deň, 3. február, sa niesol v du−
chu  hesla „Každý to zvládne."

Predškoláci na zápise v dolnostrehovskej ZŠ dokázali, že vďa−
ka svojej odvahe, šikovnosti a najmä prirodzená detskej zvedavosti
budú od septembra úspešne zvládať aj práce a povinnosti prváčika
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lALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponúka svoje
odborné zdravotné služby vo svojom zaria−
dení AMBULANCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE MUDr.
ILDIKÓ PAÁLOVEJ,    Ul. Mikszáthova,
Veľký Krtíš.  Na vyšetrenie alebo odborné
konzultácie sa môžete objednať na telefón−
nom čísle 0903 052 666 každý deň od 7.30 −
13. 00 hodiny. Máme zmluvu s každou zdra−
votnou poisťovňou.

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

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 − FEBRUÁR

Dr. Max − 6, 12, 18, 24, 
Panacea − 1, 2, 7, 13, 19, 25,

Aqua viva − 8, 9, 14, 20, 26, 
Biely lev − 3, 15, 16, 21, 27, 

Čierny orol − 4, 10, 22, 23, 28, 
Belladonna − 5, 11, 17. 

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

NENECHAJTE SI UJSŤ

HONTIANSKO − IPEĽSKÉ OSVETOVÉ
STREDISKO PRIPRAVUJE

l22. 2. Folklórny ples − ples folkloristov z re−
giónu Hont − o 18.00 hod. v Hrušove

l 27.2. Filmová abeceda − Praktický kurz
pre začínajúcich filmových amatérov − o
15.30 hod. v Gymnáziu A. H. Škultétyho vo
Veľkom Krtíši

Kultúrny dom, V. Krtíš. Peter
Cmorik s kapelou pri príležitosti
vydania nového radového albu−
mu ...o Tebe. Priaznivci Petra
Cmorika sa môžu tešiť na prie−
rez štyroch albumov, zaznejú
tiež skladby, ktoré vznikli k rôz−

nym projektom... Vstupné v
predpredaji 8 EUR (10 EUR v deň

koncertu) je v Mestskom kultúrnom stredis−
ku vo V. Krtíši v pracovných dňoch od 8:00 −
15:00 hod. (č.t. 047/4831376, 4830347).

PETER CMORIK & BAND
TOUR ...o Tebe − 6. 3. 2014   o 19:00 hod.

jedinečnú výstavu 
SLOVENSKÁ CESTA 
DO MIKROKOZMU,

ktorú pripravilo Novohradské múzeum a
galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec
v čase od 6. 2. − 28. 2. 2014
Autor výstavy: RNDr. Ivan Kimák
Výstava je zameraná na aktivity
Európskeho laboratória pre časticovú fy−
ziku CERN a slovenskú účasti na výskum−
nom programe na najväčšom urýchľovači
častíc na svete − LHC. Panely informujú o
poslaní a histórii CERN−u, o komplexe u−
rýchľovačov v CERN−e, o výskumných
programoch na experimetoch ATLAS a A−
LICE, o rôznych formách spolupráce slo−
venských organizácií v rámci CERN−u od
účasti slovenských vedcov v špičkovom fy−
zikálnom výskume až po vzdelávanie a
prácu so študentmi stredných škôl.
Výstava predstaví aj originálne časti ve−
deckej aparatúry, ktoré navrhli, vyvinuli a
dodali do CERN−u slovenské pracoviská.
Súčasťou výstavy budú multimediálne
prezentácie, demonštrácie fyzikálnych ja−
vov. 
Sprievodným podujatím k výstave budú

prednášky RNDr. Mareka Bombaru,PhD.
z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v
Košiciach na tému " Fyzika na Veľkom
hadronovom urýchľovači v CERN", ktoré
sa uskutočnia v priestoroch
Novohradského múzea a galérie v Lučenci
dňa 28. 2. 2014 v popoludňajších hodinách. 

ZASMEJTE SA S POKROKOM
Manžel nie je doma a manželka si medzitým
kráti čas s pekným milencom. Zahrkocú kľ−
úče... počuť zámok.... manželka schová mi−
lenca do skrine vzopne ruky k nebu a prosí. 
− Ó bože, urob so mnou čo chceš, len nech
nás prosím neobjaví môj muž. Je strašne ži−
arlivý a určite by zabil nielen mňa, ale aj
môjho milenca. 
Na to sa otvoria nebesia a odtiaľ sa ozve. 
− Dobre, bude ako chceš, ale za tri roky ťa
povolám k sebe... utopíš sa. 
− Dobre, dobre, len nech ho prosím teraz ne−
nájde. 
Všetko prebehne úplne hladko. Tri roky sa
žena nekúpe, iba sprchuje. Nechodí do pla−
várne, vode sa zďaleka vyhýba. Tri roky u−
behnú. Ubehnú štyri, päť. Na svoj sľub aj za−
budla. Po piatich rokoch si kúpi zájazd na
okružnú plavbu okolo sveta. Na lodi je ve−
ľká zábava, samé ženy, keď zrazu v tom sa
začne výletná loď potápať. Žena si spome−
nie na svoj sľub. Pokľakne, zopne ruky k ne−
besiam a volá: 
− Ó bože, teraz, teraz ma chceš povolať k se−
be? Pozri koľko nevinných žien teraz umrie
spolu so mnou. 
Nebesá sa opäť otvoria a odtiaľ sa ozve: 
− Päť rokov. Päť rokov mi trvalo, kým som
vás, všetky nevernice, dostal na túto loď.

Srdečne vás pozývame 
na divadelné predstavenie 

LÁÁÁSKA 
− BLÁZNIVÚ KOMÉDIU

S HVIEZDNYM OBSADENÍM

20. 3. 2014 o 18:00 hod.
V KULTÚRNOM DOME VO

VEĽKOM KRTÍŠI
Obsadenie: Lucia Lapišáková/Lenka
Barilíková, Marek Majeský, Martin

Mňahončák
Vstupné v predpredaji 8 eur 
(10 eur v deň predstavenia) 

je v Mestskom kultúrnom stredisku 
vo Veľkom Krtíši v pracovných dňoch

od 8:00 − 15:00 hod. 
( č.t. 047/4831376, 4830347 ).
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Podvod
Jeden majster dlhé roky pracoval vo

veľkom stavebnom podniku. Raz dostal
príkaz postaviť ukážkovú vilu podľa
svojej chuti. Mohol si vybrať miesto,
ktoré sa mu najviac páčilo, a nehľadi−
eť na výdavky.

Hneď sa dal do práce, ale podľahol
pokušeniu využiť slepú dôveru. Použil
podradný materiál, zamestnal neodbor−
níkov za nízku mzdu a takto ušetrené
peniaze strkal do vlastného vrecka.
Keď bola stavba hotová, pri malej sláv−
nosti odovzdal majster riaditeľovi kľúč
od vily.

Riaditeľ mu ho s úsmevom vrátil, sti−
sol mu ruku a povedal: "Túto vilu prij−
mite ako dar na znak úcty a vďačnosti
za vašu dlhoročnú prácu."
Dni, ktoré prežívaš, sú tehlami tvojho

budúceho domu... 

MINIPRÍBEH NA ZAMYSLENIE

SUDOKU
Cieľom hry je Sudoku je doplniť čísla od 1
po 9 do čiastočne predvyplnenej mriežky
tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a pod−
štvorci nachádzalo každé číslo práve raz.

Nie je múdry ten, čo všetko vie, ale
ten, kto vie, kde hľadať to, čo nevie.

(Anonym)

VIETE, ŽE... ?
..v našom okrese je spolu šesť

turistických trás, ktoré
majú spolu 75 km?

TENTO TÝŽDEŇ SI PRIPOMÍNAME
Svetové, medzinárodné a významné dni 

20. 2.  Svetový deň sociálnej spravodlivosti,
21.2. Medzinárodný deň turistických

sprievodcov, Medzinárodný
deň materského jazyka (UNESCO),
22.2. Medzinárodný deň skautiek

Európsky deň obetí zločinu

MYŠLIENKA NA TENTO TÝŽDEŇ

Pozemné stavby, š.p. Banská Bystrica, závod Lučenec, Hospodárske stredisko 2
Veľký Krtíš, toto bol oficiálny názov stavebného podniku, ktorého pracovníci vy−
budovali prevažnú väčšinu bytov a stavieb v okresnom meste Veľký Krtíš.
Veríme, že si stavbári, ktorí vystavali mesto Veľký Krtíš zaslúžia, aby sme si ich
pripomenuli aj v našom jubilujúcom týždenníku. Z bohatého fotoarchívu býva−
lého a dlhoročného vedúceho práve spomínaného hospodárskeho strediska,
Jána Balgu, budeme postupne uverejňovať postupne niekoľko dobových foto−
grafií a vy budete mať za úlohu 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! 

Zľava: Ján Balga, HS 2 Veľký Krtíš, majstri: Pavel Filip,Zľava: Ján Balga, HS 2 Veľký Krtíš, majstri: Pavel Filip,
Ferdinand Pál, administratívna pracovníčka Edita Jašková,Ferdinand Pál, administratívna pracovníčka Edita Jašková,
Ján Karaba (?), ........ Goldberger, v podrepe majstri SamuelJán Karaba (?), ........ Goldberger, v podrepe majstri Samuel
Goda (†), Štefan Šimun, Pavel Oravec (†), stavbyvedúci −Goda (†), Štefan Šimun, Pavel Oravec (†), stavbyvedúci −
Jozef Kukučka a Ľudovít Škerlecz.  Spoznali ste sa? NapíšteJozef Kukučka a Ľudovít Škerlecz.  Spoznali ste sa? Napíšte
nám, ako žijete a ako si spomínate na roky strávené na stavnám, ako žijete a ako si spomínate na roky strávené na stav−−
bách. Píšte nám na adresu: hornacekova.pokrok@stonline.sk.  bách. Píšte nám na adresu: hornacekova.pokrok@stonline.sk.  

Z redakčného fotoarchívu 
40 ročného POKROKu
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Hospodárenie a pracovanie
s financiami síce patrí med−
zi vaše silnejšie stránky, ale
pre tieto dni sa vám to s vy−
sokou pravdepodobnosťou
môže vymknúť z rúk. Práve
preto každú transakciu a po−

hyb peňazí si je potrebné  poriadne premys−
lieť a zvážiť, nekonajte prchko a už vôbec
nie ľahkovážne. Peniaze, ktoré pustíte alebo
investujete, či požičiate bez akýchkoľvek
podložení, pravdepodobne stratíte alebo as−
poň väčšiu časť z nich. Bude sa vami ľahko
manipulovať, preto radšej konajte bezrizi−
kovo. V súkromí budú na vás vyvíjané tlaky,
zaženiete ich komunikáciou.

Zaútočí na vás precitlive−
nosť, budú sa vás dotýkať
nielen vlastné citové záleži−
tosti, ale aj záležitosti vašich
priateľov. Namiesto vypla−
kávania sa od vás očakáva,
že ich podporíte, usmerníte
a poradíte im. Precitlivenosť
sa vám podarí skrotiť hneď v prvej polovici
týždňa. Počas tej druhej časti sa nebojte po−
vedať svoj názor a to v každom smere, prá−
ve táto „opovážlivosť“ otvorene o všetkom
hovoriť (v súkromí aj v práci) vás posunie
bližšie k cieľom, ku ktorým smerujete.
Menšie problémy technického charakteru
sa vyskytnú v súvislosti s vaším bývaním. Vo
všetkom vás podporí vaša hlboká viera a
presvedčenie. 

Pozeráte sa na svet z veľkej
výšky, odkiaľ sa vám zdá
priam čarovný, avšak vy sa−
mi viete, že keď naň hľadíte
z výšky vašich očí, musíte če−
liť každodenným, aj tým ne−
príjemnejším záležitostiam.
Bocian je symbolom nových

začiatkov a zmien, preto by ste sa mali cho−
piť predstavy, že všetko práve od týchto dní
bude ukážkovo „klapať“ k vášmu prospe−
chu, vďaka tomu, že sa o to sami pričiníte.
Všeobecne máte z univerza dopriatu plod−
nosť a zdar, podarí sa vám vyriešiť veľa ve−
cí, ktoré vás škrú, len sa treba do toho pus−
tiť. Vhodné obdobie na plánované rodičov−
stvo. 

Vaša výrečnosť bude v
tomto období priam ohu−
rujúca, vybavíte a zariadi−
te množstvo vecí a to aj ta−
kých, ktoré sa zdali byť ne−
možnými. Mali by ste obno−
viť všetky väzby, ktoré do
dnešných dní stroskotali
na prerušení komuniká−
cie. Sila argumentov, ktorými budete dispo−
novať, vám pomôže hlavne v pracovných
sférach, aj v srdcových záležitostiach.
Jediné, čo by ste mali mať pod kontrolou, je
„ješitnosť“, tá by vám viacero vecí pokazila.
Nebuďte zaskočení správou, ktorá k vám
dorazí nečakane a zďaleka. „Pandorinu
skrinku“, ukrývajúcu vaše tajomstvá, pone−
chajte v tomto období zatvorenú. 

Stále platí horoskop z pred−
chádzajúceho týždňa, ale v
tomto sa obohatí o konkrét−
nejšiu záležitosť. Hádka, vý−
mena názorov a nedorozu−
menie, ktoré sa podpísalo
pod to, že ste zo svojho živo−
ta vyškrtli jedného človeka,

vás po tieto dni dostihne. Bude vám chýbať
viac, než ste predpokladali, preto sa pokús−
te toto vaše rozhodnutie prehodnotiť a mi−
nimálne dovoľte druhej strane, aby sa vy−
jadrila, teraz ste už schopní počúvať.
Tvrdohlavosť útočiaca na vaše vnútro a ja−
zyk, vám skomplikujú viacero situácií…
Zamyslite sa, či sa pustíte do študovania (je
jedno, akú formu si vyberiete).

Predchádzajúce týždne ste o−
slnili a teraz chcete pohasn−
úť. No v žiadnom prípade to
nedopusťte, skúste prelomiť
ten pocit strachu, smútku a
„depresie“, inak do toho
spadnete celí. Vnútorne si
poriadne zabojujete a môže
to byť aj bolestivé, ale pre−
lomte to obdobie smútku s obdobím, kde sa
budete usmievať a oslňovať. Nezalezte späť
do bezpečia zásteny, ktorú ste si umelo vy−
budovali. Aj keď je pravda, že vás potrápia
partnerské vzťahy, to avšak neznamená, že
sa máte vzdávať a opúšťať, či ľutovať.
Pomôže vám dynamickosť a „detskosť“, kto−
rá vo vás prespáva a teraz si ju môžete do−
voliť zobudiť. 

Jazdec na koni, ktorý prifr−
čí s dôležitou správou v ru−
ke, príde zo strany, z ktorej
ho vôbec nebudete čakať,
preto buďte v strehu, dajte
z očí dolu klapky a poze−
rajte sa na všetky strany o−
kolo seba. To, čo ukrýva o−
bálka so správou, ktorá
smeruje k vám, ešte nie je

stanovené, jej obsah sa na základe vášho
konania, postojov a správania, prepisuje do
okamihu, kým skončí vo vašich rukách.
Jednoduchšie povedané – konečný verdikt
si tvoríte vy sami, nie je striktne stanovený,
presne tak, ako si sami vytvárate svoj život
a jeho situácie. Na nič nikdy nie je neskoro.
Píšte si svoj život minimálne po tieto dni
tak, ako vám to najlepšie vyhovuje.

Zasa ste v štádiu, kde chce−
te všetko a všetkých meniť.
Fajn, bude to možné, ale
len v prípade, keď si koneč−
ne priznáte, že treba začať
od seba. Neviňte iných za
svoje osobné neúspechy.
Začnite sa mať radi, prijí−
mať sa takých, akí ste, aj s
nedostatkami, ktoré máme všetci. Nebuďte
na seba takí kritickí a verte svojmu kona−
niu. Pustite z rúk staré zvyklosti, ktoré vás
brzdili a vpustite do života nové veci.
Nestojte v živote ako soľný stĺp, zatancujte
si, hýbte sa, žite. Okrem toho si dajte pozor,
aby tento týždeň na vás nespadla váha po−
vinností, riešte ich postupne.

Po tieto dni v týždni sa za−
merajte na pozitívne život−
né hodnoty a danosti.
Strážte si všetko a všetkých,
na čom vám záleží a čo vo
svojom živote potrebujete
mať. Riešenie žabomyších
vojen, ako aj opantanie po−

citom dominantnosti, vám zaberie veľa ča−
su a pohltí veľa energie, práve preto by ste
si mali čas prerozdeliť vhodnejšie a väčšiu
časť z neho venovať oddychu, relaxu. Ak po−
cítite nedostatok energie, po tieto dni ju zís−
kate z univerza, stačí sa len trošku sústre−
diť. Zdravie – riešenie už existujúcich zdra−
votných problémov, zhoršenie.

Trúfalosť je presne to, čo si
po tieto dni môžete dovo−
liť, ale iba v prípade, že to
bude pre prospech veci a v
korešpondencii s dobrom.
Karta so symbolom kľúča
vám hovorí, že síce vlast−
níte univerzálny kľúč, kto−
rý vám otvorí všetky dvere,
ale háčik je v tom, že každé dvere sa otvá−
rajú iným spôsobom. Spoliehajte sa na svo−
ju intuíciu, priateľov a rodinu, ktorí sú, ako
inak, než kľúčové osobnosti vo vašom živote.
Po tieto dni nerobte unáhlené zmeny, práve
naopak, nevykoľajte sa zo zabehnutých a
pre vás dôverných a známych koľají.

Je čas, aby ste do svojho ži−
vota pustili nový vietor, či
už vo forme nového človeka
alebo samotných zmien,
ktoré uskutočníte. Vietor
vám síce všetko upratané a
nalinajkované rozhádže,
ale pre vás to bude vítaná

a priam nutná zmena. Rozhádzané budú aj
vaše city, myšlienky, postoje, priority, dá sa
povedať, že úplne všetko, ale to vôbec neva−
dí, pretože sa budete cítiť skvelo, pri plnej si−
le a chuti žiť. Ako inak – môžete si dovoliť aj
trošku detskej naivity a hravosti, tie dopad
sily spomínaných zmien trošku zmiernia a
o to skôr si ich do života vpustíte bez stra−
chu. 

Zamávajte so strnulosťou
a vážnosťou, ktorou pôso−
bíte na spoločnosť okolo
vás. Pre ľudí máte paraly−
zujúci efekt, nemôžu byť vo
vašej spoločnosti sami se−
bou a potom sa čudujete,
čo sa s vašimi známymi de−
je. Uvoľnite sa a strojenosť,
či dôležitosť si nechajte do práce alebo tam,
kde je to nevyhnutné, ale v spoločnosti pria−
teľov sa úplne odreagujte. Keď začnete robiť
milé prekvapenia (nehovoríme len o mate−
riálnych darčekoch) pre všetkých, na kto−
rých vám záleží, môžete očakávať, že na o−
plátku budú prekvapenia prichádzať aj k
vám. Čo vyžarujete vy sami, to sa vám do−
stáva späť, preto si medzi prácou a súkro−
mím namaľujte riadnu výraznú čiaru, aby
sa vám tieto sféry nezlievali do jednej.

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ



však Michalovi Šuškovi,
pretože práve vtedy bola
veľká cholera, sa nepáči−

lo dlho pobudnúť v službe, ale
po štyroch − piatich dňoch sa
pekne pobral za svojou paňou;
mladá pani už potrebuje onak−
vejšieho parádneho kočiša. 
Lenže ja som pre Ilonku nena−

jal osobitného parádneho
kočiša, ale starý Kačó si musel ob−
liecť novú livrej, hoci celý život
zapriahal do jarma, hnoj vyvá−
žal, nie paničky oblečené v hod−
vábe. 
Moja bývalá žena však dostala
do výbavy medzi iným jednu
chyžnú, jednu kuchárku a úpl−
ne nový čierny hintov. 
Kuchárka bola iba prisľúbená,
no koč sme doniesli hneď. 
Práve tento čierny koč bol na

príčine, že naše medové týždne
zhorkli. Ilonka sa nestarala o
nič z môjho majetku, iba o ten
kočiar. Keby bol zhorel dom,
stoh, krupobitie zničilo úrodu,
nič z toho by ju netrápilo ani za−
mak, no keď začalo pršať, moja
Ilonka zbledla, či sa koč nepo−
škodí? Čo ak  ho  nevtiahli  po−
riadne do kôlne, čo ak zateká
cez strechu a dážď z neho zmije
farbu?
Keď ráno vstala a prešla po

gazdovskom dvore, prvý pohľad
venovala koču a večer bolo jej
poslednou myšlienkou, či je
prikrytý plachtou. 

Táto záležitosť ma tak hneva−
la, že som nad kočom začal medito−
vať. Dal som mu meno "hniezdo
papagája kakadu", "Filčíkov
kožuch", "rodinné cabine noir". 
Len toto mi bolo treba! "Mimi"

(takto nežne som ju oslovoval)
pre nič na svete sa nehnevala,
mohol som nadávať na jej šaty,
otca, matku, mohol som s mie−
rou vtipkovať, vždy bola milá, u−
smievala sa, no len čo som slovo
povedal o kočiari, v minúte sa
rozplakala... a hneď sa chcela
rozviesť.
Hintov ma stále viac zlostil, až

som znenávidel túto bezduchú
vec.

Za štyri šestáky som najal
chlapca nášho bíreša, aby raz v
noci odlúpil z dverí kočiara erb
Mimikinej rodiny. 
Na druhý deň dva ošklivé fľaky
svedčili o nočnom pustošení, ja
sám som strúhal najviac roz−
horčenú tvár pre nešťastie, kto−
ré postihlo chudinku Mimi.  
Inokedy Kačó musel splniť môj
príkaz a v noci potajme natrieť
túto obľúbenú vec nabielo. 
Ráno sa strhol plač a nárek.

Strakatý hintov vypadal ako
stará, ošumelá, vartášska koli−
ba. Okamžite ho bolo treba po−
slať prelakovať do Vácu. 

Kým kočiar nebol do−
ma, Ilonka sa večne znepokojo−
vala, či sa s ním niečo nestane
cestou, či sa nedoláme os, či sa

nepoškodia sedadlá?
Do týchto nepokojných dní pri−

šiel list, že kuchárka dôjde v so−
botu a Ilonka sa od nej naučí
variť.
Mimika otvorila list, najprv jej

prebehol tvárou veselý úsmev,
no čoskoro sa zarmútilo jej pek−
né vysoké čelo:
− Či viete, že je to veľká pohro−
ma?
− Nechápem, prečo? Aspoň sa ne−
stanú také hlúposti ako doteraz,
veď minule ste vy dve s kuchár−
kou kamencom posolili poliev−
ku.
− Dobre no, ale čo urobíme s te−
rajšou kuchárkou?
− Jednoducho ju pošleme preč.
− Tak veru, no kto ju pošle preč,
kto sa odváži povedať jej to? Ja
naozaj nie. Radšej umriem, ale
na toto nemám smelosť.
− Však jej to aj ja môžem pove−
dať zajtra.
Lenže ani ja som k tomu nemal
dosť odvahy. Obaja sme boli de−
ti. Vedel som grobianiť s mužmi,
vyvádzať s bujarými chasníkmi,
prevalcoval som ktoréhokoľvek
človeka, no kvôli Mimike by som
mal odvahu prejsť cez oheň, cez

vodu, ale kuchárke dať výpo−
veď, nato nemám dosť síl. 
Zajtra je už piatok a v sobotu
príde nová kuchárka. Matka
milosrdenstva, z toho bude vý−
chodná otázka, ak sa tie dve
stretnú jedna na predošlom teri−
tóriu, druhá na budúcom. K to−
muto konfliktu nesmie dôjsť.
Považoval som za šťastie, že po−

obede došiel koč. Ilonka sa vzná−
šala od radosti, taký bol pekný;

využil som jej dobrú náladu, bol
som k nej mimoriadne nežný,
milý, a prosil som ju, aby sa ona
podujala poslať preč kuchárku.
Nechcela o tom ani počuť, ba vy−
smiala sa mi. 
− Nemudrujte, Miminka, lebo vy−
vediem niečo hrozné.
− Naozaj? Hu, či sa vás bojím!
− Veď uvidíme!
− Zavolal som starého Kacóa.
− Zapriahnite do koča dvoch sta−
rých sivkov spredu, k zadnej osi
priviažte silné popruhy a dva
ťažné kone priviažte dozadu!
− Áno, rozumiem, prosím poníže−
ne, − povedal starý Kačó vyva−
ľujúc oči. − Ale čo z toho bude?
− To bude, že kone roztiahnu
hintov. Pochodí tak ako husie
ostrohy: pretrhne sa v páse; siv−
kovia odbehnú so svojou polovi−
cou vpravo, ťažné zasa so svojou
vľavo.
Ilonka sa teraz už naozaj pre−
ľakla. Aj dnes vidím pred sebou
zúfalý pohľad, ktorý uprela na
mňa, keď vypočula smrteľný or−
tieľ nad kočiarom. 
Hlas mala odrazu jemný, vľúd−
ny. 

− Pozrite! Mám jeden dobrý ná−
pad. Aj vy sa zachránite, aj ja... 
− Predsa ste vy geniálna,
Mimika! Vidím to v tých mú−
drych očiach, že...
− Vás by nič nenapadlo. Čo mys−
líte, nebolo by dobre, keby som
dala zapriahnuť a zašla by som
na Mohoru pre mamičku, aby
prišla vyhodiť našu kuchárku?
Aj tak je teraz dobrá cesta pre
sane...

− Výborná myšlienka! Máte vy
viac rozumu ako Ferenc Deák. 
Miminka dala zapriahnuť. No
znovu sa strhla zvada, či budú
na koňoch zvonce, alebo nie.
− Lenže ja nedovolím drať svoje
zvonce. Ja nie, Miminka! Keď
chcete ísť, choďte; no ja svoje
zvonce nedám. 
Miminka sa zaťala. Teda dob−

re, ona nedbá − ale radšej sa so
mnou rozvedie ešte dnes, no ta−
ké čosi nespraví, aby išla bez
zvoncov.

Napokon som pripevnil na
mladé kone hrkálky a zvonce.
Miminka odišla a po jednodňo−
vej vyčerpávajúcej zimnej ceste
sa víťazoslávne vrátila so svojou
mamičkou, ktorá sa hneď pusti−
la  uplatniť štatutárium. 
− Hlúpe deti! − skríkla, keď vy−
stúpila zo saní vyštípaná mra−
zom a vyslobodila sa zo stohu
kožuchov. − Čo z vás bude, keď
sa neodvážite ani zakašľať?
Kde je tá kuchárka, hej! Nech sa
pustím do nej, ale hneď! − Hej,
Panka, Borka, zavolajte tú ob−
ludu, tú kuchárku... Ja jej uká−
žem, kde nechal tesár dieru, aj
keby bola sedemhlavým dra−
kom...
... My sme sa s Miminkou celí
prestrašení schovali do posled−
nej izby a odtiaľ sme počúvali s
tlčúcim srdcom nejasné útržky
zvukov, ktoré zachytili naše
uši... a hádali sme : čo bude te−
raz? ...
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Medové týždne

KÁLMÁN MIKSZÁTH
preklad

EVA ŠOÓŠOVÁ

Okresný − domáci poskytovateľ vysokorýchlostného
internetu cez Air Wifi a optiku 

bez skrytých poplatkov a sankcií. 
PRI OBJEDNANÍ

INTERNETU DO 31. 1. 2014, 
POSKYTUJEME INTERNET 

ZADARMO DO 1. APRÍLA 2014. 

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

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, 

SZČO ALEBO FIRMA
− PENIAZE MÁTE 

K DISPOZÍCII RÝCHO
A NA ČOKOĽVEK

Nájdete nás 
na Ul. nemocničnej  18, 

Veľký Krtíš
Inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný
finančný agent pre spoločnosť 
PROFI

CREDIT

RÝCHLA
POŽIČKA

Po pohrebe mojej matky, ktorý bol týždeň po mojej svadbe, dostal som ja v pozostalosti medzi
inými aj dvoch starých kočišov, Michala Šušku a Kačóa. Chudinka mamka v testamente vy−
hradila, že ani jedného nesmiem prepustiť, naopak: zvýšiť im plat a nech si nažívajú na mo−
jom hospodárstve dokedy sa im bude páčiť. 

A

* ku DI sa pridá inzerát : v rá
miku verzálky, pltč. ako bol
napríklad 089 

text: v rámiku:  Rýchla pôžička
pre živnostníkov. Inf. 0903 773
827 
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nPredám kompletne prerobe−
ný 3−izbový na Viničkách vo V.
Krtíši. Cena dohodou.  Inf. m
0948 397 446.               np − 026
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám veľký 2−izbový byt v
osobnom vlastníctve na
Viničkách. Cena dohodou. Inf.
m 047 43 307 92.         np − 046

n Prenajmem 3− izbo−
vý byt v Čelároch.
Cena 170 euro /mesi−
ac.  Inf. m 0949 660
359.                  np − 054
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám ornú pôdu
v Čebovciach  − 2 hek−
táre.  Cena dohodou.
Inf. m 0907 389 871. 

np − 076
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám chatu v Če−
bovciach, nachádza
sa pri vodojeme.
Cena dohodou.  Inf. m
0907 389 871. np − 077
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný
dom v Pôtri. Inf. m
0940 311 775. np − 087
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový
byt v Dudinciach. Inf.
m 0907 621 145.

np − 088
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1− izbo−
vý byt na Ľ. Štúra.
Inf. m 0907 621 145. 

np − 089
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám 4 − izbový
rodinný dom v
Sklabinej, plastové
okná, nový kotol na
ústredné kúrenie na
TP,  nový bojler, stier−
ky, podlahy, veľká zá−
hrada, rovný dvor.
Inf. m 0918 859 097. 

np − 093
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebný
pozemok v Modrom

Kameni.  Inf. m 0908 669 666.
np − 095
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 izbový byt v osob−
nom vlastníctve. Cena doho−
dou. T.č. 045/557 3218, 0908 934
377.                                 np −96
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodový rodin−
ný dom v Záhorciach č. 1, +
klenbová pivnica. Inf. m 0907
251 249.                         np − 107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodový rodin−
ný dom v Záhorciach č. 1, +
klenbová pivnica. Inf. m 0907
251 249.                           np − 107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám rodinný dom v Ľu−
boriečke − cena dohodou. Zn.
so záhradou.  Inf. m 0908 910
806.                               np − 112
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 izbový byt − zre−
konštruovaný, so zariadením
a garážou na Poľnej vo V.
Krtíši. Inf. m 0904 456 203. 

np − 115
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu vo Veľkom
Lome 2524 m2.  Inf. m 0911 225
813.                                np − 118
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu nezaria−
dený 1 −  byt na Venevskej vo
V. Krtíši.  Inf. m 0903 512 032.   

np − 124  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na
Lučenskej vo V. Krtíši. Inf. m
0903 857 507.                 np − 131  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový zrekonšt−
ruovaný byt vo Veľkom Krtíši −
cena dohodou.  Inf. m 0918 632
966.                               np − 133  

n Lacno predám staršiu spál−
ňu. Inf. m 0918 492 087.  np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám chodbovú zostavu.
Inf. m 0907 054 642.      np 116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám spálňu zachovalú
(lacno) Inf. m 0907 113 329.  

np 134 a

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

np − 1244

n Predám Škodu Favorit, r. v.
1989, najazdených 72.000 km,
garážovaný, v zime nejazdený
− zachovalý. Cena 480 euro +
dohoda. Inf.   m 0903 749 738.    

np − 111
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Feliciu v su−
per stave a výbave. Cena 1 000
euro + dohoda.  Inf.   m 0949
199 458.                          np − 113
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu 105 L, r. v.
1988, STK a EK. Zn. veľmi do−
brý stav.  Inf.  m 0904 457 620.   

np − 120
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 5 kusov elektrónov −
obuté na letných pneumati−
kách, dezén 80% na Škodu 105,
120, 130. Cena 250 euro + do−
hoda.  Inf.  m 0905 504 895.  

np − 136

n Predám detskú výbavičku.
Inf. m 0907 113 329.     np − 134

n Predaj najlacnejšieho pali−
vového dreva. Inf. m 0915 867
594.                                np − 307
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo (po−
pílené na klátiky) s dovozom.
Minimálny odber 2 pm. Cena
za 1 m od 37 eur. Inf. m 0917
698 979.                           np − 102

l NEHNUTEĽNOSTI

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

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

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

122−13

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

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

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

l STAVEBNÝ MATERIÁL

l AUTO − MOTO

n TATRANSKÉ
PROFILY, 

OSB DOSKY, 
STAVEBNÉ REZIVO.

Aj s dovozom. 
Tesárske práce.

Lacno. 
m 0905 483 357.    

np − 317

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

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

np − 016

OBKLADAČIEK 
A DLAŽDÍC

nn 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 Predám staršie plastové
okná (rozm. Š 94 cm x  V 184
cm) 3 kusy + žalúzie. Cena 20
euro za kus. Inf. m 0915 816
643.                            np − 486

l OBLEČENIE, KOČÍKY,
POSTIEĽKY

nPredám Škodu Fabia Combi
1,4MPI v dobrom stave. Nové
rozvody, olej, baterka. Cena
2100 eur. Kontakt: 0904 354 594.   

np − 100b 

l PREDAJ DREVA A UHLIA
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nPredám cirkulárku s košom,
bez motora. Inf. m 0908 938
505.                               np − 091
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám drevené pelety a
brikety − lacno. Inf. m 0903 857
507.                               np − 132
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem palivové drevo.
Inf. m 0905 127 469.     np − 135

nKúpim použitý odstopkovač
hrozna. Inf. m 0905 649 029.   

np − 121  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám červené víno − do−
hodou.  Inf. m 0905 924 787.   

np − 122  

n Predám vietnamské prasce
od 20 eur za kus + ovce − lacno.
Inf. m 0905 483 357.      np − 316
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n PREDÁM BIELEHO
BEZROHÉHO BARANA VÁHA
100 kg. CENA 85 eur, Litava
0908 206 113.                 np − 092
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ošípanú 160 kg, 1,90
eur/kg. Inf. m 0915 500 837. 

np − 100
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú, 200 kg.
Cena dohodou.  Inf. m 047 48
81 106.                         np − 117

l Hľadám prácu ako opatro−
vateľka starších ľudí alebo de−
tí v okolí V. Krtíša. Inf. m 0949
397 593.                           np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatro−
vateľka alebo pomocná sila,
resp. opatrím malé deti. Inf. m
0944 344 044.                 np 350

l Opatrím deti alebo dôchod−
cov − mám certifikát a prax.
Inf. 0905 100 835.               np 70
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár.
Inf. 0905 191 860.              np 71
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Potrebujete prešiť zips do
koženej bundy alebo iných ve−
cí? Vykonávam opravy dám−
skych a pánskych odevov a
rôznych bytových doplnkov −
záclon, poťahov a pod.  Inf.
0911 152 658.                    np 73
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam všetky murár−
ske a maliarske práce. Inf. m
0908 627 952.                np − 083

n Hľadám prácu ako murár −
ovládam všetky murárske a
maliarske práce (obklady,
dlažby, plávajúce podlahy).
Inf. m 0907 229 634.   np − 123  

n Výhodné úvery, pôžičky, le−
asing. Inf.m 0902 846 552. 

np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim registračnú poklad−
ňu. Inf. m 0907 399 341.

np − 090
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám niekoho, kto by mi
prečalúnil kreslo. Inf. m 0902
302 102.                          np − 094

n Výhodné úvery, pôžičky, lí−
zing. Inf. m 0902 846 552. 

np − 097
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám súrne súkromnú o−
sobu, ktorá by mi vedela poži−
čať 13 000 eur s maximálne 200
eurovými mesačnými splátka−
mi. Inf. Adresa v redackii. 

np − 102
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Doučím slovenský a ruský
jazyk. Pripravím na monitor a
prijímacie skúšky. Inf.m 0907
177 854.                         np − 103

nKúpim použitý odstopkovač
hrozna. Inf. m 0905 649 029.  

np −  109
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Stratil sa jazvečík hrubo−
srstý (farba "diviak") z Novej
Vsi − Hornej ulice. Nášmu o−
semročnému Šimonkovi veľmi
chýba, lebo ho mal veľmi rád a
je mu za ním smutno.  Inf. m
0903 629 621.                np −  119
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Výhodné úvery, nízky úrok.
Inf. m 0908 730 333. np −129−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Tepovanie. Inf. m 0949 792
112.                               np − 130
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na výro−
bu tašiek. Inf. m 0910 989 481.  

np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nTEPOVANIE. Inf. m0915 104
289.                                 np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam zváračské a zá−
močnícke práce všetkého dru−
hu. Mám dlhoročnú prax. Inf.
m 0907 128 272.              np − 16

n Skromný, tichý 32 − ročný
ZŤP si touto cestou hľadá pri−
ateľku. Len SMS. Inf. m 0904
145 292.                         np − 078

n Na Sklabinskom rybníku sa
našiel biely psík menšieho
vzrastu − veľmi milý a prítul−
ný.  Inf. m 0907 824 711.  

np − 128 

l Servis vykurovacej 
techniky. Plynové kotly, 
elektrické kotly a drevo

splyňujúce ATMOS, 
servisné prehliadky, opravy. 

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

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

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

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

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

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

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

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

www.peniazeprevas.sk 
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

n PREDÁM KONZUMNÉ
ZEMIAKY AJ S DOVOZOM.

INF. M 0905 497 133.
np − 433

l BURZA PRÁCE

Naučte sa rýchlo 
a profesionálne upravit

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

l STRATY A NÁLEZY

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

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

n Reštaurácia ADUB Veľký
Krtíš  prijme čašníka, ser−
vírku. Inf. v prevádzke. 

np − 114

l NOČNÝ KLUB V CZ vo
VESELÍ NAD MORAVOU
prijme sympatické dievčatá.
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná
doba i dohodou. Zdarma za−
bezpečené ubytovanie hote−
lového typu. Serióznosť a
diskrétnosť samozrejmos−
ťou. Prídite sa presvedčiť a
nebudete ľutovať. Tel. m
0905 244 226.            np − 612 b
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Na základe  predložených mate−
riálov a odznených diskusných
príspevkov, VV ObFZ  prijíma na−
sledovné uznesenie:
3/I. BERIE  NA  VEDOMIE:
a) Udelené ČK na HT bez ďalšieho
riešenia DK
b) Informácie o priebehu VČS :
Bušince, Lesenice a Vinica
c) Informácie zo školenia ISSF,
ktoré podal p. Doboš a p. Černák
d) Prípravu seminára rozhodcov
e) Informáciu o príjme od nájom−
níkov za rok 2013
f)  Informáciu o výdavkoch za re−
žijné náklady nájomníkov za rok
2013
g) Súhlas L. Doboša s podporou
prezidenta p. J. Kováčika ku kan−
didatúre na funkciu prezidenta
SFZ  na ďalšie volebné obdobie.
h) Súhlas  Kuchárskeho  s podpo−
rou prezidenta  J. Kováčika ku
kandidatúre na funkciu preziden−
ta SFZ  na ďalšie volebné obdobie.

3/II. SCHVAĽUJE:
a) Program zasadnutia VV ObFZ
b) Za overovateľa zápisnice
Ladislava Doboša
c) Vyúčtovanie HT, ktorý sa konal
25.1.2014
d) Správu o hospodárení ObFZ od
22.11.2013 do 31.12.2013
e) Správu o hospodárení ObFZ od
1.1.2014 do 20.1.2014
f)  Správu RK ObFZ za obdobie od
22.11.2013 do 20.1.2014
g) Náhradníkov delegátov konfe−
rencie SsFZ J. Pavlíka namiesto
sekretára J. Černáka a dvoch ná−
hradníkov, G. Zsigmonda a J.
Mišta.
h) Novú emailovú adresu ObFZ
obfzvk@obfzvk.sk 

 3/III. UKLADÁ:
a) Predsedovi HK  a sekretárovi,
zabezpečiť novú emailovú adresu

ObFZ.   T: do 15.03.2014     Z: pred−
seda HK J. Filip, sekretár J. Čer−
nák
b) Sekretárovi, emailom zaslať FK,
ktoré sa zúčastnili HT o Pohár
predsedu ObFZ, aby sa písomne
vyjadrili k samotnej úrovni uve−
deného TH.  T: do 28.2.2014    Z: se−
kretár  J. Černák
c) Predsedovi OK ObFZ, vypraco−
vať štatút OK ObFZ V. Krtíš
T: do 28.2.2014  Z: predseda OK L.
Hlinica
d) Sekretárovi, nahlásiť na SsFZ
náhradníkov delegátov na konfe−
renciu SsFZ. T: do 28.2.2014  Z: se−
kretár J. Černák
e) Sekretárovi, zrušiť pevnú tele−
fónnu linku a zrušiť kartu Slovak
Telekom.
T: do 31.3.2014  Z: sekretár J. Čer−
nák
f)  Sekretárovi, zabezpečiť od
Procompu cenovú ponuku na pri−
pojenie na internet a zmluvu
T: do 28.2.2014  Z: sekretár J. Čer−
nák. 
g) Predsedovi HK, zabezpečiť ce−
novú ponuku na pripojenie inter−
netu aj od  iných dodávateľov. T:
do 28.2.2014  Z: predseda HK J.
Filip. Overovateľ zápisnice:
Ladislav Doboš

SPRÁVY ZO SEKRETARIÁTU:
S/1.

Upozornenie pre všetky FK, od
jarnej časti súťažného ročníka
2013/2014 musí mať každý  hráč
(dospelý, dorast a žiak)
PLASTOVÝ PREUKAZ. Hráč, kto−
rý nebude mať PLASTOVÝ PREU−
KAZ resp. nepodal žiadosť o vyda−
nie PLASTOVÉHO PREUKAZU,
rozhodca hráča nepripustí ku hre.

S/2.
Oznam všetkým hráčom, funkcio−
nárom a činovníkom vo futbalo−

vom hnutí, že dňom 1.1.2014 nado−
budol účinnosť nový Disciplinárny
poriadok SFZ. (Odkaz na stiahnutie:
WWW.obfzvk.sk – Dokumenty –
Normy SFZ – Disciplinárny poria−
dok SFZ).

S/3.
Oznam pre všetky FK, povinné vy−
pisovanie elektronického zápisu o
stretnutí platí od jarnej časti sú−
ťažného ročníka 2013/2014 aj pre
dorast a žiakov. 
S/4.
ObFZ V. Krtíš usporiada I. ročník
futbalový turnaj žiakov o Pohár
podpredsedu ObFZ Veľký Krtíš.
FK, ktoré majú záujem zúčastniť
sa turnaja žiakov, aby súpisku (zá−
väznú prihlášku) zaslali na sekre−
tariát ObFZ V. Krtíš do 25.02.2014.
Spoluorganizátor: TJ Prameň
Dolná Strehová.  
Štart hráčov: kategória žiakov.  
Štartovné: 10,00 eur.  
Podmienka štartu: súpiska druž−
stva a zaplatené štartovné.
Termín konania turnaja:
08.03.2014. Začiatok turnaja: o 9:00
hod. Miesto konania turnaja:  na
dvoch multifunkčných ihriskách
v Dolnej Strehovej.
Strava: každé družstvo bude mať
zabezpečenú stravu a očerstvenie
pre 10 hráčov + 2 výprava druž−
stva na náklady organizátora tur−
naja.  Rozhodcovia: zabezpečí
ObFZ V. Krtíš.
Výstroj hráčov: zabezpečí zúčast−

nené družstvo, 2 sady dresov od−
lišnej farby, obuv, len tenisky ale−
bo turfy.

Počet hráčov: 4 hráči + brankár.
Hrací čas: 1x15 min.

Striedanie: v prerušenej i v nepre−
rušenej hre.  Zdravotné zabezpe−
čenie: usporiadateľ.
Ceny: družstvá umiestnené na 1.,

2., a 3. mieste obdržia poháre, bu−
de ocenený aj najlepší hráč, naj−
lepší strelec a najlepší brankár.
Každý zúčastnený hráč dostane
zadarmo tombolový lístok, ktorý
bude zlosovateľný v tombole po
skončení turnaja.
V prípade Vášho záujmu o bližšie

informácie kontaktujte podpred−
sedu ObFZ p. B. Krupčiakovú na
tel.  čísle 0903−822837.
S/5.
KR   oznamuje, že seminár R a DZ

ObFZ V. Krtíš sa uskutoční v je−
dálni  Baníckej slobodárne, ulica
Nemocničná, Veľký Krtíš dňa,
15.3.2014, prezentácia  od 8:30 h.
do 8:45 h. Žiadame R a DZ, aby si
svoje pracovné a súkromné  po−
vinnosti zabezpečili tak, aby sa se−
minára mohli zúčastniť.
S/6.

TMK ObFZ Lučenec organizuje
školenie trénerov licencie „C“. Na
uvedené školenie trénerov sa
môžu prihlásiť aj záujemcovia z
ObFZ Veľký Krtíš. Predpokladaný
začiatok školenia je 2. polovica
februára 2014. Predpokladaný po−
platok je 65,00 eur, podľa počtu
prihlásených frekventantov. Kto
má záujem získať trénerskú licen−
ciu „C“, nech sa prihlási na sekre−
tariát ObFZ Lučenec, č. tel. 0905−
562201, alebo na sekretariát ObFZ
V. Krtíš č. tel. 0905−517014.
S/7.

ObFZ Veľký Krtíš − Spravodaj č. 33
U Z N E S E N I E zo zasadnutia VV ObFZ  Veľký Krtíš 

Výsledky 16. kolo: 
l Ipeľ Balog nad Ipľom −
Fiľakovo  12 : 6;
l Jednota Malinec − STK
Lučenec−Kalinovo E   16 : 2;  
l STK Lučenec−Kalinovo F −
STK Lučenec−Kalinovo C   4 : 14;
l TJ Malá Čalomija − ŠKST V.
Krtíš − odložené;  
l Victoria Želovce − voľno

Želovce zabojovali 
Hráči Viktorie Želovce B, ktorí

začali dohrávať odložené zápa−
sy sa v odvete s V. Krtíšom   vy−
tiahli a uhrali remízu. Svoju
kvalitu potvrdili hráči Dolinky,
ktorí si aj v odvete poradili so
Sečiankami. 

Výsledky: 
l Viktoria Želovce − ŠKST V.

Krtíš B − 9 : 9; body Želoviec:
Kalmár , M. Rég, P. Rég po 2/2,
Račák 1/3; štvorhry Klamár,
Račák 1/0, M. Rég, P. Rég 1/0; bo−
dy ŠKST − Straka 4/0, Rechtorík,
Gašparovič po 2/0, Máč 1/1, Mika
0/2, štvorhry − Gašparovič,
Straka 0/1, Mika, Máč 0/1, 
l Inter Dolinka − TJ Sečianky

12 : 6; body Dolinky : A. Rados
4/0, Papp 3/1, F. Dobos 2/2, Nagy
0/4, štvorhry − Papp, Nagy 1/0,
Rados, Dobos 1/0; Sečianky:
Gergely a Barienčík po 2/2,
Bodzár a Celeng po 1/3m štvor−
hry Bodzár, Celeng 0/1,
Barienčík, Gergely 0/1. 
lM. Kameň − voľno

Baločania si poradili s Fiľakovom
Počas ulynulého víkendu sa z našich mužstiev v 4. lige oblasti R.

Sobota, Lučenec a V. Krtíš predstavilo iba mužstvo Balogu nad
Ipľom, ktoré si s prehľadom poradilo s Fiľakovom. M. Čalomija eš−
te stále svoje zápasy odkladá a nehrali ani s V. Krtíšom. Želovce ma−
li voľno. 

− PETER GAŠPAROVIČ−

1. február 2014 v B. Ďarmotách 
na umelej tráve:

Rimóci SE (I.trieda župa )/ 
− OFK Olováry (5.liga)

1:1(1:0) 
Gól za Olováry: Botos

9. február, ihrisko Malé Zlievce 
OLOVÁRY  − ČEBOVCE 4:1
Góly za Olováry: Skabella 2

(P), Gluch, Žingor.

10. február: 
ČEBOVCE − SZÉCSENY 6:4 

Góly: Čepo 4x, Bendík 1 
a vlastný

Z futbalovej
prípravy 

Jarná časť futbalovejJarná časť futbalovej
sezóny začne pre krajsezóny začne pre kraj−−
ské družstvá 23. 3.ské družstvá 23. 3.
2014, prvé majstrovské2014, prvé majstrovské
zápasy okresných súžzápasy okresných súž−−
ťaží sú naplánované ažťaží sú naplánované až
na 6. apríla 2014.na 6. apríla 2014.

Zhodnotenie HT o Pohár predsedu ObFZ V. Krtíš zo dňa  25.1.2014.  VV
ObFZ na svojom zasadnutí dňa 31.1.2014 okrem iného,  hodnotil celkový
priebeh a vystúpenie zúčastnených družstiev. Touto cestou dávame pri−
estor  aj vám, zástupcom klubov, aby ste sa mohli vyjadriť vlastnými slo−
vami a poznatkami z uvedeného turnaja, na emailovú adresu:
obfzvk@obfzvk.sk  do 25.2.2014. VV ObFZ  už vopred ďakuje za váš názor.   

− GABRIEL BACSA, predseda ObFZ −
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O dva týždne štartuje nová pretekárska sezóna
motoristického podujatia POKROK CUP 2014

IV. ROČNÍK SERIÁLU AUTOMOBILOVÝCH PRETEKOV POKROK CUP 2014
Začiatok sezóny je naplánovaný na 2. marca. V jeho úvode bude vyhodnotenie uply−

nulej sezóny. Prví traja pretekári z každej kategórii a prví traja v absolútnom poradí
dostanú pamätné diplomy od redakcie POKROK. V novej sezóne POKROK CUP 2014
sa bude jazdiť o Putovný pohár  venovaný Majstrom športu − automobilovou legendou
Júliusom Bystrianskym. Pohár s menami každoročných absolútnych víťazov zanechá
historický odkaz o týchto automobilových pretekoch. Hodnotená bude aj súťaž tímov.
Kalendár podujatí : 2.3.    SKLABINÁ, letisko, organizátor Lovaš Racing Team Želovce,
23.3.  VEĽKÉ ZLIEVCE, Rally Park, organizátor ŠK V.Zlievce, 12.4.  OPAVA, Rally trať,
organizátor MK M.Kameň, 11.5.  SKLABINÁ, org. Lovaš Racing Team Želovce, 31.5.  O−
PAVA, 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 ZLI−
EVCE, org. ŠK V.Zlievce.  Hodnotené a oceňované budú : − jednotlivé kategórie,  absol−
útne poradie − Putovný pohár Majstra športu Júliusa Bystrianskeho,  súťaž tímov,
Majster Sklabinej, − Majster V.Zlievec, − Majster Opavy.  Maďarský pohár pre najúspeš−
nejšieho maďarského účastníka seriálu. Neseriálové podujatia: Zrýchlenie (máj), Tibi
Treffen 5 − medzinárodný zraz Fordov (jún), 24H HRC (júl).

1. Vozidlo pretekára musí byť
vyhovujúce po technickej a bez−
pečnostnej stránke.
2. Pretekár musí byť držiteľom
vodičského preukazu. Účasť
pretekára, ktorý nemá vodičský
preukaz, posúdia organizátori.
Pretekár, ktorý nemá 18 rokov,
potrebuje súhlas od rodiča, kto−
rý musí pretekára na podujatí
sprevádzať.
3. Na pretekoch musí mať prete−
kár aj spolujazdec povinne pril−
bu, bezpečnostný pás a zatvore−
né okná, jazdec musí mať aj ru−
kavice.
4. Pretekár nesmie byť pod vply−
vom alkoholu.
5. Pretekár je povinný pred a aj
po pretekoch dodržiavať pravi−
dlá cestnej premávky a nariade−
nia organizátora.

Triedy
V seriáli automobilových prete−
kov POKROK CUP 2014 budú

bodované a oceňované  tieto
triedy:
− triedy so sériovými pneumati−
kami :
A1 − do 1150 ccm, A2 − od 1151 do
1400 ccm, A3 − od 1401 do 1600
ccm, A4 − od 1601 do 2000 ccm,
A5 − nad 2000 ccm
AL − Lada, AŠ − Škoda, zadný ná−
hon, AŽ − ženy.
− trieda MASTER s pneumati−

kami slick a semislick
Absolútne poradie − víťaz získa

putovný pohár Júliusa
Bystrianskeho.

Pokiaľ nie je stanovené inak, v
triedach AL,AŠ a AŽ môže byť
obsah motora rôzny. Pokiaľ nie
je stanovené inak, v prípade po−
ruchy auta môžu organizátori
umožniť dokončenie pretekov s
náhradným autom, ktoré zod−
povedá danej triede.

Protesty je možné podávať
priebežne a riešené budú po vy−
vesení výsledkov.

Jazdy
Každé seriálové preteky budú

mať minimálne 3 jazdy, z kto−
rých 2 najlepšie budú hodnote−
né. Pri väčšom počte jázd ako 3,
organizátor stanoví počet jázd,
ktoré budú hodnotené. Presné
informácie o priebehu každých
pretekov podá organizátor pred
pretekmi v rozprave.
Pri neregulárnom prejazde vy−

značeného retardéra, ako aj pri
nezastavení jazdca v cieli je 5
trestných sekúnd.

Registrácia
Seriál POKROK CUP 2014  je o−

tvorený pre všetkých preteká−
rov. Každý pretekár, ktorý sa
zúčastní pretekov , bude započí−
taný do seriálu. Pretekári sa
môžu na preteky zaregistrovať
dopredu, alebo priamo na pre−
tekoch. Pretekári sa môžu zare−
gistrovať súčasne do triedy so
sériovými pneumatikami a aj
do triedy MASTER s tým, že za−
platia štartovné dvakrát.

Štartovné
Štartovné na každé seriálové
podujatie je 10 EUR.

Bodovanie jednotlivcov
V každej triede je bodovaných  8
umiestnení nasledovne:
1.miesto 10 b., 2.miesto 8 b., 3.mi−
esto 6 b., 4.miesto 5 b., 5.miesto 4
b., 6.miesto     3 b.
7.miesto   2 b., 8.miesto     1 b.
V absolútnom poradí bude bo−

dovaných prvých 10 miest bod−
mi 10,9,8,..,1.

Body sa priebežne započíta−
vajú do celkového poradia.

Súťaž tímov
V seriáli budú bodované aj tímy.
Počet jazdcov v tíme môže byť
ľubovoľný, do súťaže sa budú
započítavať výsledky len dvoch
najlepších jazdcov z tímu.

Ostatné
Prípadné problémy a sporné si−
tuácie sa budú riešiť osobitne.
Pre potreby súťaže si organizá−
tori vyhradzujú právo upraviť,
prípadne doplniť tieto pravidlá.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA PRE SERIÁL AUTOMOBILOVÝCH PRETEKOV POKROK CUP 2014
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l8. 4. 2009 8:01
Peter Budaj vychytal svoje druhé čisté konto
v tejto sezóne a celkovo siedme v kariére.
Colorado však podľahlo San Jose 0:1 po sa−
mostatných nájazdoch. 

l6. 4. 2009 7:12
Peter Budaj zastavil 20 striel Vancouveru a

pomohol Coloradu k víťazstvu 4:1. Slovenský
brankár, ktorý vychytal svoje 20. víťazstvo v
sezóne, bol vyhlásený za druhú hviezdu zá−
pasu.

l18. 3. 2009 6:50
Colorado prehralo s Minnesotou 2:3 po sa−

mostatných nájazdoch. Peter Budaj zazna−
menal 27 úspešných zákrokov. V samostat−
ných nájazdoch ho prekonali Koivu a Židlic−
ký.

l16. 3. 2009 18:36
SlovakNHL.sk vyhlásil Petra Budaja za naj−

lepšieho slovenského hokejistu uplynulého
týždňa. Rodák z Banskej Bystrice v priebehu
týždňa odchytal tri zápasy, v ktorých zazna−
menal 93,05% úspešnosť zákrokov, v prieme−
re inkasoval 1,64 gólu na zápas a vychytal dve
víťazstvá. 

HLAVNÉ ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY: 
SP 2004 − tretí brankár 8. tímu SR, V sezóne

1999/ 2000 v drese Toronto St. Michael Majors
najlepší brankár juniorskej OHL. Slovenská
reprezentácia: 1 zápas. Táto sezóna v NHL k
10. januáru (v Colorade): 16 zápas, gólový pri−
emer 2,80 na zápas, percentuálna úspešnosť
89,9 % 

ZAUJÍMAVOSTI: 
Od 16 rokov hrá v zámorí, bol draftovaný

Coloradom v roku 2001 ako 63. celkove. Bol
tretím brankárom na Svetovom pohári 2004.
Tesne pred týmto podujatím odchytal svoj
prvý zápas v reprezentácii SR. V NHL mal
premiéru 8. októbra 2005 v zápase Colorado −
Dallas 3:2. Stal sa prvým slovenským branká−
rom, ktorý pravidelne nastupuje v zápasoch
NHL. Pred sezónou absolvoval Peter Budaj
kemp v Colorade s vidinou, že si v tejto sezó−
ne zahrá aspoň zopár zápasov v najprestíž−
nejšej hokejovej lige sveta. Po prvej tretine
ročníka ich odchytal 12 a pomaly sa tlačí na
post jednotky tímu. Budajovi pomohli najmä
slabé výkony Švajčiara Davida Aebischera,
ktorý sa razom stal až tímovou
trojkou.Budaj, draftovaný v 2. kole roku 2001,
privádzal strelcov Wild do zúfalstva. Zuby si
naňom vylámal aj jeho krajan a ostrostrelec
divochov Marián Gáborík.

VIZITKA PETRA BUDAJA
"  Peter Budaj je slovenský hokejový brankár. 
" Narodil sa 18. septembra 1982 v Banskej Bystrici
"  Výška: 1,85 m
"  Začiatok kariéry: 2002
"  Manželka: Taylor Budaj
"  Plat: 1,4 miliónov USD (2014)
"  Súčasný tím: Montral Canadiens (#30 / Brankár)

S Petrom Budajom, ktorý má po otcovi kore−
ne v maličkej obci nášho okresu − v Sennom, sa
zvečnili (fotografia na titulke) v roku 2006 na
futbalovom turnaji v tejto obci aj MUDr. Mirko
Trojčák so synom Mirkom, ktorý v súčasnosti
hráva I. hokejovú dorasteneckú ligu vo
Francúzsku za klub  HC 74  Mont Blanc Saint
Gervains. V tomto klube vlani 16. 11. dosiahol
krásny úspech  − hetrik − v zápase proti Annecy.
Zápas skončil 7:5 v prospech Saint Gervains a z
toho 3 góly a 1 asistenciu zaznamenal náš
Mirko Trojčák!

Ktovie, možno sa práve toto meno niekedy v
budúcnosti objaví na súpiske slovenskej hoke−
jovej reprezentácie a naše želanie, mať olympi−
onika z okresu, by sa splnilo. Mirkovi držíme
palce, aby hokejovo rástol, a aby jeho kariéra
napredovala tak úžasne, ako v prípade branká−
ra Petra Budaja.
Nám už ostáva len veriť, že slovenskí hokejisti

dosiahnu na olympiáde čo najlepší výsledok
(prvý zápas s USA sa hrá práve teraz, v čase na−
šej uzávierky :−). To znamená, že vy výsledok vi−
ete, ale my nie :−(. O olympijskú hokejovú me−
dailu v Soči bojujú: Brankári: Peter Budaj
(Montreal Canadiens / NHL), Jaroslav Halák
(St.Louis Blues  /  NHL), Ján Laco (Donbass
Doneck  /  KHL). Obrancovia: Zdeno Chára
(Boston Bruins / NHL), Ľubomír Višňovský (NY
Islanders / NHL), Andrej Meszároš
(Philadelphia Flyers / NHL), Andrej Sekera
(Carolina Hurricanes / NHL), Martin Marinčin
(Edmonton Oilers / NHL), Dominik Graňák
(Dinamo Moskva / KHL), Ivan Baranka
(Avangard Omsk / KHL), Michal Sersen (Slovan
Bratislava / KHL).
Útočníci: Marián Hossa, Michal Handzuš (oba−

ja Chicago Blackhawks / NHL), Marcel Hossa
(Dinamo Riga / KHL), Marián Gáborík
(Columbus Blues Jackets / NHL), Tomáš
Kopecký (Florida Panthers / NHL), Tomáš
Jurčo, Tomáš Tatar (obaja Detroit Red Wings /
NHL), Richard Pánik (Tampa Bay Lightning /
NHL), Milan Bartovič, Peter Ölvecký, Michel
Miklík (všetci traja Slovan Bratislava / KHL),
Tomáš Surový (Dinamo Minsk / KHL), Tomáš
Záborský (Salavat Julajev Ufa / KHL), Tomáš
Marcinko (HC Košice / extraliga)
Náhradníci: Branko Radivojevič (Slovan
Bratislava / KHL)

Fotografia z roku 2013 po zápase v Trnave
proti hokejistom z Poľska. Mirko Trojčák
ešte v drese HC 05 B. Bystrica s trofejou pre
najlepšieho hráča zápasu

Peter Budaj, v dolnom rade druhý sprava, netradične vymenil brankársky hokejový výstroj za dres a kopačky na futbalovom turnaji 
v Sennom v roku 2006. Pre účastníkov tohto turnaja bolo  stretnutie s hokejovou hviezdou neuzabudnuteľným zážitkom. 

ZOH 2014 v Soči nie sú nám až také vzdialené... 

Radi by sme sa dožili 
olympionika aj z nášho okresu 

Prierez kariérou Petra Budaja
(pohľad na niekoľko vybraných zápasov)



n Kúpim 1−izbový byt − platba
v hotovosti.  Inf. m 0907 234
031.                                np − 138
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim 2−izbový byt s balkó−
nom na Ul. Venevskej,
Lučenskej, B. Němcovej vo V.
Krtíši − platba v hotovosti.  Inf.
m 0907 234 031.              np − 139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám miešačku (4 − fúri−
kovú). Cena 250 euro, resp. do−
hoda istá.  Zn. Stredné
Plachtince.  Inf. m 0905 260
023.                                 np − 140

n Predám 3 − izbový byt  na
Boženy Nemcovej vo V. Krtíši.
Cena 13.500 euro.  Inf. m 0910
408 185.                          np − 141
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 50 litrovú mraznič−
ku, 17 l  mikrovlnku a smalto−
vanú vaňu.  Inf. m 0903 287
873.                                 np − 142
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim drevo na pni alebo
lesné pozemky. Inf. m0903 568
064.                                np − 143
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nRýchla pôžička pre každého
− peniaze na ruku hneď. Inf. m
0907 824 686.                 np − 144
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Novohradskej vo V. Krtíši. Inf.
m 0907 878 186.            np − 146
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pluh a brány.   Inf.
m 0908 218 877.              np − 147
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem pokladníčku a po−
mocnú pracovnú silu − aj ku−
chára do zabehnutej prevádz−
ky.  Inf. m 0918 613 809.   

np − 148
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Príjmem dve brigádničky
na predaj zmrzliny v stánku
pri nemocnici. Nástup od
apríla. Inf. m 0915 874 257. 

np − 149
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obývačku za 100
eur − V. Krtíš. Inf. m 0918 028
912.                                 np − 150

n Predám králiky, vykúpim
králičie kože. Inf. m 0908 805
144.                                 np − 151
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám SUZUKI Vitara, 1.6
benzín, r.v. 90. Cena dohodou.
Inf. m 0908 805 144.      np − 152

n Predám gombíkovú harmo−
niku saxafón. Cena dohodou.
Inf. m 0907 857 581.      np − 155
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám príves za osobné au−
to, 240x115 do 600 kg.  Cena 400
eur. Inf. m0907 857 581. np − 156

nPredám stroj na  zatváranie
plechoviek za 125 eur.  Inf. m
0907 857 581.                 np − 157
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 30 kg PB fľašu za 20
eur. Inf. m 0907 857 581. 

np − 158

n Kúpim auto − bez dokladov.
Inf. 0918 286 644.         np − 162
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l PO UZÁVIERKE
nPredám kombinovanú chlad−
ničku s mrazničkou (190 eur),
rozkladací gauč (150 eur) a pí−
sací stolík (40 eur). Inf. 0904 26
59 26.                               np − 001a

nKúpim 3−4 izbový byt s lódži−
ou alebo s balkónom. Realitky
nevolať. 0944 915 673.   np −002a
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nPredám stavebný pozemok v okrese Veľký Krtíš
v obci Nová Ves. Rozloha 33 árov, cena dohodou. 

Inf. m 0908 09 11 23. np 154

n RÝCHLA PÔŽIČKA
pre živnostníkov.

Inf. m 0903 773 827. 
np − 153

Od novembra 2013 až do 4. 2. 2014 doteraz neznámy páchateľ o−
doberal na čiernu elektrickú energiu v obytnom dome na
Baníckej ul, č. 19 vo Veľkom Krtíši. Neznámy "domáci majster"  z
elektromerovej rozvodnej skrine v suteréne demontoval merací
prístroj k bytu a na jeho mieste prívod z hlavného ističa spojil s
vývodom do elektrickej inštalácie bytu bez príslušného merania.
Elektrický prúd tak bez merania prechádzal do bytu, kde ho po−
čas uvedeného obdobia neoprávnene odoberal. Pre SSE −
Distribúcia Žilina, a.s., tým spôsobil škodu vo výške 266,− eur.   

Svetlo z elektriny na čierno

Výstava bude prezentáciou predmetov spoje−
ných s prenosom a uchovaním svetla od minu−
losti, až po súčasnosť. Prinesie informácie nie−
len o význame svetla pre život na zemi, ale aj o

jeho duchovnom vnímaní v náboženstve a v ľudových poverách.
Svetlo je fenomén so širokým významom. Jeho symboliku najlep−
šie vystihuje sviečka, ktorá  sprevádza človeka od narodenia až po
smrť. Cieľom výstavy je zachytiť čo najviac jeho foriem − od histó−
rie sviečky, sviečkárstva, baníctva, pouličného osvetlenia až pre−
chodu jeho šírenia od petrolejky po elektrický prúd. 

Výtvarná zbierka inštitúcie bude zastúpená dielami nesúcimi
priamy alebo nepriamy odkaz na svetlo, jeho vnímanie z hľadiska
filozofického, náboženského a symbolického.

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec
vás pozýva v čase od  11. 2. − 30. 3. 2014 na výstavu 

zo zbierok NMG v Lučenci 

Svetlo...

n Prijímam objednávky na
sadbové zemiaky. Aj s dovo−
zom. Inf. m 0905 497 133. 

np − 159

n Kúpim ornú pôdu na rovi−
ne juhu okresu (min. 3 hektá−
re). Veľmi výhodne vykúpim!
Inf. m 0917 573 281. np − 161


