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KOZOROŽEC  (22.12. − 20.1.)
Nech robíte ako najlepšie viete a dokážete,
stále to nie je ono. Toto obdobie, ktoré pretr−
váva už niekoľko týždňov, dáva zabrať aj va−
šej konzervatívnej a triezvo zmýšľajúcej po−
vahe, hlavne, ak ste zvyknutí, že vaše pra−
covné výkony sú dokonalo a profesionálne
odvedené. Tak isto naďalej platí aj vo vašom
osobnom a partnerskom živote, dávať si po−
zor na to, aby ste svoju roztrpčenosť neven−
tilovali na svojich blízkych a kontrolovali si
svoje prejavy emócií hlavne tým, čo poviete.
Slovo, ktoré raz poviete, má dlhotrvajúcu o−
dozvu a veľmi ťažko sa dá vziať naspäť, hlav−
ne ak je povedané s úmyslom ublížiť.

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Tento týždeň sa už konečne začínate dostá−
vať do obrátok, ktoré vám vyhovujú. Pomaly,
ale iste sa vaše pracovné výkony zvyšujú −
(aj vďaka dobre fungujúcej technike, ktorá
vás v uplynulé dni často zrádzala.) To všetko
vám dodáva sebavedomie a potrebný pokoj
k tomu, aby ste svoje povinnosti spojené s
vašim zamestnaním splnili k spokojnosti va−
šich nadriadených. Máte pri sebe veľa ľudí,
ktorí vám držia palce. Hlavne v podobe va−
šich blízkych, priateľov, aj partnera.
Odvďačte sa im za to tým, že s nimi strávite
pekný, príjemný a pohodový víkend, ktorý
venujete iba im. 

RYBY (19.2. − 20.3.)
Pracovne ste naďalej úspešní, čo vám priná−
ša uspokojenie a vnútornú pohodu.
Kolegovia sú na vás milí a ústretoví, navzá−
jom si pomáhate a viete si aj  poradiť. Vaša
spokojnosť je zjavná, preto aj na vašich part−
nerov pôsobíte neobyčajne príťažlivo a vzru−
šujúco, čo vám spôsobuje nesmiernu radosť.
Hlavne ich prejavy náklonnosti a lásky, ktorá
je pre vás tak veľmi dôležitá. Preto si vy−
chutnajte každú minútu v spoločnosti vašej
lásky, ktorú ste si minulý týždeň museli odo−
pierať kvôli pracovným povinnostiam. 

BARAN (21.3. − 19.4.)
Tak ako minulý týždeň, aj tento by ste sa ne−
mali v práci snažiť lámať rekordy, lebo by to
bolo z vašej strany len míňanie vzácnej e−
nergie. Nie vždy ide všetko tak, ako si to pra−
jete a predstavujete. Ale nemusíte mať oba−
vy, to, čo máte v práci urobiť, zvládnete. Vo
vašej rodine naďalej vládne pokojná atmo−
sféra, takže sa nemusíte ani doma snažiť nie−
čo zlepšovať alebo riešiť.  Využite tieto dni
pre seba, pretože váš zdravotný stav tento
týždeň nebude v takej kondícii, ako ste zvyk−
nutí, tak si doprajte dostatok odpočinku a re−
laxujte.

BÝK (20.4. − 20.5.)
Ak ste sa minulý týždeň cítili ako supermani,
tento týždeň môžete v týchto pocitoch zotr−
vať naďalej. Vaše pracovné nasadenie je na
maxime a zvládate ho s hravosťou a ľahkos−
ťou. V očiach vašich kolegov, ale aj nadria−
dených, je vidieť uznanie a obdiv z výkonov,
ktoré podávate. Vaši partneri sú z vás nad−
šení, ste pre nich nesmierne vzrušujúco prí−
ťažliví a očarujúci. Cítia sa pri vás veľmi prí−
jemne a uvoľnene. Doprajte si navzájom je−
den druhého a spoločne si vychutnajte ra−
dosti, či už na duchovnej alebo fyzickej ú−
rovni. 

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Pohoda a príjemné pocity. Takto sa dá cha−
rakterizovať váš celý týždeň. V zamestnaní
cítite dobrú náladu a atmosféru, vaše pra−
covné povinnosti si plníte bez problémov a
na sto percent. Ak máte už dlhšiu dobu v hla−
ve nápad, ktorý by mohol skvalitniť  alebo vy−
lepšiť vaše pracovné prostredie, máte naj−
vhodnejšie obdobie, aby ste s ním zašli za
vašimi nadriadenými. Nebudete odmietnutí. 

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

Ani tento týždeň sa nemáte dôvod  stresovať.
Aj keď nebudete lámať rekordy, nič a nikto
vám nebude brániť, aby ste si plnili vaše po−
vinnosti. V práci aj medzi kolegami vládne prí−
jemná atmosféra, ktorá vám tak tiež pomáha a
prispieva k celkovej pohode v pracovnom pro−
stredí. V súkromnom živote sa tak isto nedeje
nič zvláštne, čo by si súrne  vyžadovalo vašu
zvýšenú pozornosť, preto sa môžete oddávať
v kruhu vašich milovaných príjemnému odpo−
činku. Pre vás,  ktorí  svoje osobné voľno trá−
vite  radšej aktívne, nech je dobrou správou,
že vám k tomu  pomôže váš veľmi dobrý zdra−
votný stav.

LEV (23.7. − 22.8.)
Ste už prirodzene zvyknutí na to, že vám všet−
ko, čoho sa dotknete, ide samo od seba. Preto
svoju energiu a pracovné nasadenie udržuje−
te stále vo vysokých otáčkach. Tento týždeň
bude rozumnejšie ak zvoľníte vaše tempo, le−
bo by sa vaša snaha mohla obrátiť proti vám
a všetkému, čo ste doposiaľ dosiahli, a to by
mohlo vo vás vyvolať nevôľu a pokaziť vám
náladu, ktorú by ste si preniesli aj do vášho o−
sobného a súkromného života. Vaša rodina
vás miluje a podporuje, preto ak už je pre vás
nevyhnutné vypustiť von prebytočnú energiu,
vyberte sa do posilňovne alebo na iné športo−
visko.

PANNA (23.8. − 22.9.)
Prežívate rovnako príjemné a šťastné dni ten
ako minulý týždeň. Pracovne ste vyťažení
presne podľa vašich predstáv, čo plne zodpo−
vedá vášmu naturelu, pretože ste neskutočne
nabití energiou a chuťou pracovať. Nech je to
akákoľvek práca, ktorou budete poverení,
zvládnete ju s bravúrne. V spoločnosti vašich
partnerov alebo partneriek nájdete to najlepšie
miesto na relax a oddych a na načerpanie no−
vých síl. Nechajte sa nimi trochu rozmaznávať
a obskakovať, robia to pre vás radi a s láskou.
Aj váš zdravotný stav je v absolútnom poriad−
ku, preto sa tešte a užívajte si.

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Vaša vládnuca planéta Venuša je naďalej vo
vašom znamení ako aj minulý týždeň, čo zna−
mená, že aj tento je pre vás veľmi priaznivý a
naklonený k napĺňaniu snov a plánov. V pro−
fesionálnom živote ste veľmi činorodí a plod−
ní, prekypujete dobrou náladou a nadšením,
čo sa prenáša aj na vašich spolupracovníkov.
Využite tieto priaznivé dni aj v súkromí a za−
pojte svoju umelecky nadanú fantáziu a cit pre
estetiku k vytvoreniu romantického prostredia
pre vašich partnerov.

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Trpezlivosť sa vám predsa len opláca. Tento

týždeň sa už konečne aj na vás začína usmie−
vať šťastie. V zamestnaní sa vám už darí, čo si
všimli aj vaši nadriadení. Napätie medzi vami
a kolegami pomaly doznieva, takže sa atmo−
sféra na pracovisku uvoľňuje, čo tak isto pri−
spieva k lepším výkonom. Vašu zlepšujúcu sa
náladu oceňujú aj vaši najbližší, tak to využite
a urobte si spoločný program, aby ste im
mohli vynahradiť predošlé dni, keď vám boli o−
porou, a ktoré vám bránili sa im venovať tak,
ako sú od vás zvyknutí. 

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Hlavne v pracovnej oblasti ste neprekonateľní.
Nič vás nezastaví, ani vám nezabráni, aby ste
dosahovali iba vynikajúce pracovné výkony.
Ste ako dobre namazaný stroj, ktorý funguje
na sto percent. V osobnom živote cítite veľkú
lásku a úprimný obdiv zo strany vašej rodiny,
čo vás napĺňa vnútorným pokojom a spolu−
patričnosťou. Pozvite aj svojich priateľov na
výlet do prírody spojený s uvoľnenou zába−
vou, alebo len tak si spolu poseďte a užívajte
si  pohodové jesenné dni.

Potrebujeme:
400 g kuracích pečienok
200 g husacej masti
4 vajcia
3 PL vegety
1 smotana na šľahanie
4 hrušky
4 PL kryštálového cukru
300 ml červeného vína
3 PL vegety
škorica
klinčeky

Postup:
Kuracie pečienky rozmixujeme,
husaciu masť zohrejeme, pri−
dáme ostatné ingrediencie a
všetko vymixujeme na hladkú
hmotu. Tú rozdelíme na dve

časti a vylejeme do dvoch ige−
litových vreciek. Vrecká vloží−
me do vodného kúpeľa a varí−
me dve hodiny. Následne
hmotu necháme vychladnúť a
na jednu noc ju vložíme do
chladničky.
Hrušky ošúpeme a rozkrojíme
na polovicu. Cukor skarameli−
zujeme a pridáme víno, škori−
cu, klinčeky a keď sa nám aj
karamel rozpustí, vložíme hruš−
ky. Hrušky len zľahka osmah−
neme, aby ostali tvrdšie. Na ta−
nier nakrájame plátky pečien−
ky, položíme na ne hrušku a
podávame s toastovým chle−
bom.

Husacia fatamorgána
Recept na tento týždeň

HOROSKOP

S U D O K U
Mriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci, riadku aj
vo všetkých deviatich štvorcoch hracieho plánu bo−
lo deväť rôznych čísel  od 1−9 a žiadne z nich sa ani
raz neopakovalo. Správne riešenie každého sudoku
je len jedno jediné.

Chcete získať zaujímavé
skúsenosti?

Prijmeme absolventku, absolventa. 
Zn. Najlepšie z  V. Krtíša.

Informácie získate na tel. čísle: 48 315 55, 
mail: noviny.pokrok@stonline.sk 
alebo priamo v redakcii Pokrok.  

Lekárska pohotovostná služba (Banícka 35, V. Krtíš, 
tel. 48 31 111). Pre dospelých: Pon. − Pia. 15.30 − 7.00 h.,
So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. . Pre deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 −

22.00 h., So. − Ne. 8.00 − 22.00 h.
LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ V MESTE V. KRTÍŠ

pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h., sobota, nedeľa, svia−
tok: 9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.

5.11. PANACEA (pri stomatológii), 6.11. AQUA VIVA (Ul.
SNP), 7.11. Dr. MAX (v nemocnici), 8.11. BIELY LEV
(Banícka), 9.11. U ČIERNEHO ORLA (Nemocničná)

10. a 11.11. BELLADONNA (Ul. SNP)

ZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS
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Indiánsky deň si mohli vyskúšať žia−
ci 2. stupňa zo Základnej školy s ma−
terskou školou v Modrom Kameni. V
dňoch 27. a 28. septembra 2012 sa
zúčastnili Indiánskych dní v Žihľave.
Cieľom bolo využitie prvkov tvorivej
dramatiky vo vyučovaní westernu a
dobrodružnej literatúry a autenticky
priblížiť spôsob života Indiánov − ich
zvyky, obyčaje, tanec... 

Indiánsky deň sa začal už v
Hontiansko − novohradskej knižnici
A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši,
kde Anna Kubániová privítala žiakov
a príjemnú atmosféru podfarbila indi−
ánskymi pesničkami. Žiaci si z pri−
pravených kníh vybrali mená, ktorý−
mi sa celý deň oslovovali. 
Autobusom sa všetci presunuli na

„miesto činu“ V Žihľave už čakal
Veľký náčelník z Indiano West, Ing.
Ivan Vredík, spolu so svojou squaw
(manželkou). Obaja boli odetí v ty−
pickom indiánskom oblečení − ozdo−
bení výšivkou z korálok, strapcami,
čelenkou, pierkami... Indiánsky oheň
tíško pukotal a malé "bledé  tváre" si
na znak mieru a priateľstva zapálili
fajku mieru. 

V úvode Veľký náčelník porozprá−
val o histórii a pôvode Indiánov, o ich
živote a zvykoch. Potom rozdelil žia−
kov na skupinky a modrokamenské
deti už neboli žiakmi školy, ale indi−
ánskymi deťmi hrajúcimi sa v lone
prérie. Pozreli si indiánske típí (stan),
mohli si vyskúšať streľbu z luku a
winčestrovky, hod tomahawkom.
Zahrali sa hru − dekomlat a prešli
cestou opitých − do cieľa veru netra−

fili. Mali to tí konzumenti ohnivej vo−
dy naozaj ťažké. Ešte dobre, že deti
ohnivú vodu nepili, len minerálku a
sladkú vodu z obchodu. 

Naši malí Indiáni neboli lovcami, a
predsa si v príjemnej atmosfére ope−
kali bizónie mäso (špekačky). Mňam!
A dobre najedení si po tajnom chod−
níčku tíško šliapali k indiánskemu po−
hrebisku. Cestou im Veľký náčelník
rozprával o okolitej prírode.
Porovnával našu flóru a faunu s  a−
merickou. Na pohrebisku  sa deti do−
zvedeli niečo o rituáloch pochováva−
nia Indiánov. A potom si zatancovali
− indiánske tance: tanec trávy, slneč−
ný, soví... 

V bývalej základnej škole žiaci ob−
divovali indiánske minimúzeum −

zbierku indiánskych predmetov, kto−
ré zozbieral Ing. Ivan Vredík, a ktorý
si ich aj sám zmajstroval. Deti mali
možnosť pozrieť si niekoľko filmov o
živote Indiánov a Veľký náčelník im
premietol aj ukážky z tvorby amatér−
skeho filmového klubu Urtica. 

Čo si o tejto peknej 
akcii myslia deti 

- "bledé tváre 
s indiánskymi menami?

l "Najradšej by som sa tam ešte
vrátila. Očaril ma indiánsky tanec.
To bolo super. Ďakujem za taký
krásny a poučný výlet.
" ´TANCUJÚCA LAŇ − ZUZANA

PRELOVSKÁ, 5. ročník.
l "Zaujímavé bolo srdečné priví−

tanie fajkou mieru. Na pamiatku
mi okrem spomienok ostali krás−
ne náramky priateľstva." 

NEBESKÁ OBLOHA −
VLADIMÍRA CINKOTOVÁ,

7. ročník

l "Pre mňa bolo najväčším pre−
kvapením to, že som pri premieta−
ní filmu uvidela môjho starkého,
ktorý sa venoval amatérskemu
herectvu."  

SLNEČNÝ DÁŽĎ − ROMANA
JEEŠOVÁ , 6. ročník

l "Cítil som sa tam veľmi dobre a
budem rád, ak si to zopakujeme aj
na budúci rok. Som rád, že som
tam bol" 
VEĽKÝ BIZÓN − ENRIKO TÓTH,

8. ročník

l "Najviac sa mi páčila izba plná
indiánskych malieb a indiánsky
stan" 

KVET PRÉRIE − MARTINA
DINKOVÁ, 8. ročník

l "Bolo tam fakt super, domov
som si odniesla kopec zážitkov i
vedomostí." 

STRIEBORNÁ RIEKA − JANA
FANCISTYOVÁ, 9. ročník.

O tieto nezabudnuteľné chvíle a
deň plný zážitkov sa postarali učiteľ−
ky Mgr. Eva Štefanidesová a Mgr.
Renata Melichová a ukázali deťom,
že literatúra a dejepis sa dá učiť aj i−
nak. Veľké poďakovanie patrí organi−
zátorovi Indiánskych dní Veľkému
náčelníkovi Ing. Ivanovi Vredíkovi.
„Nech veľký Manitou stráži jeho kro−
ky, ochraňuje wigwam a jeho indián−
sku dušu“. Je veľkým mužom, v kto−
rom ostal kus chlapca milujúceho ro−
mantiku dobrodružstvo divokého zá−
padu. Je krásne, že sa o to všetko
podelí s inými a ukáže im život
Indiánov svojimi očami. Nájdite si k
nemu cestu i vy. Stopy vedú cez pré−
riu... Rovno do Žihľavy. 

− MÁRIA BALÁŽOVÁ −

Stopy vedú cez prériu
...do Žihľavy

Hrdinovia Karola Maya a J.F. Coopera sú určite mnohým z vás známi, či už z literárneho spracovania
alebo filmovej tvorby. Winnetou, Old Shatterhand, Inčučuna (Knihy o Winnetuovi) Čingačkuk (Posledný
mohykán), Tokei−Ihto (Tokaito z knihy Synovia veľkej medvedice) sú známi takmer všetkým generáciám
a prenášajú nás do sveta divokého západu. Prinášajú dobrodružstvá z prérie a Skalnatých hôr, bojujúc
na strane spravodlivosti. Sú akční, hrdinskí a plní romantiky. Skutočný indiánsky život však až taký i−
dylický nebol. Odzrkadľoval reálny boj o prežitie v drsnej americkej prírode a vplyv Európanov na indi−
ánsku kultúru a prírodné podmienky Indiánov.

Spoločná fotografia „veľkého náčelníka“ a „bledých tvári“

„Veľký náčelník“ rozpráva o histórii a spôsobe života Indiánov
a učí „bledé tváre“ ako strieľať z luku



Keď totiž nie sme v duševnej pohode, naše telo nie je schopné pri−
jať toľko dôležitých látok, koľko sa v našej strave nachádza.

Stará ľudová múdrosť vraví: Raňajky zjedz sám, obed si rozdeľ s
priateľom a večeru daj nepriateľovi. 

Svetový deň zdravej výživy nám má pripomenúť, že život každého
človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si
ho mal každý z nás dostatočne vážiť. 

Všetky tieto zásady sme si pripomenuli aj my na Základnej škole, Ul.
Komenského 4, Veľký Krtíš a práve tento deň sme na celej škole vytvára−
li rôzne ovocné a zeleninové šaláty, ktoré sme potom s chuťou zjedli.
Zároveň sme spoločne vytvorili Potravinovú pyramídu a tým zavŕšili náš ú−
spešný deň. Deťom sa tento vydarený deň veľmi páčil a urobili niečo aj
pre svoje zdravie.

−Mgr. J. JUCHOVÁ,
ZŠ J.A.Komenského 4 , V.Krtíš.

Školský deň plný zdravej výživy
Jednou z najdôležitejších vecí pre dobrý a dlhý život je zdravá výživa,  kto−
rú často zanedbávame. Práve preto si 16. októbra pripomíname Svetový
deň zdravej výživy. Samozrejmosťou by malo byť aj dodržiavanie týchto
zásad: Nepiť! Nefajčiť! Nedrogovať! Vyhýbať sa stresu! Nezabúdať na po−
hyb a výdatný spánok! 

Okrem toho, že sa deň deťom veľmi páčil,
urobili niečo aj pre svoje zdravie

Do prípravy zeleninových a ovocných šalátov sa deti pustili
s veľkou chuťou a ešte s väčšou ich aj zjedli

Najzábavnejšou časťou dňa bolo ochutnávanie jedla 
so zaviazanými očami
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pripravuje na november nasledovné podujatia

l LITERÁRNA JESEŇ 10. ročník prednesu  poézie a prózy seniorov  
− Klub dôchodcov, ul. SNP,  Veľký Krtíš − 21.11.2012 o 15.00 hod. 

l VIANOČNÉ DARČEKY − Praktický kurz pre žiakov ZŠ,  
ZŠ Ul. Komenského, Veľký Krtíš 20.11.2012    

Praktický kurz pre seniorov,  Klub dôchodcov, ul. SNP, Veľký Krtíš  −
28.11.2012 o 16.00 hod. 

l PO STOPÁCH LITERÁRNYCH TVORCOV − Kováčovce, Sklabiná,
Modrý Kameň, Dolná Strehová − 23.11.2012 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

05
 −1

2

l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur ,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

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

l opravy traktorov. 

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

Veľký Krtíš 

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

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

53
 − 

12

0948 527 565

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

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

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

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

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

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

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov.

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť

03
−1

2
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Na SOŠ vo Veľkom Krtíši som za−
čala študovať odbor manažment
regionálneho a cestovného ruchu
(MRCR).  Pre tento odbor som sa
rozhodla najmä pre to, že rada
spoznávam nových ľudí, krajiny a
zvyky, ako aj kultúru a nábožen−
stvá, ktoré v nich panujú. MRCR je
štvorročný študijný odbor končiaci
sa maturitnou skúškou. Dáva žia−
kom možnosti spoznávať svet za
hranicami svojho bydliska. Počas
týchto štyroch rokov žiaci získavajú
rôzne poznatky o krajinách a ich
histórii, dozvedajú sa o nich rôzne
zaujímavosti, ktoré raz môžu uplat−
niť v praxi. Učia sa plánovať rôzne
výlety, či dovolenky.

V rámci odborných predmetov
sme sa 27. 9. 2012 vybrali do ulíc
V. Krtíša. Oslovovali sme ľudí a zis−
ťovali, s kým, ako dlho, ale hlavne
kde počas leta trávili dovolenky.
Množstvo ľudí trávilo tohtoročné le−
to najmä doma alebo v okolí svoj−
ho bydliska. Natrafili sme aj na ta−
kých, ktorí nám s hrdosťou oznámi−
li, že leto trávili na kúpalisku AQUA
TERMAL STREHOVÁ. Vraj sa im
tam páčilo a budúcu letnú sezónu
sa tam určite vrátia. Samozrejme,
našli sa aj takí, ktorí sa nebáli vy−
kročiť za dobrodružstvom a prekro−
čiť hranice nášho štátu. O svojich
zážitkoch nám porozprávali a my
sme to poctivo spísali. 

Pri potulkách mestom sme na−
trafili aj na maďarských motorká−
rov, ktorí boli na niekoľkodňovom
výlete naprieč Slovenskom. Svoju
púť sa chystali ukončiť vo Zvolene.

Slovensko sa im  veľmi páči a urči−
te ho odporučia navštíviť aj svojim
známym. 

Pre zaujímavosť  vám prináša−
me štatistiku o tom, kde opýtaní
ľudia najčastejšie cestujú, či
viac cestujú viac muži alebo že−
ny, aké ubytovanie si najčastej−
šie volia, ako sa stravujú a sa−
mozrejme, koľko ich to približne
stojí. Z 31 oslovených respon−
dentov sme sa dozvedeli nasle−
dovné skutočnosti: Radšej ces−
tujú ženy (19) ako muži (12).  Z
opýtaných, až 21 ľudí strávilo
dovolenku v zahraničí − v

Chorvátsku, Taliansku, Francúzsku,
Egypte, či Grécku.  S rodinou ces−
tovalo 12 ľudí,  10 sami a 9 s
priateľmi. Najčastejšie cestovali
na týždeň a viac ( 18), na 5 dní
až týždeň (12) a jeden opýtaný
na viac ako 2 týždne.  Polpenziu
pri stravovaní využívalo  najviac
ľudí (14), plnú penziu (7), vlastné
stravovanie využilo 6 ľudí, v
stánkoch sa prestravovali traja a
1 opýtaný využil all inclusive.
Desať z opýtaných bývalo na u−
bytovni, v campe 6, v hoteli 13 a
v súkromí 2. Za dovolenku naši
opýtaní zaplatili nasledovne: od
100  − 400 eur (5), od 401 − 1000
eur ( 17), od 1001 − 2000 eur (6)
2001 eur a viac (3). A kam by
chceli najbližšie cestovať? Do
Grécka, Ríma, Francúzska,
Talianska, New Yorku, na
Malorcu, do Chorvátska či do
Dubaja.  

− VERONIKA DOBROVÁ − I. C

Kde, s kým a ako cestujeme na dovolenky...
V septembri otvorila svoje brány aj Stredná odborná škola vo Veľkom Krtíši. Po dvoch mesiacoch le−

ňošenia a vyhrievania sa na slniečku, si opäť do školských lavíc zasadli žiaci všetkých ročníkov. V pr−
vý deň riaditeľka školy Ing. Zuzana Bosmanová, spolu s pedagogickým zborom privítala na nádvorí ško−
ly aj nás, prvákov.

Študentky v ankete oslovili v uli−
ciach Veľkého Krtíša 31 respon−
dentov. Viac ako dve tretiny opý−
taných strávilo dovolenku v
Chorvátsku a väčšina z opýta−
ných minula na dovolenku do
1000 eur.

Výsledky
III. liga : 
l ŠKST  a−spek−
trum V. Krtíš A −
OŠK brehy A
5:13

l ŠKST a−spektrum V. Krtíš A −
Hliník nad Hronom A 5:13 

IV. liga : 
l STK Lučenec−Kalinovo E −
STK Lučenec−Kalinovo D  10:8
l STK Lučenec−Kalinovo C −
ŠKST  a−spektrum V. Krtíš B

16:2, body V. Krtíša_ Kmeť a
Beranský po 1. 

l SLOVAN M. KAMEŇ − TJ M.
ČALOMIJA  13:5; 

body M. Kameňa: Fekete 4/0,
Mráz 3/1, Leitner 3/1, Urda 1/1,
Vaškor 0/2, štvorhry Mráz, Urda
1/0, Leitner, Fekete 1/0; 
body M. Čalomije: Svatík 2/2,
Kremnický 2/2, E. Mäsiar 1/3,
Šimko 0/4, štvorhry Svatík, Šim−
ko 0/1, Kremnický, Mäsiar 0/1.  

l VIKTORIA ŽELOVCE −
BALOG NAD IPĽOM 4:14; 

body Želoviec: Deák 2/2, Bavko
1/3, Husár 1/3, Rég 0/4, štvorha
Deák, Rég 0/1, Bavko, Husár 0/1
− body Balogu: Bevíz 3/1, Súth
3/1, Kukučka 3/1, Csíri 3/1,
štvorhry Kukučka, Csíri 1/0,
Bevíz, Súth 1/0.    

l MÁLINEC − voľno. 

Veľkokrtíšanom sa veľmi nedarilo
Stolnotenisové súťaže pokračovali ďalším kolom, v ktorom sa hráčom z V.
Krtíša príliš nedarilo. Mužstvo ŠKST A v III. lige na domácich stoloch pre−
hralo obidva duely  − s Brehmi i Hliníkom  nad Hronom  − rovnakým roz−
dielom 13:5. Nedarilo sa ani B−mužstvu, ktoré prehralo v Lučenci vysoko
16:2. Ďalšie mužstvá z nášho okresu v IV. lige sa stretli medzi sebou, keď
úspešnejší bol v súboji so Želovcami Balog nad Ipľom a premiérový zá−
pas proti M. Čalomiji zvládol dobre aj M. Kameň. 

Tabuľka IV. ligy po 
neúplnom druhom kole

Ešte stále sa môžu do okresnej ligy v stolnom tenise prihlásiť 
záujemcovia o túto súťaž, v ktorej hrajú trojčlenné družstvá. 

Prihlásiť sa a získať viac informácii môžete 
u Ing. Milana Chamulu na tel. čísle 0905 358 389, 

alebo mailom na adrese micha@micha.sk −P. GAŠPAROVIČ− 

Stolnotenisti, hláste sa!

Š T U D E N T K Y  S O Š  V .  K R T Í Š  Z I S Ť O V A L IŠ T U D E N T K Y  S O Š  V .  K R T Í Š  Z I S Ť O V A L I
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n Predám 3−izbový družstevný byt
s balkónom na B. Nemcovej 47 (na
8. poschodí). Byt je kompletne
prerobený. Cena: 22.000 eur, pri
rýchlom jednaní dohoda istá. Inf.
m 0915 371 319.          np − 1494
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem 4−iz−
bový (nezariadený) byt na Želez−
ničnej 16. Inf. m 0907 359 009.

np − 1538
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve s balkónom (80 m2) na
Hviezdoslavovej 3 (5.poschodie).
Ihneď obývateľný. Cena: 18.000
eur.  Inf. m 0907 484 840. 

np − 1540
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový prerobený byt
na B. Nemcovej. Cena dohodou.
Inf. m 0918 077 327.       np − 1543
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim garáž za Zväzarmom. Do
500 eur. Inf. m 0915 972 782.  

np − 1544
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám záhradku v Malom
Krtíši. Inf. m 0918 327 733. 

np − 1548
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodový rodinný
dom v M. Kameni. Cena: 27.000
eur. Inf. m 0915 627 462.

np − 1551
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme lukratívne obchod−
né a kancelárske priestory v cen−
tre mesta vo V. Krtíši s vlastným
parkoviskom. Inf. m 047/48 313 15,
0903 258 143.                np − 1553
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve. Inf. m
0918 876 715.                np − 1556
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osobnom
vlastníctve − kompletne prerobený.
Treba vidieť. Inf. m 047/433 07 92.

np − 1557
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt na Ul.
B. Nemcovej vo V. Krtíši. Pekný
stav, plastové okná. Cena: 250
eur/mesačne komplet, 2−mesačná
záloha nájmu podmienkou. Inf. m
0915 190 360.               np − 1569
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v S.h
Plachtinciach. Cena: 7.000 eur. Inf.
m 0905 846 181.          np − 1589

NEHNUTEĽNOSTI

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

PONÚKA NA PREDAJ :
Kiarov: Zrekonštruovaný dom, 

pozemok 1 777 m2.
Cena : 19 000,− eur �

Malé Zlievce: Dva domy 
na dvore, pozemok 40 á.

Cena : 23 000,− eur� 

Stredné Plachtince
Novostavba, pozemok 607 m2.

Cena : 30 000,− eur�

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

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21, 

mobil: 0905 358 389
e−mail: micha@micha.sk, 

www.micha.sk

− 4−izbový zrekonštruovaný byt
v OV na P.O.Hviezdoslava

− 3−izbový pôvodný byt v OV
na P.O.Hviezdoslava

− 2−zbový DB na B.Němcovej
Hľadáme absolventa/−ku 
na administratívne práce

n Spoločenstvo vlastníkov bytov
Ul. M. R. Štefánika a Ul. SNP hľa−
dá dodávateľa prác na čiastočnú
opravu fasády činžového domu,
rozsah 50 m2. Kontakt: m 0918
678 595.                        np − 1481
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n Predám 3−izbový byt na Želez−
ničnej 23 (3.poschodie). Je kom−
pletne prerobený. Cena dohodou.
Inf. m 0904 624 445.        np − 1595
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim byt vo V. Krtíši. Inf. m
0904 323 165.               np − 1596
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ľ.Štúra. Inf. m
0905 315 148.               np − 1606
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom za
7.000 euro. Pri rýchlom jednaní
zľava. Inf. m 0919 399 514.

np − 1607
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem kan−
celárske priestory (40 m2) na
Mierovej (nad pizériou Lamami).
Inf. m 0915 756 670.      np − 1609
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 8−árovú záhradku nad
vodojemom (murovaná chatka,
pitná voda, elektrika). Cena: 5.000
euro. Inf. m 0907 484 840.

np − 1612
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do dlhodobého prenájmu
zariadený 1−izbový byt na
Venevskej, voľný od 1.11.2012.
Cena: 230 euro, záloha 2 mesiace
vopred nutná. Len serióznym záu−
jemcom. Inf. m 0905 458 696, 0907
359 776.                      np − 1626
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový (čiastočne pre−
robený) byt na Hviezdoslavovej
35. Cena dohodou. Inf. m 0907 430
823.                            np − 1627
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám komplet prerobený
(čiastočne zariadený) 2,5 izbový
byt (74 m2) na Píseckej 7. Cena
dohodou. Inf. m 0908 660 668.

np − 1628
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt na Píseckej
9 (3. poschodie, 4 balkóny). Inf. m
0905 766 204.                np − 1629
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Novohradskej.
Inf. m 0903 635 942, 0902 067 636.  

np − 1631
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkame do dlhodobého pre−
nájmu denný bar s kompletnou
kuchyňou v obci Želovce.
Priestory je možné využiť aj ako
obchodné priestory. K dispozícii je
samostatný vchod, barový pult,
zariadená kuchyňa, príručný
sklad, sociálne zariadenia. Plocha:
170 m2 + terasa. Kontakt: m 0905
316 430.                       np − 1632
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve na Píseckej. Cena:
25.000 euro. Inf. m 0905 100 835.  

np − 1643
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2,3 alebo 4−iz−
bový zrekonštruovaný byt v dob−
rej lokalite. Cena dohodou. Inf. m
0908 911 065.                 np − 1644
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu pekný prero−
bený 3−izbový byt za 230 euro me−
sačne, záloha 1 mesiac vopred
nutná. Len seriózne. Inf. m 0904
112 207.                      np − 1646

n Predám 2−izbový byt na
Venevskej alebo vymením za 1−iz−
bový. Inf. m 0910 131 719.  

np − 1648
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši (aj družstevný). Platba v ho−
tovosti. Inf. m 0907 484 840. 

np − 1649

n Predám farebný televízor TECH−
NOSONIC. Cena dohodou. Ďalej
predám obývaciu stenu (ako no−
vá), šírka 3,40 m − jelša. Cena do−
hodou. Inf. m 047/433 07 92.  

np − 1558

n Predám magnetický matrac
PULZOTRON. Ide o liečbu chorôb
pomocou pulzujúceho poľa mag−
netickej rezonancie. Rozmery 180
x 80 x 3 cm. Cena: 1.000 euro.

Inf. m 0944 311 562, 
e−mail: logisticka7@gmail.com       

np − 1586
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve detské postele
(možnosť vytvoriť poschodovú
posteľ s rebríkom) a dva matrace
(180 cm). Cena spolu: 120 euro.
Inf. m 0908 245 040.        np − 1616
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršiu obývačku v dob−
rom stave a heligónku, r. v. 1937
(perleťové klávesy). Inf. m 0907
563 580.                       np − 1624
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve váľandy s úložným
priestorom. Cena dohodou. Inf. m
0903 257 020.                np − 1639

n Predám lesnícke  pletivo − nové
50 m za 106,22 eur, výška 1,60 m.
Inf. m 0908 962 716.  np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vibračný stroj, elektric−
ký sporák s el. rúrou a starožitnú
skriňu. Inf. m 0911 202 393.  

np − 1610
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám Š−OCTAVIU II. 1.6 FSI,
118 PS, komplet v elektrike, najaz−
dené 98.000 km, automatická klí−
ma. Cena: 6.500 eur. Inf. m 0902
335 395.                      np − 1555
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám motorku SIMSON. Inf.
m 0915 610 251.             np − 1561
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ŠKODU 105 L, bielej far−
by, v zachovalom stave, najazde−
ných 70.000 km, STK platná do r.
2014. Cena dohodou. Inf. m 0910
392 039.                       np − 1605
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám malotraktor VARI
SYSTÉM s bohatým príslušen−
stvom. Cena dohodou. Inf. m 0908
534 282.                        np − 1623
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jazdené letné pneumati−
ky MICHELIN 175/70 R 14 (2909) za
60 eur. Inf. m 0905247586.

np − 1641

n Predám zajace a sudy na víno.
Inf. m 0917 075 588.     np − 1534
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám bažanty zlaté a kráľov−
ské. Inf. m 0911 154 680.  np − 1550
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rôzne narádie na zabí−
jačku. Inf. m 0905 434 554.  

np − 1552
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jačmeň. Inf. m 0907 277
616.                               np − 1567
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sadenice čiernych rí−
bezlí. Inf. m 0907 365 988.  

np − 1580
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jablká bez postreku a o−
vocné stromky. Inf. m 047/48 873
25.                              np − 1599
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čerstvo otelenú kravu aj
s teľaťom. Inf. m 0904 275 532.

np − 1602

n Predám odstavčatá. Inf. m 0907
226 357.                       np − 1603
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m 0918
229 419.                        np − 1604
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám diskovú sejačku (šírka 3
m) a brány. Inf. m 0905 315 148.  

np − 1606
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m 0908
329 722.                      np − 1613
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim gaštany. Inf. m 0907 234
059.                               np − 1614
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám hrušky − bišovky (dule).
Vhodné aj na zaváranie. Inf. m
047/48 80 251.                np − 1618
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám očistené širokprsé mor−
ky. Cena: 3,70 euro/kg. Inf. m 0907
871 019.                        np − 1625
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá a kúpim
mladú kravu. Inf. m 0910 519 366.  

np − 1630
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim jalovice a býky. Inf. m
0948 155 120.                np − 1636
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám králiky Vss a Kal.  Inf. m
0911 154 680.              np − 1640

l Hľadám šoféra na kamión.
Nástup ihneď. Inf. m 0915 268 196.  

np − 1541
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadáme čašníka alebo čašníč−
ku. Inf. m 047/422 39 31.  np − 1619
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske práce,
vrátane zámkovej dlažby. Inf. m
0911 359 735.                 np − 1621
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu ako opatrovateľka
detí a starších ľudí. Prax aj osved−
čenie mám. Inf. m 0944 344 044.  

np − 1633
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu ako vodič − VP sk.
B alebo ako pomocná sila na stav−
be (na dohodu). Inf. m 0907 382
507.                            np − 1634
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

BURZA PRÁCE

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

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

AUTO − MOTO

n PREDÁM ZEMIAKY, CIBUĽU,
KAPUSTU, KŔMNE ZEMIAKY A
KVALITNÉ A ZDRAVÉ JABLKÁ.
AJ DOVEZIEM. Inf. m 0905 497
133.                           np − 1497

n Za symbolickú cenu predám
detské oblečenie na chlapca a
dievčatko vo veku od 0 − 5 ro−
kov. Inf. m 0915 656 889.

np − 1564

n Predám metrový textil 
− na kostýmy. Cena dohodou. 
Inf.: m 0907 281 092  np−1835

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

n Predám kombinovaný sporák
GORENJE (3−ročný, plynový
sporák − elektrická rúra) za 150
euro, mrazničku PHILCO PF 832
(3−šuflíková, 83 l, ročná ešte v
záruke) za 150 euro, rozťahova−
ciu pohovku s úložným priesto−
rom (ročná, výborný stav) za 150
euro, rohový stolík s nadstav−
com, vhodný pre PC, notebook
(dvojročný) za 30 euro, akorde−
ón v dobrom stave, plne funkčný
(Accord II) za 30 euro a starú o−
bývaciu stenu + rozťahovací
gauč + 2 kreslá za 50 euro. Inf.
m 0949 680 757.           np − 1565

n NOČNÝ KLUB 
V STAREJ TUREJ 

prijíma na pozíciu hostesky
a spoločníčky

sympatické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú 

klientelu, nadštandardný zárobok
a peniaze na ruku každý deň.

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

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



l Hľadám si prácu ako vodič
MKD. Som vyučený automecha−
nik, mám prax v EÚ aj mimo EÚ.
Aj ako striedač. Nástup možný i−
hneď. Inf. m 0915 817 329.  

np − 1650

n Predám nové nepoužívané juto−
vé vrecia, vhodné na výrobu ta−
šiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910
989 481.                        np − 1806

n Predám najlacnejšie palivové
drevo. Inf. m 0915 867 594.  

np − 1355

n JEDNODUCHÁ PÔŽIČKA PRE
ŽIVNOSTNÍKOV. Inf. m 0904 256
464, 0908 355 383.      np − 1455

n Vozím opatrovateľky do
Rakúska. Inf. m 0908 154 232,
0903 762 493.                np − 1532

n VEŠTENIE. Inf. m 0918 327 733.  
np − 1547

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hypoúvery bez skúmania príj−
mu. Ručenie nehnuteľnosťou.  Inf.
m 0918 327 733.          np − 1549

n Vykonávam pilčícke práce, píle−
nie metrového dreva na klátiky,
vypiľovanie stromov pílou. Inf. m
0908 378 685.  np − 1608

n Predám rôzny elektroinštalačný
materiál. e−mail: 

kysami@centrum.sk  np − 1622
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám overlovku za 50 euro.
Inf. m 0903 573 657.      np − 1637
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám invalidný vozík (4−kole−
sový). Cena dohodou. Inf. m 0903
573 657.                      np − 1638
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám bicykel SHARP, okná z
paneláku a dve kreslá. Inf. m 0907
047 631.  

np − 1642

n TEPOVANIE. Inf. m 0904 570
633, 0949 792 112.           np − 1651

lHľadám rozvedenú dámu, vdovu
od 40 − 65 rokov plnších tvarov,
ktorá túži byť milovaná a rozmaz−
návaná. Som 48−ročný nealkoho−
lik, nefajčiar, ktorý verí ešte na lás−
ku. Len SMS odpovede na m 0944
369 572.                      np − 1562
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l 39−ročný slobodný, bezdetný,
nefajčiar si hľadá priateľku na váž−
ny vzťah. Inf. m 0918 598 949.  

np − 1611

l Hľadám poctivého nálezcu o
vrátenie dokladov, ktoré som stra−
til 21.10., pri potravinách pri
Sandokane. Inf. m 0908 859 977.

np − 1620

n Predám 3−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve na
B.Nemcovej 32 (2. poschodie).
Cena dohodou. Inf. & 0905 326
368.                              np − 1220
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu, jačmeň, kuku−
ricu, cena za 1 q 20,00 euro. Ďalej
predám asi 150 kg ošípanú, cena
1,70 euro/kg a komplet dojacie za−
riadenie (cena dohodou). Inf. &
047/48 94 420.                np − 1653
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim starožitnosti − obrazy,
porcelán, mince a striebro. Inf. &
0902 813 066.                np − 1654
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám náhrobný kameň aj s
poklopmi (jednohrob). Cena doho−
dou. Inf. & 0915 958 021.  np − 1655

n AUTODOPRAVA od 0,33
eur/km. Inf. m 0907 840 647.  

np − 1106

n MINIBAGER −
zemné a 

výkopové práce. 
0907 840 647.

np − 1106
ZOZNÁMENIE

STRATY A NÁLEZY

n AUTODOPRAVA 1,3 t od
0,33 eur/km, 5 t od 0,58 eur/km.
Inf. & 0904 101 671.  np − 1537

n Hĺbkové tepovanie a čistenie
kobercov a sedačiek. Inf. m 0918
843 647.                      np − 1574

nNovootvorené 
kaderníctvo MKA 

Martina Krisztiánová 
na starej baníckej slobodárni,
Nemocničná 3, V. Krtíš, vchod
vľavo II. medziposchodie, (číslo
dverí 1)  ponúka kadernícke a
holičské služby pre dámy aj pá−
nov:  Pondelok− streda, piatok
od 9.00 do 17.00 hod., utorok,
štvrtok a sobota na objednávky.
T.č. & 0908 627 957.  np − 1597

n PNEUSERVIS AUTO−MOTO −
MJ, Železničná 18, V. Krtíš ponú−
ka: výmenu pneumatík, komplet
pneuservis, kompletnú geomet−
riu vozidla. Otváracie hodiny:
pondelok − piatok 8.00 − 16.30 h.,
sobota na objednávky. Inf. m
047/48 310 90, 0905 747 159.  

np − 1615

Tibor Kiššimon, V. Zlievce, 88 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 87 b.

Jozef Kováč, Vinica, 84 b.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 83 b.
Pavel Filip, st., Záhorce, 81 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 81 b.
Ákos Súth, Balog n. Ipľom, 80 b.
Erik Ádám, V. Krtíš, 78 b.
Stefo Svorník, Želovce, 77 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 76 b.
Pavel Filip ml., Záhorce, 74 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 73 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 72 b.
František Petényi, Vinica, 72 b.
Samuel Bulin, Nenince, 71 b.
Erika Macková, Záhorce, 70 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 67 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 67 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 66 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 66 b.
Jozef Csík, Veľká Ves n. Ipľom, 65 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 64 b.
Ján Macka, Záhorce, 63 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 62 b.
Ján Kiss, Vinica, 62 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija, 62 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš, 62 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 62 b.
Ján Urda st., V. Krtíš, 62 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš, 60 b.
Erik Košík, Čebovce, 60 b.
Vladimír Grnáč, Dačov Lom, 60 b.
Miro Černák, M. Kameň, 60 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 58 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 57 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 57 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 57 b.
Jakub Havrila, Obeckov, 56 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 54 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 53 b.
Ivana Balgová, Obeckov, 52 b.
Adrián Krnáč, V. Krtíš, 52 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 50 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 48 b.
Roman Badó, Záhorce, 38 b.
Jozef Holovic, ml., V. Krtíš, 37 b.
Štefan Ďorď, S. Plachtince, 27 b.
Tibor Medve, Vinica, 26 b.
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 22 b. 
Ján Čalomický, Lesenice, 19 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 14 b.
Leonard Gőrči, V. Krtíš, 13 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 9 b....

Finále tipovačky
So záverom jesennej časti futba−

lovej sezóny je tu aj koniec našej
futbalovej tipovačky. Do poslednej
chvíle napínavý priebeh priniesol
rozuzlenie až  v samom závere.
Prvým trom TOP tipovačom gratu−
lujeme a pozývame ich do redakcie
8.11. 2012 o 14.00 hod, aby si pri−
šli prevziať finačné výhry. Všetkým
ostatným ďakujeme za zapojenie a
snáď vám to vyjde na jar.       −red−
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n Zemné a výkopové práce. Inf.
m 0908 032 473, www.ambeu.sk  

np − 1169

l Kto doučí francúzštinu? 
Zn. Som mierne pokročilá. 

Inf. m 0910 989 479.  np − 1400

RÔZNE

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

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

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

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,

opatrovateľkám v zahraničí 
aj začínajúcim živnostníkom. 

Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 
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n PREDAJ PALIVOVÉHO 
DREVA AJ S DOVOZOM. 

Inf. m 0918 565  355.     np − 1456

V pondelok poobede nás 
v redakcii potešil takýto mail:

Milý POKROK J
Chcela by som Vám oznámiť, že
vďaka inzerátu uverejnenému vo
vašich novinách v rubrike straty
a nálezy v minulom čísle 44 nám
dnes (pondelok 29.10.2012) vrá−
tili našu „beagličku“! Bola u is−
tej milej rodiny v Obeckove.
Našli ju v tú noc, keď sa stratila.
Všimli si v Pokroku, že je to stra−
tený psík, ktorého hľadáme. 

Ďakujeme pekne za pomoc J
S pozdravom 

rodina Hívešovcov

Pomohli sme nájsť 
strateného psíka
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Na území Slovenska bola v rokoch
1937 − 1938 vybudovaná línia stálych ľah−
kých opevnení "kopírujúca" slovensko−
maďarskú hranicu v dvoch líniách od Štú−
rova až po hranice s Rumunskom (vráta−
ne Podkarpatskej Rusi). 

Vybudovaných bolo až do 1800 ob−
jektov ľahkého opevnenia (nazývaných
aj ropíky) z celkového počtu okolo 9600
všetkých objektov v rámci celej Česko−
slovenskej republiky. Mnohé úseky
však nestihli byť postavené. Obrovské
úsilie i  materiálne prostriedky
vynaložené na výstavbu kon−
trastujú s nenaplnenosťou ich
účelu. K využitiu na obranu
Československa napokon ne−
došlo, hoci niekoľko opevnení,
napríklad v okolí Rimavskej
Soboty, sa zapojilo do bojov s
maďarskými vojakmi a polovo−
jenskými jednotkami. Naopak,
vplyvom rozhodnutí predstavite−
ľov mocností sa väčšina opev−
není  bez boja dostala do rúk
nepriateľov, pred ktorými mali
krajinu brániť. V prípade
Slovenska sa po Viedenskej ar−
bitráži na území obsadenom
Maďarskom ocitla spolu s južnými ob−
lasťami krajiny väčšina opevnení, z kto−
rých sa zachovala len nepatrná časť.
Pre Maďarsko predstavovali symboly
nenávideného Trianonu a z neho pra−
meniaceho poníženia, pokory a čiastoč−
ne i  zdroj stavebného materiálu a kva−
litnej oceľoliatiny (zo strieľní), preto sa
pristúpilo k ich úplnej likvidácii. Od likvi−
dácie sa upustilo len v prípadoch, kedy
by deštrukcia mohla spôsobiť škody na
okolitých stavbách, alebo infraštruktúre.
V okrese Veľký Krtíš boli úplne zlikvido−
vané prakticky všetky opevnenia prvej
línie. Výnimku tvoria dva zachované ob−
jekty. Pevnôstka (typ A) pri Hadovci sto−
jaca oproti dnes už zničenému hranič−
nému mostu cez rieku Ipeľ a ropík (typ
B) nachádzajúci sa na južnom okraji ob−
ce Veľká Čalomija. 

Objekty druhej − hlavnej línie obrany
zostali po Viedenskej arbitráži na území
vtedajšieho Slovenského štátu. Napriek
tomu, že hlavná obranná línia je ako ce−
lok pomerne dobre zachovaná, nepo−
škodený sa nezachoval ani jeden ob−
jekt. Na území okresu je zachovaných
63 torz týchto pevnôstok (v podobách
od niekoľkých kusov železobetónu až
po takmer celistvé objekty).
Dobudovaná hlavné línia obrany sa ma−
la tiahnuť severne od Klenian a Vinice,
cez Kosihovce, severne od Čeboviec,
Príbeliec a Dolných Plachtiniec. Na tom
to úseku je zachovaných len niekoľko
(14) torz objektov juhozápadne od
Kosihoviec. Vybudovaná obranná línia
potom  začínala v priestore medzi
Veľkým Krtíšom a Modrým Kameňom.

Tiahla sa ponad Selce, priestorom me−
dzi Pôtrom a Dolnými Strhármi, kde sa
končí. Plánovaný bol aj úsek Vieska,
ktorý z väčšej časti nebol dobudovaný.
Línia potom opäť začína severovýchod−
ne od Viesky, pokračuje cez osadu
Dúbrava smerom na Jelšovec.
Stavebné úseky XVI. Dolné Strháre a
XVII. Vieska  majú začiatok výstavby 2.
júna 1938.
Vo všetkých prípadoch na území okre−
su Veľký Krtíš išlo o ľahké objekty stá−

leho opevnenia vz. 37, rôznych typov,
tradične nazývaných "Ropíky", využíva−
júcich systém palieb vzájomného sa
krytia jednotlivých objektov. Opevnenia
vz. 37 najbežnejšieho typu A, mali po
bokoch strieľne, chránené voči priamej
paľbe zo smeru hlavného útoku hmotou
železobetónových krídel. Ich rozmiest−
nenie zodpovedalo potrebám konkrét−
neho priestoru tak, aby sa vzájomne
kryli susedné objekty bez mŕtvych uh−
lov.
Vzájomná vzdialenosť ich rozmiestne−
nia sa líšila v závislosti od konfigurácie
terénu (v členitom teréne boli postave−
né hustejšie, na rovine s väčším odstu−
pom). Vstup do opevnení bol spravidla
zo severu, s odchýlkami vychádzajúcimi
z umiestnenia konkrétneho opevnenia v
teréne. 
Do terénu boli citlivo zakomponované.

Pre slabo mechanizovanú maďarskú
armádu v dvoch líniách predstavovali
vážnu prekážku. Nezanedbateľný bol aj
psychologický moment ich existencie. 
Výzbroj opevnení  bola tvorená dvojicou
ľahkých guľometov vz. 26 alebo ťažkých
guľometov vz. 37. Súčasťami vnútorné−
ho vybavenia týchto opevnení boli na−
príklad: vzduchotechnika − ventilačná
súprava na odvádzanie splodín zo streľ−
by, ale i na udržiavanie vnútorného pre−
tlaku zabraňujúceho vniknutiu plynu do
vnútra objektu. Ďalej to boli: periskop,
piecka, vnútorná výdreva, poľný tele−
fón... Vzhľadom na to, že opevnenia ne−
boli úplne dokončené, viaceré súčasti
vnútorného vybavenia neboli namonto−
vané. V ďalšej fáze sa uvažovalo i s po−
stupným doplnením línie o vybudovanie

rovnomerne rozmiestnených ťažkých o−
pevnení podobných tým, aké sú dnes
dobre zachované v českom pohraničí.
S výstavbou sa uvažovalo už v pláne
pre rok 1937, napokon však definitívne
rozhodnutie pre ich výstavbu padlo až
začiatkom roku 1938, no dôsledky me−
dzinárodných udalostí zabránili ich reali−
zácii. Na úseku spadajúceho pod pô−
sobnosť VII. armádneho zboru sa od
Dunaja po Fiľakovo rátalo s vybudova−
ním 22 krátkych uzáverov a 58 pechot−

ných zrubov normálnej odol−
nosti s jedným objektom pre
protitankový kanón. Na úse−
ku Modrý Kameň mali byť 3
objekty, Pôtor mal mať 2,
Vieska 2, Dúbrava 2,
Lučenec 3 a Fiľakovo 2 ob−
jekty. K realizácii ťažkých ob−
jektov však už nedošlo. 
K deštrukcii druhej línie ľah−

kých opevnení došlo až kon−
com vojny. Paradoxne, práve
na prelome rokov 1944 −
1945 ich spolu s rozvodne−
nou riekou Ipeľ využili ne−
mecké vojská ako súčasť o−

brany voči oddielom II. Ukrajinského
frontu maršala Malinovského postupujú−
cim z priestoru Maďarska. Z tohto dô−
vodu došlo v roku 1944 nemeckou ar−
mádou k reaktivovaniu niektorých ob−
jektov nachádzajúcich sa v priestore o−
kresu. Preto, hoci sa v časti literatúry
možno dočítať, že opevnenia, ktoré po
Viedenskej arbitráži zostali na území
Slovenského štátu zničila nemecká ar−
máda niekedy v roku 1944 pričom za
dôvod sa udáva možná hrozba ich vy−
užitia povstalcami, bližšie k pravde je,
že k skutočnému zničeniu opevnení do−
šlo až v dôsledku vojnových operácií
postupujúcej ČA, už aj preto, že opev−
nenia v roku 1944 neboli v reálnom do−
sahu povstaleckých vojsk. Aj v povedo−
mí obyvateľov je uchovaná informácia,
že pevnôstky, niekedy nazývané i "de−
kungy", využili nemeckí vojaci v bojoch
s ČA a k ich ničeniu pristúpili až  po−
stupujúce oddiely Červenej armády, v

rámci ktorých bojovali i rumunské od−
diely. Takto boli využité zachované ob−
jekty v priestore medzi Veľkým Krtíšom
a a Modrým Kameňom, ale tiež opev−
nenia na východ od Viesky v línii až po
hranicu vtedajšieho Slovenského štátu.
Tlak útočiacich vojsk mal za následok
neudržateľnosť tejto obrannej línie a
Nemci ich napokon opustili a posunuli
obranu ďalej. Deštrukcia objektov medzi
Jelšovcom a Modrým Kameňom však
nejaví známky priameho dobíjania, ale
cielenej deštrukcie rovnakého charakte−
ru pri väčšine objektov, pravdepodobne
umiestnením nálože do vnútra objektu...
Naznačuje to nepomerne väčšia miera
deštrukcie stien a stropu vnútra objek−
tov v porovnaní s vonkajškom. 

Ešte i dnes je z ich torz, rozlične po−
značených dôsledkami zámernej de−
štrukcie a zubu času, dobre zreteľné
pôvodné priestorové a funkčné členenie
i stiesnenosť vnútorného priestoru, do
ktorého mali byť obrancovia objektov u−
zavretí. Vzhľadom na rozmery poskyto−
vali len minimálny štandard potrebný na
krátkodobú existenciu vojakov v čase
boja. Neboli uspôsobené na dlhodobý
pobyt. Vzhľadom na stiesnenosť vnútor−
ného priestoru vyžadovala ich obrana
psychickú odolnosť vojakov. Ich účelom
bolo predovšetkým zabezpečenie úze−
mia pred prekvapujúcim útokom, umož−
nenie mobilizácie a nástup čs. armády.  
Ojedinele sú dnes v železobetónových

torzách (s výnimkou dvoch zachova−
ných objektov) zachované uvoľnené
pancierové strieľne, niekde kovové zá−
vesy dverí, torzá vývodov vetracích za−
riadení... Zreteľné sú tiež liatinové vývo−
dy na periskop, na vetrací systém od−
vádzajúci splodiny zo streľby a udržia−
vajúci pretlak vo vnútri, ktorý zabraňoval
možnosti vniknutia plynu do vnútra ob−
jektu. Len na niekoľkých objektoch je
pomerne dobre zachovaný vstup, z kto−
rého je čitateľná jeho obrana v podobe
malej strieľne a granátového sklzu, kto−
ré chránili vstup do objektu. Vstupnú
časť opevnení  na väčšine objektov po−
stihla deštrukcia najvýraznejšie.
Dnes sú torzá týchto objektov integrál−

nou súčasťou krajiny. Neznalému pozo−
rovateľovi ich prítomnosť v nej nie je na
prvý pohľad vôbec zrejmá. Nie sú v
priestore dominantnými prvkami, sú
skôr skryté − zakomponované do teré−
nu.  V otvorenej krajine sú jednotlivé ob−
jekty zväčša pohltené bujným vegetač−
ným krytom krovín a stromov. V zales−
nených častiach, kde absentuje hradba
krovín, sú omnoho prístupnejšie a zre−
teľnejšie i z väčšej vzdialenosti. Stačí sa
len zahrať v ich objaviteľov.  Práve táto
skrytosť im dáva nádych tajomnosti, kto−
rá je kombináciou dnes už vzdialeného
účelu, pre ktorý boli budované, stratenej
pôvodnej podoby a skrytosti z pohľadu
každodenného vizuálneho kontaktu.

Opevnenia z obdobia 1. Československej
republiky v okrese Veľký Krtíš

Niekedy sa zaujímavé spomienky na minulosť  nachádzajú v priestore nášho života, hoci o
ich prítomnosti často ani netušíme. Príkladom pamiatok na predvečer druhej svetovej vojny
sú objekty železobetónových opevnení z obdobia 1. Československej republiky. Ich výstavba

bola reakciou na zhoršujúcu sa medzinárodnú situáciu Československa v 30. rokoch 20. storočia.  Rozhodnutie
vybudovať pomerne nákladný súvislý systém železobetónových opevnení bolo prijaté v roku 1935 a v skutočnosti
predstavovalo potrebu opevnenia podstatnej časti hraníc republiky. V predvečer 2. svetovej vojny územné náro−
ky voči Československu nemalo z jeho susedov iba Rumunsko. Veľkonemecká ríša, hortyovské Maďarsko a bec−
kovské Poľsko sa od seba líšili len stupňom agresivity, závislej na reálnych možnostiach jednotlivých krajín. Vo
vzťahu k Slovensku boli hrozbou predovšetkým ambície hortyovského Maďarska, živené "krivdou Trianonu" a túž−
bou po obnove územnej integrity niekdajšieho Uhorska. 

JÁN ALÁČ

Dnes okrem toho, že sú tieto opevnenia dokladmi minulosti, sú zároveň i pozo−
ruhodnými prírodnými útvarmi.  Z betónových stropov dochádza k vyplavovaniu
vápenca a jeho zrážaniu do podoby "kvapľov". Pukliny v betóne poskytujú opo−
ru pre korene rastlín. Príroda je mocná a dokáže sa vysporiadať, ak jej to je u−
možnené, s akýmikoľvek výtvormi človeka, potrebuje na to len čas. Je to však
čas v inom chápaní než z pohľadu mierok obmedzeného ľudského života. A tak
príroda dokázala postupne vstrebať aj rany spôsobené dôsledkami vojny a pus−
tila sa aj do železobetónových opevnení − dôsledkov strachu z hroziacej vojny,
dôkazov nenaplnenosti svojho účelu, svedectiev nenaplnených ambícií...
Dôkazom, že sa jej to darí je napríklad to, že mnohí ľudia žijúci v priestore, kto−
rým sa tiahne línia týchto stálych opevnení o ich konkrétnej prítomnosti ani ne−
vedia.                                                Text a foto : RNDr. JÁN ALÁČ

Ropík typu B s kolmou osou 
strielní, Veľká Čalomija

Pozn. autora:  Ak by niekto mal záujem sa podeliť o dobové fotografie opevnení, spo−
mienky na ich výstavbu, ničenie, prechod frontu v spojení s opevneniami alebo iné
informácie s nimi súvisiace, a chcel by sa o ne podeliť, môže mi napísať mail:
alac.jan@gmail.com



IV. liga :
l TJ M. Čalomija − Jednota
Málinec 5:13; body M. Čalomije:
Svatík 1/3, Kremnický 1/3, E.
Mäsiar 1/2, Šimko 2/2, D. Mäsiar
0/1, štvorhry D. Mäsiar, Šimko 0/1,
Kremnický, E. Mäsiar 0/1.   
l ŠKST  a−spektrum V. Krtíš B

− STK Lučenec−Kalinovo E 6:12,
body V. Krtíša_ Kmeť a Beranský
po 2/2, Š. Husár 1/1, Rechtorík 1/3,
Mika 0/2 , štvorhry Kmeť, Beranský
a Husár, Rechtorík po 0/1.
l STK Lučenec−Kalinovo D  −
Slovan M. Kameň 14:4;
l Ipeľ Balog nad Ipľom A − STK

Lučenec−Kalinovo C 7:11; body
Balogu: Bevíz 2/2, Súth 0/2,
Kukučka 0/2, Csíri 2/2, Németh
2/2, štvorhry Kukučka, Csíri 1/0,
Bevíz, Németh 0/1.    
Viktoria Želovce − voľno. 

−P. GAŠPAROVIČ −

TABUĽKA:
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Za veľmi pekného počasia sa pre−
tekov zúčastnili strelci z okresov
Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota
a Veľký Krtíš. Po privítaní strelcov
Vladimírom Pavlíkom a poučení
rozhodcami o bezpečnosti na strel−
nici bola rozprava o streleckých
disciplínach a losovanie dvojíc.
Začalo sa pištoľou na papierový
terč nekryte ležiacej figuríny, 10 sú−

ťažnych rán  na vzdialenosť 25
metrov. Nasledovali dva stage po
päť kovových padacich terčov vo
vzdialenosti od 12 do 20 metrov.
Každý padací terč bol za 10 bodov,
čas na zostrelenie bol limitovaný
na  max. 10 sekúnd. Jednotlivec
mohol dosiahnuľ maximálne 200
bodov. Zdalo sa to jednoduché, no
realita bola iná. No  a po skončení

súťaže sa strelci presu−
nuli do Lučenca, kde v
priestoroch klubu OR
PZ boli vyhlásené vý−
sledky. Posedenie pri
výbornom guľáši sprí−
jemnilo vyhlasovanie
výsledkov. Na 1. mieste
sa umiestnilo družstvo
Miroslav Melicherčík a

Pavel Babic. Na druhom mieste
Ladislav Balázs a Igor Bergišák,
všetci z Lučenca. Na treťom mies−
te duo Branislav Gábor Liaz Veľký
Krtíš a Marek Oberst R. Sobota. V
jednotlivcoch bolo poradie také−
to:1. Branislav Gábor, Liaz V.
Krtíš. 200 b. 2.Pavel Babic,
Combat Lučenec. 199 b. 3.
Ladislav Balázs, Combat Lučenec
194 b.  Víťazné družstvo získalo
putovný pohar, ktorý budú opatro−
vať do budúceho  podujatia.

− BRANCALEONE −

Už v prvých kolách prepadli do B−
strany hracieho pavúka papieroví
favoriti Činčura, Chudáčik, Liska a
Dibala. Činčura, napriek prvej ho−
denej 180−tke, podľahol oddielové−
mu kolegovi z BUGY TEAMU
Ivkovi Gallusovi, ostatní cezpoľ−
ným hráčom. Obhajca titulu Štefan
Chrien z domáceho BUGY TEA−
MU zakončil 111−tkou a so súťa−
žou sa neskôr rozlúčil na 9. mies−

te. V súťaži žien si medzitým cel−
kové víťazstvo vybojovala  Evka
Gálová, medzi juniormi bol najlep−
ší Dávid Bodzási. Finále hlavného
turnaja si nakoniec zahrali Erik
Poliak z Brezna s Ivanom
Babinským. Z víťazstva 3:1 sa tešil
koncentrovanejší Erik a Brezňania
si po dvoch rokoch opäť odnášajú
domov cennú trofej. K spokojnosti
všetkých súťažiacich turnaj vypus−

til pre "gulášové povinnosti"  Juraj
Chrien z BUGY TEAMU, a tí, ktorí
si nenaplnili hráčske ambície, si
naplnili aspoň bruchá.

Výsledky 2. ročníka
klubovej súťaže:

Ženy: 1. Evka Gallová (LC), 2.
Adriana Hlivárová, 3. Alexandra
Kačaliaková
Juniori: 1. Dávid Bodzási (LC),

2. Erik Poliak (BR), 3. Ivan
Gallus  (BUGY TEAM)
Hlavná kategória: 1. Erik Poliak

(BR), 2. Ivan Babinský , 3.
Kristián Schwarzbacher (BR), 4.
Matej Rosík, 5.,6. Dávid Bodzási
(LC), Matej Liska, 7.,8. Ján
Králik (BR), Jozef Lipiansky (ZV)

−MDCVK−

Proti Lučenčanom naši neuspeli
V súťaži III. ligy mali hráči ŠKST  A−spetrum V. Krtíš A voľno, hrali sa však zápasy IV.
ligy. V nich žiaľ, mužstvá z nášho okresu ťahali za kratší koniec v súbojoch so súper−
mi z lučenského okresu. Najmä STK  Lučenec −Kalinovo má bohatú základňu a kvalit−
ných hráčov, veď ich prvé mužstvo hrá extraligu a B−tím bojuje v II. lige. 

Pohár uchmatli Brezňania
Aktívny šípkarský oddiel MDC Veľký Krtíš u−

sporiadal 20. 10. v Malom Krtíši turnaj pri príle−
žitosti 2. výročia založenia oddielu. Pri terčoch
sa zišlo presne 40 hráčov prakticky z celého
Banskobystrického kraja.

Zlatý Novohradský duel pre nášho Gábora
Športovo strelecký klub Combat Lučenec a Klub priateľov polície Lučenec usporiadali 20.

10. 2012  na strelnici Veľké Dravce už 7. ročnik streleckých pretekov Novohradský duel. Duel
preto, lebo sa súťažilo v dvojiciach a vyhodnotili sa výsledky  družstiev dvojíc. Dvojice sa lo−
sovali pred súťažou, takže nikto nevedel, s kým bude v družstve. 

Výborný guľáš po pretekoch
chutil aj sprava B. Gáborovi, 
F. Václavikovi a V. Pavlíkovi

Vladimír Pavlík odovzdáva ceny Branislavovi Gáborovi

Komentáre k do−
hrávaným stretnu−
tiam V. ligy sk. D
Hnúšťa − Vinica a
I. okresnej triedy
k zápasu Stredné
Plachtince −
Opatovská Nová Ves prinesie−
me v budúcom čísle aj spolu s
aktualizovanými tabuľkami  po
jesennej časti futbalovej sezó−
ny 2012/2013. Počas zimnej
prestávky sa budeme venovať
aj jesennej bilancii jednotlivých
futbalových klubov pôsobiacich
v okresnej a krajských súťa−
žiach.

−red−

Futbalové dohrávky
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PO UZÁVIERKE
n Ponúkame prenájom priesto−
rov na Nemocničnej 20 vo V.
Krtíši. Inf. m 0905 898 467.  

np − 1656
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0904 668 230.              np − 1657
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dvojnápravový vyklá−
pací prívesný vozík s bočnicami
a nájazdovými rampami, zn., I−
FOR WILLIAMS, nosnosť 2500
kg. Max. celková hmotnosť 3500
kg, r. v. 2010. Cena: 3.500 eur.
Ďalej predám minibager YAN−
MAR B 12, dve lyžice 20 cm a 110
cm. Diesel. Používaný, plne funk−
čný. Cena: 4.000 eur. Dohoda
možná. Inf. m 0907 563 573.  

np − 1659
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−OCTAVIU Combi 1.9
TDi, r. v. 2005. Inf. m 0948 155
120.                          np − 1660
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Oprava a výmena ústredného
kúrenia. Inf. m 0904 880 716.  

np − 1661
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmeme správcu areálu sta−
vebnej firmy vo V. Krtíši (3−izbo−
vý byt k dispozícii). Inf. m 0905
356 713, 047/48 31 334. np − 1662
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkame ubytovanie, prenaj−
meme skladové a kancelárske
priestory. Inf. m 0905 356 713,
047/48 31 334.            np − 1663
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám doučovateľa/−ku an−
gličtiny. Inf. m 0948 843 222.

np − 1664
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Dolných Strhároch (po vnútornej
rekonštrukcii, 3 izby, kuchyňa).
Dom má spoločný dvor. Veľká zá−
hrada a garáž. Inf. m 0948 209 983. 

np − 1665

č. 19 − 2012/2013 1.11. 2012
ŠTK (predseda, Marián Halaj)
Kontumujeme MFZ dorast Sklabiná
– Želovce podľa SP 100/e, výsledok
dosiahnutý na ihrisku 4:0 zostáva v
platnosti. Prípad odstupujeme na
DK.

II. trieda dospelí Bušince –
Sečianky sa odohrá v pôvodnom
termíne 4.11.2012 o 14:00 h. na i−
hrisku FK Bušince.
I. trieda dospelí Hrušov – M. Kameň
nariaďujeme odohrať 4.11.2012 o
13:00 h. na ihrisku FK Hrušov.
Upozorňujeme funkcionárov FK v

pôsobnosti ObFZ, že delegovanie
DZ na MFS deleguje ŠTK, funkcio−
nári FK musia uvedené nariadenie
rešpektovať v zmysle RS 2012/2013
B/12/b.
Delegovanie DZ: a) II. trieda dospelí

Bušince – Sečianky o 14:00 h.
(Hlinica). finančné náležitosti – ošat−
né a ostatné náhrady vyplatí pre DZ
domáci klub.

Poplatok FK Kosihy n. I. 7 eur, kto−
rý bol uhradený dňa 12.9.2012 do po−
kladne  ObFZ sa eviduje v zmysle čl.
D/4/b RS 2012/2013.
DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D46 ŽK zo dňa 26.8.2012 I. trieda do−
spelí: P. Bavko 880226 Želovce, P.
Andok 880602 M. Kameň.
D47 ŽK zo dňa 28.10.2012 I. trieda
dospelí: R. Naszvadi 910120 V. Ča−
lomija, R. Motoška 720819, T. Fajčík
890301, M. Gluch 740831, V. Žingor
880102 Olováry, E. Krupčiak 940204,
R. Mics 930821, R. Kristián 940518
Balog, S. Knop 770709, M. Pásztor
750814, P. Balík 900328 S.
Plachtince, R. Balla 930502 K.
Kosihy, Z. Nagypál 890625 Lesenice,
P. Jakubec 840206, T. Szabó
740827 O. N. Ves, J. Sásik 800404,
P. Mitter 851030, D. Drozd 910702
D. Lom.
D48 T. Nozdrovický 910607 V. Čalo−
mija 1 MFS pod. od 31.10.2012 do

30.5.2013, podľa 1/5a, poplatok 5
eur.
D49 R. Balla 930502 1 MFS nepod.
od 31.10.2012, podľa 1/13−5a, popla−
tok 5 eur.
D50 P. Andok 880607 M. Kameň 1
MFS nepod. od 24.10.2012, podľa
1/13−5a, poplatok 5 eur.
D51 ŽK zo dňa 28.10.2012 II. trieda:
J. Dian 750411 Kosihy n. I., O.
Celleng 680625, L. Blaško 790108
Sečianky.
D52 B. Balázs 880118 Kosihy n. I. 1
MFS pod. od 31.10.2012 do
30.5.2013 podľa 1/5a, poplatok 5 eur.
D53 DK predvoláva dňa 7.11.2012 o
16:00 h. Júliusa Vílláma nar.
18.11.1957 – FK Kosihy n. I..
D54 DK predvoláva dňa 7.11.2012 o
16:30 h. z MFS I. trieda dospelí FK
Kosihy n. I. – FK Lesenice: R –
Ladislava Majera, AR1 – Gabriela
Zaťka, AR2 – Jozefa Húšťavu, za FK
Lesenice: predseda – Ján Pavlík, za
FK K. Kosihy: kap. domácich – Z.
Balla, hlav. usp. – Krištof Škerlec.
D55 DK trestá lekára FK M. Zlievce –
Jozefa Filkusa zákazom výkonu funk−

cie od 31.10.2012 na 3 mesiace ne−
podmienečne podľa 1/3b, poplatok 5
eur.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa od−
volať do 15 dní od zverejnenia v
Spravodaji ObFZ.  
KR (predseda, Peter Kuchársky)
Dohrávky:
I. trieda dospelí 4.11.2012 o 13:00 h.
Hrušov – M. Kameň (KR, KR, KR).
II.  trieda dospelí 4.11.2012 o 14:00 h.
Bušince – Sečianky (KR, KR, KR) DZ
– Hlinica.
Sťažnosť FK Lesenice na výkon AR

– Jozefa Húšťavu sa považuje za
bezpredmetnú v zmysle RS
2012/2013 H/b, sťažnosť na ved.
družstva domácich FK K. Kosihy od−
stupujeme na riešenie DK.
Správy zo sekretariátu:
1.  Úradná správa ObFZ uverejnená
v týždenníku  Pokrok  má informatív−
ny charakter a nemusí obsahovať
všetky informácie. Kompletná a zá−
väzná je Úradná správa ObFZ zve−
rejňovaná na stránke www.obfzvk.sk.

− LADISLAV KRNÁČ, 
predseda ObFZ −
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Chcete by� na 

POKROKOVOM kalendári? 
Stalo sa už peknou tradíciou, že na sklonku roka nájdete vo vašom Pokroku

nástenný kalendár. Plní hneď niekoľko funkcií − sú na ňom vyznačené sviatky, 
dni pokoja a nedá vám zabudnúť na to, kto má kedy meniny. Významnú časť

zaberajú vizitky firiem a podnikateľov obsahujúce kontakty

i základnú ponuku ich služieb. 

Vážení podnikatelia a zástupcovia firiem, ak by ste
aj vy chceli mať vizitku na našom kalendári, 
kontaktujte nás na tel. čísle 48 303 42 alebo 

mailom: inzercia.pokrok@stonline.sk čo najskôr, 
ale najneskôr do 23.novembra 2012.  
S našim kalendárom Pokrok 
-  k inzerentom bližšie o krok.   

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR 
V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA 

Pracovná náplň: správa nájomných zmlúv, 
dotácie, podieľanie sa na nových projektoch.

Požadujeme: Počítačové znalosti − MS Office,
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
s poľnohospodárskym zameraním. 

Prax v poľnohospodárstve výhodou. 

n Dám do prenájmu garáž vo
Krtíši na Okružnej. Inf. m 0918
667 539.                     np − 1666

PONUKA PRÁCE

Životopis a motivačný list zasielajte na:
koci@agro−movino.sk


