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KOZOROŽEC (22.12. − 20.1.)
Buďte opatrní, tohtotýždňové úlohy
budú veľkým náporom na vaše nervy.
Stiahnite sa do úzadia a nechajte roz−
hodovať iných. Výborná fyzická kondí−
cia vám pomôže prekonať nápor na
psychiku. Ak tento týždeň zbadáte
niečo zaujímavé, neváhajte a vyjadrite
obdiv. Dajte pozor na konkurenciu.
Tento týždeň musíte vydržať, zajtra to
bude lepšie.

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Už niekoľko týždňov ste v očakávaní
niečoho nového. Všade budete mať o−
tvorené dvere. Akákoľvek snaha sa
vám tento týždeň vyplatí. Saturn vám
dodá vytrvalosť. Z dobre vybudova−
ných obchodných vzťahov a služob−
ných ciest plynú príjmy. Tento týždeň
nastanú spory s partnerom.

RYBY (19.2. − 20.3.)
Stačí maličkosť a váš partnerský
vzťah bude narušený. Pripravte si plá−
ny do budúcnosti, kde môžete počítať
s pomocou. Sledujte, pripadne si za−
píšte svoje nočné sny, možno vám v
nich niečo vyjadrí vlastná intuícia,
podvedomie a ochranná energia.
Užijete si viac priateľských stretnutí,
ktoré vás naplnia radosťou, príveti−
vosťou a porozumením. Asi budete
mať nepríjemnú výmenu názorov s
niekým blízkym. Všetko je vo vašich
rukách.

BARAN (21.3. − 19.4.)
Po zdravotnej stránke sa všeličo vyvi−
nie vo váš prospech. Za triezva si laš−
kovných hier užijete omnoho viac, a
tiež si ich viac zapamätáte, tak to ur−
čite neprežeňte. Saturn vám dodá vy−
trvalosť. V prírode nájdete veľa mož−
ností na aktívny oddych. Zaujmite
včas dôležitú pozíciu a získajte všet−
ko, na čom vám skutočne záleží a o
čo vám ide. Bez príčiny sa tento týž−
deň nazlostíte a pokazíte náladu sebe
i druhým.

BÝK (20.4. − 20.5.)
Vnútorné napätie a stres môže vyvo−
lať spoločenský trapas. Možné sú
vzťahy s cudzinou. Nedívajte sa na
všetko čiernobielo! Ak chcete aspoň
načas dosiahnuť vnútorné uspokoje−
nie, porozmýšľajte, čo by ste mohli u−
robiť, aby ste rozšírili okruh svojich
záujmov. Tešte sa z malých radostí
ako sú nákupy alebo stretnutie s pria−
teľmi. Pripravte sa na to, že všetko má
svoj čas.

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Stereotypy v myslení a správaní mô−
žete zmeniť, iba ak ich dokážete rozo−
znať. Tento týždeň pocítite nárast
bankového konta. Pravdepodobne va−
ša manželka, či matka, zas bude rátať
vaše peniaze. Tento týždeň je vhodný
pre nové začiatky. Tohtotýždňová po−
hoda ovplyvní i vaše pracovné vý−
sledky. Partner vás poverí neľahkou
úlohou, neberte ju ako skúšku preve−
renia vzťahu.

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

Nečakajte nič príjemné, finančné trans−
akcie veľa nesľubujú. Môže sa vám toho
tento týždeň ešte veľa prihodiť. Je veľmi
ťažké obrátiť negatívne na pozitívne, no
ak to zvládnete, podarí sa vám úplne
zmeniť svoj život a postoje. Mali by ste
sa načas utiahnuť a usporiadať si myš−
lienky. Znovu vstúpite do krajiny živých
a máte čo doháňať. Niekedy je lepšie nič
nevedieť a trpezlivo čakať, ako sa veci
vyvinú.

LEV (23.7. − 22.8.)
Mali by ste sa konečne pustiť do niečo−
ho poriadneho, kde sa naplno môžu u−
platniť vaše schopnosti. Rozhodne zvýš−
te opatrnosť za volantom, pri náročných
športoch či fyzicky náročných povola−
niach. Vaše osobitné zákony platia vo
vašom byte, ale nie tam, kam sa chystá−
te. Hrajte sa s deťmi, pozorujte ich bez−
prostrednosť, aby ste si pripomenuli
chvíle, keď ste sa jednoducho tešili z to−
ho, že ste! 

PANNA (23.8. − 22.9.)
Tento týždeň unesiete veľkú fyzickú a
psychickú záťaž. Asi dokážete prijať aj
rozhodnutie, ktorého sa obávate.
Nezamestnaní budú môcť získať prácu.
Pozorne sledujte dianie okolo vás. Máte
množstvo argumentov. Tento týždeň v
kalendári môžete označiť za šťastný.
Budete objektívne analyzovať každý mi−
nulý aj budúci románik, ktorý ste zažili.
Energie Luny sú vo vzdušnom znamení,
plnom fantázie a túžby po spoločnosti. 

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Horoskop na tento týždeň má pre vás

jedinú radu. Nechajte prácu prácou a ve−
nujte sa rodine. Tento týždeň sa zame−
rajte na prípravu. Musíte sa pripraviť e−
mocionálne na úspech, ktorý k vám prí−
de už onedlho, hovorí horoskop na ja−
nuár. Váhy budú citovo stabilné a budú
pociťovať pozitívnu energiu v duševnej
oblasti. Fyzicky sa, bohužiaľ, nebudete
cítiť v pohode. Oddychujte, relaxujte.
Dovoľte vašej mysli, aby podporila vašu
telesnú schránku.

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Nemali by ste zabúdať, že malý darček
dokáže urobiť zázrak. Tento týždeň vás
bude nabíjať pozitívnou energiou. V prá−
ci a v kariérnom živote budete mať v ten−
to týždeň toľko príležitostí, a teda môže−
te začať všetko rozdeľovať na áno, nie a
možno. S hlavou v oblakoch sa dosta−
nete tento týždeň do materiálneho pekla
bez jediného centu. Ohlási sa znížená
schopnosť sústrediť sa na povinnosti.
Koniec týždňa bude najvhodnejší na veľ−
ké obchody.

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Vašu rovnováhu rozkolíšu starší Býci a−
lebo Vodnári. Tento týždeň vám nie je
čo závidieť. Veľké výkony nepodáte, o−
kolo vás zavládne nervozita. Koniec týž−
dňa vám však prinesie radosť a ide sa
vám ľahko v ústrety svetlej budúcnosti.
Nepúšťajte  sa ale do sexuálnych aktivít,
nakoľko vášeň môže vyústiť do hádky.
Zvýšte radosť zo života na maximum.

Každoročne sa posilňovne
dvakrát naplnia do prasknutia.
Prvýkrát po Novom roku. Ľudia
sú plní predsavzatí a predovšet−
kým výčitiek z vianočného pre−
jedania sa. Druhý krát sa špor−
toviská opäť naplnia pred letom.
Toto obdobie som si zvykol na−
zývať "ladenie do plaviek". O
ňom však niekedy inokedy.
Jedno majú tieto obdobia spo−

ločné. Vyššiu koncentráciu no−
vých návštevníkov
s podobným
zmýšľaním. Ľudí,
ktorí hľadajú skrat−
ky. Rýchle rieše−
nie problému, kto−
rý so sebou ťahajú
roky.
Stáli zákazníci fitnescentier mi
isto dajú za pravdu, že už nie−
kedy v polovici februára sa dá v
posilke opäť slušne zacvičiť.
Vzduch je dýchateľnejší, hluk z
rozhovorov medzi sériami zač−
ne slabnúť a nájdete aj voľný
stroj.
Ak začnete cvičiť, ste plní pred−
savzatí a dobrej nálady.
Cvičenie baví a do posilňovne
sa tešíte. Výsledky športovania
sa však pre mnohých dostavu−
jú pomalšie, ako bolo v ich
predstavách. To môže pôsobiť
demotivujúco. Tak ako sa pra−
covný, či školský režim vráti po
sviatkoch do starých koľají, sta−
ne sa aj z tréningu rutina a nu−
da. Začnú sa hľadať výhovorky
prečo práve dnes neísť cvičiť.
Výsledkom je znižujúci sa počet
návštevníkov fitnescentier.

Ako sa po mesiaci nevzdať?
Každý tréning je najefektívnejší
ak je pravidelný (napr. 3 x do
týždňa) a dlhodobý.

Zabudnite na skratky.
Zabudnite na super, hyper dié−
ty a plány na napr. 2 týždne,
ktoré váš problém s postavou
vyriešia a môžete sa vrátiť do
starých koľají. Takto to nefun−
guje. Novoročné predsavzatie
je užitočné. Pomôže pre štart.

Samé o sebe
však dlho nevy−
drží. Vianočné
kilá vo väčšine
prípadov nie sú
len vianočné.
Získavame ich
dlhodobo. Čas−

to celé roky. Len počas Vianoc
je množstvo jedla a voľného ča−
su v takej koncentrácii, že si
svoj problém uvedomujeme ci−
teľnejšie.
Ak zdraví, aktívne žijúci človek

počas Vianoc vypne, môže po−
kojne nabrať pár kíl naviac. Nič
sa nestane. Po sviatkoch sa je−
ho bežný režim obnoví.
Hmotnosť sa vráti na pôvodné
čísla aj bez toho, aby na to mu−
sel extra myslieť. Ak však poti−
chučky priberáme po gramoch
celé roky, predsavzatie na
Nový rok stačiť nebude.
Takže − zmena musí nastať v

hlave. Začiatok športovania by
mal ísť ruka v ruke so zmenou
stravovacích návykov. Prajeme
teda veľa šťastia pri chudnutí a
pevnú vôľu.                 −red−

Ako schudnúť vianočné kilá?
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.

Poznáte to. Na každom stole množstvo koláčikov a slaných
dobrôt. Obchádzanie rodiny po návštevách. Z každej strany
len počujete "daj si", alebo "ešte toto si neochutnal". Ak sa
k tomu pridá približne dvojtýždňové ničnerobenie, problém
je na svete...
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edným zo študentov UKF v
Nitre je aj Patrik Rago (1992),
ktorý pochádza zo Selenče v
Báčke a druhý rok študuje et−

nológiu. Dedina Selenča s takmer
tritisíc obyvateľmi je medzi sloven−
skými dedinami vo Vojvodine známa
tým, že kým takmer vo všetkých
Slovákmi obývaných dedinách žijú
výlučne pôvodní slovenskí evanjelici,
Selenča je výnimkou.  Od samého
príchodu Slovákov pred 250 rokmi
do týchto končín uhorskej Dolnej ze−
mi, žijú v Selenči takmer v rovnakom
počte stredoslovenskí evanjelici a
západoslovenskí katolíci. Po počia−
točných animozitách neskoršie dob−
ré spolužitie oboch konfesií založe−
né aj na zmiešaných manželstvách
a spoločných kultúrnych aktivitách,
zaraďuje dedinu medzi popredné
Slovákmi obývané strediská vo
Vojvodine. Prejavuje sa to v rozvoji
a šírení slovenskej kultúry, školstve,
výstavbe, zamestnanosti, rázovitosti
a celkovom vzhľade dediny založe−
nej pred štvrťtisícročím slovenskými
osadníkmi. 

Selenča je známa na Slovensku
najmä v novohradsko−hontianskej
oblasti. Počas druhej svetovej vojny
bola, podobne ako časť južného
Slovenska, aj  časť Vojvodiny oku−
povaná Maďarskom. Na takomto o−
kupovanom území ležala aj Selenča,
ktorej mobilizovaní Slováci boli po−
čas vojny zaraďovaní pre svoju ne−
spoľahlivosť ako "munkáši". Boli sú−
stredení do pracovných čiat,  a keď

postupovali s maďarskou armádou
na územie Slovenska, viacerí z nich
sa zamiešali medzi civilné obyvateľ−
stvo v slovenských dedinách a takto
od maďarskej armády ušli. Dlhšiu
dobu sa Slováci zo Selenče až do
skončenia vojny ukrývali v spoľahli−
vých rodinách v Ľuboriečke a v
Maškovej. Potomkovia na obidvoch
stranách dodnes udržiavajú priateľ−
ské styky a vzájomne sa navštevujú.
Ďalším príkladom je priateľstvo fut−
balistov zo Selenče s futbalistami z
Dolnej Strehovej, ktorí sa vzájomne
pozývajú na letné futbalové turnaje.
Obec Selenča sa úspešne predsta−
vila na Hontianskej paráde v
Hrušove najmä svojim folklórom,
gastronomickými dolnozemskými
špecialitami, etnovýstavou a u−
kážkami  tradičných remesiel.
Selenčania na Slovensku aj
podnikajú. Napríklad v Tuhári
pri Lučenci majú svoju dielňu
výrobcovia metiel. Žiada sa pri
tomto uviesť, že Selenčania
patria v Európe medzi najväč−
ších výrobcov cirokových me−
tiel. Niekoľkí súkromní výrobco−
via ich tam ročne dovedna vy−
robia až dva milióny.
Nitriansky študent Patrik Rago

v snahe zachovať selenčskú
tradíciu  ľudového odevu, sa už
od detstva zaoberá šitím a vyší−
vaním tradičného selenčského
dievčenského a ženského kro−
ja. Tento dar dostal do vienka
od starostlivých starých a pra−
starých rodičov, medzi ktorými
vyrastal. Ako sám hovorí, že už ako
šesťročný chodil "slúžiť" k starej mat−
ke Anne Pavlovej, keď často behal
po "paláši" a tam v batohách a truh−
liciach objavoval skryté hmotné a
duchovné bohatstvo svojich pred−
kov. Medzi nimi to boli najmä pestré

selenčské kroje a ich súčasti, ktoré
ho dodnes očarúvajú a inšpirujú. Mal
šťastie, že ešte zachytil posledné ro−
ky života svojej starkej Pavlovej, kto−
rá šila dievčenské a ženské kroje a
zase starká Ragová na objednávku
vyšívala kroje a obrusy.
− Keď som mal sedem rokov, po−

prosil som starkú Ragovú o ihlu a
podľa nej načrtnutej predlohy vy−
šil som prvý kvietok. Bolo to mo−
je prvé zoznámenie s ihlou a plát−
nom, − pripomenul pri našom stret−
nutí budúci etnológ.   Tento začiatok
ho tak oslovil, že dostal veľkú chuť
robiť túto činnosť. Rodičia, na rozdiel
od starkých, ho v tomto nechceli po−
chopiť a vraveli mu, aby sa radšej
venoval iným záľubám.  Patrik sa

však odradiť nedal a práve naopak,
na povale znovu oprášil staré kroje a
povedal si, že toto kultúrne dedič−
stvo jeho predkov treba zachrániť.
Okrem rodinných krojov začal zbie−
rať a opravovať kroje a ich súčasti  aj
od iných rodín a pritom sa čoraz in−
tenzívnejšie venoval aj ich šitiu. Keď
ľudia z dediny a širšieho okolia sa
dozvedeli o jeho schopnostiach, do−
stával už aj objednávky. Vtedy mal
iba pätnásť rokov, šil ručne a ama−
térsky a za peniaze, ktoré zarobil, si
kupoval látky a čipky. Počas štúdia
na Strednej umeleckej škole v
Novom Sade ho stará matka nauči−
la šiť na šijacom stroji a dokázal už
ušiť oplecko, sukňu, košeľu...
Nakoniec tento šijací stroj zdedil a

dodnes na ňom šije. Kroje odvtedy
šije a opravuje nielen pre seba ale aj
pre ostatných vtedy, keď si chce za−
robiť na kúpu potrebného materiálu. 
„Ešte som zachytil v Selenči po−

sledné dve ženy, ktoré sa na kon−
ci svojho života zaoberali šitím a
vyšívaním svadobných párt a ony
ma tomuto umeniu  naučili tak, že
som ho vlastne v dedine zachrá−
nil“ − pochválil sa Patrik a pripome−
nul, že pokiaľ ženský kroj evanjelic−
kých a  katolíckych žien je takmer i−
dentický, po vzore a tvare párty sa
dá už rozoznať, ktorá žena je kato−
líčka (má fituľu) a  ktorá evanjelička
(má kytku). Pri obliekaní do krojov si,
podľa neho, viac dajú záležať kato−
líčky. Patrik Rago ešte celý kroj ne−

ušil, ale jednotlivých jeho súčastí
niekoľko. Ako záchranca ľudové−
ho odevu, najmä dievčenských
krojov, venuje sa najmä ich re−
konštrukciám. V ostatnom čase
zrekonštruoval  vzormi kvetov a
šípových ruží maľované stuhy,
ktoré používajú ženy  na obopnu−
tie pása, na ktorom sa vzadu u−
viaže mašľa.  Ako zberateľ má
najviac zachovaných ženských
krojov. Patria medzi ne kroje zo
začiatku 20. storočia, kroje zo
štyridsiatych rokov a päťdesiatych
rokov minulého storočia, kroje
zrekonštruované a kroje, ktoré sa
nosia v súčasnosti.  Celú zbierku
má umiestnenú v staršom dome,
ktorý patril jeho babke Anne
Fodorovej a celú expozíciu si mô−
žu záujemcovia prehliadnuť v je−

ho sprievode. Dom v celom komple−
xe: predná izba, zadná izba, pitvor,
kuchyňa a dvor predstavuje etnogra−
fickú expozíciu bývania s patričným
tradičným zariadením, náradím a ná−
činím, medzi ktorými sú aj kolovrat a
krosná s vrytým nápisom Ďuro
Zolňan 1862.

Tvorivá a zberateľská činnosť tvor−
cu tradičných odevov nie je samo−
účelná, svoje schopnosti a umenie
uplatňuje aj tým, že pomáha se−
lenčskému folklórnemu súboru pri
obliekaní folkloristiek, požičiava im
kroje a často s nimi chodí na zájaz−
dové vystúpenia. Minulý rok zrekon−
štruoval pre múzeum v chorvátskom
Iloku svadobnú pártu ilockých
Slovákov.

Tvorivá činnosť Selenčana študujúceho v Nitre
Mesto Nitra, známe z nedávnej minulosti ako Mekka poľnohospodárstva, je teraz  širokej verejnosti zná−

me aj ako univerzitné mesto. Popri viacerých stredných odborných  školách a dvoch  gymnáziách,
Agroinštitúte,  sú v meste  dve univerzity. Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) a Univerzite
Konštantína Filozofa (UKF) študujú tisícky poslucháčov a to nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Každoročne na obidve univerzity  sem prichádzajú študovať Slováci zo Srbska, Rumunska, Maďarska,
Chorvátska a Zakarpatskej Ukrajiny. Najviac, a to niekoľko desiatok, ich je zo srbskej Vojvodiny. Niet tam
hádam ani jednej Slovákmi obývanej dediny, z ktorej by v Nitre niekto  neštudoval, a to už  ojedinele aj
na strednej škole.

Patrik Rago, ktorý pochádza
zo Selenče, študuje v Nitre

Patrik Rago pochádza zo Selenča 
a počas štúdia v Nitre si užil

aj slovenské Víanoce

Patrik Rago v snahe zachovať selenčskú tradíciu ľudového odevu,
sa už od detstva zaoberá šitím a vyšívaním  tradičného selenčského

dievčenského a ženského kroja, ktorý predstavil aj v Hrušove

J

Patrik Rago podľa uvedeného nemusel ani povedať, že z akého dôvodu
študuje odbor etnológie, ďalším jasným dôvodom je  aj to, že z akého pro−
stredia do Nitry prišiel. A Nitru si vraj vybral preto, že je to tiché historické
mesto, ktoré mu pripomína jemu blízky Nový Sad.  Štúdium v Nitre, najmä
predmety výtvarné techniky, ľudový tanec, obyčaje životného cyklu a ďalšie
disciplíny z etnológie ho bavia. Na Slovensku je spokojný, našiel si aj spo−
lupracovníčky, ktoré sa zaoberajú šitím a vyšívaním krojov, medzi, ktorými
je aj  študujúca kolegyňa Zuzana Kupcová − Balážová z Príbeliec.        

− JÁN  JANČOVIC, foto autor − 
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"V našom meste momentálne
neexistuje inštitúcia na pomoc
opusteným zvieratám. Pohľady
na ne nám niektorým nedovolili
spávať, a tak sme sa rozhodli v
roku 2008 začať pomáhať.
Opustené a týrané psíky sme za−
chraňovali v rámci našich mož−
ností a za pomoci už dlhšie fun−
gujúcich občianskych združení −
OZ Psia duša  a OZ Pes v núdzi.
Naše prvé šteniatka sme dostali
do dočasnej opatery od OZ
Psia duša. Jedno z nich,
Lucy, už 4 roky šťastne žije
v našom meste. Nasledovali
šteniatka z Karanténnej stani−
ce zo Zvolena, a aj z týchto
šteniatok si jedno našlo do−
mov vo Vinici. Nasledovali
ďalšie psíky − opustené, ne−
chcené aj  týrané, často vo
veľmi zlom zdravotnom sta−
ve, ktorým sme pomohli. 

Každý psík u nás nájde
kompletnú starostlivosť,
vrátane veterinárnej, až kým
mu nenájdeme nový domov.
Prostriedky na túto činnosť
sme získavali z našich o−
sobných zdrojov a sponzor−
ských darov. Pracujeme bez
podpory mesta a okolitých
dedín, preto sme sa rozhod−
li založiť občianske združenie
OZ Otvorme srdcia − záchrana
psov VK, ktoré bolo oficiálne
schválené 4. októbra 2012.   

Naša činnosť nespočíva len v
záchrane túlavých psíkov, ale v
ich pomoci ako takej. Za po−
všimnutie stojí príbeh psa
Lokyho, ktorý bol odchytený ne−
legálnou odchytávacou službou
v dedine neďaleko nášho mesta.
Loky, vtedy desaťmesačný psík
v nesprávnom čase vyšiel pred
bránu svojich pánov a vzali ho
aj napriek tomu, že mal obojok a
bolo vidno, že je o neho posta−
rané. Odchytila ho už spomína−
ná nelegálna služba, ktorá bola
do dediny objednaná starostkou
aj napriek informovaniu a vý−
strahám SLOBODY ZVIERAT,
ktorá rozposielala obciam a
mestám e−maily o tejto službe.
Jej praktiky sú zarážajúce − pria−
mo barbarské, lebo po nich zo−
stávajú psíky zvlečené z kože a
predávané na mäso a sú usmr−
cované nehumánnym spôso−
bom. Na niektorých miestach sa
našli priam kopy dokaličených
psích tiel. Bolo to aj medializo−
vané, možno málo a možno táto
informácia nezaujala práve tých,
ktorých sa týka. 

Lokyho únos 
O Lokyho zmiznutí nás infor−

movali jeho majitelia, a keďže
my sme vedeli, o akú firmu sa
jedná, vedeli sme im poradiť.
Najprv si majitelia Lokyho mys−
lieli, že ho nájdu v niektorom z
útulkov, ako by to malo po
správnosti byť, ak by sa jednalo
o legálnu odchytovú službu. Po
službe a jej pracovníkoch sa
však zľahla zem, ako sa to stalo

už aj inokedy. Majitelia pochopi−
li vážnosť situácie a na náš pod−
net podali trestné oznámenie.
Do prípadu sa zapojilo aj poli−
cajné prezídium. My sme rozpo−
slali fotky Lokyho všetkým dob−
rovoľníkom a občianskym zdru−
ženiam, bol ho doslova  "plný"
internet až sa nakoniec po
dvoch mesiacoch našiel vyhla−
dovaný, na ulici sto kilometrov
od nášho mesta. Či bol páchateľ
informovaný, alebo sa Lokymu v
rámci pudu sebazáchovy podari−
lo ujsť, sa už nedozvieme. Celý
príbeh je opradený malým ta−
jomstvom, ktoré nám táto psia
dušička nemôže prezradiť.
Hlavné však je, že mal šťastie a
našiel sa. Je totiž jeden zo sto,
možno viac psíkov, ktoré sa po−
darilo nájsť po odchytení touto
službou.  Nie všetky príbehy ale
končia šťastne.  

Lokyho �a�ký 
psí �ivot

Príbeh psa Fešiho, poukazuje
na ďalší problém, ktorým je ne−
humánne zabíjanie v našom o−
krese také populárne − a to za−
strelenie psa. Feši bol v našom
okrese vyhodený z auta ako ma−
lé šteniatko. Našiel domov u
staršieho pána, ktorý po čase u−
mrel. Feši ostal sám, smútiaci a

často behával v okolí dediny a
hľadal svojho pána. Odišiel aj na
niekoľko dní a zatúlal sa až do
blízkych hôr. Istá rodina v dedi−
ne sa mu nakoniec pokúsila po−
skytnúť dočasnú opateru, lenže
Feši aj tak často utekal a cestu−
júci ho často vídali ležať pri au−
tobusovej zastávke, kde čakal
ani sám asi nevedel na koho.
Celý ten čas, aj kým bol strate−
ný, sme mu hľadali novú dočas−
nú opateru alebo domov. Nikto
sa však neozval  a Feši sa už na−
šej pomoci ani nedočkal − bol

chladnokrvne zastrelený pri de−
dine. Nikomu nikdy neublížil a
všetci ho poznali. Napriek tomu
bol namiesto pomoci zastrelený.
Prečo? Mal niekto na to právo
zobrať mu život a nádej na lepší
život? Bol za to niekto potresta−
ný? Nie! Iba Feši, ktorý celý svoj
psí život trpel a nakoniec odišiel
z tohto sveta nemilovaný. Z prí−
behu vyplýva viac skutočností −
potvrdzuje sa, že pes cíti, trpí a
jeho oddanosť k svojmu pánovi
je bezhraničná, ale aj to, že nás
zvieratá naozaj potrebujú, lebo
sú bezbranné a naše zákony na
ich ochranu sú nedokonalé.   

Ľudia dokážu zvieratám ubli−
žovať − často počujeme správy o
ich vyhodení, týraní a nehumán−
nom zabíjaní, za čo je málokedy
a málokto potrestaný. Práve na−
opak − často práve my, ľudia kto−

rí zoberú psíka z ulice, dajú ho
do poriadku psychicky aj fyzic−
ky, zaplatia všetko potrebné, aby
bol psík v poriadku a snažia sa
mu pohľadať nový domov, sú
prešetrovaní políciou ba aj po−
kutovaní za neplatenie daní za
zachráneného psíka. Nedáva
nám to žiadny zmysel. Psík
predsa u záchrancu nezostáva,
je len dočasne a ide do nového
domova, kde za neho daň zapla−
tí nový majiteľ. Prečo nie je pod−
porovaná dobrá vec aj z tejto
strany? Je takáto pomoc na po−

kutu? Je  však veľ−
mi dôležité, aby aj
v našom okrese
bol niekto, kto po−
môže nemým tvá−
ram. 

Sme veľmi radi,
že sa nám ozývajú
ľudia, ktorí nám
pomáhajú a vďaka
nim mohlo naše
združenie vzniknúť
a ďalej fungovať −
hoci iba krátko a s
málom prostried−
kov i priestorov. Je
to pre nás o to ťaž−
šie, že psíky, ktoré
máme v dočas−
ných opaterách, sú
u nás v bytoch ale−
bo domoch dobro−

voľníkov. 
Momentálne súrne hľadáme

domov pre psíka Dana, fenku
Taru, domov alebo dočasnú o−
pateru pre psíky z opusteného
dvora, kde sú aj štyri asi šesť−
týždňové šteniatka. Tlačí nás
čas, lebo už začala poriadna zi−
ma a potrebujeme získať aj fi−
nancie na očkovanie dokopy de−
viatich šteniatok a čipovanie psí−
kov. Všetky fotky psíkov a info o
nich nájdete na našej stránke v
albumoch, zatiaľ na facebooku,
kde sa k nám môžete pridať.
Nájdete nás pod názvom − OZ
Otvorme srdcia− záchrana psov
VK. V budúcnosti budeme mať
určite aj vlastnú webovú stránku
a pevne veríme, že nás bude
podporovať stále viac ľudí, aby
sme mohli spoločne pomáhať. 

Predstavuje sa vám OZ OTVORME SRDCIA − ZÁCHRANA PSOV VK 

  Smutné psie osudy nám nie sú ľahostajné

Naše občianske združenie vzniklo, aby pomáhalo nechceným,
opusteným a týraným psíkom zotaviť sa a nájsť nový domov, kde
budú milovaní. Domov im hľadáme zatiaľ prostredníctvom facebo−
oku, médií a inzerátov. Psíkom zabezpečujeme dočasnú opateru,
samozrejme stravu, veterinárne vyšetrenie − očkovanie, prípadne ak
je potrebná, tak aj liečbu. Tiež sa zaoberáme zastupovaním a o−
chranou práv zvierat a zapájame sa do riešenia prípadov týrania, za−
nedbávania psov a angažujeme sa v boji za zvýšenie trestov v prí−
padoch týrania zvierat, v spolupráci s inými organizáciami, ktoré
majú rovnaké ciele. 

Všetkým čitateľom týždenníka Pokrok prajú členovia OZ Otvorme
srdcia − záchrana psov VK úspešný rok 2013."                  − red − 

Činnosť, zámer a dôvod vzniku združenia nám za všetkých 
jeho členov priblížila: Ester Matejovová 

Opustené šteniatka, ktoré OZ Otvorme srdcia − Záchrana psov VK ponúkali 
pred Vianocami.. V čase našej uzávierky boli stále bez nového domova...
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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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n PREDÁM 2−IZBOVÝ BYT S BAL−
KÓNOM V OSOBNOM VLASTNÍC−
TVE. Inf. m 0918 876 715.  

np − 1728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ľ.Štúra. Inf. m
0905 315 148.              np − 1789
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám spolubývajúcu alebo
spolubývajúceho. Inf. m 0918 843
647.                            np − 1846

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt. Inf. m
0915 856 784.                np − 1851
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 − 1862
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu zrekonštru−
ovaný 1−izbový byt na Železničnej.
Inf. m 0910 965 372.      np − 1864

n Predám zrekonštruovaný rodin−
ný dom 6 km od V. Krtíša. Cena:
14.000 euro. Inf. m 042/14 74 29 22
00.                                  np − 01
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž (pri komíne) na Ľ.
Štúra. Cena dohodou. Inf. m 0905
803 209.                          np − 04
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletne prerobený 3−
izbový byt na Ľ. Štúra 3 v osob−
nom vlastníctve (s balkónom).
Cena: 28.000 euro. Plastové okná
vyplatené, murované jadro, stier−
ka, podlahy, rohová vaňa, bezpeč−
nostné dvere. Inf. m 0907 332 750.  

np − 06
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám malý domček s dvomi
miestnosťami v chatovej oblasti
Nedelište (okr., Lučenec) s veľkou
záhradou. Cena: 5.000 euro. Inf. m
0907 682 436.                  np − 08
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zateplený (zrekonštru−
ovaný) 1−izbový byt (37 m2), na 3.
posch./8 vo V. Krtíši. Cena doho−
dou. Inf. m 0908 113 371.  np − 09

n Prepustím prenajaté priestory
po rekonštrukcii na Nemocničnej.
Vhodné na obchod, služby alebo
kanceláriu (45 m2). Inf. m 0911 360
553.                                np − 13
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám do podnájmu 1−2 izbový
byt vo V. Krtíši. Inf. m 0908 042
359.                                np − 15
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom na
Škultétyho č. 64 vo V. Krtíši. Inf. m
0908 920 632, 0908 359 199. np − 16
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt. Inf. m
0918 752 114.                  np − 20
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný byt
na Novohradskej (zrekonštruova−
ný, zateplený, plastové okná).
Cena dohodou. Inf. m 0905 318
775.                                np − 21

n Predám rozkladací gauč, posteľ,
skriňu a perinák. Cena dohodou.
Inf. m 0915 816 643.     np − 1858
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sedaciu súpravu − v
dobrom stave (3+1+1). Cena doho−
dou. Inf. m 0908 457 982. 

np − 1863
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rohovú sedaciu súpra−
vu (ľavostranná, ročná, medovej
farby). Cena: 300 euro. Inf. m 0948
524 621.                          np − 14

n Predám lesnícke  pletivo − nové
50 m za 106,22 eur, výška 1,60 m.
Inf. m 0908 962 716.       np − 1244

n Vykupujem staré kašmírové šat−
ky. Inf. m 0917 421 614, 0908 199
706.                              np − 23

n Darujem fenku NO. Inf. m 0904
692 915.                       np − 1853
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim jalovice a býky. Inf. m
0948 155 120.               np − 1857
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka jazvečíka
hladkosrstého. Cena: 40 euro. Inf.
m 0911 432 089.              np − 19

n Predám 6−týždňovú fenku
yorkshira za 180 euro + dohoda.
Inf. m 0918 285 042, 0908 190 788.  

np − 1866
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem 7−týždňové šteniatka
psíkov (strednej veľkosti). Vhodní
na stráženie. Inf. m 0915 583 533.  

np − 02
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zajace. Inf. m 0917 075
588.                                np − 03
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané nad 100 kg. Inf.
m 0908 962 479.               np − 05
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám býčka. Inf. m 047/48 303
58.                                np − 11

n Prijmeme dvoch pilčíkov a trak−
toristu na prácu v lese. Podmienka
živnosť. Inf. m 0905 654 195, 0915
878 488.                       np − 1859
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár.
Vykonávam všetky maliarske, mu−
rárske práce a robím plávajúce
podlahy, obklady, dlažby. Inf. m
0907 229 634.                  np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmem predavačku do chráne−
nej dielne vo V. Krtíši. Len plní
invalidní dôchodcovia. Inf. m
0911 360 553.  np − 12

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. 

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

Mimoriadne výhodne 
predám autoumýváreň 

vo V. Krtíši pri 
autobusovej stanici. 

Možnosť aj dohody splátok. 
E−mail: syxi@stonline.sk

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

n Predám za symbolickú cenu
krásne perzské a siamské mačič−
ky. Inf. m 0944 179 564. 

np − 1865

BURZA PRÁCE

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!

n Predám 3−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve na
B. Nemcovej 32, 2. poschodie.
Cena dohodou. Inf. m 0905 326
368.                              np − 10

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

n NOČNÝ KLUB V CZ 
vo VESELÍ 

NAD MORAVOU 
prijme sympatické dievčatá. 
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná do−
ba i dohodou. Zdarma zabez−
pečené ubytovanie hotelového
typu. Serióznosť a diskrétnosť
samozrejmosťou. Prídite sa
presvedčiť a nebudete ľutovať.
Tel. m 0905 244 226.  np − 612 b
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l Hľadám opatrovateľku do
Rakúska na striedanie. Nemčina
nutná. Inf. m 0043/650 64 39 363.   

np − 18
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto daruje, príp., predá módny
časopis PRAMO so strihmi zo 60−
tych až 80−tych rokov? Inf. m 0911
264 102.                      np − 1699

n Predám drevené brikety. Inf. m
0908 032 473, 0907 330 228.  

np − 1667
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0904 570
633, 0949 792 112.         np − 1855
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo aj s do−
vozom. Inf. m 0917 421 614, 0908
199 706.                         np − 22

l Pri kultúrnom dome sa 31. 12.,
našiel zväzok štyroch kľúčov s prí−
veskom s menom Marián. Majiteľ
si ich môže prísť vyzdvihnúť do re−
dakcie.                           np − 17
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n TEPOVANIE. 
Inf. m 0915 104 289. np − 1861

STRATY A NÁLEZYRÔZNE

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 − 1780

* Čistenie bytových 
a nebytových priestorov,

* čistenie objektov 
pred kolaudáciou,

* tepovanie,
* upratovanie 
po stavebných zásahoch

PROFESIONÁLNA 
UPRATOVACIA AGENTÚRA

P E T I N AP E T I N A

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

ZDRAVOTNÍCKY
INFOSERVIS

Lekárska pohotovostná služba
(Banícka 35, V. Krtíš, tel. 48 31 111).
Pre dospelých: Po. − Pi. 15.30 − 7.00 h.,
So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. Pre deti a do−
rast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., So. − Ne.
8.00 − 22.00 h.
LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ

vo V. KRTÍŠI
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,

sobota, nedeľa, sviatok:
9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.:

7. 1. PANACEA (pri stomatológii)
8. 1. BIELY LEV (Banícka ul.) 
9. 1. Dr. MAX (v nemocnici)
10. 1. AQUA VIVA (Ul. SNP)
11. 1. BELLADONNA (Ul. SNP)
12. a 13. 1. U ČIERNEHO ORLA 

POBOČKA VEĽKÝ KRTÍŠ
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš

Tel: 0902 930 225
email: avvk@aveducation.sk

www.akademiavzdelavania.sk 

Ponuka vzdelávacích aktivít −  JANUÁR 2013 
l Jazykové kurzy − anglický, nemecký, taliansky jazyk − 

pre začiatočníkov, aj pokročilých, skupinová aj individuálna forma, 
začíname 21.1.2013

l POZOR!!!! Anglický jazyk pre stredoškolákov − príprava 
na maturitné skúšky − začíname od januára 2013

l Nemčina pre opatrovateľskú prax − začíname 22.1.2013
l Slovenčina pre cudzincov
l POZOR !!! Doučovanie matematiky pre stredoškolákov

− príprava na prijímacie skúšky na VŠ technického 
a ekonomického smeru − začíname 21.1. 2013

l Opatrovateľstvo pre krajiny EÚ − plánovaný začiatok: 21.1.2013 
l Školenia − motorové vozíky, elektrikári, kuričov

− realizujeme priebežne podľa potreby záujemcov 
Do jazykových kurzov sa môžete prihlasovať počas celého roka.

Možnosť individuálnej výučby. 
Všetky naše ponuky nájdete na: www.aveducation.sk, (na mapke
Slovenska zvoliť BB kraj, v rolete zvoliť pobočku Veľký Krtíš). 

Naše kontakty: 0902 930 225,  avvk@aveducation.sk 



n Prenajmem čiastočne uprave−
ný 3−izbový byt na B. Nemcovej
65. Cena dohodou. Inf. m 0908
388 827.                      np − 24
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chemicky nestriekané
jablká Jonatanky v cene 0,40 eu−
ro/kg. Ján Selský, Príbelce 282,
volať po 13.00 hod. na m 0910
799 640.                       np − 25
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FABIU 1.4, r. v.
2002, STK, EK platné. Cena:
1.700 euro. Inf. m 0919 345 303.  

np − 26
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme nebytové pries−
tory pozostávajúce z dvoch
miestností, nachádzajúce sa na
1. poschodí na Mierovej 1 (bez−
pečnostné dvere, plastové okná,
plávajúce podlahy). Inf. m 0908
901 517.                       np − 27
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

l Hľadám prácu ako upratovač−
ka alebo pomocnica do kuchy−
ne. Inf. m 0919 202 992.  

np − 28
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám do podnájmu 2−izbový
byt. Len seriózne ponuky. Inf. m
0918 560 880.                np − 29
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na Škul−
tétyho ul. vo Veľkom Krtíši.
Cena dohodou. Inf. m 0948 484
677.                           np − 30
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané, váha 170 kg
a 100 kg. Cena dohodou. Inf. m
0918 668 356.                np − 31
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám detské lyže 100 cm a
120 cm. Cena dohodou. Inf. m
0905 123 306.               np − 32
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem hrdzavú 1,5−ročnú
mačku. Je naučená aj na bytové
podmienky. Len do dobrých rúk.
Inf. m 0905 247 586.      np − 33

PONÚKA NA PREDAJ :
Zrekonštruovaný
3−izbový byt v OV. 

Cena : 32 000,− eur 

Nenince
Lacný dobrý dom, pozemok

2174 m2.
Nebývaný, voľný, 

Cena: 19 000,− eur�

Kiarov  − Dom s autodielňou, 
pozemok 7436 m2.

Vhodný ako autoservis.
Cena: 55 000,− eur�

Veľký Krtíš − Nebytový priestor,
výmera 273 m2. Vhodný na

podnikanie. Cena: 22 000,− eur
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B.Bystrica
krajská 
III. liga
Žiaľ, hráčom

ŠKST a−spek−
trum V. Krtíš A
sa nepodarilo v

poslednom dvojkole starého roka
nadviazať na domáci úspech a pre−
hrali obidve stretnutia, aj keď po tu−
hom boji. Súperi boli o ten povestný
bodík lepší. V polovici súťaže tak
veľkokrtíšske mužstvo s jediným ví−
ťazstvom obsadilo posledné miesto
v tabuľke. 

R. Sobota - V. Krtíš
oblastná IV. liga

- západ
V tejto súťaži, keď naše mužstvá

súperia hlavne z družstvami z
Lučenca, sa najviac darilo hráčom z
Balogu, ktorí po polovici súťaže
skončili na 4. mieste v tabuľke. V
Balogu zažili v predposlednom kole
aj dramatickú situáciu, keď v zápa−
se proti M. Kameňu počas zápasu
skolaboval hráč M. Kameňa
Ladislav Fekete. Vďaka duchaprí−
tomnosti jeho kolegu Ing. Dušana
Leitnera a domáceho Gabriela
Csíriho sa v bezvedomí ležiaceho
Lacka podarilo prebrať ešte pred
príchodom RZP. V súčasnej dobe je
už jeho zdravotný stav uspokojivý.
Po tejto vážnej príhode hráči M.
Kameňa stretnutie vzdali, a aj preto
je jeho výsledok až taký jednoznač−
ný.  

V. Krtíš - okresná 
V. liga

Okresná liga pokračovala ďalšími
zápasmi, ale odohralo sa ich o nie−
čo menej ako bolo plánované.
Možno však, že vedúci mužstiev o
výsledkoch v predvianočnom a via−
nočnom čase zabudli informovať, a−
lebo ak sa stretnutia odložili, vede−
nie súťaže o tom neinformovalo.  

Výsledky:  III. liga:
ŠKST a−spektrum V. Krtíš A − STO
Podbrezová A   8:10, ŠKST a−spek−
trum V. Krtíš A − MŠK STO Brezno
B  7:11.

IV. liga 9. kolo:
TJ Malá Čalomija A − STK Lučenec−
Kalinovo E   6:12 , STK Lučenec−
Kalinovo D − STK Lučenec−Kalinovo
F  13:5, Modrý Kameň A − TJ Balog
nad Iplom A  0:18, Jednota Málinec
A − ŠKST a− spektrum V.K B  11:7,
Viktória Želovce A − STK Lučenec−
Kalinovo C   3:15. 

IV. liga 8. kolo: 
STK Lučenec−Kalinovo E − Viktória
Želovce A 10:8, STK Lučenec−
Kalinovo C − Jednota Málinec A
13:5, ŠKST a− spektrum V.K B −
Modrý Kamen A  9:9 , TJ Balog nad
Iplom A − STK Lučenec−Kalinovo D
4 : 14 , STK Lučenec−Kalinovo F −
TJ Malá Čalomija A  2:16. 

V. liga:
Balog nad Ipľom B − Sečianky 3:7,
Sečianky − Victoria Želovce B 9:1,
Balog nad Ipľom B − Inter Dolinka
5:5 

PO UZÁVIERKE

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

Nik nepozná Vašu nehnuteľnosť tak ako my!

od r. 1992

Koniec roka so striedavými výsledkami
Súťaže stolných tenistov pokračovali aj v poslednom mesiaci roka
a mužstvá z nášho okresu podávali v zápasoch jednotlivých kôl
kolísavé výkony.

− P. GAŠPAROVIČ−

Medzi sviatkami si už tradične
dávajú stretnutie priaznivci fut−
balovej lopty na halových turna−
joch. Oblastný futbalový zväz V.
Krtíš organizuje Štefanský fut−
balový turnaj neregistrovaných
hráčov i futbalový turnaj regis−
trovaných O pohár predsedu
ObFZ. Obidva turnaje už majú
za sebou úctyhodných 15 roční−
kov.

Na Štefana sa v športovej hale
Spojenej školy v M. Kameni stretlo
21 družstiev neregistrovaných hrá−
čov z nášho okresu i blízkeho oko−
lia. Mužstvá rozdelili do 7 základ−
ných skupín, v ktorých sa hralo

systémom každý s každým. Víťazi
jednotlivých skupín a najlepšie
mužstvo na druhom mieste postú−
pili do vyraďovacích bojov. So
všetkými úskaliami tohto turnaja si
najlepšie poradili hráči z mužstva
Ganners, ktorí vystúpili až na jeho
najvyšší stupienok. 

Výsledky: semifinále:
Espreso − Vendeta 1:1 (1:2

PK); Ganners −  Op. N. Ves 2:1;  
O 3. miesto − Espreso −

Opatovská N. Ves 2:2 (2:3 PK)

Finále: Ganners − Vendeta 3:1.  

Viničania najlepší 
v okrese

O Pohár predsedu ObFZ hrajú
futbalové kluby z nášho okresu a
na jubilejný XV. ročník sa ich
29.12. 2012 prihlásilo 17. Mužstvá
boli rozdelené do 5 skupín, kde sa
stretli každý s každým a víťazi i
najlepšie mužstvo na druhom
mieste postúpili do vyraďovacích
bojov. Šesť dvojíc zviedol proti se−
be vopred určený kľúč a víťazi
týchto zápasov sa potom stretli vo

finálovej skupine o konečného ví−
ťaza. Zápasy o konečného víťaza
boli veľmi napínavé a všetky skon−
čili najtesnejším rozdielom, kde
prím hrali obrany. Najviac sa darilo
hráčom z Vinice, ktorí prešli turna−
jom bez straty kytičky a zaslúžene
zvíťazili.  Výsledky:  Vyraďovacie
zápasy:  Vinica − S. Ďarmoty 4:0;
Príbelce − Sklabiná B  1:0;
Lesenice − V. Krtíš A 0:4;

−PG−

FINÁLOVÁ SKUPINA

Halové futbalové turnaje


