
To, že  sa rana zahojí, je len klamné
zdanie. V srdciach nám bolesť zostala

a tiché spomínanie. 
Päť smutných rokov uplynulo 

práve včera, 26. júna, kedy zomrel náš
manžel, otec, syn, brat, bratranec 

a krstný syn  TIBOR GYÖRGY z Kosihoviec. 
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, 

no každý deň Ti patrí naša spomienka. Osud Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Smútiaca rodina 

V našich srdciach 
žiješ ďalej †

„Bolesťou unavená tíško si zaspala 
zanechajúc všetkých, čo si rada mala. 

Za všetky Tvoje trápenia a bolesti, nech
Ti dá Pán Boh večnej milosti. V neznámy

svet odišla si spať, zaplakal každý, kto 
Ťa mal rád. Odišla si od nás, zostali sme 
v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, 

ktorí Ťa milovali.“ 
Dňa 12. júna 2014 nás vo veku 70 rokov nečakane opustila naša

drahá mama, starká, prastarká, manželka, sestra, švagriná 
ANNA BARTOŠOVÁ, rod. Rošťáková z Opatovskej Novej Vsi. 

S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéry Darina, Eva, Anna 
s rodinami, vnúčatá Marianna, Anita, Erik, Roderik, Roland,
pravnučka Melany, súrodenci Agneša, Milan, Helena, Terézia,
Julo, Žofia a Dušan s rodinami. Ďakujeme všetkým príbuzným,

známym, susedom a všetkým za účasť na poslednej rozlúčke 
v rodnej Lokci, ako i za kvetinové dary a prejavy sústrasti 

v našom hlbokom žiali. 

Odišla si, my zostali 
sme sami †

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že
dňa 14. 6. 2014 nás navždy opustila naša
milovaná mama, stará mama a sestra

ALŽBETA RIMÓCIOVÁ
z Opatovskej Novej Vsi vo veku 67 rokov. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ju prišli
odprevadiť na jej poslednej ceste 

i za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.  
S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami 

a ostatná smútiaca rodina. 

Navždy budeme spomínať †

"Dopracovali usilovné ruky, utíchlo 
navždy predobré srdce. Očami sa už 
nepozrieš, teraz pokojným spánkom 

odpočívaš. Utíchlo srdce, zostal len žiaľ,
ten, kto Ťa miloval, spomína ďalej."

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že
dňa 19. júna nás navždy opustil otec 

a starý otec JÁN CHALUPKA z Leseníc, 
vo veku 74 rokov.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí ho odprevadili 
na poslednej ceste a prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi
zmierňovali náš žiaľ. Zároveň vyjadrujeme úprimnú vďaku
MUDr. Nándorovi Nagyovi z Interného oddelenia − JIS
Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote za odbornú lekársku
starostlivosť v posledných rokoch jeho života.
S láskou a vďakou budú spomínať dcéra Zuzka s manželom
Petrom, syn Ján s manželkou Bernadetou, vnuci Peťko a Janko.

Bude nám chýbať Tvoje
predobré srdce

†
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18. 6. Jozef Paučo narodený v ro−
ku 1951 z V. Krtíša, 19. 6. Ján

Chalupka nar. v r. 1939 z Leseníc, Zuzana
Danková nar. v r. 1935 z Dačovho Lomu, Mária

Majorošová nar. v r. 1936 zo Záhoriec, 20. 6. Dušan Štang
nar. v r. 1953 z V.Krtíša, 23. 6. František Maruškin nar. v r. 1942
z V. Stracín, 23. 6. Pavel Keťko nar. v r. 1957 zo Záhoriec. 

OPUSTILI NÁS

17. 6. Tomáš z Mule, 18. 6. Adam zo Že−
loviec, 22. 6. Janka z Neniniec, 22. 6. Brian
Filip z Hrušova, 23. 6. Valéria z V. Krtíša.   

NARODILI SA

PODMIENKY ÚČASTI VÝBEROVÉHO KONANIA:
−  odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odbor−
ných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zá−
konov a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z. z. ktorou sa usta−
novujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických za−
mestnancov a odborných zamestnancov znení neskorších
predpisov
−   prax najmenej päť rokov v predškolskom zariadení MŠ 
INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
−  znalosť štátneho  jazyka a vyučovacieho jazyka 
predškolského zariadenia

PRIHLÁŠKY UCHÁDZAČOV MUSIA OBSAHOVAŤ:              
−   meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého 

bydliska, 
−   overená kópia dokladov o vzdelaní
−   doklady o dĺžke pedagogickej praxe
−   stručný profesijný životopis  
−   doklad o zdravotnej spôsobilosti
−   návrh koncepcie rozvoja predškolského zariadenia
−   výpis  z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
−  súhlas na použitie osobných údajov pre potreby 

výberového konania v zmysle § 7 zákona č.428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ OBEC KAMENNÉ KOSIHY
Na základe §3 a §4  zákona  č.596/2003  Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení nie−
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona  NR SR  č.552/2003  Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov,

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA RIADITEĽA PREDŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 
Materská škola, s vyučovacím jazykom maďarským s nástupom od 1. 9. 2014   so sídlom Kamenné Kosihy č.3

Termín podania prihlášky je do 21. 7.2014 do 16.00 hod., v podateľni Obecného úradu  Kamenné Kosihy č. 3, alebo
poštou na adresu: Obec Kamenné Kosihy, 991 27 Kamenné Kosihy č. 3. Obálku označiť :  NEOTVÁRAŤ− Výberové konanie −
MŠ Kamenné Kosihy č.3.                                                                                                 TIBOR ĎURKOVIČ, starosta obce

Blahoželajte k úspešnému 
ukončeniu štúdia... 

Máte doma čerstvú maturantku − maturanta, bakalárku − bakalá−
ra, magistru − magistra, inžinierku − inžiniera, doktorku − doktora?
Využite možnosť zablahoželať im k úspešnému ukončeniu štúdia
aj prostredníctvom Pokroku. Okrem toho, že sa vaše okolie do−
zvie, že vďaka úspešnému ukončeniu štúdia sa vaši blízki stali va−
šou pýchou a ozdobou priateľov, pripravíte im  nezabudnuteľnú

spomienku na študentské časy. 
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"Čas plynie, smútok zostáva, tá strata 
v srdci bolieť neprestáva. 

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme, pri plamienku sviečky sa za
Teba modlíme. Už len kyticu z lásky 

Ti môžeme na hrob dať a na všetko krásne 
a Teba spomínať." 

Dňa 29. júna 2014 uplynuli dva roky odvtedy, ako
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec 

JÁN MATUŠOV  vo veku 65 rokov z Veľkého Krtíša. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia Augustín,

Drahomír s manželkou Ninkou,
vnúčatá Samko a Markus, ostatná smútiaca rodina a známi.  

Zostali nám krásne 
spomienky na Teba †

„...len vzdychy a plač sa nesú tichým 
vánkom. Nič nemôžeme s tým robiť, len 

k Tvojmu hrobu chodiť, spomínať
a za Teba sa modliť. Položiť kvety, 

kahance, to je však všetko... 
Chýbaš nám veľmi, drahý manžel, otec, 

dedko. Tá rana v srdciach našich nikdy 
sa nezahojí. Nuž, teda, odpočívaj v pokoji!"

Dňa 1. 7. 2014 uplynie päť smutných rokov, ako
nás vo veku 57 rokov navždy opustil náš drahý manžel, otec 

a dedko VLADIMÍR NOVÁK z Dolných Strhár.
S láskou na neho spomína a za tichú spomienku 

ostatným ďakuje celá rodina.

„Už päť rokov spíš večným
spánkom...“ †

Už len kyticu kvetov z lásky Ti na hrob
môžeme dať a pokojný spánok Ti priať, 

modlitbu ticho odriekať a s bolesťou 
v srdci na teba spomínať. 

Dňa 4. júla uplynie 5 rokov, čo nás 
po ťažkej chorobe navždy opustila 

NINA SKUBEŇOVÁ z V. Krtíša. 
S láskou si na teba spomína Tvoja dcéra
Vaneska, rodičia, sestra Petra a brat Jarko s rodinami.     

Neprejde hodina, aby si
nám nechýbala† "Nie je pravda, že čas zahojí rany. 

Čas len tú bolesť, ktorú cítime pre 
stratu milovanej osoby, zatlačí hlboko

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

Štyri roky uplynú 5. júla 2014 od úmrtia
manžela, otca a starkého 

LADISLAVA SABINOVSKÉHO 
z Veľkého Krtíša. 

S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. 

Bolesť za Tebou si 
v srdci nosíme  †

"Odišiel si tichučko, ako odchádza deň,
no v našich srdciach zostáva spomienka
len. Milovali sme Ťa, Ty si miloval nás, tú
lásku v našich srdciach nezničí ani čas."

Tridsiateho júna si pripomíname 
5. výročie úmrtia nášho milovaného ocka,

starého ocka a manžela 
LADISLAVA ZAŤKA zo Želoviec. 

S láskou spomínajú: smútiaca manželka a dcéry 
s rodinami.  "Nájdi u Boha večné odpočinutie".

Stále na Teba s láskou 
spomíname  †

"Lúčim sa s Vami, moji milí, srdce mi dotĺklo, odišli sily ..." 
Vo veku 78 rokov nás 1. 6. 2014 opustila naša milovaná 

maminka, starká a prastarká
ZUZANA HRIADELSKÁ zo Slovenských Ďarmôt. 

Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, spoluobčanom 
a známym za tichú rozlúčku a účasť na nej. 

Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
S úctou smútiaca rodina.

Milované srdce prestalo biť †

„Kto ho poznal, spomenie si, kto ho
mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach

tých, ktorí Ťa milovali.“
S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že nás navždy opustil 20. júna 2014 

DUŠAN ŠTANG vo veku 
nedožitých 61 rokov z Veľkého Krtíša. 

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí sa s ním prišli rozlúčiť na jeho 

poslednej ceste 24. júna 2014 
do domu smútku vo Veľkom Krtíši. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina 

Odišiel si tak náhle †
Nuž, už máš šesťdesiat!
Keď šediny Ti nahrádzajú bujný vlások,

keď denne pribúda Ti nových 
vrások, keď strážiš svojím deťom deti, 

keď baví Ťa aj vyhadzovať smeti,
keď začneš do kostola chodievať,

nuž, už máš 60.
Keď vyhaslo to, čo kedysi tak horelo,

keď bolí to, čo zdravím kypelo,
keď ubúda Ti každý deň sily,

keď lýtka máš samé modré žily,
keď to, čo si miloval Ťa začne štvať,

nuž, už máš 60.
Keď predčasné je toto táranie,

keď v ňom ani kúska pravdy nie je, keď stále miluješ, a rád sa vždy
usmeješ, keď máš roky a ako mladý muž žiješ,

keď stále platí, že život a každý z nás Ťa má rád,
tak... fakt nevadí, že už máš 60.

Dňa 29. 6. 2014 sa dožíva krásnych šesťdesiatich rokov
ĽUBOMÍR SENDECKÝ z Veľkého Krtíša. 

Všetko len to najlepšie, mnoho zdravia, šťastia, lásky
a pohody v kruhu svojich najbližších mu prajú: 

manželka Oľga, syn Henrich, dcéra Mirka
s manželom Jánom, vnučka Nikolka a starká.   

Nech Ti dá Pán Boh 
veľa zdravia a šťastia 

Dňa 3. júla 2014 sa dožíva krásneho
životného jubilea − osemdesiatich rokov

− naša drahá mamka, starká 
a prastarká PAVLÍNA PAPPOVÁ 

z Veľkého Krtíša. 
"Mamka naša, život rýchlo letí, 

ako ho najlepšie prežiť, nevie nik. 
V tento krásny deň nech Ti

na tvári úsmev žiari, nech
máš na duši pohodu, šťastie a lásku v srdci. Nech

Ti dá Pán Boh veľa zdravia, šťastia, lásky. 
To všetko a ešte viac Ti zo srdca  prajú Tvoje deti:

dcéra Pavlína, syn Ladislav  a priateľka
Vendulka,  syn Mikuláš s priateľkou Danielou,

Tvoji vnuci Henka so Zdenom, Petruška s Lacom,
Kamil so Zuzkou a Tvoji  pravnuci Lucka, Denis,

Jakub, Lukas, Ela a najmladší pravnúčik
Sebastian Ti posielajú veľké pusinky na líčko. 
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V minulosti sa konala pod náz−
vom Previerka pripravenosti a
v podstate má túto úlohu do−
dnes. Súťaží sa v dvoch discip−
línach. Požiarny útok v urče−
nom postupe, príprava nára−
dia, zhotovenie sacieho vede−
nia, štart čerpadla, sanie a do−
prava vody, zostavenie doprav−
ného vedenia z hadíc, rozdeľo−
vača a prúdnic, nástrek do ter−
čov. Robí ho osemčlenné druž−
stvo s presne stanovenými úlo−
hami. Útok sa časovo meria od
štartu až po nástrek terča. Ten
istý kolektív súťaží i v štafete 8
x 50 m, kde sa na každom úse−
ku vykonávajú určené aktivity.
Súťažiť môžu i jednotlivci, kto−
rí podľa kritérií a výsledkov
získavajú výkonnostné triedy.
Účastníci sú rozdelení do kate−
górií  muži, ženy, dorastenci
dorastenky s takmer rovnaký−
mi podmienkami. Spravidla sa
akcia realizuje každý rok v inej
obci, kde je aktívny DHZ a
vhodné podmienky.
Tohtoročné okresné kolo sa ko−
nalo v obci Závada, za účasti 11
družstiev z DHZ Čelovce,
Chrastince, Hrušov, Modrý
Kameň, Príbelce, Závada a Že−
lovce. Súťažnú dráhu a okolité
priestory veľmi dobre pripravi−
li miestna obecná samospráva

a DHZ pod vedením starostu
obce Miroslava Kalmára.
Hlavným organizátorom je
Okresný výbor Dobrovoľnej
požiarnej ochrany ( OV DPO)
Veľký Krtíš v spolupráci s
Okresným riaditeľstvom
Hasičského a záchranného
zboru (HaZZ) a OZ LOGI 707.
Po úvodnej porade organizáto−
rov, rozhodcov a súťažiacich
všetci nastúpili na slávnostné
otvorenie. Okrem spomína−
ných organizátorov podujatia
poctili svojou prítomnosťou
riaditeľ Krajského riaditľstva
HaZZ Ing. Dušan Sľúka a po−
četná návšteva spolupracujú−
cich hasičských subjektov v
Maďarsku: Berecz Gy. krajský
riaditeľ HaZZ župy Novohrad,

Angyal I. zástupca HaZZ v
Salgotarjáne,  Vass M.,   riaditeľ
Občianskej stráže (OS) župy
Novohrad, Bota A. a Bene I. zá−
stupcovia OS Orhalom a oko−
lia, Bartos J., predseda DHZ
Endrefalva, Lenka Srančíková
− Bozány, tlmočníčka a členka
OS Orhalom. OV DPO zastupo−
val predseda Jozef Mihálik, ve−
liteľ OV a zároveň hlavný roz−
hodca Pavol Mišt, predsedníč−
ka Komisie mládeže Anita
Galčíková, podpredseda
František Nociar, člen pred−
sedníctva Pavol Macka a členo−
via Pléna OV. Veliteľ súťaže,
riaditeľ OR HaZZ pplk. Ing
Radoslav Bukov vydal rozkaz k
nástupu a po hymne zazneli o−
krem organizačných pokynov,

príhovory starostu obce, KR
HaZZ a OV DPO. Príjemnou
vložkou bolo vyhodnotenie vý−
tvarnej a literárnej tvorby detí
a mládeže na hasičskú tému.
Diplomy a ceny boli odovzdané
najlepšie vyhodnoteným žia−
kom zo základných škôl Želov−
ce, Vrbovka, Dolná Strehová,
Veľký Krtíš Poľná, Modrý
Kameň. 

Po rozchode družstvá podľa
vylosovaného poradia nastupo−
vali na jednotlivé súťažné dis−
ciplíny. Hasičský šport nie je
len o rýchlosti a šikovnosti,
preto v niektorých prípadoch
prekvapila, inak dobre pripra−
vených štartujúcich, technika
alebo náradie. Začalo byť jasné,
že tento ročník bude  naplnený
prekvapeniami. Dobré výkony
striedali slabšie,  prejavy ra−

Jednou z najdôležitejších udalostí v roku je pre dobrovoľných hasičov, samozrejme okrem zásahov pri živelných udalostiach,
súťaž družstiev Dobrovoľných hasičských zborov a hasičského dorastu.

Previerka rýchlosti a šikovnosti

Víťazný štart žien DHZ Čelovce

Víťazný kolektív DHZ Modrý Kameň

Vedenie súťaže počas otvorenia pretekov

Ocenenie mladých výtvarníkov −
diplom za tretie miesto preberá

Dominik Belina

(Pokračovanie na str. 5)
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dosti a spokojnosti sa miešali so
sklamaním a rozhorčením.
Súťažilo sa na dva pokusy, tak−
že nádej po prvom kole mali
viacerí, aj keď niektorých už ťa−
žila diskvalifikácia prvého úto−
ku. Rozhodcovia mali neľahkú
úlohu, lebo okrem času museli
dôsledne sledovať plnenie jed−
notlivých povinných úkonov a
spravodlivo rozhodovať o pri−
delení, či nepridelení trestných
bodov. V neposlednom rade je
to i dodržiavanie disciplíny,
pretože pri súťaži zameranej na
techniku, obratnosť, rýchlosť a
iné potrebné atribúty, môže
ľahko prísť i k zraneniu.
Našťastie tento ročník sa takým
prípadom  vyhol a všetko vráta−
ne súťaže jednotlivcov prebehlo
hladko. Po spočítaní najlepších
časov útoku a štafety, sčítacia
komisia v zložení Mária
Benková, Marta Legátová a
Anita Galčíková, skompletizo−
vala záverečné poradie v jed−
notlivých kategóriách.
Prekvapenie sa objavilo v kate−
górii muži. Po dlhšej prestávke
v účasti na súťažiach sa obnoviť
tieto aktivity rozhodli v DHZ
Modrý Kameň, pod vedením
predsedníčky DHZ Ing. Žofie
Pűšpőkyovej. Poctivý prístup
pri príprave a určite aj potreb−
né športové šťastie priniesol o−
vocie v podobe 1. miesta. Ďalšie
miesto obsadili snaživí
Chrastinčania, ktorých prišiel
povzbudiť starosta Jozef Varga.
Na treťom mieste skončili chla−
pi z DHZ Príbelce na ďalších
Hrušov,  Čelovce,  Želovce a
Závada. V kategórii žien si naj−
lepšie viedli Čelovčanky, za ni−
mi DHZ Želovce. Dorastenecké
víťazstvá si odviezli zástupco−
via DHZ Hrušov. Víťazom boli
na záverečnom nástupe odo−
vzdané poháre venované sta−
rostom obce Závada.
Mimoriadny "Pohár starostu
obce Závada"  za najlepší súčet
4 časov oboch disciplín získal
DHZ Modrý Kameň. Ostatní ú−
častníci vrátane nových držite−
ľov výkonnostnej triedy obdr−
žali vecné ceny a diplomy. Za
všetkých zahraničných hostí
bol ocenený DHZ Endrefalva
medailou Za spoluprácu. Na zá−
ver sa zástupcovia OV DPO  po−
ďakovali spoluorganizátorom,
rozhodcom  a podporovateľom −
sponzorom. Samozrejme sú to i
obecné samosprávy zúčastne−
ných družstiev, ktoré ich čin−
nosť podporujú po celý rok, ale
i mnoho obetavých ľudí nápo−
mocných pri tejto záslužnej čin−
nosti. V porovnaní s ostatnými
regiónmi sme v hasičskom
športe, čo sa týka počtu značne
v úzadí, záleží len na každom z

nás, či sa dá táto situácia  zme−
niť k lepšiemu. V tomto prípade
nejde len o šport, ale i istotu a
chránenie životov a majetku
spoluobčanov. Tí, ktorí to nebe−
rú na ľahkú váhu, si určite za−
slúžia poďakovanie. Tohto roč−
nú súťaž môžeme hodnotiť
kladne, pretože okrem pekných
výkonov to boli i neformálne
stretnutia, výmena skúseností,
prehliadka hasičskej techniky
a bezprostredné spojenie s ve−
rejnosťou, ktorá má o túto pros−
pešnú činnosť záujem. Hasiči
všetkých radi privítajú i na ďal−
ších podujatiach  v Príbelciach,
Čelovciach, Hrušove, Peťove a
na iných miestach v okrese i
mimo neho.

TEXT : OV DPO V. Krtíš
FOTO : LADISLAV NAGY

Podľa celkového počtu nastúpených účastníkov súťaže je zrejmé, že dobrovoľné hasičstvo sa
teší v našom okrese veľkej popularite

(Dokončenie zo str. 4)

Dorastenky z Hrušova v plnom nasadení počas hasičského útoku
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Týždeň detskej radosti  v materskej škole Čelovce 
Prvý jún je veľkým sviatkom všetkých detí. V našej materskej škole jeho oslave predchádza tzv. Týždeň detskej radosti, ktorý začína po−
sledným pondelkom pred prvým júnovým dňom a vrcholí prvý júnový deň. Jeho poslaním je každý deň deťom nejako ozvláštniť, darovať
im veľa zážitkov vyvolávajúcich pozitívne pocity, emócie, úsmev na tvári. Sila takýchto zážitkov prekoná čas, akékoľvek rozdiely, nedo−
statok a nadlho sa stane hrejivým svetielkom v detských očkách a príjemnou spomienkou v ich srdiečkach.             (Pokračovanie na str.7)

1. 2.

5.

4.

3.

6.

7.
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Nuž, nápad to bol super, pretože
všetky deti milujú malého ne−
zbedného škriatka. Ten je za to
veľmi vďačný a svoju prácu pre−
to robí najlepšie ako vie. Kvôli
tomu býva aj poriadne hladný.
V kráľovstve sa preto báli, že ho
nebudú môcť dostatočne pohos−
tiť a detičky sklamú. Našťastie
sa to dozvedela dobrá víla, kto−
rá nelenila a o pohostenie
škriatka sa postarala. Deti
z celého kráľovstva sa
nevedeli dočkať toho
veľkého dňa, kedy za
nimi príde slávny
škriatok. Neváhali a
túto radostnú novinu
povedali aj svojim ka−
marátom v okolí.
Keďže, aj tam je škria−
tok Fíha známy, chceli
ho ísť pozrieť do "kráľov−
stva želovského". Rodičia
sa však pýtali, či budú za toto
vystúpenie platiť dukáty. V Že−
lovciach sa rozhodli, že brány
kráľovstva budú naširoko otvo−
rené pre všetky deti zo širokého
okolia. 
Čo sa však v kráľovstve nepo−

darilo vybaviť bolo počasie.
Nikto si našťastie z toho hlavu
nelámal. Dobrých ľudí, a hlav−
ne detí sa všade veľa zmestí.
Preto sa do útrob hradieb že−
lovského kráľovstva zmestilo
vééľmi veľa rodičov s ich rato−
lesťami. Nuž a pre všetky ne−
dočkavé očká, ktoré zvedavo
upierali pohľad na javisko sa
šou mohla začať. Ako náhle
naň vybehol pestrofarebný,
vždy usmiaty a veselý škriatok
FÍHA, všetky deťúrence razom
povyskakovali zo svojich stoli−

čiek. Hradby kráľovstva sa len
tak otriasali od radostného
spevu a detského smiechu.
Akoby niekto zamával čarov−
ným prútikom, tak rýchlo u−
behla hodina skvelého vystú−
penia. Detičky spievali, cvičili
a

tancovali až do samého konca
vystúpenia škriatka FÍHA.
Malý škriatok ostal veľmi milo
prekvapený, pretože sa v krá−
ľovstve cítil príjemne a hlavne
ho potešili šikovné a veselé de−
ti. Lúčilo sa mu veru ťažko. 

Ale odísť musel, aby urobil ra−
dosť detičkám v inom kráľov−
stve. 

Zábava za hradbami kráľov−
stva tým nekončila. Pri vstupe
do hlavnej sály šikovné zum−
báčky tancovali s deťmi zumbu
a hravo sa popasovali so stiest−

nenými priestormi. O to väčšia
zábava tam prevládala. Všetci,
ktorí sa zapojili do súťaže boli
odmenení cenami od želovské−
ho kráľovstva (Obecný úrad Že−
lovce − hlavný organizátor
MDD) za podpory miestnych fi−
riem: ABG Želovce, s.r.o. − hlav−
ný sponzor dňa detí, ktorý sa

spolu s dobrou vílou postarali
o takmer celé vyplatenie

škriatka v našom kráľov−
stve; Bioplynová stanica
Želovce; Agropodnik
Želovce; VermiVital;
Predajňa Baumix a
Kultúrny spolok
Victória. Tí, ktorým
sa nechcelo tancovať,
sa mohli vyšantiť pri

nafukovacích hra−
doch, alebo si dať na−

maľovať niečo pekné na
tvár. Pre väčšie slečny bo−

lo prichystané prekvapenie −
líčenie zadarmo, o ktoré sa po−
starala Marcelka Krnáčová so
svojím tímom Oriflame. Aký by
to bol deň detí bez sladkostí, že?
Preto sa na oslavách v želov−
skom kráľovstve potešil každý
jeden mlsný jazýček dobrotám,
ktoré si menšie aj väčšie detičky
mohli vychutnať do sýtosti vďa−
ka všetkým sponzorom. 
V mene "želovského kráľovstva"
− Obecného úradu  −  ešte raz ďa−
kujeme všetkým dobrým ľu−
dom, ktorí sa postarali o tento
neopakovateľný zážitok pre na−
šich najmenších. Veríme, že brá−
ny nášho kráľovstva budú opäť
vítať toľko usmiatych detí ako
tento rok. 

− MARIKA JADROŇOVÁ −   

Škriatok  FÍHA roztancoval najmenších v Želovciach
Nepoznáte škriatka FÍHA? V Želovciach už áno. Viete ako ho spoznali? Táto krátka legenda vám príbeh
vyrozpráva... Ponorme sa na chvíľu do sveta fantázie, lebo o tom ten slávnostný deň bol! Jedného dňa nás
na úrade nášho "kráľovstva" v Želovciach navštívila dobrá víla a navrhla zaujímavú spoluprácu. Navrhla,
aby sme pozvali na MDD pesničkovo−divadelnú šou  Fíha −Tralala pre najmenších z kráľovstva a ona sa
postará o ostatné. 

Škriatok Fíha rozosmieval
aj Karinku Bečkeiovú

z Veľkého Krtíša

Atraktívne vystúpenie i program zaplnili 
celú sálu kultúrneho domu 

(Dokončenie zo str. 6)
Prvý deň radostného týždňa si

deti vyskúšali maľovanie na as−
falt. Na každom obrázku v rôz−
nych podobách sa usmievalo as−
poň jedno slniečko − symbol našej
MŠ s názvom  "Zvedavé slniečka".
Veľkú radosť deti prejavili aj pri
rozbaľovaní nových hračiek.
Tento úvodný deň osladil deťom
aj predaj cukrovej vaty. Utorok
priniesol deťom i rodičom nové
skúsenosti a zážitky z kúpania v
Holiday parku v Kováčovej. Bolo
zábavné vnímať a podieľať sa na
nadšení a radosti malých aj veľ−
kých pri spúšťaní sa zo 60 metro−
vého tobogánu. 

V stredu, cestou rozprávkovým
lesom sa deti stretali s bytosťami,
ktoré poznajú z čítania rozprá−
vok v MŠ. Ozajstná koza (foto č.5)
z rozprávky Koza rohatá a jež, si
vyslúžila za svoje účinkovanie
suchý chlieb, ktorý je deti nebo−
jácne podávali. Poriadny strach
nahnal všetkým vlk z rozprávky
o Červenej čiapočke (foto č.3).
Sladkým perníkmi vábila ježiba−
ba z rozprávky o Medovníkovom
domčeku, ktorá sa rozhodla, že
ak budú deti dobré a poslušné, aj
ona bude dobrá babka − ježibab−
ka (foto č. 1). Nakoniec sa všetci
skamarátili a deti sa jej prestali
báť (foto č. 2). Cestou plnili rôzne
úlohy, hľadali a hádali obrázky
rozprávkových postáv. Na konci
cesty dobrá víla rozdala deťom
občerstvenie a pochvalné listy za
to, že deti boli odvážne, múdre a
že bez problémov zvládli celú
cestu rozprávkovým lesom. 
Vo štvrtok si deti prezreli expo−

zície hradu Modrý Kameň, zú−
častnili sa hradných hier, kde si
vyskúšali rytierske brnenie, bo−
jovali s trojhlavým drakom, strie−
ľali z luku, plnili úlohy na oslobo−
denie hradu a jeho pána od
Turkov, nakoniec boli hradným
grófom pasované za rytierov za
odvahu, šikovnosť a múdrosť,
ktorú preukázali (foto č.6). 
Piatok sa niesol v znamení ná−

vštevy Oldo ranču v Plášťovciach
(foto č.7). Jazda na koníčkoch bo−
la silným zážitkom pre všetkých.
Ani dážď nezmyl z detských tvá−
ri radostný úsmev. Týždeň det−
skej radosti vyvrcholil  v nedeľu
1. júna návštevou detí s rodičmi v
ZOO v Bojniciach, ktorá bola pre
deti zaujímavá nielen zvieracou
ríšou, ale aj atrakciami, ktoré bo−
li súčasťou areálu. 

Z celého srdca ďakujeme všet−
kým, ktorí sa zúčastnili na prí−
prave i samotnom priebehu po−
dujatí týždňa určenom detskej
radosti. O to viac nás teší, že naše
úsilie bolo ocenené nefalšovanou
radosťou detí, silnými zážitkami
a nezabudnuteľnými spomienka−
mi. 
Ján Petroch, starosta Čelo−

viec s Mgr. Jankou Klimovou
alias Babkou – ježibabkou (fo−
to č.4), môžu byť spolu aj s
ďalšími organizátormi spo−
kojní, že deťom pripravili ne−
zabudnuteľný týždeň radosti.

− Mgr. JANA MÁCELOVÁ, 
riaditeľka MŠ v Čelovciach − 
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Prví zajatci v koncentračných
táboroch boli Poliaci. Tí aj posta−
vili všetky stavby, ktoré v os−
vienčimskej časti možno vidieť
dodnes. V jednej takej budove
mohla byť natlačená tisícka ľudí,
čo je nereálne si vôbec predsta−
viť. Pôvodne jednopodlažné bu−
dovy získali po pár mesiacoch
ďalšie poschodia. Obohnané dvo−
ma radmi ostatných drôtov na−
pojených na elektrický prúd a s
hrubým múrom tvorili doslova
plnohodnotné väzenie. 

Prebiehalo tu neustále zabíja−
nie, buď ťažkou prácou, alebo z
roztopaše dôstojníkov SS. Život
zajatca v tábore nemal žiadnu
cenu. S ľuďmi, čo peklo prežili sa
naša sprievodkyňa dokonca nie−
koľko krát stretla a hovorila aj o
spoznaní samotných obetí na vy−
stavených fotografiách. V os−
vienčimskom tábore máte mož−
nosť vidieť budovu doktora
Mengeleho, dejisko šialených po−
kusoch na ľuďoch, ktorá ešte v
dobových nápisoch nesie ozna−
čenie zdravotníckeho zariade−
nia. Ďalej je to popravisko, stena
na samostatnom dvore, kde na−
šlo smrť zastrelením množstvo
väzňov. Chodba plná fotografií
židovských väzňov je taktiež zá−
žitkom. Visia na nej stovky foto−
grafií ľudí v rovnošatách a vyho−
lenými hlavami s menom, dátu−
mom narodenia aj dátumom ú−

mrtia. Z počiatku dôsledná evi−
dencia bola pre mohutný nárast
počtu väzňov nahradená tetova−
ním na ruky, u malých detí pre
malú plochu pre tetovanie na
obe nohy. Ďalších väzňov preto
na fotografiách nájsť len spora−
dicky. Všetko bolo úhľadné, u−
pravené a nič nechýbalo. V prí−
pade akejkoľvek vážnej kontroly
tu boli tabule o prítomnosti elek−
trického prúdu v ostatných drô−
toch, nemocnica pre chorých,
kuchyňa, v ktorých je o každého
postarané. Každý väzeň mohol
písať domov listy, ako inak s pri−
kázaným textom. Všetko vyzera−
lo takmer čisto a dobre len navo−
nok.

Otrasným zážitkom je však aj
spaľovňa mŕtvol, ktorá bola vy−
stavaná vo vojenskom betóno−
vom bunkri zámerne. 
Pristavaný komín nevyzeral ako
súčasť spaľovne a tak ho bolo
možné kedykoľvek zbúrať v prí−
pade potreby a okrem pecí by
nezostal o spaľovaní ľudí takmer
žiaden dôkaz. Emotívny je po−
hľad na presklené vitríny s veľ−
kým množstvom vlasov. Tie
Nemci plánovali ďalej využiť o
čom svedčí fakt, že sa podarilo
nájsť len niekoľko desiatok vriec
s vlasmi pripravenými na odvoz
a spracovanie. Stovky, až tisícky
predošlých sa dostali na trh v po−
dobe textílií a rôznych výrobkov.

Všetky, ktoré zostali dodnes v tá−
bore neodvezené už vekom
zbledli, chráni ich aj špeciálne
sklo na oknách, brániace pria−
memu slnku ďalej meniť farbu
týchto vlasov. Rovnako tak je
možné vidieť hŕbu osobných
predmetov, nádob, ale asi naj−
viac zasiahnu kufre ľudí. Tí si na
príkaz podpísať si ich dali na ne
často okrem mena aj dátum na−
rodenia a bydlisko, vo viere, že
sa k nim ich osobné veci ešte vrá−
tia. Kufre s menami tvoria jednu
z výstav osobných vecí deporto−
vaných ľudí, obsahujú rôzne me−
ná. K nim sa viažu aj príbehy ľu−
dí, dokonca aj takých, ktorí pre−
žili a prišli sa to tábora pozrieť,
keď dokonca svoj kufor medzi
mnohými aj cez vitrínu našli.
Príbehy ľudí, ktorí poznali maji−
teľov kufrov, alebo príbehy po−
tomkov tých, ktorí svoje meno
na kufor napísali a nikdy sa už z
tábora nevrátili.
Časť v Brezinke je omnoho roz−

ľahlejšia. Ponúka pohľad na sláv−
nu budovu s priechodom pre lo−
komotívu aj s vozňami, ktorú tak
poznáme z mnohých fotografií a
filmov. Vedie do vnútra tábora
na výhybkami rozvetvenú ko−
nečnú stanicu, pre mohutnú väč−
šinu transportovaných definitív−
nu. Tu prebiehali najväčšie
transporty, vypúšťanie väzňov,
zbavenie posledného majetku. Aj

tu prebiehalo to isté, ako v
Osvienčime. Nahých len so šata−
mi a jednou miskou väzňov se−
parovali, využívali na rôznu prá−
cu v okolí, šikovnejší sa dostali k
možnosti prežiť o niečo dlhšie,
slúžili v domácnostiach dôstoj−
níckych rodín, ako pisári, stavi−
telia. Toto miesto pozná aj príbe−
hy Slovákov, ktorým sa podarilo
uniknúť, dokonca v oblekoch ne−
meckých dôstojníkov. Je mies−
tom príbehov množstva ľudí, mi−
liónov osudov, plaču, bezradnos−
ti a krvi. 

Kým jedna časť je uzatvorená
pre zlú statiku budov, druhá s
drevenými budovami ponúka o−
nen známy pohľad na drevené
postele naukladané vedľa seba,
ale aj toaletu. Nie príliš dobré
riešenie nikoho z dôstojníkov ne−
zaujímalo. 800 väzňov v jednej
budove malo piecku, ktorá by e−
ventuálne mohla vykúriť celú
miestnosť. Smutné na tom však
bolo, že drevená stavba mala
množstvo dier, žiadnu izoláciu a
v konečnom dôsledku ani kúriť
nebolo vždy čím a tak aj riešenie
posteli pri sebe a spanie vedľa se−
ba bolo ako takou jedinou mož−
nosťou tepla. Predstava o spôso−
be života väzňov v týchto dvoch
táborov a ešte niekoľkých ďal−
ších menších na okolí je v súčas−
nosti už nedokonalá. Krutosť a
nezmyselnosť zabíjania založená
na sympatiách a podivných
hrách existovala presne tak, ako
to zobrazovali aj niektoré známe
príbehy a filmy. 

Verím, že si ešte dlho všetci u−
chováme zážitky, dojmy a po−
znatky z exkurzie, pretože po−
hľad našich študentov na utrpe−
nie človeka s človekom, násilie v
akejkoľvek forme a podobe im
bude výstrahou v budúcnosti.
Dúfam, že práve oni budú tí, kto−
rí odmietnu násilie a postavia sa
na stranu humanity. Som však
presvedčený, že táto exkurzia
mala obrovský význam, pretože
bola ukážkou neľudského zaob−
chádzania s ľuďmi, čo nás pri−
viedlo k tomu, aby sme sa vyva−
rovali akýchkoľvek prejavom
násilia,  vedeli a odvážili sa po−
staviť proti násiliu aj vo svojom
okolí.

− PaedDr. PAVEL ANTOLOV − 

Veľkokrtíšski stredoškoláci na miestach, na ktoré sa nesmie zabudnúť, lebo...  

Poľská dedinka Osvienčim sa počas II. svetovej vojny dočkala nechcenej slávy pre svoju polohu. V stre−
de všetkých trás pre záujem vyhladiť iné rasy, ako je čistá árijská, bol práve Osvienčim. Kým mnohí si
ho predstavia ako jeden veľký tábor s drevenými budovami a spaľovňou, išlo o niekoľko väčších tábo−
rov s rôznymi názvami. Pôvodne šlo o dedinku, ktorú zrovnali so zemou a materiál použili na stavbu
barakov pre hlavný tábor v Osvienčime. V susednej obci Brezinka, po nemecky Birkenau, zas bola dru−
há a rozľahlejšia časť tábora. Práve tu našli milióny ľudí svoj koniec len pre svoj pôvod, rasu, alebo se−
xuálnu orientáciu. Miesto, ktoré fascinovalo svojou krutosťou ale aj silou príbehov, ktoré sa v ňom o−
dohrali, láka ročne milióny turistov z celého sveta. Od Slovenska nie je Osvienčim ďaleko a preto mno−
hé školské výlety mieria v rámci vyučovania a exkurzii na toto miesto. Najlepšie pochopiť holokaust to−
tiž nemožno okrem vlastnej skúsenosti z nejakého rozprávania. Vidieť to na vlastné oči dá veľa. O tom
sa presvedčili aj študenti Gymnázia A.H.Škultétyho Veľký Krtíš a Strednej odbornej školy Veľký Krtíš,
ktorí v minulých dňoch navštívili tento koncentračný tábor.

PÁCHALI SA TU NAJVÄČŠIE A NAJMASOVEJŠIE
ZVERSTVÁ PROTI ĽUDSKOSTI 

Gymnazisti a študenti SOŠ pred bránou koncentračného tábora v Osvienčime s naslávne známym nápisom „Práca oslobodzuje“

SVET VAŠIMI OČAMI



9 / 30.  jún 2014

− Tak ako sa hovorí: "Človek
mieni a pán Boh mení", tak to
presne platilo aj u nás.
Plánovanie letnej sezóny začína−
me každý rok už začiatkom feb−
ruára. Vtedy mimo vytýčených
cieľov (opravy rekonštrukcie a
zlepšovania bazénov a ich oko−
lia) si tiež určíme aj predbežný
termín otvorenia. Ten sme si na−
plánovali na 17. 5. 2014 a robili
sme všetko preto, aby sme boli do−
statočne pripravení na začiatok
letnej turistickej sezóny 2014. No
ako čitatelia možno zaznamena−
li aj v reportáži Lenky Stankovej
z televízie Markíza zo dňa 17. 5.,
v tento deň sme vonkajšie bazény
neotvorili kvôli nevhodnému
počasiu. Veď aj Lenka pou−
žila v reportáži veľmi vý−
stižný text, keď povedala:
"Kúpalisko v Dolnej
Strehovej plánovali otvo−
riť dnes, no návštevníci by
sa namiesto bazénov mohli
kúpať v kvapkách dažďa." 
Presne také počasie sme mali

v tento a deň a tak sme 15. 5. roz−
hodli upraviť termín otvorenia a
prispôsobiť sa predpovedi poča−
sia. Oficiálne otvorenie bolo po−
sunuté na 23. 5. 2014, kedy sme
KUPKO Aquatermal spustili do
trochu "okresanej" prevádzky. 
Začalo fungovať päť zo šiestich

vonkajších bazénov a prevádzko−
vá doba bola upravená, a to od
10,00 do 18,00 hod. denne. Keďže
bola skrátená otváracia doba a
viacúčelový bazén nebol v pre−
vádzke, znížili sme aj vstupné. 

Od otvorenia kúpaliska KUP−
KO nebola návštevnosť veľmi vy−
soká a v podobnom štýle sme pre−
žili aj Deň detí  1. 6. 2014, kedy
sme mali na KUPKU bohatý
program. Originál "letné poča−
sie" začalo až 6. 6. 2014 a v nede−
ľu 8. 6. navštívilo KUPKO

Aquatermal 1395 návštevníkov.
Veríme, že to bude postupne viac,
najlepšie až po kapacitu kúpa−
liska: 
Spomínaná upravená prevádz−

ka fungovala až do 12. 6. a od 13.
6. je KUPKO otvorené denne od
09,00 do 20,30 hod. a to s kom−
pletnou prevádzkou všetkých bazé−
nov.  Môžeme teda povedať, že od
13.6. sme prešli do bežného letné−
ho režimu a Kupko je otvorené
štandardne v štandardných ot−
váracích hodinách a so
štandard−
n ý m

a to mi−
nu loročným
cenníkom. Čo sa  týka zábavy pre
deti, opäť pokračujeme v spolu−
práci s so skvelými novými ani−
mátormi, ktorí sa budú starať o
úsmev na perách všetkých detí.
Samozrejme, pripravujeme aj ví−
kendové akcie, ktoré budú zame−
rané od najmenších až po naj−
starších návštevníkov. O zaují−
mavých akciách vás budeme ra−
di včas informovať aj prostred−
níctvom vášho POKROKU. 

l Svoju stálu klientelu má hotelové
wellness Hotela Aquatermal a jeho
saunový i vodný svet − bude mať
upravené otváracie hodiny? 

− Ako hovoríte, naše wellness

centrum má vybudovanú silnú
klientelu stálych hostí, na čo sme
my veľmi hrdí a sme radi, že sa
ľudia z nášho regiónu naučili
wellnessovať a relaxovať. Denne
navštívi wellness centrum veľké
množstvo ľudí, ak by sme však
mali určiť percentuálne, koľko z
týchto hostí je našich stálych,
kľudne môžeme použiť hodnotu
50%. Otváracia doba wellness
centra (saunového sveta) ostáva
aj počas leta nezmenená a sau−

nový svet je otvorený 

denne od 10.00 do 22.00 hodiny. 

lMáte pre svojich návštevníkov
pripravené nejaké novinky, čím
by ste ich prekvapili a potešili? 
− Novinkou KUPKA Aquatermal

je v prvom rade nová téma leta,
ktorá znie: "Ste na správnej ceste
za zábavou," − týmto sloganom sa
chceme riadiť celú sezónu; veď

zábava na našom KUPKU pred−
sa nemôže chýbať. Novinkou v a−
reáli je vylepšené beach volejba−
lové ihrisko s tým najjemnejším
pieskom a novinkou je aj nové
petanqové ihrisko s dvomi drá−
hami, ktoré je pripravené pre
športuchtivých návštevníkov. V
areáli sme otvorili aj nový stánok
s fresh čerstvými šťavami, a tiež
obľúbenú detskú zmrzlinu ICE N
GO.

lV okrese určite nenájdeme člo−
veka, ktorý by nepoznal KUPKO
v Dolnej Strehovej. dobrý chýr o
ňom už dávno prekročil hranice
okresu i Slovenska. Návštevníci
si v súčasnosti môžu vyberať z lá−
kavej ponuky rôznych sloven−
ských aquaparkov a kúpalísk −
konkurencia je naozaj veľká a
máte neľahkú úlohu byť príťažli−
vejším oproti iným. V čom ste te−
da iní a jedineční?   

− Tak na túto otázku je len veľ−
mi ťažké odpoveď tak, aby to
nevyznelo ako samochvála.
Avšak ak to mám hodno−
tiť, bolo by to tak, že na
Slovensku je veľa podob−
ných zariadení ako je

KUPKO Aquatermal. My
sme si už v úplných začiat−

koch dali slogan "Objavte per−
lu južného Slovenska" a týmto sa
riadime dodnes. Sme PERLA a
perla južného Slovenska je pred−
sa len a len jedna... : A keby ste sa
ma opýtali, čo robí naše zariade−
nie to, že je výnimočnou perlou?
Poviem, že je to práve náš skvelý
personál, ktorý je pripravení u−
robiť všetko pre spokojnosť na−
šich hostí a dáva stenám zaria−
denia a plochám areálu toho
pravého DUCHA, ktorý to tu celé
robí jedinečným. 

Tento rok sa termín začiatku vonkajšej prevádzky termálneho kúpaliska KUPKOTento rok sa termín začiatku vonkajšej prevádzky termálneho kúpaliska KUPKO
Aquatermal v Dolnej Strehovej oproti pôvodnému termínu posunul o týždeň. Spôsobil to reAquatermal v Dolnej Strehovej oproti pôvodnému termínu posunul o týždeň. Spôsobil to re−−
latívne chladnejší koniec mája, ktorý nedoprial milovníkom kúpalísk, aby si napĺňali svojelatívne chladnejší koniec mája, ktorý nedoprial milovníkom kúpalísk, aby si napĺňali svoje
predstavy o relaxe v našom okrese jedinej a široko − ďaleko známej dovolenkovej destinácii.predstavy o relaxe v našom okrese jedinej a široko − ďaleko známej dovolenkovej destinácii.
Prvých pár týždňov práve začatej letnej sezóny zhodnotil manažér Hotela Aquatermal vPrvých pár týždňov práve začatej letnej sezóny zhodnotil manažér Hotela Aquatermal v
Dolnej Strehovej Ing. Ľuboslav Dobrocký: Dolnej Strehovej Ing. Ľuboslav Dobrocký: 

Kupko AQUATERMAL − perla nášho
okresu už v plnej prevádzke

Nám nezostáva nič iné, len dať za pravdu Ing. Ľuboslavovi
Dobrockému, manažérovi zariadenia KUPKO Aquatermal v Dolnej
Strehovej. Milý personál ochotný vždy poradiť aj pomôcť, ako aj prí−
jemné prostredie láka ku relaxu nielen v lete a dáva možnosť sa zre−
laxovať a oddýchnuť si po celý rok. Predsa však oddych na slnieč−
ku pod vysokou modrou oblohou v čistučkých bazénoch a krásnom
prostredí je to, čo robí leto letom. Nuž, milí čitatelia, ktorí túžite po
oddychu, dovidenia na kúpalisku  v Dolnej Strehovej.            − red −  

Ing. Ľuboslav Dobrocký, 
manažér hotela 
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Miestna samospráva a Obecný úrad v Dolinke, Vás srdečne pozýva 

12. júla 2014 na XV. Medový festival
spojený s odbornými prednáškami, prehliadkou včelárskych a medových produktov 

a korunovaním Medovej kráľovnej
PROGRAM: 9:00 hod.  Svätá omša na počesť sv. Ambróza, 10:00 hod. Otvorenie festivalu
− položenie vencov, 10:45 hod. Odborné prednášky, predaj medu a medových 

výrobkov, 15:00 hod. Korunovanie Medovej kráľovnej, 18:00 hod. Vystúpenie: 
Dred a Doris, 19:00 hod. Tombola, 22:00 hod. Vystúpenie: Marót Viki a skupiny

Nova, 23:00 hod.  Medový ples

Medová kráľovná 
z roku 2013 

− TERÉZIA TÓTHOVÁ
z Opatovskej Novej Vsi

Pre škôlkarov na tomto významnom dni
samozrejme nechýbala riaditeľka škôlky
Iveta Galčíková a na svojich malých šikov−
ných občiankov sa prišla pozrieť aj sta−
rostka obce Bc. Marta Kálovcová.
Sklabinské detičky potom ako "ošetrili" pa−
cientov, predviedli rodičom pekný kultúr−
ny program a spoločne si zatancovali na−
cvičený tanček, ktorý mal veľký úspech aj
na otvorení detského ihriska v ich mater−
skej škole. 

Text: − LUCIA BARTÓKOVÁ; 
foto: MIROSLAV KEŤKO a− rh−

PODEĽTE SA 
S DOVOLENKOVÝMI ZÁŽITKAMI  

Svet sa zmenšuje, hovoríme si stále, keď sa k nám do redakcie prí−
dete potešiť alebo pochváliť fotografiami a zážitkami z krásnych,
známych ale aj nevšedných miest našej zemegule. Dnes, keď sa mô−
žeme podľa svojej chuti (ale samozrejme aj hrúbky peňaženky) po−
hybovať po celom svete, nie je ničím nezvyčajným cesta aj na naj−
odľahlejšie či exotické miesta. Dovolenkové a prázdninové obdobie
je  už tu, preto myslite na to, či by ste sa po návrate z ciest nechce−
li podeliť s čitateľmi Pokroku so svojimi dovolenkovými zážitkami.
Každý jeden cestopis odmeníme peknou knihou.  

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU 
DOVOLENKOVÚ FOTOGRAFIU 

Redakcia POKROK vyhlasuje súťaž o najkrajšiu dovolenkovú fo−
tografiu. Čo najkvalitnejšiu dovolenkovú fotografiu a s čo najväč−
ším rozlíšením aj s popisom, kde a s kým ste dovolenku absolvova−
li, prípadne aj s nejakým pekným zážitkom pošlite na e−mailové ad−
resy: noviny. pokrok@stonline.sk alebo hornacekova.pokrok@ston−
line.sk alebo pošlite klasickou poštou na adresu redakcie. Krásne
leto priatelia a plno nezabudnuteľných, ale len príjemných zážit−
kov z dovoleniek vám želá REDAKCIA POKROK 

Ahojte, volám sa
NINKA

ŠTEFANSKÁ. 
Narodila som sa vo
zvolenskej nemocnici
20. 2. 2014  o 4.55 hod.
Som prvorodené sl−
niečko mojich rodi−
čov, pretože sa rada
usmievam. Veľkú ra−
dosť však robím aj
starým rodičom a
krstným rodičom.
Rada zaspávam v ná−
ručí svojich rodičov,
keď ma hladkajú po
mojich blond vlás−
koch. 

Teším sa, že mi po−
šlete svoj hlas vo for−
me kupónu!

DETSKÁ TVÁR POKROKU

KUPÓN
DETSKÁ TVÁR POKROKU 2014

19. NINKA ŠTEFANSKÁ
(KATEGÓRIA 0−3 ROKY)

Sklabinskí škôlkari dostali za svoje vedomosti v projekte Evička a deti diplomy... 

...Jaroslava Ubrankovičová, predsedníčka MS SČK V. Krtíiš
zase dostala o.i. aj za prácu s deťmi na tomto projekte

vysoké vyznamenanie SČK 

Evička a sklabinské deti
Projekt Slovenského Červeného kríža Evička a deti (EDI), ktorého

úlohou je pripraviť deti predškolského veku v materských školách
v oblasti zdravotnej výchovy sa realizuje aj vďaka Miestnemu spol−
ku Slovenského Červeného kríža a jej predsedníčke Jaroslave
Ubrankovičovej aj v niekoľkých MŠ v našom okrese. V MŠ v
Sklabinej mali deti 5. júna výnimočný deň, keď tento ročný projekt
ukončili a na dôkaz toho, že už vedia, že zraneným ľuďom pomáha−
jú okrem lekárov aj dobrovoľní členovia SČK a tiež to, že rýchla a
odborná pomoc pri zraneniach, úrazoch alebo nehodách môže za−
chrániť život, dostali krásne diplomy. Odovzdala im ich J.
Ubrankovičová, ktorá už niekoľko rokov tento projekt v okrese or−
ganizuje.
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Deň detí 
bez náznaku nudy

Začiatok júna neodmysliteľne
patrí našim deťom, veď
Medzinárodný deň detí je ich
najobľúbenejším sviatkom.

Aj žiaci Základnej školy s ma−
terskou školou v Čebovciach 30.
mája 2014 oslávili svoj deň pro−
stredníctvom celodennej akcie −
Deň detí. Napriek nevľúdnemu
počasiu sa v priestoroch školy
ozýval detský smiech a zábava.
Učitelia pod vedením riaditeľky
Perly Jaskó Deákovej v spolu−
práci s rodičovským združením
pripravili pre žiakov pestrý
športovo − zábavný program.
Hneď zrána to boli tvorivé diel−
ne ako maľovanie na sklo, ta−
nier, sadru, modelovanie, výro−
ba náramkov priateľstva, výro−
ba náramkov z perličiek, výro−
ba srdiečok. Tu si deti mohli vy−
skúšať svoju zručnosť a tvori−
vosť. Na chodbách školy boli

pripravené športové stanovištia
− vedenie lopty pomedzi kužele,
preťahovanie lanom, skákanie
so zviazanými nohami, hod lop−
tičkou na cieľ, beh cez prekáž−
ky, skákanie vo vreci. Počas
športového zápolenia im vyhrá−
vala hudobná skupina Souls
Without Limits, ktorej čle−
novia sú bývalí a terajší
žiaci našej školy.
Súčasne sa vo veľkej
telocvični odohrávali
futbalové zápasy
mladších a starších
chlapcov. Azda najväč−

šou atrakciou bol nafukovací
hrad v malej telocvični, ale veľ−
ký záujem deti prejavili aj o ma−
ľovanie na tvár.  Po dopoludňaj−
šom šantení ich v jedálni čakali
pani kuchárky s výdatným obe−

dom. Zavŕšením
Dňa detí

bola vo veľkej telocvični pripra−
vená pestrá tombola a sladké
maškrty, ktoré deťom zabezpe−
čili starosta obce Ladislav
Martin a združenie rodičov, za
čo im srdečne ďakujeme.
Aj napriek upršanému počasiu

sa tento deň bezpochyby vyda−
ril. Deti odchádzali domov nad−
mieru spokojné, a spokojní boli
učitelia, rodičia a všetci, ktorí
tento deň, plný zábavy a špor−
tu,pripravili.

Deti v Čebovciach si užili svoj deň, rodičia sa zabavili  
na majálese a všetkých potešili „zlaté“ futbalistky

ZO ŽIVOTA  ZŠ S MŠ ČEBOVCE

Majáles na výbornú
Poslednú májovú sobotu sa je−
dáleň Základnej školy s mater−
skou školou v Čebovciach za−
odela do slávnostného šatu, veď
bola miestom konania tohtoroč−
ného majálesu, ktorý zorganizo−
vali učitelia v spolupráci s člen−
mi rady rodičov.
Ako prví pozdravili prítomných
hostí žiaci miestnej školy krát−
kym kultúrnym programom.  Po
ňom nasledovali príhovor a prí−
pitok riaditeľky školy Ing. Perly
Jaskó Deákovej. A zábava sa
mohla začať. Po celý večer sa o
hudbu a dobrú náladu starala
hudobná skupina Szőlősi  zo
Šiah. Na stoloch nechýbalo bo−
haté občerstvenie, výbornú ve−
čeru pripravili pani kuchárky
zo školskej jedálne. Ani tohto ro−
ku sa ples nezaobišiel bez pes−
trej a bohatej tomboly. Výťažok z
nej bude použitý na zveľadenie
interiéru školy.
Atmosféra plesu bola vynikajú−

ca, všetci sa výborne zabávali,
tancovalo sa až do skorého rána.
Tohtoročný ples bol mimoriad−
ne úspešný aj vďaka skvelej or−
ganizácii, za ktorú ďakujeme
riaditeľke a učiteľskému zboru,
starostovi obce Ladislavovi
Martinovi za jeho účasť, spon−
zorstvo a za pomoc pri organizá−
cii plesu, taktiež ďakujeme rodi−
čom aj žiakom, sponzorom, hos−
ťom a všetkým tým, ktorí sa spo−
lupodieľali na organizácii a rea−
lizácii majálesu.      

"Zlaté" futbalistky  na krajskom kole

Stranu pripravila: − Mgr. DANA BOBÁLOVÁ −

Dievčatá − futbalistky z našej
školy obhájili 1. miesto z mi−
nulého roku na krajskom ko−
le, ktoré sa konalo 22. 5. v
Rimavskej Sobote. Ukázali
skvelú formu a tá ich doviedla
k zaslúženému víťazstvu.
Výhrou si zabezpečili postup
na celoslovenské kolo 19. − 20.
6. 2014 v Trnave (hralo sa po
uzávierke). Srdečne im gratu−
lujeme a prajeme veľa šťastia
vo veľkom finále!

Hráčky, ktoré postúpili na
krajské kolo: Viktória

Balgová, Edina Borbášová,
Bianka Drdanková, Vanda

Galbáčová, Kristína
Káplárová, Zuzana Kovšová,

Kinga Láslová, Monika
Miskeiová, Klaudia
Nászaliová, Erika
Pomotiová a tréner

Mgr. Erik Lekýr. 

Dňu detí v Čebovciach počasie neprialo, napriek tomu 
mali o skvelú zábavu postarané v priestoroch školy
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Koštovka si získava stále väčšiu
popularitu medzi obyvateľmi
nášho regiónu i širokého okolia.
Aj v tomto roku tu boli hostia na−
príklad z Nitry, Záhoria či B.
Bystrice. Cieľom tohto podujatia
a OZ je predstaviť vína a vinárov
našej oblasti širokej verejnosti.
Podučiť konzumentov v umení
piť víno, milovať ho a vedieť o
ňom čo najviac. Aby sa však o ví−
ne, vinárstve, problematike pes−
tovania i novinkách vo svete vína
dozvedeli čo najviac aj samotní
vinári, pripravili organizátori
pred  začiatkom Koštovky odbor−
ný seminár.   

V jeho úvode hovoril zástupca
spoločnosti Korok Jelínek o výro−
be korkových zátok. O ich rôzno−
rodosti, spôsobe výroby, úprave i
o zbere kôry a pestovaní duba
korkového. Hlavne  jeho kôry, z
ktorej sa vyrábajú korkové zátky
i ďalšie výrobky. Účastníci semi−
nára sa dozvedeli napríklad aj o

panenskom zbere, teda prvom
zbere kôry, ktorá sa robí až 25 ro−
kov po vysadení stromu. Ďalšie
zbery sú potom v intervaloch 9−11
rokov.  Tomuto pozoruhodnému
stromu sa najviac darí v okolí
Stredozemného mora a
Atlantického oceánu a jeho naj−
väčšími producentmi v súčasnos−
ti sú Portugalsko a Španielsko.
Spoločnosť otvorila Korkové cen−
trum už aj v Bratislave a vinárom
tam poradia a pripravia zátky
priamo na ich fľaše. Podľa vnú−
torného priemeru hrdla fľaše vy−
berú tu správnu zátku, aby sa
dobre vyťahovala, nemrvila a aby
aj správne tesnila. 

S poľnohospodárstvom a pesto−
vaním viniča úzko súvisia aj po−
veternostné a klimatické pod−
mienky. O ich zmenách a globál−
nom otepľovaní v posledných de−
saťročiach hovoril známy meteo−
rológ RNDr. Peter Jurčovič. Ako
povedal teplejšie a chladnejšie

obdobia sa pravidelne opakujú.
Počasie a klimatické zmeny sú
pozorovateľné a robia sa o nich
záznamy. Pomerne podrobné zá−
znamy o teplotách a klimatic−
kých zmenách sú za posledných
140 rokov. A ako z nich vyplýva,
postupne pribúdajú teplejšie ro−
ky. Vôbec najteplejším rokom za
tých posledných 140, bol rok 2010.
A podobne teplý, možno ešte tep−
lejší, môže byť aj tento rok. Na po−
časie a klimatické zmeny, aj u
nás, majú vplyv najmä 3 faktory −
slnečná aktivita, jav El Niňo a
znečistenie ovzdušia. Globálne o−
tepľovanie pozorujeme aj u nás
napríklad na skoršom dozrievaní
poľnohospodárskych plodín i
skoršom a teplejšom začiatku le−
ta. Bude to stále pokračovať a
podľa RNDr. P. Jurčoviča v prie−
behu nasledujúcich 20 rokov mô−
žeme mať u nás podnebie ako na
juhu Maďarska alebo v
Chorvátsku. Hrozia nám častej−
šie prietrže mračien, silnejšie vet−
ry, búrky, sucho a možno aj ďalšie
pohromy, o ktorých radšej ani
nehovoriť. 

O vinohradníctve a vinárstve u
nás a vo svete na záver seminára
hovoril Ing. Ondrej Celleng, vý−
robný riaditeľ spoločnosti Agro−
Movino, s.r.o., V. Krtíš. Ako v úvo−
de povedal pohromou pre vino−
hradníkov v Európe je úbytok vi−
nohradov za posledných 10 ro−
kov. Kým v Európe ubudlo 17 %
vinohradov, inde vo svete naopak
ich hektáre vzrástli. Napríklad v
Číne o 90 % a na Novom Zélande
dokonca o 168 %. Čo sa týka pro−
dukcie vína, tak v roku 2013 bola
nadprodukcia vína vo svete.

Najväčšími konzumentmi sú stá−
le Francúzi, za nimi potom USA,
Nemecko a do popredia sa pretlá−
ča Čína. Najobľúbenejšími sú
burgundské odrody  −  Cabernet
Sauvignon, Merlot, Chardonay,
Sauvignon blanc. 
Na Slovensku za ostatné roky u−

budl a približne tretina vinohra−
dov. V súčasnosti je evidovaných
asi 18 000 hektárov, ale reálne
plodných je asi len 10 000. Počas
roka sa u nás vypije 14,7 litra na
osobu, čo je 61−64 miliónov litrov
vína. Z toho však zo slovenskej
produkcie iba 31 miliónov litrov.
Najobľúbenejšími odrodami na
Slovensku sú Veltlín zelený, riz−
lingy, Mueller Thurgau z červe−
ných vín Frankovka, Cabernet
Sauvignon. V porovnaní bieleho
a červeného, sa vypije 70 % bie−
lych a 30% červených vín.  A ako
poznamenal Ing. O. Celleng, v na−
šom regióne ešte stále je na pr−
vom mieste prirodzené prírodné
víno. Módou je však pridávať do
vína rôzne príchute aj exotického
ovocia. Napríklad banánov a po−
dobne. Všetky vína, ktoré sa do−
stávajú k zákazníkom, okrem sto−
lových, majú certifikát ÚKSUP−u.
V minulom roku sa na Slovensku
vyrobilo 1,5 mil. litrov značko−
vých vín. Z toho napríklad 18 000
litrov ľadových a 10 000 litrov sla−
mových vín. Ako v závere pozna−
menal Ing. O. Celleng on i ďalší
naši vinári by radi rozlúštili zá−
hadu, ako je možné za morom či
oceánom dopestovať víno, dopra−
viť ho na náš trh a predávať lac−
nejšie ako naše domáce. 

A priamo na Koštovke 2014
mohli návštevníci okoštovať
mnohé kvalitné značkové vína z
produkcie vinárov nášho okresu.
Po skončení seminára oficiálne o−
tvorili 3. ročník Koštovky predse−
da OZ Veľkokrtíšska vínna cesta
Ing. Peter Pál, podpredseda Mgr.
Róbert Kušický, riaditeľka
Múzea Mgr. Helena Ferencová a
primátor M. Kameňa Ing. Aladár
Bariak. Ako povedali predstavite−
lia OZ jeho cieľom je podporovať
cestovný ruch formou rôznych

(Pokračovanie na str.13)

Modrokamenský hrad obsadili 
VINÁRI A MILOVNÍCI VÍNA

Už po tretí raz sa nádvorie hradu v Modrom Kameni zaplnilo vôňou vína, vinármi, milovníkmi tohto
nápoja kráľov a dobrej zábavy. Občianske združenie Veľkokrtíšska vínna cesta v spolupráci s SNM −
Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Hrad M. Kameň a Mestom M. Kameň v historických priestoroch
hradu pripravili už po tretí raz prezentáciu produkcie svojich členov pod názvom Koštovka 2014. 

Odborníci si našli cestu
na Koštovku

Pripravme sa 
na globálne otepľovanie

Život je príliš krátky,
aby sme pili zlé víno

Prejdime na kvalitné
slovenské vína

Tretí ročník Koštovky otvorili, sprava  podpredseda OZ Veľkokrtíšska
vínna cesta (OZ VVC) Mgr. Róbert Kušický, primátor M. Kameňa Ing.
Aladár Bariak, predseda OZ VVC Ing. Peter Pál, riaditeľka Múzea
Mgr. Helena Ferencová a moderátorka podujatia Martina Záchenská

Mladí folkloristi sa zvečnili s tradičným hosťom podujatia Peťom Cmorikom

O  zmenách a globálnom otepľovaní v posledných 
desaťročiach hovoril na seminári známy meteorológ

RNDr. Peter Jurčovič. Neskôr si aj on na nádvorí doprial
pohárik kvalitného červeného
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(Dokončenie zo str. 12)
podujatí a vyvíjať rôznorodé akti−
vity, ktoré by zviditeľnili tento re−
gión prostredníctvom vínka a
gurmánskych  špecialít tohto kra−
ja. Vínko a gastronómia patria k
sebe a  spolu sa to dá dobre rozví−
jať. Potvrdilo sa to aj na tomto po−
dujatí. Návštevníkom sa predsta−
vili vinári združení v OZ Agro−
Movino, s.r.o.,  V. Krtíš, Víno
Natural Domin&Kušický, s.r.o., V.
Krtíš, Rodinné vinárstvo Ďurík,
Opatovská Nová Ves, Ing. Jozef
Képeš z Kosihoviec., Historická
pivnica Šaranko Opatovská Nová
Ves, Pivnica a vinohrady
Zsigmond, Ing. Gabriel Zsigmond
Vinica, Gabriel Oravec firma GÁ−
BOR  zo Želoviec  a Pivnica
Csernus z Vinice. Okrem tradič−
ných vín našich vinárov, mohli
pozvaní hostia okoštovať aj nové
odrody vín, ktoré pripravili pra−
covníci ÚKSUP−u z D. Plachtiniec.
Svoje syry tu ponúkala už známa

farma Baránek z D. Plachtiniec a
návštevníci si mohli pochutiť aj
na lepníkoch z Hrušova, peče−
ných klobáskach, gulášoch a i−
ných špecialitách tohto regiónu i
okolia. Bohatá účasť návštevní−
kov aj v tomto roku potvrdzovala,
že kvalitné vínko, dobré jedlo a
dobrá hudba sú tými správnymi
ingredienciami pre dobrú zábavu.
Kultúrnu časť programu v tomto
roku dotvárali dychová hudba
Hradčianka z M. Kameňa, mladí
heligonkári z Hrušova, citaristi z
Neniniec a tradičný hosť tohto po−
dujatia, veľkokrtíšsky rodák, nie−
koľkonásobný zlatý slávik Peter
Cmorik. A že v našom regióne sú
kvalitné výrobky a talentovaní ľu−
dia dosvedčila moderátorka celé−
ho popoludnia Martina
Záchenská.   Veľkokrtíšanka, kto−
rá vyštudovala herectvo, pôsobila
niekoľko rokov v rádiu VIVA  a v
súčasnej dobe pracuje v interne−
tovej televízii TerazTV. 

Návštevníci podujatia si samo−
zrejme mohli pozrieť aj expozície
múzea, navštíviť tvorivé dielne či
pozrieť výstavu o vinárstve v na−
šom regióne a vinárstvach zdru−
žených OZ, ktorú pripravili žiaci
Strednej odbornej školy zo Želo−
viec. 

Pri dobrom víne a jedle zábava
nekončila ani po skončení kultúr−
neho programu. Všetci ešte netr−
pezlivo očakávali losovanie boha−
tej tomboly, do ktorej cenami pri−
speli samotní vinári i ďalší spon−
zori tohto podujatia. Priatelia
dobrého vínka debatovali pri jed−
notlivých stánkoch s majiteľmi
pivníc, ochutnávali kvalitné vín−
ko nášho regiónu a dobrá nálada
vyvrcholila spontánnou diskoté−
kou DJ Špiciho, na ktorej ná−
vštevníci z nášho okresu i široké−

ho okolia roztancovali nádvorie
hradu a zabávali sa ešte dlho po
polnoci. Toto podujatie znovu do−
kázalo, že na dobre pripravenú a
kvalitnú akciu si ľudia cestu náj−
du. Stojí to určite nemalé úsilie or−
ganizátorov, ale spokojnosť s ce−
lým priebehom vyjadrovali spo−
kojní návštevníci, organizátori i
hostitelia z bábkarského Múzea.
Koštovka na hrade si už získala
svojich priaznivcov a popularitu
si buduje aj za hranicami nášho
regiónu. Je isté, že kvalita vína, sy−
rov ale i organizátorov sa presadí.
A ak ste na Koštovke neokoštova−
li všetky z ponúkaných 80 druhov
vín od 8 vinárstiev, nemusíte ča−
kať celý rok na nový ročník. Vínka
si môžete vychutnať na ďalšom
podujatí, ktoré pripravuje OZ
Veľkokrtíšska vínna cesta už 26.7.
Koštovka vín v madáchovskom
kaštieli v D. Strehovej od 15.00
hod. Všetci ste srdečne vítaní.  

−P. GAŠPAROVIČ− 

Kto vínečko pije, 
muziku platí, vezmú 

ho do neba anjeli svätí

NA ZÁVER NIEKOĽKO FOTOGRAFIÍ, KTORÉ DOKONALE VYSTIHUJÚ ÚŽASNÚ ATMOSFÉRU CELÉHO PODUJATIA, 
NA KTOROM OKREM KVALITNÉHO VÍNKA NECHÝBALA ANI VÝBORNÁ NÁLADA
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Deti mohli sledovať činnosť do−
praných policajtov priamo pri
kontrole účastníkov cestnej
premávky, pričom sa kontrolo−
valo najmä dodržiavanie naj−
vyššej dovolenej rýchlosti jazdy,
používanie bezpečnostných pá−
sov alebo iných zadržiavacích
zariadení a predpísaného osvet−
lenia. Žiaci po konzultácii s do−
pravným policajtom hodnotili
vodičov pripraveným vysvedče−
ním a ovocím. Niektorým vodi−
čom sa ušla pochvala a sladké
jabĺčko, ale tých neporiadnych
veru aj pokarhali a obdarovali
kyslým citrónom. Žiaľ, kyslých
pokarhaní bolo v tomto roku
pri kontrole viac. Najmä za ne−
používanie predpísaného osvet−
lenia vozidiel. Niektorí vodiči
"kyslé pokarhanie" prijali s ú−
smevom, ale našiel sa aj taký,
ktorý si ani pred deťmi spácha−
nie priestupku nepripustil a po−
karhanie ho rozhnevalo. Každý
vodič si musí uvedomiť, že svo−
jou vlastnou nezodpovednosťou
na cestách ohrozuje aj ostat−
ných účastníkov cestnej pre−
mávky. A práve deťom by mali
ísť dospelí príkladom aj v dodr−
žiavaní pravidiel v cestnej pre−
mávke i v slušnom správaní.
Deti sa na túto akciu tešili a pri−
pravovali sa na ňu. Pre vodičov
okrem jabĺčok a citrónov mali
pripravené aj pekné obrázky,
ktoré pre nich namaľovali. Za
ich snahu sa zástupkyňa pois−
ťovne odmenila chutnou desia−
tou i tričkom. 
Verme, že vodiči sa deťom, ale

aj ostatným účastníkom pre−
mávky, odvďačia dodržiavaním
dopravných predpisov a ohľa−
duplnosťou voči deťom, chod−
com i ostatným účastníkom
cestnej premávky. Veď zdravie
a život máme iba jedno. 

− mjr. Mgr. KATARÍNA
NÉKYIOVÁ − 

V utorok 17. 6. v neskorých ve−
černých hodinách prijala polícia
oznámenie o tom, že v rodinnom
dome na Nábrežnej ulici v
Lučenci, v časti Malá Ves boli ná−
jdené telá dvoch osôb. Ide o 65−
ročného muža, majiteľa domu a
40−ročnú ženu. Muž bol majite−
ľom domu a  strechu nad hla−
vou údajne poskytol aj bezdo−
movkyni. Či je práve ona mŕt−
vou ženou, doposiaľ nie je zná−
me.  Zakrvavené telá našli v do−
me príbuzní majiteľa v utorok
večer. Na miesto dorazilo nie−
koľko policajtov z Lučenca i z
Banskej Bystrice a prišiel aj

krajský policajný riaditeľ
Marian Slobodník. Na tele obi−
dvoch osôb boli zistené mnoho−
početné bodno−rezné zranenia.
Podľa našich informácii mal
muž na tele desať bodných rán
a žena mala podrezané hrdlo.
Ako informovala hovorkyňa

KR PZ v B.  Bystrici Petra
Vašková, pre určenie presnej
príčiny ich smrti bola v obi−
dvoch prípadoch nariadená
súdna pitva.  V súvislosti s uda−
losťou bolo začaté trestné stíha−
nie vo veci obzvlášť závažného
zločinu vraždy.     −red−

Škodná v poľovnom revíre
Polícia vo V. Krtíši začala 5. 6. trestné stíhanie pre prečin pytliac−

tva. Doposiaľ neznámy páchateľ v katastri D. Strhár, časť Biela hli−
na, s presne nezistenou strelnou zbraňou usmrtil jeleňa, ktorého
vek určili na 3 roky. Jeleňa páchateľ zastrelil niekedy medzi 4.00 a
6.00 hod a nechal ho na mieste. Pre Poľovnícke združenie Strháre
tým spôsobil škodu vo výške najmenej 800,− eur. 

Dvojnásobná vražda v Lučenci
Banskobystrickí kriminalisti vyšetrujú obzvlášť závažný zločin vraždyBanskobystrickí kriminalisti vyšetrujú obzvlášť závažný zločin vraždy

Vodiči dostali viac citrónov ako jabĺk
Aj ostatné tragické nehody na našich cestách ukázali, že upozorňovanie vodičov na dodržiavanie

predpisov a preventívnych kontrol nie je nikdy dosť. Žiaľ, medzi každoročne vyhasnutými ľudskými
životmi na našich cestách, tvoria  značnú časť  chodci a i deti. Každý účastník cestnej premávky si
musí uvedomiť, že dodržiavanie pravidiel cestnej premávky zvyšuje bezpečnosť.  Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru vo V. Krtíši v spolupráci s istou poisťovňou  pripravilo 19. 6. 2014 vo V. Krtíši dopravno
− preventívnu akciu "Jablko − citrón". Policajtom pri tejto akcii pomáhali aj žiaci základných škôl.
Teraz to bolo 10 vybratých žiakov z 3. a 4. ročníka II. Základnej školy vo V. Krtíši. 

Oznam pre
vodičov

V čase od 8. 7. 2014  od 07.00
hod. − 18.00 hod., 14. 7. 2014
od 07.00 hod. do 15. 7.2014 do
19.00 hod. bude kvôli oprave
železničného priecestia − ko−
ľajového roštu, prejazdovej
konštrukcie a asfaltových
nábehov − úplná uzávierka
cesty III/527013 v km 5,600
medzi obcami Veľké
Straciny a Malé Zlievce.
Vedenie premávky bude
možné po vyznačenej ob−
chádzkovej trase.       

kpt. Mgr. MIROSLAV
HUDEC

Dopravno − preventívnej akcie "Jablko − citrón" sa tentoraz
zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka z II. ZŠ vo Veľkom Krtíši



15 / 30.  jún 2014

Tentokrát sa však rozhodli pre
väčšie dobrodružstvo a tak sa v
nedeľu 15. júna vydali elektromo−
bilom na cestu do najvzdialenej−
šieho mesta od stredu Európy −
Porta v Portugalsku. Auto znač−
ky Nissan LEAF im zapožičal
sponzor projektu Greenway
Slovakia, za čo im chalani veľmi
pekne ďakujú.

V súčasnosti majú elektromobily
ešte stále veľmi obmedzenú ka−
pacitu, v ich prípade je to max.
160 km na jedno nabitie. Pri tra−
se asi 4320 km teda očakávajú ve−
ľa prestávok na nabíjanie, ale
chcú takisto aj spoznávať kraji−
ny, ľudí a ich kultúru.
Na otázku, čo budú robiť, keď im
dôjde batéria, Kristián pohotovo

odpovedal: "Použijeme predsa
sedliacky rozum, podľa situácie,
kde práve zastaneme. Uvidíme,
ako budú ľudia reagovať, keď k
nim budeme chcieť naťahovať
kábel." :−)

Ak chcete vedieť, ako sa chala−
nom bude dariť na ich ceste za
dobrodružstvom, sledujte ich cez
Facebook na stránke The
EcoExpedition. Každý večer bu−
dú pridávať príspevky, fotky, vi−
deá a komentáre o priebehu ces−
ty.                                 − AŤA M .−

Značné ohrozenie na cestách
počas tohto obdobia tvoria
chodci a cyklisti. Tu by sme
chceli poukázať na niektoré dô−
ležité ustanovenia zákona č.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke. V
zmysle tohto zákona chodec je
povinný používať predovšet−
kým chodník, kde sa chodí
vpravo. Tam kde chodník nie je,
alebo je neschodný, chodí sa po
ľavej krajnici alebo po ľavom o−
kraji vozovky (tam kde nie je
krajnica). Chodci smú ísť po
krajnici alebo po ľavom okraji
vozovky najviac dvaja vedľa se−
ba, ak tým za zníženej viditeľ−
nosti alebo za zvýšenej premáv−
ky neohrozia alebo neobmedzia
cestnú premávku. Zákon o cest−

nej premávke ukladá povinnosť
chodcom za zníženej viditeľnos−
ti použiť na sebe viditeľne u−
miestnené reflexné prvky alebo
oblečený  reflexný bezpečnost−
ný odev. Pri prechádzaní cez
cestu je chodec povinný pred−
nostne použiť priechod pre
chodcov, kde sa chodí vpravo.
Tu chceme podotknúť a pouká−
zať na ustanovenie v zákone,
ktoré ukladá chodcom pri pre−
chádzaní cez vozovku po prie−
chode pre chodcov  brať ohľad
na vodičov prichádzajúcich vo−
zidiel najmä tým, že neprechá−
dzajú jednotlivo, ale v skupi−
nách. Chodec nesmie vstupovať
na vozovku, ak vzhľadom na
rýchlosť a vzdialenosť prichá−

dzajúcich vozidiel  nemôže cez
vozovku bezpečne prejsť. Pri
jazde na bicykli  smú cyklisti
jazdiť len jednotlivo za sebou, čo
v praxi je mnohokrát porušova−
né. Pri jazde musí mať cyklista
nohy na pedáloch, to neplatí, ak
ide o bicykel, ktorého pohon ne−
zabezpečujú pedále. Nesmie ísť
bez držania riadidiel, držať sa i−
ného vozidla, viesť počas jazdy
druhý bicykel, ručný vozík, psa
a iné zvieratá alebo viesť pred−
mety, ktoré by ohrozovali iných
účastníkov cestnej premávky.
Na jednomiestnom bicykli nie je
dovolená jazda viacerým oso−
bám. Osoba staršia ako 15 rokov
môže viesť osobu mladšiu ako
10 rokov na pomocnom sedadle

na prepravu  dieťaťa s  pevnými
opierkami  na  nohy, v  príves−
nom  vozíku určenom na pre−
pravu detí alebo v detskom bi−
cykli pevne spojeným tyčou s
vodiacim bicyklom. Tu znovu
chceme upozorniť na ustanove−
nie v zákone o cestnej premáv−
ke, kde sa cyklistom jazdiacim
mimo obec ukladá povinnosť
používať na hlave riadne upev−
nenú ochrannú prilbu.  Cyklisti
mladší ako 15 rokov majú túto
povinnosť aj v obci. 

Na uvedené skutočnosti tu−
najšia dopravná polícia pouká−
zala najmä za účelom zvýšenia
sebadisciplíny, vzájomnej ohľa−
duplnosti ako aj zvýšenia svo−
jich vedomostí v oblasti cestnej
dopravy, a to za účelom pozitív−
neho ovplyvnenia vývoja do−
pravnej nehodovosti, čo nemôže
zostať ľahostajné nikomu z nás.

pplk. PhDr. DUŠAN VLADOVIČ, 
zástupca riaditeľa OPDP 

a súčasne vedúci ODI OPDP
ORPZ Veľký Krtíš

Aby vaše leto nepoznačila nehoda na cestách
Najvyššia intenzita cestnej premávky je každoročne dopravnou políciou vo Veľkom Krtíši zazname−
návaná v júli a auguste, kedy sú školské prázdniny, pracujúci vo zvýšenej miere načerpávajú nové fy−
zické a psychické sily počas svojich dovoleniek a podobne. Uvedené obdobie tak ako vo všeobecnosti,
tak aj v policajnej terminológii sa nazýva "Letná turistická sezóna (LTS)". Vzhľadom k zvýšenej inten−
zite cestnej dopravy je počas LTS zaznamenaný aj zvýšený počet dopravných nehôd. V roku 2012 bo−
li v okrese Veľký Krtíš zaevidované 3 dopravné nehody, pri ktorých bola 1 osoba ťažko zranená a 1 o−
soba ľahko zranená. V roku 2013 bolo v okrese Veľký Krtíš zaevidovaných 12 dopravných nehôd, pri
ktorých bola 1 osoba ťažko zranená a 5 osôb ľahko zranených. 

Kristián Kiss a Ján Chovanec, rodáci z Veľkého Krtíša prežívajú

Veľké dobrodružstvo s názvom "The EcoExpedition"
Za týmto názvom sa skrýva projekt zameraný na propagáciu elek−

tromobility ako ekologického presúvania z bodu A do bodu B. Nápad
sa zrodil v hlave dvom rodákom z Veľkého Krtíša − Kristiánovi
Kissovi (32 r.) žijúcemu v Amsterdame a Jánovi Chovancovi (32 r.) ži−
júcemu v Banskej Bystrici. Chalani boli susedia odmalička, navšte−
vovali spolu základnú školu a potom sa Ján odsťahoval do B.
Bystrice. Ich cesty sa však nerozišli natrvalo, po čase sa stretli a zor−
ganizovali spoločný výlet autom na Balkán a do Grécka. Prešli cez
Maďarsko, Chorvátsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu,
Albánsko, takmer celé grécke pobrežie a ostrov Zakyntos.

Pár hodín pred odchodom − vľavo Kristián, vpravo Ján

Trasa, po ktorej sa chalani do Porta
vydali z veľkokrtíšskeho námestia
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Na úvod všetkých účinkujú−
cich aj divákov na Lipovom ná−
mestí v Modrom Kameni priví−
tal primátor mesta Ing. Aladár
Bariak. Vystúpenia jednotli−
vých dychových hudieb hodno−
tila odborná porota, ktorej
predsedal  Pavel Šianský, diri−
gent a hudobný skladateľ z
Banskej Bystrice,  členmi od−
bornej poroty bola aj Mgr.
Ivana Lešková − riaditeľka
HIOS vo Veľkom Krtíši a  Mgr.
Milan Strenádka − učiteľ hudby
a hudobník z Veľkého Krtíša.

Jednotlivé kapely postupne za−
hrali a potešili obecenstvo zme−
sou valčíkov, poliek, interpreto−
vali známe slovenské šlágre, ľu−
dové piesne upravené pre dy−
chovky. Všetky tri dychové
hudby získali diplom a cenu za
úspešné účinkovanie, cenu za
najlepší inštrumentálny výkon
získal Aleš Turčan z DH
Sitňanka za skladbu Mladý ka−
valír a cenu primátora mesta
Modrý Kameň získala DH
Sebechlebskí hudci zo
Sebechlieb za príkladnú prácu
s mládežou v oblasti dychovej
hudby. Po vyhodnotení nasle−
doval rozborový seminár, urče−
ný pre kapelníkov a umelec−
kých vedúcich súborov. 
Zúčastnené dychovky na záver

zahrali divákom spoločne na
tzv. Monster koncerte a takto sa
rozlúčili  s trinástym  ročníkom
tohto vydareného festivalu v
Modrom Kameni. O vynikajúcej
atmosfére na festivale sa vyjad−
ril aj predseda poroty Pavel
Šianský: " Festival malých dyFestival malých dy−−
chových hudieb Hradskáchových hudieb Hradská
Muzika 2014 bol už tradičneMuzika 2014 bol už tradične
veľmi dobre organizačne zaveľmi dobre organizačne za−−
bezpečený. Treba poďakovaťbezpečený. Treba poďakovať
HIOS vo V. Krtíši ako aj doHIOS vo V. Krtíši ako aj do−−
mácej DH Hradčianke a primácej DH Hradčianke a pri−−
mátorovi mesta Modrýmátorovi mesta Modrý
Kameň. Festival aj za účastiKameň. Festival aj za účasti
troch dychových hudieb spltroch dychových hudieb spl−−
nil svoj účel − šírenie dychonil svoj účel − šírenie dycho−−
vej hudby na Slovensku.vej hudby na Slovensku.
Jednotlivé dychovky boli priJednotlivé dychovky boli pri−−
pravené a ich vystúpenie ocepravené a ich vystúpenie oce−−
nilo okrem odbornej poroty ajnilo okrem odbornej poroty aj
početné publikum."početné publikum."

− ANDREJ BABIAR, 
HIOS Veľký Krtíš −

Hradská Muzika 2014 − festival malých dychových hudieb 
banskobystrického samosprávneho kraja

Nižší počet neubral na kvalite 
Tento rok sa už 7. júna 2014 stretli dychovky na trinástom ročníku podujatia Hradská Muzika v

Modrom Kameni. Hlavným organizátorom podujatia je Hontiansko−ipeľské osvetové stredisko vo
Veľkom Krtíši v spolupráci s dychovou hudbou Hradčianka a mestom Modrý Kameň. Podujatie sa ko−
nalo s finančným prispením Ministerstva kultúry SR. Podujatie sa zvyčajne koná na začiatku jesene,
tento rok ho však organizátori usporiadali už začiatkom júna.  Modrokamenské sobotňajšie popolud−
nie privítalo účinkujúcich aj divákov krásnym slnečným počasím. Vystúpili tu tri dychové hudby :
Sitňanka z Banskej Štiavnice, Sebechlebskí hudci zo Sebechlieb a domáca Hradčianka z Modrého
Kameňa, keďže sa ďalšie dve dychovky na poslednú chvíľu odhlásili.  

Záverečný Monster koncert v podaní všetkých zúčastnených dychoviek

Domáca DH Hradčianka

DH Sitňanka z Banskej Štiavnice
Sebechlebskí hudci

Odborná porota, zľava Mgr. Milan Strenátka, Pavel Šiansky
a Mgr. Ivana Lešková
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0905 808 616, 
0907 885 834 

V PONUKE ZRUBOVÝ
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO
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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

10 kg − 14,50 eur
2 kg −  3,50 eur

PREDAJ PROPÁN 
− BUTÁNOVÝCH FLIAŠ

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

2 − ročné nadstavbové štúdium v študijnom odbore

6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH 
A SLUŽBÁCH

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.

Bezpečnostná firma hľadá 
PRACOVNÍKOV 

z Veľkého Krtíšaa okolia.
Požiadavky: 

preukaz odbornej spôsobilosti, 
dobrý zdravotný stav.

Kontakt: 0911 514 328, sba@sbabb.sk

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



18 / 30.  jún 2014 HOROSKOP
Môžete sa akokoľvek brá−
niť, to, čo je raz dané a ne−
menné, nezmeníte a už vô−
bec nie umelým vynucova−
ním, tlačením a nástoje−
ním. Ste postavení pred to,
aby ste pokiaľ je to možné, s
o niečo väčšou ľahkosťou
prijímali záležitosti, ktoré
vnímate ako neprávo.
Veľmi sa vám bude dariť v

podnikaní a znásobovaní peňazí, venujte sa
po tieto dni práve peniažkom, na ktoré máte
dosah. Tí, ktorí túžia po dieťatku a až do tejto
chvíli sa im to z nejakého dôvodu nedarilo,
majú ideálny čas na to, aby to skúsili znova.
Ste očividne a nepopierateľne klamaní, nie−
lenže ste sem−tam majstri v klamaní samých
seba, ale teraz vás zavádza a klame človek,
ktorému ste o sebe prezradili viac, ako bolo po−
trebné. 

Tvrdíte a presviedčate sa, že
veríte (ľuďom, v spravodli−
vosť, pravdu, lásku…), ale
položte si otázku – žijete sa−
mi podľa tohto presvedče−
nia? Asi ani veľmi nie, ste
stále v strehu a stále v bojo−
vej pozícii, chránite sa a cí−
tite sa tak, že vám chce kaž−
dý len ublížiť, nevynímajúc
samotný svet. Očakávate ra−
ny z každej strany. No, moji milí, ak ich oča−
kávate, tak ich budete aj dostávať. Svojím po−
stojom a zmýšľaním si životné facky iba pýta−
te a tak je vám vyhovené. Zmeňte svoj postoj,
myslenie a vytratia sa aj facky. Precitnite v
kráse sveta, ľahkosti života a pestrosti okolia,
sústreďte sa na ľudí, ktorí vám stoja za to a
nie na tých, ktorí vám ubližujú.

Máme štyri svetové strany,
štyri živly a vy by ste sa ma−
li na ne obrátiť, resp. hľa−
dieť na všetky strany okolo
seba, nielen priamo pred se−
ba. Blížite sa k akémusi
komplexnému ozdraveniu,
kde bude potrebné uskutoč−
niť rázne kroky. Striktné u−
končenie všetkého starého

si bude vyžadovať najskôr spracovanie všetké−
ho ťaživého nielen na rozumovej úrovni, ale aj
na úrovni srdca. Keď nebudete mať v sebe
žiadny negatívny pocit, či čriepky, ktoré by vás
omínali aj v budúcnosti, budete pustení sme−
rom k novej a svetlej budúcnosti plnej radosti.
V našich životoch sa odzrkadľujú bežné záko−
nitosti prírody , ktoré by ste mali rešpektovať a
z ktorých by ste mali vychádzať a zároveň v
nich nachádzať akési ponaučenie. 

Nehľaďte do priameho sln−
ka (ego a vízie dokonalej
budúcnosti, ako aj vašej
vlastnej osobnostnej doko−
nalosti) príliš dlho, inak
budete oslepení a zaslepení.
Budú vám unikať podstat−
né veci a tak budete mať
tendenciu robiť zásadné
chyby a neprimerané roz−
hodnutia. Teraz si to nemô−
žete dovoliť, čakajú vás dni a situácie, ktoré si
budú vyžadovať vašu toleranciu a priamy ú−
sudok. Skreslenosť je vaším „nepriateľom“.
Zamrzne vám komunikácia s domovom a s
členmi rodiny, netlačte na to, je to tak lepšie,
prelomí sa to v správny čas. Nečakaná návšte−
va, ktorá sa k vám „dovalí“, rozprúdi vlnu ne−
vrlosti až nechuti, ale nehádžte flintu do žita
vopred, prijmite ju a zistíte, aké výhody to pre
vašu osobu prinesie. 

V rámci svojho komunikač−
ného okienka obohatíte svoj
slovník o slovíčko prepáč,
ktoré sa z vašich úst derie
až príliš ťažko. Je prirodze−
né robiť chyby, ale je ľudské
priznať si ich a priateľské
poprosiť o odpustenie.
Všeobecne sú vám dni na−
klonené v oblasti štúdia, zis−
ťovania a osvojovania si no−

vých informácií a znalostí, ktoré môžete ďalej
posúvať, čím pomôžete viacerým ľuďom.
Prichádzate do štádia úročenia všetkého, čo
ste spravili a to aj toho „nepekného“. Tí, ktorí
sa v riadkoch nenašli a so silnou jednoznač−
nosťou kývajú hlavou, že to na nich neplatí, by
mali popracovať na sebareflexii. Pri plánova−
ní činností, ktoré budete vykonávať s partne−
rom, majte vždy záložný plán. Veľa plánov sa
zmení a poruší vzhľadom k povinnostiam.

Nevešajte hlavu, to, že za−
čiatok týždňa bude ťažký a
priam ochromujúci, nezna−
mená, že sa v tomto duchu
bude niesť plných sedem
dní. Pokiaľ dáte na rady
neúprimného človeka (že−
ny), ktorý svojich akože
“priateľov” dlhodobo využí−
va, môže sa to skončiť za−
motanými nepríjemnosťami. Pokiaľ informá−
cie pustíte jedným uchom dnu a druhým von s
tým, že sa na ich plnení nebudete osobne po−
dieľať, tak sa vyhnete osobnostnému „zamrz−
nutiu“ a budete v pohode. Úspešnosť k vám za−
ručene príde, pokiaľ prestanete zmýšľať mate−
rialisticky (na čom všetkom získate). To nie ste
predsa vy, nezakladajte si na veciach rýchlo
pominuteľných.

S vervou sa pustíte do žatvy
svojich úspechov, ale pozor
na zradnosť, obrazne pove−
dané, počasia a v reálnom
živote vytvorených okolností,
ku ktorým svojim dielom a
pričinením prispievate (bež−
ný chod udalostí na vás na−
viazaných). Okrem toho,
kroťte svoje prílišné chcenie,

hraničiace až s tlačením, či už na samotný „o−
sud“ alebo na seba samých, bude to mať opač−
ný efekt a nechcene by ste prispeli k sebade−
štrukčným pochodom (ničili by ste sami seba).
Dlhé, teplé noci prebdiete rozmýšľaním, čo vás
budete síce unavovať, ale na druhej strane ná−
jdete veľmi veľa odpovedí, ktoré vás bytostne
posilnia. Veľký pozor si dávajte na osobné ve−
ci, kde hrozí vytratenie, strata alebo ukradnu−
tie peňazí (pri ich manipulácii vnímajte, kam
ich dávate).

Potrápia vás pracovné zá−
ležitosti a problémy, ktoré
sa vám napoja na zhorše−
ný zdravotný stav. Ocitnete
sa vo víre „nestíhačiek“ a
nebudete vedieť, kde vám
hlava stojí. Pokiaľ sa vám
to všetko podarí priebežne
vyriešiť, tak si oddýchne aj
vaša zaťažená myseľ, ktorá
bude pracovať aj v čase, keď to už nebude nut−
né. Potrebujete “reset” a poriadnu dávku od−
dychu. Peniažky si strážte, zbytočne ich nevy−
hadzujte a už vôbec sa nikomu nechváľte, ako
sa vám vo financiách darí, stretnete sa so zá−
visťou a ohováraním. V súkromnom živote o−
čakávajte príjemné zmeny, bude vám vyzná−
vaná láska a zároveň vám niekto dá patrične
najavo, ako vás vo svojom živote potrebuje. 

U vás prepukne stav stra−
chu, strachu z lásky, z inti−
mity a všetkého, čo súvisí s
partnerstvom. Po zlých skú−
senostiach máte problém
niekomu veriť. Do života
vám vstúpi človek, ktorý, ak
to dovolíte, váš strach skro−
tí, rozpustí a presvedčí vás o
opaku. Zistíte, že láska
predsa len existuje a nieko−

ho ľúbiť je krásne. Doputujú k vám konečne
peniaze, ktoré vám niekto bol dlžný. Bolo by
dobré vysporiadať si všetky finančné resty vi−
siace vo vzduchu, bude sa vám ľahšie dýchať.
Cestovanie, ktoré tak milujete, sa začne pláno−
vaním miesta, ktoré chcete navštíviť, ale pre−
študujte si všetky riziká oblasti ešte pred tým,
ako ju navštívite. Doma sa strhne výmena ná−
zorov, kde budete mať jednoznačné slovo a tým
aj prevahu.

Ak ste rodičmi, tak venujte
svoj voľný čas deťom, po−
trebujú to. Zároveň sa vo−
pred pokúste vyriešiť otáz−
ku ich letných prázdnin,
nenechávajte si to na po−
slednú chvíľu, inak si bu−
dete musieť cez leto neplá−
novane práve za detičky
vybrať nejakú dovolenku.
Riešte to teraz, či sa už jed−
ná o letné tábory alebo prázdniny u starých ro−
dičov. V práci netlačte na pílu a nedomáhajte
sa za každých okolností odpovedí, niekedy je
lepšie nechať veci voľne plávať, čím sa samé
vykryštalizujú. Tí, ktorí patria medzi slobod−
ných a bezdetných, by sa mali zamerať na se−
ba, svoje sny a túžby, máte dostatok času, aby
ste ich „vypilovali“ do detailu.

Nech vás nezaskočí a ne−
zachmúri meškanie platieb
alebo samotnej výplaty, či
peňazí s ktorými rátate.
Nedajte sa tým zlomiť, vyrie−
ši sa vám to rýchlejšie ako
dúfate, preto nemusíte pani−
káriť, v tomto smere ste
chránení. Okrem partners−
tiev a kladenia si otázok, či
je všetko u vás v poriadku,

vás poriadne zamestnajú rodinné problémy.
Blízka osoba (chlap – súrodenec, švagor a
pod.) vás poprosí o pomoc a radu, nech sa vám
to zdá akokoľvek nereálne. Áno, počujete dob−
re, toto je jeho problém a máte možnosť mu po−
radiť dobrou radou, prípadne posunutím kon−
taktov na kompetentné osoby. Dieťa vám o−
známi svoje plány na leto, síce nebudete sú−
hlasiť, lebo vás to poriadne zaskočí.

Máte radi všetko pekne na−
linajkované? Nemáte radi
nečakané prekvapenia, o
ktorých nič netušíte? Nuž,
nastal čas, keď na nič ne−
budete mať dosah, všetko
sa bude okolo vás diať bez
toho, aby ste mali silu za−
siahnuť do toho. Svet vám
ukazuje, že niekedy dokáže
vyriešiť veci aj za vás s tým, že sa nemusíte stá−
le trápiť a vnútorne ničiť. Prijmite to a nebo−
jujte s ničím, čo vás v tieto dni postretne. To, že
nejaká osoba s vami prestane komunikovať
(bez vysvetlenia), berte pozitívne, ste tým pred
niečím, či už nekalým, neférovým alebo ohová−
raním, iba uchránení. Pokiaľ osamelí
Kozorožci vylezú zo samoty, majú možnosť
stretnúť zaujímavého človeka. Viete, že tu
predsa len treba niečo spraviť, minimálne vy−
raziť niekam do spoločnosti. 
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nPredám rodinný dom v Dolnej
Strehovej. Inf. m 0908 337 401,
0905 507 995.                     np − 530
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom so zá−
hradou, elektrina, voda, plyn.
Cena 11. 700 eur. Inf. m 0908 559
836.                                       np − 527
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt, loggia, v
OV na B. Nemcovej č. 25 vo V.
Krtíši.  Inf. m0902 276 483. 

np − 556
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám chatu v rekreačnej ob−
lasti Bánovo − Zbojská (medzi
Tisovcom a Breznom). Chata má
8 miest na spanie, kúpeľňu, WC,
krb a je situovaná v hore.
Neďaleko nej sa nachádza lyžiar−
sky vlek a ozubnicová železnica
na Pohronskú polhoru.
Výhodná cena − dohodou. Inf. m
0903 581 293.                       np − 569

nPonúkam do prenáj−
mu 1 − izbový čiatočne
zariadený byt na
Venevskej, 6. posch.,
od 1. júla, cena mesač−
ne 220 eur. Inf. 0903
744 798.              np − 577
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zrekonštru−
ovaný byt vo V. Krtíši.
Inf. m0911 50 65 27.

np − 572
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový
byt na SNP vo V. Krtíši
− po rekonštrukcii,
vhodný aj na podnika−
nie. Cena 28.000 eur.
Inf. 0908 986 734. 

np − 574
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3 − izbo−
vý slnečný byt vo
Veľkom Krtíši na
Lučenskej (plastové
okná, murované jadro,
plávajúce podlahy, za−
teplený). Cena 260 eur/
mesiac, vrátane gará−
že. Inf. 0905 894 839. 

np − 586
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dvojizbový
čiastočne zrekonštru−
ovaný 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim 2 − alebo 3 − iz−
bový byt vo V. Krtíši v
pôvodnom stave.

Platba v hotovosti. Inf. m 0908
924 349.                              np − 611
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nObec Malé Zlievce ponúka od
1. 7. 2014 do prenájmu voľný 3−iz−
bový  byt v obecných nájomných
bytoch. Bližšie informácie na
tel.čísle 0474892182, prípadne na
obecnom úrade denne od 8,00 do
15,00 hod.                      np − 620
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž za bývalým
Zväzarmom. Cena 2000 eur. Inf.
m0908 935 577.                  np − 618
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Zoberiem do prenájmu garáž.
Inf. m0911 64 98 83.            np − 706
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDáme do podnájmu v 3 − izbo−
vom byte jednu izbu. Zn. nefaj−
čiar. Cena 120 eur/mesiac.  Inf. m
0910 638 572.                      np − 707
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na Ul.
Okružnej vo V. Krtíši. Byt voľný
od 1. 7. 2014. Inf. m0908 884 815,
+420 7311 90 407. 

np − 708
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám chatu nad M.
Kameňom −so zariadením: 3 spál−
ne, kuchynka, veľká hala s kr−
bom, vodovod z vlastnej studne,
sprcha, WC, dreváreň, elektrika,
kúrenie na tuhé palivo. Cena
22.800 eur. Inf. m0910 908 644. 

np − 716
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDáme do podnájmu priestory
na pohostinskú činnosť GRILL
BAR ZETKO vo V. Krtíši, vráta−
ne zariadenia kuchyne a baru s
letnou terasou. Inf. m 0905 356
713, 047/ 48 313 34.              np − 717
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám rodinný dom v Želov−
ciach za 25. 000 eur. Inf. m 0919
312 307.                              np − 719
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový slnečný byt
na Ul. Novohradskej vo V. Krtíši,
čiastočne zrekonštruovaný. Inf.
0907 878 186.                      np − 723 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme veľký 2 − izbový
byt vo V. Krtíši, blízko centra.
Cena dohodou. Inf. m 0948 043
100.                                    np − 726
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 2, 3 izbový byt. Inf.
m0948 01 37 01.                 np − 728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do podnájmu byt na
Novohradskej 30. Inf. m0911 388
938.                                      np − 730
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám stavebný pozemok vo
V. Krtíši. Inf. m0911 388 938.

np − 731

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.             np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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

n ODŤAHOVKA − NONSTOP.
Inf.m0903 533 921.            np −201
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám motorku cross Honda
CR 125 v dobrom stave, po GO.
Cena 700 eur + dohoda možná.
Inf. m0905 569 315.           np − 578
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám motor ŽUK.  Inf. 0907
313 332.                                np − 604
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám FIAT TIPO, 1,4 i, r.v.
93, platná STK a EK, cena 350 eu−
ro.  Inf. 0910 552 051.       np − 607
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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

" 3 − izbový zrekonštruovaný v strede mesta
" 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

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

S+K realitná kancelária 
PONÚKA:

* Predaj rodinného domu  vo V. Krtíši, (82 000 eur)
* Predaj rodinného domu v Želovciach (55 000 eur)

* Predaj 1 − izbového bytu na P.O.H. vo V. Krtíši  (10 000 eur).
HĽADÁ:

* Na predaj domy, byty, pozemky, poľnohospodársku 
pôdu a domy na samote.

SPROSTREDKUJE:
* Kúpu a predaj poľnohospodárskej pôdy v súlade

s novým zákonom. 
Nájdete nás na Nám. A.H. Škultétyho 5, Veľký Krtíš.

Katarína Sarvašová tel.: 0908 787 713
e−mail: sarvasova.katarina@gmail.com

nPredám 2 − izbový byt v cen−
tre mesta Veľký Krtíš za výhod−
ných podmienok. Inf. m 0905
538 183.                            np − 712

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

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

np − 016

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

n Predám garážové a
vchodové dvere. Inf. m
0907 808 707. np − 557

l AUTO − MOTO



20 / 30.  jún 2014

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.ním. T.č.mm 0905 532 9780905 532 978. 

np − 612
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám malotraktor VARI TE−
RA za 550 eur. Inf. m 0902 329
359.                                      np − 621
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Deawoo Espero, r.v.,
1996 benzín, klimatizácia, ABS,
posilovač riadenia, nehavarova−
né, 66 kW, zelená metalíza,
STK,EK PLATNÁ do 3/ 2016,
274191 km, v slušnom stave,
Cena 550 eur +  dohoda. Inf.m
0903519184.                        np − 720

n Veľmi výhodne predám polo−
hovateľné: športový kočík a vy−
sokú stoličku. Inf. m 0918 526
119.                                    np − 580
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám dámsky bicykel. Cena
60 euro. Inf. m0910 552 051.  

np − 608
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám detský horský bicykel
č. 24. Cena dohodou. Inf. m 0903
517 364.                             np − 713−

−n Vykupujem palivové drevo.
Inf. m0905 515 540.           np  − 617

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

n Predám káru 60x80 cm, preš
na hrozno 25 l, ručné kosy a
"plevnák". Inf. m0902 688 622.

np − 721

nPredám dvoch nemeckých ov−
čiakov, 5 − mesačné, po 50 eur.
Inf. m0949 131 488.           np − 595
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám odstavčatá mangalice
plavej, cena dohodou. Inf. m0908
166 028.                               np − 602
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 10 týždňové mládky
ISSA BROWN − vakcinované,
znáška 320 kusov vajec ročne.
Inf. m0905 368 131.            np − 605
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim jalovice a býky.  Inf. m
0948 155 120.                      np − 606
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka SCHITZU,
cena dohodou.  Inf. m047 48 963
47.                                         np − 609
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám mláďatá králikov − bel−
gický obor, nemecký obrovitý
strakáč a kalifornský. Inf. 0911
264 766.                             np − 614
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predáme králiky na mäso aj
chov − výhodne. Inf. m 0908 805
144.                                     np − 702
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredáme slovenského kopova
so skúškami SD a FSMP − cena
dohodou. Inf. m0908 805 144. 

np − 703
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0908 337 401.                    np − 704
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0915 254 027.                      np − 711

n Predám kvalitný med, repko−
vý − pastovaný − 5 eur/kg a med a−
gátový 6 eur/kg. Priamo od vče−
lára. Inf. 0908 495 311. np − 613

nPrijmem kuchára/−ku na TPP
a pokladníčku. Inf. m 0918 613
809.                                      np − 494
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám šikovného stolára s
prívesným vozíkom na menšie
stolárske práce.  Inf. m 0910 664
145.                                      np − 547
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Reštaurácia 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 Lacno vykonávam elektroin−
štalácie a drobné opravy. Inf. m
0911 214 266.                    np − 715
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nŠtudentky (17 r.)  hľadajú bri−
gádu na 7 − 8 /2014 v okrese V.
Krtíš (obchod, stánok na kúpa−
lisku, opatrovanie detí, roznáša−
nie letákov a pod. Inf. m0944 444
835.                                   np − 722

n Výhodné úvery, pôžičky,
leasing. Inf.m 0902 846 552. 

np − 425
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                       np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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

np − 329
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Kúpim starožitnosti: starú bi−
žutériu, porcelán, staré doku−
menty  povál, pohľadnice, mince,
bankovky, sväté sochy, staré
sklo...  Inf. m0903 671 290. 

np − 546
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 gravírovaná, cena doho−
dou. Inf. m0908 805 120. 

np − 579 b
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l PRODUKTY Z DVORA

l BURZA PRÁCE

l OBLEČENIE, HRAČKY, 
KOČÍKY, POSTIEĽKY

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 − 724

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

np − 528

nPredaj palivového dreva 
aj s dovozom.

Inf. m 0905 463 926.    np − 599

n NOČNÝ KLUB V STAREJ
TUREJ prijíma na pozíciu
hostesky a spoločníčky sym−
patické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú kli−
entelu, nadštandardný záro−
bok a peniaze na ruku každý
deň. Ubytovanie zdarma.
Pracovná doba i brigádne.
Možná finančná výpomoc.
Staň sa finančne nezávislou.
Tel. m 0905 244 226.
www.erotickysalon.sk 

np − 612 a

FIRMA PRIJME MURÁRA. 
m 0905 389 631 np −127b

l 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,
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

n MINIBAGER
− zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279
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nPredám foršne − borovica, dub.
Inf. m0902 810 865.         np − 709
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nNAJVÝHODNEJŠIE
PôŽIČKY. Inf. m0904 256 464. 

np − 714
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n PROFICREDIT − PÔŽIČKA.
Inf. m0902 767 838.         np − 575
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim vybavenie doKúpim vybavenie do
stolárskej dielne. Inf.    stolárskej dielne. Inf.    

0911 136 817.0911 136 817. np − 725
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim starožitnosti, striebor−
né predmety, mince, pohľadnice,
keramika, obrazy, ženské kroje,
ľudové výrobky. Inf. m 0903 671
290 − nonstop.                    np − 727
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nové prešívané pápe−
rové paplóny − 4 ks (aj jednotli−
vo), rozmery 1,35x2 m, 10 eur za
kus. Inf. m0908 694 894. np − 729

nOZNAM PRE
DRŽITEĽOV ZBRANÍ.
Vykonávame tlakové
skúšky vašich zbraní.

Objednávky do 5. 7. 2014
na tel. č.: 0907 288 687. 

np − 562

nPostaráme sa o Vašich dôchodcov non−stop 
v novootvorenom DOMČEKU LÚČKA

v Kováčovciach. Max. dĺžka pobytu 
1 mesiac. Zabezpečíme ubytovanie, stravovanie 
a 24 − hodinový dohľad v rodinnom prostredí.

Inf. m0908 244 384. np − 700

− 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

PONÚKAME ŠIROKÝ 
VÝBER OKRASNÝCH
RASTLÍN A KVETOV.
NOVÝ SORTIMENT 
AJ EXOTICKÝCH

RASTLÍN A KVETOV

Kamenárstvo
Milan Tóth 
− ZOMITA

ponúka 
kamenárske práce
za výhodné ceny. 
Tel.: 0915 213 791,

0905 188 628, 
047/48 702 29

n OPRAVA PC − miniservis,
optimalizácia výkonu PC, up−
grade, obnovenie zmazaných
dát. Inf. m 0919 235 601. 

np − 732

l PO UZÁVIERKE
Pozvánka

Dňa 6. 7. 2014 sa uskutoční futbalový turnaj 
za učasti OFK Olováry, TJ Nenince,

FK Záhorce a FK LESENICE, 
na ktorý vás srdečne pozývame.

Začiatok turnaja je o 13.00. Vstupné je 1 euro. 
O občerstvenie i bohatú tombolu je postarané.       

* 2 − izbový OV na Okružnej,
cena − 18 000,− 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.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 !

PONÚKA NA PREDAJ

Mesto Veľký Krtíš vyhlasuje 
na základe ustanovení  § 9 a zákona č.138/1991 Zb. 

O majetku obcí v platnom znení 
SÚŤAŽ NA ODPREDAJ MAJETKU MESTA

FORMOU PRIAMEHO PREDAJA 
Predmetom  priameho predaja je :

POZEMOK NA ULICI  Š. TUČEKA 
VO VEĽKOM KRTÍŠI, 

evidovaný na LV č. 1544, obec a k .ú. Veľký Krtíš, parcela registra
"E", parcelné číslo   KN E 306  o výmere  788 m2, vedený ako zá−
hrada v  k.ú. Veľký Krtíš. Pozemok je využiteľný len ako záhrada.
V zmysle platného Územného plánu mesta Veľký Krtíš pozemok
zasahuje do ochranného pásma cintorína a na výstavbu a staveb−
né účely  je nevhodný. Pozemok sa nachádza medzi Ul. J. Kráľa a
Ul. Š. Tučeka.  Pozemok je prístupný z prístupovej komunikácie
od bytoviek na Ul. J. Kráľa  a pešou komunikáciou z Ul. Š. Tučeka. 
Podmienky priameho predaja sú zverejnené na úradnej tabuli

mesta a internetovej stránke www.velky−krtis.sk

PONUKA PRÁCE 
v luxusnej predajni 

Si šikovný, inteligentný človek zaujímajúci sa

o zdravie, krásu a vitalitu fungujúcu 

na báze olivového oleja a preferuješ mediteriánsky životný štýl? 

Rád/ rada by si pracoval v luxusnej, klimatizovanej predajni 

v Bratislave na pracovnú zmluvu s možnosťou kariérneho rastu?

Odmeny za tržby a angažovanosť v predaji sú samozrejmé.

Pracovná doba 10.00 − 20.00 hod. Sme mladá ale dynamická 

firma, ktorá plánuje otvoriť svoje pobočky aj vo Viedni a Prahe

a Tebe sa otvárajú možnosti pre kariérny rast. 

Podmienka angličtina a vodičský preukaz skupiny B. 

Od Teba očakávame plné nasadenie v práci, lojalitu a neustále

sa vzdelávanie. Od nás môžeš očakávať seriózne a ústretové 

jednanie. Životopis so žiadosťou o prijatie do zamestnania 

posielajte na adresu info@eliaolivashop.sk
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V poslednom kole tipovačky sa nám pri sčitovaní
nedopatrením stalo, že sme niektorým z vás ne−
dopočítali tri body zo zápasu Čebovce − Jesenské.
Aj keď niektorým tieto body poradie neovplyvni−
li, táto chyba však spôsobila zmenu v prvej trojke.
Body za remízu totiž chýbali Viktórii Furákovej,
ktorá sa tak dotiahla na celkového víťaza.
Správne teda trojica (v tomto prípade štvorica) ví−
ťazov má vyzerať nasledovne:

1. ERIK ÁDÁM, Veľký Krtíš 108 b., 
1 VIKTÓRIA FURÁKOVÁ, V. Krtíš  108 b.
2. JÁN NEMČOK, Záhorce,  107 b., 
3. JÁN HAVRILA, Sklabiná, 105 b.
V. Furákovej sa ospravedlňujeme.        −ms−

* MINIFUTBAL − MUŽI
Hrá sa na ihrisku 30 x 50m, na hádzanárske brá−

ny. Pokutové územie bude vzdialené v okruhu 6
m od stredu brány, kde na kolmici bude aj znač−
ka pokutového kopu. Počet hráčov 4+1 brankár.
Striedanie je neobmedzené, ale len v území urče−
nom naň. Hrací čas 2 x 15 min. Ostatné pravidlá
sú rovnaké ako na veľkom futbale, s výnimkou
postavenia hráča mimo hry, ktoré tu neplatí.
Prvé zápasy mužstvá odohrajú v skupinách.
Každá obec môže prihlásiť aj viac mužstiev. 
Pre postup zo skupiny je rozhodujúci: 1. počet bo−
dov, 2. vzájomný zápas, 3. rozdiel v skóre, 4. počet
strelených gólov. V prípade rovnosti týchto krité−
rií − rozhodujúci zápas.  Vo vylučovacích zápasoch
postúpi víťaz. V prípade nerozhodného výsledku
nasledujú PK po tri na každej strane. Potom až do
rozhodnutia po jednom. 

Termín: zápasy v skupinách a vylučovacie 
zápasy 19. 7. 2014 (sobota) od 09:00 hod.

Prihlásiť sa je potrebné do 8. 7. 2013.

* STREĽBA ZO VZDUCHOVKY −
MUŽI, ŽENY

V kvalifikácii súťažiaci vystrelí 10 rán. Do finále
postúpi 5 najlepších. Víťazom sa stane strelec s
najväčším súčtom bodov (kvalifikácia + finále).
Súťažiaci si musia zabezpečiť vzduchovku. 

Termín: 19. 7. 2014 (sobota) o 11:00 hod.
Prihlásiť sa dá pri prezentácii najneskôr  pol ho−
dinu pred súťažou. Prihlásiť sa na jednotlivé sú−
ťaže môžete osobne na obecnom úrade v Malých
Zlievciach, písomne na adrese Obec Malé Zlievce
75, 991 22 Bušince, telefonicky na č. t. 4892182, e−
mail obecmalezlievce@gmail.com   a to   od 01.07.
2014 do  16. 7. 2014. V jednotlivých súťažiach mô−
žu účastníci  štartovať bez rozdielu veku. 

Na spoluúčasti 10. ročníka Medzi
obecných športových hier sa podieľa
Banskobystrický  samosprávny kraj.
Predseda Ing. Mgr. Marian Kotleba
odovzdá cenu predsedu VÚC BB
najlepšiemu hráčovi športových hier.

* BEŽECKÉ SÚŤAŽE
CHLAPCI −  BEH: 
Družstvo − 4 chlapci 
Do 10 rokov − narodení po 1. 1. 2004 a mladší
− beh na 100 m  − štart o 10:00 hod., 
Do 15 rokov − narodení po 1. 1. 1999 a mladší 
− beh na 300 m − štart o 10:30 hod.
DIEVČATÁ −  BEH: 
Družstvo − 4 dievčatá , do 10 rokov − narodené po
1. 1. 2004 a mladšie, − beh na 100 m − štart o 11:00
hod., do 15 rokov − narodené po 1. 1. 1999 a mlad−
šie − beh na 300 m − štart o 11:30 hod.

Prihlásiť sa treba do 16. 7. 2014!

Chýbali vám body...

PROPOZÍCIE  10. ročníka 
MEDZI OBECNÝCH 
ŠPORTOVÝCH HIER

Miesto konania: Malé Zlievce
Termín súťaží: 19. júla 2014 (sobota)

Mládežnícke súťaže   
19. júla 2014 (sobota)

nPredám študentskú (detskú)
izbu vo veľmi dobrom stave
(ako nová). Cena dohoda. Inf.
m0908 076 229.              np − 734
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám spálňu. Cena 50 eu−
ro − ešte možná aj dohodou. Inf.
m0908 076 229.           np − 7341
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nRozvoz tovaru vlastným au−
tom − cena 0,35 euro/km.  Inf. m
0907 876 617.                np − 735
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nStratili ste kľúče (pravdepo−
dobne od Š − Favorit) dňa 23. 6.
o 16.15 hod. na hlavnej ulici vo
V. Krtíši? Na prívesku sa na−
chádza ďalší kľúč a ovládač.
Poctivý nálezca ich ešte v ten
istý deň odniesol na políciu.
Jeho telefónne číslo sa nachá−
dza u nás, v redakcii.  Inf. m
0910 989 479.                   np − 736 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový byt vo
Veľkom Krtíši.  Inf. m0908 527
535.                                   np − 737

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 − JÚL

Dr. MAX:  12, 13, 18, 24, 30. PANACEA:  1, 7, 19, 20,
25, 31. AQUA VIVA:  2, 8, 14, 26, 27. BIELY LEV:  3,
9, 15, 21. ČIERNY OROL: 4, 10, 16, 22, 28.
Belladonna: 5, 6, 11, 17, 23, 29. 

ZDRAVOTNÍCKY  INFOSERVIS
l Lekárska pohotovostná služba

(Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48 31 111). 
Pre dospelých: Po. − Pi. 15.30 − 7.00 h., 

So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. 
Pre deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h.,

So. − Ne. 8.00 − 22.00 h. 
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. ŠTRBÍK R − SERVICE  −  R. ŠTRBÍK 
www.r−service.sk. www.r−service.sk. 

AUTOSERVIS − PNEUSERVISAUTOSERVIS − PNEUSERVIS
Regionálne zastúpenie Regionálne zastúpenie PNEUPNEU

VRANÍK. Využite predaj VRANÍK. Využite predaj 
pneumatík za skvelé ceny!pneumatík za skvelé ceny!

Digitálna geometria Digitálna geometria 
− diagnostika. Písecká 3, V. Krtíš, − diagnostika. Písecká 3, V. Krtíš, 

tel. 0915 832 193tel. 0915 832 193

Máte alergie alebo zníženú imunitu 
a potrebujete odbornú pomoc? 
lALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponúka svoje odborné

služby v zariadení AMBULANCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE MUDr. ILDIKÓ

PAÁLOVEJ,    Ul. Mikszáthova, V. Krtíš.  Na vyšetrenie 
a odborné konzultácie sa môžete objednať na  0903 052 666

každý deň od 7.30 − 13. 00 hod. Máme zmluvu s každou
zdravotnou poisťovňou.

l PO UZÁVIERKE

nn TEPOVANIE. TEPOVANIE. 
Inf. m0949 792 112.        np − 593



n Prenajmem alebo predám 3−
izbový byt po kompletnej re−
konštrukcii.  Inf. m 0918 632
966.                                  np − 738
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt za 23
000 euro. Len vážny záujem.
Inf. m0940 890 641.         np − 739
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám bioprasce − odstavča−
tá mangalice. Inf. m 0918 289
858.                               np − 740
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám včelie rodiny bez ú−
ľov (zn. typu B).  Inf. m 047 48
307 52.                              np − 741
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prasiatka, krížence
mangalice (mäsové plemeno 8
týždňové) 20 kilogramové, ce−
na 50 euro, odber ihneď.  Inf. m
0907 839 215.                   np − 747 

nPredám garáž na Baníckej u−
lici vo VK pri poisťovni AL−
LIANZ.   Inf. m0911 936 182. 

np − 742
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrijmem pomocnú silu na vý−
robu betónových výrobkov.
Inf. m 0905 471 624, 0911 444
144.                                np − 743
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem stavebného zámoč−
níka do zámočníckej dielne.
Inf. m 0905 471 624, 0911 444
144.                                  np − 743
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám údené klobásy a sla−
ninu. Inf. m0902 846 552. 

np − 745
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem
obchodné priestory na M. R. Š−
tefánika č. 27 vo Veľkom Krtíši.
Inf. m0903 857 507.        np − 746
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obracač sena − zhŕ−
ňač "slniečka". Cena dohodou.
Inf. m0905 680 826.         np − 748

n Prijmem do realitnej kance−
lárie pracovníka na pracovný
pomer − živnosť. Zn.
Ambiciózny, spoľahlivý. (Oblasť
V. Krtíš).  Inf. m0907 234 031.      

np − 749
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám spálňu, mrazničku
130 l a TV THOMSON.  Inf. m
0940 311 775.                   np − 750
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám brigádnika na práce
okolo domu. Inf. m 0919 199
762.                                 np − 751
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám, resp. dám do pre−
nájmu prerobený 3 − izbový byt
v OV na Píseckej vo VK. Inf. m
0907 750 947.             

np  − 753

n Predám 3 − izbový byt v
Sklabinej. Inf. m0910 952 574. 

np  − 754

n Predám 3 − izbový byt vo V.  
Krtíši.  Inf. m0908 396 043. 

np  − 755
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám odstavčatá − manga−
lice. Inf. m0917 851 897. 

np  − 756
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š  Rapid 130, lacno.
Inf. m0944 117 128.        np  − 757
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 5 kompletov banskej
výstuže LB. Vhodné na pivni−
cu. Inf. m0918 815 987. np − 758
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Vo FNsP F.D. Roosevelta (FNsP
FDR) sa 20. júna 2014 uskutočni−
la vernisáž výnimočnej putovnej
výstavy fotografií KRÁSA OKA−
MIHU. Nevšednosť tejto výstave
dodávajú práve autori fotografií,
ktorými sú pacienti po orgáno−
vej transplantácii. 

Na dvadsiatich piatich víťaz−
ných fotografiách zachytili pa−
cienti svoje pocity, ako vnímajú
svet pred  a  po transplantácii. 

Cieľom tohto jedinečného pro−
jektu, ktorého autorom je OZ
Dar Života v spolupráci s OZ
Transplantovaná pečeň, Šanca
pre pečeň, Združenie pacientov s
pľúcnou hypertenziou a
Spoločnosť dialyzovaných a
transplantovaných je podpora
transplantačného programu na
Slovensku a zvyšovať  povedo−
mie verejnosti  o darcovstve or−
gánov. Pretože, ako hovorí

MUDr. Eva Lacková, PhD. prezi−
dentka Slovenskej transplanto−
logickej spoločnosti a zároveň
vedúca Transplantačného cen−
tra vo FNsP FDR: "Bez orgánov
niet transplantácií!" Počet trans−
plantácií orgánov v posledných
rokoch klesá, a jedným z hlav−
ných dôvodov je nedostatok or−

gánov. "Pomôcť by mohlo aj zlep−
šenie odberovej aktivity a prí−
stup zdravotníckych zariadení
pri identifikácii potenciálnych
darcov," dodáva MUDr. Lacková.
Na čakacích listinách v SR je v
súčasnosti takmer 500 pacien−
tov, ktorí potrebujú transplantá−
ciu obličky, srdca, či pečene. 

Neuveriteľná je aj súhra okol−
ností, ktorá sprevádza otvorenie

výstavy.  Začala v čase, kedy v
Transplantačnom centre pre−
kročili pri transplantáciách pe−
čene jubilejnú stovku. Program
transplantácií pečene tu bol
spustený v roku 2008, samotné
centrum funguje však už viac
ako dvadsať rokov. " Číslo sto po−
važujeme za obrovský úspech ce−
lého programu. Táto výstava je
pre mňa inšpiráciou. Je výpove−
ďou o tom, že ľudia ktorí preko−
nali veľmi, ale skutočne veľmi
vážnu operáciu, chcú ďalej žiť
normálnym životom a skrýva sa
v nich veľa sily." povedal o svo−
jich dojmoch riaditeľ nemocnice
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Výstava v BB sa koná pod zášti−
tou OZ Šanca pre pečeň, ktoré
združuje v prevažnej miere pa−
cientov s vírusovými a nealkoho−
lickými ochoreniami pečene.
Fotografická výstava KRÁSA O−
KAMIHU je putovná a bude sprí−
stupnená širokej verejnosti v 11
mestách Slovenska. 

Mgr. RUŽENA MAŤAŠEJE,
− hovorkyňa − 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ − KRÁSA OKAMIHU DORAZILA DO BANSKEJ BYSTRICE.
MÁ PODPORIŤ TRANSPLANTAČNÝ PROGRAM NA SLOVENSKU.  

Bez orgánov niet transplantácie!  

Riaditeľ nemocnice MUDr. Vladimír Baláž, PhD., rodák
z Obeckova, na vernisáži jedinečnej výstavy, ktorú

si môžete pozrieť do 18.júla 2014

nPredám stepper INSPORT−
LINE. Cena 100 eur. Inf. &
0904 265 926.                  np − 759

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

− Nedávno sa v našej obci u−
skutočnila okresná súťaž jede−
nástich hasičských zborov a ha−
sičského dorastu, ktorú hodno−
tím ako veľmi vydarenú. K ú−
spechu a zdaru celej akcie veľ−
mi prispel Ing. Boris Hrdlička,
predseda Agrodružstva Senné,
ktorý nám veľmi pomohol po
všetkých stránkach, za čo mu aj
touto cestou vyslovujem úprim−
né poďakovanie. Len čo sme
skončili jednu akciu, už sa bu−
deme pomaly pripravovať na
tradičné Jazdecké preteky, kto−
ré sa aj tento rok uskutočnia  v
spolupráci s Agrodružstvom
Senné v našom jazdeckom are−
áli pri motoreste posledný au−
gustový deň. O tejto peknej ak−
cii určenej všetkým milovníkom

koní, budeme samozrejme viac−
krát informovať aj prostredníc−
tvom Pokroku, aby prišli spolu
s nami urobiť bodku za tohto−
ročnými prázdninovými a dovo−
lenkovými akciami, ktoré sa už
tento víkend začnú. 

Jedna otázka Miroslavovi
Kalmárovi, starostovi Závady

Čo máte v obci nové a čo najbližšie pripravujete? 

Ing. Boris Hrdlička (vľavo) 
a Miroslav Kalmár


