
"Moja jeseň života netrvala dlho, osirelo
miesto, kde chodieval som rád. 

Lesík môj smutné lístie skláňa, musel som
odísť bez nazdania. Miloval som vôňu 

kvetov, rodný kraj i každý les, ten pokoj, 
čo cítil som zo šumných stromov, ten pokoj

ja cítim dnes." 
Druhé smutné výročie si pripomíname 

19. 6. od vtedy, ako nás navždy opustil náš drahý
syn JÁN MATEJKA vo veku 43 rokov z Malého Krtíša. 

Ani dva roky nezahojili ranu v našich srdciach, ktorú zanechal
Tvoj odchod. Navždy zostaneš v našich srdciach taký, 

aký si bol − láskavý a veselý. 
Navždy Ťa ľúbime a nikdy nezabudneme: 

rodičia a bratia s rodinami. 

Bol som tu s Vami krátko†

"Už nepočuť mamin hlas, 
už nepríde medzi nás. 

Osud nám nevráti, čo navždy vzal..." 
Dňa 18. júna 2014 si pripomíname

prvé smutné výročie odvtedy, ako nás
navždy opustila naša milovaná 
mamička, starká a prastarká 

JOLANA SZABOVÁ 
z Veľkého Krtíša vo veku 73 rokov. 

Stále spomínajú a nikdy nezabudnú synovia Marián, Zdeněk 
a dcéra Janka s rodinami, ako aj všetci príbuzní a známi. 

Spomienku na Teba 
v srdci si nosíme 

"Nie je pravda, že čas zahojí rany. 
Čas len tú bolesť, ktorú cítime zo straty
milovanej osoby, zatlačí hlboko do duše

a srdca tak, že na povrchu 
nie je vidieť." 

Dňa 24. 6. uplynie 5 rokov odvtedy, ako
nás opustila naša maminka, starká 

a prastarká MÁRIA DINKOVÁ 
z Opatovskej Novej Vsi. 

Stále s láskou a úctou na ňu spomínajú dcéry Mariška, 
Icka a syn Jani s rodinami. Tých, ktorých milujeme, 
neodchádzajú a žijú v našich srdciach každý deň. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

Čas našu bolesť nezahojí†

"Čas plynie a život sa končí. Zostanú len
slzy, smútok a spomienky... Zavrela si oči,
srdce Ti prestalo biť, musela si zomrieť,

i keď si tak veľmi chcela žiť."
Dňa 16. júna uplynulo desať rokov 

od smutnej udalosti, kedy nás navždy 
opustila naša drahá mamka, svokra, 

starká, svatka a kamarátka 
EVA MONDOKOVÁ z Veľkého Krtíša, 

ktorá nás opustila vo veku 74 rokov. 
S úctou a láskou spomínajú: syn Kosťa s rodinou, 

svatka Letanovská, kamarátka Elvíra, všetci príbuzní a známi. 

Nav †

"Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, 
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, 

zhasli oči, utíchol hlas, mala rada život 
a všetkých nás."

S láskou si pripomíname 1. výročie 
úmrtia našej drahej mamičky 

MAGDALÉNY MAJEROVEJ 
z Malej Čalomije, ktorá nás 18. júna 2013  

opustila vo veku 82 rokov. Nikdy na Teba 
nezabudneme: dcéry Magdaléna, Mária a syn Vincent, 

vnúčatá, pravnúčatá, celá rodina a známi. 

´Tažko je bez Teba žiť†
"Raz každý musí odísť tam, odkiaľ už

niet cesty späť. Raz každý vo svete
živých musí zanechať všetko, čím žil, 

čo mal rád."
Dňa 16. júna uplynul rok, čo nás navždy

opustila milovaná mamička 
MARGITA TREŠOVÁ, rod. PÉTEROVÁ 

vo veku 88 rokov zo Želoviec. 
S úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami. 

Na Tvoju lásku sa nedá 
zabudnúť †

Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, 
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali. 

Zhasli oči, utíchol hlas, mala rada život
a všetkých nás. 

Dňa 3. júna 2014 nás navždy opustila 
naša mamka, starká a prastarká 

ZUZANA MESZÁROŠOVÁ 
z Veľkého Krtíša vo veku 

99 rokov, 9 mesiacov a 9 dní.  
Ďakujeme za zdravotnú starostlivosť primárovi 

MUDr. Norbertovi Kučerkovi, ako aj celému ošetrujúcemu perso−
nálu na doliečovacom oddelení vo VšNsP, n.o., vo Veľkom Krtíši.
S láskou navždy spomína celá smútiaca rodina, priatelia a známi.  

Navždy nás opustila †
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23. 5. Klára Ďűrkyová nar. v r.
1946 z Ďurkoviec, 27. 5. Alena

Michalíková narodená v roku 1932 z
Veľkého Krtíša, 28. 5. Gabriel Péter nar. v r. 1970, z

Opatovskej Novej Vsi, 31. 5. Margita Blahutová, nar. v r. 1938
z V. Krtíša, 31. 5. Gizela Gőrčiová, nar. v r. 1928 z Bušiniec, 1. 6.
Ján Szabó, nar. v r. 1931 z Neniniec, 3. 6. Zuzana Mesárošová,
nar. v r. 1914 z v. Krtíša,   4. 6. Agneša Krahulecová, nar. v r. 1914
z V. Krtíša.   

OPUSTILI NÁS
V lučenskej pôrodnici

sa narodili detičky z nášho okresu:
4. 6. Michal z Modrého Kameňa, 4. 6. Lea z

Veľkého Krtíša

NARODILI SA

Veľa šťastia, zdravia,
milá Martinka! 

Krásnych 20 rokov oslávi dňa 
20. júna 2014 naša milovaná

dcéra a vnučka 
MARTINKA MRVOVÁ.

Do ďalších rokov života jej 
z celého srdca želáme veľa 

zdravia, šťastia a zároveň jej
gratulujeme 
i k úspešnému
absolvovaniu
ročníkového

štúdia na
Fakulte politických vied 

a medzinárodných vzťahov na Univerzite
Mateja Bela v B. Bystrici. 

Rodičia Ivan a Eva 
a starí rodičia Ján a Emília Mrvovci  



"Prinášame červené ruže,
majú krásne lupienky.

Uložili sme do nich 
všetky naše spomienky.

Na hrob Ti ich ukladáme,
je v nich drobná rosa, 

a každá tá kvapka rosy, to je
moja slza. Dal si nám lásku

a všetko, čo si nám mohol dať. 
My už môžeme na Teba len spomínať. 

Dňa 19. júna uplynie päť rokov, ako nás náhle
a bez rozlúčky navždy opustil náš drahý 

VLADKO PŰŠPŐKY. 
Márne Ťa, drahý manžel a ocko, naše oči hľadajú. Tak
náhle odišla duša Tvoja, zavrel si oči, chcelo sa Ti spať

a nestihol si nám povedať ani: zbohom, rodina moja.
Slzou lesknú sa oči, ľútosť do srdca nás bodne, keď 

stojíme Tvojmu krížu zoči − voči. Prečo bol osud taký 
krutý a nenechal Ťa s nami žiť. Musel si nás tak 

nečakane navždy opustiť? Anjela bolo Tvoje srdce 
hodné. Tak lietaj s nimi po nebi, Ty tam a my 
s Tebou v srdci na zemi. S láskou každý deň 

spomíname a nikdy nezabudneme!" 

Prečo nám Ťa osud vzal? †
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POŽIAR 
V ZÁHRADKÁRSKEJ

OSADE
V utorok 3. 6. bol v chatovej ob−

lasti v katastri V. Krtíša (zá−
hradkárska osada Priemstav II)
krátko pred večerom zistený
požiar, ktorý oznámili na ope−

račné stredisko HaZZ. Hasiči po
príchode na miesto zistili, že ide
o požiar odpadu a suchej trávy
na okraji lesa, ktorý bol založe−
ný neznámymi osobami. V ťažko
dostupnom teréne príslušníci
požiar o rozlohe približne  2 m2
zahasili jednoduchými hasiaci−
mi prostriedkami a Genfo va−

kom.  Podľa našich informácií
požiar vznikol po tom, ako sa
doteraz neznáme osoby snažili z
elektrického kábla získať vzác−
ne kovy − meď, pomocou ohňa. 

OLEJ VYTIEKOL 
POČAS JAZDY

Porucha na nákladnom moto−
rovom aute Liaz, v piatok 6. 6.,
zapríčinila  vytečenie hydrau−
lického oleja v dĺžke asi 100 m
na cestu I/75 v katastri Pôtra.
Aby sa zabránilo prípadnej eko−
logickej havárii, vyslal operač−
ný dôstojník na zásah 4 hasičov
s technikou. Príslušníci HaZZ
vytečený olej posypali sorbč−
ným materiálom a po nasiaknu−
tí ho pozbierali do vriec a očisti−
li vozovku.
Iba o dva dni neskôr 8. 6. pri vy−

chádzaní na štátnu cestu, pri
bývalom podniku LIAZ, došlo k
odpojeniu návesu od ťahača ka−
mióna Renault Premium. Pri
tom sa odtrhla prevádzková ha−
dica  s hydraulickým olejom,
ktorý vytiekol na cestu.
Privolaní hasiči zabránili ďal−

šiemu úniku oleja a vytečený o−
lej posypali sorbčným materiá−
lom, ktorý následne zozbierali.
Na miesto nehody potom privo−
lali žeriav, aby zdvihol náves a
tým odstránil prekážku z cesty. 

JELEŇ ÚPLNE
ZDEMOLOVAL TOYOTU

Že je lesná zver premnožená
pociťujú nie iba poľovníci či poľ−
nohospodári, ale aj vodiči. Aj v
skorých ranných hodinách 9. 6.
na štátnej ceste č. I/75,  neďaleko
Čeloviec smerom na Hrušov,
vbehol do jazdy Toyoty Yaris je−
leň a došlo ku zrážke. Privolaní
hasiči urobili na aute  protipo−
žiarne opatrenia a zabránili ďal−
šiemu úniku prevádzkových
kvapalín. Po zdokumentovaní
dopravnej nehody políciou prí−
slušníci asistovali pri naložení
vozidla na odťahovú službu, zo−
zbierali použitý sorbčný materi−
ál, očistili a sprejazdnili vozov−
ku v oboch jazdných pruhoch. 

− kpt. Ing. DUŠAN
DRIENOVSKÝ−

Z hasičského zápisníka

Zrážka s jeleňom pri Čelovciach zmenila Toyotu na vrak

Dlho s nami
zdravý buď 

"Nehanbi sa, že máš bruško,
zatrieme ho čiernou tužkou.

A že už máš aj dve brady 
− nik z nás nie je večne 

mladý. Sedemdesiat rôčkov
krášli  život Tvoj tak bohatý.

Svoj cieľ v ňom si isto 
našiel, zlé sa v dobré obráti."

Dňa 10. júna 2014 oslávil
okrúhlu sedemdesiatku 

PAVEL KOREŇ 
z Malých Stracín.  

"Otecko náš, kým sa stretneme celá naša rodina, 
prijmi vinš, priania pekné 

od dcér aj od syna. 
K blahoželaniu sa pripája

aj manželka Mária a celá naša
Koreňovská rodina. Prajeme Ti, aby
si ešte aspoň tridsať rokov žil a tú

stovku s nami zdravý oslávil. 

Lucia je 173 centimetrov vyso−
ká, má plnoštíhlu postavu, mod−
ré oči a čierne dlhé rovné vlasy.
Na sebe mala modré rifle, biele

alebo čierne tričko, ružový sve−
ter a červené tenisky značky
Fila. So sebou si zobrala tašku
bielej farby a béžovú kabelku.

"Touto cestou žiadame ob"Touto cestou žiadame ob−−
čanov, ktorí by vedeli podaťčanov, ktorí by vedeli podať
akékoľvek informácie k neakékoľvek informácie k ne−−
zvestnej dievčine, aby tak uzvestnej dievčine, aby tak u−−
robili na ktoromkoľvek úrobili na ktoromkoľvek ú−−
tvare Policajného zboru aletvare Policajného zboru ale−−
bo na známom telefónnombo na známom telefónnom
čísle 158čísle 158," informovala Petra
Vašková, krajská policajná ho−
vorkyňa.                           −red−

Odišla z domu, doteraz sa neozvala
Polícia pátra po šestnásťročnej Lucii ZaťkovejPolícia pátra po šestnásťročnej Lucii Zaťkovej
z Veľkého Krtíša. Dievča je nezvestné od 9. júna 2014,z Veľkého Krtíša. Dievča je nezvestné od 9. júna 2014,
kedy odišlo z miesta svojho trvalého bydliska a dokedy odišlo z miesta svojho trvalého bydliska a do
dnešnej doby nepodalo o sebe žiadnu správu.dnešnej doby nepodalo o sebe žiadnu správu.

Manželka Evka, dcéra Evička, švagrovci Peťo a Katka
Ivaničovci, krstné deti Katka a Peťko, svokrovci Babkovci, 

rodina Ivaničová a celá ostatná rodina. 
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Osirejú školské lavice, v ktorých
nasávali vedomosti, v ktorých sa
triasli strachom pred skúšaním
či písomkami, aby si zase v sep−
tembri do nich sadli ďalší mladí
ľudia, a tak pokračoval kolobeh
študentského života. Viacerí štu−
denti, tohtoroční maturanti na
SOŠ dosahovali  vynikajúce štu−
dijné výsledky, ale jasným pre−
miantom školy bol Michal
Priškin, ktorý bol vynikajúcim
žiakom počas celého štvoročné−
ho štúdia a jeho fotografia pri−
budne na tabuli úspešných ab−
solventov vo foyer školy.
Zaujímavosťou je, že na tejto ta−
buli je už fotografia jeho brata
Lukáša, takisto vynikajúceho
študenta. Pochvalu si však zaslú−
ži aj Kristián Kán, Daniela
Pešková, Martina Kováčová,
Terézia Beranská, Vladimír
Onuška, Katarína Kukučková
či Matej Minárik, ktorý píše pek−
né básne. Viacerí študenti boli
aktívni aj v mimoškolskej čin−
nosti − ako napríklad Juraj
Veselka, ktorý úspešne repre−
zentoval školu v športovom viac−
boji na kraji aj na celosloven−
skom kole a na medzinárodnej
súťaži. 

O zhodnotenie maturitných
skúšok na Strednej odbornej
škole Vo V. Krtíši sme požiadali
jej riaditeľku Ing. Zuzanu
Bosmanovú: "Na našej škole sa
ústne maturity konali v dňoch
19. − 23. mája 2014. Žiaci za ze−
leným stolom dokázali, že sú
pripravení po teoretickej i prak−
tickej stránke zvládnuť svoje
profesie a formovať svoju bu−
dúcnosť na základoch, ktoré zís−
kali na našej škole. O dôstojný
priebeh maturitných skúšok sa
postaralo 6 maturitných komi−
sií, žiaci odprezentovali svoje ve−
domosti v odborných učebniach
s využitím modernej didaktickej
techniky. Úspešným absolven−
tom srdečne blahoželám a ve−
rím, že svojim odborným a mo−
rálnym profilom budú šíriť na−
ďalej dobré meno našej školy.
Želám im, aby sa im v ďalšej ži−
votnej etape darilo, aby sa im
podarilo splniť svoje túžby a sny
tak v profesionálnom ako aj o−
sobnom živote." 

Text a foto: −rh−  

Krásna a jemná 
Si krásna, si jemná, si to, 

čo mi k životu treba, 
Neviem, čo by som robil, 

keby nebolo teba. 
Viem, že je krásne,

keď chodíme do neba, 
Tak ešte počkaj 

láska chvíľu do leta, 
Počkaj na to spojenie
− jedna duša a dve telá, 

Budeš mi patriť krásna, 
nahá, celá. 

Veď láska, ani sex, 
nie je žiadna veda, 

Tak ma miluj a nepodveď,
inak beda. 

Sľúbil som ti večnosť
a aj ti ju prinesiem. 

Sľúbil som ti vernosť, 
preto pri tebe navždy zostanem. 

Ani na krok sa nepohnem, 
do cieľa s tebou dobehnem. 
Ak bude treba od tvojich 

rodičov ťa unesiem. 
K oltáru si ťa donesiem, 

briliantovú obrúčku 
s mojou dušou prinesiem. 
Ty si práve tá, ktorú ja 

najviac chcem a čo ja chcem, 
to aj dostanem. 

Si môj slnka východ i západ, 
si to, čo mám tak rád 

Poď ku mne, mám dobrý nápad, 
chcem ťa celú pomilovať. 

Si moja polovica, 
si mojím druhým krídlom, 
Ty si princezná a ja som

tvojím princom. 
Budem dobrý v posteli
i v kuchyni s hrncom, 
Budem oporou tebe, 

aj naším dvom krpcom. 
Si pre mňa každá 
hviezdička na nebi, 

Moja lastovička, 
čo mi nad hlavou letí, 

Si slniečko, čo mi 
každý deň svieti, 

Si môj malý kúsok nehy, 
Milujem tvoj smiech 

aj tvoje pery.
− MATEJ MINÁRIK − 

ZELENÉ STUŽKY NÁDEJE ZOSTANÚ UŽ LEN SPOMIENKOU 
Chodby Strednej odbornej školy na Poľnej ulici vo Veľkom Krtíši boli v utorok 20. mája nezvyčajne ti−
ché. Len sem − tam sa po nich mihli v slávnostných šatách a decentných oblekoch mladé dámy a mladí
páni. Boli to ešte stále študenti tejto školy, aby záverečnou ústnou maturitnou skúškou zavŕšili svoje
štvorročné štúdium a vydali sa na cestu života dospelých. Študenti tejto školy čoskoro poslednýkrát stis−
nú kľučku na dverách svojej maturitnej triedy, v ktorej nechali spomienky na relatívne bezstarostné
chvíle, čo si uvedomia, tak ako každý  človek, až potom, keď "narazia" na realitu bežného života. 

Matej Minárik

Juraj Veselka odpovedá zo slovenského jazyka a literatúry

Študent s vynikajúcimi 
výsledkami Michal Priškin
nesklamal ani na maturite

Kristián Kán sa pripravuje na
odpoveď z cudzieho jazyka

Daniela Pešková pred maturitnou komisiou 
odpovedá z  nemeckého jazyka

Daniela Murínová obhajovala svoje vedomosti 
z  manažmentu cestovného ruchu
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Podobnú akú mali absolventi
Základnej umeleckej školy vo V.
Krtíši a ich príbuzní na závereč−
nom absolventskom koncerte a
odovzdávaní absolventských
vysvedčení. Vo štvrtok 5. 6. 2014
sa v koncertnej sále ZUŠ na
Poľnej ul., vyzdobenej výtvarný−
mi prácami absolventov výtvar−

ného odboru,  zišli všetci absol−
venti na záverečnom koncerte.
Pred svojimi spolužiakmi, ro−
dičmi, priateľmi i pedagógmi sa
predstavili žiaci hudobného od−
boru s pripravenými skladbami
a s krátkou ukážkou z románu
Anna zo zeleného domu i žiaci
literárno−dramatického odbo−

ru. 
Za svoje absolventské práce si
žiaci zo všetkých odborov ZUŠ
vyslúžili vďačný potlesk svojich
najbližších. Po koncerte si s po−
citom dobre urobenej práce z
rúk Mgr. Ľudovíta Filického,
vedúceho odboru sociálneho,
školstva a kultúry MsÚ vo V.
Krtíši, riditeľa ZUŠ Mgr.
Mareka Mišiaka a svojich peda−
gógov postupne prevzali záve−
rečné vysvedčenia Petra
Janáčová, Tatiana Lekýrová,
Jana Adamová, Radoslava Ďu−
rišová, Sylvia Šupenová, Beáta

Rusnáková, Zuzana Longajová,
Tomáš Valovič, Roberta
Chrťanská, Kristína Šramková,
Daniela Adamová, Terézia Čap−
liarová, Vanesa Dugovičová,
Kristína Mózová, Zuzana Šiško−
vá, Alžbeta Kamenská, Erika
Kunková, Miroslava Párničanová a
Michal Blažej.  

Viacerí z absolventov získali
diplomy aj za reprezentáciu
školy na súťažiach i  celosloven−
ského významu. Ak teda chcete
aj vy so svojimi deťmi prežívať v
budúcnosti podobnú radosť i
hrdosť, čo vaše dieťa dosiahlo,
neváhajte a prihláste ho na štú−
dium na ZUŠ.  

−P. GAŠPAROVIČ−  

Sú medzi nimi také, čo si no−
vú knihu vyberú každý týždeň,
také, čo prídu raz − dva razy do
mesiaca i také, čo knižnicu na−
vštívia iba pri nejakých škol−
ských podujatiach. Kniha má
pri tom pre osobnosť dieťaťa i
mladého človeka nenahraditeľ−

ný význam. Linka detskej istoty
pri SV UNICEF sa preto roz−
hodla posilniť aktivity, ktoré
podporujú čítanie u detí a 5. 6.
2014 pripravila už 7. ročník naj−
početnejšieho detského čitateľ−
ského maratónu s názvom "
Čítajme si...".  

Do tohto projektu sa už po štvr−
týkrát zapojila aj Hontiansko−
novohradská knižnica vo
Veľkom Krtíši. Organizátori pri−
pravili 10 titulov, z ktorých si
deti mohli vybrať. Vo V. Krtíši sa
rozhodli pre knihu Kataríny
Kerekešovej, Kataríny Molákovej a
Alexandry Salmela: Mimi a Líza,
ktorá bola aj najkrajšou det−
skou knihou roka 2013.
Samotné čítanie trvalo od 9.00
hod ráno a ž do 15.00 hod. popo−
ludní. Deti zo všetkých troch zá−
kladných škôl v meste  po trie−
dach prichádzali do knižnice,

kde ich vítala knihovníčka
Anna Kubányiová. Žiaci sa pri
čítaní striedali a aj keď niekto−
rým čítanie robilo menšie či
väčšie problémy, všetky deti sa
snažili a čítali s chuťou. O to lep−
šie sa potom čítalo aj predstavi−
teľom okresu, mesta  i riadite−
ľom základných škôl, ktorí sa v
tomto maratóne pridali k deťom
a čítali spolu s nimi.
Knihovníčky, ale aj učiteľky zo
ZŠ potešilo, že sa podarilo pre−
konať vlaňajší počet žiakov a do
čitateľského maratónu sa v tom−
to roku vo V. Krtíši zapojilo 124
detí.                                     − PG−

Deti ešte čítajú a chcú čítať
Aj v dnešnej dobe počítačov, internetu a mobilov školopovinné de−
ti ešte čítajú knihy. I keď v menšej miere ako napríklad ich rodičia
či starí rodičia v časoch svojho detstva. Vedeli by o tom rozprávať
aj pracovníčky Hontianskej a novohradskej knižnice vo V. Krtíši,
kam si deti chodia knihy požičiavať.

Zuškári absolvovali na výbornú
Má vaše dieťa záujem o získanie hudobného vzdelania alebo pre−

javuje výtvarný či dramatický talent? Neváhajte, podporujte a pre−
hlbujte jeho nadanie a prihláste ho na štúdium na základnej ume−
leckej škole. A aj keď je to určite ďalšia záťaž pre mladého človeka
i jeho príbuzných, dostane do vienka dar, ktorý mu bude v budúc−
nosti robiť radosť. 

Za svoje absolventské práce si žiaci zo všetkých odborov ZUŠ vyslúžili vďačný potlesk svojich najbližších

Aj títo žiaci presvedčili, že pre
nich majú knihy svoje čaro
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V hlavnej sále madáčovského
kaštieľa otvorila 15. 5. 2014 Dni A.
H. Škultétyho predsedníčka
Spoločnosti AHŠ Mgr. Mária
Hroncová. Návštevníkom tejto
slávnosti, mladým gymnazistom
a pozvaným hosťom, potom pri−
blížila Madáčovský rod riaditeľ−
ka Štátneho archívu, pobočka V.
Krtíš, PhDr. Marta Kamasová.
Poetiku do romantického pro−
stredia vnieslo dramatické pás−
mo zo života a diela I. Madácha,
ktoré pripravila Eva Šoóšová. V

réžii M. Hroncovej sa návštevní−
kom predstavili gymnazisti z V.
Krtíša Adam Marenišťák z II. A,
Zlatka Fulajtárová z III. B,
Radka Kečkárová z II. A a Matej
Hrubčo z kvarty. Na klavíri ich
sprevádzala Agnes Gabúľová zo
septimy. Tóny klavíra vystriedal
nežný hlas flauty, ktorou divá−
kov potešila žiačka ZUŠ V. Krtíš
pod vedením Márie Híveš.
Najvýznamnejšieho majiteľa
kaštieľa na záver kultúrneho
pásma pripomenula v jeho básni

Zlatka Fulajtárová. Správkyňa
múzea I. Madácha Dana
Veselovská pozvala účastníkov k
prehliadke expozícií, ktoré sú po
rekonštrukcii rozdelené do
dvoch častí. V prvej sú hlavne
zbierky zo života I. Madácha a je−
ho doby a druhá časť expozície je
venovaná jeho hlavnému dielu
Tragédii človeka. V tejto časti sú
umiestnené knižné vydania die−
la v rôznych jazykoch, ukážky z
diela i ilustrácie od rôznych au−
torov. Celá expozícia je zostave−

ná veľmi zaujímavo a pútavo s
použitím najmodernejšej do−
stupnej techniky. Určite si získa
každého návštevníka, ktorý na−
pokon zistí, že jedna návšteva
tohto múzea nestačí. 

Na záver úvodného podujatia
Dní AHŠ predstavitelia matice
Slovenskej z V. Krtíša Ján Brloš
a Mgr. Eva Gallayová položili ky−
ticu k pamätníku I. Madácha u−
miestneného v parku kaštieľa. 

Dni A. H. Škultétyho pokračo−
vali v nedeľu 18. 5. v evanjelic−
kom kostole vo V. Krtíši slávnost−
nou službou božou, kde sa pred−
stavil aj cirkevný ženský spevác−
ky zbor Nádej. Položením kytice
k pamätnej tabuli umiestnenej
na rodnom dome A. H. Škultéty−
ho ukončili túto časť Dní A. H. Š−
kultétyho, ktoré budú pokračo−
vať slávnostnou konferenciou v
priestoroch Gymnázia A. H. Š−
kultétyho vo V. Krtíši  20. 6. 2014. 

− P. GAŠPAROVIČ −

Významní rodáci sa po smrti stretli v D. Strehovej 
Spoločnosť Augusta Horislava Škultétyho každý rok pripravuje viacero podujatí, na ktorých si pripomí−
name tohto významného veľkokrtíšskeho rodáka, štúrovského básnika, publicistu a riaditeľa prvého slo−
venského gymnázia v Revúcej. Jedným z nich sú aj Dni A. H. Škultétyho, ktoré však v tomto roku začali
trochu netradične v Dolnej Strehovej. Organizátori tohto podujatia chcú počas pamiatky venovanej veľ−
kokrtíšskemu rodákovi pripomenúť, najmä mladšej generácii aj iných literátov či kultúrnych činovníkov
slovenského i svetového významu pochádzajúcich z nášho regiónu. Takým určite je aj Imre Mádach, kto−
rý sa narodil i zomrel v Dolnej Strehovej a v tomto roku, 5. októbra, to bude už 150 rokov od jeho úmrtia.

Za predvedenie poetického pásma zo života a diela Imre Madácha zožali študenti
zaslúžený potlesk. Zľava autorka Eva Šoóšová a študenti Radka Kečkárová, Adam
Marenišťák, Zlatka Fulajtárová, Matej Hrubčo a Agnes Gabuľová, ktorá pásmo
sprevádzala hrou na klavíri 

Predseda Matice slovenskej v okrese Ján Brloš a
riaditeľka archívu PhDr. Marta Kamasová si vždy
majú čo povedať  

Spolu so študentmi z Gymnázia A. H. Škultétyho vo V. Krtíši sa vo vynovenom kaštieli
v D. Strehovej dobre cítili aj Mgr. Ivana Lešková, Mgr. Jozef Cuper a PhDr. Marta Kamasová

Celý slávnostný program 
pozorne sledovali aj členky
Spoločnosti A. H. Škultétyho

JUDr. Viera Ďurovová
a Mária Faybíková

MV SR Štátny archív v Banskej Bystrici  pobočka Veľký Krtíš, Za parkom č. 851 
Vás pozýva pri príležitosti  Medzinárodného dňa archívov na VI. ročník podujatia  

DEŇ  OTVORENÝCH DVERÍ DEŇ  OTVORENÝCH DVERÍ 
26. 6. 2014 od  8.00  do  17.00 hod.

P r o g r a m: 
l "Inter arma, silent leges − Keď zbrane rinčia, zákony mlčia"  (Cicero)

Výstava z  archívnych prameňov  o prvej svetovej vojne 1914 − 1918 
(historické fotografie,  školské kroniky, 
obecné kroniky a ď. archívne dokumenty)

lAladár Koch − Zsélyi,  priekopník letectva (1883 Čeláre − 1914 Budapešť,   
pochovaný v rodisku)Prednáška spojená s videoprezentáciou

lPrehliadky archívu,  historických dokumentov,
informácie o činnosti a úlohách štátneho archívu
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Symbol gombíka vznikol ako
symbol spájania − spájajú sa dva
svety − svet detí na Slovensku a
svet detí v Ugande. Náramky
takisto spájajú. Spojili aj všet−
kých obyvateľov nášho mesta,

ktorí zbierku podporili ľubovoľ−
ným finančným príspevkom. 20
dobrovoľníkov − študentov
Gymnázia A. H. Škultétyho vo
Veľkom Krtíši a Obchodnej aka−
démie v Modrom Kameni po−
mohlo v dňoch 13. a 15. mája
2014 vyzbierať 530,99.− eur pre
deti v africkej UGANDE. 
Prečo Uganda? 
Pre väčšinu z nás je pitná voda
samozrejmosťou, no napriek to−
mu až neuveriteľných 768 milió−
nov ľudí k nej stále nemá pria−
my prístup. Jednou z krajín,
kde voda chýba, je Uganda − kra−
jina v rovníkovej Afrike. V mno−
hých domácnostiach tu chýbajú
vodovodné prípojky, studne, to−
alety alebo latríny, a tak sú deti
nútené piť vodu z riek a jazier a
namiesto chodenia na toaletu,

sú nútené vykonávať svoju po−
trebu kdekoľvek v prírode.
Keďže je tu veľa vodných zdro−
jov znečistených a nevhodných
na pitie či na bežné používanie,
mnohým deťom môže aj "oby−
čajné" napitie sa poškodiť zdra−
vie, spôsobiť rôzne chronické o−
chorenia alebo smrť. 
Kvôli zlým podmienkam z ob−
lasti vody a sanitácie prebieha v
Ugande tzv. WASH program U−
NICEF zameraný na podporu
vody, sanitácie a vzdelávania o
dôležitosti hygieny, ktorý sa roz−
hodol podporiť aj UNICEF
Slovensko týmto projektom.

Ďakujeme všetkým, ktorí pri−
speli a spolu s nami tak dokáza−
li, že nám nie je ľahostajný  ani
osud ľudí žijúcich v málo rozvi−
nutých až zaostalých regiónoch
sveta.  Ak by ste ešte chceli pri−
spieť, môžete tak urobiť podľa
pokynov na www.unicef.sk za−
slaním dobrovoľného príspevku
na účet zbierky alebo vyplne−
ním online formulára.
ĎAKUJEM E!

Dobrovoľníci UNICEF 
vo Veľkom Krtíši

Darovali sme deťom bez 
domova dôvod na úsmev

Modrý gombík pomôže deťom v Ugande V dňoch od 26. 5. do 1. 6. 2014 sa v uliciach
slovenských miest konala celoslovenská
verejná zbierka 1 deň úsmevu, ktorú kaž−
doročne organizuje spoločnosť Úsmev
ako dar.  Verejnosť sa tak mohla zapojiť
do pomoci deťom, ktorým chýba to naj−
dôležitejšie – bezpečie vlastnej rodiny.
Získané finančné prostriedky sa použijú
na starostlivosť o ohrozené rodiny s deť−
mi,  deti v náhradnej starostlivosti a rodi−
ny, ktoré sa tieto deti rozhodli prijať.

Už po 12. krát vyšli dobrovoľníci spo−
ločnosti Úsmev ako dar spolu so štu−
dentmi stredných a vysokých škôl do
ulíc slovenských miest, aby verejnosť
oslovili a predstavili jej problematiku
detí vyrastajúcich mimo vlastnej rodi−
ny.  Za dobrovoľný príspevok odmenili
darcov nálepkou v tvare srdiečka, kto−
ré je symbolom spolupatričnosti s tý−
mito deťmi a otvorenosti voči ich po−
trebám. Vo Veľkom Krtíši sa do akcie
zapojilo šesť dobrovoľníkov, na foto−
grafii gymnazistky, zľava Angelika
Gergelyová a Dorota Kuráková.   −red−

Na výtvarnej výchove tvorili
motivačné plagáty − tie spestrili
vestibuly oboch budov školy.
Žiaci mali k dispozícii  aj prázd−
ne veľkoplošné postery, na ktoré
písali a kreslili odkazy pre svo−
jich afrických vrstovníkov.
Obidva vytvorené plagáty sú veľ−

mi pestré a je fajn, že na nich žia−
ci pracovali sami cez prestávky.
Na informatických výchovách si
pozerali prezentáciu Modrý
gombík 2014 a video Pyco v
Ugande − následne o videnom
diskutovali. Vyvrcholením celé−
ho týždňa bol Deň modrého

gombíka, ktorý sme mali v pia−
tok 16. mája. Žiaci z I.stupňa celý
týždeň zbierali modré vrchnáky
z petfliaš a v tento deň z nich u−
robili jeden veľký megagombík.
Zdobil telocvičňu, v ktorej sa na
5. hodine zišla celá škola a spo−
ločne sme si v afrických rytmoch
zatancovali choreografiu od
Jara Bekra. Celý tanec sa natočil
a môžete si ho pozrieť aj vy na
http://youtu.be/d9_kCXk9tP4. V
tento deň sme organizovali aj
zbierku Modrého gombíka. So
zapečatenou pokladničkou cho−

dili 2 dobrovoľníci z 9.ročníka v
sprievode asistentky učiteľa.
Spolu sa nám podarilo vyzbierať
120,50 eur. Touto cestou by som
sa chcela poďakovať všetkým,
ktorí akoukoľvek formou prispe−
li k realizácii tohto týždňa na na−
šej škole, za všetky finančné prí−
spevky a aktivitu žiakov...preto−
že pomohli tým, ktorí to ozaj po−
trebujú. Prezentáciu si môžete
pozrieť na stránke našej školy.

Mgr. LÍVIA FREČKOVÁ
ZŠ s MŠ Dolná Strehová

Týždeň modrého gombíka bol aktívny aj v D. Strehovej
Celý týždeň sme nosili modré oblečenie. Na nástenkách boli infor−
mácie o Ugande, o celom projekte a pripravovaných aktivitách. Žia−
ci si s triednymi učiteľmi vyzdobili triedy a vytvorili predsavzatia s
názvom "Dobrý skutok pre Ugandu". Nalepili si ich na dvere svojich
tried a tým vyjadrili morálnu podporu deťom v krajinách, ktoré zá−
pasia s vážnymi problémami rôzneho druhu.  

Súčasťou týždňa bol aj africký tanec, ktorý si zatancovala celá škola

Na fotografii dobrovoľníčky,
ktoré prišli aj ku nám do re−
dakcie, zľava Frederika
Notová a Barbora Hrončeková 

Každý rok v máji organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbier−
ku Týždeň modrého gombíka. Tento rok tomu bolo už 10. rokov,
čo dobrovoľníci na celom Slovensku za príspevok ďakujú
Modrým gombíkom − symbolom zbierky. Tentokrát bola zmena
v tom, že poďakovaním bol namiesto gombíka − náramok Unicef. 

Dobrovoľníci z veľkokrtíšskeho gymnázia
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yšlienka vidieť Rím a aspoň akoby z
rýchlika vrátiť sa do jeho histórie, sa
zrodila v hlave mojej manželky, keď

vlani v jesennom čase náš veľkokrtíšsky
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v., s jeho re−
prezentačnou speváckou zložkou spevokolom
Nádej, jadrom zájazdu, navštívil Cirkevný zbor
evanjelickej cirkvi a.v. vo Vranove nad Topľou,
spojený s krátkou obhliadkou mesta Košice,
ktoré v tom čase ešte dožívali slávu
"Európskeho mesta kultúry".  Spevokol Nádej v
tom roku už precestoval kus Francúzska, s
hlavným cieľom spoznať Paríž, ktorý počas je−
ho návštevy obohacoval návštevníkov Paríža
svojim prekrásnym spevom. Takže  boli to oni,
na čele s ich umeleckou vedúcou a dirigentkou
spevokolu PaedDr. Líviou Hruškovou, ktorí
nás nainfikovali myšlienkou absolvovať pozná−
vací zájazd do večného mesta Rím, ktorého prí−
pravu Dr. Hrušková  mala už rozbehnutú v pl−
nom prúde. Prihlásili sme sa aj my. Takže, ide
sa! Štvordňový zájazd koncom mája s dvomi
precestovanými nocami. Smer Benátky − Rím.
Lenže, čo čert nechcel. Neviem, či je to ten
správny výraz − manželka dostala od dcér dar−
ček k významnému životnému jubileu − tiež po−
znávací zájazd do Svätej zeme Izrael −
Jordánsko, ktorý pripadol, tak isto ako Rím, na
mesiac máj. Mne pripadla povinnosť alebo mož−
nosť, ktorej som sa chopil, robiť manželke na
ceste po Svätej zemi doprovod. A ako som už na
začiatku spomenul, že moje ambície nie sú až
tak veľmi cestovateľské, a k tomu nie najlepší
zdravotný stav a hlavne stav pohybového apa−
rátu, ma pri pomyslení na dva zájazdy, pri kto−
rých nohy dostanú poriadne zabrať, priam šo−
koval. A vtedy prišla do úvahy myšlienka účasť
na cestu do Ríma zrušiť. Ale nebola už možnosť
a tak sme ešte ani nestačili vybaliť kufre z ná−
vštevy Izraelu − Jordánska a nastupovali sme
do autobusu na cestu do Svätého Ríma, kam ve−
dú všetky cesty. Do mesta založeného
Remulom a Rémom na siedmych pahorkoch.
Do mesta, ktoré je tiež spojené s históriou kres−
ťanstva. Je zaujímavé,  vlastne akoby riadené o−
sudom, že  táto cesta tematicky nadväzovala aj
po tej náboženskej, duchovnej  stránke na našu
predošlú cestu po Svätej zemi. Lebo, tak ako v
Izraeli a v Jordánsku sme kráčali po identic−
kých miestach, ktoré boli dejiskom  biblického
národa podľa starej zmluvy Biblie, ako aj pôso−
bisku Pána Ježiša Krista a jeho učeníkov, tak
sme boli v priamom kontakte s identickými
miestami pôsobenia Jeho učeníkov sv. Petra a
Pavla, ktorí v Ríme pôsobili, a kde boli prena−
sledovaní, kruto  týraní a kde aj ukončili svoj ži−
vot.

Poprosili sme Pána 
o ochranu na cestách   

Tak cestujeme do Talianska. Je nás 50 účastní−
kov. Nás Krtíšanov, z väčšej miery členiek spe−
vokolu, niektorých s manželmi a deťmi, dopĺňa
vo Zvolene manželský pár z Heľpy, ktorý túto
cestu absolvuje ako milý darček k 50. výročiu
spoločného života. Pristupuje tu aj sprievodca
Jaroslav Šurina. Našu zostavu doplnia v Nitre
ešte dve dámy a ďalší vodič autobusu a náš ces−
tovateľský team je kompletný. Keďže naša spo−
ločnosť je viacmennej kresťanského zloženia,
pán farár Janko Ruman v  malom stíšení po−
prosí nášho Pána o Jeho ochranu, požehnanie
a pomoc na našej ceste a šťastný  návrat. Naše
dievčence, spevokolistky, sa tiež chopia príleži−
tosti. Vytiahnu z batožiny svoje partitúry a ná−
božný spev, v štyroch hlasoch napĺňa celý pries−
tor autobusu, umocňuje našu kresťanskú iden−
titu a duchovne nás povznáša.

Počasie nám praje,  nebadane sa ocitáme na
území Rakúska. Chvála Bohu, že  tie časy, keď
sme prežívali krušné chvíle na hraničných col−
niciach sú už, dúfam, nenávratne za nami. Úze−
mie rakúskych štátov prechádzame s jednou
zastávkou na občerstvenie a vyprázdnenie na−
šich mechúrov v noci. Len sem tam prebudiac
sa, ak sa nám vôbec podarilo zaspať, vnímame
rakúske Alpy a prechod kratšími alebo aj dlhý−
mi tunelmi popod ne. To isté náš čaká aj na ces−
te už na talianskej strane. Spanie v autobuse
nie je ako prechádzka ružovou záhradou. Na
spanie niektorým dobre poslúžil cestovný van−
kúš a trochu kreativity, vynachádzavosti, ako
zaujať tú najpohodlnejšiu polohu" nôh a hlavy.
No najlepší spôsob spania v autobuse nám
predviedol náš sprievodca, ktorý si ľahol pria−
mo medzi sedadlá do uličky na karimatku.
Dokonca bol taký láskavý, že svoju " posteľ "
prepožičal, a tak si niektorí šťastlivci mohli as−
poň na chvíľu pospať  "v komforte"..., alebo si as−
poň povystierať  údy.

Pomaly, každý v inej nálade, sa s prichádza−
júcim krásnym, viac či menej slnečným ránom,
prebúdza, a ako my Slováci hovoríme, ide na
"cikpauzu". Niektorí využívajú malú rannú pre−
stávku aj na vykonanie rannej toalety, aby o−
sviežení, aj takouto formou, sme o necelú hodi−
nu mohli vystúpiť pri Benátskej lagúne a ná−
sledne po vlastných začať krátku, len štvorho−
dinovú púť po súši ale aj vode tohto prekrásne−
ho mesta stoviek kostolov, "campanel" − t.j. veží,
ktoré sú stavané mimo objektu kostola, vod−
ných kanálov, mostov a gondol.  Mostov dreve−
ných ale aj kamenných mostov, ktoré sú objek−
tom obdivu, veď mnohé z nich sú dielom veľ−
kých majstrov. S našim sprievodcom sa predie−

Veselá kopa svojim spevom zaujala aj Rím...
... a tak sa spievalo v autobuse,  v metre,  aj na schodoch, 

a to nie hocijakých, ale na Španielskych...
Všade dobre, doma najlepšie. Keď si hladný, naješ sa, keď si smädný, napiješ sa, a keď

sa ti chce spať, ľahneš si a spíš. Hovorím si na ospravedlnenie, lebo pre moju  lenivú povahu, len
pomyslenie na zmenu prostredia a nekonečné cestovanie vyvoláva vo mne nepríjemné pocity
až strach. Takže týmto som chcel čitateľov upozorniť na skutočnosť, že nie som cestovateľský typ
človeka, ktorý by v mojom veku mohol povedať, že už povymetal všetky kúty sveta. Ale čo už.
Stáva sa. Človek mnoho číta a počúva o zážitkoch z putovania a spoznávania histórie, ktorá je
isto iste základom formovania podoby dnešného sveta. A tak prečo nespoznať mesto, hlavne je−
ho antickú časť, ktorého dejiny dlhé stáročia už aj pred narodením Krista formovali vývoj spo−
ločnosti a svojim  spôsobom založili základ demokracie, o čom svedčí aj známy citát "Senát a ľud
kráľovského Ríma" − resp.  senát a ľud rímsky "SPQR" z latinského  "Senatus Populusque
Romanus", ktorý je v erbe, minciach  a na zástavách mesta Rím. A keďže sa hovorí, že všetky ces−
ty vedú do Ríma, tak aj tá naša nabrala tento smer. 

M

Bazilika sv. Petra

Bazilika sv. Jána

Bazilika sv. Marka−Benátky

Fontána di Trevi

Most k Adriánovmu
mauzóleu 

a Anjelsky hrad

(Pokračovanie na str. 10)
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rame, pre nás až veľmi úzkymi uličkami, vstre−
bávame do seba krásu a nádych dávnej histórie
mesta. Zastavujeme sa pri známejších a vý−
znamnejších mostoch, kostoloch, bazilikách.
Načúvame výklad sprievodcu, aj keď v dneš−
ných časoch "fotoaparátov" a chtivosti ich maji−
teľov zvečniť všetky objekty na trase, a u nie−
ktorých aj ich osobu pri nich (lebo človek nikdy
nevie, či ešte niečo také pekné a možno aj vý−
znamné na sprievodcom zvolenej trase ešte uvi−
dí) je dosť ťažké a niekedy aj nemožné pozorne
počúvať.  A tak máme veľa záberov, ale  výklad
sprievodcu nám ušiel. No čo už,  aj o tom je dneš−
ný život. Obdivujem most sv. Apolónie, dielo
Michelangela.  Je to najstarší a najznámejší
most v Benátkach. Obdivujeme aj benátsku trž−
nicu neďaleko mosta sv. Apolónie,  hlavne plody
mora, pre nás "morské príšerky", ktorých kon−
zumácia by bola pre nás odvážnym činnom.
Väčší časový priestor máme aj na námestí sv.
Marka,  pri bazilike sv. Marka. Bazilika je ešte
zatvorená, ale rad pred ňou neustále narastá.
Dostať sa do jej interiéru by nám časovo nevyšlo
a tak len obdivujeme jej exteriér, pričom je
vhodným objektom na fotografovanie, aj keď
časť baziliky je prekrytá sieťovinou z dôvodu jej
reštaurovania. A tak blúdime po námestí, ko−
cháme sa krásou Dóžovho paláca, sídla býva−
lých vládcov, starých prokurácii. Námestie tiež
lemuje stavba známej Knižnice Marciana
(Biblioteca Marciana). Nášmu záujme nemôže
ujsť ani mimo stojaca veža patriacu k bazilike −
Campanile di San Mare, čiže zvonica sv. Marka,
veža so zvonicou. Na jej vrchol sa dá dostať len
výťahom, čo sme my na škodu veci o tejto mož−
nosti nevedeli a tak sme prišli o veľmi nevšedný
pohľad z výšky na dohľadnú časť Benátok a
Veľký kanál − Canal grande, a hlavne získanie
nezabudnuteľných a nevšedných fotozáberov z
vtáčej perspektívy.  K námestiu sv. Marka patrí
aj Hodinová veža, ktorá nemôže ujsť nášmu zá−
ujmu a samozrejme dva žulové stĺpy, pomedzi
ktoré sa dostaneme na mólo do otvoreného mo−
ra,  na ktoré nadväzuje Veľký kanál. V dávnej
minulosti tieto stĺpy označovali hlavný vchod
do Benátok. Pre zaujímavosť mali byť súčasťou
baziliky sv. Marka, ale sa do nej nezmestili.
Stĺpy na hlaviciach nesú symboly patrónov
Benátok. Postavu svätca zabíjajúceho draka (a−
lebo krokodíla) a okrídleného leva.  No proste
krása, architektonický súlad, len človek nevie,
kde sa postaviť, aby získal ten správny uhol ná−
hľadu a zvečnil tú krásu v komplexnom celku a
pritom "chytil" aj správne svetlo pre svoj foto−
aparát. Málokedy sa to ale podarí a tak človek
len "bliká", trápi spúšť fotoaparátu v domnení,
že práve ten posledný  záber bude svetový a
hlavne neopakovateľný.

Náš čas na obhliadku tohto "výstavného salónu"
Benátok sa napĺňa a naša skupina sa presúva zo
súše na vody Veľkého kanála.  Opísať krásu tej−
to vodnej cesty, tak ako to vo svojej piesni spie−
va Šlitr so Suchým "nelze popsat slovy" − nedá sa
opísať slovami. Človek so zatajením dychom a
prstom na spúšti fotoaparátu nevychádza z údi−
vu. Len škoda, že naša vodná cesta, nie je ko−
mentovaná sprievodcom alebo jeho sprievodné
slovo nepočujeme len my, čo sedíme, prípadne
stojíme na prove Vaporeta s očami na stopkách
a ako som už spomenul, prstom na spúšti foto−
aparátu a bzučiacich kamier. Pri železničnej
stanici opúšťame Vaporeto, sadáme na rýchlo−
vlak a smerujeme k nášmu autobusu, ktorý
podľa móresu Benátok, nemohol odbremeniť
naše nohy a dopriať nám vidieť viac krásy, kto−
rú Benátky poskytujú.  
A tak opúšťame nielen Veľký kanál, ale aj
Benátky lebo nás ešte čaká dlhá cesta do Ríma,
ba ešte kúsok ďalej do prímorského letoviska
Rimanov vzdialeného asi 30 km od Ríma v
Torvaianice, do  hotela alebo hotelíka, ako ho o−
spevoval náš turistický sprievodca, Calypso na
brehu Tyrrhenského mora, kde nás čakal starší
manželský pár, domáci pán Omar a pani Klára.
Cesta z okruhu Ríma k hotelu sa nám predĺžila
najmenej o hodinu. Bolo to kvôli zápche a tak
sme si aj nejaké kilometre nadišli.  Príčinu sme
sa dozvedeli až na druhý deň. Bola to havária,
ktorá nás okradla o drahocenný čas. Večer bol
teplý, no dosť pozdný. V prekrásnom prostredí
hotelíka s  prízemnými izbičkami obkolesujúci−
mi veľkú terasu s možnosťou posedenia pod ho−
lým nebom, sme tento večer využili na vzájom−
né spoznávanie a utužovanie priateľských vzťa−
hov, posedením v skupinkách pred izbičkami,
niektorí pri talianskom víne, iní pri konzumo−
vaní destilátov z plodov zeme dopestovaných v
slovenských záhradách. Posedenie bolo po všet−
kých stránkach príjemné. Dobrá atmosféra bo−
la umocňovaná šumom mora a burácaním men−
ších vĺn, vyvolávaných prílivom. No neponoco−
vali sme, lebo v ďalší deň − piatok − nás čakal dosť
časovo a na fyzické sily, možno väčšiny dôchod−
cov, dosť  náročný program. Vyspinkali sme sa
do ružova, nasýtili sa raňajkami ladenými na
"sladko", niektorí ranostaji pred raňajkami stih−
li opustiť areál hotelíka a dopriať bosým nohám
príjemný dotyk raňajšieho, ešte mokrého, jem−
ného do biela sfarbeného piesku a nazbierať
mušle, ulity a lastúry morských živočíchov, vy−
plavených  na piesčitom brehu mora, ktoré u−
stúpilo po nočnom prílive a odlive.
A tak vyzbrojený dáždnikmi, lebo v noci pršalo
a aj ráno sa na nás obloha mračila a slabo mr−
holilo, znovu sme zaujali svoje pozície v autobu−
se, a s chuťou nielen získavať nové a oprašovať
už známe poznatky zo starobylého Ríma, ale vi−

Most Rialto na Grant Canal
v Benátkach

Pantheon

Rímske fórum

Trajánov stĺp

Trajánovo fórum−trajánove trhy
Spevokol Nádej na Španielskych schodoch

Fontána 
štyroch riek na
Piazza Navona

(Pokračovanie zo str. 9)

(Pokračovanie na str. 11)
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dieť tieto skvosty antiky na vlastné oči.
Skontrolovali sme  dotykom očí prítomnosť na−
šich susedov v autobuse,  a už sme sa viezli do
Ríma, mesta ktoré na siedmych pahorkoch za−
ložil Romulus a Rémus. Autobus mal do mesta
"stopku" takže do Antického Ríma sme využili
službu metra, ktoré nás dopravilo až do blízkos−
ti Lateránu, námestia svätého Petra, ktoré bolo
východiskom nášho prvodenného putovania po
pamiatkach tohto večného mesta. Cestovanie
metrom má svoje pozitíva aj negatíva. Je to
rýchla doprava v rušnom a dopravou preplne−
nom meste, no  hlavne v preplnenom metre na
vás číhajú mnohé nebezpečenstvá, ktoré môžu u
vás zanechať aj nepríjemné spomienky na inak
celkom vydarený zájazd.  Nepríjemná   príhoda
neobišla ani našu skupinu, keď jednému jej čle−
novi niekto, nejaký možno "bohumilý domoro−
dec" dopomohol zbaviť sa fotoaparátu aj s na−
snímanými zábermi z prvého dňa zájazdu. No
stávajú sa aj horšie veci, o ktorých nás už počas
cesty autobusom oboznámil náš sprievodca. No
ale vráťme sa k príjemnejším spomienkam. Z
dvoch dní v antickom Ríme a vo Vatikáne ich je
neúrekom. Len jedno ma mrzí, že pamiatok bo−
lo veľa ale času na ich detailnejšiu obhliadku re−
latívne málo. No čo už. Bol to fakticky len štvor−
dňový zájazd a našim autobusom sme pri ňom
precestovali okolo 3500 kilometrov. A ešte tu bol
jeden zádrheľ. Taliani dlho spávajú, po obede
majú vo zvyku dopriať si trojhodinovú siestu,
takže na prehliadku naplánovanú na jeden deň,
nám prakticky zostal len pol deň, čo je v porov−
naní s Izraelom a Jordánskom v prospech po−
znávacieho zájazdu v Izraeli neporovnateľné.
Do interiéru niektorých pamätihodností sme sa
pre poobedňajšiu siestu ani nedostali.
Ale vráťme sa do Lateránu, na Lateránske ná−

mestie − námestie sv. Jána v Lateráne, do ktoré−
ho sme sa zo stanice metra dostali popod aqua−
dukt, ktorý privádzal vodu do Ríma z 300 km
vzdialených Apenín. Je to jedno dokonalé tech−
nické dielo starých Rimanov, ktoré si zasluhuje
obdiv. Na Lateránskom námestí bolo tiež čo ob−
divovať. Bola to bazilika sv. Jána, Dom svätých
schodov a  samotné Sväté schody, ktorými nie−
ktorí naši spolupútnici, no nebolo ich veľa, pre−
šli tak ako treba kolenačky, pričom pobozkali
každý schod. Schody podľa kresťanskej legendy,
sú schody po ktorých kráčal Ježiš Kristus v pa−
láci Pontia Piláta v Jeruzaleme, a do Ríma ich
mala priniesť sv. Helena. No zlatým klincom
programu dnešného dňa bola samotná bazilika
sv. Jána. Je to jedna z patriarchálnych bazilík a
je biskupským kostolom − katedrálou (sídelným
kostolom pápeža ako rímskeho biskupa), ako aj
jedným zo siedmich pútnických kostolov v

Ríme. Je to bazilika, z balkóna ktorej
svätý otec udeľuje vo sviatok
Narodenia Pána a Jeho zmŕtvychvsta−
nia požehnanie mestu Rím a svetu −
Urbi et orbi. Náš  sprievodca nám udelil
osobné voľno. Takže sme si mohli v kľu−
de prezrieť všetky objekty nášho záuj−
mu z vonku a aj z vnútra a zvýšil nám
čas aj na kúpu suvenírov, obľúbených
magnetiek a publikácií o Ríme,
Vatikáne s podrobným popisom a prí−
ťažlivými zábermi týchto skvostov z
priečelia a vnútorných interiérov. Naše
"bábenky"  na zvítanie sa s antickým
Rímom, a ako sa patrí pred takou svä−
tou a  svetu známou katedrálou zaspie−
vali nábožnú pieseň a tak, ako my kres−
ťania hovoríme, v mene Božom sme sa
rozišli.
Konečne sme mohli dlhší čas pobudnúť,
síce bez odborného výkladu, v
Lateránskej Bazilike, kde nás čakal veľ−
kolepý pohľad hneď od vstupu na galé−
riu sôch 12 apoštolov, nádhernú a bo−
hatú maliarsku výzdobu hodnú dlhodo−
bého sídla pápežov, hrobku pápeža V.
pod baldachýnom, hlavný oltár, pri ktorom slú−
ži omše len Svätý otec a mnoho iných sakrál−
nych a umelecky vysokohodnotných diel, ktoré
smrteľníkovi vyrážali dych. Pohľad na toľkú
krásu, a nielen vo freskách na stenách ale aj v
kamennej patchworkovej deke rozmerov rádo−
vo nie desiatky, ale stovky metrov štvorcových
pokope a cosmatskej mozaikovej  podlahe, s die−
likmi veľkosti 1x1cm ... naozaj niečo také  maj−
strovské, úchvatné, sa bežnému človekovi vidieť
len tak nenaskytne. To sa nedá vypovedať. To
treba vidieť.  Po hodine a pol sme sa konečne da−
li do kopy a naša cesta viedla popri
Lateránskom obelisku, kostole sv. Klementa,
gladiátorskej škole ku Koloseu, ktorého pôvod−
ný názov bol Fláviov amfiteáter postavený
Vespaziánom a jeho synom Titusom.  Bol posta−
vený v dobe keď Rimania vo veľkom budovali
divadlá, kruhové arény v súvislosti s presadzo−
vaním myšlienky dať ľuďom chlieb a hry. Je to
naozaj kolosálna stavba. Aj tejto stavbe naše spe−
vokolistky vzdali hold svojimi piesňami a cesta
pokračovala ďalej ku chrámu sv.  Petra v oko−
vách, ktorý pre poobedňajšiu siestu sme si moh−
li prezrieť len z vonku. Keď siesta tak siesta, aj
my sme ju využili na krátku obedňajšiu pre−
stávku a na stíšenie a anjelský spev duchovných
piesní ako sú Laudate omnes gentes, Jesu Rex
admirabilis, Gloria a Adoremus Te, a to samo−
zrejme v latinčine, ktoré najčastejšie zneli v au−
tobuse a mestom Rím, a vzbudzovali obdiv nie−
len nás, účastníkov zájazdu, ale aj iných turis−

Účastníci zájazdu na Španielskych schodoch

Pred hotelíkovou izbou − rodina Kortišová,
Findrová, Kozelová a Hrušková

Sväté schody v sv dome na
Lateránskom námestí

Šťastný úsmev Ing. Božky
Martinčokovej po prehliadke Benátok

(Pokračovanie zo str. 10)

(Pokračovanie na str. 12)
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tov, ktorí v nemom úžase a obdive sa pri nás za−
stavovali a načúvali nášmu spevu.
Po ďalšej  prestávke sa pred nami otvárajú prie−
stranstvá toho pravého antického Ríma.
Sledujeme veľké priestranstvo − Cisárske fóra.
Fórum cisára Augusta. Fórum Júlia Cézara a
Trajánovo fórum s Trajánovmi trhmi končiace
Trajánovým stĺpom. Trajánove fórum svojou
rozlohou a svojou nádherou predbieha všetky
dovtedy vybudované fóra. Je čo obdivovať.
Všetky tieto fóra boli postavené ako tzv. víťazné
fóra z vojnových koristí z galských vojen. Ďalej
prechádzame cez Benátske námestie popred
Pomník Viktora Emanuela II., od r. 1861 kráľa a
zjednotiteľa Talianska, ktorému tiež nechýba
impozantnosť a dostávame sa k
Michalangelovým schodom vedúcim na
Kapitol, posvätné miesto rímskych bohov. Pred
nami vnímame obraz Senátorského paláca s
Kapitolskou vežou, ku ktorému sa dostaneme
schodmi cez Kapitulské námestie, ktorého do−
minantou je bronzová socha Marka Aurélia. Z
vŕšku Kapitol je nezabudnuteľný pohľad na
Rímske fórum. Pred
alebo lepšie poveda−
né pod nami sa roz−
prestiera to pravé o−
rechové, no proste
antický Rím,
Rímske fórum s po−
svätnou ulicou dvo−
mi bránami, oblúk−
mi − Konstantínov
víťazný oblúk a
Titov oblúk− a ďalší−
mi pamätníkmi ,
ktorých zvyšky sú
roztrúsené pod vŕš−
kom Kapitol, cisár−
skymi fórami,
Koloseom a
Palatínom. Rímske fórum kde prebiehal verej−
ný život Ríma počas obdobia republiky. No svo−
ju dôležitosť si zachovalo aj v období cisárstva.
Antický Rím nás uchvátil. Sú to miesta dýcha−
júce históriou. Múry Kolosea by veru mali o čom
hovoriť. Sú svedkom gladiátorských a zviera−
cích zápasov, zabíjanie kresťanov, zábavy, revu
davov, krvi, no proste života a smrti.  Ako som
už spomenul − chlieb a hry. Na Kapitolskom vŕš−
ku neušla  našej pozornosti bazilika Svätá
Mária v Aracoeli, ktorej interiér nás nadchol
stáročným relikviami, hrobmi, freskami, pozlá−
teným stropom i ostatnými antickými skvostmi.
Z kapitolského vŕšku sme zišli schodmi, ktoré
viedli k bazilike Svätej Márie v Aracoeli, vrátili
sme sa k stanici metra a tým náš sen a skutoč−
nosť z prehliadky antického Ríma končil.
Cestou do hotelíka sme sa zastavili na nákup vo
veľkom obchodnom centre Coop :) Ale nie
Jednota :), kde sme načreli do našich peňaže−
niek. Naše putovanie druhého dňa zájazdu
končilo v hotelíku Calypso, kde sme ešte mali
možnosť na brehu Tyrrhenského mora pozoro−
vať romantický západ slnka, ktorý ale nebol až
taký romantický, pretože oblaky z rána, už troš−
ku popretrhávané nám to prekazili. No nepre−
kazili nám večerné kúpanie. Našli sa odvážlivci,
ja samozrejme medzi nimi, ktorí omočili v tom−
to mori nielen svoje nohy ale v ňom osviežili ce−
lé svoje telo. Kúpanie a plávanie v mori bolo prí−
jemným zakončením, no nie bodkou tohto dňa.
Záver dňa sa konal na veľkej terase hotelového
komplexu a ani prerušovane kropiaci dážď ne−
zmaril príjemné posedenie pri veľkej družnej
debate a talianskom vínku celého kolektívu
nášho zájazdu. Pre zaujímavosť, najfrekvento−

vanejšou a najzábavnejšou témou tohto "debat−
ného fóra" bola pre niekoho nepríjemná, no pre
väčšinu úsmevná a zábavná téma "strata zubnej
protézy v mori" pri večernom kúpaní nemeno−
vaného účastníka nášho zájazdu. 

A tak po výdatnom spánku a ešte vý−
datnejších raňajkách (síce pre koho ako), už so
zbalenou batožinou sme nastúpili do autobusu,
aby sme sa presunuli k cieľu, ktorý mal byť zá−
verečným programom nášho, krátkeho putova−
nia históriou starobylého Rímu. Pred nami sa
rysoval prekrásny slnečný deň a čakala nás eš−
te prehliadka Vatikánu a pamätihodností Ríma,
ktoré si isto iste zaslúžili aj našu pozornosť.
Presun metrom bližšie k cieľu. Pešky sme pre−
cupkali k bráne Porta Angelica, ktorou sme sa
dostali na Námestie sv. Petra. Bolo už takmer je−
denásť hodín. Pred nami Bazilika sv. Petra, nad
ktorou sa impozantne skvela Michelangelova
kupola. V strede námestia 25 metrový obelisk a
po jeho stranách dve fontány, momentálne ne−
fungujúce. Námestie je zovreté stĺpovou koloná−
dou, ktorých ozdobou sú sochy Berniniho a je−
ho žiakov. Z nášho stanovišťa bol impozantný

pohľad len na Baziliku  sv. Petra. Námestie pre
jeho veľkosť nie je možné v jeho kráse objať po−
hľadom. No a rušivo na mňa pôsobili rôzne dre−
vené zábrany, ktoré isto tvoria sektory pre zhro−
maždených pútnikov v čase požehnávania svä−
tého Otca, ktorý bol v  čase našej návštevy
Vatikánu, tohto najmenšieho mestského štátu
na návšteve Svätej zemi v Izraeli. 
Voľno na prehliadku Vatikánu  sme mali tri a
pol hodiny. Mohli sme si zvoliť voľný program
jeho prehliadky. Neviem, či sme volili správne,
ale na radu nášho sprievodcu nezaradili sme sa
do radu smerujúcemu k prehliadke svätopeter−
skej katedrály ale opustili sme priestor námes−
tia svätého Petra, a po krátkom presune mimo
priestoru Vatikánu sme sa postavili pod "straši−
delný múr" hradieb Vatikánu, kde sme v dlhom
rade strávili dve hodiny. Slniečko krásne svieti−
lo, ale my sme boli radi, že nás svojim chládkom
chránil vysokánsky múr. Predbiehali nás VIP
turisti, ktorí si to vedeli dosť draho zaplatiť, tak−
že kým sme sa dostali ku vchodu do vatikán−
skych múzeí, náš cieľ bol Sixtínska kaplnka, do
nášho stretnutia a odchodu z územia Vatikánu
zostávalo niečo vyše hodiny. Čakal nás teda
rýchly presun cez múzeá do Sixtínskej kaplnky,
lebo iná cesta k nášmu cieľu nebola možná.

Prešliapali sme stovky metrov cez Paláce, cez
komplex budov. Bolo to neskutočné množstvo
sál, salónov, múzeí, galérií,  knižníc, kaplniek,
nádvorí bohatých na umelecké klenoty každé−
ho druhu kde sú vatikánske umelecké muzeál−
ne zbierky uložené. Bolo čo pozerať a obdivovať.
No čas nám rýchlo utekal, a tak takmer utekať
sme museli aj my. Ponáhľali sme sa, spúšte foto−
aparátov sme stláčali len tak akoby od boku, za
behu. Nebolo kedy hľadať vhodnú polohu a
vhodný uhol záberu. No dopracovali sme sa k
Sixtínskej kaplnke, ale už bol koniec sprievod−
com určeného času stretnutia. Takže sme sa
krásou Sixtínskej kaplnky pokochali takmer
tiež na behu. Ešte bola nádej, že zo Sixtínskej ka−
plnky nás pustia do katedrály sv. Petra, ktorý
by sme boli aspoň zbežne zmapovali pohľadom
a mohli sa chváliť, že aj tam sme boli. No ale ne−
stalo sa. S peripetiami sme horko−ťažko trafili
na ten správny východ z múzeí a takmer s pol−
hodinovým meškaním sme zakotvili na sväto−
peterskom námestí, kde nás už netrpezlivo ča−
kal sprievodca a naši priatelia, ktorí si zvolili tú
lepšiu alternatívu prehliadky a tak sa zoznámi−

li aj s katedrálou sv.
Petra, vystúpili do
Michelangelovej ku−
poly, z ktorej sa mohli
pokochať a zrakom
obsiahnuť celé sväto−
peterské námestie ob−
kľúčené kolonádou,
vatikánske záhrady a
široké okolie
Vatikánu s pamiatka−
mi, ktorých prehliad−
ka alebo obhliadka
nás následne len čaka−
la.
Z Námestia sv. Petra
sme vykročili na širo−
ký "bulvár", ktorý ústil

na námestí Piazza Navona s Fontánou štyroch
riek. Prvé väčšie námestie, ktoré som v Ríme vi−
del. Samozrejme, kedysi to bol Domiciánov šta−
dión, ktorý sa dal napustiť vodou a kde sa pred−
vádzali vyhraté rímske námorné bitky. Celé ná−
mestie je obsadené maliarmi a umelcami ponú−
kajúcimi na predaj svoje dielka. Príjemné pro−
stredie, kde sa dalo aj  posedieť.  My s manžel−
kou sme si posedeli pri kávičke a čerstvo vytla−
čenej  šťave z pomarančov. Okrem fontány šty−
roch riek sú tu ešte dve fontány. Fontána kotlá−
rov a fontána del Moro. Oddýchli sme si aj v tie−
ni múrov kostola sv. Agnesy v Agone, v ktorej
sme obdivovali barokovú architektúru. V tento
deň našej púte po Ríme sme sa ešte pokochali
Anjelským mostom vedúcim cez rieku Tiber k
Hadriánovmu mauzóleu a k Anjelskému hradu.
Veľkým zážitkom tohto dňa bol pohľad na
Panteón, stavbu, ktorá pretrvala tisícročia. Je
ako jediný neporušene zachovaný pamätník
klasickej architektúry na území Ríma. Asi pre
popoludňajšiu siestu a krátkosť času sme sa do
jeho útrob nedostali. Svojou krásou a pompéz−
nosťou nás očarila aj fontána di Trevi, pri ktorej
mini námestíčko vytvára scénu 17. storočia.
Táto fontána parí medzi najznámejšie rímske
fontány a vytvára fasádu veľkého paláca.  

Od fontány di Trevi sme sa úzkymi uličkami Ríma dostali, dalo by sa povedať, do cieľa našej po−
znávacej cesty po Ríme na Španielske námestie so schodmi ku kostolu Najsvätejšej Trojice − "Špa−
nielskymi schodmi". A tak na týchto schodoch sa skončilo naše putovanie po Ríme. Zakončili sme
ho dôstojne. Naše speváčky so slávičími hlasmi, samozrejme zaspievaním niekoľkých piesní a bod−
ku urobilo ešte jedno posledné spoločné fotografovanie celej našej skupiny. Ešte cesta metrom k
nášmu slovenskému autobusu a dlhá takmer 1 500 kilometrová cesta domov na rodné Slovensko.
Domov, kde je isto najkrajšie a najlepšie. Poďakujúc Pánu Bohu za jeho ochranu počas celého náš−
ho putovania, sme šťastne ukončili našu cestu vo Veľkom Krtíši.

Text a foto: − Ing. PAVEL MARTINČOK −  zborový dozorca CZ ECAV Veľký Krtíš

Časť účastníkov zájazdu

(Dokončenie zo str. 11)



13 / 16.  jún 2014

4,00

3,00

0905 808 616, 
0907 885 834 

V PONUKE ZRUBOVÝ
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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*PREDA J  
* S ERV I S
*PRENÁJOM

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

A NA ČOKOĽVEK
Nájdete nás  

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

Pracujem ako viazaný finančný
agent pre spoločnosť 

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

RÝCHLA
PÔŽIČKA

OPTICKÝ INTERNET SLOVANET OPTICKÝ INTERNET SLOVANET 

UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. CENY UŽ AJ VO V. KRTÍŠI. CENY 

OD OD 11,90 11,90 eur/mesiaceur/mesiac
lAUTOSERVIS AUTOSERVIS 
FIT AUTO,FIT AUTO, s.r.o.s.r.o.
− ŠÓŠÁRSKA UL.,
ŽELOVCE ,tel: 

0908 903 749
− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE 

OPRAVY
− NÁHRADNÉ DIELY

− PLNENIE A ÚDRŽBA
KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS −

ZNAČKOVÉ FÓLIE 3M

S L U Ž B Y  M O T O R I S T O M
llR − SERVICE R − SERVICE 

− ROMAN ŠTRBÍK − ROMAN ŠTRBÍK 
www.r−service.sk. www.r−service.sk. 

AUTOSERVIS − PNEUSERVISAUTOSERVIS − PNEUSERVIS
Regionálne zastúpenie Regionálne zastúpenie PNEUPNEU

VRANÍK. Využite predaj pneumaVRANÍK. Využite predaj pneuma−−
tík za skvelé ceny! Digitálna geotík za skvelé ceny! Digitálna geo−−

metria − diagnostika.metria − diagnostika.
Písecká 3, V. Krtíš, Písecká 3, V. Krtíš, 
tel. 0915 832 193tel. 0915 832 193

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

ZDRAVOTNÍCKY  INFOSERVIS
lLekárska 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. 

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.

Mám veľmi rád svoju ma−
minku a všetkých okolo mňa.
Sem tam viem byť aj poriadny
čertisko, ale ako maminka hovo−
rí, veď raz vyrastiem a budem
vždy len poslúchať. Nedávno som
sa naučil tancovať a kto chce
moje tanečné kreácie vidieť naži−
vo nájde ma v D. Plachtinciach,
aj spolu s mojou sestričkou
Svetlankou, ktorá tiež súťaží o ti−
tul Detská tvár Pokroku −  s po−
radovým číslom osem.

DETSKÁ TVÁR POKROKU

KUPÓN
DETSKÁ TVÁR POKROKU 2014

16. JOŽKO KOVÁČ
(KATEGÓRIA 0−3 ROKY)

Ahojte, volám sa Jožko Kováč a v máji 
som oslávil svoje prvé narodeniny.
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Blíži sa k vám láska, preto
si ju svojím správaním ne−
odplašte. Budete sa cítiť
ako školáci a patrične k to−
mu sa budete mať aj ten−
denciu správať, rozdýchaj−
te to a buďte dospelými.
Každý z vášho znamenia,
kto trpí samotou, by mal
dať láske šancu, nezávisle
od toho, čo vás postihlo v

minulosti. To, že sa k vám niekto blíži, nie je
náhoda, aj keď sa na ňu často vyhovárate a−
lebo slovo náhoda používate ako zámienku.  V
pracovnej oblasti by ste si mali spraviť poria−
dok, prestávate mať prehľad a začínate strá−
cať tempo a aj dôležité dokumenty, či pred−
mety. Jeden deň venujte poriadku, oplatí sa
vám to. Skupinka Vodnárov, ktorí túžia po
rozrastenej rodine, sa môžu práve v tieto dni
pokúsiť o potomstvo, hlavne od stredu týždňa. 

Roztomilosť dajte minimál−
ne na tento týždeň bokom,
vôbec vás neberú vážne, te−
raz je dôležitá profesionali−
ta a patričný (prijateľný a
neprehnaný, všetko s mie−
rou) prejav a pocit dôleži−
tosti, až vtedy vás budú ľu−
dia počúvať a brať vážne.
Zároveň si však dávajte po−
zor, aby ste do tohto stavu
neskĺzli na dlhší čas, ako je nevyhnutné. V
partnerstve sa trošku zmráka a dôvodom na
menšie škriepky sa stane rodina a jej dlho sa
ťahajúce problémy (rodičia, súrodenci, svok−
rovci, deti a pod.). Nedajte si nabúrať vzťah za
problémy iných. Všetky Rybky by si mali do−
priať nákup, pri ktorom budú myslieť hlavne
na seba. 

Bocian, ako znak zmien sa
v porovnaní s predchádza−
júcim týždňom vyskytol
hneď na prvej pozícii, čo
znamená, že pokiaľ ste svo−
je rozhodnutia posúvali, te−
raz už bude potrebná defi−
nitívna odpoveď. Veľa času
vám zaberú práce okolo bý−
vania, dokonca budete dá−

vať na poriadok záležitosti, ku ktorým prispel
zub času (strecha, plot, natieranie, fasády,
schody a pod.). V práci ste v úplnom rozkvete,
je vám dopriate a aj to, čo pokazíte, sa v ko−
nečnom dôsledku otočí vo váš prospech, takže
ste chránení. Viac problémov sa vyskytne u
členov rodiny, ktorí vás budú presviedčať ná−
stojčivo o svojej pravde. Všade, kde sa ocitnete,
buďte vždy v pohotovosti, budú sa od vás oča−
kávať rýchle a ešte rýchlejšie reakcie.

Postupne začínate prichá−
dzať na to, kde ste schybili
a plne si uvedomujete dô−
sledky svojich neuvážených
alebo dokonca cielene ne−
správnych krokov. To, že sa
teraz začnete vnútorne bi−
čovať, nič na veci nezmení.
Radšej rozmýšľajte, ako na−
robené „škody“ eliminovať,
po prípade kompenzovať. Po
vašej vnútornej bitke, ktorá sa odzrkadlí aj na
samotnom zdravotnom stave, príde zlom, kto−
rý vás naštartuje hlavne v pracovnej oblasti.
Vidina možných finančných ziskov vás bude
posúvať rýchlosťou blesku, avšak nezabúdaj−
te na priateľov a známych tvoriacich neodde−
liteľnú súčasť vášho ja. Koniec týždňa bude
pre vás pocitovo náročný a presne tu padne
niekoľko predsavzatí, ktoré si tvrdo zadefinu−
jete a stanovíte.

Prosperita a úspech majú
silnú moc, pozor na to, aby
vás neopantali až do takej
miery, že sa stanete iným
človekom a stratíte tých,
ktorých najviac milujete.
Nezabudnite na to, kým ste
a kto vás stále podporoval
a to aj v prípade, že ste sa
ocitli na dne alebo na kole−
nách. Neklamte sami seba

o tom, akí ste úžasní a neprekonateľní, zavá−
ňa to narcizmom a ten vám ani trochu nepri−
stane. Keď sa upokojíte a rozdýchate prichá−
dzajúcu radosť prepojenú s úspešnosťou (kaž−
dý v tom svojom smere a v oblasti, kde pociťu−
je jeho nedostatok), sústreďte sa na to, aby sa
z toho stala dlhodobejšia záležitosť a nie len
jednorázovka. „Makajte“ na sebe s tým, že na
povestných vavrínoch nezaspíte. Na víkend si
neplánujte každučkú minútu programu.

Nedočkavo prešľapujete na
jednom mieste, čakáte na
štartovnej čiare, kedy príde
výstrel a vy sa budete môcť
rozbehnúť k svojmu cieľu
tempom, ktoré vám udá sil−
nejšia osobnosť, ktorú vní−
mate ako svojho duchovné−
ho trénera. Cieľ predstavu−
je pre vás akúsi odmenu a
zadosťučinenie, po ktorom tak veľmi túžite.
Všetko je fajn, ale robte veci pre seba, pre svo−
je potreby a pocity, nie preto, aby ste iným u−
kázali svoju silu. V strede týždňa buďte na−
najvýš opatrní pri posúvaní sa na autách a to
hlavne v prípade, ak budete niekam meškať
(radšej pomaly a isto – pomaly ďalej zájdeš).
Hrozí pokuta za rýchlosť a menšie nepríjem−
nosti, ktorým sa môžete predvídavo vyhnúť. 

Elegantne týčiaci sa zelený
strom, siahajúci k oblakom,
znázorňuje vás, milí
Levíkovia. Vystavujete svoje
listy slniečku, z ktorého čer−
páte energiu a presne to by
ste mali spraviť aj na fyzic−
kej úrovni. Zastavte sa a ne−
chajte, aby slnečné lúče po−
hladili a pošteklili vašu
tvár, precíťte svoju vlastnú

silu, ktorú môžete použiť v každej oblasti svoj−
ho života. Popri tom nezabúdajte čerpať živi−
ny z pôdy, pre vás to znázorňuje pestrosť v
stravovaní (ovocie, zelenina). Pred koncom
týždňa sa stretnete so silnou „chemickou“ prí−
ťažlivosťou, ktorej buď podľahnete, alebo sa
zľaknete natoľko, že zdupkáte (je to len a len
vo vašej réžii). Zaplesá aj vaše srdiečko, svojím
sa podpíše aj obrovská radosť z prekvapenia.

Nástojčivosť, ktorú sami
na seba vyvíjate sa vám
môže dostať spod kontroly,
čo by pre tieto dni nebolo
vhodné, preto radšej zvoľ−
nite a nechajte sa unášať
prirodzenou plynulosťou
dní. Nemáte radi nadrade−
nosť a autoritatívnosť (po−
kiaľ nie ste v tejto pozícii
priamo vy a dobrovoľne) a
presne s týmito vlastnosťami budete zápasiť.
Viacerí sa vás pokúsia riadiť, dirigovať vám
a diktovať, zapamätajte si, že sa im to bude
dariť iba do takej miery, do akej pripustíte vy
sami. Potrápia vás úradné záležitosti, z kto−
rých sa vám doslovne zatočí hlava a budete
mať chuť „vykašľať“ sa na všetky vybavovač−
ky. Kľúčovým bude pre vás víkend, záležitosti
sa vyriešia tak, ako bude pre vás najlepšie a
najvhodnejšie.  

Dynamický úvod týždňa
plný viery a entuziazmu sa
s pokračovaním týždňa
preklenie k menším neprí−
jemnostiam, ktoré nastanú
hlavne v oblasti financií.
Tieto pletky po vyriešení
tejto aktuálnej situácie na
dlhší čas utíchnu. Už pred
koncom pocítite vďaka tep−
lu a dobrej nálade túžbu

cestovať a „nakopnete“ svoje túlavé topánky,
ktoré budú smerovať do lona prírody, zelene,
vody a zvierat. Opatrnejší by ste po celý čas
mali byť pri komunikácii s rodinnými prí−
slušníkmi, kde môžu padnúť z vašej strany ob−
vinenia a slová, ktoré už nevygumujete, buďte
zhovievaví a trpezliví. Každý termín (dátum,
čas), si vždy vopred overte a vyhnete sa tým ne−
presnostiam, ktoré by vás mrzeli. Veľké zmeny
uskutočníte v prepojení na svoje bývanie.

U vás sa prejaví nespokoj−
nosť, mrzutosť, pod ktoré sa
podpíšu zdravotné pletky.
Pokiaľ tomu dobrovoľne
podľahnete, bude sa to s va−
mi ťahať celý týždeň. V prí−
pade, že sa vzchopíte, môže−
te byť prekvapení z toho, čo
vám nasledujúce dni po−
núknu. V prvom rade je to
čas strávený so svojou rodi−
nou a dokonca pokračovanie v skvelých vý−
sledkoch z práce, do ktorej sa pustíte. Menšie
pokušenie príde vo forme mámenia a vábenia
do sféry, ktorá vám aspoň doposiaľ bola cu−
dzia. Vždy sa môžete rozhodnúť podľa vnú−
torných, našepkávajúcich pocitov, ktoré sú
skvelým barometrom a pomáhajú aj pri ná−
ročných rozhodnutiach. Pokiaľ to bude mož−
né, vyhnite sa výškam .

Rozhodne nezverujte svoje
peniaze, majetok, práva a−
lebo vzácnosti ľuďom, kto−
rých až tak dobre nepozná−
te, alebo poznáte len krát−
ko. Máte vo svojej blízkosti
poriadneho „herca“, „he−
rečku“, ktorý presne vie, na
akú strunku udrieť, pre−
špekulovanosť je presne to,

v čom sú dokonalí. Prišli by ste o to, na čom
vám záleží a čo ste si „pracne“ budovali. V sú−
kromnom živote, v oblasti lásky, sa bude s va−
mi pohrávať fantázia, preto sa trochu kroťte
a precitnite vo vlastnom konaní, po prípade,
skúste sa na svoje konanie pozrieť očami váš−
ho partnera. V práci sa vám nebude chcieť po−
hnúť ani prstom. Zoberte deň−dva voľna a
strávte ich podľa svojich chutí. 

Premýšľali ste už dlhší čas
nad sťahovaním alebo nad
zmenou bydliska? Teraz je
ten správny čas na to, aby
ste sa začali obzerať po
vhodných ponukách, z kto−
rých vás minimálne jedna
zaručene osloví, dokonca si
môžete dovoliť zjednávať
na cene. Nebojte sa byť „ná−
roční“ na seba a aj na ľudí vo vašom okolí,
práve v tomto období pôjde všetko hladko a
ako po masle a to dokonca bez výčitiek alebo
nespokojnosti všetkých zainteresovaných.
Nezabúdajte pri tom však na ľudskosť, vľúd−
nosť a úsmev. Trochu viac vás bude prenasle−
dovať strach z chorôb a ochorení, ktoré sú na−
viazané na vás generačne, preto v akomkoľ−
vek prípade prejavov a pochybností upokojte
svoje vnútro a preventívne to riešte, inak by ste
boli schopní  umárať sa v zbytočnom smútku.
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nPredám 3 − izbový byt na SNP
vo V. Krtíši − po rekonštrukcii.
Vhodný aj na podnikanie. Cena
28.000 eur. Inf. m0908 986 734. 

np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nadštandardný 3 − iz−
bový byt, 110 m2, na Ul. M.R. Š−
tefánika vo V. Krtíši. Inf. m 0905
343 379, 0905 380 519.       np − 493
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám veľký 2 − izbový byt s
balkónom v OV vo V. Krtíši. Celý
byt je prerobený, treba vidieť.
Inf. m047/ 433 07 92.        np − 516
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 1 − izbový byt na Ľ.
Štúra. Inf. m0907 621 145. 

np − 422
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom so zá−
hradou, elektrina, voda, plyn.
Cena 11. 700 eur. Inf. m 0908 559
836.                                     np − 527

nPredám 3 − izb. byt v
osobnom vlastníctve
vo V. Krtíši, komplet
prerobený. Cena
28.000 eur. Inf. m 0903
506 524.              np − 537
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−
izbový byt. Inf. m 0903
512 032.               np −522
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový
byt, loggia, v OV na B.
Nemcovej č. 25 vo V.
Krtíši.  Inf. m 0902 276
483.                    np − 556
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám chatu v re−
kreačnej oblasti
Bánovo − Zbojská (me−
dzi Tisovcom a
Breznom). Chata má 8
miest na spanie, kúpeľ−
ňu, WC, krb a je situ−
ovaná v hore.
Neďaleko nej sa nachá−
dza lyžiarsky vlek a o−
zubnicová železnica
na Pohronskú polho−
ru. Výhodná cena − do−
hodou. Inf. m 0903 581
293.                      np − 569
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu v
3 − izbovom byte jednu
izbu − pre nefajčiara/−
ku. Inf. m 0910 638 572
(NIE SMS!).      np − 477
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n V Selešťanoch pre−
dáme 2 pozemky s vý−
merou 1182 m2, vinica
s 395 hlavami a ovocné
stromy. Cena : 1,− euro /

m2, Inf.m 0905 358 389. np  − mi1
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n V Selešťanoch predáme po−
zemky v celkovej výmere 2295
m2. Vinohrad so 100 hlavami vi−
niča, lúka, prístrešok na grilo−
vačku. Pekný výhľad na
Maďarsko, ideálny výlet do prí−
rody a na opekačku. Cena : 1,−−
eur /m2, Inf. m0905 358 389 

np − mi2
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam do prenájmu 1 − iz−
bový čiatočne zariadený byt na
Venevskej, 6. posch., od 1. júla,
cena mesačne 220 eur. Inf. 0903
744 798.                                np − 577
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hontiansko−novohradská
knižnica A.H.Škultétyho vyhla−
suje obchodnú verejnú súťaž na
prenájom nebytových priesto−
rov. Podmienky súťaže sú zve−
rejnené na internetovej stránke
www.hnk−vk.sk.               np − 570
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zrekonštruovaný byt
vo V. Krtíši. Inf. m0911 50 65 27.  

np − 572

nPredám 3 − izbový byt na SNP
vo V. Krtíši − po rekonštrukcii,
vhodný aj na podnikanie. Cena
28.000 eur. Inf. 0908 986 734. 

np − 574
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám murovanú chatu v Že−
lovciach. Chata pozostáva z 3
miestností + pivnica + 2 áre vi−
nič. V chate je voda, elektrina,
ÚK. Treba vidieť. Cena 17.400
eur. Inf. m0904 047 210. np − 583
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim 3 − izbový byt v OV s
balkónom na Ul. Venevskej a
Novohradskej. Inf. m 0911 218
666, volať pondelok − piatok od
9.00 − 17.00 hod.                np − 584
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 3 − izbový slnečný
byt vo Veľkom Krtíši na
Lučenskej (plastové okná, muro−
vané jadro, plávajúce podlahy,
zateplený). Cena 260 eur/ mesiac,
vrátane garáže. Inf. 0905 894 839. 

np − 586
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 1 − izbový byt so zaria−
dením na 3. pochodí na
Novohradskej ul. Zn. Slušný
vchod.  Cena 12.000 eur. Inf. m
0907 827 391.                     np − 600

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.             np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršiu spálňu a obý−
vačku − LACNO!. Inf.m 0905 362
184.                                     np − 507
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám čiernu obývaciu stenu
(staršia, štýlová), hnedú staršiu
sedaciu súpravu, predsieňovú
skriňu, váľandu a staršiu bielu
spálňu. Všetko dohodou − lacno.
Inf. m0908 496 375, 0905 530 218. 

np − 510
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám obývaciu stenu PALI−
SANDER − 3,5 m, stôl a 4 stoličky,
konferenčný stolík a 2 TV stolí−
ky. Cena spolu 150 eur. Inf. m
0944 179 510.                  np− − 541

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám spálňu a detské oble−
čenie, kočík, postieľku, ohradku,
sedačky do auta.  Inf. m0940 311
775.                                     np− − 555
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám veľkú chladničku s
mrazničkou so 4 zásuvkami.
Cena dohodou. Inf. m047 433 07
92.                                       np − 597
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám funkčnú 220 l chlad−
ničku s mrazničkou 110 l −
Whirpool A+ za 60 euro. Inf. m
0908 527 530.                     np − 598

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

l NEHNUTEĽNOSTI

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

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

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

122−13

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

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

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

np − 016

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC− 1 − izbový čiast.zrekonštruovaný byt na ĽŠ
− 3 − izbový čiast.zrekonštruovaný byt na ĽŠ
− 2 − izbový DB na B.Němcovej − 12 000,−− eur
" 2 − izbový OV na B.Němcovej 14 000,−− eur
" 2 − izbový OV na POH

nPrenajmem 1 − izbový byt v
centre, SNP č. 13, prerobený,
zariadený. Cena 219 eur
s energiami. Inf. & 0907 315
161.                                np − 439

l FIRMA VYKÚPI 
VAŠU 

NEHNUTEĽNOSŤ 
VO VEĽKOM KRTÍŠI 

A OKOLÍ.
(VAŠE PRÍPADNÉ

DLŽOBY A EXEKÚCIE
VYPLATÍME!)

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

np − 573

nPredám stavebný pozemok v okrese Veľký Krtíš v obci Nová Ves.
Rozloha 33 árov, cena dohodou. Inf. 0908 09 11 23. np − 538

n Predám garážové a
vchodové dvere. Inf. m
0907 808 707. np − 557
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n Predám kachľovú pec. Inf. m
0907 816 646.                      np − 591

n ODŤAHOVKA − NONSTOP.
Inf.m0903 533 921.            np −201

nPredám biely Peugeot 306, 1.4
B, r.v. 1998, ťažné, el. okná, šíber,
STK a EK do 2016. Cena 1 800 eu−
ro + dohoda.  Inf. m0908 946 292. 

np −551

nPredám motorku cross Honda
CR 125 v dobrom stave, po GO.
Cena 700 eur + dohoda možná.
Inf. m0905 569 315.           np − 578
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4 letné kolesá s dis−
kami na Octaviu − za 100 eur,
resp. dohoda. Inf. 0905 569 315. 

np − 588

nPredám detské dievčenské ve−
ci (letné, zimné) od 1−5 rokov +
topánky, treba vidieť. Inf. m0904
480 914                             np −123b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Veľmi výhodne predám polo−
hovateľné: športový kočík a vy−
sokú stoličku. Inf. m 0918 526
119.                                    np − 580

n Predám smrekové hranoly
10x14 cm, dĺžka 5 a 10 m a dlaž−
bu 33x33 cm. Inf.  m0902 59 48 67. 

np − 521
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám motorovú pílu a disky
− elektróny na Feliciu. Inf. m
0948 782 666.               np − 582
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám najlacnejšie palivové
drevo aj s dovozom. Inf. m 0915
867 594.                           np − 585
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredaj palivového drePredaj palivového dre−−
va aj s dovozom. Inf. va aj s dovozom. Inf. mm
0905 463 926.          0905 463 926.          np − 599

nPredám obilie. Inf. m 0908 805
165.                                      np − 590

nPredám fenku NO. Inf. m0904
692 915. Cena dohodou. 

np − 487

n Predám kuriatka, Inf. m 0905
924 787.                               np − 512
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá (mangali−
ce). Inf. m0917 851 897.    np − 561
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám vietnamské odstavča−
tá. Cena 20 eur. Inf. m 0915 151
261, Želovce.                     np − 564
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám králiky − čistokrvné,
novozélandské biele a králiky
nemecké, obrovité strakáče. Inf.
m0905 192 877.                  np − 566
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám dvoch nemeckých ov−
čiakov, 5 − mesačné, po 50 eur.
Inf. m0949 131 488.           np − 595 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám odstavčatá mangalice
plavej, cena dohodou. Inf. m
0908 166 028.                     np − 602
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám hovädzie mäso v 5 kg
balíčkoch. Cena za 1 kg je 5 eur.
Inf. m0907 317 220.          np − 536

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

np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrova−
teľka alebo pomocná sila, resp. o−
patrím malé deti. Inf. m0944 344
044.                                        np 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Príjmeme čašníkov, čašníčky,
kuchárov, kuchárky. Inf. m0905
657 689.                               np − 442
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrijmem kuchára/−ku na TPP
a pokladníčku. Inf. m 0918 613
809. 

np − 494

nProfesionálne kosenie, vyžíProfesionálne kosenie, vyží−−
nanie, hrabanie a úpravy zánanie, hrabanie a úpravy zá−−
hrad a rôznych plôch (nerovhrad a rôznych plôch (nerov−−
ných, veľkých, zanedbaných),ných, veľkých, zanedbaných),
údržba pozemkov, likvidáciaúdržba pozemkov, likvidácia
krovia. Profesionálne píleniekrovia. Profesionálne pílenie
dreva na klátiky, rúbanie dredreva na klátiky, rúbanie dre−−
va. Inf. 0917 754 682. va. Inf. 0917 754 682. np − 502 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám šikovného stolára s
prívesným vozíkom na menšie
stolárske práce.  Inf. m 0910 664
145.                                     np − 547
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrijmem brigádničku na zmrz−
linu pri nemocnici vo V. Krtíši.
Inf. m0915 874 257.         np − 560
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Robím lacné stavebné práce.
Inf. m0902 730 441. np − 568

nReštaurácia MAFÍK príjme do
zamestnania muža alebo ženu
na rozvoz pizze. Inf. m 0905 657
689.                                  np − 593b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam montáž nábytku,
rôzne dobré opravy v domácnos−
ti, vrátane elektroinštalácie.  Inf.
m0915 583 533.                 np − 596
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmeme brigádnikov na ab−
solventskú a študentskú prax. V
prípade záujmu volajte  m 0903
258 143, mail: elpo@elpo−naby−
tok.sk                               np − 603

n Výhodné úvery, pôžičky, lea−
sing. Inf.m0902 846 552. 

np − 425
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m 0910 989 481.  np −
00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                     np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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

np − 329
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l BURZA PRÁCE

l RÔZNE

nKurence kačky, husi −
BABCSÁN FARMA. 

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

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

l AUTO − MOTO
l OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

nPredám pšenicu, okolo 6 q,
po 18 eur/q, 

Inf. &0908 903 749 np−147b

n Predám Škodu Octavia
Combi II.  − 1.9 TDI Elegance.
Dobrá výbava: el. okná, polo−
kožené sedadlá, klimatizácia,
nové ťažné zariadenie a iné.
STK−EK platná do 12/2015.
Cena 5500 eur. Inf. &0904/354
594.                                np −122c

nStredná odborná 
škola v Želoviach

vyhlasuje 
OBCHODNÚ 

VEREJNÚ SUŤAŽ 
o najvhodnejší návrh 
na uzavretie kúpnej

zmluvy 
N A  P R E D A J  N A  P R E D A J  
T R A K T O R A  T R A K T O R A  

Z E T O R  8 0 4 5 .  Z E T O R  8 0 4 5 .  
Bližšie informácie 

na informačnej tabuli 
obce Želovce, 

informačnej tabuli 
Strednej odbornej 

školy Želovce, 
na www.soszelovce.sk, 

tel.č. 047/48 932 64 
alebo na: 

ekon@soszelovce.sk
np − 565

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

np − 528

l NOČNÝ KLUB V CZ vo
VESELÍ NAD MORAVOU
prijme sympatické dievčatá.
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná
doba i dohodou. Zdarma za−
bezpečené ubytovanie hote−
lového typu. Serióznosť a
diskrétnosť samozrejmos−
ťou. Prídite sa presvedčiť a
nebudete ľutovať. Tel. m
0905 244 226.            np − 612 b

nPonúkam zateplenie ro−
dinných domov a povrcho−
vú úpravu + ponúkam ka−
mienkový koberec zn.
BIANKA − aj s pokládkou,
do exteriéru (chodníky,
bazény). Inf. m 0903 561
711.                            np − 567
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l PO UZÁVIERKE

FUTBALOVÉ TABUĽKY (II. TRIEDA DOSPELÍ − 

1. TJ Vinohrad Čebovce 25   18 5   2 139 : 32 59   20
2 . TJ Družst. Sklabiná 25   19 2   4 98 : 24 59   23
3 . TJ Nenince 25   18 2   5 114 : 37 56   20
4 . FC Baník Veľký Krtíš 25   18 2   5 119 : 46 56   17
5 .  TJ Dolná Strehová 25   17 2   6 105 : 37 53   14
6 . FK Bušince 25   13 2   10 72 : 48 41   5
7 . FK S. Ďarmoty 25   13 1   11 101 : 65 40   4
8. TJ Partizán Hrušov 25   11 2   12 75 : 81 35   −1
9 .  ŠK Vinica 25   9 3   13 66 : 102 30   −6
10. TJD Príbelce 25   8 2   15 60 : 73 26   −13
11. OFK Olováry 25   7 1   17 49 : 91 22   −17
12. TJ S. Plachtince − OFK 25   4 2   19 35 : 139 14   −25
13.  FK Záhorce 25   4 0   21 23 : 140 12   −24
14. TJ Sokol Opat. N. Ves 25   1 4   20 16 : 157 7   −32

1. FC Baník Veľký Krtíš 21   21 0   0 60 : 10 63   33
2. OTJ Hontianske Nemce 21   14 2   5 55 : 22 44   11
3. MFK Detva 21   12 0   9 59 : 31 36   3
4. FK Slovan Kúpele Sliač 21   11 2   8 43 : 27 35   5
5. MFK Strojár Krupina 21   10 4   7 43 : 33 34   4
6 . FK 09 Bacúch 21   10 4   7 42 : 33 34   4
7 . FTC Fiľakovo 22   9 3   10 33 : 44 30  −3
8 .  MFK Žarnovica 21   8 4   9 31 : 30 28   −5
9.  MFK Jelšava 21   9 1   11 36 : 37 28   −5
10.  FK Jesenské 22   6 2   14 54 : 85 20   −13
11. TJ Tatran Čierny Balog 21   5 2   14 30 : 54 17   −13
12 . TJ ŠK Kremnička 21   0 0   21 22 : 102 0    −33

OKRES ŽIACI 

OKRES DORAST

1. TJ Družst. Sklabiná B 20   15 1   4 71 : 27 46   16
2 . OFK Olováry B 20   11 3   6 57 : 34 36   6
3 . FK Bušince 20   10 4   6 54 : 43 34   4
4 . TJ Vinohrad Čebovce B 19   6 3   10 35 : 54 21   −6
5 . Prameň D. Strehová B 20   5 2   13 40 : 49 17   −13
6 . TJ Družst. Želovce 19   4 3   12 25 : 75 15   −15

1. TJ Družst. Sečianky 23   17 2   4 76 : 39 53   20
2.  TJ Ipeľ Balog n. I. 23   16 3   4 111 : 45 51   15
3. OFK Olováry 23   13 2   8 68 : 47 41   5
4. TJ Družst. Želovce 24   10 3   11 58 : 43 33   −3
5. ŠK Vinica 23   10 2   11 72 : 62 32   −1
6 . TJ Slovan M. Kameň 23   6 2   15 52 : 83 20   −16
7. FK Lesenice 23   2 0   21 26 : 144 6   −27

V Rimavskej Sobote sa 20. 5. 2014 uskutočnil  medzioblastný turnaj
mladších žiakov vo futbale.  Oblastný futbalový zväz Veľký Krtíš za−
stupovali na výberovom turnaji žiakov chlapci narodení  v roku 2002.
Turnaj sa konal  za účasti ObFZ R. Sobota, ObFZ Lučenec a ObFZ
Veľký Krtíš. Výsledky jednotlivých zápasov: R. Sobota − V. Krtíš 1:1
(PK 4:3), V. Krtíš − Lučenec  7:0, Lučenec − R. Sobota 1:0. Naši mladší
žiaci tak celkovo obsadili druhé miesto pred domácou R. Sobotou a
prvým Lučencom. Do ďalšieho výberu z ObFZ V. Krtíš boli zaradení
hráči: M. Zolczer a L. Záhorský z Vinice a R. Kováč a H. Kliment zo
Sklabinej.                                                                         −ObFZ V. Krtíš−

nKúpim jalovice, býky, Inf. m
0948 155 120.                 np − 606
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Fiat Tipo 1.4 i, r.v. 93,
platné STK a EK, cena 350 eur.
Inf. m0910 552 051.        np − 607
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám dámsky bicykel, ce−
na 60 eur. Inf. m0910 552 051. 

np − 608
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám šteniatka SCHI−TZU,
cena dohodou. Inf. m 047/ 48
963 47.                             np − 609
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám dvojizbový čiastočne
zrekonštruovaný byt vo
Veľkom Krtíši na Venevskej ul.
na 8/8 p., výmera 52 m2. Cena
15.500 EUR. Tel. kontakt:   0902
192 521.                            np− 610

10 kg − 14,50 eur
2 kg −  3,50 eur

PREDAJ PROPÁN 
− BUTÁNOVÝCH FLIAŠ

ZEL−O−VOC SKLABINÁ 248
INF. M 0908 924 349

Z NAŠICH ZAHVIEZDILI 

Výber veľkokrtíšskych mladších žiakov, ktorí nás reprezentovali
na turnaji v R. Sobote spolu s predstaviteľmi ObFZ V. Krtíš

− bazén
− jazda na koňoch
− sokoliari
− športové súťaže 
o pekné ceny

− DJ Bobec
− turistika
− vojenský výcvik   
prežitia

− 5 dňový tábor
− Hotel Róza Koprovnica
− 7.7. až 11. 7. 2014
− 5 x denne strava
− ubytovanie
− animátori
− od 8 do 15 rokov

Tešíme sa, že prežijeme spolu krásne prázdniny

5 dní 
za 110 eur

III. LIGA JUH DORAST

Rodrigo
Kováč

Hasan
Kliment

Márk
Zolczer

Lukáš
Záhorský
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POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ A INÉ PREDPOKLADY
PRE UCHÁDZAČOV:

l 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, 

l najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
l absolvovanie prvej atestácie (Zákon č. 317/2009 Z. z.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

l organizačné a riadiace schopnosti,
l bezúhonnosť,
l znalosť školskej legislatívy,
l znalosť práce s PC
l zdravotná spôsobilosť,
l osobné a morálne predpoklady,
l spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ ÚČASTNÍK PREDKLADÁ 
DO VÝBEROVÉHO KONANIA:

l prihláška do výberového konania,
l profesijný životopis (vrátane telefonického kontaktu),
l overené kópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi, 
l doklad o bezúhonnosti − výpis z registra trestov nie starší 

ako 3 mesiace,
l návrh koncepcie rozvoja  Centra voľného času 

vo Veľkom Krtíši
l súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre 

potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku a požadované doklady žiadame zaslať v termíne do
16.07.2014  do 15:30 hod. na  adresu: Mestský úrad J. A.
Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš. Obálku označte: Výberové ko−
nanie − riaditeľ/ka Centra voľného času− P.O. Hviezdoslava 51,
Veľký Krtíš  −NEOTVÁRAŤ

ŠTK (PREDSEDA, L. DOBOŠ)
ŠTK/1. − ŠTK nariaďuje odohrať MFS
dorast 27. kolo medzi FK Sečianky –
FK Balog dňa 14.6.2014 o 15:00 h., na
ihrisku FK Sečianky.
ŠTK/2. − ŠTK  žiada FK, ktoré budú
od súť. ročníka 2014/2015 štartovať v
súťažiach ObFZ V. Krtíš, aby priloži−
li k prihláške do súťaží ObFZ : a) fo−
tokópiu   výpisu z registra organizá−
cií vedenom Štatistickým úradom
SR, resp. potvrdenie o pridelení IČO
vydané Štatistickým úradom SR. b)
fotokópiu osvedčenia o registrácii a
pridelení daňového identifikačného
čísla (DIČ). ŠTK/3. − OZNÁMENIE
pre všetky FK − SFZ a riadiaci orgán
danej súťaže považuje údaje o klube
(všetky) v systéme ISSF za jediné
ZAVAZNÉ. Klub plne zodpovedá za
OKAMŽITÚ aktualizáciu klubových
údajov (hlavne fakturačných a in−
formácii o Štatutárnych zástup−
coch) v ISSF. ŠTK/4. − ŠTK nariaďuje
odohrať 22. kolo I. trieda dospelých
15.6.2014 o 13:30 h.:  K. Kosihy –
Sečianky, Nenince – O.N. Ves,
Hrušov – V. Čalomija.  
ŠTK/5. − Prihlášky družstiev (každé
družstvo zvlášť, dospelí dorast a žia−
ci) pre nový súťažný ročník
2014/2015 je potrebné zaslať na
ObFZ v termíne do 26.6.2014.
Formulár – prihláška do súťaže náj−
dete v ISSF v časti Dokumenty.
Výška štartovného vkladu sa pre no−
vý súťažný ročník nemení − (I. trieda
dospelých 130 eur, II. trieda dospe−

lých 100 eur).
DK (POVERENÝ PREDSEDA,

MICHAL HÚDEK)
D138 − Marián Bojtoš 1265560 (TJ
Nenince, žiaci), ČK po 2x ŽK, DO po−
zastavenie športovej činnosti 1 MFS
podmienečne , podľa čl. 37/3, čl. 40/2
od 12.6.2014 do 11.9.2014, poplatok 5
eur v MZF.
D139 − Jaroslav Kotian 1177944 (K.
Kosihy, I. trieda dospelých), udretie
súpera, čl. 49/1/b, čl. 49/2/b, DO – 4
MFS nepodmienečne od 9.6.2014, po−
platok 10 eur v MZF. D140 − Jozef
Szatmári 1166645 (O. N. Ves, I. trieda
dospelých), žiadosť o zmenu trestu –
DK vyhovuje žiadosti, 1 MFS pod−
mienečne od12.6.2014 do 11.9.2014,
poplatok 10 eur v MZF.
D141 − Ladislav Berecký 1164890
(Lesenice, I. trieda dospelých), žia−
dosť o zmenu trestu – DK vyhovuje
žiadosti, 1 MFS podmienečne
od12.6.2014 do 11.9.2014, poplatok 10
eur v MZF. D142 − Norbert Galčík
1103971 (Lesenice I. trieda dospe−
lých), žiadosť o zmenu trestu – DK
vyhovuje žiadosti, 1 MFS podmie−
nečne od12.6.2014 do 11.9.2014, po−
platok 10 eur v MZF.
D143 − Marek Babka 1112722
(Lesenice, I. trieda dospelých), 5x
ŽK, čl. 37/5, DO – 1 MFS nepodmie−
nečne od 9.6.2014, poplatok 10 eur v
MZF.
D144 − Ladislav Kalmár 1063742
(Kosihy n. I.,  I. trieda dospelých), 5x
ŽK, čl. 37/5, DO – 1 MFS nepodmie−

nečne od 9.6.2014, poplatok 10 eur v
MZF. Proti rozhodnutiu DK je mož−
né sa odvolať podľa ustanovení
Tretej časti Tretej hlavy DP.    
KR/1. − Delegovanie DZ na MFS I.

trieda dospelých 15.6.2014 o 13.30 h.
K. Kosihy − Sečianky (J. György).

SPRÁVY ZO SEKRETARIÁTU:
S/1. − Riadna konferencia ObFZ V.
Krtíš sa uskutoční 4.7.2014 o 16:00 h.
S/2. − Prideľovanie čísel pre súťažný
ročník 2014/2015 sa uskutoční na
ObFZ dňa 3.7.2014.  Následne budú
pridelené čísla zverejnené na Aktíve
ŠTK , ktorý sa uskutoční 4.7.2014 (v
piatok) o 17:30 h.
S/3. − Žiadame FK: Sklabiná, K.
Kosihy, aby nahlásili za ich FK dele−
gátov na riadnu konferenciu ObFZ,
ktorá sa uskutoční 4.7.2014 o 16:00 h.

termín do 19.6.2014. Ostatné FK do
počtu 23 delegátov majú svojich zá−
stupcov, ktorí boli na volebnej kon−
ferencii ObFZ.
S/4. − Oznam celej futbalovej verej−
nosti – Zákon č. 1/2014 Z.z. o organi−
zovaní verejných športových podu−
jatí:  odkaz na stiahnutie, www.ob−
fzvk.sk – Dokumenty – Ostatné do−
kumenty – zákon č. 1/2014 Z.z. S/5. −
Vedenie ObFZ Veľký Krtíš blahoželá
k historickému postupu futbalové−
mu klubu  ŠK Slovenské Ďarmoty
do súťaži SsFZ  IV. liga sk. JUH.
Zároveň blahoželáme aj  dorasten−
com z FC Baník Veľký Krtíš k postu−
pu do súťaží SsFZ  II. liga dorastu U
19.

GABRIEL BACSA, predseda ObFZ
JÁN ČERNÁK, sekretár ObFZ

Mesto Veľký Krtíš Veľký Krtíš ako zriaďovateľ, v zastúpení Ing. Daliborom Surkošom
podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

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

predpisov vyhlasuje 

V Ý B E R O V É    K O N A N I E
NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/KY

CENTRA VOĽNÉHO ČASU  P.O. HVIEZDOSLAVA 51, VEĽKÝ KRTÍŠ  

ObFZ Spravodaj č. 52 − 2013/2014 

PRE KANCELÁRIE ZASTÚPENÍ V OKRESOCH
LUČENEC A VEĽKÝ KRTÍŠ.

Agentúrne riaditeľstvo Wüstenrot
stavebná sporiteľňa, a.s.,

a Wüstenrot poisťovňa, a.s.,
so sídlom vo Veľkom Krtíši

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIE:

− OBLASTNÝ MANAŽÉR
− FINANČNÝ KONZULTANT

Štrukturované životopisy posielajte mailom na 
mpavlovova@wustenrot.sk

Kontaktná osoba: Lucia Šajátová, 0905 135 649

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú poža−
dované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne naj−
menej 7 dní pred jeho konaním.                       

Vo Veľkom Krtíši dňa 12. 06. 2014             Ing. Dalibor Surkoš, v.r.,  primátor mesta
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Úvod posledného súťažného zá−
pasu priniesol obojstranne nezá−
živný futbal. Sprevádzali ho ne−
presnosti. Prvá vážnejšia akcia
prišla zo strany domácich baní−
kov. Chýbalo úspešné zakonče−
nie. Divákov následne upútala
pohotová strela Saba, jeho krížna
strela skončila tesne vedľa brány.
Po pol hodine hry akciou upútali
hostia, ich strelu tečoval domáci
obranca, našťastie mimo brány.
Následne  rýchly protiútok hostí
domáca obrana neodvrátila, ale
zakončenie neprinieslo gólový ú−
spech. Naopak, vtipná kombiná−
cia baníkov pravou stranou ihris−
ka bola zakončená pohotovou stre−
lou Martina Horvátha a lopta skonči−
la vedľa brány. V poslednej minúte pr−
vého polčasu hosťujúci futbalisti
preniesli hru na hranicu 16−tky a
technická strela neatakovaného
Šestinu znamenala ich vedenie −

0:1.  Domáci začali druhú časť hry
odvážnejšie. Zvlášť sa výrazne
snažil Martin Horváth. V 63.́  pri−
šiel center z pravej strany ihriska,
ale lopta z hlavy Šiketa skončila
na hornom brvne. Aj o chvíľu Ši−
ket zachytil rozohrávku hostí,
technickým lobom prehodil vy−
biehajúceho brankára, žiaľ, mi−
nul aj opustenú bránu. Domáci v
týchto fázach hry prejavovali veľ−
kú snahu a túžbu po vyrovnávajú−
com góle. Nepodarilo sa. Od 72.́  mu−
seli, naopak, dohrávať iba desiati,
pretože kapitán mužstva Šár od−
stúpil pre zranenie a na lavičke

náhradníkov už nebolo nikoho.
Hostia situáciu na ihrisku doko−
nale využili, prečíslovali domá−
cich obrancov a zaznamenali ďal−
ší gól z kopačky Faška − 0:2. V zá−
verečných minútach upútal pek−
nou sťahovačkou navrátilec
Lachký, pekne sa uvoľnil a poho−
tovo vystrelil. Brankár hostí sa
ale nedal prekvapiť. To bola bod−
ka za zápasom. 
Mužstvo domácich podalo snaži−

vý výkon, ale jeho postavenie v ta−
buľke znamená zostup do nižšej
súťaže. Bude záležať na konsoli−
dácii v celom futbalovom oddieli,
ako s veľkokrtíšskym futbalom
bude ďalej. Na druhej strane kvi−
tujeme úspešné účinkovanie do−
rastencov, ktorí postupujú do
vyššej súťaže. Na hodnotenie celej
činnosti futbalového klubu je tre−
ba analýza futbalových funkcio−
nárov a realizačného tímu.

− JOZEF DUDÁŠ − 

IV. LIGA SKUPINA : V. KRTÍŠ  − REVÚCA 0:2 (0:1)
Aj záverečné kolo bolo trpké 
Diváci: 65; Rozhodoval: Marek Koleno zo Žiliny; Góly: 45.́  Šestina,
74.́  Faško; Zostavy: Čepo − Šár (K), Fűlop, Cibuľa, Kukolík − Greguš,
Řehák, Šiket, Lachký, Marek Horváth − Martin Horváth, Sabó; tré−
ner Ľubomír Drieňovský, ŽK −  Kukolík (FC)

VÝSLEDKY  IV. LIGA JUH
28. kolo − Ne 15.6. o 17:00

Fiľakovo − Divín 
voľný žreb − Poltár 
Málinec − Žarnovica 
Zvolen − Hnúšťa 
Vinica − Detva 
Š. Bane − Kováčová 
V. Krtíš − Revúca

TABUĽKA

5 : 1
−

3 : 2
4 : 0
4 : 0
0 : 5
0 : 2

I. TRIEDA  − TABUĽKA

VÝSLEDKY  V. LIGA SKUPINA D

26. kolo − Ne 15.6. o 17:00
Sklabiná − Radzovce 
S. Ďarmoty − Lubeník 
Tomášovce − Mýtna 
Balog n. I.− Tornaľa 
Jesenské − Čebovce 
D. Strehová − Príbelce 
Buzitka − Olováry

TABUĽKA

5 : 0
5 : 2
4 : 1
0 : 3
0 : 0
6 : 1
3 : 0

II. TRIEDA OKRES  

Na zápas posledného kola roční−
ka 2013/2014 nastúpili mužstvá
pred peknou diváckou kulisou.
Hráči sa im za to odvďačili bojov−
nou hrou s peknými gólmi domá−
cich.  Už v 3.́  uvoľnil Csatlós dl−
hou prihrávkou Skabellu a bran−
kár iba s námahou jeho strelu
zneškodnil. Kálmánov center  v
5.́  odvrátili hostia na roh. Po fau−
le na Szilágyiho v 14.́  kopal pria−
my kop Zachar, ale iba do múru
hostí. V 18.́  po Kálmánovom cen−
tri odvrátili hostia na roh. Peknú
prihrávku Kálmána v 20.́  zakon−
čil Antal vedúcim gólom 1:0.
Prakticky hneď po otvorení hry

hostia nebezpečne zaútočili, ale
blysol sa Boroš, ktorý pekne od−
zbrojil útočníka hostí. Ďalšiu
Csatlósovu prihrávku v 34.́  za−
končil Antal iba do rúk brankára
hostí. V rukách Geregaia skončil
priamy kop Detvancov v 37.́ .
Peknú kombináciu Skabella −
Csatlós v 40.́  vystihol brankár
hostí a odvrátil na roh. 

V druhom polčase už v 47.́  zvý−
šil Csatlós z pokutového kopu po
faule na Skabellu − 2:0. Po suro−
vom faule na Skabellu v 53.́  roz−
hodca vylúčil hráča hostí Lapina.
Zraneného Skabellu vystriedal v
61.́  Sz. Tóth. Zranil sa aj Régi,

ktorého v 72.́  vystriedal Pobori a
o dve minúty vystriedali domáci
znovu, keď Antala nahradil T.
Tóth. V závere domáci využili
prevahu a v 80.́  Pobori zvýšil na
3:0. Hostia sa ešte poriadne ne−
spamätali zo vsieteného gólu, keď
unikol Kálmán a jeho strelu si
brankár zrazil do brány 4:0. V 84.́
peknú Zacharovu strelu brankár
iba reflexívne vykopol. 
G. Zsigmond: "Ďakujem chlap−
com za predvedenú hru v tomto
zápase i počas celej sezóny. Ako
nováčik sme skončili na 6. mieste
a nebyť zaváhania v predposled−
nom kole, mohlo to byť ešte lepšie.
Ďakujem redakcii Pokrok, všet−
kým sponzorom, vedeniu OÚ, za−
stupiteľstvu, všetkým našim pria−
teľom, ktorí nám pomáhali podľa
svojich schopností a v neposled−
nom rade ďakujem fanúšikom,
ktorí nás povzbudzovali doma i
vonku." 

−GABRIEL ZSIGMOND− 

IV. LIGA SKUPINA : VINICA − DETVA 4:0 (1:0)

Góly: 19.́  Antal, 47.́ Csatlós (PK), 80.́  Pobori, 81.́  Kálmán. Zostava
Vinice: Geregai − Régi (72.́  Pobori), Szilágyi, Zachar, Boroš −  Csatlós.
Kálmán, Súth, Gál , Skabella (60.́  Sz. Tóth)  −Antal (74.́ T. Tóth); roz−
hodca Ľ. Kapusta, divákov: 200.  

Víťazná rozlúčka s vydarenou sezónou

V konečnej tabuľke bude Neninciam
odrátaných −12 bodov

Zápas sa začal veľkým tlakom
domácich, keď hostia museli ha−
siť po strelách Miloša a Maroša
Varholáka. Ďalšiu šancu mal už
v 4.́  Molnár. V 6.́  sa domáci uja−
li vedenia, keď Havrila z pokuto−
vého kopu po faule na Bereca
nedáva brankárovi šancu − 1:0. V
10.́  po peknom centri Zachara
Havrila poisťuje vedenie hlavou
na 2:0. Hostia sa dostali do vylo−
ženej gólovej šance prvý raz v
15.́ , ale Holub ju bravúrne vyra−
zil. Po peknej akcii v 17.́  a  nará−

žačke Lukácsa s Havrilom dáva
prvý menovaný na 3:0. V 17.́  do−
máci striedali prvý raz spoľahli−
vého M. Holuba, ktorý bol celú
sezónu asi najväčšou oporou
mužstva a niekoľkokrát podržal
mužstvo − vystriedal ho brat Ján
Holub. Ďalšie striedanie prišlo v
30.´, keď za Béreša nastúpil
Győrgy. V 33.́  po peknom centri
Berec nedal šancu brankárovi a
zvýšil hlavičkou na 4:0. Po pek−
nom centri Ondrejkova v 40.́
Győrgy prehodil aj brankára.

Ďalšie striedanie prišlo v 53.́ ,
keď za Molnára vybehol na tráv−
nik Kollár. V 56.́  samostatný ná−
jazd hostí bravúrne zneškodnil
Ján Holub, ale už v 58.́  nemal
toľko brankárskeho šťastia, keď
hostia znížili stav zápasu na 4:1.
V 64.́ strelu Lukácsa brankár vy−
razil a následnú strelu Győrgy
tečuje iba vedľa brány. Hosťom
sa ešte podarilo skorigovať stav
zápasu v 68.́ , keď znižujú na 4:2.
V 82.´ po časovanom centri
Bereca strelou pod brvno
Győrgy dal posledný gól stretnu−
tia − 5:2. Vedenie TJ S. Ďarmoty
ďakuje všetkým hráčom, ktorí sa
zaslúžene pričinili o historický
postup Slovenských Ďarmôt do
IV. ligy.  

− JOZEF ĎŐRĎ  − 

V. LIGA SKUPINA D: S. ĎARMOTY − LUBENÍK 5:2 (4:0)

Tak hrajú majstri J !  
Zostavy: D − M. Holub, M. Béreš, I. Lukács, Mi. Varholák, R. Rajťuk,
G. Zachar, N. Havrila, J. Molnár, Berec, Ondrejkov, stried.: Győrgy,
Pixiades, J. Holub, Kollár.  Diváci: 250; rozhodoval Pavel Olšiak.

III. liga dorast JUH  26. kolo: V. Krtíš ŠK Kremnička 10:0  (5:0)
DORASTENCI SI S CHUŤOU ZASTRIEĽALI 

Zostava Baník VK: Čepo − Lauko, Fodor, Balla, Petrus, Hodási, Kliment
(Adam), Gemer, Gibala, Lancini (Weisz), Matikovský (Kušický). Góly za
Baník: Petrus 3x, Lancini 2x, Adam, Fodor, Balla, Hodási, Kliment.  Domáci
si s posledným tímom vylepšili  skóre za celú súťaž na 70:10.            −P.PETRUS− 
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Posledné kolo V. ligy sk. D a
možno aj posledný zápas
Balogu v tejto súťaži, sa odohral
v krásnom počasí pred počet−
nou diváckou kulisou. Hostia
začali zápas svižným tempom,

bolo vidno, že prišli vyhrať. Po
chybe obrany z pravej strany u−
nikol hosťujúci hráč Balogh a už
v 7.́  otoril skóre − 0:1. To isté sa
opakovalo aj v 14.́ , ale tentokrát
na ľavej strane Juhász perfekt−

ne trafil a bolo 0:2. V 32.́  odpís−
kal rozhodca prísnu 11−tku, keď−
že  faulovaný bol náš brankár a
nie hráč. Penaltu  premenil
Jankóš a upravil na 0:3. V I. pol−
čase môžeme za domácich vy−
zdvihnúť iba dve vynikajúce
strely Bučeka. 
Druhý polčas začali aktívnejšie

domáci, ale Nedela ani z  5 met−
rov netrafil bránu. Domáci sa
snažilil korigovať výsledok, ale
na to by potrebovali strely, kto−

rých v tomto zápase mali málo.
Zápas skončil 0:3, teda výsled−
kom, aký si domáci hráči na zá−
ver sezóny a na rozlúčku s V. li−
gou nepredstavovali. Hlavnou
príčinou neúspechu balockého
tímu bola neskúsenosť a neprí−
stojnosť hráčov na niektorých
zápasoch. Hlavu hore, chlapci, o
rok to skúsime znova!  

− JOZEF STRIHO − 

Dorast: Sečianky − Balog n.
Ipľom 3:6 − Gratulujeme doras−
tencom k majstrovskému titulu
v okresnej lige. 

V. LIGA SKUPINA D: BALOG N. I. − TORNAĽA 0:3 (0:3)

Diváci gól domácich nevideli
Diváci: 200; Rozhodovali: Ján Urda; Zostavy Balogu: R. Mics, M.
Oroszlány, K. Radoš, M. Buček, D. Kalmár, A. Papp, G. Gyurász, K.
Faršang, P. Gyurász, J. Nedeľa, J. Ďuráš; na stried.: P. Molnár, G.
Páldi. 

V prvom polčase zápasu fut−
balisti nepredviedli nejaké vy−
ložene gólové šance − strely

boli z 15, 18 a viac metrov na
jednej aj druhej strane, čo vy−
ústilo v remízový polčas. V

druhom polčase mali viac
šťastia hostia, mohli dať aj gól,
ale bohužiaľ, sa tak nestalo.
Mohli však aj inkasovať, čiže
remízový konečný stav zápa−
su je spravodlivý a zabezpečil
hosťom 3. miesto v tabuľke.
Chceli by sme pochváliť če−
bovských divákov, ktorí s na−
mi cestovali autobusom na

náš posledný zápas v tejto se−
zóne a prišli svojich futbalis−
tov povzbudiť. V základnej zo−
stave veľmi chýbal zranený
Čepo, ktorému želá celý výbor
aj spoluhráči skoré uzdrave−
nie. Súčasne sa chceme poďa−
kovať každému jednému hrá−
čovi za výkony vo všetkých zá−
pasoch a redakcii Pokrok za
spoluprácu.           

− ERIK FÓNOD − 

V. LIGA SKUPINA D: JESENSKÉ  − ČEBOVCE 0:0

Zostava Čeboviec: L. Bojtoš, L. Ďőrď, A. Balga, P. Balga, K. Gyenes,
R. Nozdrovický, M. Bendík, P. Péter, E. Bojtoš, M. Macko, A.
Kovács; na stried.:  Š. Balga,  R. Koncz, Zs. Bogdányi; rozhod. R.
Košarník. 

Na záver spravodlivá remíza

V 26. kole patril úvod zápasu do−
mácim, keď si vytvorili územnú
prevahu. Bežala 9.́ ,  keď hostia
zastavili Matikovského v pokuto−
vom území a nariadený 11 m kop
bezpečne premieňa Kováč a po−
siela domácich do vedenia. V 13.́
brankár hostí Czene vyráža gólo−
vú príležitosť Takáča. V ďalších

minútach hostia vyrovnali prie−
beh zápasu, ale boli to domáci,
ktorí v 22.́  zahadzujú peknú prí−
ležitosť. V 38.́  Zošák ideálne vy−
sunul D.Drienovského, ktorého
samostatný nájazd na Czeneho
končí tesne vedľa bránky hostí.
Hostia odpovedali v 43.́ , keď
Tóthová hlavička končí na tyči

domácej bránky. V úvode druhé−
ho polčasu začali hostia aktívnej−
šie. Hrali viac kombinačne a dr−
žali domácich v neustálom stre−
hu. V 55.́  Zošák našiel v 16−ke
Takáča, ktorý konečne obul stre−
lecké kopačky a nekompromisne
zvyšuje na 2:0. V 58.́  chlapci zo−
pakovali ukážkovú rýchlu akciu,
keď Takáč vysunul Drienovského,
ktorý sa nemýlil a zvýšil na 3:0. V
61.́ sa predviedol Boľoš, ktorého
strela z 25−m, končí za chrbtom
bezmocného Czeneho a stav sa
mení na 4:0. Hostia boli v týchto
chvíľach už značne zaskočení vý−
vojom zápasu. V 68.́  Zošákov po−

kus končí na tyči bránky hostí.
Hostia naďalej, aj napriek ne−
priaznivému stavu hrali pekný
kombinačný zápas so snahou
skorigovať stav zápasu. V 77.́
hosťom unikol rýchlonohý
Matikovský, ktorý nachádza M.
Drienovského, ktorý prekonáva
Czeneho po piatykrát. Záverečné
zápasové minúty sa dohrávali v
réžii domácich. Veľké ďakujeme
patrí sklabinských chlapcom, že
sa  pred početnou diváckou kuli−
sou dokázali zjednotiť v takom
dôležitom zápase a presvedčili
sa, že poctivými výkonmi sa dá
hrať okulahodiaci futbal. 

− JOZEF PAHOLÍK − 

V. LIGA SKUPINA D: SKLABINÁ − RADZOVCE 5:0 (1:0)

Krásna rozlúčka so sezónou 
Zostava domácich: M. Černoch, I. Černák, M. Ďurica, J. Havrila, P.
Kováč, D. Drienovský, B. Boľoš, J. Kalmár, F. Matikovský, V. Takáč,
T. Zošák; na stried. : M. Maslaňák, M. Drienovský, J. Paučo, R.
Kováč, Ľ. Koči a E. Šarpataky. 

V 29.́ ušiel obrane hostí Hudec a
nájazd premenil na vedúci gól
1:0. Na 2:0 zvýšil v 36.́  Drozd
strelou z uhla.  V 39.́  Hudec na−
chytal na hruškách príbelského
brankára Červoča stojaceho pri
tyči a zvýšil na 3:0.  V druhom

polčase už v 48.´ striedajúci
Kminiak strelou do šibenice
zvýšil na 4:0. V 51.́  M. Červoč z
uhla znížil na 4:1. V 56.́  po dru−
hej žltej karte bol vylúčený Ďur−
čok. Domáci presilovku využili
už v 59.´, keď po prieniku
Kminiaka Kollár zasunul do
prázdnej brány. Kminiak ušiel
obrane Príbeliec v 71.́  a zvýšil
na konečných 6:1.  

− JÁN HRIŇ −   

V. LIGA SKUPINA D: D. STREHOVÁ − PRÍBELCE 6:1 (3:0)

Jednoznačné víťazstvo domácich
Góly: Hudec 2x, Kminiak 2x, Drozd, Kollár − M. Červoč;
Zostava D. Strehovej: Adamík − Oláh, Báťka, Marek Klátik, Novák −
Hudec, Tóth, Sokol, Kollár, Drozd − Dibala, striedali: Kminiak, Martin
Klátik, Matuška Zostava Príbeliec: P. Červoč − Nácesta, Parkáni,
Trebuľa, Rybár, Bariak, Cesnak, M. Červoč,  Pavlovkin, I. Ďurčok,
Celleng; stried.: D. Tomaškin, T. Čierny, M. Balík; ŽK: Novák − Celeng,
Pavlovkin, Ďurčok 2x, ČK: Ďurčok; rozhod.: V. Ľupták, 150 divákov

Mužstvo Olovár predviedlo od
úvodného hvizdu pekný výkon,
dobre kombinovalo a malo aj
miernu prevahu v strede poľa s
niekoľkými šancami, ktoré ale
nevyužilo. Súper potom trochu
pritlačil, ale aj tak sa Olovárom
podarilo vytvoriť pekné štan−

dardné akcie. Z troch rohových
kopov mali však aj tak viac do−
máci. Po jednom strieľajú do
brány, brankár hostí Kalmár
strelu vyráža, ale na dorážku už
nestačil  − 1:0. Olováry zatlačili
na súpera a hoci pekne strieľa−
jú, boli to nepresné strely kon−

čiace, buď v rukách brankára,
alebo vedľa bránky. Za zmienku
stojí 43.́ , keď perfektná strela
Csányiho nachádza od čiary Š−
voňavca, ktorý dáva gól. Žiaľbo−
hu, jedine arbiter stretnutia vi−
del postavenie mimo hry a gól
neuznal. V druhom polčase opäť
Olováry zatlačili súpera a za
zmienku stoja Žingorova a
Gluchova tyčka, ktoré ale ne−

skončili v bráne. Chybu v rozo−
hrávke hostí a následne naria−
dený pokutový kop v 16− ke do−
máci využívajú na strelenie
druhého gólu 2:0. Mužstvo
Olovár opäť dáva druhý gól o−
päť Švoňavcom, ale ani tento
pre postavenie mimo hry roz−
hodca neuznáva. Na konci zá−
pasu hostia vsadili na vabank,
dali všetko do útočnej hry − tra−
fili brvno aj brankára, ale gól sa
im už nepodarilo dať. Celkom
na záver boli potrestaní z brej−
kovej akcie, keď domáci zvýšili
stav na konečných 3:0. 

− PAVEL KALMÁR −   

V. LIGA SKUPINA D: BUZITKA − OLOVÁRY 3:0 (1:0)

Zostava Olovár: P. Kalmár, R. Motoška, A. Zolnay, M. Miškei, D.
Dobra, E. Karasy, Cs. Csányi, T. Fajčík, M. Švonavec, M. Gluch, V.
Žingor; na stried.:  J. Koštial a P. Toman. 

Výsledok nezodpovedá zápasu − rozhodca dva góly Olovár neuznal 



nKúpim 2 − alebo 3 − izbový byt
vo V. Krtíši v pôvodnom stave.
Platba v hotovosti. Inf. m 0908
924 349.                             np − 611
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem palivové drevo.
Inf. m0905 515 540.     np  − 617
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mláďatá králikov −
belgický obor, nemecký obrovi−
tý strakáč a kalifornský. Inf.
0911 264 766.                    np − 614 

nPomôžte nájsť ! Dňa 9. 6.Pomôžte nájsť ! Dňa 9. 6.
2014 okolo 17.hodiny bola2014 okolo 17.hodiny bola
stratená kožená sedačkastratená kožená sedačka
čiernej farby z motocyklačiernej farby z motocykla
ČZ 175 medzi obcami ĎurČZ 175 medzi obcami Ďur−−
kovce a Vinica. Poctivéhokovce a Vinica. Poctivého
nálezcu finančne odmenálezcu finančne odme−−
ním. T.č. 0905 532 978ním. T.č. 0905 532 978. 

np − 612
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám kvalitný med, repko−
vý − pastovaný − 5 eur/kg a med
agátový 6 eur/kg. Priamo od
včelára. Inf. 0908 495 311. 

np − 613

n Predám vybavenú stolársku
dielňu − len vcelku. Inf. m 0908
320 229.                              np − 616
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dlhodobý prenájom 1 − izbo−
vého bytu na 6. poschodí na B.
Nemcovej vo V. Krtíši.  Cena 200
eur s energiami. Inf. m0908 787
713.                                     np − 615
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž za bývalým
Zväzarmom. Cena 2000 eur. Inf.
m0908 935 577.                 np − 618
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám malotraktor VARI
TERA za 550 eur. Inf. m0902 329
359.                                    np − 621
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Rozhodovali: Marek Kalmár, Jaroslav Bakoš, Ladislav Ubrankovič;
Góly: D − Baranyi 2x, L. Varga, H − Jánoška, Mihálik; Zostavy: D −
Mužik, Krivánsky, E. Varga, Zaťko, Očko, Cibuľa, L. Varga, Baranyi,
Schmidt (K), Lichvár, Sebenský, stried.: Gőrőg, Gemer, Tóth,
Hampachel; H − Jánoška, Balga, Sliacky, Béreš, N. Híveš (K), Belák,
Szatmári, J. Zőllei, Hudec, stried.: Krekáč, R. Zőllei, Balla;

Na začiatku sa hral opatrný futbal. Prvú vážnejšiu šancu mal
Krivánsky, ale jeho strelu hosťujúci brankár kryl.  V 13.́   sa domá−
cim podaril pekný protiútok − Očko uvoľnil Baranyiho a ten sa zoči
− voči brankárovi nemýlil. Hostia vyrovnali v 17.́   Jánoškom.
Domáci zvýšili v 42.́   na 2:1 opäť z protiútoku, keď Baranyimu na−
hral Krivánsky. V II. polčase sa hral nervózny futbal s veľkým množ−
stvom nepresností a nakopávaných lôpt. L. Varga v 80.́  po skrumá−
ži predral loptu do brány súpera. Hostia znížili v 88.́  peknou strelou
Mihálika na 3:2. Na konci zápasu zachránil svoje mužstvo brankár
domácich Mužík, keď odvrátil strelu, ktorá smerovala priamo do
brány. Domáci tím síce zvíťazil, avšak podal najslabší výkon v sezó−
ne na domácej pôde. Dorast: Tornaľa − Nenince 1:1, Žiaci: Nenince −
D. Strehová 0:4                                                           − IVAN ZAŤKO −

NENINCE − OPATOVSKÁ NOVÁ VES 3:2 (2:1)
POSLEDNÝ ZÁPAS SEZÓNY DOMÁCI VYHRALI, AVŠAK...

Diváci: 100; Rozhodovali: Ján Urda, Michal Hromádka, Eduard
Mačuda; Góly D − Szabó 3x, Baranyi, Híveš, H − Fodor 4x; Zostavy: D
− Rusnák, Celeng, Z. Balla (K), Hornyák, R. Balla, Gemer, Baranyi,
Híveš, Szabó, Povaľač, Nászali, stried.: Kotian, Sliacky, Gyeneš,
Dovičin, Bača; H − Zőlyomi, Mezei,  Celleng (K),  Morvai, Blaško,
Szabó, Koncz, Tatrai, Jónas, Fodor, Gorasz, stried.: Barienčík,
Kováč, Bartoš, Zőllei, Ostrihoň, Blaško. 
V existenčnom zápase pre obidve mužstvá mali hru pod taktovkou

treťoligoví rozhodcovia. V 5.́  po nevyužitých šanciach domácich sa
hostia ujali vedenia gólom Fodora. Po úvodnom góle hosťujúci hrá−
či prebrali iniciatívu, ukázali viac futbalového kumštu. Szabó v 23.́
vyrovnal na 1:1.  Druhým a nie posledným gólom udrel v 40.́   Fodor
− 1:2. V II. polčase prví prepisovali výsledok domáci, keď Szabo vy−
rovnal na 2:2. Už o chvíľu − v 69.́  Baranyi dostal do vedenia domá−
cich − 3:2, no už o tri minúty opäť vyrovnal na 3:3 aktívny Fodor, kto−
rému sa podarilo v 80.́  streliť štvrtý gól v zápase − 3:4. Domáci sa
zmobilizovali, vyrovnali Szabom na 4:4 a s víťazný gól v 90.́  pripísal
domácemu mužstvu Híveš  − 5:4. Poďakovanie patrí hosťom za ich o−
duševnený, bojovný výkon a férovú hru a domáci si zaslúžia po−
chvalu, že z hokejového výsledku využili maximum.  

− MILAN KOTIAN − 

KAMENNÉ KOSIHY − SEČIANKY 5:4 (1:2)
EXISTENČNÝ BOJ O ZÁCHRANU 

Diváci: 40 ; Rozhodovali: Ladislav Szabó, Jozef Húšťava, Dušan
Ďurčov; Góly: D − Zuzina, Drozd, Mitter, Chovan, Oláh 3x, H −
Cibuľa; Zostavy: D −  Veľkov, R. Kubolek (K), Zuzina, Matejkin, P.
Mitter, Drozd, Jelcha, Hlivár, Turan, Odaloš, stried.: Bariak,
Mozola, Petkov, Oláh; H − Moravčík, Smiknya, P. Kováč (K), Annuš,
Cseri, Pásztor, Zolcer, Cibuľa, Husárik, Villám, K. Pásztor, stried.:
Widner, Dobos, najlepší: D − Chovan, H −Cseri. 

Domáci začali zápas ležérne. V 23.́  priamy kop Villama chytil
Veľkov. Zuzina v 33.́  prelomil streleckú smolu, čo potvrdil v 38.́
Drozd gólom na 2:0. V 40.́  v samostatnom útoku Odaloš netrafil brá−
nu. Krásnym gólom sa predviedol  v 43.́   Mitter a v 60.́  Chovan.
Dres s číslom 11 priniesol šťastie Oláhovi, ktorý v zápase strelil tri
krásne góly. Hostia nevyužili v 88.́  11− tku. Ďakujeme chlapcom za
predvedené výkony v sezóne, ObFZ V. Krtíš, Pokroku, Obvecnému
úradu Dačov Lom a Sucháň,  ako aj I. Družstevnej, a.s., za spolu−
prácu.                                                              − ALENA SLÁVIKOVÁ −

*DAČOV LOM  − KOSIHY NAD IPĽOM 7:1 (3:0)
POSLEDNÝ ZÁPAS SI DOMÁCI UŽILI 

Diváci 120; Rozhodovali: Marek Kalmár, Roman Ďuriš, Eduard
Mačuda; Góly: D − Špaldoň, J. Horn 2x, Ladislav Bednár,
Kuchársky, H − Majoroš, Černík; Zostavy: D − Vaškor, Lukáš Bednár
(K), Horn, Ladislav Bednár, Kuchársky, Špaldoň, Režňák, Kliment,
Gőmőry, Melicher, Medveď, stried.: Laššan, Pűšpőky, Bariak,
Strapko; H − Hromada, P. Filip (K), Sabó, Černík, Jánošík, R. Filip,
Liska, Novák, Balga, Majoroš, I. Filip, stried.: Lalík, I. Jánošík,
Hromada. V poslednom zápase ročníka privítal domáci M. Kameň
mužstvo Záhoriec z čela tabuľky. Keďže ani jednému tímu "už o nič
nešlo", hrali domáci zápas pre potešenie svoje i svojich divákov.
Vyšlo im to na viac ako 100 percent. Odohrali výborný technický
zápas, v ktorom pekné akcie spečatili ešte krajšími gólmi. Skóre
zápasu otvoril Lukáš Špaldoň, následne hostia vyrovnali, ale do
konca polčasu ešte upravil Horn po krásnom sóle. 
V II. pol. sa niesla hra naďalej v podaní domácich. Po prečíslení o−

brany hostí ponúkol Špaldoň gól Lackovi Bednárovi a ten ho pre−
svedčivo zúročil. Potom Horn opäť po peknej akcii pridal svoj dru−
hý gól − 4:1. Hostia znížili peknou strelou Černíka, ale rovnako od−
povedal kuchársky krásnou strelou a uzavrel na konečných 5:2.
Hráčom za predvedený výkon patrí vďaka a odmenou im bol po−
tlesk divákov.                                                        − IGOR MACHAVA −  

*MODRÝ KAMEŇ − ZÁHORCE 5:2 (2:1)
NA ZÁVER FUTBALOVÝ KONCERT 

Diváci: 200; Rozhodovali: Ladislav Pásztor, Tibor Zolczer, Ladislav
Majer; Góly: D − Vrbovkai 2x, R. Babka; Zostavy: D − Bartoš, Galčík
(K), Macko, R. Babka, Husár,  Berecký, Majer, Vrbovkai, Marinec,
Lőče, Balga, stried.: Pavlík, Molnár, Košík, Keťko; H − Benko,
Melišík, Vozár, Wiesenpacher, Uhrin, Juhoš, Andok, Šimun,
Haring, Lupták, Balik, stried.: Cúth, Bán. Domáci boli jasným fa−
voritom zápasu, ktorý mali po celý čas v rukách. Majerov zahraný
priamy kop v 12.́   našiel Bereckého, ten prihral na Vrbovkai − 1:0.
Husárov center v 16.́   a následná hlavička Balgu ide tesne vedľa.
Hostia sa opäť dostali do útoku v 20.́  no neskórovali. Majerova
strela v 21.́  našla Macka − jeho hlavičku brankár s námahou vytla−
čil. V 34.́  Vrbovkai po Majerovom centri zvýšil na 2:0.  Hosťujúci
Ľupták nevyužil šancu v 38.́  V 43.́  videli diváci peknú strelu hostí
a ešte krajší zákrok brankára. II. pol. sa prakticky už len dohrával,
hostia útočili brejkami. Priamy kop R. Babku v 59.́  znamenal − 3:0.
Pohár za víťazstvo odovzdala za ObFZ MUDr. B. Krupčiaková a J.
Černák, ktorý domácim pogratuloval za víťazstvo. Ďakujeme všet−
kým hráčom a trénerom za skvelé výkony.             – JÁN PAVLÍK − 

*LESENICE − STREDNÉ PLACHTINCE 3:0 (2:0) 
PO DRUHÝKRÁT MAJSTRAMI SÚŤAŽE 

Diváci: 60; Góly: D − J. Baláž.  Hostia z V. Čalomije nastúpili s 10−ti−
mi hráčmi, avšak domáci číselnú prevahu nedokázali využiť po ce−
lý I. pol. Napriek tomu, že väčšina hry sa hrala na súperovej polovi−
ci, gól dlho nepadol. Domáci síce trafili dvakrát brvno súperovej
brány a niekoľkokrát pekne zakončili, ale vždy stroskotali na dob−
re chytajúcom brankárovi hostí. 

V II. pol.  bol obraz hry podobný. Do 47.́ ,  kedy z ľavej strany J.
Kováč prihral do stredu 16−tky, kde Baláž využil ponúknutú šancu
a strelou ku pravej tyči skóroval na 1:0. Potom domáci opäť zatlači−
li na súpera, ale až do konca zápasu bez gólového efektu. Zo strany
súpera stojí za zmienku 76.́ , kedy kopali priamy kop z 25 m, ktorý
však skončil na brvne domácej brány. Vedenie klubu ďakuje všet−
kým hráčom za dobre odvedené výkony počas celej sezóny, o čom
svedčí ich zatiaľ najlepšie umiestnenie v tabuľke I. okresnej triedy.  

− Mgr. RUDOLF SANTORIS −  

*HRUŠOV − VEĽKÁ ČALOMIJA 1:0 (0:0)
ÚSPEŠNÝ ZÁVER SEZÓNY HRUŠOVA 

I. TRIEDA OKRES 15 .6. 2014

l PO UZÁVIERKE
nObec Malé Zlievce
ponúka od 1. 7. 2014
do prenájmu voľný 

3 − izbový  byt 
v obecných nájomných

bytoch. 
Bližšie informácie
na tel.č. 04748 92 182,

prípadne na obecnom
úrade denne od 8,00 do

15,00 hod.
np − 620
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nKúpim starožitnosti: starú bi−
žutériu, porcelán, staré doku−
menty  povál, pohľadnice, mince,
bankovky, sväté sochy, staré
sklo...  Inf. m0903 671 290. 

np − 546

nPredám starožitný obraz − zá−
tišie (180x80 cm). Inf.m0944 962
149.                                   np − 581
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nTEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                                    np − 593

n Predám guľovnicu ZKK601
WINCH 243 za 300 eur, pištoľ
ČZ 75 kaliber 9 mm. Lug. Za 100
eur a brokovú dvojku
16/70+16/70, flinta je gravírova−
ná, cena dohodou. Inf. m 0908
805 120.                          np − 579 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n PROFICREDIT − PôŽIČKA.
Inf. m0902 767 838.       np − 575

nENGLISH READING BOOKS
FOR SALE. 50 books in English
fiction paper backs second
hand − 2 Euro each. And
Children´s reading books in
English − 1 Euro each. Email:
nlulham@gmail.com.    np − 576

n Predám motor ŽUK. Inf. m
0907 313 332.                    np − 604
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 10 − týždňové mládky
ISSA BROWN, vakcinované,
znáška 320 ks vajec ročne. Inf.
m0905 368 131.

np − 605

l PO UZÁVIERKE

Erik Ádám, V. Krtíš, 99 b., 
Ján Nemčok, Záhorce, 97 b., 
Viktória Furáková, M. Straciny, 97 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 95 b. , 
Ján Havrila, Sklabiná, 95 b. , 
Mária Mericová, Vrbovka, 95 b., 
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 93 b., 
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 93 b., 
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 92 b., 
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 92 b. 
Mária Bariaková, V. Krtíš, 92 b. , 
Terézia Labudová, V. Krtíš, 90 b., 
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 89 b. 
Jozef Csík, V. Ves n.I., 89 b. , 
Jozef Košík, Čebovce, 89 b.,
Gejza Mlynárik, Želovce, 88 b., 
Tibor Rybár, V. Krtíš, 88 b. ,
Milan Havrila, V. Krtíš, 87 b. , 
Svetozár Havrila, Obeckov, 86 b., , 
Zsófia Orlai, Šahy, 86 b.,  
Jozef Kováč, Vinica, 86 b., 
Ján Kiss, Vinica, 85 b. , 
Jozef  Donč, K. Kosihy, 84 b., 
František Petényi, Vinica, 82 b., 
Jozef Holovic, st., V. Krtíš, 81 b.,  
Ján Urda, nml., M. Kameň, 81 b., 
Stefo Zolo Svorník, Želovce, 81 b.,  
Erika Macková, Záhorce, 79 b., 
Jakub Holoda, V. Čalomija, 79 b., 
Jaroslav Macka, Záhorce, 77 b. 
Ján Molnár, D. Strehová, 77 b., 
Ján Golian, V. Krtíš, 76 b.,
Ján Urda, st, V. Krtíš, 75 b. , 
Ján Macka, Záhorce, 74 b., 
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 74 b., 
Stanislav Lendvai, Bátorová, 71 b., 
Miroslava Macková, Záhorce, 69 b. 
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 69 b.,
Ladislav Kiss, Vinica 68 b.
Ákos Súth, Balog n. I., 61 b. , 
Ján Kalmár, Sklabiná, 48 b. 
František Fónod, Kosihovce, 46 b. 
Július Matúška, V. Krtíš, 36 b. 
Jozef Holovic, ml., V. Krtíš, 12 b.
Cecília Ďurčová, Hrušov, 6 b.

Poradie futbalovej 
tipovačky po 12. kole:

2 − ročné nadstavbové štúdium v študijnom odbore

6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH 
A SLUŽBÁCH

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

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

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

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

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

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

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

www.peniazeprevas.sk 

17
−1

2

nPonúkam kvalitné odborné
stomatologické služby 

v Balašských Ďarmotách. 
Zhotovenie, oprava zubných

protéz, porcelánových 
mostíkov a ďalšie odborné 

stomatologické služby.
Práce ponúkam za výhodné

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

nOZNAM PRE
DRŽITEĽOV ZBRANÍ.
Vykonávame tlakové
skúšky vašich zbraní.
Objednávky do 5. 7.

2014 na: 0907 288 687.  
np − 562

n MINIBAGER −
zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279

Výsledky vzájomných zápasov
týchto dvoch mužstiev z posled−
ných troch sezón (Čebovce − D.
Strehová  0:1, 0:5, 2:3, 0:3, 0:6) ho−
voria jasne kto doposiaľ ťahal
za kratší koniec a kto bol vždy
premotivovaný. To, že hostia nič
neukázali v tomto stretnutí zo
svojho futbalového kumštu, bolo
šťastím pre domácich. O osude
zápasu rozhodli dva rýchle góly
Čeboviec v 51. − 53. minúte a
padli do našej siete. Súperovi
gratulujem k prvému víťazstvu
nad Prameňom. 

Keď som v roku 2012 pricesto−
val s výpravou klubu TJ
Prameň ako jeho zástupca (ma−
nažér) na stretnutie do Čeboviec
a vstúpil do areálu futbalového
ihriska TJ VINOHRAD pred
šatne, namiesto slušného priví−

tania ma tréner privítal slova−
mi " Ty hajzeľ  sku***ný, ty máš
oči sem prísť?!"

Tentoraz som sa po dohode s
našimi funkcionármi a v ich
sprievode, rozhodol sledovať
stretnutie radšej z ulice K.
Mikszátha, teda mimo športové−
ho areálu TJ VINOHRAD. 

Rozpis súťaží vo futbale pre
ročník 2013/2014 hovorí: " čl. XV.
Povinnosti usporiadajúceho fut−
balového klubu a usporiadateľ−
skej služby − bod 1. usporiadajú−
ci klub je povinný −  odst. c.) u−
možniť zdarma vstup do areálu
ihriska družstvu hostí v počte 23
osôb". 

TJ Prameň mal na stretnutí
prítomných 15 hráčov a 6 funk−
cionárov vrátane mojej osoby,
teda spolu 21 člennú výpravu. 

Organizátori stretnutia na Ul.
K. Mikszátha, teda na verejnom
priestranstve obce Čebovce pri
mojom zaparkovanom aute, od
nás pýtali vstupné na zápas 1,−
euro. Predstavil som sa ako zá−
stupca klubu TJ Prameň vo
funkcii manažéra a povedal, že
som členom 21−člennej výpravy,
ktorá má vstup zdarma. Muž,
ktorý vyberal vstupné bol nejaký
zurvalec − nervák, ktorý zvyšoval
hlas a chcel ma opľuť a neviem,
čo všetko ešte.   
Tajomníkom, respektíve mana−

žérom nášho klubu, som bez pre−
rušenia už od roku 1986, teda 28
rokov, a počas tejto doby som
prešiel množstvo štadiónov od
Makova až po S. Ďarmoty, ale
nikde som sa nestretol s tým, aby
štatutár klubu, člen výpravy fut−
balistov (23 osôb) platil vstupné.
Všade voči štatutárom klubu
prejavovali patričnú úctu. 

V jesennej časti ročníka  2013 /
2014, pred začiatkom stretnutia
D. Strehová − Čebovce sme  pred−
sedu klubu TJ VINOHRAD po−
zvali do klubovne nášho klubu
a ponúkli občerstvenie. V Čebov−
ciach sme sa zatiaľ podobného
prejavu nedočkali. 
Na záver ešte môj malý postreh:
areál TJ VINOHRAD   bol vybu−
dovaný za čias socializmu a
prakticky od tých čias, teda 25
rokov, sa na jeho modernizácii
zrejme ani prstom nepohlo. Po
príchode predsedu klubu TJ VI−
NOHRAD do funkcie starostu
obce som očakával, že vychýre−
nému fanklubu a divákom dá u−
robiť aspoň strechu nad hlavou,
aby na nich nepražilo slnko a
nepršalo na nich. Potom by zrej−
me nechodili sledovať zápas z
Mikszáthovej ulice....

− JÁN HRIŇ, manažér 
TJ Prameň D. Strehová − 

"Starosta Čeboviec ďakuje pánovi Hriňovi....." a pán Hriň odpovedá pánovi starostovi
− Reagujem na záver komentára z majstrovs− Reagujem na záver komentára z majstrovského futbalovkého futbalovéhoého

zápasu 25. kola ročníka 2013 / 2014  V. ligy skupiny D:zápasu 25. kola ročníka 2013 / 2014  V. ligy skupiny D:
Čebovce − Dolná Strehová 4:1. Čebovce − Dolná Strehová 4:1. 

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

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

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

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

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

manažéri alebo samostatní podnikatelia.


