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KOZOROŽEC (22.12. − 20.1.)
Už zopár týždňov sa vám v zamestnaní
mimoriadne darí. Nebude to inak ani po−
čas tohto. Systematicky si idete za svojim
cieľom v budovaní vašej kariéry, čo vám
aj vychádza. Môžete dokonca očakávať
pracovnú ponuku od konkurencie. Oblasť
vášho citového života bude plynúť v po−
kojných vodách. Vaši partneri sa snažia
vytvárať vám podmienky na odpočinok a
relax. Mali by ste sa im za to počas nad−
chádzajúce víkendu revanšovať. Ocenia
to.

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Počas tohto týždňa budete vo vašich pra−
covných aktivitách nesmierne úspešní.
Získavate si u vašich klientov stále väčšiu
dôveru. Môžete si byť istí, že ju nestratíte
ani v budúcnosti. Ste na najlepšej ceste
stať sa vo vašom obore uznávanou osob−
nosťou. V tieto dni sa nebudete musieť za−
oberať ničím nepríjemným, ak ide o vaše
súkromie. Táto oblasť vášho života je v ú−
plnom poriadku. Aj nadchádzajúci víkend
vám prinesie príjemné zážitky v kruhu va−
šich najbližších.

RYBY (19.2. − 20.3.)
Je pred vami pokojný pracovný týždeň.
Až tak pokojný, že sa budete, v dobrom
slova zmysle, nudiť. Môžete si dovoliť uží−
vať si tieto pokojné dni v zamestnaní, pre−
tože máte vašou snahou nadpracované o−
zaj dlhé obdobie. Oblasť lásky a citov je
veľmi pokojná. Ale dostačujúca nato, aby
ste vo vašich partneroch vnímali ich od−
danosť a podporu k vám. Počas víkendu
si doprajte pokoj a relax. Alebo sa vyber−
te na vianočné trhy s celou rodinou.

BARAN (21.3. − 19.4.)
Máte pred sebou nádherný týždeň. V za−
mestnaní vám ide práca od ruky, všetky
vaše pracovné dohody a rokovania vám
vychádzajú presne podľa vašich plánov a
predstáv. Cítite sa úžasne a spokojne. Je
to aj tým, že v tieto dni prežívate nádher−
né a vzrušujúce chvíle v spoločnosti va−
šich partnerov. Aj vy nezadaní sa môžete
tešiť z nových známostí. Ak plánujete po−
tomstvo, tak sa môžete pustiť „do práce“.
Hviezdy sú vám naklonené.

BÝK (20.4. − 20.5.)
Cítite sa príjemne a plní elánu. Naplno sa
to odzrkadľuje aj na vašich pracovných
výkonoch a výsledkoch. Pokiaľ máte pred
sebou náročné rokovania alebo uzatvára−
nia dôležitých zmlúv, nemusíte mať oba−
vy. Všetko sa vám podarí úspešne zvlád−
nuť. Aj v osobnom živote sa môžete tešiť
iba na krásne chvíle, či už v rodinnom kru−
hu alebo v súkromí s vašimi partnermi.
Hlavne počas víkendu by ste sa im mali
intenzívne venovať.

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Pre vaše znamenie bude tento pracovný
týždeň jedným z tých, ktorý si po jeho
skončení nepamätáte. Dá sa povedať, že
na vašom pracovisku prevláda nuda. Zato
oblasť citov a lásky vám to všetko vyna−
hradí. Čaká vás veľa vzrušujúcich zážit−
kov, bez ohľadu nato, či ste zadaní alebo
slobodní. Vaši partneri vám budú prejavo−
vať svoju náklonnosť veľmi intenzívne,
preto by ste si na víkend nemali robiť žiad−
ne plány a aktivity, okrem tých, ktoré bu−
dete robiť spoločne.

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

Od pondelka do stredy sa v zamestnaní o−
zaj poriadne zapotíte. Práce budete mať až
nad hlavu. Už od štvrtka do piatku si však
môžete dovoliť poľaviť v nasadení a dokon−
čiť vaše pracovné povinnosti v pokojnej a
uvoľnenej atmosfére. V rovnakom duchu (v
pohode a pokoji), sa budú niesť aj záleži−
tosti týkajúce sa vášho osobného, rodinné−
ho, či partnerského života. Víkend vás za−
stihne v kruhu rodiny, v príjemnej atmosfé−
re príprav na blížiace sa sviatky.

LEV (23.7. − 22.8.)
V zamestnaní, či v podnikaní, vám všetky
vaše plány počas tohto týždňa vychádzajú.
Práca vás nemierne baví, no chýba tomu tá
povestná čerešnička na torte – financie za
vašu snahu, čo vás znervózňuje. Nemusíte
mať ale obavy o peniaze. Prídu v stanove−
ný čas, podľa dohodnutých podmienok. V
citovej oblasti medzi vami a vašimi part−
nermi je všetko v poriadku. Počas víkendu
si môžete dovoliť venovať sa vašim koníč−
kom. Určite vám to nikto z rodiny nebude
zazlievať.

PANNA (23.8. − 22.9.)
Ste na seba príliš nároční, čo sa prejaví va−
šou nespokojnosťou s výsledkami vašej
práce. Ale je to iba váš subjektívny pocit,
pretože tento váš pracovný týždeň bude
nadriadenými hodnotený ako úspešne
zvládnutý. V súkromí sa môžete tešiť zo
zvýšeného záujmu vašich partnerov o vašu
spoločnosť. Budú k vám milí, pozorní a
nežní. Nemali by ste robiť žiadne súkromné
plány na nadchádzajúci víkend. Aj počas
neho budú chcieť tráviť všetok čas s vami
v tesnej blízkosti.

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Počas tohto týždňa ste si na pracovisku
nemohli priať nič lepšie ako to, že máte ve−
ľa zaujímavej práce, ktorá vám ide ako po
masle. Ste úspešní a spokojní nielen sami
so sebou, ale spokojnosť s vašimi výsled−
kami prejavujú aj vaši nadriadení. Všetky
tieto dni sa pre vaše znamenie budú niesť
v opare lásky. Ak ste romantickí, tak zažije−
te romantiku. Ak máte radi drsnejšie preja−
vy citov zo strany vašich partnerov, užijete
si ich do sýta a pokračovať to bude aj po−
čas víkendu.

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Vaša snaha a trpezlivosť na pracovisku sa
vám pomaly ale isto vypláca. Postupne do−
háňate zameškané, a zároveň sa vám darí
plniť načas aj nové úlohy. Ste na najlepšej
ceste dosiahnuť nielen vaše stratené pozí−
cie, ale aj výrazne postúpiť. Oblasť vášho
partnerského spolužitia nebude počas
týchto dní rušená žiadnymi nepríjemnosťa−
mi. Počas nadchádzajúceho víkendu si do−
prajte čas aj priestor na vaše osobné záuj−
mové činnosti. Zaslúžite si to.

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Počas týchto dní sa budete na pracovisku
stretávať so závisťou zo strany niektorých
vašich kolegov. Môže vyvrcholiť až pozva−
ním na „koberček“ k vašim nadriadeným,
kde budete musieť obhajovať vašu pravdu.
Nebojte sa, dokážete si ju obhájiť. V rodin−
ných záležitostiach sa nebude diať nič mi−
moriadne, čo by si vyžadovalo vašu zvýše−
nú osobnú angažovanosť. Počas víkendu
sa vyberte niekam do prírody nabrať novú
energiu.

Potrebujeme: 
3 cvikle, 2 mrkvy,100 g hráš−
ku, 6 kyslých uhoriek, olivo−
vý olej, soľ, čierne mleté ko−
renie, 2 vajcia, prípadne strú−
haný syr

Ako na to:
Cviklu dáme variť

na 2 hodiny do o−
solenej vody, asi
pol hodiny pred
koncom pridáme
variť aj mrkvu.

Uvarené ošúpe−
me a nakrájame na
kocky, pridáme u−
horky, uvarený

hrášok, pokvapkáme olejom,
pridáme soľ, korenie.

Hotový šalát odložíme do
chladničky, pred podávaním
prídáme prekrojené uvarené
vajíčko strúhaný syrom. 

Cviklový šalát so syrom a vajíčkom
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.

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,

sviatok: 9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
17. 12. PANACEA (pri stomatológii)

18. 12. AQUA VIVA (SNP), 19. 12. Dr. MAX (v nemocnici)
20. 12. BIELY LEV (Banícka)

21. 12. U ČIERNEHO ORLA (Nemocničná)
22. a 23. 12. BELLADONNA (SNP)

ZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS

Zasmejme sa ☺
Pri záverečnej skúške z chirurgie sa profesor pýta
študenta:
− Prečo si chirurgovia pri operácii dávajú na tvár rúš−
ku?
− Aby ich nik nespoznal, ak sa operácia nepodarí.
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Kupón vystrihnite, nalepte 
ho na hraciu kartu a spolu
na záver ich pošlite  alebo 

prinesiete ku nám, do redakcie.
Tým ste splnili podmienku 
zaradenia do žrebovania 

o pekné vecné ceny.         

DECEMBROVÁ

KUPÓNKA
č.3

DECEMBROVÁ KUPÓNKA

VYRIEŠI ZA VÁS 
veľkokrtíšska firma

P E T I N A !P E T I N A !
* TEPOVANIE SEDAČIEK 
* TEPOVANIE KOBERCOV 
* ČISTENIE SANITY
* UMÝVANIE OKIEN, atď.

Informácie: 0915 104 289, 
e−mail: petina@azet.sk 

P
E
T
I
N
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VIANOČNÉ UPRATOVANIE?

l JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO už od 35 euro/mes.
l PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO už od 45 euro/mes.

V CENE JE ZAHRNUTÉ: V CENE JE ZAHRNUTÉ: 
n Účtovné poradenstvo,
n spracovanie účtovníctva na pravidelnej báze v súlade 

s platnou legislatívou,
n priebežné informovanie o výsledku hospodárenia, 

reporty podľa Vašich požiadaviek,
n zastupovanie klienta pred Daňovým úradom, aj pri daňových 

kontrolách,
n uloženie účtovnej závierky do zbierky listín.

HĽADÁTE ÚČTOVNÍKA?
Ponúkam účtovné služby na profesionálnej úrovni:

Kontakt: + 421 903 629 627

ŠTEFÁNSKU 
ZÁBAVU 

v Leseniciach, ktorá sa bude
konať 29.12.2012 (v sobotu).
Vstupné je 8 eur � a do tanca
bude hrať skupina Orion. V
rámci ceny vstupného bude
podávaná večera a občer−
stvenie a súčasťou zábavy
bude aj bohatá tombola. 
Počet účastníkov je limito−

vaný, preto je potrebné si
vopred rezervovať lístky na
tel. čísle 047 48 941 00.

Tešíme sa na Vás 
a spolu to roztočíme... 

FK Lesenice 
pripravuje na záver
roka pre všetkých
zábavychtivých 

POZVÁNKA NA 
ALICU V KRAJINE

ZÁZRAKOV
Pozývame vás na premiéru filmu
Dominika Györgya Alica v krajine
zázrakov, ktorá sa bude konať 20.
12. 2012 o 17:00 v kinosále
Kultúrneho domu vo Veľkom
Krtíši. Vstupné je ľubovoľné. 

Kozmetika

Mischel

Objednávky na 
tel.č. 0944 425 688

(stará slobodáreň 757, Veľký Krtíš, 
2. poschodie, vpravo, č. d. 16)

PONÚKA KOZMETICKÉ SLUŽBY:
masáže tváre a dekoltu l depiláciu 

l čistenie pleti l líčenie l parafínový zábal

KOZMETIKOU 
KU KRÁSE

Novootvorená 

Aby sme práve vám nemuseli po−
vedať, že sa váš inzerát alebo člá−
nok z akýchkoľvek príčin do vami
plánovaného Pokroku nezmestil,
dávame vám do pozornosti  čas
všetkých redakčných uzávierok ako
aj termíny, kedy Pokrok vyjde. 

Ak potrebujete podať inzerát, re−
klamu, článok alebo príspevok  do
spoločenskej rubriky, prosíme vás,
aby ste sledovali čas redakčných u−
závierok, ktoré budú vzhľadom k
vianočným sviatkom do konca roka
2012  upravené nasledovne: 
l Pokrok číslo 52 bude v predaji
od 21. decembra a poslednú uzá−
vierku má 19. decembra. 
l S prvým číslom pokroku v ro−
ku 2013 vyjdeme 3. januára 2013
a posledná uzávierka inzerátov
do prvého novoročného čísla je
27. december 2012.  
Súčasne v prvom novoročnom čís−

le nájdete aj plnofarebný nástenný
kalendár. Navštíviť nás môžete v re−
dakcii každý pracovný deň až do 20.
12. 2012 v čase od 8.00 do 16. 00
hodiny. Telefonicky sa môžete s na−
mi spojiť na pevnej linke: 047/48 303
42, 48 31 555, 48 31 333
Mailom nám môžete poslať akúkoľ−
vek článok, fotografiu alebo inzerát v
ktoromkoľvek čase a my vám ho ur−
čite zaradíme do najbližšieho vyda−
nia. Mailová adresa: inzercia.po−
krok@stonline.sk  alebo vaše tipy a
námety na články môžete posielať aj
na adresu:
noviny.pokrok@stonline.sk, prípad−

ne oznámiť na číslach mobilov: 0902
302 102 alebo 0918 59 65 65.  

Milí čitatelia
Pokroku, 

VENUJTE, PROSÍM,
POZORNOSŤ TÝMTO

PEDVIANOČNÝM
REDAKČNÝM 
OZNAMOM 

Grafika plagátu: Natália Jardeková
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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

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

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

l opravy traktorov. 

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

Veľký Krtíš 

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

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

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
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− Zberateľstvu  sa venujem od
detstva. Začalo to asi ako
u každého chlapca zbie−
raním známok a drob−
ných mincí. U mňa to
však prerástlo do ozaj−
stnej zberateľskej vášne.
Venujem sa numizmati−
ke (zbieranie starých
mincí a bankoviek), fale−
ristike (zbieranie histo−
rických radov a vyzna−
menaní), filokartii (zbie−
ranie starých pohľadníc)
a starožitnému sklu. 

l Na aký podnet ste sa
rozhodli založiť súkromné
etnografické múzeum?

− Jednoznačne na popud môjho
staršieho syna Ivana, ktorý je po−
dobne ako ja, vášnivým zberate−
ľom starožitného porcelánu a ú−
žitkových  predmetov, dobového
nábytku a odevov, ktoré používa−
li naši predkovia. Pôvodne som
mal v úmysle,  a doposiaľ som sa
tejto myšlienky nevzdal, založiť v
meste Veľký Krtíš banícke múze−
um. Spojil som sa s niekoľkými
nadšencami tejto mojej myšlien−
ky − Jánom Kyzekom a Mariánom
Bartalom. Od myšlienky k realizá−
cii tohto projektu však stálo a aj
stojí veľa − preveľa problémov a
prekážok. Veľa sme o tom doma v
rodine rozprávali a syn prišiel na
myšlienku v prízemí nášho rodin−
ného domu zriadiť malé súkrom−
né múzeum. Nápad sa mi pozdá−
val, a tak sme si k tomu sadli a
výsledkom je zatiaľ jedna " stará
chyža" a príprava ďalšej expozí−
cie. 

l Čo všetko zbierate, čo máte v
zbierke ?
−  Venujem sa numizmatike, filate−
lii, faleristike, filokartii a môj syn
Ivan starožitnému sklu, porcelánu
a veciam, ktoré boli neoddeliteľ−
nou súčasťou života našich sta−
rých a prastarých rodičov. V na−
šej zbierke nechýba takmer nič,

čo ku svojmu životu potrebovali
naši prastarí rodičia. Sú to veci
pracovné aj úžitkové, rôzne odev−
né doplnky a sakrálne predmety.
Naša zbierka je veľmi široká a po−
číta sa na niekoľko stovák kusov. 

l Kde všade ste zbierali svoje ex−
ponáty a ako ste ich zhromažďovali
?
−  Nakoľko expozícia "ľudovej iz−
by" je ukážkou ako žili naši pred−

kovia na teri−
tóriu Hontu a
Novohradu,
e x p o n á t y
sme zbierali
najmä z tej−
to oblasti.
Exponáty po−
chádzajú aj z
rôznych zberateľ−
ských búrz a aukcií.
Prevažná väčšina je zakúpená od
ich majiteľov, ktorí ich zdedili po
svojich predkov. Tu sme získali aj
veľmi cenné informácie o tom, na
aký účel boli používané. 

l Ktorý exponát je najstarší, ktorý je
najvzácnejší a ktorý si vy osobne
najviac ceníte ?
−  Najstarším exponátom, pokiaľ
nemám na mysli keltské (pochá−
dzajúce spred nášho letopočtu) a
rímske mince pochádzajúce zo
začiatku nášho letopočtu, je urči−
te pracovná sekera pochádzajúca
z polovice 6. storočia nášho leto−
počtu. Nájdená bola v okolí obce
Želovce a predpokladám, že po−
chádza z obdobia avarského ka−
ganátu. Podľa vyjadrenia znalca,
bola do tejto oblasti prinesená v
období veľkého sťahovania náro−
dov a jej pôvod je niekde na se−
vere Európy. Najvzácnejším ex−

ponátom zbierky je určite bronzo−
vé súsošie pochádzajúce od fran−
cúzskeho maliara a sochára
Gustava Doré, ktoré pochádza z
majetku grófa Zichiho (Žičiho),
majiteľa želovského panstva. O
tento exponát prejavilo záujem aj
Slovenské národné múzeum, na−
koľko je však späté s týmto kra−
jom, má nepochybne miesto v
tomto mojom chystanom múzeu.
Jednoznačne určiť, ktorý exponát

si najviac cením je
veľmi ťažké.
Cením si ich všet−
ky a z historického
pohľadu má pre
mňa určite najväč−
šiu cenu pracovná
sekera, ktorá pre−
šla rukami buď
Avara, Slovana, a−
lebo oboch.
Pohľad na tento
nástroj je fascinu−
júci. O nič menej
fascinujúci je však
pre mňa pohľad na

súsošie Dorého, ktorého umením
sa kochal gróf Zichy, ako aj ma−
ľovaný tanier, ktorým si svoj prí−
bytok krášlil jednoduchý dedin−
ský človek na prelome 19. a 20.
storočia.  O nič menej vzácne sú
mi aj žraločie zuby zo strhárskej
pieskovej bane. 

l Ako máte svoju zbierku zmapova−
nú − máte popisy, aj to, od koho ste
každý exponát získali a z akej doby
pochádza?
−   Určite mám. Tu musím pove−
dať, že hlbšie poznať a vniknúť do
tejto problematiky akou je zbera−
teľstvo, bolo to, že som vyštudo−
val externe na UMB v B. Bystrici
na FHV − katedre histórie muzeo−

lógiu.  Keďže som vyštudovaný
muzeológ, moja zbierka spĺňa kri−
tériá odbornej evidencie a aj od−
bornej starostlivosti.

l V čom by mohlo vaše súkromné
etnomúzeum ľudí obohatiť, poučiť?
−  V prvom rade treba povedať, že
úlohou každého múzea je jeho
prezentačná činnosť a vzdeláva−
cia činnosť. Aj keď  sa nedá po−
vedať, že vlastním múzeum v  pl−
nom slova zmysle. Vlastním a
chcem otvoriť pre verejnosť "za−
riadenie s múzejnou prezentáci−
ou". Toto zariadenie bude zare−
gistrované na Ministerstve kultú−
ry SR.  Takéto zariadenie nemusí
spĺňať tie prísne kritéria, aké mu−
sí spĺňať múzeum v zmysle záko−
na o Múzeách a galériách. Moje
múzeum bude zamerané na pre−
zentáciu, ktorá bude zahŕňať u−
kážky tradičného bývania, za−
mestnania, oblečenia, bytových
doplnkov, nábytku, úžitkových a
okrasných predmetov a šperkov.
Bude to stála expozícia "izba na−

šich prastarých materí", ktorá je
už dokončená a pripravená pre
verejnosť. Popri tejto stálej expo−
zícii bude mať expozíciu aj staro−
žitné sklo. Máme pripravenú dlho−
dobú expozíciu výšiviek, čipiek,
odievania a šperkov. Budú pripra−
vované aj krátkodobé expozície z
oblasti numizmatiky, filokartie a
archeológie a budú verejnosti pri−
bližovať kultúrno−historický vývoj
regiónu Novohrad a Hont. Mám v
úmysle pri múzeu vytvoriť klub
priateľov múzea a v rámci múzea
uskutočňovať prednášky a bese−
dy.  Expozíciu si prišiel pozrieť aj
Mgr. Dušan Gálik, riaditeľ ZŠ vo
Veľkom Krtíši a uvítal otvorenie 

(Pokračovanie na str.19)

Nahliadnutie do súkromného etnografického múzea Bc. Ivana Mártona 

Staré predmety sú svedectvom svojej doby 
Aj vy máte doma porcelánové maľované koreničky či mažiariky po svojej starkej, ručne krásne vyšíva−

né obrusy, či staré mince alebo rôzne vyznamenania a len ich prekladáte z miesta na miesto a stále im
neviete nájsť to správne ?  Ak k nim máte silnú citovú väzbu, odložte si ich a zanechajte budúcim ge−
neráciám, aby vedeli, čo ich predkovia používali pri každodennej práci. Čo ale v prípade, že máte malý
byt a nechcete sa zapratávať starými vecami? Myslite na to, že kým sú to pre niekoho možno " staré ha−
raburdy ", pre niekoho to môžu byť vzácne veci, ako napríklad pre Bc. IVANA MÁRTONA z Veľkého Krtíša,
ktorý nám o svojej záľube povedal. 

Bc. Ivan Márton
prepadol zberateľskej
vášni už v detstve.
Vďaka jeho bohatej

zbierke predmetov, ktoré
používali naši predko−

via v domácnosti
mohlo vzniknúť 
etnomúzeum

Bc. Ivan Márton
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(Dokončenie zo str.18)
takéhoto zariadenia a prisľúbil

návštevu žiakov, ktorým v rámci
vyučovania bude poskytnutá
možnosť, pozrieť si naživo veci,  o
ktorých sa učia v predmetoch
vlastivedy resp. dejepisu. Som
presvedčený, že prehliadka tohto
múzea obohatí  návštevníka kaž−
dej vekovej kategórie. Som zá−
stancom tvrdenia, že "Národ, kto−
rý nepozná svoju minulosť, nemá
žiadnu budúcnosť". 

l Aké sú vaše najbližšie ciele?
−  Mojim najbližším cieľom, je v
prvom rade "rozdýchať" rozhod−
nutie, že mi na Úrade práce, soci−
álnych vecí a rodiny vo V. Krtíši,
kde som si podal žiadosť na zria−

denie chráneného pracoviska na
zriadenie "Súkromného etnogra−
fického múzea" bola žiadosť za−
mietnutá slovami, ktoré citujem:
"...jeho vízia a stratégia sú ne−
účelné, nereálne a nie je predpo−
klad jeho udržateľnosti..."  Keďže
som počítal s nejakou finančnou
dotáciou od ÚPSVaR , ktorá by
mi bola veľmi pomohla pri náku−
pe niektorých finančne nároč−
ných zariadení a nevyhnutných
pomôcok pri tom, aby som mohol
začať prevádzkovať svoje múze−
um, tak musím, žiaľ, jeho otvore−
nie o nejaký čas posunúť.  Určite
ma však táto udalosť, aj keď sa
ma hlboko dotkla argumentá−
cia úradu, ktorú považujem
za dehonestujúcu mojej

snahy, neodradí
od môjho úmys−
lu, a v roku 2013
takéto múzeum

chcem otvoriť a ú−
spešne prevádzko−

vať. Mojim cieľom je aj
vytvorenie "miniskanzenu", kde
bude možno k nahliadnutiu rôzna
sejacia, žacia a vinohradnícka
technika, ktorú pri svojej práci
používali naši predkovia. Toto by
mala byť príprava na to, čo je mo−
jou víziou a to je, aby mesto
Veľký Krtíš malo svoje mestské
múzeum a v horizonte 5 − 6 rokov
by som toto moje malé súkromné
múzeum presťahoval do tohto

múzea, kde by mala svoje neza−
stupiteľné miesto banícka expozí−
cia.  Verím, že zdravie, ktoré ne−
mám žiaľ, najlepšie mi vydrží, ale
mám v osobe svojho syna dô−
stojného nástupcu. Verím, že v
priebehu leta 2013 budem môcť
vo svojom súkromnom etnogra−
fickom múzeu privítať prvých ná−
vštevníkov a títo si budú môcť so
záujmom prezrieť celú pripravo−
vanú expozíciu, ktorá bude určite
obohatením kultúrneho života
nášho mesta.

− R. HORNÁČEKOVÁ−
Foto: Archív Bc. IVANA MÁRTONA

M. Jardek:
"Najprv som si
myslel, že je to
kus železa, ale
nedalo mi to a o−
čistil som to.
Podobalo sa to
na sekerku, ale
nevedeli sme ten
predmet presne
určiť."

Ani po preštudo−
vaní dostupných
kníh,  nevedela ro−
dina, čo by to moh−
lo byť a svoj nález
zverejnili na internete. Chceli, aby im
niekto poradil, čo to je, prípadne či by
sa nenašiel nejaký kupca.  Veď kaž−
dý cent sa zíde.  Nejaký záujemcovia
aj zareagovali, ale ako prví si pre ten−
to nezvyčajný nález prišli príslušníci
polície. 

"Povedali, že ich na tento pred−
met na internete upozornili pra−
covníci pamiatkového ústavu, a že
je to vzácny nález a zabavili ho,"
hovorí Matejová matka Kristína
Martinčoková. 

Ako sme sa dozvedeli, podľa ar−

cheológov je táto sekerka
útočnou bodnou zbraňou
typickou pre strednú dobu
bronzovú, teda asi z rokov
1 400− 1 300 pred našim
letopočtom.  
K. Martinčoková: "Vôbec

sme netušili, že robíme
niečo protizákonné.
Mysleli sme si, že keď
sme to našli na našej zá−
hrade, je to naše. A pod−
ľa polície sme sa vraj
dopustili nejakého preči−
nu. Je to už raz tak, keď
sa chce chudobný člo−

vek prežehnať, aj oko si vykole." 

Aby ste sa nedostali
do problémov

Málokto z obyvateľov vie, že aj ta−
kéto a im podobné nálezy archeolo−
gického významu ošetruje  Zákon o
ochrane pamiatkového fondu −
Zákon č. 49/2002 Z. z. Podľa spomí−
naného zákona je takýto nález ma−
jetkom Slovenskej republiky. Podľa §
40 tohto zákona, musí nálezca ohlá−
siť nález krajskému pamiatkovému ú−
radu priamo alebo prostredníctvom

obce najneskôr na druhý pracovný
deň po jeho nájdení. Nález pritom
musí nechať bezo zmeny až do ob−
hliadky krajským pamiatkovým úra−
dom alebo ním poverenou odborne
spôsobilou osobou, najmenej však tri
pracovné dni odo dňa oznámenia
nálezu. Nálezca je pri tom povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia
na záchranu nálezu. Najmä zabez−
pečiť ho proti poškodeniu, znehodno−
teniu, zničeniu a odcudzeniu. V tom
prípade poskytne  Pamiatkový úrad
SR nálezcovi nálezné v sume až do
výšky 100% hodnoty nálezu, ktorého
hodnota sa určuje znaleckým posud−
kom. 

Rodina  z M. Stracín tak svojim ko−
naním nevedomky porušila tento zá−
kon. A aj keď sa z nálezu sekerky
starej približne 3 400 rokov najskôr
tešila, teraz s obavami očakáva, čo
bude ďalej. Či predsa len dostane
nejakú odmenu, alebo trest. Polícia
túto vec preveruje ako podozrenie z
trestného činu poškodzovania a zne−
hodnocovania archeologického de−
dičstva, za čo hrozí trest odňatia slo−
body až na 2 roky. 

− P. GAŠPAROVIČ −

Sekerka „nebezpečná“ aj po tisíckach rokov
Keď sa rodina z M. Stracín rozhodla upraviť si na svojej záhrade pozemok, kde kedysi stál starorodi−

čovský dom a rozšíriť si tak záhradku, netušili, aké prekvapenie ich čaká. Aby si na jar mohli niečo za−
sadiť, nechali si ju zorať susedom.  Syn majiteľky,  19−ročný Matej, pomáhal susedovi pri orbe a všimol
si, že ten vyoral akýsi zvláštny predmet. 

Matej netušil, že záhadný 
predmet, ktorý vyoral 

pochádza z doby bronzovej, 
spred asi 1400 rokov pred 

naším letopočtom, 
a že jeho nález mal podľa 

zákona nahlásiť

Steny zdobí
množstvo 

starožitného 
porcelánu, nádych dôb
minulých umocňujú aj
predmety, ktoré naši
predkovia používali 

pri práci na poli

Kristína Martinčoková



20 / 17. december 2012

n PREDÁM 2−IZBOVÝ BYT 
S BALKÓNOM V OSOBNOM

VLASTNÍCTVE.
Inf. m 0918 876 715.  np − 1728

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný byt
s balkónom na B. Nemcovej 47 (na
8. poschodí). Byt je kompletne pre−
robený. Cena: 22.000 eur, pri rých−
lom jednaní dohoda istá. Inf. m
0915 371 319.                np − 1494
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši (aj družstevný). Platba v ho−
tovosti. Inf. m 0907 484 840.  

np − 1649
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Dolných
Strhároch − po vnútornej rekon−
štrukcii (3 izby, kuchyňa). Dom má
spoločný dvor. Veľká záhrada, ga−
ráž. Inf. m 0948 209 983.  np − 1665
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt v pôvod−
nom stave na SNP 7. Inf. m 0915
633 567.                      np − 1748
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Prenajmeme kancelárske neby−
tové priestory na Baníckej 16 (o−
proti Slovenskej poisťovni), plocha
49 m2. Cena dohodou. Inf. m 0903
581 293.                      np − 1758
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam na predaj stavebné
pozemky s veľkou rozlohou za za−
ujímavú cenu v meste Modrý
Kameň − Prše na veľmi peknom
mieste s novou príjazdovou komu−
nikáciou + inžinierskymi sieťami.
Inf. m 0908 669 666.       np − 1778
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2−izbový byt. Inf. m 0919
181 892.                        np − 1781
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na
Novohradskej. Inf. m 0915 816 643.  

np − 1782

n Predám 1−izbový byt na
Novohradskej, 2. poschodie. Cena:
12.000 euro, dohoda možná. Inf. m
0907 448 657.                np − 1783
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt s balkónom
v osobnom vlastníctve na B.
Nemcovej 32, 2. poschodie. Cena
dohodou. Inf. m 0905 326 368.  

np − 1787
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −
n Dám do prenájmu jednu izbu v
3−izbovom byte. Dôchodca, dô−
chodkyňa, zamestnaný. Inf. m
0910 638 572.                 np − 1788
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ľ.Štúra. Inf. m
0905 315 148.                  np − 1789
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prerobený 4−izbový byt.
Cena dohodou. Inf. m 0905 887
614.                            np − 1795
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový za−
riadený byt na Venevskej ulici.
Cena 230 Eur, záloha 2 mesiace
vopred nutná. Len serióznym záu−
jemcom. V prípade dlhodobého
prenájmu dohoda možná. Kontakt:
0905 45 86 96.               np − 1805
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt po kom−
pletnej rekonštrukcii na B.
Nemcovej. Inf. m 0918 632 966.  

np − 1708
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt na B.
Nemcovej. Inf. m 0908 527 535.  

np − 1709
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový za−
riadený byt na Venevskej. Cena:
230 euro, záloha 2 mesiace vopred
nutná. Len serióznym záujemcom.
V prípade dlhodobého prenájmu
dohoda možná. Inf. m 0905 458
696.                            np − 1805
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osobnom
vlastníctve v centre mesta (na 1.
poschodí) na SNP 29 vo V. Krtíši.
Byt je v pôvodnom stave. Cena:
17.000 euro. Inf. m 0905 621 375,
0905 735 378.                  

np − 1807
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový byt na
Viničkách. Inf. m 0905 932 012.

np − 1808
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom na Ul. Š−
kultétyho 64 vo V. Krtíši. Inf. m
0908 920 632, 0908 359 199.  

np − 1809
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu v Selešťanoch −
časť Záhorce (2 izby), záhrada, po−
zemok. Bez elektriny, verejný vo−
dovod (asi 250 m od chaty). Ďalej
predám pôdu vo Veľkom Lome
(534 m2) za 6.000 euro. Inf. m 0905
358 012.                        

np − 1821
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Baníckej. Inf.
m 0915 268 119.          np − 1833

n Predám 150 l bojler TATRAMAT.
Inf. m 0907 808 707.     np − 1770
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám praktický darček od
ZEPTER VERSAILLES, obedová +
kávová súprava pre 12 osôb.
Cena: 950 euro. Inf. m 0917 816
376.                           np − 1794
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám elektrický izbový ohrie−
vač, kombinovaný sporák GOREN−
JE (3−ročný) a 83 l mrazničku (3−zá−
suvková). Inf. m 0949 680 757.  

np − 1801
n Predám lesnícke  pletivo − nové

50 m za 106,22 eur, výška 1,60 m.
Inf. m 0908 962 716.       np − 1244
n Predám LADU NIVA, r. v. 1987

(benzín, plyn), STK, EK platné do
10/2013. Cena dohodou. Inf. m
0908 947 336.                np − 1745
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FELICIU 1.3 MPi, r. v.
1996, najazdených 198.000 km + 4
zimné pneumatiky na diskoch, EK
+ STK platné do 11/2013. Cena:
420 euro + dohoda. Inf. m 0919 225
954.                           np − 1786
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zimné pneumatiky
TIGAR 165/80, R 13, nepoužité 2
ks, 25,00 euro/ks. Inf. m 0907 324
531.                             np − 1793
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám VW PASSAT, variant

2.0 TDI Comfortline, r. v. 2009/07,
130 628 km, 103 kW, 140 ps. Cena:
8.800 �. Inf. m 0918 872 640.  

np − 1811
n Predám RENAULT MEGANE 1.6,

NEHNUTEĽNOSTI

PONÚKA NA PREDAJ :
Veľký Krtíš

Nebytový priestor, výmera 273 m2.
Vhodný na podnikanie
Cena : 22 000,− eur�

Horné Plachtince
Dom s letnou kuchyňou, 

pozemok 1325 m2
Cena : 19 000,− eur

Nenince − Lacný dobrý dom, 
pozemok 2174 m2.
Nebývaný, voľný, 

Cena : 19 000,− �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

Kúpime 2−izbový byt 
s balkónom na Venevskej 

v rozumnej cene.

STAVEBNÝ MATERIÁL

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

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

n Prenajmeme lukratívne ob−
chodné a kancelárske priestory
v centre mesta vo V. Krtíši s
vlastným parkoviskom. Inf. m
047/48 313 15, 0903 25 81 43.

np − 1730

od r. 1992

AUTO − MOTO

n PREDÁM RODINNÝ DOM 
V MESTSKEJ ČASTI V.KRTÍŠA 

NA ULICI J.KRÁĽA.
Dom sa predáva ako hrubá 

stavba. Jedná sa o 5 − izbový
dom z celkovou zastavanou
plochou 246m2,  pozemok je
vo vymere 1100m. Viac info

poskytneme na: 0918 114 561. 
Len Vážny záujem!
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Benzín, 66 kW, letné a zimné pneu−
matiky. Inf. m 0918 165 608.  

np − 1816
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pevné a kvalitné auto−
poťahy na TICO. Inf. m 0904 576
618.                             np − 1817
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 5 ks zimných pneumatík
aj s diskami na ŠKODU FABIA
2004, zn., MICHELIN 165/70 R14 T.
Cena dohodou. Inf. m 0903 414
532.                              np − 1831
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám BMW 525 TDS, bez TP,
pojazdné. Inf. m 0904 543 385.

np − 1832
n Predám stacionárny bicykel.

Lacno. Inf. m 0910 638 572.
np − 1772

n Vykupujem starodávne kašmíro−

vé šatky a sukne. Ponúkam od 50
euro do 500 euro. Inf. m 0908 627
952.                           np − 1733
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem kašmírové šatky. Inf.
m 0917 421 614.            np − 1814
n Predám strážneho nemeckého

ovčiaka. Inf. m 0903 149 432. 
np − 1773

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám domácu mletú červenú
papriku. Cena: 8 euro/kg. Inf. m
0908 825 415.                 np − 1775
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá, krížené bie−
la a vietnamská. Inf. m 0948 155
120.                            np − 1776
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim jalovice a býky. Inf. m
0948 155 120.                np − 1636
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vykŕmené husokačky 1
kg/6 euro. Inf. m 0908 042 465.

np − 1779
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú. Inf. Lesenice,
m 0915 099 037.            np − 1798
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ročného barana, pleme−
no cigája. Inf. m 0917 698 071.

np − 1820
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim slamu 15 malých balíkov
alebo jeden veľký. Inf. m 047/48 79
148.                            np − 1826
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−mesačné fenky Čiva−
vy za 50 euro a 7−mesačného psíka
(malého vzrastu, dlhosrstý) za 50 eu−
ro. Inf. m 0915 225 626.  np − 1829
n Predám dve fenky a dvoch psí−

kov Čivavy za 50 euro, odber 19.
12. 2012. Farba od béžovej po tma−
vohnedú − miešané. Inf. m 0915
225 626.                       np − 1830
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zajace. Inf. m 0915 673
400.                             np − 1834
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m 0944
614 793.                       np − 1835
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 Predám drevené brikety. Inf. m
0908 032 473, 0907 330 228.  

np − 1667
n Predám 1000 l plastovú nádrž

(jambo) aj s rámom na palete za 40
euro. Ďalej predám kalové čerpad−
lo na fúriku za 60 euro, menšie ka−
lové čerpadlo za 35 euro a vojen−
skú benzínovú elektrocentrálu (vý−
kon až 7,5 kW) za 150 euro. Inf. m
0949 138 542 − volať po 16.00 h.

np − 1771
nVykonávam odborné murárske a

maliarske práce aj zatepľovanie.
Inf.  m 0905 912 822.     np − 1784 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Pečiem koláče a torty. Inf. m
0915 347 416.                np − 1785
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vozík na upratovanie 2
x 14 l + mop komplet za 112 euro.
Inf. m 0917 816 376.        np − 1792
n Ponúkam lacné reklamné plo−
chy na frekventovanom mieste vo
V. Krtíši. Inf. m 0908 453 881.  

np − 1812
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo aj s do−
vozom. Inf. m 0908 199 706, 0917
421 614.                      

np − 1813
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vzduchovku TC 00 1906
U MAREX s puškohľadom za 125
euro. Inf. m 0907 563 573. 

np − 1822
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám čističku vzduchu EBC −
CLEANER a relaxačné kreslo.
Cena dohodou. Inf. m 0905 162
804.                           np − 1827
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

BURZA PRÁCE

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

l Hľadám opatrovateľku pre ma−
mu, najlepšie z okolia Závady.
Zn., Len seriózne. Na 4 hodiny.
Inf. m 0905 472 820.    np − 1790

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 

17
−1

2

HOBBY
VOĽNÝ ČAS

l Kto daruje, príp., predá
módny časopis PRAMO so
strihmi zo 60. až 80−tych

rokov? Inf. & 0911 264 102.  
np − 1699

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.

n Vykonávam murárske a ma−
liarske práce (prerábam bytové
jadrá, kladiem plávajúce podla−
hy, oblôžkové zárubne).
Zatepľujem. Inf. m 0908 627 952.

np − 1732

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

np − 1780

n Predám cirkulárku na palivové
drevo (7,5 kW elektromotor).
Cena: 200 eur, dohodou. Inf. m
0907 116 073.               np − 1741

n TRADIČNÝ PREDAJ
KAPROV 

od 17. − 24. 12. v čase
od 14.00 − 18.00 h., 
v areáli bývalého 
mäsokombinátu 
v Malom Krtíši 

(Osloboditeľov 3). 
Možnosť aj vyčistenia −

podľa dohody na
m 0910 990 117.  

np − 1825

Mimoriadne výhodne predám
autoumýváreň vo V. Krtíši

pri autobusovej stanici. 
Možnosť aj fohody (splátky). 

mail: syxi@stonline.sk
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nPredám ošípané 100 kg − 140 kg.
Inf. m 0918 668 356.     np − 1836
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám plynový sporák a pleta−
ciu priadzu. Inf. m 0907 234 059.

np − 1837
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj jabĺk. Inf. m 047/48 873
25.                             np − 1839
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do podnájmu 1−izbový byt
s balkónom v centre mesta. Inf. m
0907 811 503, 0917 763 338.  

np − 1840
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako vodič, sk.,
B na dohodu, ako aj pomocné prá−
ce na stavbe. Inf. m 0907 382 507.  

np − 1841
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako upratovač−
ka alebo vypomôžem v domác−
nosti. Inf. m 0944 344 110.  

np − 1842

l Hľadám si prácu ako opatrova−
teľka detí alebo starších ľudí. Prax
aj osvedčenie mám. Inf. m 0949
397 593.                        np − 1843
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám barany. Cena dohodou.
Inf. m 0918 770 338.       

np − 1844
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú. Inf. m 0908
945 240.                      np − 1845
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám spolubývajúcu alebo
spolubývajúceho. Inf. m 0918 843
647.                           np − 1846
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú, váha 150 kg.
Cena dohodou. Inf. m 0907 640
957.                             np − 1847
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám vianočné jahňatá. Inf. m
0907 232 141.               np − 1850
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt. Inf. m
0915 856 784.                 np − 1851
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám nový snowboard s via−
zaním, zn., HEAD. Inf. m 0907 808
707.                            np − 1852
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−OCTAVIU Combi 1.6,
r. v. 2001, najazdených 170.000
km, full výbava + letné pneumati−
ky na diskoch. Cena: 2.900 euro.
Inf. m 0907 116 073.    np − 1848

n Darujem fenku NO. Inf.m 0904
692 915.                      np − 1853
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

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

np − 1855
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ŠTEFÁNSKA RALLY SHOW
DOLNÁ STREHOVÁ − LETISKO

HLAVNÝ SPONZOR:
R − SERVICE

ROMAN ŠRTBÍK

26.12. 2012
ŠTART: 9,00 h.

SUPER ZÁŽITOK A SHOW, DJ, VARENÉ
VÍNKO, ČAJ...SKVELÁ VIANOČNÁ 
ATMOSFÉRA. VSTUP ZDARMA

A2 − od 1151 do 1400 cm3
A3 − od 1401 do 1600 cm3
A4 − od 1601 do 2000 cm3
A − amatéri (sériové autá)

Registrácia − 7,30 − 8,30 hod.
Rozprava − 8,30 − 8,55 hod.

Štart − 9,00
vyhodnotenie: 17,00 hod.

n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m 0905 463 926.

np − 1849


