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Ste stáli čakatelia na zázraky, po
ktorých túžite. Áno, je pravda, že zá−

zraky sa dejú, ale len vtedy, keď viete, po
čom presne túžite a práve v tomto ešte ne−
máte jasno, len viete, že niečo chcete.
Popracujte na tom, aby ste si každú túžbu
dali presne do slov a keď sa vám to podarí,
pomaličky sa vám začnú jeden za druhým
plniť (hovoríme o reálne splniteľných túž−
bach). Nemali by ste podceňovať silu a
správnosť vlastných pocitov, ktoré v sebe
tak dlho potláčate. Pustite ich na povrch a u−
vidíte, čo sa bude diať. Všetci, čo študujete
a čaká vás akákoľvek skúška, buďte bez o−
báv, zvládnete to bez väčších problémov,

len si verte. 

Hojnosť je presne to slovo, ktoré−
ho význam vás bude sprevádzať počas všet−
kých dní tohto týždňa. Preto sa nebojte ni−
čoho, do čoho sa pustíte, berte jednu výzvu
za druhou, nič neodkladajte na „potom“. Je
správny čas na pracovné úspechy, postupy,
zmeny. Vylepší sa vám aj finančná stránka a
ešte lepšou správou bude, že niekde značnú
čiastku peňazí ušetríte, čo vám príde veľmi
vhod. Tí, ktorí túžili po potomkoch, nastal
vhodný čas vyskúšať to a veriť v to, že sa to
podarí. V zdravotnej oblasti budete mať naj−
citlivejšie nohy a to od prechladnutia, boles−
ti, žíl až po zarastajúce a bolestivé, nepo−
slušné nechtíky.

Nechce sa vám vyliezť z nory, do ktorej ste
sa ukryli so zásobami potravy a to myslíme
obrazne. Utiahli ste sa do seba, čo začína
mať sebazničujúci efekt. Ešte šťastie, že bu−
dete donútení vyliezť na svetlo sveta, čo vás
preberie k životu a vy znovu naštartuje mo−
tory, ktoré ste vypli. Na pozore sa majte pred
všetkými podvodníkmi, od finančných až po
zlodejov. V tomto období ste veľmi ľahkou
korisťou, lebo ste leniví prehodnocovať dô−
sledky vlastného konania. City, či už vaše a−
lebo tie, ktoré k vám budú smerovať, rozto−
pia všetky studené ľady. 

Býk má v ríši zvierat veľkú silu,
ktorú prezentujú jeho rohy. Tie vaše ste na
čas poriadne zaostrili, „vyčančali“ a vysta−
vujete ich márnivo na obdiv. Vyhráva u vás
akási“ ješitnosť“, maznavosť, až akési det−
ské doťahovanie sa s každým, kto sa s vami
dá do reči. Pokiaľ sa neumúdrite a znovu ne−
vstúpite do reality a sveta „dospelákov“, tak
s podporou vašej rodiny, najbližších a pria−
teľov naozaj nerátajte. Tvrdohlavosť, ktorú
ste si zvolili, je priam až smiešna pre tak vy−
zretých ľudí, ako ste vy. Zapracujte na tom! 

No, po pravde, nečudujem sa vám, že
na vás doľahol smútok a letargia, vidíte len
tých, ktorým sa darí a ktorí sú ozdobení a−
kýmsi leskom doby a vy ste sa dobrovoľne
hodili do role trpiteľov. Závisť nie je u vás na
mieste, namiesto toho, aby ste sledovali i−
ných, zamerajte sa na svoje vlastné kvality,
ktoré dotiahnite do obrazne povedané, vaši−
mi hranicami a možnosťami stanovenej do−
konalosti. Neplačte nad rozliatym mliekom,
namiesto toho ho utrite a choďte zohnať no−
vé. Na nostalgiu a smútok nie je ideálny čas,
mohli by ste so sebou stiahnuť aj iných, po−
zor na to! 

Kdesi v dave sa na vás nalepil pesi−
mizmus a veľká ľútosť, budete veľmi precitli−
vení a rozplače vás pohľad aj na mačiatko,
hlavne ženskú časť tohto znamenia. Muži sa
popasujú s problémami, ktoré vyskočia v
práci, postavte sa k záležitosti úprimne a
zodpovedne, hlavne sa nesnažte ujsť, nema−
lo by to zmysel. Pre všetkých platí maličké
prekvapenie, ktoré sa odhalí ku koncu týž−
dňa, vychutnajte si to. Bude to veľmi, veľmi
príjemná záležitosť a nenechá to chladným
ani vaše okolie, tak sa úprimne tešte. V zdra−
votnej oblasti sa zamerajte na očistenie or−
ganizmu, ktorý máte naozaj zanesený.

Ako inak, po niekoľkýkrát sa vám
znovu podložila karta strom. Má veľa význa−
mov a spojení, tentokrát to bude o vašich
srdcových záležitostiach prepojených na ro−
dinu a deti. Znovu vpustíte do svojho sr−
diečka vrúcne teplo a lásku, ktorá sa posta−
rá o to, aby ste zažiarili ako hviezda na ob−
lohe. Pozor si však dávajte na nohy, neprí−
jemnosť spojená s úrazom by vás vyradila
na niekoľko dní, čo by sa odrazilo vo viace−
rých sférach vášho života. Pripravte sa na
nečakané stretnutie. „Bacha“ na manipula−
tívnosť a to aj z vašej strany, ale aj smeru−
júcej k vám.

Nemáte radi rýchle a prudké zmeny? Nuž
smola, budete im čeliť a to každučký deň po−
čas tohto týždňa. Pokiaľ sa chcete nejako
posunúť a sami ste to z akýchkoľvek dôvo−
dov odkladali alebo sa vám to nepodarilo,
tak sa o to postarajú vyššie sily. Budete rásť
a napredovať, dopriata je vám aj plodnosť,
čo znamená hojnosť, ale samozrejme, aj
možnosť, aby sa vaša rodinka rozrástla o
ďalšieho člena rodiny. Viac si budete musieť
„máknuť“ v práci, konkurencia je veľmi sil−
ná, tak nedovoľte, aby prerástla vaše osob−
né kvality. 

Vaše emócie sú tak rôznorodé a
zároveň krehké ako motýlie krídla.

Zamotali ste sa v tom, po čom naozaj v sku−
točnosti túžite. Nechali ste sa ovplyvňovať
radami od mnohých ľudí a tak je konečným
výsledkom akýsi „guláš“. Potrebujete byť na
čas sami so svojimi vlastnými myšlienkami,
aby ste zistili, kde sa stala chyba. Zamotané
emocionálne klbko sa rozmotá aj vďaka člo−
veku (ku ktorému cítite neidentifikovateľnú
náklonnosť), ktorý vám to celé ujasní. V prá−
ci počúvajte svoje srdce. Nevšímajte si mra−
ky a radšej sa intuíciou zamerajte na slnko,
ktoré sa za nimi ukrýva. 

Aj keď nie ste na to pripravení, veľa
sa nacestujete a to hlavne nečakane, tak
sa radšej vopred pripravte na výjazd/y.
Nebudete sami, spoločnosť vám budú ro−
biť členovia vášho pracovného tímu, čo
nevylučuje, že sa bude jednať o školenia
alebo pracovné záležitosti. Nevylučuje sa
rozšírenie vašich kompetencií v práci. Vo
vzťahu sa môžete tešiť obojstrannej láske,
spokojnosti a porozumeniu, ktoré môže
narušiť menšie nedorozumenie, preto ne−
nechávajte nič na náhodu a popracujte na
kompromisoch, na ktorých to obvykle u
vás troskotá. Doprajte si kino, čo vám po−
môže odpútať sa aspoň na čas od myšlie−
nok, ktorými máte preplnenú hlavu.

Pre vás naozaj platí poplach, čo sa tý−
ka teraz aktuálnej chrípky, narobila by vám v
organizme riadny prevrat, ak by ste sa ne−
chránili. Pokiaľ už máte príznaky, nespolie−
hajte sa na to, že to prechodíte, naozaj po−
čúvajte svoje telo. Pokiaľ by ste sa napriek
tomu premohli, urobili by ste viacero prešľa−
pov v práci a aj v domácnosti. Prijímajte
zmeny, ktoré sa ku vám valia, ale pekne po
poriadku. Neberte si totiž toho na plecia viac
ako viete, že unesiete – veľké oči, nie sú na
mieste. Buďte opatrní na cestách, pri šofé−
rovaní, buďte predvídaví a obozretní. 

Po dňoch akéhosi pokoja sa všetko
pohne vpred, budete zavalení správami zo
všetkých strán, tak vám nezostane nič iné,
iba sa s nimi popasovať. Po dlhšej dobe sa
vám ozve človek, ktorý sa odmlčal, rozcíti
vás to, ale zároveň vás to spojí, nechajte
všetko voľne plynúť, samé sa to vykryštali−
zuje v ten správny typ vzťahu (kamarátstvo,
priateľstvo, láska, partnerstvo). Pozor na
konflikty s mužmi, totiž všetci zo znamenia
si budú priťahovať práve túto, hlavne nabrú−
senú a bojovne naladenú časť ľudstva (šéf,
kolega, rodina, náhodní ľudia). 

Horoskop na tento týždeň

BARAN  - 20. 3. - 19. 4.

BÝK  - 20. 4. - 20. 5.

BLÍ�ENCI -  21. 5. - 20. 6.

RAK - 21. 6. - 21. 7.

LEV - 22. 7. - 22. 8.

PANNA - 23. 8. - 22. 9.

VÁHY - 23. 9. - 22. 10.

ŠKORPIÓN - 23. 10. - 21. 11.

STRELEC - 22. 11. - 20. 12.

KOZOROŽEC - 21. 12. - 19. 1.

VODNÁR - 20. 1. - 18. 2.

RYBY - 19. 2. - 19. 3.
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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur ,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 

l opravy traktorov. 

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

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok
od 8.00 − 17.00, sobota na objednávku.

Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 
www.melservis.szm.com
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0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .
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PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

− Ovčie a kravské údené a neúdené syry, − ochutené bylinkami, cesnakom,
gyrosom − parenice, korbáče, syry, − maslo, tvaroh, bryndzu i žinčicu. 

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

Naše výrobky neobsahujú konzervačné látky 
a môžete si ich kúpiť vo vákuovom darčekovom balení

ako syrové alebo obložené taniere. 
Bližšie informácie dostanete u nás osobne alebo na: 

tel. č.: 0907 847 775, 48 304 44,  
info@farma−baranek.eu

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť
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11,90 �
u� od 6,90 �



15 /  25. február 2013

Hodnoty, o ktorých chceme hovo−
riť, sú staré "krajové" odrody ovo−
cia, ktoré sú typické pre náš vidiek,
čiže sú naším kultúrnym dedič−
stvom. Prečo je to naše kultúrne
dedičstvo? Jednoducho preto, lebo
starí gazdovia si uvedomili, aká je
to hodnota mať dobre rodiacu
"Jačmenku" (hruška, ktorá dozrie−
vala počas žatiev), "Priesvitné let−
né" (skorá letná odroda jablone),
"Čelovskú chrupavka" (lokálna od−
roda čerešne) alebo "Kozí cecok"
(zimná odroda jablone s vynikajúci−
mi vlastnosťami na uskladnenie).
Tieto odrody si gazdovia uchová−
vali, šľachtili, vrúbľovali po celé ge−
nerácie a tak sa pričinili o to, aby
sme v starých ovocných sadoch
mali úžasný genetický materiál.
Genetický potenciál majú tieto od−
rody  práve preto, lebo selekčný
tlak vyvíjali gazdovia hlavne s dô−
razom na kvalitatívne znaky plodu,
na odolnosť voči chorobám, boha−
tosť úrody,  a čo je najdôležitejšie −
sú prispôsobené na naše podmien−
ky. 

Prečo ich treba zachovať alebo
aké hodnoty sme identifikovali?
Krajové odrody pokladáme za kul−
túrne dedičstvo. Sú odolné voči
chorobám, proti ktorým musíme
moderné odrody chrániť chemický−
mi postrekmi. Vyznačujú sa vyso−
kou rodivosťou a vyžadujú exten−
zívnu starostlivosť. Krajové odrody
nie sú registrovanými odrodami, či−
že je problém s komercionalizáciou
produktov. Zdá sa, že žijeme v ob−
dobí, keď vidíme niektoré sady a
staré stromy v rodinných záhra−
dách naposledy. 
Preto vás vyzývame, predtým ako

vytnete ovocný strom dbajte aj o
to, aby sa tento unikátny genetický
materiál zachoval. Pomôžte nám
pri mapovaní starých odrôd hru−
šiek, jabloní, marhúľ, broskýň,
mišpúľ a oskorúš. Napíšte čo naj−
presnejšie lokalitu stromu, o aký
strom sa jedná a pridajte stručný
popis ovocia. Všetko posielajte na

ozjasterica@gmail.com 
LACO BAKAY

Vzácna oskoruša
rastie aj v našom 

okrese 
Jarabina oskorušová (Sorbus do−

mestica L.)  dozrieva na konci sep−
tembra a začiatkom októbra. Patrí
k najväčším a najvzácnejším eu−
rópskym ovocným  stromom, o kto−
rom sa hovorí, že keď ho zasadí
starý otec, plody z neho zbiera je−
ho vnuk, pretože sa ťažko pestuje
veľmi dlho trvá, kým oskoruša zač−
ne rodiť. 

Šťavnaté a voňavé plody oskoru−
še tvarom pripomínajú malé jabĺčko
alebo hruštičku s priemerom 2 až 4
centimetre. Majú trochu trpkastú
chuť, ale keď vymrznú, ich chuť sa
zjemní. Z oskoruše sa robí aj víno
alebo páli vzácna pálenka − osko−

rušovica. Výborný je oškorušová
marmeláda, ovocná šťava ale tiež
sa suší. 

Oskoruša má vysoký obsah fruk−
tózy a glukózy, preto je vhodná pre
diabetikov a tých, ktorí trpia choro−
bami tráviaceho ústrojenstva. Z
jedného stromu sa dá získať až to−
na vzácneho ovocia, pri starších
stromoch aj viac. Naši prarodičia
pevné oskorušové drevo využívali
na výrobu mlynských zariadení. 

O vzácnosti týchto stromov sved−
čí aj ich počet − na Slovensku je ich
evidovaných len niečo vyše 20 ku−
sov ! Z toho sa zopár vyskytuje
práve v našom okrese  v Hrušove
a vo Veľkom Krtíši. Kedysi sa os−

koruše bežne pestovali vo vinohra−
doch  ale dnes im hrozí zánik, pre−
tože stromy sú staré a choré. 

U našich západných susedov na
Morave pri Strážnici rastie najväč−
šia oskoruša v strednej Európe
"Adamcova oskeruše", ktorá má
obvod kmeňa 462 a jej vek sa od−
haduje na 400 rokov. Na Morave
majú tento strom vo veľkej úcte a
vyhlásili ho za strom Slovácka, do−
konca v Tvarožnej Lhote pri
Strážnici sa každoročne koná
"Festival oskeruše".  Poza humná
obce okolo mohutných oskoruší ve−
die 6 kilometrov dlhý náučný chod−
ník a nachádza sa tu aj genofon−
dový sad a múzeum oskoruší. 

Štefan Pilárik
(1615 -

8.2.1693)
Radí sa medzi významných slo−

venských barokových spisovate−
ľov, básnikov a prekladateľov.
Svoje diela písal v latinčine, nem−
čine a slovakizovanej češtine. Vo
svojej tvorbe sa venoval nábožen−
ským dielam a vtedajším problé−
mom, akými boli aj konflikty pa−
novníka s tureckými útočníkmi, ale
tiež sa venoval problémom medzi
protestantmi a katolíkmi. V mno−
hých dielach využíval pri opisoch
vlastné zážitky, čím sa stali čias−
točne autobiografickými. Počas
svojho života napísal a vydal via−
cero diel. Prvým bola kniha modli−
tieb Favus distillans, to jest Strď
tekoucí utěšených, srdečných a
nábožných modlitéb, ktorú vydal v
roku 1648   v Levoči, o tri roky ne−
skôr v Trenčíne Harpha Davidica,
to jest Harfa Davidova. Nákladom
svojho brata Jána Pilárika, ktorý

bol farárom v Očovej, vy−
dal roku 1666 v Žiline
epicko−reflexívnu bá−
seň Sors Pilarikiana
− Los Pilárika Ště−
pána, kde opísal
vlastné zajatie
Turkami, oslobo−
denie a útek. Svoj
pohnutý život opí−
sal v autobiografic−
kom diele Currus
Jehovae mirabilis −
Podivuhodný voz boží,
to jest: Podivuhodný voz
Najvyššieho vydanom vo
Wittenbergu v roku 1678, keď už
bol vo vyhnanstve. Na turecké u−
krutnosti na bezbrannom obyvateľ−
stve poukázal v próze Turcico−
Tartarica crudelitas − Turecko−ta−
társka ukrutnosť z roku 1684, kde
využil vlastné skúsenosti zo zaja−
tia.

Svoj život zachytil v jeho vlast−
ných spomienkach, ktoré napí−

sal a neskôr vydal pod náz−
vom Currus Jehovae mirabi−
lis (Podivuhodný voz boží).
Dielo je vzácne aj tým, že v
jednej časti píše o Dolnej
Strehovej, a je to pravde−
podobne najstaršia zmien−
ka o obyčajných ľuďoch,
poddaných z tejto obce.

Dolnú Strehovú i potom na−
vštevoval a bol tu minimálne

dvakrát, v roku 1648 a asi na
začiatku roku 1650: ,,Roku 1648

som sa vybral na cestu s manželkou
a tromi deťmi navštíviť svojich milých
rodičov v Očovej a odtiaľ do
Strehovej a Pravice porozprávať sa s
našimi poprednými patrónmi, kmot−
rami a milými bývalými cirkevníkmi. "
Štefan Pilárik zomrel  8. februára
1693 v Neusaltzi, kde bol aj pocho−
vaný. 

Vedeli ste, že? V Dolnej Strehovej pôsobil významný
spisovateľ ŠTEFAN PILÁRIK

Čo má spoločné jablko odrody Solivarské spoločné s kultúrnym dedičstvom
Všetci z nás poznajú klišé : "Hodnotu toho som si uvedomil, až vtedy, keď som to stratil." Napriek tomu, že takéto a podobné zrnká múd−
rosti si dennodenne opakujeme, konáme úplne naopak. Členovia OZ Jašterica sa na členskej schôdzi rozhodli, že skúsia konať v súlade s
"klišé zrnkami múdrosti". Konkrétne to znamená, že sa pokúsia zachovať tie hodnoty, ktoré si uvedomia predtým, než ich stratíme.  

„Práve som oslávila svoje päť−
desiate narodeniny, keď mi diag−
nostikovali žlčníkové kamene.
Terapia bola jasná a jednoznač−
ná: operácia, laparoskopiou.
Večer pred dňom D som si išla
zapáliť svoju prepotrebnú cigare−
tu, no ani vo sne by mi nenapad−
lo, že bude mojou poslednou.
Bola som totiž silnou fajčiarkou
už asi tak 25 rokov, denne kra−
bička padla.

Operácia prebehla bez kompli−

kácií, výsledkom bolo päť hrana−
tých kamienkov, akoby vypadli z
hry ,,Človeče, nezlob se".
"Pani, zobuďte sa!", počula som

sestričkin hlas. Mysľou mi ako pr−
vé prebehlo:  "Fúj, či sa mi hnu−
sia cigarety!." No a odvtedy som
si viac nezapálila. Prešlo už 7 ro−
kov, ale ani raz som nezatúžila
po cigarete a ani mi nikotín ne−
chýba, akoby zázrakom som sa
tohto zlozvyku bez akéhokoľvek
svojho pričinenia zbavila. 

Niekedy mám také smelé myš−
lienky, že by sa rajským plynom
dal celý svet zbaviť  zlozvyku faj−
čenia.    Zaujímal by ma názor
odborníka, ako sa mi to mohlo
stať? Mala som iba šťastie?

Čitateľka 
HELENA ČÁKYOVÁ 

Čitateľka nám píše
Ako sa mi to 
mohlo stať?

Vzácne plody oskoruše

Zdroj: Dolnostrehovský Spravodajca − NORBERT ADAMOVE −
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Okrem iného zhodnotil aj vystú−
penie Leseníc v V. lige, kde spo−
menul, že výsledky síce neboli
podľa očakávania, ale veľmi dôleži−
té a cenné z krajskej súťaže boli aj
skúsenosti. Ján Pavlík: "Všetkým
nám bolo jasné, že zotrvanie v
piatej lige je veľmi náročné,
hlavne pre nováčika. Ako sa ho−
vorí, každý sa učí na vlastných
chybách. Asi najväčšou chybou
bolo, že sme dostatočne nepo−
silnili káder a skúsili sme zotr−
vať v tejto súťaži s tými, ktorí
nám zabezpečili a vybojovali po−
stup.  Rozpočet, ktorý sme mali
stanovený na futbal vo výške
3000 eur by nepokryl výdavky
na nákup ďalších hráčov. Mali
sme prísľub od sponzorov, ale
všetci zostali iba pri sľuboch. " 

Na prvú najvyššiu súťaž v okre−
se sa v Leseniciach pripravili dob−
re, získali  na prestup troch kvalit−
ných hráčov −  Ladislava Majera,
Ladislava Marineca a Kristiána
Belu, na hosťovanie prišli Rusnyak
a Nagypál z Dolinky a zo
Slovenských Ďarmot Ladislav
Berecký. Káder na prvú okresnú
triedu majú naozaj kvalitný. Ale aj
napriek kvalite sa bývalým piatoli−
gistom nepodarilo naplniť stanove−
ný cieľ −  zotrvať v top 5−ke. S de−
viatym miestom po jeseni nie je ni−
kto spokojný. 

Do súťaže 
s päťtisícovým 

rozpočtom a novým
vedením

Na rok 2013 miestny obecný úrad
odsúhlasil na futbal 5000 eur. Na
jarnú časť  sezóny 2012/2013 bol
navrhnutý nový realizačný tím − tré−
neri Tibor Husár a János Balázs.
Vedúcim mužstva sa stal Vojtech
Koncz. K novému realizačnému tí−
mu na schôdzi nemali žiadne ná−
mietky hráči ani fanúšikovia. Ján
Pavlík sa v závere svojho bilanco−
vania poďakoval predsedovi FK
Róbertovi Balgovi, za jeho vykona−
nú prácu, ktorá nebola ľahká, keď−
že bol najmä počas neúspešných
vystúpení hráčov pod tlakom priaz−
nivcov lesenického futbalu. 

Na schôdzi sa v krátkosti hovori−
lo aj o žiackom futbale, o ktorý sa
starajú tréneri Marek Petrovič a

Ján Pavlík, ml.  Obaja si zaslúžia
pochvalu −  hráči im na tréningy
chodili v dostatočnom počte a aj
ich výkony postupne rastú.
Ďalším bodom programu bola dis−

kusia.  Zapojilo sa do nej niekoľko
fanúšikov, okrem iných aj
Alexander Macko, ktorý chce ve−
dieť, akú majú tréneri  predstavu o
ďalšom fungovaní lesenických fut−
balistov.  Noví tréneri i vedúci muž−
stva ho ubezpečili, že sa pokúsia
dostať tím na čo najvyššie pozície.
Ing. Viliam Gemer sa v rámci dis−
kusie vyjadril na margo diváckych
vulgarizmov počas zápasov. Ako
povedal, bolo by dobré, keby s ta−
kýmto správaním "fanúšikovia" pre−
stali, a aby sa radšej sústredili na
povzbudzovanie futbalistov k lep−
ším výkonom.

Úplný záver schôdze sa niesol v
ďakovnom duchu.  Poďakovanie
sa ušlo všetkým, ktorí FK Lesenice
podporovali či v V. lige, alebo teraz
v 1. triede. Veľké poďakovanie pat−
rilo Alexandrovi Mackovi, ktorý
sponzoroval večere v V. lige.
Takisto vďaka patrí za sponzorské
dary na turnaji Jánovi Cellengovi,
Paľovi Petrovičovi, za valcovanie i−
hriska, poľovníkom z PZ HUNTER
LESENICE,  Marianke Galčíkovej,
Števke Mackovej, Manike Števon−
kovej, sypačom ihriska P.
Hudecovi, M. Čalomickému a A.
Keťkovi.  Samozrejme, slová vďaky
smerovali najmä najväčšiemu

sponzorovi −  Obecnému úradu
Lesenice, starostovi Ing. Ladisla−
vovi Majdánovi ako aj všetkým fut−
balistom a fanúšikom. 

Definitívnou bodkou programu
schôdze bolo prekvapenie v podo−
be zumba tanca, ktorý hráčom a
divákom zatancovali  Erika
Miháliková, Ľubka Opánska, Lenka
Bozony−Srančíková a Kristína
Rimóciová. Zumba − dievčatá boli
odmenené veľkým potleskom.

Aj keď vonku to na jar ešte zďa−
leka nevyzerá,  Lesenice už žijú
futbalovou jarou. Futbalisti začali
trénovať  19. 1., tréningy sú každý
utorok, piatok a v nedeľu. Stanovili
si aj termíny priateľských zápasov,
a to nasledovne: 10. 2. si zahrali v
B. Ďarmotách na umelom trávniku,
17. 2. v Sudiciach, takisto na ume−
lej tráve, 24. 2. privítali doma  Ip.
Úľany a odveta  v Ip. Úľanoch bu−
de 3.3.2013. O týždeň na to, 10. 3.
si prídu zahrať do Lesníc hráči zo
Sásy, 17. 3. si opäť doma
Leseničania preveria svoje kvality
s Kosihami nad Ipľom v
Leseniciach.  Na posledné dva
marcové týždne majú naplánované
zápasy v Želovciach (24.3.) a 31.
3. si prídu ku nim zahrať Sečianky.
Elán a odhodlanie vylepšiť si tabuľ−
kové postavenie po jeseni
Leseniciam nechýba. Uvidíme, či
sa im ich cieľ podarí do konca se−
zóny naplniť.

−red−

Lesenickí futbalisti bilancovali prvú časť sezóny 2012 / 2013

S deviatym miestom po jeseni 
nie je nikto spokojný

V polovici januára sa konala výročná schôdza FK Lesenice, na
ktorej sa zúčastnili futbalisti aj ich fanúšikovia. Spolu si tak bilan−
ciu vypočulo 52 účastníkov schôdze. Na úvod všetkých prítomných
privítal predseda FK  Ján Pavlík. Tajomník FK Jaroslav Čika obo−
známil zúčastnených s programom schôdze so siedmimi bodmi.  Po
ňom so správou o činnosti a hospodárení FK za rok 2012 vystúpil
J. Pavlík.

Prekvapením na schôdzi bolo vystúpenie zumba−dievčat, zľava:
Rimóciová, Opánska, Miháliková, Bozány−Srančíková

Úvodné slovo mal predseda FK Lesenice Ján Pavlík

TABUĽKA PO JESENI DOMA VONKU CELKOM



n PREDÁM 2−IZBOVÝ BYT S
BALKÓNOM V OSOBNOM
VLASTNÍCTVE. Inf. m 0918 876
715.                          np − 1728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt po čias−
točnej rekonštrukcii na B.
Nemcovej 57. Cena dohodou.
Inf. m 0907 484 840.      np − 106
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši (aj družstevný). Platba v
hotovosti. Inf. m 0907 484 840.  

np − 107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v centre
mesta. Inf. m 0907 180 733. 

np − 116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Z rodinných dôvodov predám
exkluzívny (zánovný) komplet
zariadený 3−podlažný rodinný
dom v centre mesta Balašské
Ďarmoty, v blízkosti nákupných
centier a trhoviska. Suterén: piv−
nica, sklad, kotolňa, zvlášť prí−
strešok pre auto, I. poschodie:
hala s krytou terasou, kuchyňa,
kúpeľňa + WC, izba, garáž, II.
poschodie: spálňa, 2 detské iz−
by, kúpeľňa + WC. Dom je kom−
pletne ukončený, zateplený, s
parkovými úpravami, oplotením
a vlastnou studňou. Cena:
90.000 euro. Inf. m 0907 649 003.  

np − 140
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nový rodinný dom v
Pôtri. Inf. m 0944 265 400.  

np − 146
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na Želez−
ničnej 25 vo V. Krtíši. Inf. m 0908
369 980.                      np − 177

n Predám 4−izbový byt na
Novohradskej (3. poschodie, ló−
džia, plastové okná, zateplený
panelák). Inf. m 0905 129 007.  

np − 147
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Ul. SNP.
Vhodný aj na podnikateľské úče−
ly. Cena dohodou. Inf. m 0905
538 183.                     np − 148
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom na
Ul. Škultétyho 64 vo V. Krtíši. Inf.
m 0908 920 632, 0908 359 199.  

np −  160
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zrekonštruovaný 2−iz−
bový byt v centre Lučenca.
Cena: 29.000 euro. Inf. m 0905
255 740.                     np − 176
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu garáž na Ľ.
Štúra. Inf. m 0908 884 889.

np − 182
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na B.
Nemcovej vo V. Krtíši (1.poscho−
die, 72 m2, nová plávajúca pod−
laha, každá izba na novo vyma−
ľovaná, kuchyňa, keramické ob−
klady, pivnica obnovená). Cena:
18.900 euro. Inf. m 0918 168 152.

np − 188
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Novohradskej. Cena dohodou.
Inf. m 0917 315 321.      np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu rodinný

dom neďaleko V. Krtíša.
Dlhodobo. Inf. m 0915 086 051,
047/429 22 00.             np − 195

n Predám záhradku s chatkou
(elektrina, voda) Selce II. (križo−
vatka Baňa − Koprovnica). Inf. m
0904 532 882.              np − 196
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Novohradskej vo V. Krtíši.
Cena: 23.000 euro + dohoda. Inf.
m 0917 338 557.           np − 198

n Dám do prenájmu 2−izbový
byt. Inf. m 0907 834 184.  

np − 209
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám do podnájmu 1−izbový
byt vo V. Krtíši. Inf. m 0944 492
054.                            np − 214
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Lučenskej 89 (71 m2) s balkó−
nom v pôvodnom stave. Cena:
18.000 euro. Inf. m 0903 383 623.  

np − 216
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na Poľnej
(2 balkóny, 2 kúpeľne). Cena:
32.500 euro, dohoda možná. Inf.
m 0915 820 855. RK nevolať!  

np − 217
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v Malom
Krtíši o výmere 1206 m2. Na sta−
vebné účely. Cena: 12.000 euro.
Inf. m 0905 691 164.      np − 218
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám do podnájmu garáž na
Baníckej alebo pri autobusom
nástupišti. Inf. m 0903 351 281.  

np − 222
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt prerobe−
ný na 3−izbový v centre mesta.
Treba vidieť. Cena: 23.000 euro.
Inf. m 0903 211 667.  np − 223

n Rozpredám kompletné zaria−
denie rodinného domu. LACNO.
Inf. m 0905 519 715.      np − 93
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám hnedú rohovú obýva−
ciu stenu. Lacno. Inf. m 0908
898 350.                      np − 153
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rohovú sedaciu sú−
pravu (bordová ekokoža) + kres−
lo. Cena: 120 euro. Inf. m 0911
274 114.  

np − 162

n Predám kuchynskú rohovú la−
vicu s veľkým úložným priesto−
rom + 2 stoličky, kuchynský stôl
(okrúhly), priemer 110 cm, ply−
nový sporák + digestor, koberce
(kovral) a rozťahovací jedálen−
ský stôl a 4 stoličky. Inf. m 0905
376 215.                     np − 172

n Predám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716. 

np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim súrne vchodové dvere
na chatu (len presklené). Inf. m
0908 812 582.                np − 180

n Predám DAEWOO TICO vo vý−
bornom stave, STK do 1/2015,
garážované a ošetrované. Cena
dohodou. Inf. m 0918 309 327.  

np − 131
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim na FIAT TIPO držiak
predného brzdového valca
(príp., celý valec). Inf. m 0910
552 051.                    np − 205

n Predám rybársku výstroj a
komplet hudbu do auta (repro−
duktory, subwoofer, autorádio),
zn., SENCOR. Inf. m 0919 043
738 − volať po 18.00 hod., aj cez
víkendy.                      np − 158

n Výhodne predám detskú au−
tosedačku CAMI, detskú ohrád−
ku a detský nosič na chrbát.
Cena dohodou. Inf. m 0944 918
982.                           np − 125
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem staré kašmírové
šatky. Inf. m 0908 199 706, 0917
421 614.                      np − 152
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim staré kroje − sukne, šat−
ky z Lešti, Turieho poľa a okolia.
Inf. m 0905 430 716, Zoltán
Juhás, Straku 8, 969 00 Banská
Štiavnica.                     np − 159
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zachovalú detskú
(drevenú) postieľku. Inf. m 0910
664 145.                       np − 174
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NEHNUTEĽNOSTI

Drobný inzerát si môžete prísť podať osobne do redakcie v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hodiny. Ak chcete, aby váš in−
zerát vyšiel v príslušnej rubrike, musíte to stihnúť do poslednej uzávierky, ktorá je vždy v utorok o 16.00 hodine. Inzerát
si v nevyhnutných prípadoch môžete podať aj telefonicky na čísle 047/ 48 303 42, 48 31 555, 48 31 333 alebo na mobilné
číslo 0902 302 102 alebo 0918 59 65 65. 

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

HORNÉ PLACHTINCE
Pôvodný stav, pozemok 1 325 m2.

možnosť dokúpiť 21 á.
Cena: 17 000,− �eur

STREDNÉ PLACHTINCE
Pôvodný stav, málo bývaný,  poze−
mok 607 m2. Cena: 27 000,− �eur

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.skod r. 1992 STAVEBNÝ MATERIÁL

n Výpredaj obkladačiek a dlaž−
díc za mizerné ceny do zlikvi−
dovania skladových zásob. Inf.
m 0905 660 174.          np − 48

AUTO − MOTO

4−izbový v OV, 103 m2, 
zrekonštruovaný 

3−izbový v OV, 70 m2,
zrekonštruovaný 

3−izbový v OV, 72 m2,
čiastočná rekonštrukcia

2−izbový DB, 62 m2, 
pôv.stav, plast.okná 

2−izbový v OV, 64 m2, pôv.stav

BYTY 
NA PREDAJ :

Nik nepozná Vašu
nehnuteľnosť tak ako my!

HOBBY, VOĽNÝ ČAS

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 818 423.  

np − 201
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n Predám nepremokavé textilné
oblečenie na motorku, bundu aj
nohavice. Veľmi málo používané.
Stav ako nové. Cena dohodou.
Inf. m 0948 527 565.     np − 170

n Predám vietnamské prasiatka −
aj veľké. Lacno. Inf. m 0905 483
357.                             np − 81
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám bravčové polovice
2,69 euro/kg  a mletú červenú
papriku Kalocsai 9 euro/kg. Inf.
m 0949 788 582.             np − 92
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim jalovice a býky. Inf. m
0948 155 120.                np − 114
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám seno v báľoch a kú−
pim kravu. Inf. m 0910 519 366.  

np − 149
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mládky, králiky a o−
krasné holuby. Inf. m 0911 154
680.                           np − 155
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Za symbolickú cenu darujem
fenku bernského salašníckeho
psa a fenku stredoázijského ov−
čiaka. Inf. m 0911 358 071. 

np − 156
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šrotovník. Inf. m 0944
527 677.                      np − 161
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam poľnohospodárske
služby. Inf. m 0948 155 120.  

np − 164
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim hovädzie kože. Inf. m
0948 155 120.                np − 165
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zberací voz, 3−radličný
pluh, kamenný šrotovník, doja−
cie zariadenie, kosačku JIČIN MF
− 70 a zhrňovač sena. Inf. m 0915
481 871.                      np − 169
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletné zariadenie
na dojenie. Cena dohodou. Inf.
m 0915 152 477.          

np − 171
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim domácu údenú slaninu
a 3 kg oškvarkov. Inf. m 0907
597 514.                      np − 178
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám seno a lištovú kosač−
ku MF 70 v dobrom stave. Inf. m
0907 433 709.              

np − 206
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim hajcmany 8 ks. Inf. m
0915 870 435.                np − 210

l Hľadám si prácu ako kuchár,
čašník alebo predavač. Inf. m
0944 241 798.             np − 157
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmeme kuchára/−ku. Dobré
platové podmienky. Inf. m 0918
613 809.                     np − 179
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám šikovných murárov na
občasnú výpomoc. Inf. m 0918
430 985.                     np − 183
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Poskytnem fyzicky nenáročnú
prácu pre prevádzkovateľov
chránených dielní. Inf. m 0903
801 573.                    np − 190
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Invalidná dôchodkyňa, vyuče−
ná predavačka hľadá prácu ako
predavačka, upratovačka. Najlepšie
v chránenej dielni. Inf. m 0904
379 361.                    np − 192
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmem absolventku do advo−
kátskej kancelárie. Po absolvo−
vaní praxe možnosť trvalého pra−
covného pomeru. Inf. m 0905
358 012.                     np − 199

l Hľadám si prácu v chránenej
dielni. Inf. m 0949 792 112. 

np − 203
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmeme ošetrovateľa hovä−
dzieho dobytka. Prax vítaná. Len
vážni záujemci. Inf. m 0907 493
199.                           np − 208
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l 25−ročný stredoškolák s matu−
ritou hľadá akúkoľvek prácu.
Ovládam prácu s PC, internet,
strojopis, mám VP sk. B. Inf. m
0907 827 971.               np − 211

n Predám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910
989 481.                   np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto daruje, príp., predá módny
časopis PRAMO so strihmi zo
60−tych až 80−tych rokov? Inf. m
0911 264 102.              np − 1699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m 0905 463 926.

np − 60
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo aj s
dovozom. Inf. m 0908 199 706,
0917 421 614.                np − 151
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ak nemáš domov a hľadáš ro−
dinu, volaj m 0902 189 366. Len
seriózne.                      np − 181
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Spoľahlivo spracujem účtov−
níctvo a daňové priznania. Inf.
Ing. Marek Jardek, m 0944 175
064.                           np − 194
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám najlacnejšie palivové
drevo aj s dovozom. Inf. m 0915
867 594.                     np − 202

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                             np − 204
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Chcete schudnúť zdravo a bez
JO−JO efektu? Poradím Vám ako
na to! Inf. m 0908 244 384. 

np − 212
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám novú cirkulárku 7,5
kW motor. Inf. m 0908 805 260.  

np − 213
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kladivkový šrotovník.
Inf. m 0944 947 031.     np − 219

l Vdovec hľadá vdovu do 65 ro−
kov (170 cm/70 kg) na vážny
vzťah. Rozvedenú nevylučujem.
Inf. m 0918 872 913.     np − 167

n Predám zajace. Inf. & 0917
075 588.                       np − 226
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávame rekonštrukcie
bytov a domov, stierkovanie,
maľovanie, podlahy a iné staveb−
né práce. Inf. & 0902 589 619,
0918 182 454. 

np − 227
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n TEPOVANIE. 
Inf. m 0915 104 289. np − 1861

n Predaj palivového dreva aj 
s dovozom. Inf. m 0918 565 355. 

RÔZNE

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,

opatrovateľkám v zahraničí 
aj začínajúcim živnostníkom. 

Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 
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n Predám lyže (dva páry),
lyžiarky (dva páry) 

a lyžiarske oblečenie.
Ďalej predám chladničku,

mrazničku .
Inf. & 0917 288 079 − volať
od 15.00 − 19.00 h.  np − 77 

n Reštaurácia TENIS príjme do
TPP vyučeného kuchára−/ku. Inf.
m 0907 824 973.             np −130B

n MAFÍK príjme kuchára 
s praxou. Inf. m 0905 657 689.   

np − 224CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

n TATRANSKÝ PROFIL, 
OSB DOSKY, STAVEBNÉ 

REZIVO, KRYTINY. LACNO. 
AJ S DOVOZOM. 

Inf. m 0905 483 357.  np − 154

ZOZNÁMENIE

n Spracujem daňové priznanie
(aj dohody − dohodári) + jedno−
duché účtovníctvo. Inf.: 0917
816 224.                   np − 1018

n NOČNÝ KLUB 
V STAREJ TUREJ 

prijíma na pozíciu hostesky
a spoločníčky

sympatické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú 

klientelu, nadštandardný zárobok
a peniaze na ruku každý deň.

Ubytovanie zdarma. 
Pracovná doba i brigádne. 
Možná finančná výpomoc.

Staň sa finančne nezávislou. 
Tel. m 0905 244 226.

l Prijmem na dohodu ob−
chodných predajcov wellnes
produktov. Kontaktujte ma na
tel. č. SMS−kou m 0915 849
258.                        np − 200

n Potrebujete strihať, farbiť vla−
sy, melír, trvalú? Navštívte
KADERNÍCTVO DÁMSKE −
PÁNSKE v nemocnici Veľký
Krtíš denne od 8.00 hod.
Informácie na tel. č. 0915 376
428 aj bez objednania.  np − 220

PO UZÁVIERKE



n Vymením 3−izbový byt za 2−1
izbový. Cena dohodou. Inf. m
0907 106 037.              np − 228
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem 8−týždňové šteniatka
− vhodné na stráženie. Zn.
Odčervené a zaočkované. Inf. m
0915 116 629.              np − 229
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                            np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čiastočne prerobený
3−izbový byt. Inf. m 0907 878
186.                            np − 231
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do dlhodobého prenájmu
2−izbový byt na Ul. Okružnej. Inf.
m + 420 73 11 90 407, + 420 60
82 50 398.                  np − 232

n Predám splyňovač aj s nádr−
žou (100% stav) za 130 euro a
darujem ročného psa kokeršpa−
niela do dobrých rúk. Inf. m
0911 282 497, 0903 029 215.

np − 233
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám ošípanú, váha 150 kg.
Inf. m 0907 251 655.     np − 234
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú, váha 150 kg.
Cena dohodou. Inf. m 0902 217
584.                           np − 235
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 7−týždňového hnedé−
ho srnčieho ratlíka. Cena: 30 eu−
ro. Inf. m 0918 770 338.  np − 236
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhrady v záhradkár−
skej osade Selce. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 350 022. 

np − 237

n Predám originál VHS 140 ks,
40 centov/ks. Inf. m 0915 346
313.                          np − 238
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Neviete si správne vybrať po−
istku, potrebujete poradiť s úve−
rom alebo s iným finančným
problémom? Sme tu pre Vás!
Zároveň prijmeme do svojich ra−
dov štyroch nových spolupra−
covníkov. Vhodné popri zamest−
naní. Naučíme Vás, aby sa Vaše
peniaze kotúľali ku Vám, nie od
Vás. Finančný poradca Vladimír
Šúth, m 0915 133 228.  

np − 239
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám slnečný 3−izbový byt
vo V. Krtíši na B. Nemcovej.
Cena dohodou. Inf. m 0917 086
332.                           np − 240
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prevodovku AGZAT s
kolesami (málo používaná) a prí−
vesný vozík − domáca výroba
(nepoužívaný). Inf. m 0911 506
915.                          np − 241
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám VW PASSAT 1.9 TDi,
85 kW, 6−stupňová manuálna
prevodovka, r. v. 2000. Cena:
2.600 euro. Inf. m 0918 036 771.  

np − 242
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 12−týždňovú sloven−
skú jalovičku a jablká GOLDEN
po 0,35 euro/kg. Inf. m 0907 551
367.                         np − 243
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V oblastnej IV. lige sa mužstvám
z nášho okresu darilo podľa pred−
pokladov. Najviac sa bojovalo v M.
Čalomiji, kde V. Krtíš B podľahol a−
gilným domácim až po tuhom boji
10:8.  V druhom okresnom derby
si Želovčania poradili s hráčmi M.
Kameňa, ktorým citeľne chýba ne−
mocný Ladislav Fekete. Všetci ve−
ríme, že po operácii sa znovu vrá−
ti medzi pingpongistov. Hráči

Balogu si jasne poradili s mladými
Lučenčanmi a sú zatiaľ najlepším
mužstvom nášho okresu v tejto sú−
ťaži. Práve tu je vidieť práca s mlá−
dežou, ale aj chuť mladých
Baločanov venovať sa tomuto
športu a neľutovať námahu pri tré−
ningoch. Dobré výsledky dosahujú
aj v žiackej kategórii, keď po víťaz−
stve v okresnom kole sa zúčastni−
li krajského kola žiakov ZŠ, ktoré−

ho výsledky sme do uzávierky to−
hoto čísla nedostali. 

V okresnej lige, ktorá sa pomaly
chýli ku koncu, museli kvôli choro−
be odložiť niektoré zápasy, ktoré
podľa vzájomnej dohody odohrajú
v náhradnom termíne.  

VÝSLEDKY: 

III. liga: 
19. a 20. kolo

* ŠKST a−spektrum V. Krtíš  
A− Mostáreň Brezno A 0:18; 
* ŠKST a−spektrum V. Krtíš  

A − Stavbár B. Bystrica A 2:16.

IV. liga 15. kolo 
* STK Lučenec−Kalinovo C −

STK Lučenec−Kalinovo D 10:8; *

Jednota Málinec A  − STK
Lučenec−Kalinovo E 9:9; *
Slovan Modrý Kameň − Viktória
Želovce A 6:12; * TJ Malá Čalo−
mija − ŠKST a−spektrum V. Krtíš
B 10:8; * STK Lučenec−Kalinovo
F − Ipeľ Balog nad Ipľom A 2:16;

Tabuľka po 15. kole:

Chcete príjemne prekvapiť svoju manželku, partnerku či
priateľku a netradične stráviť večer Medzinárodného dňa
žien? Pozvite ju na divadelné predstavenie. 
Nová hra OZ Divadlo bez groša autora Juraja Matiaša 

"SPADNE Z ČEREŠNI..."
priaznivcov divadla v našom regióne zaujala. Pre veľký a neutí−

chajúci záujem ju ochotníci budú hrať aj v piatok 8.3. o 19.00 hod.
Príďte so svojim partnerkami osláviť MDŽ na divadelné prestave−
nie komédie z dedinského prostredia a budete radi, že podobné
jazyčnice a klebetnice, ako sa vám predstavia na pódiu, nemáte aj
doma. (Alebo...?)                                                         −P.G.− 

Oslávte MD� v divadle

Veľkokrtíšske A−čko vyhorelo
Proti silným súperom z čela tabuľky III. ligy sa hráčom ŠKST a−

spektrum V. Krtíš  A vôbec nedarilo. V sobotňajšom dvojzápase pre−
hrali obidve stretnutia s hrozivým skóre 2:44. Ani bod nezískali pro−
ti Breznu (4. miesto) a dve víťazstva zapísali v zápase so Stavbárom
B. Bystrica (3. miesto). V aktuálnom poradí je V. Krtíš na poslednom
mieste tabuľky, čo jasne odzrkadľuje súčasný stav stolného tenisu v
okresnom meste.  

Kategória A1
1.Miroslav Krištof
2.Michal Maňák
3.Lukáš Krištof

Kategória A2
1.Róbert Kováč

2.Alexander Šikur
3.Michael Balla

Kategória A3
1.Ján Božik

2.Jaroslav Filkus
3.Kristián Bášti

Kategória A4
1.Ivan Longauer

2.Alexander Agócs
3.Peter Weiss
Henrich Cseri   

Kategória A5
1.Denis Bodoň
2.Gabriel Nagy
3.Lujó Gyombi

Celkové poradie:
1.Ivan Longauer

2.Alexander Agócs
3.Denis Bodoň 

Oznamujeme všetkým pretekárom 
a priaznivcom motoristického športu, 

že vyhodnotenie POKROK HRC RALLY 2012
ako aj odovzdanie cien za sezónu 2012 

bude na úvodnom podujatí 
v Rally Parku vo Veľkých Zlievciach.

Jazdcom rally do pozornosti! 

V nedeľu 3. marca 2013 o 10. hodine do Veľkých Zlievec 
pozývame nasledovných automobilových pretekárov:

Na stretnutie s vami sa teší 
−  Ing. EDMUND KOVÁČ a REDAKCIA POKROK −

Stredná odborná škola
v Želovciach vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
na prenájom priestorov pre 

účely prevádzkovania bufetu. 
Bližšie informácie 

na informačnej tabuli Obce Želovce, 
SOŠ Želovce,

tel. č. 047/48 932 64, 48 932 81 
a na e−mailovej adrese: 

zspzelovceriad@stonline.sk 

Ak chcete zvýšiť šance
vašich favoritov 

v súťažiach Detská tvár 
a Najsympatickejší 

manželský pár,  
v redakcii si môžete kúpiť
kupóny zo starých čísel
Pokroku − informujte sa 
na č.t. 047/48 303 42. 

Pošlite hlas 
vašim favoritom


