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Navždy si nás opustil

†

Neplačte za mnou, smrť zbavila ma
bolesti mojej, modlite sa za mňa,
by Pán prijal ma do milosti Božej.
S hlbokým zármutkom v srdci
oznamujeme, že nás dňa 8. 5. 2014 na−
vždy opustil náš milovaný otec, manžel,
starý otec, brat, zať, švagor, krstný otec,
krstný syn a kamarát
JURAJ TÖRÖK Z Neniniec vo veku 58 rokov.
Ďakujeme farárovi mons. Petrovi Dobošovi za dôstojnú
rozlúčku, starostovi Zoltánovi Kuzmovi, všetkým príbuzným
a známym, že sa s ním prišli rozlúčiť na jeho poslednej ceste.
Ďakujeme aj za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Naše poďakovanie patrí MUDr. Anne Bomborovej a jej zdravot−
ným sestrám za príkladnú starostlivosť počas liečenia nášho zo−
snulého ako aj primárovi MUDr. Norbertovi Kučerkovi, MUDr.
Ľudmile Resutíkovej z oddelenia dlhodobo chorých vo VšNSP,
n.o., V.Krtíš, MUDr. Denise Žaloudekovej a lekárnikovi z Neniniec
Jozefovi Káplárovi.
Smútiaca rodina

†

Chýbaš nám, synček môj...

„Bolesťou unavený, tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, ktorých si rád mal.
Za všetky trápenia a bolesti, nech Ti dá
Pán Boh večnej radosti.“
Dňa 29. 4. 2014 uplynul smutný rok
odvtedy, ako nás navždy opustil po ťažkej
chorobe náš milovaný syn, brat a švagor
JÁN SLÁVIK z Horných Plachtiniec
vo veku 59 rokov.
S láskou a úctou spomína a nikdy nezabudne
zarmútená matka a brat s rodinou.

Úspech mladých recitátorov
Jubilejný 55. ročník Sládkovičovej Radvane, krajskej prehliadky v u−
meleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže, dospelých recitátorov
a divadiel poézie, ktorej víťazi postupujú na celoslovenskú prehliadku
Hviezdoslavov Kubín, bol úspešný aj pre reprezentantov z nášho okre−
su. Už v predvečer samotnej súťaže na komornom galavečere venova−
nom víťazom ročníkov 2009−2013, sa predstavili Regína Matejová zo ZUŠ
V. Krtíš a Adam Marenišťák zo ZUŠ M. Kameň. Obidvom sa darilo aj v
samotnej súťaži, keď R. Matejová vyhrala v III. kategórii − poézia a A.
Marenišťák bol prvý vo IV. kategórii. Víťazstvo si z Radvane odniesla aj
Gabriela Benyovicsová (ZUŠ V. Krtíš) za prednes prózy v III. kategórii.
Výborné 3. miesto získala s poéziou v III. kategórii Lenka Kladivíková
(ZUŠ V. Krtíš). V ostatných rokoch takmer niet krajskej prehliadky, aby
tam neuspeli aj mladí divadelníci z nášho okresu. A nesklamali ani toh−
to roku. Mgr. Art Silvia Svákusová pripravila s členmi divadelného sú−
boru BODKA predstavenie Genesis a vyhrali kategóriu detských reci−
tačných kolektívov (divadlo poézie). Oni i ostatní víťazi, postúpili na ce−
loslovenskú prehliadku jubilejného 60. ročníka Hviezdoslavovho
Kubína, ktorá bude 20. − 23. 6. 2014 v D. Kubíne. Gratulujeme a želáme
veľa úspechov aj na Orave.
−red−

Čas bolesť nezhojí...

†

Nie je pravda, že čas zahojí rany.
Čas len tú bolesť, ktorú cítime pre
stratu milovanej osoby zatlačí hlboko
do duše a srdca tak, že ju na povrchu
nie je vidieť...
Dňa 22. 5. 2014 uplynú tri roky
od smrti nášho milovaného manžela, otca
a starkého JUDr. PAVLA SAMSONA
z Dolných Plachtiniec.
S láskou v srdci spomínajú a nikdy na Teba
nezabudnú manželka Drahuška, syn Ján s manželkou Ildikó,
syn Pavel s manželkou Veronikou, dcéra Lucia s manželom
Liborom a vnúčikovia Lukáško a Lenny Pavel.
" Tých, ktorých milujeme, neodchádzajú,
žijú v našich srdciach každý deň."

†

Úsmev mal na perách,
dobrotu v srdci
a lásku v duši...

"Ja pôjdem tam, kam všetky pokolenia
odišli. A lesy budú stále v slnku sniť
a vody driemať v lesku bielych hviezd.
Svieť svieca pokoja, ja žil som dobre,
Pán to vie, miloval som vôňu kvetov, rodný
kraj i každý les, ten pokoj, čo cítil som
zo šumných stromov, ten pokoj ja cítim dnes.
Už pocítil som lásku neba, žijem v jeho objatí,
raz stretneme sa všetci spolu, tu čas sa už nekráti."
Pripomenuli sme si druhý rok od vtedy,
ako nás navždy opustil náš drahý
AUGUSTÍN ČAPLIAR z V. Krtíša,
ktorý nás opustil po ťažkej chorobe 21. 5. 2012.
Stále s láskou na neho spomínajú: manželka Milka,
syn Vladimír a dcéra Otília s rodinami,
synovci Jurko s rodinou a Peter.
"A za všetko, za všetko ďakujeme. Za lásku Tvoju, aká bola,
za život, aký s Tebou bol. Dotĺklo srdce Tvoje unavené, zhasol
oka svit, nech Ti je drahý otecko, za všetko srdečná vďaka."

Smutný je domov náš
bez Teba

†

Po tmavej noci, keď svitol nový deň,
odišla si spať na večný sen.
Srdce, ktoré tak rado by chcelo žiť,
zrazu schladlo a prestalo biť.
Dňa 14. 5. 2014 si pripomíname rok
úmrtia našej drahej mamičky, starkej,
prastarkej ETELY MÁRTONOVEJ
z Peťova,
Kto s Tebou žil, ten vie čo stratil, už
nepohladíš, neporadíš, nezaspievaš, chýbaš nám, smut−
ný je domov náš bez Teba, odišla si a my ostali sme sami.
S láskou a účtou spomínajú
Tvoje deti Judka, Serenka, Irenka, Marika a Jozef s rodinami.

†

Zľava: Regína Matejová, Lenka Kladivíková
a Gabriela Benyovicsová.
(Foto: Mgr. Aneta Kladivíková)
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Budeme navždy
spomínať

S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že dňa 6. 5. 2014 nás navždy náhle
opustil náš manžel, otec,
starý otec a kamarát
KAROL KOVÁČ z V. Krtíša
vo veku 72 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním
prišli rozlúčiť na jeho poslednej ceste.
Smútiaca rodina.
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Skrachovaná spoločnosť dlhuje zamestnancom tisíce eur
Nie je to až tak dávno, približne pred niečo viac ako tromi rokmi, keď sme o spoločnosti HrKo holding, a.s., písali ako o naj−
naj−
väčšom zamestnávateľovi vo veľkokrtíšskom okrese a jej ekonomickom raste. V tom čase zamestnávala spoločnosť v našom o−
o−
krese viac ako 650 ľudí a mala pod sebou približne 40 firiem, ktoré sa zaoberali rôznorodou činnosťou. Patril medzi ne aj
Begokon, p.v.o.d., V. Krtíš, ktorý sa zmeriaval na chov nosníc a produkciu vajec. To bolo aj nosným programom spoločnosti
HrKo, ktorej ročné tržby presahovali 280 miliónov eur. Dohromady choval dva milióny nosníc, ktoré ročne produkovali 600
miliónov vajec. Skupina HrKo bola ich najväčší predajca i výrobca na Slovensku a v Česku. V Poľsku, Maďarsku i na Ukrajine
mala menej významné pozície, ale bola jedným z najväčších producentov vajec v strednej Európe. "O pár rokov chcem byť s
piatimi miliónmi nosníc európskou jednotkou," vravel vtedy Vladimír Kozaňák.
Lenže už o dva roky bol na dne. Médiami
prebehli zábery s hromadami mŕtvych nos−
níc, ktoré sa pre nedostatok krmiva navzá−
jom požierali. HrKo, Begokon a ďalšie pre−
pojené firmy nemali ani na zaplatenie kafi−
lérie, preto tisíce uhynutých nosníc len tak
zakopávali. Finančné problémy, ktoré sa za−
čali prejavovať začiatkom minulého roka,
vyústili v lete v hromadné prepúšťanie sto−
viek zamestnancov, ktorým však firmy, kto−
ré figurovali ako ich zamestnávateľ v pra−
covnej zmluve, "zabudli" vyplatiť mzdu za
niekoľko mesiacov a tiež odstupné, ktoré im
bolo priznané vo výpovediach. Bol to vraj
najväčší krach na Slovensku v minulom ro−
ku. Podľa niektorých informácií dlhuje spo−
ločnosť rôznym bankám na úveroch 40−80
miliónov eur.
Chov nosníc a produkcia vajec však po−
kračovala aj v obmedzenom počte a v ná−
stupníckych firmách. Viacerí pracovníci,
ktorí dostali výpovede pokračovali v práci
na dohodu. Nevyplatenú mzdu za niekoľko
mesiacov, kým ešte pracovali na riadnu pra−
covnú zmluvu však nedostali. Snažili sa svo−
je peniaze získať rôznymi spôsobmi a v au−
guste 2013 i štrajkom a podali aj trestné o−
známenie. Jednou z nich je aj Marta
Jonášová zo Želoviec. S nosnicami a vajíč−
kami pracovala ešte pred príchodom spo−
ločnosti HrKo a v Begokone bola zamestna−
ná od začiatku.

siac, každý týždeň, každý deň. Ale ich odpo−
veď bola − nevieme, nemáme. Každý mesiac
nám dával likvidátor doklad, že máme ná−
rok na tie peniaze. Už pomaly ani neverím,
že ich ešte dostaneme."
Pritom ako hovorí M. Jonášová, nechápe
ako mohla taká veľká firma skrachovať. Do
poslednej chvíle tomu nechceli uveriť. Veď
napokon, ľudia vajíčka potrebujú stále. M.
Jonášová: "Teraz som na sociálke a mesač−
ne dostávam 75,− euro. Veľmi ťažko sa nám
žije a dostali sme sa už do značných finan−
čných problémov. Tu v okolí si neviem zo−
hnať robotu. Toľko žiadostí som už napísa−
la a nič.
Neviem, čo si mám myslieť o pánovi
Kozaňákovi. Ale nech nám vyplatí, čo nám
dlhuje a nech sa mu darí, trebárs aj v tej
Afrike."
Ďalším z tých, ktorí na spoločnosť podali
trestné oznámenia a teraz márne čakajú na
vyplatenie mzdy za svoju odrobenú prácu je
Ján Košelák z M. Krtíša:

„Nech nám vyplatia,
čo nám dlhujú“
M. Jonášová: "V Begokone som pracovala
spolu s manželom a spoločnosť každému z
nás dlhuje niečo viac ako 1 000,− eur.
Výpoveď sme dostali k 1. 9. 2013, ale ja som
potom na dohodu pracovala až do februára
tohto roku. V decembri dávali nové zmluvy
a aj mi povedali, aby som stiahla trestné o−
známenie, že ma budú aj naďalej zamest−
návať. Ale ja som ho nestiahla a od februá−
ra som už potom dostala výpoveď. Peniaze,
ktoré nám dlhujú, som si pýtala každý me−

Marta Jonášová

Ján Košelák
"Mne dlhujú okolo 1 100,− eur. Nedostal som
peniaze za posledné 4 mesiace, čo som tam
bol zamestnaný plus odstupné. Keď sme bo−
li žiadať o vyplatenie dlžnej mzdy, tak nám
dali podpísať papiere o nároku na nevypla−
tenú mzdu a že nám, peniaze vyplatia, keď
sa všetko vysporiada. Ale zatiaľ nám nikto
nič nedal.
My sme si nemohli vyberať či robiť alebo
nie, aj keď nám neplatili. Ak by sme nerobi−
li, tak nás prepustia a keď sme robili, tak
nám nezaplatili. Nikto nečakal, že sa to
takto skončí. Veď robota bola. Chodili sme
takmer po celom Slovensku, do Čiech a zra−
zu toto.
To, že sme odrazu mali o môj príjem v ro−
dine menej, sa negatívne prejavilo aj na jej
živote. Mali sme zaužívaný nejaký štandard
a odrazu nám tá mzda chýba. Hádam si te−
raz niekto niekde užíva za naše peniaze.
Mne sa to už len tak vidí, že z týchto peňazí
už nič neuvidíme."

Vladimír Kozaňák

„Sú to ľudia bez
chrbtovej kosti“
Beznádej vo vyjadreniach oboch veriteľov
spoločnosti posilňujú aj vyjadrenia bývalé−
ho majiteľa HrKo hoding V. Kozaňáka. Ako
sa vyjadril pre média, on nevie, že by dlho−
val niekomu na mzdách. Ale ak to tak je, tak
by to mali, podľa neho, riešiť nástupnícke
spoločnosti. Na otázku, či sa voči nemu ve−
die nejaké vyšetrovanie, povedal, že o tom
nevie. Podľa našich informácií však bolo na
spoločnosť HrKo holding podaných približ−
ne 50 trestných oznámení a s 22 sa zaobera−
jú orgány činné v trestnom konaní.
Preverujú ich vyšetrovatelia vo V. Krtíši, v
B. Bystrici i v Národnej kriminálnej agentú−
re v Bratislave. Zatiaľ nebol ani nikto obvi−
nený, pokiaľ je nám známe, pretože sa zisťu−
je ktorá konkrétna osoba je za jednotlivé
preverované činy zodpovedná. Ale všetko je
to vraj "beh na dlhé trate". K viacerým do−
kladom bolo treba prizvať odborníkov z ob−
lasti účtovníctva, daňovníctva či iných ob−
lastí mejetkovo−hospodárskych činností.
Ako dlho budú trvať prešetrovania trest−
ných oznámení, si nikto nedovolí ani od−
hadnúť. A ako dlho potom ešte budú trvať
súdne pojednávania, to je už radšej každý ti−
cho. Tí, ktorým spoločnosť dlhuje peniaze za
nevyplatené mzdy, sa už pomaly aj lúčia s
ich vidinou i s tým, že by sa niečo prešetrilo.
Veď ako povedal aj J. Košelák, "...sú to ľudia,
ktorí sa dokážu zo všetkého vyhovoriť, ľudia
bez chrbtovej kosti."
Svedčí o tom aj skutočnosť, že mnohí z
tých, ktorí stáli v čele skrachovaných spo−
ločností, teraz pokračujú v iných formách či
spoločnostiach. Iba V. Kozaňák vyhlásil, že
už na Slovensku ani v Európe nevyvíja žiad−
ne aktivity a ani tu neplánuje podnikať.
Nevylúčil však možnosť, že svoje aktivity
prenesie do niektorej krajiny z tretieho sve−
ta. Či už Afriky, alebo Ázie. Podľa našich in−
formácií už dlhšiu dobu navštevuje africkú
Tanzániu.
−P. GAŠPAROVIČ−
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Dlhé a ťažké tri roky uplynuli odvtedy, čo sa pri tragickej nehode 28. 4. 2011, pri
plnení pracovných povinností, pretrhla niť života záchranárky Marty Pavúkovej

Že čas bolesť hojí, je len klamné zdanie...
Dlhé a ťažké tri roky pre manžela, synov, matku, otca, sestry a ďalších príbuzných, ale aj pre pozosta−
lých po pacientovi z Malého Krtíša, ktorého v ten deň prevážali v sanitke na vyšetrenie. Dlhé a ťažké
tri roky plné súženia a bolesti, ktoré ani čas nezahladil. Najbližšia rodina často pri hrobe, v ktorom spí
svoj večný spánok matka, manželka, dcéra, sestra Marta Pavúková, spomína na spoločne prežité chví−
le. Jej veselý smiech, priateľská povaha, láska a materinská starostlivosť chýba všetkým, ale najviac
manželovi Romanovi, synom Petrovi a Marošovi i matke Marte. Ako hovorí, k hrobu dcéry chodí den−
ne, i keď jej to lekár zakázal.
je, keď chlapci odídu z domu.
Neprajem to nikomu. Ani tomu
vodičovi. Aj keď to, podľa mňa,
nie je správny chlap. Keby bol,
tak príde a povie: „Áno, stalo sa
to, ľutujem, prepáčte“. Ale nie
takto, že si vymýšľa, klame. To,
že sa teraz znovu odvolal, je aj
pre mňa silná káva. On ich ži−
vých naložil, živých ich mal aj
vyložiť po návrate domov. U
mňa je obyčajný úbožiak, ktorý
si nevie priznať vinu. Je to smut−
né. Koľko stresu a bolesti sme
zažili počas troch rokov, čo sme
chodili na výsluchy, na súd. A
nakoniec dostane dva roky."

„Ešte že mám dobrých synov..“ hovorí manžel Roman
zronený stratou svojej manželky
Súdy nerozhodli
a matky synov Petra a Maroša
ani
po troch rokoch
M. Pavúková: "Keď vidím hrob volala, že manželka mala neho−
Krátko pred uplynutím troch
mojej Martinky, vždy sa mi zhor− du. Okamžite som išiel aj s kole−
ší zdravotný stav. Ale nedá mi gom
na
miesto
nehody. rokov od tragickej nehody vy−
to. Musím sem prísť. Sú to už tri Manželku medzitým už preváža− niesol Krajský súd v Banskej
roky, ale bolesť je rovnaká.
li do nemocnice v Banskej Bystrici verdikt, podľa ktorého
Vtedy mi volala dcéra Petra, že: Bystrici, tak sme išli tam. Vo odsúdil vodiča sanitky M. R. na
"...maminka,
nezľakni
sa,
Martinka havarovala a je v
dosť zlom stave, už ju vezú do B.
Bystrice vrtuľníkom." Zľakla
som sa, ale myslela som, že sa z
toho dostane, veď koľkým ľu−
ďom ona pomohla pri podob−
ných nešťastiach. Zapálila som
sviečku. A tá sviečka mi nechce−
la horieť. Vždy, keď som ju za−
pálila, zhasla. A to som už tuši−
la, že bude zle. Potom mi naj−
mladšia dcéra povedala, že
Martinka už nie je medzi nami.
Zle mi bolo. To sa ani nedá opí−
sať. Prišla lekárka a dala nám
nejakú injekciu. Asi mesiac
Nieto dňa, aby Marta Pavúková nenavštívila
pred tým, nešťastím som mala
hrob svojej dcéry Martinky
narodeniny. Martinka mi bola
gratulovať a aj na Veľkú noc Zvolene som sa dozvedel, že
bola u nás a len tak polihovala manželka zomrela. Nechcel som 2 roky nepodmienečne a na zá−
na gauči. Bolo jej zle. To už a− tomu veriť, ale, bohužiaľ, v ne− kaz činnosti na dobu 4 rokov.
koby aj niečo tušila. Sú to už tri mocnici sa potvrdilo, že je to Rozsudok však ešte nie je prá−
voplatný, pretože obvinený sa
roky, ale stále to rovnako bolí."
pravda.
S chvejúcim sa hlasom sa pri−
Na cintorín chodíme každý voči nemu odvolal. Príbuzným
dáva aj manžel Roman Pavúk: deň, každý druhý, ale v sobotu a Marty Pavúkovej a ani nebohé−
"Tá bolesť ani po troch rokoch nedeľu pravidelne. Nedá sa na ho prevážaného pacienta sa ne−
neprestala. Hovorí sa, že čas spoločný život zabudnúť, ak pozdávala výška vyneseného
všetko zahojí, ale toto neprebolí vám partnera tak násilne vytrh− rozsudku a ani postup prokurá−
nikdy. Nedá sa zahodiť 25 rokov nú z kruhu rodiny. Na tú samo− tora.
M. Pavúková: "S výškou trestu
spoločného života.
tu, keď ste spolu prežili 25 ro−
V čase, keď sa stala nehoda kov, sa nedá zvyknúť. Ešteže nie som spokojná. Neprajem ni−
som pracoval a švagriná mi za− mám dobrých synov. Najhoršie komu zle, neurobil to naschvál.

Marta Pavúková zahynula
po tragickej nehode
28. apríla 2011
Šanujem aj jeho, je to mladý člo−
vek, asi sa bojí väznice, ale ne−
páči sa mi to. Preto, že on bol ne−
zodpovedný, prišla taká nezmys−
lená smrť dvoch ľudí. Naše zá−
kony sú zlé."
R. Pavúk: "Je to smutné. Za za−
bitie dvoch ľudí 2 roky. Veď zlo−
dej, keď ukradne dve vrecia ku−
kurice, dostane 2 a pol roka. To
je ľudský život hoden toľko ako
vrece kukurice? Je to smutné. Je
smutné, že prokurátor najskôr
navrhne 4 roky ako dohodový
trest, potom súd vo Zvolene od−
súdi obžalovaného na 3 roky,
ten sa odvolá a súd v B. Bystrici
vynesie trest na 2 roky. A všetci
sú spokojní. Sudkyňa, prokurá−
tor, iba obžalovaný nie, ktorý sa
znovu odvolá. A najhoršie je, že
my, ako poškodení, sa ani nemô−
žeme odvolať. Prokurátor, ktorý
nás mal zastupovať, sa toho
priamo na súde vzdal."
* Čo teda môžete robiť? Ako
chcete postupovať?
R. Pavúk: "Ja som podal sťaž−
nosť na postup prokurátora.
Odpísali mi, že ju postúpili na
krajskú prokuratúru a odtiaľ
mi napísali, že sťažnosť je ne−
opodstatnená. Teraz už môžeme
znovu iba čakať na nové pojed−
návanie a či sa na ňom potvrdí
rozsudok, alebo či odvolací súd
vráti prípad na ďalšie preroko−
vanie."
Kedy však bude vytýčené, sa
ešte nevie. O vyjadrenie sme
chceli požiadať aj vodiča sanit−
ky M. R., ale ako nás informova−
li jeho príbuzní, je dlhodobo mi−
mo územia našej republiky a
oni samotní sa k prípadu ne−
chceli vyjadrovať.
Text a foto: − P. GAŠPAROVIČ,
archív rodiny Pavúkovej −
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Míľa pre mamu

− Najväčšia oslava dňa matiek na Slovensku

Množstvo mamičiek, starých mám, detičiek, ale aj otcov či starých otcov zaplnilo popoludní v sobotu
10. 5. veľkokrtíšske námestie. Prišli sem, aby sa zúčastnili Míle pre mamu a aj touto formou prejavili
vďaku a uctili si matky, ich jedinečnú a nenahraditeľnú úlohu. Toto kultúrno − zábavné podujatie, Míľa
pre mamu, na Slovensku organizuje už 11 rokov Únia materských centier. Nie je to len prejav úcty
matkám, ale zároveň aj poďakovanie za dobrovoľnícku prácu žien−matiek v materských a rodinných
centrách, ktoré počas svojej rodičovskej dovolenky nezištne pomáhajú svojej komunite vytvárať bez−
pečný priestor pre rodiny s malými deťmi.
Postupne sa toto podujatie z
Bratislavy rozšírilo po celom
Slovensku a vlani už takto vzda−
lo úctu matkám 19 000 registro−
vaných účastníkov v 61 mestách
na Slovensku. V tomto roku sa
Míľa pre mamu po prvý raz or−
ganizovala aj vo V. Krtíši. V
predvečer Dňa matiek ju v so−
botu 10. 5. pripravilo Rodinné
centrum Hruštička a najmä je−
ho
predstaviteľka
Mgr.
Veronika Hrušková, ktorej sme
sa spýtali, čo ich viedlo k zorga−
nizovaní takéhoto podujatia.
V. Hrušková: "Je to poďako−
poďako−
vanie mamám za ich obeta−
obeta−
vosť, lásku, starostlivosť.
Naše
Rodinné
centrum
Hruštička je členom Únie
materských centier, a preto
sme sa zapojili do tejto akcie.
Je to akási oslava matiek tro−
tro−
chu inak ako sme zvyknutí.
Na to, že sa to organizovalo
po prvý raz, som s celým prie−
prie−
behom nadmieru spokojná. S
účasťou, programom a hlav−
hlav−
ne s tým, že aj mamičky boli
spokojné."

častníci sa dobre zabávali na
predstavení
rozprávky
o
Smutnom kráľovi Divadla na
Predmestí, do ktorého sa viace−
rí aj aktívne zapojili.
Počas celého podujatia sa moh−
li deťúrence vyšantiť na trampo−
líne, v nafukovacom hrade či
nechať si pomaľovať tvár, alebo
inú časť tela šikovnými rukami
vizážistiek. Organizátori dbali
aj na správny pitný režim, pre−
baľovanie najmenších i na det−
skú šikovnosť, ktorú mohli deti

preukázať v tvorivých dielňach.
Všetci sa ale tešili na hlavný bod
programu − Míľu pre mamu.
Symbolickú míľu (1 609 metrov)
mohli prejsť deti, matky s kočík−
mi, oteckovia s ratolesťami.
Proste každý, kto chcel podpo−
riť toto podujatie a vyjadriť vďa−
ku svojim mamám. Slávnostnú
pásku na štarte prestrihol aj bý−
valý vynikajúci hráč volejbalu,
slovenský reprezentant, i tréner
reprezentácie a rodák z M.
Zlievec Štefan Chrtiansky spolu

s dušou tohto podujatia Mgr.
Veronikou Hruškovou a primá−
torom V. Krtíša Ing. Daliborom
Surkošom. Na trasu symbolic−
kej míle sa postavilo 548 regis−
trovaných účastníkov a po jej
prejdení boli odmenení medai−
lou od organizátorov i malou,
sladkou pozornosťou od pracov−
níkov Technogymu.
Z námestia odchádzali spokoj−
né mamičky so svojimi deťmi,
ktoré iba veľmi ťažko znášali, že
sa toto zábavné podujatie už
končí. Niektoré detičky museli
ich mamy ubezpečiť, že niekedy
tam prídu zase. Ak RC
Hruštička pripraví Míľu pre
mamu aj o rok, my veríme, že sa
do nej zapojí ešte viac ľudí ako
tento rok.
−P. GAŠPAROVIČ−

Na trasu symbolickej míle sa vo V. Krtíši postavilo 548 registrovaných účastníkov

ŠŤASTNÉ DETI
− SPOKOJNÉ MAMY
Mamičky sú spokojné hlavne
vtedy, ak sú spokojné ich rato−
lesti, ak sa dobe bavia. A tie sa
veru mali na čom baviť. Počas
celého podujatia bol pripravený
pestrý kultúrny program. Na
pódiu sa striedali vystúpenia
žiakov Základnej umeleckej
školy z V. Krtíša i M. Kameňa, s
malými
tanečníkmi
z
Krtíšančeka či ich staršími kole−
gami z Krtíšana. Najmenší ú−

Súčasťou Míle pre mamu bol aj kultúrny program, o ktorý sa postaralo Divadlo
na Predmestí, FS Krtíšan a ich mladší kolegovia z Krtíšančeka

Mgr. Veronika Hrušková bola
s premiérou podujatia spokojná

Mama, slovo také jednoduché,
no krásne a veľavravné
Mamičky, ľúbime vás
Druhá májová nedeľa je vari
najkrajším dňom tohto najkraj−
šieho mesiaca v roku. Dňom, v
ktorom si s láskou, nehou a po−
korou skláňame hlavu pred na−
šimi mamami. Veď mama je pr−
vým človekom, ktorý nás s lás−
kou objal pri príchode na svet,
ktorý nám ponúkol prvú potra−
vu pre telo aj pre dušu. Mama je
slovo, ktoré sme vyslovili ako
prvé, mama je slovo, ktoré vo
všetkých rečiach sveta znie tak−
mer rovnako.
Za všetku lásku, starostlivosť a
trpezlivosť vyslovujeme svojim
mamám úctu práve v druhú
májovú nedeľu na Deň matiek.
Na slávnosti ku Dňu matiek v
piatok 9. 5. pozdravili všetky
mamy zo Želoviec starosta Ing.
Július Makó, CSc., farár Mgr.
Erik Hanzen a riaditeľka miest−
nej ZŠ s MŠ Mgr. Anastázia
Sedmáková a slávnostným pre−
javom všetkých prítomných
privítala Marika Jadroňová.
Nádhernú kytičku uvitú z
piesni, tancov a krásnej poézie

si pre svoje a všetky mamy v ob−
ci pripravili žiaci zo Základnej
školy s materskou školou v Že−
lovciach. Pod vedením svojich
učiteľov si deti pripravili prog−
ram, ktorý potešil a zahrial pri
srdci všetky mamy. Či už to bo−
li najmenší škôlkari s básnička−
mi i pesničkami, alebo ich star−
ší kamaráti s tancami, piesňa−
mi, alebo scénkami i rozpráv−
kou. Všetky vystúpenia zaují−
mavého programu boli pripra−
vované s vrelým pocitom lásky
k svojej mame a niesli rovnaké
vyznanie − Mama, ľúbim Ťa!
Ako prejav úcty a poďakova−
nia pripravil pre všetky mamy
v obci Obecný úrad Želovce ma−
lý darček, ktorý bude pripomí−
nať matkám tento slávnostný
deň.
Našu úctu si však zaslúžia aj tí,
ktorí obetovali svoje životy, aby
matky mohli naďalej privádzať
na tento krásny svet, svet v mie−
ri a slobode, svoje krásne rato−
lesti. Krátko pred Dňom matiek
sme si pripomenuli aj koniec
doteraz najhroznejšieho vojno−
vého konfliktu na našej modrej

planéte − koniec 2. svetovej voj−
ny 8. 5. Hrôzy a utrpenie vojno−
vých rokov poznačili aj obyva−
teľov Želoviec, a aj ich obyvate−
lia položili životy vo vojnových
časoch. Položením venca a za−
pálením sviečok pri pamätníku
obetiam Prvej i Druhej svetovej
vojny si občania Želoviec uctili
pamiatku padlých nie iba z ich
obce, ale všetkých, ktorí položi−
li svoje životy, aby sme my moh−
li prežívať krásne, ale občas aj
smutné chvíle v mieri a slobo−
de.
Symbolická vatra, pri ktorej sa
Želovčania zišli na záver tohto
slávnostného popoludnia pred
kultúrnym domom, svojim pla−
meňom akoby spájala oheň v
srdciach matiek s ohňom v srd−
ciach bojovníkov za slobodu.
Veď tak, ako s ohnivým zápa−
lom bojuje matka za zdravie,
šťastie, radosť svojich detí, tak s
ohňom v srdci bojovali počas
krutých vojnových dní vojaci
proti okupantom. A za to im
patrí naša veľká úcta.
−P. GAŠPAROVIČ−

Mamičky, ľúbime vás; znel odkaz celého kultúrneho programu, ktorí predviedli
škôlkari a školáci zo želovskej základnej školy s materskou školou.
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Podvodníci
sú neúnavní
Napriek tomu, že celkom pravidel−
ne informujeme o podvodníkoch,
ktorí rôznymi praktikami lákajú pe−
niaze najmä od starších občanov,
ich aktivity neutíchajú a žiaľ, doplá−
cajú na to hlavne seniori. Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru vo V.
Krtíši upozorňuje na zvýšený výskyt
podvodného konania na starších o−
sobách.
Podvodov sa dopúšťajú aj tým spô−
sobom, že páchateľ sa telefonicky
skontaktuje so staršou osobou, pred−
staví sa ako príbuzný a pod vymys−
lenou zámienkou napríklad kúpy
vozidla, daru alebo poskytnutia pô−
žičky vyláka od poškodeného finan−
čnú hotovosť. O niečo neskôr znovu
telefonicky kontaktuje poškodenú
osobu s tým, že si pre peniaze prísť
nemôže, ale pošle svojho známeho,
spolupracovníka a podobne. Osoba,
ktorá príde pre finančnú hotovosť,
sa predstaví dopredu dohodnutým
menom.
Ak vás teda niekto požiada telefo−
nicky o takúto pôžičku, vždy si naj−
skôr dôkladne preverte u svojich
príbuzných, či naozaj oni žiadajú o
peniaze. Ak príbuzní o takejto po−
žiadavke nič nevedia, kontaktujte
políciu na čísle 158.
V záujme vlastnej bezpečnosti:
− Nikdy nedávajte čísla svojich kre−
ditných kariet, soc. poistenia, ban−
kového konta nikomu po telefóne,
− podvodníci využívajú rôzne zá−
mienky, aby sa dostali k vašim pe−
niazom, predstierajú vážnu doprav−
nú nehodu, vrátenie preplatkov,
rozmenenie peňazí, podvodníci
chcú vniknúť do vášho bytu a pokiaľ
od vás nevylákajú peniaze priamo,
ovládajú veľa spôsobov ako vás o−
kradnúť,
− nenechajte sa nútiť do podpisova−
nia čohokoľvek, čítajte všetko pozor−
ne a majte niekoho pri sebe, komu
dôverujete, aby všetko skontroloval,
− nedôverujte neznámym ľuďom a
nikoho cudzieho nevpúšťajte do
svojho bytu!
− OR PZ vo V. Krtíši−

Pozor na volebnú
korupciu
V súvislosti s blížiacimi sa voľ−
bami do Európskeho parlamen−
tu, ktoré budú 24. 5. 2014,
Okresné riaditeľstvo policajné−
ho zboru vo V. Krtíši upozorňu−
je občanov, že ak ich osloví ne−
jaká osoba, aby volili konkrét−
neho kandidáta za odmenu a
nie podľa svojho slobodného
rozhodnutia a presvedčenia,
jedná sa o trestný čin volebnej
korupcie. Ak zistíte takéto ko−
nanie, obratom kontaktujte po−
líciu na telefónnom čísle 158. −
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Okolie gymnázia opeknelo
Pravidelne každý rok si ľudia na celom svete 22. apríla pripomínajú Svetový deň Zeme. Ani naša
škola nie je výnimkou. Čo by sme to boli za gymnazistov, keby sme nepriložili ruku k dielu aj my,
aby sme našu prekrásnu zem, na ktorej žijeme, skrášlili. Za ostatné roky sa na našom gymnáziu
organizuje veľké upratovanie areálu školy. Táto akcia má veľký význam, ale aj úspech v očiach
našich študentov a profesorov. Každá trieda dostane vyčlenený úsek a má ho za úlohu čo najlepšie
poupratovať, samozrejme, pod dozorom triedneho profesora.
Aj my, žiaci III. B triedy, vedení
Mgr. Branislavom Kortišom, sme si
koncom apríla vyhrnuli rukávy a vy−
čistili sme zverený úsek okolia školy
od lístia, suchých konárov, skál, pa−
pierov, plastov, vyhrabali suchú trá−
vu... Každý priložil svoju ruku k dielu.
Bohužiaľ, práce máme stále neúre−
kom (aj vďaka niektorým z nás i na−
šim spoluobčanom, pre ktorých je
príroda smetným košom), ale všetko
sme spolu hravo zvládli.
Spoločná práca okolo našej školy
nás baví, avšak je len v našich rukách
a "hlavách", v akom prostredí sa vzde−
lávame a ako si ho budeme udržiavať,
aby bolo čisté po celý rok. S láskou k
prírode vaši gymnazisti.
Gymnazistom záleží na tom, aby okolie školy, v ktorej sa vzdelávajú, bolo čisté.
Kiežby tak záležalo na prírode aj ostatným spoluobčanom

− KATARÍNA BALTOVÁ
a ZUZANA ŠIŠKOVÁ z III. B

V Údolí želovských pivníc sme privítali prvý máj
Tak ako minulý rok, aj tento sme sa rozhodli prvý máj osláviť ne−
tradične. Tentokrát sme spojili príjemné s užitočným. Stretli sme
sa pred kaplnkou sv. Urbana. Každý z nás priniesol čosi. Náradie,
kvetinky, vínko, slaninku, špekáčiky, koláče. Najprv sme dali do
poriadku skalku a celý park pred sochou patróna vinárov a po−
tom sme sa premiestnili pod altánok poľovníckej chaty. Chvíľku
nám to trvalo a my, ženy, sme si potom trošku oddýchli.
Zatiaľ naši muži urobili ohnis−
ko, založili oheň a prichystali
ražne. Nad pahrebou sme si o−
piekli slaninu, špekáčiky, kto čo
chcel, rozložili sme svoje dobro−
ty pod altánkom. Naliali sme si
vínko a dobrá nálada sa dosta−
vila. Pomohli sme si reproduko−

vanou hudbou z autorádia.
O čosi neskôr prišiel medzi nás
harmonikár, ktorý zanôtil spolu
s nami na celé údolie.
Zatancovali sme si, zaspievali
slovenské a maďarské ľudové
piesne.
Členov Jednoty dôchodcov Že−

lovce prišlo na akciu 27. Spolu s
harmonikárom, jeho partner−
kou a predsedom Občianskeho
združenia UŽP nás bolo tridsať.
Najmladší účastník mal pol ro−
ka a najstarší 80 rokov. Celý deň
sme strávili v prírode, pri ohní−
ku, v dobrej nálade a ešte sme
boli aj užitoční. Veď posúďte sa−
mi z fotografií, či nám niečo
chýbalo.
Všetkých dobrých ľudí v okre−
se Veľký Krtíš pozdravujú
ČLENOVIA ZÁKLADNEJ
ORGANIZÁCIE JEDNOTY
DÔCHODCOV SLOVENSKA
ZO ŽELOVIEC.

Po práci prišiel na rad zaslúžený oddych v podobe opekačky a tancovačky
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Zem je naozaj najvzácnejšou perlou medzi vesmírnymi telesami, často omnoho väčšími, je výnimočným darom života. Kto spočíta
množstvo rozmanitých rastlinných a živočíšnych druhov, nespočítateľný zástup ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa?

Deň Zeme si čebovskí školáci okorenenili zelenými aktivitami
A hoci by sa aj našla vo vesmíre
planéta, oplývajúca, podobne
ako naša Zem, životom, predsa
len to krásne tajomstvo života sa
uskutočnilo len na jednom jedi−
nom mieste vo vesmíre − na Zemi.
Už tradične si 22. apríla pripomí−
name Deň Zeme na Základnej
škole s materskou školou Čebov−
ce, sme si tento deň skutočne o−
korenili zelenými aktivitami v
jednu nádhernú slnečnú stredu.
Ani tento rok nechýbali vojaci z
Lešti, kynologický oddiel z
Veľkého Krtíša, vysádzanie
stromčekov so sponzorským da−
rom Ing. Ladislava Bakaia, zber
smetí v okolí areálu školy, maľba
na asfalt, či sledovanie edukač−
ných videí , tvorba trojrozmernej
zemegule so zachytenými det−
skými prácami na tému: Naša
Zem. Žiakov veľmi potešili psíky,
ktoré pomáhajú policajtom pri
objasnení rôznych trestných či−
nov.

Najväčším lákadlom bola nepo−
chybne zaujímavá práca voja−
kov, ktorí nám pomáhali zlepšiť
si vedomosti v oblasti topografie,
zdravotnej prípravy, či vyskúšať
si zdatnosť v hode granátom,
prekážkovom behu, streľbe zo
samopalu s cvičnou muníciou za
použitia laserového systému
Miles 2000. Naše farebné tímy sú−

ťažili v týchto disciplínach sku−
točne statočne, výsledné dve naj−
lepšie družstvá si zmerali sily v
preťahovaní lanom a odmenou
bolo pre všetkých príjemné ope−
kanie v lone prírody za pomoci
rodičovského združenia a sta−
rostu L. Martina. Úprimné poďa−
kovanie patrí PhDr. Petrovi
Tischlerovi z centra výcviku

Najväčším lákadlom bola ukážka prác vojakov, ktorí nám pomáhali zlepšiť si vedomosti v oblasti
topografie, zdravotnej prípravy, ba dokonca sme si mohli zastrieľať zo samopalu s cvičnou muníciou

Odmenou pre všetkých bola príjemná a voňavá opekačka

Robotníkom zhorel prístrešok
Ani na sviatok práce 1. 5. ne−
mali príslušníci HaZZ pokoj, ale
museli na výjazd. Vo večerných
hodinách ich privolali k požia−
ru v Pravici. Po príchode na
miesto hasiči zistili, že horia
dve unimobunky a prístrešok,
ktorý ich spájal. Požiar už bol v
značnom štádiu horenia. Hasiči
požiar zlikvidovali a následne
rozobrali tlejúce konštrukcie.

Lešť a jeho skvelému tímu,
Martinovi Komadovi z kynolo−
gického oddelenia policajného
zboru. S riaditeľkou Ing. Perlou
Jaskó − Deákovou sa už všetci te−
šíme na ďalšie skvelé dni na na−
šej škole.
Mgr. ANETA KLADIVÍKOVÁ
Foto: HYACINTA BALGOVÁ

Zhorenisko potom skontrolova−
li termokamerou pre prípad
skrytých ohnísk požiaru. Podľa
doterajších zistení, pravdepo−
dobnou príčinou požiaru bolo
úmyselné zapálenie neznámou
osobou. Majiteľovi vznikla ško−
da vo výške približne 2000,− eur.
Zdroj: − kpt. Ing. DUŠAN
DRIENOVSKÝ−

K zeleným aktivitám patrila aj takáto práca
− presádzanie rastlín do črepníkov
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Do pozornosti hotelom,
reštauráciám, svadobným a módnym
salónom, kaderníckym a kozmetickým
salónom, kvetinárstvam, cukrárstvam,
fotoateliérom, taxislužbám,
autodopravcom a pod., redakcia
POKROK pripravuje plnofarebnú
prílohu nášho týždenníka

SVADBA

Využite plnofarebnú reklamu
s 25 % zľavou v našom týždenníku.
Informácie: 0902 302 102, 0918 59 65 65,
hornacekova.pokrok@stonline.sk

Kamenárstvo
Milan Tóth
− ZOMITA
ponúka
kamenárske práce
za výhodné ceny.
Telefón: 0915 213
791,0905 188 628,
047/48 702 29

PONÚKAME ŠIROKÝ
VÝBER OKRASNÝCH
RASTLÍN A KVETOV

*PREDAJ
*SERVIS
* PRENÁJOM

BANICKA 33,
V.KRTÍŠ

MYXY, s.r.o.

RÝCHLA
PÔŽIČKA
− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, SZČO ALEBO
FIRMA − PENIAZE MÁTE
K DISPOZÍCII RÝCHLO
A NA ČOKOĽVEK
Nájdete nás
na Ul. nemocničnej 18,
V. Krtíš, inf.: 0903 773 827
Pracujem ako viazaný finančný
agent pre spoločnosť
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
www.proficredit.sk

0948 527 565

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO

AVY
TSKÉ ZĽ
ŠTUDEN

NOVINKA!

ŠTARTUJEME OPTICKÝ INTERNET SLOVANET
UŽ AJ VO V. KRTÍŠI.
CENY OD

11,90 eur/mesiac

V PONUKE ZRUBOVÝ
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

4,00

3,00
0905 808 616,
0907 885 834
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Matku s dieťaťom spája nielen najsilnejšie puto na svete, najväčšia bezhraničná láska ale niekedy,
žiaľbohu, aj nezáujem, nevšímavosť, ľahostajnosť hraničiaca s nenávisťou.
Jeden takýto vlastný príbeh nám napísala nešťastná matka. Čítal sa veľmi ťažko, lebo je pravdivý.

Svet má pre deti zvláštny jas a čarovné zvuky
a pre matku a otca v jednej osobe má pritrpkú chuť
"Dcéra moja, kde si?" Trpím, ako trpí hluchonemý, ktorý chce pri po−
hľade na krásu spievať, ktorý v bolestiach nemôže vykríknuť. Milovať
a nemôcť poláskať. "Teraz! Tlačte! Tlačte!" Zvolal doktor a potom to
už išlo veľmi rýchlo. Aj ja som láskavo v duchu nabádala človiečika,
ktorý bol deväť mesiacov mojou súčasťou, a ktorého som mala o chvíľ−
ku uvidieť: "Dieťatko, von..." Po krátkej chvíli dieťatko s plačom vyšlo
von.

To dieťatko bola ona. Bola ta−
ká maličká a bezbranná, že na
malý okamih som mala pocit, že
mi od šťastia a radosti prestalo
srdce biť. Práve v tej chvíli mi
naskočil iný tep srdca. Áno, prá−
ve v tom istom okamihu mi za−
čalo biť srdce matky. Lepšie po−
vedané, slobodnej matky. Cítila
som, ako mi po tvári tiekli slzy
dojatia a ešte aj doktor a ostat−
ní pozorovatelia pôrodu žiarili,
usmievali sa a pripadali mi,
tak isto v slávnostnej nálade,
keď moju dcéru položili bokom,
aby ju odvážili a prezreli.
Pohľadom som prezerala moju
dcéru a rátala som jej pršteky
na drobných ručičkách a nožič−
kách a s uľahčením som zistila,
že jej nič nechýba. Vtedy, pred
28. rokmi som ani netušila, ako
sa so mnou osud ešte pohrá. Len
som tušila, že budem mať sta−
rostí vyše hlavy. Hlavou mi po−
tom neraz vírila myšlienka, či
niekto neublíži mojej dcére len
preto, že jej otec ju nikdy v živo−
te nevidel, že o ňu ani raz ne−
prejavil záujem, a o platí výživ−
ného som mohla len snívať.
Nevidel ju rásť, nevedel kedy jej

narástol prvý zúbok, ani to kedy
prvý vypadol. Nevedel, kedy má
narodeniny. Nie, nepýtajte sa
ma, prečo a ako k tomu došlo, že
moje dievčatko nemá meno otca
zapísané ani v jej v rodnom lis−
te... Verila som, že jej budem
dobrou mamou a že jej vyna−
hradím aj otca. Napriek všet−
kým ťažkostiam z nej vyrástla
veľmi pekná, študovaná a vzde−
laná distingvovaná dáma.
Zastávať úlohu matky aj otca
v jednej osobe bolo zložité i na−
máhavé. Tak ako pre mňa, tak
i pre moju dcéru. Dnes, keď sa
spätne ohliadnem za mojim ži−
votom, zisťujem, že to bol nielen
zložitý život, ale aj krutý, lebo
naša spoločnosť dodnes pohŕda
ženami (a ich deťmi), ktoré sa,
hoci nie svojou vinou, ocitnú na
okraji spoločnosti. Čo však po
celej povrchnej a konzumnej
spoločnosti, v ktorej všetci, jedni
ľahšie iní ťažšie žijeme?! Oveľa
horšie bolo a je, že ma odmietli
a zároveň mnou pohŕdali obe
moje majetné a bohaté sestry. S
tým sa časom dá zmieriť, ale s
čím sa nikdy nedá zmieriť je to,
že len čo mi dcéra vyrástla a do−
študovala, odišla pracovať do

Máj bude stáť celý máj
História stavania májov siaha až do antického obdobia. Staroveké ná−
rody v predvečer 1. mája ozdobovali domy a hospodárske budovy
stromčekmi na ochranu pred zlom a chorobami. Až neskôr sa máj stal
symbolom záujmu o dievčatá.
Do dnešných čias sa zachovali
tradície stavania mája, ktoré majú
v sebe zakódovanú úctu a lásku k
ženám. Máj je pôvodne mladý
stromček, najčastejšie smre−
kový, jedľový alebo brezový,
ktorý mal symbolický vý−
znam a bol výrazom prírod−
ného mýtu o boji zimy s ja−
rou, smrti so životom; sym−
bol na jar sa obnovujúcej
prírody. Takmer u všet−
kých národov bolo zvykom
nosiť máje na začiatku jari
alebo leta v slávnostnom
sprievode po dedine za spevu
starodávnych obradných pies−
ní ospevujúcich tvorivú silu príro−

dy a pri tanci prejavujúcom ra−
dosť z víťazstva jari na zimou. Čas−
to sa máje rozlične ozdobovali,
najmä pestrými stužkami, fa−
rebnými papiermi a podobne;
miestami sa tiež obliekali do
ženských šiat alebo sa na ne
vešali malé bábky. Neskôr
pôvodný význam májov u−
padol do zabudnutia, ale
zvyk stavať máje existuje v
mnohých krajinách do−
dnes. Na Slovensku naprí−
klad máje stavajú ako okre−
sané a ovenčené stromy mlá−
denci pred 1. májom pred tie
domy, kde je vydaja súca diev−
ka − ich milenka, inokedy sa stavia

zahraničia.
A ja som sa odrazu začala cítiť
ako sirota, ktorá nemá nikoho.
"Dievčatko moje, ak ma niekedy
v noci počuješ, neustále šepkám
slová: Prečo ťa odo mňa odvied−
li? Prečo, si sa nechala tak ľah−
ko svojimi tetami presvedčiť, že
bezo mňa ti bude lepšie, že ma,
ako matku, vlastne už nepotre−
buješ? Tak by som potrebovala
vrátiť čas, ktorý nám niekto u−
kradol.
Najchladnejšia je pre mňa zi−
ma. Nielen preto, že cítim fyzic−
ký chlad a necítim teplo slneč−
ných lúčov. Dokonca mám po−
cit, že žiadne slnko ani neexis−
tuje. Oveľa viac by ma zohrialo
teplo tvojich rúk. Jediná vec,
ktorú cítim, je bolesť, pretože ťa
nemám, pretože si sa mi navždy
vzdialila, pretože si za niekoľko
rokov ani jediný raz nepocítila
potrebu sa mi ozvať, pretože mi
nedvíhaš telefón, pretože sa ro−
bíš, ako keby som prestala pre
teba existovať.
Ani netuším, čo je s tebou, ne−
viem, či si šťastná a zdravá.
Veľké napätie ovláda moju my−
seľ a neviem nájsť cestu, kde by
som našla svoj pokoj. Chýbaš
mi, dievčatko moje, chcem ťa
mať zase po mojom boku, aby
som sa už nikdy necítila sama.
A pritom všetkom trpím, lebo o
svojej bolesti nemôžem hovoriť,
lebo by to aj tak nikto nepocho−
pil. Ani ja to nechápem, ako je

možné, aby sa až tak dokázalo
vlastné dieťa odcudziť. Prečo?
Čo som ti také zlé, okrem toho,
že som ťa vychovala, urobila?
Prečo ma takto trestáš?
Napriek tvojej nevšímavosti a
ľahostajnosti som ťa nikdy ne−
prestala mať rada. Odpustila
som ti tvoju nevšímavosť.
Odpustila som ti aj to, že si mi
jeden jediný raz zavolala a po−
vedala si vetu, ktorá ma dodnes
bodá v srdci a tých pár slov šľa−
halo ako bič: "Odstráň si ma z
priateľov z Facebooku, ty pre
mňa
neznamenáš
nič."
Nedovolila si mi ani sa spýtať :
"PREČO?" Nestihla som sa ťa
spýtať ani to, ako sa máš.
Nestihla som ti ani napriek to−
mu všetkému povedať, že ťa ľú−
bim, že som ťa nikdy neprestala
ľúbiť a že budem stále na teba
čakať. Si človek z môjho tela,
krv z mojej krvi a vedz, dievčat−
ko moje, že ak by sa aj nebo za−
čalo rúcať, budem stále tu, aby
som ho vlastnými rukami podo−
prela, aby nespadlo na teba, aby
ti neublížilo. Rozmýšľam, či ešte
stále veríš na lásku? Dnes je to
už celých päť rokov, čo som ťa,
dcéra moja drahá, nevidela a
nepočula, ale do konca svojho
života budem čakať, kedy prí−
deš, alebo mi zavoláš a povieš:
"Mami, mami, môžem naspäť
prísť?" Moju odpoveď poznáš.
− VEGA −

len jeden ústredný máj pre obec a
podobne. Väčšinou ide o celý
strom, ktorý je zbavený vetiev a
kôry; iba horná časť sa ponecháva
s vetvami. Mnohé slovenské ná−
mestia v predvečer prvého mája o−
zdobili pestrofarebné máje a veľ−
kokrtíšske námestie nebolo vý−
nimkou. Všetkým dievčatám a že−
nám okresného mesta Veľký Krtíš
prišli vyše desaťmetrový máj po−

staviť členovia folklórneho súboru
Mladosť z Banskej Bystrice.
Prítomných na stavení mája po−
zdravili predstavitelia mesta na
čele s jeho primátorom Ing. D.
Surkošom. Pri stavaní mája tra−
dičnou technikou "asistovali" bys−
trickým folkloristom spevom a
tancom členovia nášho folklórne−
ho súboru Krtíšanček (na fotogra−
fii).
−R−
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Ahojte všetci! Volám sa
Sonička Kysucká, bývam tu vo
Veľkom Krtíši s maminkou a
ockom, ktorých veľmi ľúbim.
Som malý−veľký šinter, odkedy
som prišla na to, ako sa dá
chodiť, som úplne všade.
Nechce sa mi sedieť v kočíku,
vlastne sa mi nechce sedieť ni−
kde. Veľmi rada sa hrám a
najlepšie sú maminkine ku−
chynské riady, štipce, kľúče a
sem tam zakopnem aj o hrač−
ky. Som malý škero, keď niečo
chcem, stačí, že sa usmejem a
dospeláci sú zo mňa namäkko.
Veľmi rada sa fotím a urobila
som pre vás fotku :−) Ak sa vám
páčim, pošlite mi kupónik.

SLUŽBY MOTORISTOM

l

AUTOSERVIS
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

l

l 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, V. Krtíš, tel. 0915 832 193

ZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS

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.

Služby lekární −máj

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

Máte alergie alebo zníženú imunitu
a potrebujete odbornú pomoc?

l ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponúka svoje odborné zdravotné

služby vo svojom zariadení AMBULANCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ,
Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš. Na vyšetrenie alebo odborné konzul−
tácie sa môžete objednať na 0903 052 666 každý deň od 7.30 − 13. 00
hodiny. Máme zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou.

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ

LÍVIA, MIROSLAVA,
DIANA, KARIN

Foto: JULO OLŠIAK

KUPÓN DETSKÁ TVÁR POKROKU 2014
12. SONIČKA KYSUCKÁ
(KATEGÓRIA 0−3 ROKY)

A je tu záver našej súťaže. Ukončí ju táto štvorica okúzľujúcich matu−
rantiek zo 4. AB veľkokrtíšskeho Gymnázia. Sprava: Miroslava
Macková, Diana Vargová, Karin Zošáková a Lívia Zatyková. Dievčatá sa
rozhodli súťažiť pod spoločným kupónom a v prípade výhry sa vraj
sestersky podelia. Ak si myslíte, že by pomyselnú kráľovskú korunu
súťaže mal získať práve tento štvorlístok, pošlite im kupón. V budú−
com čísle prinesieme všetky súťažiace ešte raz aj s kupónmi.

Poznáte recepty na tradičné
jedlá nášho regiónu?
Sushi, kebab, gyros, pizza, hot−dog, kung− pao, chilli con carne, tortilla,
gordon blue a na druhej strane bryndzové halušky, makové šúľance,
tvarohová štrúdľa, gombóce, zemiakové lokše, lepníky či kyslé poliev−
ky. Skúste si vo väčšine slovenských reštaurácií pozrieť jedálne lístky
a to aké jedlá v nich prevládajú. Ľahko a rýchlo sme si zvykli na jedlá
cudzích kuchýň a pritom mnohí nepoznáme tradičné slovenské jedlá,
a to už nehovoriac o receptoch na ne.
Popritom každý región má svoje pravovali. Pospomínajte si aj vy na
tradičné jedlá, ktoré sa varili v bež− staré tradičné ľudové jedlá, napíš−
te nám svoje recepty a prí−
né dni alebo sa pripravo−
padne k nim dopíšte
vali pri rôznych ro−
vaše spomienky, kto−
dinných udalos−
S
ré sa vám s tým kto−
tiach ako boli
U
S
VER
rým jedlom spájajú.
svadby, krštenia,
Päť najzaujímavejších
páračky alebo sa
receptov odmeníme pekný−
varili na Vianoce či
mi knihami.
Veľkú noc a ani Novohrad a
Hont nie sú výnimkou.
V máji si pripomíname Deň ma−
tiek a iste mi dáte za pravdu, že
niet nad vynikajúcu maminu ku−
chyňu alebo kuchyňu našich sta−
rých mám. Spomienky na detstvo
sa nám častokrát spájajú s vôňou
ich jedál, ktoré nám s láskou pri−

GYROS

HALUŠKY

Píšte nám na adresu: hornacekova.pokrok@stonline.sk alebo nám
recepty aj s fotografiami nielen vašich tradičných jedál ale
aj z rôznych rodinných udalostí prineste osobne do redakcie.

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
Vy akosi nechcete veriť v dobré
a rozprávkové konce. Vyluču−
jete ich z reálneho života a
radšej sa prikláňate k realiz−
mu až miernejšiemu pesimiz−
mu. Nuž, nastala tá chvíľa,
kde vám jeden takýto šťastný
koniec bude vo vašom zúfaní
dopriaty. Tam, kde ste už ani nedúfali, sa sta−
ne malý zázrak a vám sa prinavráti úsmev a
radosť. Rady, ktoré rozdávate veľkodušne svoj−
mu okoliu, pramenia z vašich skúseností alebo
si to iba myslíte, že sú správne? Pozor na to, aby
ste niekomu viac neublížili ako pomohli, je tam
veľmi tenká hranica. Oprášte svoj oblek, či spo−
ločenské šaty, blíži sa veľmi významná rodinná
udalosť, oslava. Vec, ktorú ste stratili, a tak ur−
putne hľadáte, je bližšie, ako si myslíte, len sa
poriadne poobzerajte.
Roztržitosť a nepozornosť vám
môže spôsobiť poriadny škrt cez
rozpočet, vďaka čomu sa môže−
te rozlúčiť s vašou obľúbenou
vecou (strata, vytratenie, zabud−
nutie). Sústreďte sa na všetko,
čo robíte, vrátane šoférovania,
vyhnete sa tým menším pletkám. V práci za−
vládne síce menšia stagnácia, ale berte to ako
priestor na oddych pred šialenstvom, ktoré čo−
skoro vypukne. Nevylučuje sa na pracovnom
poli obnovenie spolupráce, ktorá sa v nedávnej
minulosti ukončila. Kľúčovým bude pri vašom
znamení akési obnovenie viery v niečo, či v nie−
koho, dajte tomu šancu. Veľmi milou a úsmev−
nou skúsenosťou bude situácia, že sa dobrovoľ−
ne ocitnete v úlohe opatrovateľa/ky dieťatka.
Niektoré veci si musíte jedno−
ducho zaslúžiť a práve prišiel
ten čas. Ako ste sami zistili, pe−
čené holuby samé z neba ne−
padajú a tak to bude u vás
fungovať celý tento týždeň.
Využite stred týždňa, ktorý bu−
de akousi výnimkou a práve
ten je priam ideálny na malé
zázraky. Využite to a nahliadnite do hĺbky svoj−
ho ja. Po čom najviac túžite? S blížiacim sa
koncom týždňa sa budete cítiť obmedzovane a
priam oklieštene. Stanete sa akýmsi väzňom si−
tuácií, ktoré si sami vytvoríte, vymaníte sa z
nich iba silou pravdy. Vo finančnej oblasti v
žiadnom prípade neriskujte a stavte vždy len
na istoty. Nezabudnite si dať na poriadok všet−
ky úradné záležitosti.
Väčšinu záležitostí máte vo svo−
jej vlastnej réžii, avšak s postu−
pujúcimi dňami sa s tým roz−
lúčte. Riadení budete výhradne
vyššími silami, ktoré vás budú
viesť cestou a smerom, ktorý je
pre vás v tomto období naj−
vhodnejší, preto počúvajte svo−
ju intuíciu. Počas celého týž−
dňa buďte v strehu pred človekom, ktorý vám
nehovorí úplnú pravdu a cielene vás zavádza,
môžete sa popáliť. Potešujúcu správu máme
pre všetkých študentov, ktorí budú po tieto dni
nasávať všetky informácie rýchlosťou blesku,
využite to. S blížiacim sa koncom týždňa bude−
te náchylní na väčšie finančné útraty, preto to
majte pod kontrolou a zbytočne nemíňajte, aj
keď rozmarnosť v primeranej miere sem – tam
neublíži.

Mali by ste zamávať pano−
vačnosti, ktorá je pre vaše o−
kolie trochu neznesiteľnou.
Viac radosti vám prinesú
priateľské vzťahy, dokonca
vám pomôžu vyriešiť vaše
trápenia. Dobrí „kamoši“
vnesú svetlo tam, kde vy vidí−
te čistú tmu. Blíži sa veľmi dôležité obdobie, v
ktorom sa rozhodnete, ako sa posuniete vo svo−
jom živote ďalej, nebojte sa stáť za svojím ná−
zorom a to aj v prípade, že budete kvôli tomu
zatracovaní a považovaní za „šialencov“. O
niečo viac venujte svoju pozornosť partnerom,
ktorí stoja vo vašom tieni a cítia sa nedôležití,
iba vy viete, ako ich milujete a môžete im to pat−
rične aj preukázať. Je čas oživiť a rozdúchať
plamene vašej lásky.
S niektorými problémami sa
musíte popasovať sami. Verte
si v tom, ako konáte a aj v tom,
čo robíte. Menšie búrkové mra−
ky sa ukážu nad vzťahom. V
príbehu, ktorý vám posunie va−
ša polovička, nie je všetko tak,
ako vám bude prezentované.
Má obavy priznať sa s vlastným zlyhaním (zdô−
razňujeme, že nehovoríme o románikoch), pod−
porte ho/ju a stojte pevne po jeho/jej boku.
Roztomilosť, ktorú sa pokúšate okoliu odo−
vzdať, dajte bokom a buďte sami sebou.
Neschovávajte sa a to aj v prípade, ak ste si ve−
domí chýb, ktoré máte. Neriešte hmotné statky
a vychutnávajte si sféru citov, ktoré sú k vašej
osobe vysielané. Prijímajte to, že niekomu na
vás záleží.
Na skleslosť, či sebaľútosť nie
je čas. Je potrebné, aby ste bo−
li v strehu a zaujali bojovú po−
zíciu, vďaka ktorej dáte jasne
najavo, čo obhajujete a za čím
stojíte. Vpred vytrielite v plnej
sile a všetkým „neveriacim“
Tomášom vytriete zrak, čím u−
kážete, čo sa vo vás v skutoč−
nosti ukrýva. Do pohovu sa dostanete až v pre−
klenutí týždňa do toho ďalšieho. V práci sa
vám bude veľmi dariť, budete napredovať a pl−
niť si svoje povinnosti bez meškania a priam
na 100 percent. Príjemne vás zaskočí síce ne−
ohrabaná, ale milá ponuka na menšie rande.
Láska začína kvitnúť aj pre vaše znamenie,
mali by ste ju prijať a vychutnávať si ju so
všetkým a všade. Za žiadnych okolností sa ne−
dajte vtiahnuť do rodinných sporov, vyšli by ste
z nich ako tí najhorší.
Nemali by ste nikoho odsudzo−
vať a zároveň by ste si mali o−
svojiť význam slova rovnopráv−
nosť. Všetkým nezadaným sa
rysuje milostný vzťah, ktorý sa
môže preklenúť k láske.
Jediné, čomu by ste sa mali na−
ozaj vyhnúť, je „blicovanie“ v práci, prišlo by sa
vám na to a pochopenie u nadriadených by ste
hľadali márne. Preto, ak si vážite svoju prácu
a chcete v nej zotrvať naďalej, nedajte nikomu
zámienku na to, aby ste „poleteli“.
Zodpovednosť je niečo, pred čím naozaj neute−
čiete, tak sa s ňou radšej snažte stotožniť a žiť
s ňou v harmónii. Nezabudnite si dotiahnuť do
konca všetky úradné záležitosti, ich zanedba−
nie by malo nepríjemné dôsledky.
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Stále túžite po nových a hlav−
ne nepoznaných veciach, ale
pozor, aby ste pri ich skúšaní,
osvojovaní si, ako aj v samot−
nom víre zmien, nestratili
pevnú pôdu pod nohami. Je
ľahké uletieť, ale ťažšie za−
stabilizovať sa a práve toto
bude vašou najväčšou tohtotýždňovou výzvou.
Nájdite vo všetkom akúsi vyváženosť, vďaka
ktorej sa vám bude dariť. Ku koncu týždňa
vám nevyjdú naplánované veci, hlavne cesty.
Neľutujte to, udeje sa tak na základe akéhosi
obetovania sa v prospech väčšej veci (rodina,
láska, partnerstvo). Na únavu, ktorá sa k vám
bude blížiť, pomôžu bylinky a samotná sila prí−
rody, ktorú nájdete aj bez ďalekého cestovania.
Láskou sa dá vyriešiť každý
problém, majte to na pamäti.
Mali by ste sa viac venovať
zmenám súvisiacim s vaším
bývaním. Je potrebné rozhoj−
dať a rozprúdiť energie, ktoré
akoby zamrzli na jednom
mieste a zároveň sa uväznili v
čase. Menšie, a ak si trúfnete aj
väčšie inovácie (popresúvanie nábytku, vyho−
denie nepotrebných vecí, obnovenie záhradky a
pod.), prinesú do vášho života nový vietor, ra−
dosť a tým pádom aj silu. Na to, aby ste docie−
lili to svoje, budete potrebovať rýchle reakcie,
preto sa ich pokúste podporiť pravidelným cvi−
čením a cibrením. Do pracovných záležitostí
vám zasiahnu menšie zdravotné problémy, kto−
ré si vyžiadajú návštevu lekára. Pomôže vám to
k tomu, aby ste nasledujúci deň dokráčali do
práce úplne fit.
To, že žijete dravo, nezname−
ná že ste dravec. Neosvojujte
si niečo, čo je vám v skutoč−
nosti cudzie, len preto, aby ste
sa niekomu zapáčili. Sami
dobre viete, že vo vás drieme
citlivosť a jemnosť, ktorú tú−
žite rozdávať, len sa bojíte, že
tieto stánky budú zneužité. Drsnosť vám nepri−
stane a ani akási hra na nedobytnosť, prejavte
svoje city a jemnocit bez ostychu. Veľká chvíľa
pre vás príde už v tento víkend, dočkáte sa to−
ho, po čom ste už dávno túžili. Neodmietnite po−
nuku na predĺžený víkend v príjemnej spoloč−
nosti, oddýchnete si a zároveň vypadnete z
„hektiky“ bežných pracovných dní. Pozor na
pokuty každého druhu a rázu.
Kto vysoko letí, nízko padá, reč
je o vašom, aj keď necielenom
chvastúnstve a chválenkár−
stve. Okolie vám to ani trochu
„nežerie“, akoby ste si všetko
rozprávali a dokazovali iba
pre seba a sebe. Hviezda na ob−
lohe je krásna a obdivovaná aj
bez toho, aby na seba upozorňovala.
Prirodzenosť je na nezaplatenie a tá vám v po−
slednom čase chýba, pokúste sa ju znova nájsť.
A keď sme už pri tom, na silné a kvetnaté reči
nenamotáte objekt vašej túžby, postaráte sa iba
o opačný efekt. Radšej sa sústreďte na vaše
pracovné výkony, ktoré parádne pokrivkávajú
a nevyžehlí to ani váš hollywoodský úsmev. Nič
nie je stratené, ani úspech, po ktorom túžite.
Len začnite v práci poriadne „makať“.
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Účasť Slovákov na bojiskách 2. svetovej vojny
Účasť Slovákov na oslobodzovacích bojoch v 2. sv. vojne po boku
Sovietskej armády bolo toho napísaného už mnoho, preto sa zame−
riam vo svojom článku na účasť Slovákov v obranných bojoch proti
fašizmu v iných častiach Európy a sveta.
Je potrebné si uvedomiť, že po
mníchovských udalostiach a
rozpade Československej repub−
liky v roku 1939, prvé skupiny
českých a slovenských vojno−
vých utečencov odmietajúcich
sa podriadiť nemeckej okupácii,
sa sústredili v Krakove, kde z 3
872
utečencov
vznikla
"Zahraničná vojenská skupina",
v ktorej bolo aj 430 Slovákov a z
nich bolo 30 letcov. Pod velením
armádneho generála Leva
Prchalu a jeho zástupcu pplk.
Ludvíka Svobodu vznikla 3. 9.
1939 Česká a Slovenská légia. V
polovici septembra 1939 bola o−
doslaná guľometná skupina 27
vojakov, 3 ťažké a 6 ľahkých gu−
ľometov na posilnenie protile−
teckej obrany Tarnopolu, kde
pri zásahu proti nemeckým
bombardérom skupina jeden zo−
strelila a jeden poškodila. Pri po−
stupe Červenej sovietskej armá−
dy (ČA) z východu pri obsadzo−
vaní poľského územia bola sku−
pina − legión odzbrojená a odo−
slaná do tylu, odkiaľ väčšina vo−
jakov v roku 1940 odišla k Čes−
koslovenskej
jednotke
vo
Francúzsku a na Stredný vý−
chod. Po porážke Poľska prešlo
93 československých letcov do
Francúzska, kde sa stali prísluš−
níkmi
Cudzineckej
légie.
Postupne bola z českosloven−
ských občanov a vojnových ute−
čencov 15. 1. 1940 vytvorená 1.
pešia divízia pod velením gen.
Rudolfa Viesta. Letci boli preve−
lení na francúzske letecké zá−
kladne v severnej Afrike, medzi
nimi aj Slovák mjr. Ján Ambruš.
Po reorganizácii plukov vznikla
z 1. pešej divízie zosilnená diví−
zia pechoty v počte 5 000 voja−
kov, jej prvý peší pluk sa podie−
ľal v rámci 23. francúzskej diví−
zie na ústupových bojoch pri rie−
ke Ocra. Druhý peší pluk, ako
súčasť 239. divízie, bránil pre−
chody cez rieku Marna.

Letci bojovali
nad Berlínom
Československé jednotky vo
Francúzsku stratili v bojoch 400
príslušníkov, 113 príslušníkov
divízie bolo vyznamenaných
"Československým vojnovým
krížom − 1939". Vo francúzskm le−
tectve sa na bojoch zúčastnilo
170 čs. pilotov. Po páde
Francúzska sa asi 4 000 vojakov

na lodiach presunulo do
Anglicka, kde reorganizáciou
jednotiek vznikla 12. 8. 1940 I.
Československá zmiešaná brigá−
da, ktorá bola vyzbrojená anglic−
kými zbraňami a uniformami. V
Anglicku sa do bojov zapojilo
932 čs. letcov v rámci štyroch le−
teckých perutí − č. 310−313. Na če−
le 312. perute bol mjr. Ján
Ambruš. Letci sa zúčastnili aj ná−
letu na Berlín. V leteckých bo−
joch padli aj štyria Slováci. Čs.
stíhači zaznamenali cenné bojo−
vé úspechy. Vo vzdušných bo−
joch zostrelili 10 nemeckých lie−
tadiel, 6 lietajúcich raketových
striel V−I, poškodili ďalších 7 lie−
tadiel. V boji padlo 26 pilotov,
medzi nimi aj najúspešnejší
Slovák Oto Smik, ktorý zostrelil
6 nepriateľských lietadiel, po−

štátnu zástavu. Týmto aktom
vznikol podiel londýnskej vlády
pod vedením Eduarda Beneša
na oslobodení Československa (
v danej dobe protektorátu Če−
chy a Morava). Západné Čechy
až po demarkačnú čiaru oslobo−
dila 3. Americká armáda pod ve−
dením gen. G. S. Patona. Túto
čiaru tvorila rieka Mulda, Saská
Kamenica, Karlové Vary, Plzeň,
Klatovy, a nemali ju prekročiť
ani americké ani sovietske voj−
ská. V dobe okolo 4. mája soviet−
ske velenie odmietlo ponuku
Američanov, nachádzajúcich sa
už v Plzni, na pomoc pri rozbití
nemeckého zoskupenia a pri o−
slobodzovaní Prahy. Čiastočne s
pomocou Pražského povstania a
útokom vojsk 3. tankovej armá−
dy maršála P. S. Rybalka, po pre−
sune od Berlína, bola Praha,
hlavné mesto Československa,
9. 5. 1945 oslobodená.

Ján Ambruš (v strede s kyticou), slob. pilot Gustáv Pažický (tretí
zľava), pilot Štefan Jambor (prvý sprava). Fotografia z archívu
VHÚ Bratislava
škodil ďalšie 2 lietadlá. Zostrelil
3 lietajúce rakety V−I. Za úspe−
chy v boji v priebehu 4 mesiacov
letov získal 5 Československých
vyznamenaní "Československý
kríž 1939". Absolvoval 176 bojo−
vých letov, zahynul v boji 28. 11.
1944 na území Holandska. Jeho
ostatky boli prevezené na
Slovensko a pochované. V roku
19954 bol povýšený na generála
in memoriam. Na konci vojny sa
vojakom Obrnenej brigády v
Anglicku umožnilo zasiahnuť do
oslobodzovacích bojov vo vlasti
v podobe symbolickej jednotky o
sile 140 vojakov, ako kombinova−
nému oddielu, ktorý 23. 4. vyra−
zil k hraniciam protektorátu Če−
chy a Morava, aby sa pripojil k 3.
Americkej armáde a 1. 5. 1945 tá−
to jednotka vstúpila v priestore
Cheb na územie vlasti a sláv−
nostne vztýčila Československú

Partizáni v bývalej
Juhoslávii
Po obsadení Juhoslávie nemec−
kou armádou sa rozvinulo maso−
vé partizánske hnutie v južnej
Európe, na ktorom sa podieľal
celý rada slovenských vojakov −
občanov. Tak 3. 5. 1943 vznikol v
Chorvátsku 1. Československý
prápor Jána Žišku z Trocnova,
ktorý bol začlenený do 17. brigá−
dy národného oslobodzovacieho
boja. Prápor pozostával zo 146
príslušníkov väčšinou Slovákov.
Prápor bol 26. 10. 1943 reorgani−
zovaný na 1. Československú
brigádu o sile 488 bojovníkov.
V novembri 1943 sa severne od
Sarajeva v Tuzle sformovala sa−
mostatná slovenská partizánska
rota JÁNOŠÍK, ktorá mala na za−
čiatku 45 príslušníkov a bola za−
radená do 16 vojvodinskej diví−
zie. V rámci nej sa zúčastnila

partizánskych
akcií
vo
Vojvodine a Čiernej Hore. Rota
mala veľké straty. Z 88 vojakov
padlo 33 a 2 boli ranení. Pre tie−
to veľké straty prestala existo−
vať.
V novosadskom partizánskom
oddiely bolo 80 % Slovákov, kto−
rí sa na jeseň 1944 zúčastnili v
počte 400 vojakov na oslobodení
južnej Báčky a Nového Sadu.
Neskôr bol oddiel zaradený do
51. vojvodinskej údernej divízie.
V marci 1945, po reorganizácii
na brigádu, bola táto divízia roz−
pustená a časť vojakov bola pri−
delená k iným útvarom a časť
prepustená domov.
Mnohí Slováci sa podieľali aj na
činnosti francúzskeho hnutia
odporu v rámci partizánskych
skupín a oddielov už v priebehu
roku 1941, čo podnietilo francúz−
ske vládne orgány k výzve fran−
cúzskym občanom zapojiť sa do
Slovenského národného povsta−
nia (SNP).
V novembri 1943 bola prevele−
ná do Talianska 2. pešia zaisťo−
vacia divízia Slovenskej armády
z Bieloruska. V nasledujúcom
období slovenskí vojaci znechu−
tení bojmi proti ČA v
Sovietskom zväze aktívne spolu−
pracovali s talianskymi parti−
zánmi, ktorých vopred informo−
vali o vyčisťovacích akciách.
Partizáni tak mali možnosť pre−
miestniť sa do bezpečnejších
priestorov. Veľká časť vojakov sa
potom pridala k talianskym par−
tizánom a po ich boku bojovali
až do skončenia vojny.

Ťaženie proti Poľsku
a Rusku
Na prelome rokov 1942/1943
vznikla vo Varšave 60 − členná
čata, ktorá sa zapojila do
Varšavského povstania. Viac ako
polovica z čaty padla v poulič−
ných bojoch. Veľká časť zbehov
zo Slovenskej armády bojujúcej
v Rusku pôsobila aj v partizán−
skych skupinách a oddieloch na
území bývalého Sovietskeho
zväzu. Je známe, že 17−členná
skupina Slovákov pôsobila v
rámci oddielu ČAPAJEV na úze−
mí Krakovského vojvodstva. V
roku 1943 po dezercii od
Slovenskej armády kpt. Ján
Nálepka vytvoril zo slovenských
vojakov v Žitomirskej oblasti 1.
Československý partizánsky od−
diel, ktorý sa zúčastnil bojov o
Ovruč, kde J. Nálepka padol v
boji. Roku 2004 bol vymenovaný
do hodnosti brigádneho generá−
la in memoriam.
pplk. v. v. JÁN MRVA

Máj je v Neninciach nielen symbolom lásky,
ale aj časom stretnutia najkrajších molossov
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Máj, lásky čas. V Neninciach je máj už aj symbolom lásky psa a človeka. Začiatok tohto mesiaca totiž
už tradične patrí prestížnej medzinárodnej výstave psov molossovitých plemien. Tento rok výstava pri−
padla na 3. 5. 2014. Na jej 11. ročník, do pomyselnej Mekky výstav molossov na Slovensku − na staré
neninské ihrisko − pricestovali chovatelia týchto mohutných psov z celej krajiny, Čiech i Maďarska.
Opäť ju pripravili organizátori zo Slovakia Moloss klubu v spolupráci so starostom Zoltánom Kuzmom.
Okolo 60 vystavovateľov (čo je
viac ako vlani) sa znovu tešilo
kvalitne zorganizovenému podu−
jatiu. Tentoraz sa jednalo o špe−
ciálnu výstavu s letnou bonitáci−
ou so zadávaním CAC − tzv.
„Certificat
d´Aptitude
au
Championat“ alebo po slovensky
„Čakateľstvo na šampionát krá−
sy“. Je to titul udeľovaný psom na
výstavách krásy. Ide o čakateľ−
stvo na malý, tzv. národný šam−
pionát. CAC sa udeľuje víťazovi
triedy. Podmienkou na udelenie
titulu CAC je, aby pes bol na da−
nej výstave hodnotený známkou
Výborný (V). Samotné víťazstvo
triedy a hodnotenie V však neza−
kladá psovi nárok na titul CAC –
tento titul musí udeliť rozhodca.
Tituly CAC sa môžu zadávať len
na výstavách všetkých plemien s
celoštátnou pôsobnosťou (celo−
štátne, národné, medzinárodné),
prípadne na špeciálnych a klubo−
vých výstavách s celoštátnou pô−
sobnosťou.

Žiarilo slnko
aj starosta

Moloss sa rýmuje so slovom ko−
los a v tomto prípade nejde len o
podarený rým, ale najmä o vý−
stižné prirovnanie. Kvôli svojej
mohutnosti vzbudzujú rešpekt a
určite by si prípadný zlodej dva−
krát rozmyslel, či by preskočil
plot, keby za ním stál „psík“ toh−
to plemena. Paradoxne, návštev−
níci výstavy sa už jedenásťnásob−
ne presvedčili, že molossy, kto−
rým sa majitelia venujú, sú prí−
tulnejšie ako mačiatka. Na naj−
krajších molossov v širokom − ďa−
lekom okolí sa aj tento rok prišlo
pozrieť mnoho návštevníkov z ce−
lého okresu, ale aj z iných kútov
Slovenska. Aj keď inde v okrese
pršalo, nad starým neninským
ihriskom sa akoby zázrakom ob−
laky rozostúpili a tradične podu−
jatiu prialo aj krásne májové sl−
niečko. Starosta Neniniec Zoltán
Kuzma žiaril takmer rovnako
ako slnko na oblohe, veď usporia−

dať takéto nadnárodné podujatie
v malej obci na juhu stredného
Slovenska jedenástykrát po sebe
je parádny husársky kúsok.
Starosta má byť právom na hrdý
na to, že sa snaha organizátorov
opäť hodnotila na výbornú.

Opäť nadštandardná
kvalita

Tento rok si „na paškál“ zobrali
molossov v Neninciach dvaja po−
sudzovatelia. Pravidelný posu−
dzovateľ i komentátor podujatia
Marián Priehoda mal na starosti
plemená Boerboel a Neapolský
mastin. Sergej Vanža posudzoval
plemená American Bulldog,
Mastin Espaňol, Tosa Inu,
Montagne des Pirenees, Mastin
de los Pirineos, Estrelský pastier−
ský pes, Anatolský pastierský
pes, Dogue de Bordeaux.
Podľa výsledkov (nájdete ich na
http://www.molossclub.sk/) ani
tento rok nešetrili obaja odborní−
ci slovami chvály na adresu vy−
stavovaných psov, čo potvrdilo
vysokú kvalitu súťaže.
Celkovým šampiónom výstavy
sa stal pes rasy boerboel s ma−
nom Olaf From South Africa, kto−
rý patrí českej chovateľke Magde
Moravcovej z Prostějova a šam−
piónkou sa stala bordeauxská do−
ga Angela Michaely Hergottovej
z Mariánky pri Dunaji.

Nenince sú milované

Šampióni výstavy − vľavo boerboel Olaf s chovateľkou M.
Moravcovou, vpravo bordeauxská doga Angela s M. Hergottovou

Okrem pastvy pre oči, kedy si
milovníci a chovatelia statných
psov prišli na svoje, v pohotovos−
ti mali všetci na ihrisku aj iné
vnemové zmysly. Všade navôkol
totiž rozvoniavali grilované klo−
básky či kurence a pri pohľade
na psíkov a ich majiteľov nebolo
jednoznačné, komu sa viac na
tieto dobroty zbiehajú slinky.
Starosta opäť neostal nič dlžný
svojej povesti výborného hostite−
ľa a kráľovsky sa postaral aj o
nás z redakcie. Rovnako tak aj o
všetkých vystavovateľov, preto
niet divu, že si Nenince zamilova−
li aj priatelia z Čiech (niežeby
sme dávali za pravdu kempingo−
vej reklame istej banky
).
Svedčili o tom aj slová majiteľky
šampiónky M. Moravcovej, ktorá
spolu so svojou partiou „hochov“
ešte hodinu po skončení a vyhod−
notení súťaže vychutnávala pri
vedľajšom stole v altánku pohľa−
dom malebnú prírodu okolia

J

Atmosféra tejto súťaže je
tradične príjemná a medzi
vystavovateľmi a divákmi
veľmi obľúbená

So šampiónom Olafom
zapózoval aj starosta Neniniec
Zoltán Kuzma
Neniniec, ale s rovnakou chuťou
sa pustila aj do kuracieho ste−
hienka a klobásky: „No, řekněte,
není tady krásně? Navyše, když
jsme získali nejvyšší ocenění. Já
to tady prostě miluji. Klidně si
vím představit, že bych tady i byd−
lela.“ − vyznala sa M. Moravcová.

V obci pribudnú
noví obyvatelia

Ak tieto slová myslela spomína−
ná chovateľka naozaj vážne, mož−
no by ju potešili slová starostu Z.
Kuzmu, ktorý nám prezradil, že
už o rok by mal byť zo starého
ihriska smerom na sever výrazne
zmenený výhľad. Na jeho okraji
totiž chystá vybudovať 16 nájom−
ných bytov a už aj začali s úvod−
nými zemnými prácami. O býva−
nie v nich je už teraz veľký záu−
jem. Nenince sa tak stanú jednou
z mála obcí,v ktorej sa môžu tešiť
zo zvýšenia počtu obyvateľov.
Zoltán Kuzma tak chystá ďalší
krok, ktorý prispeje k tomu, aby
jeho obec prekvitala a prospero−
vala. Medzinárodná výstava mo−
lossov v Neninciach je čerešnič−
kou na torte, ktorá šíri dobré me−
no tejto obce ďaleko za hranica−
mi okresu i krajiny. Podľa ohla−
sov všetkých zainteresovaných
ho bude šíriť vďaka tejto súťaži
ešte aj v ďalších rokoch. Slová slo−
venskej chovateľky na záver po−
dujatia hovoria za všetko: „Ďaku−
jeme za krásne prostredie kona−
nia výstavy, milú rodinnú atmo−
sféru a krásne ceny, z ktorých by
si mali brať príklad aj iné ná−
rodné a medzinárodné výstavy!“
Text a foto: −ms−

l
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Predám 2 − izbový byt na Ul.
n Predám 3−izbový byt na nLučenskej
87. Cena dohodou.

NEHNUTEĽNOSTI
n

122−13

Kúpim stavebný po−
zemok vo Veľkom
0902 302
Krtíši. Inf.
102
np − 439 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
od r. 1992
Predám 3 − izbový
Realitná kancelária MICHA+, s.r.o. byt na SNP vo V. Krtíši
− po rekonštrukcii.
Nám.A.H.Škultétyho 6,
Vhodný aj na podnika−
990 01 Veľký Krtíš
nie. Cena 28.000 eur.
tel.: 48 311 21, 0905 358 389
Inf. 0908 986 734.
e−mail: micha@micha.sk,
np − 189
www.micha.sk
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám stavebný po−
zemok s veľkou záhra−
dou a starším rodin−
ným domov v obci
Dolné Plachtince. Inf.
0907 817 825 .
np − 410
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám 2 − izbový
byt na Okružnej vo
VK. Byt voľný od 1. 7.
2014. Inf. 0908 88 48
15, +420 73 11 90 407.
np − 415
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám 2 − izbový
byt na Baníckej 6, vo V.
Krtíši
(doktorský
blok). Inf.
0908 576
np − 416
" 1 − izbový čiast.zrekonštruovaný byt na ĽŠ 531.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
" 3 − izbový čiast.zrekonštruovaný byt na ĽŠ
Predám 3 − izbový
" 2 − izbový DB na B.Němcovej − 12 000,−− eur byt na Novohradskej,
" 2 − izbový na Školskej
čiastočne prerobený.
Inf. 0907 878 186.
np − 418
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám kompletne
prerobený 2 − izbový
byt v OV vo V. Krtíši.
Inf. 047/ 433 07 92.
Prenajmem 1 − izbový byt v
np − 420
centre, SNP č. 13, prerobený,
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
zariadený. Cena 219 eur
Predám 1 − izbový byt na Ľ. Š−
s energiami. Inf.
0907 315
túra. Inf. 0907 621 145. np − 422
161.
np − 439
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám 1 − izbový byt na Že−
Predám 4 izbový komplet
lezničnej vo VK, po kompletnej
prerobený a zariadený byt v
rekonštrukcii, prípadne zariade−
centre mesta s rozlohou 85m2,
ný. Inf. 0902 905 382.
np − 424
má jednu loggiu. Byt sa na−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
chádza v zateplenom tehlo−
Predám rodinný dom v
vom bytovom dome na 4 pos−
Sucháni, cena 22.000 eur. Inf.
chodí..Byt prešiel komplet−
nou rekonštrukciou , plastové
0903 609 905.
np − 433
okná , dvere, plávajúce podla−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
hy, jednoznačne treba vidieť.
Dáme do prenájmu nebytové
V kuchyni je na mieru vyro−
priestory na Ul. M. R. Štefánika
bená kuchynská linka so sto−
č. 14 (predajňa STIHL) od 1. 6.
lom s barovým pultom, so za−
2014. Cena dohodou. Inf. 0908
budovanými spotrebičmi: u−
884 889.
np − 437
mývačka riadu, rúra, varná
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
doska −elektrická. V spálni je
Predám 3 − izbový byt vo VK
na mieru zabudovaná vstava−
(P.O.H. 23). Cena 23.500 eur + do−
ná skriňa 5m KOMANDOR. V
blízkosti sa nachádza, škola,
hoda. Inf. 0911 711 611. np − 440
škôlka, potraviny. Orientačná cena:
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
45 000 eur, pri rýchlom jedaní
Dám do prenájmu 1 − izbový
možná dohoda. V prípade záuj−
byt vo V. Krtíši. Inf. 0919 291 755,
mu kontaktujte: 0915 835 360.
0917 794 146.
np − 444
np −432
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NIK NEPOZNÁ VAŠU
NEHNUTEĽNOSŤ LEPŠIE NEŽ MY. n
SME TU PRE VÁS UŽ 22 ROKOV !
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Inf. 0905 73 49 02.
np − 485
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám rodinný dom v
Sklabinej po čiastočnej rekon−
štrukcii. Inf. 0918 859 097.
np − 486
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám 3 − izbový družstevný
byt na Novohradskej vo VK. Inf.
0940 373 834.
np − 488
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám 2 − izbový byt v OV v
centre mesta Hnúšťa, príp. vy−
mením za 2 − izb. vo VK. Inf.
0944 516 216, 0940 371 307.
np − 480

n

m

n
n

m

n

m

m

l

ZARIADENIE
DO DOMÁCNOSTI

n Lacno predám staršiu spálňu.
m

Inf. 0918 492 087.
np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám použité plastové okná,
cena dohodou. Inf.
0915 816
643.
np − 332

n

l

m

STAVEBNÝ MATERIÁL

n

ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY
KERAMICKÝCH

m

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

n

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

&

n

Predám lesnícke pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. 0908 962 716. np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám biele tehly, cena 0,20
eur/ ks. A šamotové tehly. Cena
0,90 eur/ ks. Inf. 0908 805 120.
np − 454

m

n

n

NAJLACNEJŠIE
ÚSPORNÉ BETÓNOVÉ
DEBNIACE TVÁRNICE.
Hrúbka: 12 / 20 / 30 cm.
Novinka v EÚ, garantujeme
najnižšie ceny na trhu.
ÚSPORA AŽ 80% BETÓNU
NA ZALIATIE TVÁRNICE!
Inf. 0911 777 180. np − 466

m

n

n

Novohradskej 20 v OV, po ú−
pravách, so základnou výba−
vou + zariadenie. Aktuálny od
leta 2014. Len vážny záujemca.
Cena 35.000 eur + dohoda. Inf.
0915 895 116.
np − 387
Predám prerobený 3 − izbový
byt v OV na Píseckej vo VK. Inf.
0907 750 947.
np − 453
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Prenajmem 2 − izbový byt na
M. R. Štefánika vo VK, aj so za−
riadením. Inf. 0949 076 332.
np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám 1. − izbový byt na
Novohradskej vo VK, prerobený,
top stav, voľný ihneď. Inf. 0949
384 870.
np − 469
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Dám do prenájmu 1 − izbový
zariadený byt. Inf.
0904 647
477.
np − 470
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Dám do prenájmu obchodný
priestor s parkoviskom. Inf.
0904 647 477.
np − 471
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Dám do prenájmu v 3 − izbo−
vom byte jednu izbu − pre nefaj−
čiara/−ku. Inf.
0910 638 572
(NIE SMS!).
np − 477
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám alebo dám do prenáj−
mu 2 − izbový byt v priamom
centre mesta V. Krtíš. Inf. 0905
538 183.
np − 476
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám udržiavaný rodinný
dom v Dolných Plachtinciach
č.47. Tri izby, kuchyňa, kúpeľňa,
garáž, hospodárske stavby, poze−
mok 856 m2, zastavaná plocha
181 m2. Elektrina, plyn, voda,
žumpa, prístup z dvoch strán,
možnosť chovu hospodárskych
zvierat. Cena 20.000 eur (23,40
eur/m2), pri rýchlom jednaní vý−
razná zľava. Inf. 0949 247 627.
np − 489

m

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám 3 − izbový byt na B.
Nemcovej 30, na 4. poschodí, bez
balkóna. Cena 20. 000 eur + do−
hoda možná. Inf. Cena 20. 000
eur + dohoda možná. Inf. 0908
931 242.
np − 478
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám rodinný dom v
Neninciach, 48 árový pozemok
za 20.000 eur. Inf. 0917 18 22 54.
np − 484
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n

m

n

l

AUTO − MOTO

n

Predám letné pneumatiky, po−
užité 1 sezónu, zn. Kormoran −
185/60/14. Cena 100 eur. Inf.
0905 504 334.
np − 419

m

n Predám Škoda Fabia sedan 1.4 n Predám vietnamské prasatá. n
m

n

m

n

m

n

l
l

m

HOBBY − VOĽNÝ ČAS

n Kúpim detský horský bicykel.
m 0908 947 045.

Inf.

np − 423

PREDAJ DREVA A UHLIA

n Predám palivové drevo −

agát, cer, dub, hrab. S dovo−
zom. Cena dohodou. Inf. 0917
698 979.
np − 372

n Predám palivové drevo − na
m

klátiky, aj štiepané. Inf. 0915
867 594.
np − 377
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám palivové drevo aj s do−
vozom. Inf. 0917 421 614.
np − 393

n

l

m

POĽNOHOSPODÁRSTVO

n

PREDÁM LACNO TUJE
SMARAGD. Inf. m 0915 656 786.
np − 392

n Predám malý obilný kombajn

l

m

CLAAS a skúter Simson. Inf.
0917 18 22 54.
np − 483

CHOVATEĽSTVO

m

Inf. 0919 199 762.
np − 455
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám brojlerové kurence,
kačky, morky, nosničky. Inf.
0905 230 767.
np − 451
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Od 20. 5. začínam predávať 6 −
týždňové mládky ISSA BROWN,
vakcinované, znáška 320 ks va−
jec ročne. Inf. 0905 368 131. np
− 465
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám fenku NO. Inf. 0904
692 915. Cena dohodou. np − 487
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám vietnamské odstavča−
tá. Cena 20 eur. Inf. 0915 151
261 (Želovce).
np − 481

n
n

m

n

m

n

l

m

BABCSÁN FARMA.
Inf. 0036/309 258 102,
0905 95 24 59 np−260

m

n SALÓN NA OKRAJI
BRATISLAVY

www.goldenlife.sk
prijíma na pozíciu hostesky
a spoločníčky sympatické
dievčatá a ženy. Zaistíme
stálu solventnú klientelu,
nadštandardný zárobok a
peniaze na ruku každý deň.
Ubytovanie zdarma. Pracovná
doba i brigádne. Možná finan−
čná výpomoc. Staň sa finan−
čne nezávislou. Tel.
0905
244 226.
np − 612 a

m

* Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí v o−
kolí V. Krtíša. Hľadám prácu aj
v oblasti vinohradníctva a ovoci−
nárstva. Inf. 0949 223 403.
np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* Hľadám prácu ako opatrova−
teľka alebo pomocná sila, resp. o−
patrím malé deti. Inf. 0944 344
044.
np 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Hľadám prácu v chránenej
dielni (70% invalidita). Inf.
0944 517 604.
np − 390
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Hľadám akúkoľvek prácu vo
V.Krtíši. Inf. 0944 517 604, 047/
48 302 55.
np − 391
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Príjmeme čašníkov, čašníčky,
kuchárov, kuchárky. Inf. 0905
657 689.
np − 442
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Hempšír − plymutka biela a
holokrčka. Inf.
0905 358
071.

m

np − 257

m

n MINIBAGER −
zemné
a výkopové práce.
0907 840 647.

n

m

m

n

m

šatky. Inf.
0917 421 614, 0908
199 706.
np − 394
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Vykonávam práce lesnou fré−
zou. Inf. 907 817 825. np − 409
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ponúkame úvery bez zabezpe−
čenia ručiteľa. Inf.
0905 871
851.
np − 457

n

m

m

n Hľadám strojníka na páso−
páso−

vý minibager. Podmienka −
strojnícky preukaz. Inf.
0907 840 647.
np − 449

m

m

n

m

m

n Ponúkam kvalitné odborné
stomatologické služby
v Balašských Ďarmotách.
Zhotovenie, oprava zubných
protéz, porcelánových
mostíkov a ďalšie odborné
stomatologické služby.
Práce ponúkam za výhodné
ceny. Kvalita zaručená!
Inf. 0908 844 868. np − 413

RÔZNE

PÔŽIČKA RÝCHLO
A DISKRÉTNE

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,
živnostníkom, podnikateľom, firmám
a opatrovateľkám v zahraničí.
Možnosť predčasného splatenia úveru.
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.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám železnú konštrukciu
3,65 x 1,25 m. Inf. 0949 076 332.
np − 459

n

m

n PONUKA:

UBYTOVANIE
V KLIMATIZOVANÝCH
CHATKÁCH PRIAMO V AREÁLI
KÚPALISKA V ŠTÚROVE.
Informácie: 0907 808 649 np − 461

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

m n

m

np − 279

n Vykupujem staré kašmírové

n

l

19. máj 2014

nosť refinancovania úveru s niž−
šou splátkou, bez preverenia príj−
mu. Inf. 0905 135 649.
np − 350

m

n

n Predám 3−dňové kuriatka

m

n

BURZA PRÁCE

n

n Kurence kačky, husi −

n

17−12

Mpi, bordová, vo výbornom sta−
ve. Inf. 0908 964 470. np − 452
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám menšiu vlečku do 500
kg bez ŠPZ za 100 eur. Inf.
0918 034 405.
np − 447
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám prívesný vozík
120x95x45, STK do 2016. Inf.
0907 851 074.
np − 460
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám babettu, dvojrýchlost−
nú vo veľmi dobrom stave za 180
eur + prilba. Inf. 0908 287 954.
np − 462
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n Úvery s úrokom od 3,99%, mož−

Robím lacné stavebné práce.
Inf. 0902 730 441.
np − 445
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Hľadám prácu ako murár, o−
vládam všetky murárske, ma−
liarske a obkladacie práce. Inf.
0907 229 634.
np − 446
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ponúkam voľné pracovné
miesto na pozíciu fin. poradca.
Príjem garantovaný 600 eur. Ži−
votopisy na mail: mvetrako−
va17@gmail.com.
np − 456
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Prijmeme do pracovného po−
meru zváračov, vzduchotechni−
kov a elektrikárov do zahrani−
čia. (Nemecko) Inf.
0911 777
180.
np − 468
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Opatrím malé dieťa alebo star−
šieho človeka. Inf.
0917 636
457.
np − 482

l
l

Výhodné úvery, pôžičky, lea−
sing. Inf. 0902 846 552. np − 425
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
TEPOVANIE. Inf.
0915 104
289.
np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Vyliečim "zlatú žilu" bylinkami.
Inf.
0905 689 938
np − 474
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

m

n

n

m

n Hľadám priateľku nízkej po−

stavy do 60 rokov z okresu VK.
Inf. 0908 232 053.
np − 441

m

m

MINIBÁGER

STRATY A NÁLEZY

Zabudli ste si kľúče v lekárni
m nAqua
Viva? Informujte sa pria−

Zemné a výkopové práce. Inf.
0915 813 322, 0905 354 723.
np − 329
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

l

ZOZNÁMENIE

mo v lekárni. Zn. Čierne púzdro
so sväzkom kľúčov.
np − 475
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VÝBEROVÉ KONANIE
Obec Lesenice ako zriaďovateľ Materskej školy, Lesenice č. 221, 991 08 Lesenice vyhlasuje
v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie:

RIADITEĽA/−KY MATERSKEJ ŠKOLY V LESENICIACH
Vyžadujú sa kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
t.j. odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľov materskej školy.

Ďalšie kvalifikačné
a iné predpoklady:

− stručný profesijný životopis
− koncepčný zámer rozvoja materskej školy
− preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon
práce riaditeľa MŠ
− súhlas uchádzača na použitie osobných údajov
pre potreby výberového konania podľa zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.

− min. 5 rokov pedagogickej praxe
− bezúhonnosť
− predpoklady pre výkon riaditeľskej funkcie
− znalosť školskej legislatívy
− riadiace a organizačné schopnosti
− osobné a morálne predpoklady
− znalosť právnych, ekonomických
a bezpečnostných predpisov,
− práce s PC (Excel, Word, PowerPoint a iné)
− zdravotná spôsobilosť na prácu
− komunikatívnosť

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požado−
požado−
vanými dokladmi treba zaslať alebo osobne doru−
doru−
čiť do 16.06. 2014 do 10.00 hod. na adresu: Obec
Lesenice , Lesenice č. 221, 991 08 Lesenice. Obálku
označte heslom "Výberové konanie MŠ −
Neotvárať." Uchádzačom, ktorí splnia podmienky,
bude termín a miesto výberového konania ozná−
ozná−
mený najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Leseniciach, dňa 15. 5. 2014
Ing. Ladislav Majdán, starosta obce

Požadované doklady:

− overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
a pedagogickej praxi
− výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

III. LIGA DORAST JUH − BaníkVeľký Krtíš − FK Jesenské 8:0 (8:0)

Baníci súpera prevalcovali
Zostava Baníka: Čepo − Lauko, Fodor, Balla, Magula, Petrus,
Hodási, Kliment, Matikovský, Gemer, Gibala. Góly za Baník :2x
Gibala (1 z 11m), 2x Hodási (1 z 11m), 2x Kliment, Balla, Matikovský.

FUTBALOVÉ TABUĽKY (II. TRIEDA DOSPELÍ − PO 11. 5. 2014
1 . Družs. Sklabiná B
2 . Olováry B − M. Zlievce
3 . FK Bušince
4 . Prameň D. Strehová B
5 . Vinohrad Čebovce B
6 . Družstevník Želovce

16
16
16
16
16
16

12
10
7
5
4
3

1
3
3
2
3
2

3
3
6
9
9
11

55 : 23
47 : 24
45 : 38
37 : 39
29 : 47
20 : 62

37
33
24
17
15
11

101 : 37
63 : 37
61 : 36
62 : 47
38 : 40
50 : 70
20 : 128

48
44
38
26
21
20
6

111 : 31
118 : 28
82 : 20
100 : 32
72 : 35
54 : 44
80 : 49
68 : 74
47 : 84
54 : 58
45 : 76
31 : 124
21 : 116
15 : 127

53
50
50
44
41
32
31
31
24
23
19
13
9
7

OKRES DORAST − PO 11. 5. 2014
1 . Ipeľ Balog nad Ipľom
2 . Družstevník Sečianky
3 . OFK Olováry
4 . ŠK Vinica
5 . TJ Družst. Želovce
6 . TJ Slovan M. Kameň
7 . FK Lesenice

20
20
20
19
20
21
20

15
14
12
8
6
6
2

3
2
2
2
3
2
0

2
4
6
9
11
13
18

OKRES ŽIACI − PO 11. 5. 2014
1 . FC Baník Veľký Krtíš
2 . Vinohrad Čebovce
3 . Družstevník Sklabiná
4 . Nenince
5 . Prameň Dolná Strehová
6 . FK Bušince
7 . FK Slovenské Ďarmoty
8 . Partizán Hrušov
9 . ŠK Vinica
10 . TJD Príbelce
11 . OFK Olováry
12 . TJ Stredné Plachtince
13 . FK Záhorce
14 . Opatovská Nová Ves

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

17
15
16
14
13
10
10
10
7
7
6
4
3
1

2
5
2
2
2
2
1
1
3
2
1
1
0
4

2
1
3
5
6
9
10
10
11
12
14
16
18
16

Hostia prišli na zápas len s ôs−
mimi hráčmi a už v 27.´ bolo
8:0. Bolo len otázkou času a
skóre, kedy rozhodca ukončí
zápas. Keď klesol počet hráčov
hostí na ihrisku pod 7, rozhod−
ca ukončil zápas predčasne so
skóre 8:0.
Mladí baníci si tak upevnili su−
verénne postavenie v tabuľka
a zaknihovali 18 víťazný zápas.
−P. PETRUS −

Poradie futbalovej
tipovačky po 8. kole:
Ján Nemčok, Záhorce, 66 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 65 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 65 b.
Jozef Kováč, Vinica, 64 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 64 b.
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 64 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 63 b.
František Petényi, Vinica, 62 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 61 b.
Erik Ádám, V. Krtíš, 61 b. − (päť bodov
má dopočítaných zo 4. kola!)
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 60 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 60 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 60 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 60 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 59 b.
Viktória Furáková, M. Straciny, 59 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 58 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 58 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 58 b.
Ján Kiss, Vinica, 56 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 55 b.
Erika Macková, Záhorce, 55 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 55 b.
Jozef Košík, Čebovce, 55 b.
Jozef Csík, V. Ves n.I., 54 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 54 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 53 b.
Ján Macka, Záhorce, 53 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 52 b.
Jozef Holovic, st., V. Krtíš, 52 b.
Ján Urda, nml., M. Kameň, 52 b.
Stefo Zolo Svorník, Želovce, 50 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 49 b.
Ján Urda, st, V. Krtíš, 49 b.
Stanislav Lendvai, Bátorová, 49 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 49 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 48 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 46 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 40 b.
Ladislav Kiss, Vinica 39 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 39 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 36 b.
František Fónod, Kosihovce, 27 b.
Jozef Holovic, ml., V. Krtíš, 12 b.
Cecília Ďurčová, Hrušov, 6 b.
Prípadné info na 047/ 48 31 333

− 10. KOLO
1X2
IV. liga JUH: Hnúšťa − V. Krtíš
IV. liga JUH: Poltár − Vinica
1X2
1X2
V. liga D: Príbelce − Sklabiná
1X2
V. liga D: Čebovce − Olováry
1X2
V. liga D: Mýtna − D. Strehová
V. liga D: Radzovce − Balog n. I.
1X2
V. liga D: S. Ďarmoty − Tomášovce
1X2
I. trieda okres: S. Plachtince − M. Kameň
1X2
I. trieda okres: Sečianky − D. Lom
1X2
I. trieda okres: Opatovská N. Ves − Lesenice 1 X 2
FUTBALOVÁ TIPOVAČKA

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA KOLA JE V PIATOK DO 16.00 HOD.
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Zriaďovateľ : Obec Veľké Zlievce, Veľké Zlievce 127, 991 23 Veľké Zlievce
Tel./fax.: 047 / 48 921 23, e−mail: obecvelkezlievce@mail.t−com.sk,

VÝBEROVÉ KONANIE
v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

NA OBSADENIE FUNKCIE
RIADITEĽA/−KY ZÁKLADNEJ ŠKOLY VO VEĽKÝCH ZLIEVCACH
ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ ÚČASTNÍK
PREDKLADÁ DO VÝBEROVÉHO KONANIA:

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ
PREDPOKLADY PRE UCHÁDZAČOV:
− odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné
školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov, − najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
− absolvovanie prvej atestácie (Zákon č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
− znalosť príslušnej legislatívy, − komunikatívnosť,
− riadiace a organizačné schopnosti, − osobné a morálne
predpoklady, − zdravotná spôsobilosť na prácu, − spôsobilosť
používať slovenský jazyk v úradnom styku, − práca s počítačom
(práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné).

− prihláška do výberového konania, − profesijný životopis,
− overené kópie dokladov o vzdelaní,
− doklad o bezúhonnosti − výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace,
− potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
− písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,
− súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania podľa zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prihlášky zasielajte v termíne do 12. 6. 2014 na adresu:
Obecný úrad Veľké Zlievce, Veľké Zlievce 127,
991 23 Veľké Zlievce
Obálku označte: "Výberové konanie − riaditeľ ZŠ − Neotvárať"
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a
miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní
pred jeho konaním.

V o Veľkých Zlievcach, dňa 12. 5. 2014

ObFZ V. Krtíš č.48
V/1. 1. Mimoriadne zasadnutie VV
ObFZ V .Krtíš dňa 9.5.2014:
VV ObFZ V. Krtíš sa odvolal voči roz−
hodnutiu DK ObFZ uverejnené v
Spravodaji č. 46 zo dňa 2.5.2014.
ŠTK (predseda, Ladislav Doboš)
ŠTK/1. Nariaďuje odohrať MFS 18.
kolo I. trieda dospelých FK M.
Kameň − FK K. Kosihy dňa 18.5.2014
o 13:30 h. na ihrisku FK M. Kameň.
Bez poplatku. ŠTK/2. ŠTK nariaďuje
odohrať MFS 18. kolo I. trieda dospe−
lých Kosihy n. I. – Sečianky dňa
18.5.2014 v pôvodnom termíne t.j. o
17:00 h. Bez poplatku. ŠTK/3. ŠTK
predvoláva na svoje zasadnutie dňa

l

PO UZÁVIERKE

PRIJMEME ČAŠNÍKA−/ČKU

DO AMBIENT CAFE
v OC KOCKA
na SNP vo V. Krtíši.
Inf.
0905 825 103 np − 509

m

n Predám

Škodu Octavia
r.v. 1998, 1.8, 125 PS, STK a
EK nová, zelená metalíza,
vyhrievané sedadlá, strešné
okno, rádio, nové zimné a
letné gumy, najazdených
175.000 km, el. sťahovanie o−
kien. Cena 2.000 eur. Tel. č.
np − 502
0949 489 369.

22.5.2014 o 16:00 h. zástupcu TJ Sokol
Opatovská Nová Ves. ŠTK/4. ŠTK žia−
da zástupcov oboch klubov o písom−
nú dohodu (vyjadrenie cez ISSF) o−
dohratia MFS dorast 24. kolo Balog –
Olováry. V prípade, ak nebude doru−
čená písomná dohoda oboch klubov
do 21.5.2014, MFS sa odohrá v pôvod−
nom termíne t.j. 24.5.2014 o 17:00 h.
ŠTK/5. Pod písomnou formou podá−
vania žiadostí resp. vyjadrenia, uve−
denou v RS 2013/2014, čl. 2, písmeno
d)(zmena termínu resp. hracieho ča−
su) rozumieme ISSF, papierovú, e−
mailovú, resp. skenovú formu žiados−
ti. Preferovanou formou je žiadosť, a−
lebo vyjadrenie prostredníctvom IS−
SF, prostredníctvom ktorého môže

vyjadriť svoje stanovisko k prelože−
niu termínu stretnutia aj druhá stra−
na ( súper ).
DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D104 Koštial Jozef 1262728 (OFK
Olováry I. trieda dorast) za urážku
spoluhráča, DO pozastavenie športo−
vej činnosti na 2 MFS nepodmieneč−
ne, podľa čl. 47/1/b, čl. 47/2/b od
11.5.2014. Poplatok 5 eur v MZF.
D105 DK prejednala odvolanie VV
voči rozhodnutiu DK D90, D91, D92,
D93, D94, D95 a konštatuje – odvola−
nie bolo doručené po stanovenej le−
hote čl. 84 ods. 1 s prihliadnutím na
čl. 78 ods. 3/a.
D106 DK prejednala odvolanie p.
Tibora Zolczera voči rozhodnutiu DK

D94, D95. DK trvá na svojom výroku
a preto odstupuje dané odvolanie na
odvolaciu komisiu. D107 DK poza−
stavuje činnosť Štefan Zaťko výkonu
funkcie trénera do vyšetrenia prípa−
du. Zároveň DK predvoláva na svoje
zasadnutie trénera Štefana Zaťko FK
Želovce dňa 22.5.2014 o 16:30 h.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa
odvolať podľa ustanovení Tretej časti
Tretej hlavy DP. KR/1. KR žiada všet−
kých R o kontrolu video nahrávania
v zmysle RS 2013/2014 bod 32, písme−
no d). KR/2. KR akceptuje žiadosť FK
Bušince o zmenu R. KR/3. KR akcep−
tuje žiadosť FK S. Plachtince o zme−
nu R.
(Pokračovanie na str. 21)

Rýchla pôžička PROFICRE−
DIT. Inf. 0902 767 838.
np − 492
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám nadštandardný 3 − iz−
bový byt, 110 m2, na Ul. M.R. Š−
tefánika vo V. Krtíši. Inf. 0905
343 379, 0905 380 519. np − 493
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Prijmem kuchára/−ku na TPP
a pokladníčku. Inf. 0918 613
809.
np − 494
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Prenajmem 2 − izbový byt. Inf.
0908 527 535.
np − 495
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám 2 − izbový a 3 − izbový
byt po úplnej rekonštrukcii.
Inf. 0908 527 535.
np − 496
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Prenajmem 2 − izbový byt na
Ul. Venevskej, na 7. poschodí.
Inf. 0915 767 707.
np − 497
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám garáž na Ul.
Novohradskej − 20m2. Inf.
0905 766 204.
np − 498

+ 2 kreslá. Cena 150 eur + doho−
da. Inf. 0905 830 043. np − 499
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám rozkladaciu rohovú
súpravu (pravú). Cena 500 eur.
Inf. 0907 766 055.
np − 500
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám 8 týždňové morky.
Č.t. 0907 871 019.
np − 501
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Pokosím a upravím každú zá−
hradu a väčšiu plochu. Inf.
0917 754 682.
np − 502 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predájm rodinný dom v S.
Ďarmotách, 4 izby, 2 kuchyne, 2
chodby, 2 špajze. Na dvore sa
nachádza murovaná klenbová
pivnica. Všetky IS (voda, plyno−
vé kúrenie, elektrina). Cena
16.000 eur. Inf. 0911 148 780.
np − 503
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám rádiátory − rebrové,
nové − lacno. Inf. 0949 076 332.
np − 504

SNP vo V. Krtíši. Cena dohodou.
Inf. 0905 245 095.
np − 505
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám 3 − izbový byt v
Neninciach. Inf. 0918 772 904.
np − 506
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n

m

n

m

n

m

n
n

n

n Predám 2 − izb. byt na Ul. n
Venevskej 9. Inf.m 0908 42 19 16.
np − 491

Ivan Krahulec, starosta obce

m

m

m

nPredám žltú gaučovú súpravu n Predám 2 − izbový byt na Ul.

n
n

m

m

n

m

n Predám staršiu spálňu a obý−
&

vačku − LACNO!. Inf. 0905 362
184.
np − 507
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám domáce klobásy. Inf.
0902 846 552.
np − 508
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Predám kuriatka, Inf. 0905
924 787.
np − 512

m n
&

n

m

n

n

m

m

n

&

n

Predám čiernu obývaciu
stenu (staršiu, štýlovú), hnedú
staršiu sedaciu súpravu, pred−
sieňovú skriňu, váľandu a
staršiu bielu spálňu. Všetko
dohodou − lacno. Inf.
0908
496 375, 0905 530 218. np − 510

m
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IV. LIGA SKUPINA :

V. KRTÍŠ − ŽARNOVICA 1 : 2 (1 : 2)

Nenadchol výkon futbalistov, ani rozhodcov
Rozhodoval: Ivan Tokár z BB, divákov: 110, góly: D − 24.´ Šiket (FC),
resp. 30.´ Mikuška, 37.´ Štefanka (MFK);, ŽK: Kukolík, Fridrich (FC),
resp. Ometák, Roško (MFK)
Vedúce mužstvo tabuľky vzbu− zle trafil. Nakoniec sa lopta od−
dzovalo u domácich rešpekt. razila a v protismere brankára
Prvú príležitosť na skórovanie Kaczoreka dokotúľala do opus−
mali však domáci už v 3.´ o chví− tenej brány − 1:1. Prišla ďalšia
ľu po nepriamom kope nastrelili chyba baníkov, na odkopnutú
baníci brvno. Po štvrťhodine hry loptu vybehol z pol ihriska Šte−
pohotovú strelu Holovica bran− fanka a ten využil nedorozume−
kár hostí Herolod vyrazil. Ďalší nie obrany a získal rozhodujúci
pekný útok domácich zakončil gól zápasu − 1:2. V poslednej min.
Šiket nad bránu. Hostia oplatili I. pol. dobre hlavičkoval M.
prieniku stredom ihriska, ale Horváth, ale lopta smerovala tes−
bez efektu. Prišla 24.´, brankár ne vedľa brány.
hostí neudržal loptu a Šiket po−
II. polčas začali lepšie hostia.
hotovo vsietil − 1:0. Z protiútoku Strelu z uhla z kopačky Žiaka
hostia vystrelili tesne vedľa brá− brankár Kaczorek vyrazil. O
ny, po pol hodine hry mali ďalšiu chvíľu hosťujúci Mikuška strelil
veľkú príležitosť, keď Mikuška prudko do bočnej siete. Pri prie−

niku domáceho Greguša do po−
kutového územia hostí ostal zá−
krok obrancu Žarnovice bez po−
všimnutia. V 80.´ strieľal z muž−
stva hostí Černák nad domácu
bránu. Následne Kaczorek ďal−
šej strele reflexívne zabránil.
Poslednú príležitosť mali domá−
ci, ale po centrovanej lopte Šiket
hlavičkoval nedôrazne. O týždeň
baníci cestujú do Hnúšte.
− JOZEF DUDÁŠ −
DORAST: Sliač − V. Krtíš 0:1 (0:0),
gól: Petrus. Ani mužstvo Sliača,
ktoré na jar ešte neprehralo, ne−
dokázalo zvíťaziť nad suveré−
nom súťaže. Bol to najťažší zápas
jarnej časti, kde okrem súpera
nás potrápila prietrž mračien na
konci zápasu.
− P. PETRUS −

V. LIGA SKUPINA D: PRÍBELCE − ČEBOVCE 1 : 4 (0 : 2)

Domáci gratulujú hosťom k víťazstvu
Gól za Príbelce: 81.´: A. Rybár. Góly za Čebovce: 4.´ D. Čepo, 34.´ A.
Balga, 67.´ M. Bendík, 78. R. Koncz.
V okresnom derby hostia vy− chybách domácej obrany. V dru−
užili všetko, čo sme im ponúkli. hom polčase okrem jediného gó−
Všetky góly boli po hrubých lu, ktorý sme strelili, sme zaho−

dili päť vyložene gólových šancí.
Keby sa ich bolo podarilo využiť,
určite by sa bol zápas vyvíjal i−
náč. Treba zagratulovať hosťom,
pretože zaslúžene vyhrali. Bez
gólov sa futbal hrať nedá.
− IVAN ĎURČOK −

V. LIGA SKUPINA D: SKLABINÁ − TOMÁŠOVCE

Z veľkej prevahy slabá remíza
Gól za domácich: 77.´ Ďurica
V prestížnom 22. kole sa stretli
26 bodoví súperi, ktorí potrebu−
jú body ako soľ. Domáci nastú−
pili so snahou nestratiť na do−
mácej pôde ďalšie body.
Hostia zase prišli vedomí si
svojho postavenia podať čo
najlepší výkon. Domáci od
úvodu mali miernu prevahu a
prvú veľkú príležitosť v 15.´,
keď Havrila vysunul Takáča,
ktorý prehadzoval brankára
hostí Vilhana, ale na žiaľ do−
mácich, lopta tesne míňa brv−
no hostí. Ďalšie minúty pri−
niesli prevahu domácich, ale

ich snaha končí na dobre or−
ganizovanej obrane hostí ve−
denej Tomašovičom. Hostia v
39.´ podnikli náhly protiútok,
z ktorého vyťažili 11−m kop,
ktorý zahrával kapitán hostí a
posiela svoje mužstvo do vede−
nia. Domácim sa neujala v 45.´
dobrá príležitosť, keď hlavička
Ďuricu tiež letí vedľa.
Domáci do druhého polčasu
nastúpili s enormným úsilím o
vyrovnanie, ale hostia miesta−
mi aj so šťastím odolávali. V
62.´ domáci po dlhom aute
Maslaňáka znovu nedokázali
dopraviť loptu do siete. Hostia
naďalej hrali svoju hru a tr−

1 : 1 (0 : 1)

pezlivo vyčkávali na svoju prí−
ležitosť na rýchly protiútok. V
68.´ hostí značne oslabil hráč
hostí Drugda, ktorý úmyselne
zahrával rukou, za čo dostal
druhú ŽK a následne ČK.
Hostia v 71.´ znovu podnikli
rýchly protiútok Majkutom,
ktorý zneškodnil Černoch. V
77.´ Kalmár zahrával trestný
kop, na konci ktorého bola ne−
chytateľná hlavička Ďuricu a
stav sa menil na 1:1. Následne
v 79.´ Vilhan zázračne kryl hla−
vičku Maslaňáka. V 89.´ znovu
výborný brankár hostí vychy−
tal aj nemožné a hostí drží nad
vodou. Domácim, i keď sa veľ−
mi snažili, nebolo im súdené
vyhrať. − JOZEF PAHOLÍK −

V. LIGA SKUPINA D: BALOG N. I. − S. ĎARMOTY

VÝSLEDKY IV. LIGA JUH
24. kolo − Ne 18.5. o 17:00
Fiľakovo − voľný žreb
−
Málinec − Podbrezová B 7 : 3
Zvolen − Divín
2 : 1
Š. Bane − Poltár
nehrali
V. Krtíš − Žarnovica
1 : 2
Revúca − Hnúšťa
5 : 1
Kováčová − Detva
2 : 1
TABUĽKA

VÝSLEDKY V. LIGA SKUPINA D

22. kolo − Ne 18.5. o 17:00
Sklabiná − Tomášovce
1
Balog n. I. − S. Ďarmoty
0
Jesenské − Radzovce
1
5
D. Strehová − Lubeník
2
Buzitka − Mýtna
3
Olováry − Tornaľa
1
Príbelce − Čebovce

:
:
:
:
:
:
:

1
4
1
0
2
2
4

TABUĽKA

I. TRIEDA − TABUĽKA

0:4 (0:2)

Domáce mužstvo akoby na ihrisku ani nebolo
Góly Pixiades 2x,
Domáci pred svojim publikom
nezačali práve najšťastnejšie,
keď už v 2.´ po chybe v domá−
cej obrane Pixiades išiel sám
na brankára a nezaváhal − 0:1.
Hostia si vytvorili množstvo
šancí a vedeli ich aj zužitko−
vať. V 30.´ mali domáci najväč−
šiu šancu, keď Krupčiakovu
strelu brankár hostí kryl. V
36.´ po štadardke zo 16−ky pek−

Lukáč a Béreš.
ne trafil Béreš − 0:2.
Do druhého polčasu išli hos−
tia tak bojovne, ako celý zápas
a Lukáč v 50.´využil ďalšiu
šancu. Domáci ako keby ani
neboli na ihrisku, nevytvorili
si žiadne šance, nevyhrali
žiadne súboje, nevychádzali
im žiadne prihrávky. Na ko−
nečných 0:4 v 86.´ upravil
Pixiades, keď po peknej kom−

binácii už veľa roboty nemal a
loptu len doťukol do prázdnej
bránky. V 90.´ sa ešte Jozef Ďu−
rás snažil skorigovať výsledok,
ale brankár Holub bol na
mieste. Hostia zaslúžene a bez
väčšej námahy vyhrali zápas.
Na budúci týždeň cestujú
Balogčania do Radzoviec.
Dorast : Balog nad Ipľom
− Želovce 5:1.
− JOZEF STRIHO −

II. TRIEDA OKRES
* Sklabiná „B“ – Želovce 9 : 0 (2 : 0 )
Góly: D – Bakoš, A. Takáč 3x,
Žingor 2x, Mesároš 3x,
* Olováry „B“ – Čebovce 3 : 4 (1 : 2)
Góly: D – Dobra 2x, Toman, H – M.
Kalmár 2x, Koncz, Zaťko
* D. Strehová – Bušince 0 : 2 (0 : 0)
Góly: H – Ďuro, Gőrči.
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V. LIGA SKUPINA D:

D. STREHOVÁ − LUBENÍK 5 : 0 ( 2 : 0 )

Dolnostrehovčania vyhrali rozdielom triedy
Góly : 14. ´ Abelovský, 28.´ Kollár, 49.´ Sokol, 57.´ M. Hriň, 83.´ Sokol
(11 m). ŽK: 42.´M. Hriň − 42.´ Levický , 76.´ Šavlík, 83.´ Levický +
ČK; rozhodca: E Kaliňák z Lučenca, divákov 180.
na 2:0. Po prestávke už v 49.´ z
rohu pokutového územia pre−
hodil Sokol brankára Lubeníka
pod brvno 3:0. V 56.´ Abelovský
z 25 metrov trafil brvno brány

Abelovský v 14.´ strelou po ze−
mi z 30 metrov prestrelil spleť
hráčov Lubeníka a lopta skon−
čila v sieti 1:0. V 28.´ Kollár stre−
lou po zemi z 20 metrov zvýšil

Lubeníka. O minútu neskôr
však Marek Hriň strelou z po−
kutového územia zvýšil na 4:0.
Dravý prienik Dibalu v 83.´ za−
stavil Levický iba nedovolene
za cenu žltej karty a nariadený
pokutový kop premenil Sokol
na konečných 5:0.
−JÁN HRIŇ−

V. LIGA SKUPINA D: OLOVÁRY − TORNAĽA 3 : 2

(3:1)

Nestarnúci Gluch dosiahol hattrick hlavou
Góly: 15., 20., a 42.´ M. Gluch −23.´ Jankóšik, 73.´ Juhász; ŽK 73.´
Dobra, 73.´ Motoška (Olováry); rozhodca: M. Melich; divákov: 150.
Zápas sa začal vo veľkom tem−
pe a už v 2. min si mužstvo hos−
tí vytvorilo stopercentnú šancu
na gól, ktorú nevyužilo. O ďal−
ších 5 min. sa potvrdilo staré
známe heslo − Nedáš − dostaneš,
keď Tornaľa zahodila šancu, dal
Gluch hlavičkou prvý gól 1:0.
Mužstvo Olovár sa pustilo viac
do hry, vytváralo si nebezpečné
šance a z rohového kopu dal M.

Gluch druhý gól − 2:0. Hostia po−
tom pohrozili šancou, ktorú
brankár vyrazil na roh, ale z ro−
hového kopu dali gól − 1:2.
Potom prišiel nešťastný mo−
ment, keď sa nechal hráč hostí
vylúčiť za 2 ŽK v priebehu mi−
núty (kopol hráča a druhú ŽK
dostal za rečnenie). To však
mužstvo hostí nepoložilo a viac
pridali, do polčasu si vytvorili

šance, ktoré nevyužili. V 42.´
uzatvoril Gluch hetrik − 3:1.
II. pol. sa začal opatrne na obi−
dvoch stranách, hostia aj hrozi−
li gólom, ale nezužitkovali svoje
šance, až v 80.´ skorigovali vý−
sledok na 3:2. V týchto chvíľach
začal veľký boj o výsledok, kedy
ďalšie šance mužstvá nevyužili
a zápas tak skončil 3:2. Vedenie
klubu domácich chce poďako−
vať domácim za obetavý výkon.
− PAVOL KALMÁR −

I. TRIEDA OKRES − ZÁPASY Z 18. 5. 2014

* Modrý Kameň − Kamenné Kosihy 2:3 (0:1)

* Dačov Lom − Opatovská N. Ves 3:0 (1:0)

ZMARENÉ ŠANCE ROZHODLI
O VÝSLEDKU

V UPRŠANOM POČASÍ
NADPRIEMERNÝ VÝKON DOMÁCICH

Diváci: 70; Góly: D − Kuchársky 2x, H − T. Baranyi
2x, Nászali.
Napriek výraznej prevahe domácich si tri body
pripísali hostia, keď domáce mužstvo nedokázalo
premeniť vyložené šance. Vedenie domácich dúfa,
že v nasledujúcich zápasoch zvíťazí korektná hra
nad neprajnosťou rozhodcov. − IGOR MACHAVA −

Diváci: 60; Góly: D − P. Chovan, M. Mitter; Turan,
najlepší: D − P. Chovan, H − D. Jánoška.
Po samostatnom úniku v 4.´ zahodil šancu
Turan. Drozd v 9.´netrafil bránu. Oláh bol vo vy−
loženej šanci v 15.´, ale minul. Po prihrávke
Drozda v 20.´ otvoril skóre M. Mittter. P. Chovan
v 50.´ dal gól − 2:0 a v 55.´ krásnym gólom na 3:0
skóroval Turan.
− ALENA SLÁVIKOVÁ −

* Hrušov − Nenince

ZÁPAS SA NEHRAL KVÔLI
NESPÔSOBILÉMU TERÉNU
* Lesenice − Záhorce 2:1 (1:1)

DOMÁCI MOHLI ROZHODNÚŤ
ZÁPAS UŽ V I. POLČASE

Diváci: 200; Góly: D − M. Babka, Marinec (11m), H
− Balga
Zápas veľkej futbalovej úrovne, ktorý spĺňal tie
najprísnejšie kritéria futbalu. Bojovalo sa do po−
sledného hvizdu rozhodcu − M. Dávida, ktorý pís−
kal s prehľadom. V I. pol. mali réžiu hry v rukách
domáci, v gólových šanciach sa vystriedali viace−
rí hráči − Vrbovkai, Lőcsa... V 16.´ bola odpískaná
penalta − ale zostala nevyužitá. Z prvej šance hos−
tí v 33.´ dal gól Balga. O 6 minút po peknej akcii
domácich M. Babka vyrovnal na 1:1. V II. pol.
hneď v 46.´ zaútočili hostia − Filip trafil len múr.
Potom mali opäť viacero šancí domáci hráči. V
54.´ rozhodca odpískal druhú penaltu a Marinec
ju bezpečne premenil. V týchto chvíľach hry sa
šance striedali, ale obidve mužstvá, najmä domá−
ci, ich zahadzovali. Domáce mužstvo bolo lepším tí−
mom, aj keď v II. pol. trochu poľavili. − JÁN PAVLÍK −

* Kosihy n. Ipľom − Sečianky 4:1 (2:1)

DERBY NOVÁČIKOV SÚŤAŽE
Diváci: 50; Góly: D − Smiknya, Villám, Kmeť 2x, H
− Konc;
Zápas začali lepšie domáci − nastrelením žrďky
v 1.´, ale prvý gól dali hostia. Domáci sa nevzdali
a do polčasu otočili skóre. Úspešní boli Smiknyi a
čerstvý tridsiatnik Villám. V II. pol. si obidva tímy
vytvárali množstvo šancí, z domácich mladý
Kmeť dvoma nádhernými gólmi zabezpečil víťaz−
stvo svojmu klubu. Vedenie ďakuje hráčom za
predvedený výkon.
− ŠTEFAN DOBOŠ −
* S. Plachtince − V. Čalomija 2:1 (2:0)

KVALITNÝ A KOREKTNÝ ZÁPAS
Diváci: 80; Góly: D − Balik 2x, H − A. Buriš.
V Stredných Plachtinciach sa hral dobrý futbal
na kvalitnom teréne. Domáci mohli rozhodnúť zá−
pas už v I. pol., ktorý vyhrali 2:0, ale nepremenili
ďalšie 3 čisté šance. II. pol. sa niesol v podobnom
duchu, keď domáci opäť nepremenili ďalšie 3 šan−
ce. Hostia zo štandardnej situácie znížili. Ďalšie
šance si nevypracovali, preto domáci zvíťazili.
Vedenie ďakuje domácim futbalistom za výkon.
− MILAN MIKUŠ −
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(Dokončenie zo str. 19)
KR/4. Upozorňujeme FK, že podaná
žiadosť cez ISSF – podnet na komisie
o predelegovanie R po zverejnení v
Spravodaji, KR nebude akceptovať
žiadosť o zmenu bez udania závaž−
ného dôvodu (napr. opodstatnená
sťažnosť), nakoľko FK mali právo po−
žiadať KR o nedelegovanie R a DZ na
MFS ich družstiev pred jarnou čas−
ťou súťaže, (vetovať R a DZ). KR/5.
Delegovanie DZ na MFS I. trieda do−
spelých 18.5.2014 o 17:00 h. Lesenice
– Záhorce (Jozef György). KR/6. KR
žiada rozhodcov pri vzájomnej vý−
mene na poslednú chvíľu, hlavne
stretnutia mládež upozorniť o tom
predsedu KR a sekretára ObFZ, kto−
rý je aj správcom ISSF a je poverený
vykonať zmeny v nominácii R v IS−
SF. KR/7. V zmysle zásad pre činnosť
R ObFZ V. Krtíš budú vyvodené o−
patrenia voči R P. Kalmár st., zistené
nedostatky R v MFS dorast 20. kolo
Olováry – Vinica. KR/8. Upozorňuje
zodpovedných funkcionárov klubov,
že KR nebude akceptovať neoficiál−
ne sťažností, (listy, podnety, námiet−
ky, telefonáty a pod.) na výkon roz−
hodcov pokiaľ nebudú spĺňať náleži−
tosti v zmysle článku 33 RS ObFZ V.
Krtíš.
KR/9. KR zaraďuje na nominačnú lis−
tinu ako rozhodca čakateľ – p− Matúš
Adamík č. tel. 0908−094479.
Správa zo sekretariátu: S/1. Oznam
celej futbalovej verejnosti – Zákon č.
1/2014 Z.z. o organizovaní verejných
športových podujatí: odkaz na stiah−
nutie, www.obfzvk.sk – Dokumenty
– Ostatné dokumenty – zákon č.
1/2014 Z.z.
TMK (predseda, Mgr. Jozef Stricho)
TMK/1. SsFZ organizuje v R. Sobote
futbalový turnaj ml. žiakov. Na tur−
naji v R. Sobote za ObFZ Veľký Krtíš
budú reprezentovať uvedení hráči:
Zolczer Márk – Vinica, Záhorský
Lukáš – Vinica, Drozdík Ján –
Hrušov, Benko Marcel – Hrušov,
Kováč Rodrigo – Sklabiná, Kliment
Hasan – Sklabiná, Berky Patrik –
Sklabiná, Mráz Patrik – Sklabiná,
Varga René – Záhorce, Krnáč
Sebastián Miroslav – Záhorce, Filip
Jaroslav – Záhorce. Odchod výberu
žiakov je od budovy ObFZ V. Krtíš
Banícka 51, dňa 20.5.2014 o 7:00 hod..
Každý hráč si donesie kartu poisten−
ca, uterák, ponožky, kopačky.
TMK/2. TMK SsFZ organizuje v rám−
ci projektu vzdelávania trénerov na
rok 2014 3 doškoľovacie špecializo−
vané semináre mládeže pre trénerov
SsFZ pre kategórie dorastu, žiakov
a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod.
– 10 hod. teória + 6 hod. prax) – po−
bytové náklady (strava, ubytovanie)
hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia
v areáli futbalového ihriska ŠK
Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši)
v nasledujúcich termínoch 28. − 29.
jún (kategória dorast), 20. – 21. júl
(kategória žiaci) a 23. − 24. august
(kategória prípravka). Semináre slú−
žia aj ako doškoľovacie semináre na
predĺženie platnosti trénerskej li−
cencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po
25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú ná−
vrhy vždy po 2 trénerov pre jednotli−
vé kategórie). Ďalší záujemcovia z
radov mládežníckych trénerov SsFZ
( podmienkou je aktívna trénerská
práca s príslušnou vekovou kategó−
riou v súťažiach SsFZ a platná tré−
nerská licencia) sa môžu prihlásiť na
vyššie uvedené semináre mailom na
adresu: peterstefanak@gmail.com
do 10. júna 2014, TMK následne na
svojom zasadnutí uzavrie výbery
trénerov na jednotlivé semináre.
GABRIEL BACSA, predseda ObFZ
JÁN ČERNÁK, sekretár ObFZ
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ZVONY NEPOZNAJÚ HRANICE

Motto:Usadlosť sa vtedy stáva turisticky úspešnou, keď jej návštevníci vidia nepretržite sa usmievajúce tváre
jej obyvateľov. Ak budeme uvažovať a konať v harmónií s prírodou a miestnymi tradíciami dosiahneme
hneď dva ciele: Šťastie miestneho obyvateľstva a túžbu turistov sa vrátiť späť.
V Opatovskej Novej Vsi sa 31. mája 2014 skončí projekt, ktorý sa začal realizovať v októbri 2012.
Pri príležitosti jeho ukončenia sa 28. 5. 2014 uskutoční záverečná konferencia, ktorá začne o 10. 00 hodine
v maďarských Teranoch a o bude pokračovať o 13. 00 hodine v kultúrnom dome v Opatovskej Novej Vsi.
Názov projektu je ROZVOJ TURIZMU NA OBIDVOCH STRANÁCH HRANÍC ZALOŽENÉHO
NA TRADIČNÝCH MANUFAKTÚRNYCH SLUŽBÁCH A JEHO KRÁTKY NÁZOV JE
ZVONY NEPOZNAJÚ HRANICE − Kód projektu: HUSK/1101/1.3.1/0247
Partnermi projektu sú: Obec
Opatovská Nová Ves, ako cezhra−
ničný
partner,
ARTTÉKA
Művészet
Határok
Nélkül
Egyesület, Terény (HU), ako ve−
dúci
partner
projektu,
Balassagyarmati Fegyház és
Börtön (Ústav na výkon trestu od−
ňatia slobody v meste Balassa−
gyarmat) − HU a Terény Község
Önkormányzata − Obec Terany
(HU). Strategickým cieľom projek−
tu je zvýšiť úroveň hospodárskej a
sociálnej integrácie v cezhranič−
nej oblasti prostredníctvom posil−
nenia hospodárskej konkurencie−
schopnosti v prihraničnej oblasti
a zvyšovaním sociálnej a kultúr−
nej súdržnosti ľudí a komunít.
Hlavný iniciátor myšlienky rea−
lizácie projektu László Jámbor o
projekte povedal, že pohraničie
na slovenskej i maďarskej strane
je dodnes špecifické tým, že je na
periférií z hospodárskeho i sociál−
neho hľadiska napriek tomu, že o−
bidve obce ležia v blízkosti vidiec−
keho mestského centra a dispo−
nujú zaujímavými turistickými
atrakciami. Ďalšou problemati−
kou týchto obcí je, že i napriek
priaznivej geografickej polohe, je
tu vysoká nezamestnanosť, nízke
platy, množstvo obyvateľov žijú−
cich pod hranicou životného mi−
nima a slabá využiteľnosť existu−
júcich daností obcí. Hlavnými be−
nefitmi regiónu je zachovalá prí−
rodná hodnota a harmonické prí−
rodné prostredie. V obciach sa už
v rámci vidieckeho turizmu síce
vytvorili ubytovacie kapacity, ale
tým, že návštevnosť obcí je z veľ−
kej časti zabezpečená len turista−
mi, ktorých cieľovou destináciou
nie sú predmetné obce (predmet−
nými obcami len prechádzajú),
preto bolo dôležité a vhodné vy−
tvoriť podmienky aj na viacdňové
podujatia, ktoré by zo všetkých
hľadísk uspokojili potreby ná−
vštevníkov, aby sa návštevníci
stali našimi pravidelne sa vraca−
júcimi klientmi nielen na domá−
cej úrovni, ale aj na medzinárod−
nej úrovni.

Začiatok kooperácie medzi ob−
cami Opatovská Nová Ves a
Terény (HU) − Terany sa datuje na
rok 1970, kedy sa spolupráca za−
čala rozvíjať prostredníctvom
športu a športových klubov.
Neskôr sa táto spolupráca rozvi−
nula na stálu vzájomnú návštevu
pri príležitosti národnostných
dní. Vychádzajúc zo spoločnej
histórie a spoločných tradícií obi−
dvoch obcí majú obce záujem o
rozvoj vzájomných turistických
vízií a snáh. Tak pre obyvateľov
obce, ako aj pre turistických ná−
vštevníkov obidve obce ponúk−
nuť a poskytnúť kvalitné a jedi−
nečné prírodné podmienky a tu−
ristické produkty, resp. progra−
my na ne naviazané.
Aktivitami
projektu
v
Opatovskej Novej Vsi bolo zhoto−
venie zvonice, ktorá dvojjazyč−
ným nápisom na zvone hlása:
"Zvony nepoznajú hranice." V dô−
sledku zveľaďovania sa v obci zro−
dilo nové obecné centrum. V blíz−
kosti kultúrneho domu a obecné−
ho úradu, na mieste kde sa spája
Čebovský s Kosihovským poto−
kom, bolo cieľom dostať obyvate−
ľov obce a návštevníkov regiónu
bližšie k prírode, k vode, k zeleni
pri brehu potoka. Úpravou toku,
vybudovaním hrádze dostaneme
nádherný ostrov, ku ktorému ve−
die od budovy obecného úradu
stúpajúce korzo. Korzo pokračuje

stúpajúcim dreveným mostom,
ktorý sa dostáva k zvonici a na os−
trovčeku vytvorenému jazierku,
námestíčku. Priestorové úpravy
v parku pred kultúrnym domom
zavŕšia komplexnosť stavebných
úprav predmetných priestorov.
V maďarskej obci Terény, kde je
zmiešané obyvateľstvo (maďar−
ské a slovenské), sa nachádzajú
dva kostoly. Prvá zvonica, posta−
vená v roku 1989 / 90, je v sloven−
skom prevedení, projektovaná
Péterom Abonyim, ktorý je drži−
teľom Jurkovičovho ocenenia).
Výstavba nasledovala po ukonče−
ní družobnej − bratskej" zvonice
na slovenskej strane, podľa plá−
nov maďarského projektanta v
zmysle sloganu "Zvony nepoznajú
hranice". Zvonica bola skolaudo−
vaná v roku 1999 a sa stala sym−
bolom obce. Počas uplynulého ob−
dobia sa drevo na mnohých mies−
tach poškodilo, stavba si už vyžia−
dala rekonštrukciu. Realizáciou
projektu došlo k rekonštrukčným
prácam a výrobe spoločného zvo−
nu s nápismi v slovenčine i v ma−
ďarčine. Prostredie zvonice bolo
v dôsledku súčasného projekto−
vania patrične upravené, zmo−
dernizované. Vybudovala sa ko−
morná miestnosť a námestie, kto−
ré bude slúžiť ako javisko pri ko−
naní divadelných hier a podob−
ných podujatí pod holým nebom.
Zároveň bude stavba (jej brehový

ROZPOČET PROJEKTU:
Podpora z ERDF:
451 865,11 EUR
Štátne spolufinancovanie oboch štátov:
61 491,81 EUR
Spoluúčasť partnerov projektu:
25 317,50 EUR
Celkový rozpočet:
538 673,42 EUR

múr) slúžiť ako ochrana pred po−
vodňami. V úzkej blízkosti zvoni−
ce sa nachádza námestie so súso−
ším Alberta Szent−Györgyiho.
Dielo predstavujúce vysokú ume−
leckú hodnotu vytvoril sochár
Párkányi Raab Péter. Súčasným
zveľaďovaním sa postavený opor−
ný múr, ktorý bude zabezpečovať
stabilizáciu podložia proti posu−
nutiu, aby dielo aj naďalej mohlo
pripomínať miestnemu obyvateľ−
stvu a turistom významnosť oso−
by svetoznámeho vedca Alberta
Szent−Györgyiho, a zároveň sa za−
chovala jedinečnosť domoradia z
nepálených tehál s viničom, sú−
časnej galérie v stajni, komornej
miestnosti a zvonice, aby sa toto
námestie mohlo právom stať vy−
branou turistickou atrakciou ob−
ce Terény. Prírodný amfiteáter
bol postavený na jednom z pahor−
kov ktoré obklopujú obec, v tie−
nistom prostredí. Amfiteáter bol
miestom konania tradičných
Národnostných Dní, organizova−
ných samosprávou obce Terény,
a takisto dvakrát sa na tomto
mieste konali Divadelné Dni. V
rámci projektu sa zastrešilo pódi−
um amfiteátra a takisto sa vytvo−
ril zastrešený priestor s 80 m2 vy−
užiteľnou plochou pre predava−
čov a subjekty poskytujúce služ−
by.
V Balašských Ďarmotách sa v
rámci
projektu
zrealizoval
Balassagyarmati Fegyház és
Börtön, čo dáva priestor na ma−
nufaktúrnu činnosť a práca odsú−
dencov upriami pozornosť na dô−
ležitosť používania prírodných
materiálov a na atraktívnosť tra−
dičných odborných zručností.
Projekt bude poukazovať na mož−
nosť takého riešenia spoločen−
ských problémov, ako sú ťažkosti
pre reintegrácií späť do spoloč−
nosti, diskriminácia alebo proble−
matika rovnosti príležitostí.
Cieľovými skupinami projektu sú
obce, obyvatelia a návštevníci pri−
hraničného územia, vzdelávacie a
sociálne inštitúcie a široká verej−
nosť.

z toho
z toho
z toho
z toho

ONV 256 508,75 EUR
ONV 30 177,50 EUR
ONV 15 088,75 EUR
ONV 301 775,00 EUR

Od končiaceho sa projektu sa očakáva, že sa posilní spoločný rozvoj turistických atrakcií. Snahou pro−
jektu bolo za pomoci súčasnej ľudovej architektúry a umenia poukázať na jedinečné hodnoty prihra−
ničnej oblasti. Vybudované investície poskytnú priestor na pokračovanie cezhraničnej spolupráce, na
ich ďalší rozvoj a prezentácie hodnôt všetkých obyvateľov Poiplia, čo je zárukou na ďalší rozvoj tohto
regiónu v budúcnosti. Realizáciou cieľov projektu sa dosiahne posilnenie integrácie prihraničnej ob−
lasti z hospodárskeho i spoločenského hľadiska. Rozvoj turizmu prispieva k nárastu tržieb z turizmu,
tým sa zefektívňuje hospodárstvo, zabezpečuje príjem, zefektívňuje a stimuluje zamestnanosť a podni−
kateľskú klímu. Hospodárske vplyvy a posilnenie regionálneho vedomia pomôže pri zmiernení odlivu
občanov a mladých ľudí z obcí do rozvinutejších oblasti alebo zahraničia za vzdialenejšími ale priaz−
nivejšími pracovnými príležitosťami.
Mgr. MÁRIA LŐRINCZ, externá manažérka projektu
"OBSAH TEJTO TLAČOVEJ SPRÁVY NEREPREZENTUJE
OFICIÁLNE STANOVISKO EURÓPSKEJ ÚNIE"
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