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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

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

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

l opravy traktorov. 

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

Veľký Krtíš 

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

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

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

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

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

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

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

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

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť
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Čo môžete, urobte čo najskôr.
Potrebujete mať aspoň malý náskok, aby ste
sa v prípade problémov nedostali do sklzu.
Ťažko by ste ho dobiehali. Ak budete v psy−
chickej pohode, všetko pôjde oveľa ľahšie,
než by ste si vedeli predstaviť. V oblasti fi−
nancií sa k vám dostanú neúplné informácie,
preto si všetko dobře overte. V láske sa ne−
musíte zaoberať malichernosťami, váš part−
ner to zvládne aj za vás. Celkove vás čaká
pohodový začiatok roka, dokonca sa stretne−
te s niekým z minulosti, kto vám veľmi dobre
poradí v mnohých zložitých situáciach.
Myslite na to, že niekto veľmi pozorne sledu−
je vašu pracovnú kariéru a nemusí vám len
priať. Vaše šťastné čísla:  7, 14, 23, 56, 85. 

Ustúpte len vtedy, keď budete musieť.
Nežeňte veci do krajnosti, ale jasne vyjadrite
svoj názor. Ak ho dokážete podložiť argu−
mentami, budú ho iní brať do úvahy, aj keby
vám to nikto priamo do očí nepovedal.
Principiálnosť nie je charakterová vada, aj
keď to niektorí občas tak berú. Vo financiách
robia dobré účty dobrých priateľov. Ale po−
zor, niekedy aj nepriateľov. V láske zmeňte
spôsoby, ale nie podstatu a prídete na to, že
aj ochladnutý vzťah vás môže niečím oboha−
tiť, hlavne ak sa premení na priateľstvo.
Tento rok si dajte záväzok, že budete viac
dbať o svoje zdravie. Vaše šťastné čísla: 4,
26, 28, 29, 35.   

Ak sa chcete pripomenúť, musíte urobiť nie−
čo netradičné. Inak vás každý bude brať ako
miestny inventár, ktorý síce ešte dobre slúži,
ale veľa sa už do neho neinvestuje. Zaujať ne−
znamená šokovať. To by ste sa ocitli na zlej
kolaji a týka sa to nielen oblečenia ale aj vy−
stupovania. Vo financiách nebudete vedieť, z
ktorej strany sa môžu objaviť nejaké problé−
my. Budete len tušiť, že niečo nie je celkom v
poriadku. V žiadnom prípade sa však viac ne−
zadlžujte, lebo sa môže stať, že už nebudete
vládať svoje úvery splácať. V láske preferujte
to, čo zároveň poteší aj partnera. Vaše šťast−
né čísla: 1, 5, 21, 27, 34. 

Vo všetkom sa spoliehajte len na vlastné si−
ly. Aj keď sa nájdu ľudia, ktorí by vám po−
mohli, nakoniec budú mať čo robiť, keď ich
zavalia vlastné povinnosti a nakonec ostane−
te na všetko sami. Ak nedokážete všetko
zvládnuť, rozdeľte si to na etapy a niečo ne−
chajte na ďalší týždeň. Vo financiách sa s va−
mi nikto hrať nebude a poučíte sa nakoniec
na vlastných chybách. V láske budete rýchlo
vedieť, čo na partnera platí. Použite to len v
krajnom prípade. Naskytne sa vám možnosť

straviť niekoľko dní na horách a hoci vám ly−
žovanie bohvieako nejde, určite choďte a do−
bijete si na dlhú dobu baterky. Vaše šťastné
čísla: 5, 6, 18, 26, 33. 

Máte všetky potrebné informácie aby ste sa
dokázali v živote dobře zorientovať. Niektoré
veci začnú dávať zmysel len vtedy, keď si ich
poskladáte dohromady. Potom pochopíte,
prečo niektorí ľudia robia to, čo robia.
Nebojte sa, že by vám ušiel vlak. Máte dosta−
tok času, aby ste dokázali správne reagovať.
Vo financiách bude opatrnosť namieste a ur−
čite nekupujte zbytočné veci, ktoré vám len
zapĺňajú byt.  Dávajte si pozor nielen na cu−
dzích, ale aj na svojich blízkých, niekedy prí−
du údery nečakane. V láske bude potrebná tr−
pezlivosť, ale privedie vás k harmónii.  Vaše
šťastné čísla: 23, 26, 78, 85, 89.    

Nie je na čo čakať. Viete, čo by ste
chceli urobiť, tak konajte. Nebojte sa zápor−
ných odpovedí. Kto chce byť úspešný, musí
rátať aj s prekážkami. Každý krôčik, ktorý u−
robíte, bude možno malý pre ľudstvo, ale veľ−
ký pre vás osobne. Vo financiách pozorne
počúvajte, čo vám hovoria ľudia okolo vás.
Nemusíte sa tým riadiť, ale vezmite to do ú−
vahy. Ak máte zvyšné peniaze, mohli by ste
výhodne investovať. V láske bude kompromis
ťažký, ale určite nie nemožný a prinesie vám
pocit uspokojena, že nielen beriete aj doká−
žete aj nezištne dávať.

Vaše šťastné čísla: 56, 57, 77, 88, 99. 

Silných nedráždite, slabých igno−
rujte. S rovnocennými tiež radšej nebojujte.
Snažte sa vyriešiť každý problém konsenzom.
Sú však ľudia, ktorých by to dráždilo, tým sa
radšej vyhýbajte. Nemá zmysel, aby ste plyt−
vali silami v situáciách, ktoré nie sú kľúčové.
Vo financiách si nemusíte robiť veľké staros−
ti. Ak niečo neočakávané vyskočí, rýchlo sa
to vyrieši a vy sa môžete tešiť z úspechu a
pekného zisku. V láske vás partner najskôr
rozčúli, potom poteší, ale už ste si zvykli na
to, že vy ste ten, kto musí často robiť ústup−
ky preto, aby váš vzťah prežil. Šťastné čísla:
3, 13, 56, 59, 61. 

Budete prekypovať energiou, ale rýchlo z
vás vyprchá. Preto sa ponáhľajte čo najrých−
lejšie urobiť všetko důležité, aby ste si dopl−
nili energiu.  Ak vám ešte nejaká sila zostane,
venujte ju svojim súkromným záležitostiam.
Sú rovnako dôležité ako tie pracovné. Už dl−
ho uvažujete nad zmenou zamestnania, ale
máte oprávnené obavy. Vo financiách si vy−
myslite lepšiu stratégiu. S tou dnešnou síce
veľa nestratíte, ale ešte menej získate, preto

sa občas nebojte zariskovať. V láske sa po−
trebujete čo najskôr ubezpečiť, že všetko fun−
guje tak, ako má. Dokonca, ak vás niekto po−
zve na obyčajnú kávičku, môže sa z tohoto
vzťahu vykľuť obchodný partner. Vaše šťast−
né čísla: 2, 16, 19, 21, 23.  

V najbližších dňoch nebudete ve−
dieť, na čom vlastne ste. Veľmi rýchlo sa bu−
dú meniť podmienky aj priazeň mocných. Ľu−
dia, ktorí všetko stavili na jednu kartu, môžu
mať veľké problémy − ak si vybrali zle. Kto sa
držal bokom, môže z celej situácie vyťažiť. Vo
financiách sa z nenápadného koníčka môže
vykľuť seriózna záležitosť, na ktorej sa dá za−
robiť. V láske sa držte svojich zásad. Partner
nakoniec ustúpi a dá vám za pravdu. Vaše
šťastné čísla: 23, 26, 27, 38, 41. 

V hlave budete mať mierny zmätok.
Veci okolo vás nebudú fungovať tak ako by
mali a mohli. Ak sa uspokojíte s konštatova−
ním, že dobre už bolo, je čas zvykať si na to,
čo prišlo.  Ak však máte ešte stále chuť nie−
čo zmeniť, prichádza vhodná doba a môžete
touto zmenou len získať. Vo financiách sa ne−
spoliehajte, že vás niekto zachráni. Ak nie−
kam spadnete, budete sa musieť odtiaľ vy−
hrabať bez pomoci. V láske povedzte áno, ho−
ci s výhradami. Vášho partnera trapi niečo
veľmi závažné. Vyberte sa preto nikam do prí−
rody a možno tým, že si prevetráte hlavy,
vnesie to čerstvý vietor do vášho vzťahu.

Vaše šťastné čísla: 1, 4, 26, 27, 69. 

Snažte sa, aby všetko zostalo tak,
ako je. Potrebujete ešte nejaký čas, aby ste
posilnili svoju psychickú aj fyzickú odolnosť.
Zmeny by vás vystavili šokom, ktoré by vám
mohli v zárodku zadusiť vaše odhodlanie
posunúť sa ďalej. Vo financiách si berte prí−
klad z ľudí, ktorí urobili zázraky z ničoho. Aj
keď to nezopakujete, aspoň vás to povzbudí
a zistíte, že inšpirácia na úspech leží všade
okolo vás. Jedna veľmi vplyvná osoba sa
dozvedela o vašich úspechoch z minulosti a
možno by bola rada, keby ste s ňou spolu−
pracovali. Na to však potrebujete zabrať na
plné obrátky. Vaše šťastné čísla: 6, 78, 79, 81,
86, 89. 

K niektorým problémom by ste sa
mali vrátiť. Predtým možno riešenie nemali,
teraz sa črtá. Potrebujete si veriť, že dokáže−
te pohnúť aj takými vecami, na ktorých iní
zlyhali. Vo financiách si overte svoje mož−
nosti. Viaceré vaše sny môžu byť teraz ne−
reálne, ale v budúcnosti sa situácia môže
zmeniť. Myslite na svoju budúcnosť, aj na to,
že život je veľmi krátky na to, aby ste sa len
trápili. V láske sa vám situácia vymkne z
rúk. Musíte zabrať, aby ste opäť mali všetko
pod kontrolou, ale napomoh bude vaše úsi−
lie korunované úspechom. Vaše šťastné čís−
la: 3, 8, 18, 36, 50.  

Horoskop na tento týždeň
BARAN (20. 3. - 19. 4.)

BÝK (20. 4. - 20. 5.)

BLÍ�ENCI (21. 5. - 20. 6.)

RAK (21. 6. - 21. 7.)

LEV  (22. 7. - 22. 8.)

PANNA (23. 8. - 22. 9.)

VÁHY (23. 9. - 22. 10.)

ŠKORPIÓN (23. 10. - 21. 11.)

STRELEC (22. 11. - 20. 12.)

KOZOROŽEC (21. 12. - 19. 1.)

VODNÁR (20. 1. - 18. 2.)

RYBY (19. 2. - 19. 3.)
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Divina na šípkovej omáčke
s domácimi haluškami

Recept na tento týždeň

S U D O K U
Mriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci,
riadku aj vo všetkých deviatich štvorcoch
hracieho plánu bolo deväť rôznych čísel  od
1−9 a žiadne z nich sa ani raz neopakovalo.
Správne riešenie každého sudoku je len jed−
no jediné.

Na 4 porcie budeme potrebovať: 700
g stehna z diviaka, 120 g petržlenu, 10
zrniek nového korenia, 200 g mrkvy, 4
bobkové listy, 200 g cibule, 10 zrniek
čierneho korenia, 4 PL masti, 1 tmavé
pivo, 2 vajcia,  soľ
Šípková omáčka: 80 g masla, 80 g mú−
ky, 4 PL šípkového lekváru, 3 g mletej
škorice, vývar z diviaka
Halušky: 400 g zemiakov, 400 g múky
AKO NA TO:

Diviaka orestujeme na masti spolu so
zeleninou, pridáme korenie, bobkový list,
soľ, pivo a trochu vody. Dusíme domäkka.
V druhom hrnci rozpustíme maslo na o−
máčku a pridáme múku. Potom pridáme
škoricu, džem a vývar podľa potreby, aby
sme získali omáčku.

Zemiaky na halušky nastrúhame, zmie−
šame s múkou, vajcom a pridáme soľ a
vodu podľa potreby. Do vriacej vody po−
mocou haluškára pretrieme pripravené
cesto. Varíme, kým halušky nevyplávajú
navrch. Občas premiešame, aby sa cesto
neprichytilo o boky hrnca. 

Pri servírovaní na každý tanier dáme na
mäso jednu polievkovú lyžicu šípkového
lekváru.

ežal, hlava v oblakoch, ne−
hľadiac napravo ani naľavo
hnal sa za vznešeným cie−

ľom. Vtom zakopol o opilca, ktorý
vyspával na ulici, a tresol na zem
ako mech.  "Ty nemehlo!
Grobian, dívaj sa, kam šliapeš!"
zreval ožran a zúrivo sa na neho
vrhol. Natĺkol mu, čo sa do neho
vmestilo a mladík mal čo
robiť, aby vyviazol
živý. Dobitý dobe−
hol až k rieke,
kde márne hľadal
prevoz. Na brehu
bol jediný čln, ale
ten mal na dne dieru ako
päsť, na čo upozornil majiteľa loď−
ky. "Akú dieru? Že vás huba ne−
bolí !"  vrieskal o stošesť majiteľ
požičovne lodiek. "Tá loď je bez−
pečná ako vaše vlastné topánky,
to vám prisahám!" Hovoril tak pre−
svedčivo, že mu mladík uveril a
čln si požičal. Lenže sotva došiel
do polovice rieky, do člna sa na−
brala voda a šiel ku dnu. Mladík
sa skoro utopil.

Horko − ťažko vyliezol na breh
a ponáhľal sa pešo k mestu. Vtom
šiel okolo kočiar a kočiš volal:
"Kočiar do mesta pre pánov z pa−
láca!" Pravdaže, mladík z paláca
nebol, ale chcel si ušetriť kus ces−
ty. Tajne vliezol do kočiara a ko−
čiš bez váhania práskol do koní.
Ale beda! Namiesto do mesta vy−
šiel opačným smerom a čím viac
mladík kričal, tým besnejšie kočiar
letel. Chlapcovi nezostávalo nič

iné, než za jazdy vyskočiť. Odretý
do krvi sa vliekol späť a žalostne
si zúfal, aký je osud k nemu krutý
práve v tak dôležitý deň. Ako tak
unavene kráčal, priamo oproti
zbadal prichádzať človeka, ktorý
sa smial od ucha k uchu a mal
zvláštne povedomú tvár.

"Tak čo, chlapče, ako sa ti pá−
čia tie múdrosti?

Nevrav, že ma ne−
poznáš! Ja som
predsa ten ož−
ran, čo si ti ľahol
do cesty! Snáď

som ťa vylátal dosť,
aby si si pamätal, že

keď sa ženieš za svojím cieľom,
nikoho pri tom nesmieš pošliapať!
Ja som ti požičal tú deravú loďku.
Dúfam, že viackrát nenaletíš na
pekné reči! O všetkom sa pre−
svedč najskôr sám, veď na to
máš rozum. A nakoniec som ťa
pekne previezol kočiarom? To
aby si pochopil, že kedykoľvek si
chceš skrátiť cestu podvodom,
vždy sa dostaneš tam, kam ne−
chceš. To sú skutočné múdrosti,
ktoré hľadáš. Teraz sa asi hne−
váš, že som ťa tak potrápil. Jednu
múdrosť ti teda pridám. Hlúpi ľu−
dia ťažkosti nenávidia, ale múdry
človek sa z nich učí. Ty si zbitý, o−
dretý a mokrý ako žaba, ale si o
to všetko múdrejší. Keď pochopíš
toto, nepotrebuješ mudrca, ani
hrubé knihy. Život ťa bude sám
denne učiť."

− ZINT −  

Tovar v supermarkete je zby−
točný, pokiaľ si ho niekto ne−
kúpi a nepoužije na to, na čo
bol určený. To isté platí aj pre
to, čo skladujeme v mozgu. 

(Thomas J. Watson) 

Ak chcete byť šťastní, stanov−
te si ciele, ktoré budú riadiť
vaše myšlienky, oslobodia va−
šu energiu a budú inšpirovať
vašu nádej.  (Andrew Carnegie) 

Málokto je schopný nevzruše−
ne a nahlas prejaviť názor,
ktorý je v protiklade s pred−
sudkami ostatných. Väčšina
ľudí sa k takému názoru ani
nedopracuje.

(Albert Einstein)

Myslenie je najťažšia činnosť
na svete. Preto sa mu venuje
tak málo ľudí.      (Henry Ford) 

Staraj sa o svoje myšlienky,
lebo z nich sa stanú slová.
Staraj sa o svoje slová, lebo z
nich sa stanú skutky. Staraj
sa o svoje skutky, lebo z nich
sa stanú zvyky. Staraj sa o
svoje zvyky, lebo utvárajú
charakter. Staraj sa o svoj
charakter,  lebo ten vytvára o−
sud. A osud, to je život tvoj! 

(Dalajláma)

Policajt kupuje u hodinára stopky. Hodinár
sa ho pýta:
− Snáď nebudete behať?!
− Ale kdeže, manželka mi nakázala oberať
slivky so stopkami.

*****
Večer, manžel s manželkou pred televí−

zorom a ona pozerá program o varení. "
Neviem načo sa na to pozeráš, keď to aj tak
nebudeš vedieť uvariť. " rozčuľuje sa on. .."
No a čo, keď nebudem vedieť, ty sa predsa
tiež dívaš na porno."

*****
"Sedí chlapík smutne v krčme a zíza na

pohár s drinkom. V tom vojde typický rame−
natý kríženec rockera a vodiča kamiónu, vy−
hliadne si práve tohoto chlapíka ako obeť,
príde k nemu a bez slova mu vypije jedným
hltom celý obsah pohára. Chlapík si chytí
hlavu do dlaní a začne plakať. Hromotĺka to
chytí za srdce, tak ho potľapká po pleci a ho−
vorí: "Hej, neber si to tak. Bola to len sran−
da. Zaplatím ti ďalší drink, ale hlavne neplač,
to je škaredý pohľad, keď chlap plače."
Chlapík sa naňho pozrie uslzenými očami a
hovorí: " Ale nie, to je inak. Viete, toto je naj−
horší deň v mojom živote. Najskôr som za−
spal, prišiel neskoro do práce a dostal pa−
dáka. Keď som vyliezol z úradu, zistil som,
že mi ukradli auto. Na polícii mi povedali, že

mi nemôžu pomôcť. Tak som išiel domov ta−
xíkom, v ktorom som zabudol peňaženku a
doklady a ten darebák vodič ušiel. Doma
som našiel manželku v posteli sa záhradní−
kom a ešte na mňa nakričala, že som ne−
schopný v posteli. Rozhodol som sa, že za−
pijem žiaľ v bare, a už keď som vedel, že
seknem so životom, tak prídete vy a vypije−
te mi jed."

*****
Pri havárii sa zrazili muž a žena. Obe ich

autá sú úplne rozbité, ale ani jednému z
nich sa nič nestalo. Keď sa vytiahnu z áut,
hovorí žena mužovi: "Tak vy ste muž, to je
zaujímavé. Ja som žena. Hmm, pozrite na
naše autá! Nič z nich nezostalo, ale my sme
zranení neboli. To je znamenie od Boha.
Mali sme sa stretnúť, stať sa milencami a žiť
spolu až do smrti. " Muž súhlasil. "To mu−
selo byť určite znamenie od Boha ! "  Žena
pokračovala: " A pozrite sa na toto, ďalší zá−
zrak. Moje auto je totálne na mraky, ale tá−
to fľaša vína je úplne v poriadku. Boh si  ur−
čite želá, aby sme toto víno vypili a oslávili
tým naše šťastie. "Potom podala fľašu mu−
žovi. Ten súhlasne prikývol, otvoril fľašu a
polovicu vypil. Potom ju podal späť žene. Tá
vzala fľašu, zavrela ju a vrátila mužovi do
rúk. Ten sa jej spýtal: "Vy nebudete?" A ona
odpovedala:  "Nie, ja počkám na políciu."

Myšlienky 

slávnych 

o múdrosti 

Cesta 
k múdrosti 

života 

Istý mladík veľmi dychtil po múdrosti. Dni i noci ležal v kni−
hách, hĺbal o záhadách sveta a čítal všetko, čo mu prišlo pod
ruku. Až sa raz dopočul, že v meste je mudrc, ktorý všetko
vie. Mladík veľmi zatúžil po jeho múdrosti a hneď sa vydal na
cestu. 

B

☺ S ÚSMEVOM SA ŽIJE ĽAHŠIE ☺
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Turnaj otvoril sta−
rosta Záhoriec
PaedDr. Branislav
Kázmer, ktorý pri−
vítal všetkých ú−
častníkov a zaže−

lal im veľa športových úspechov.
Potom sa už, pod dohľadom hlav−

ného rozhodcu Karola Bokroša, roz−
behli zápasy v 6−tich základných sku−
pinách, do ktorých boli účastníci roz−
delení. Po napínavých súbojoch v
skupinách, kde sa stretli každý s kaž−
dým, do vyraďovacích zápasov po−
stúpili prví dvaja zo skupín.  Podľa
predpokladov sa pavúkom až k víťaz−

stvu celkom jednoznačne prebojoval
hráč Viktorie Želovce  Norbert
Resutík, ale o ďalšie poradie sa zvá−
dzali tuhé boje.
Po dvojhrách sa súperilo aj v súťaži

štvorhier, kde sa prihlásilo celkovo 12
dvojíc. Tu domáci povolili aj jednu vý−
nimku, keď spolu a R. Šoltýsom na−
stúpil Pavol Bavko zo Želoviec. Spolu
so svojim partnerom súťaž štvorhier
aj vyhrali, keď vo finále porazili dvoji−
cu P. Filip (Ďurov) − Resutík. 
Zúčastnené ženy bojovali o celkové

víťazstvo na turnaji vo vzájomných
zápasoch. V nich sa najviac darilo
Adriane Filipovej. 

Aj keď kvalita turnaja možno nebo−
la na najvyššej úrovni, dobrá nálada,
ktorá vládla pri výbornom kotlíkovom
guláši a občerstvení potvrdila, že ten−
to predvianočný turnaj má už svoje
miesto v každoročnom programe ob−
ce. Viacerí z účastníkov turnaja hneď
po novom roku začali trénovať, aby si
na turnaji roku 2013 svoje výsledky
čo najviac vylepšili. 
Výsledky: dvojhra − štvrťfinále:
Norbert Resutík − Štefan Pohánka
3:0; Ivan Filip, ml., − Ivan Filip, st.,
0:3; Marián Filip − Peter Filip 3:0;
Jozef Kissimon − Milan Novák 0:3; 
Semifinále: N. Resutík − I. Filip, st.,
3:0; M. Filip − M. Novák 3:0; 
O 3. miesto: I. Filip, st., − M. Novák
3:0;  Finále: N. Resutík − M. Filip

3:0. 
Štvorhry − semifinále: Pavol Filip
(Ďurov), N. Resutík − M. Filip, Pavol
Filip (Sarka) 2:0; P. Bavko,
Radoslav Šoltýs − Erik Karasy,
Peter Nászaly 2:0;
O 3. miesto − M. Filip, P. Filip
(Sarka) − P. Nászaly, E. Karasy 3:1;
Finále: P. Bavko, R. Šoltýs − N.
Resutík, P. Filip (Ďurov) 3:1.
Konečné poradie: žerny − 1.
Adriana Filipová, 2. Žaneta Šoltý−
sová; 3. Beáta Šoltýsová; 4.
Simona Filipová. 
Muži: 1. Norbert Resutík; 2. Marián
Filip; 3. Ivan Filip, st., 4. Milan
Novák.Štvorhra: 1. Pavol Bavko,
Rado Šoltýs; 2. Norbert Resutík,
Pavol Filip (Ďurov); 3. Marián Filip,
Pavol Filip (Sarka); 4. Erik Karasy,
Peter Nászaly. −PG−

V krajskej lige ša−
chu sa vo 4. kole
stretli vo vzájom−
nom súboji dva cel−
ky z nášho okresu
Vinica a M. Kameň.

Z víťazstva sa napokon tešili vinic−
kí šachisti, ktorí svojho súpera zdo−
lali 5,5 : 2,5. Úspešní boli aj Če−
bovčania, ktorí doma porazili R.
Sobotu. 
Naše celky neostali bez bodu ani

v 5 kole 3. ligy v šachu a všetky si
pripísali body. Najviac  sa darilo
Čebovciam, ktoré zvíťazili v
Jelšave. Za remízu si pripísali body
Viničania i šachisti M. Kameňa.
Týmito výsledkami a ziskom bodov
sa Čebovčania dostali na 3. mies−
to v tabuľke, Vinica je 10. a M.
Kameň zatiaľ okupuje 18. miesto. 

Výsledky − 4. kolo: 
l ŠK Čebovce − Prvý ŠK R.

Sobota 5:3; body Čeboviec:
Vráblik, L. Pásztor, R. Jakab a F.
Urhegyi po 1, F. Balga a Š. Jakab

po 0,5; M. Urhegyi a Š. Pásztor 0
bodov. 
l ŠK Vinica − Slovan M. Kameň
5,5:2,5; body Vinica: Koltányi, N.
Allarám, Š. Somló, Zolcer, Weis po
1, T. Somló 0,5; Takács, Szabó 0. 
M. Kameň: Terek, Pavlov po 1,
Slobodník 0,5, Pavčo, Lentvorský,
Zdravkovič, Sucháč, Suchár.   

Výsledky 5. kolo: 
l ŠK Magnezit Jelšava − ŠK Če−
bovce  3,5: 4,5; body Čeboviec: M.
Urhegyi, Š. Urhegyi, Š. Jakab, Š.
Pásztor po 1, L. Pásztor  0,5; R.
Jakab, G. Hegedűs, J. Molnár 0;
l ŠK Slovan M. Kameň −
Opevnenie Klopačka B. Štiavnica
4:4; body M. Kameňa: Terek,
Slobodník, Suchár a Pavlov po 1,
Magura, Pavčo, Sucháč a
Zdravkovič po 0;
l ŠK Orlová Pohorelá − ŠK Vinica
4:4; body Vinice: Mede, Koltanyi,
Allarám a Imre po 1, Somlo,
Zolcer, Szabo a Fuchsleitner po 0 

−red−

Šípkari zo Zvolena,
B. Bystrice, Lučenca
a Brezna si prišli na
Prvý sviatok vianoč−
ný zmerať sily v
kráľovskej disciplí−

ne "CRICKET". Turnaj poriada už
tretí rok Obec Malý Krtíš pod záš−
titou starostu Ing. Václava
Hájevského. V tomto ročníku sa na
štartovnej listine objavilo 32 mien,
z toho takmer polovica "cezpoľ−
ných". Po slávnostnom otvorení
turnaja starostom sa naplno roz−
behli dramatické zápasy a o prvú
senzáciu sa postarala domáca ju−
niorka Adriana Hlivárová, keď z
ďalších bojov vyradila víťaza 1.
ročníka Milana Činčuru. Hráčsku
nevyspelosť v tejto krásnej disciplí−
ne dokazovali domáci aj v ďalších
zápasoch, a tak slabou útechou
pre starostu bolo 9. miesto domá−
ceho Štefana Chriena, ktorý vypa−
dol po prehre s Matejom Rosíkom
z V. Krtíša (8.miesto). Pochváliť
treba domácich juniorov z
Partizánskej ulice Adrianu
Hlivárovú a Kamila Bartala, ktorí
medzi dospelákmi obstáli na 13−
tom, resp. 14−tom mieste.  Na 5.
mieste sa so súťažou rozlúčil
Marek Chudáčik z V. Stracín a na
4. mieste skončil  Matej Liska z V.
Krtíša. Boj o medailové pozície sa

ďalej odohrával v B−strane hracie−
ho pavúka medzi Jozefom
Lipianskym zo Z. Slatiny a obhaj−
com titulu z roku 2011 Erikom
Poliakom z Brezna. Erik si počínal
lepšie a v celkovom finále ho čakal
Róbert Urgela z B. Bystrice. Finále
bolo pohľadné, obaja skúsení hrá−
či predviedli domácim, ako približ−
ne má asi vyzerať CRICKET.
Robo, ktorý celý turnaj absolvoval
iba so stratou dvoch legov, doká−
zal večer dotiahnuť vo finálovom
zápase proti Erikovi do víťazného
konca a výsledkom 3:1 ukončiť 3.
ročník Vianočného CRICKETU v
M. Krtíši. V prvej trojke najlepších
juniorov sa pre domácich miesto
nenašlo (1. Erik Poliak, BR, 2.
Lukáš Lipiansky, Z. Slatina, 3.
Kristián Schwarzbacher, BR).
Starosta pri odovzdávaní odmien
pre najlepších nezabudol vyzdvih−
núť výkon hostí, avšak v podtóne
bolo cítiť "mierne sklamanie" z vý−
konu domácich. Odmena v podo−
be sektu sa ušla aj neborákovi
Milanovi Činčurovi, ktorý ako prvý
zdolal vyhlásenú prémiu, keď všet−
kými troma šípkami trafil pre neho
netypickú trojitú 19−tku. Turnaj roz−
hodoval Ivan Babinský a o príjem−
nú atmosféru sa postaral personál
nedávno vynoveného m−Pubu v
M. Krtíši.                      −MDCVK− 

Steeliari sú v po−
lovičke ročníka −
Priaznivci klasic−
kých šípok z okre−
su Veľký Krtíš za−
čali januárové ko−

lo a prehupli sa tým do druhej po−
lovice 3. ročníka STEEL M−DART
CUPU, súťaže, v ktorej majú šípky
oceľové hroty. Vo finále decembro−
vého kola sa stretli Marek
Chudáčik a Matej Rosík.
Víťazstvom v pomere 10:7 (za po−
moci štyroch hodených 180−tok)
prebral Marek Ivanovi Babinskému
vedenie v priebežnom rebríčku. Na
treťom mieste je zatiaľ Erik Šarpa−
taky.

 Štyri mesiace pôstu − Po štvor−
mesačnej prestávke sa začal 6.
ročník softového M−DART CUPu. V
prvom kole sa v prvú januárovú so−
botu najviac darilo Milanovi Činču−
rovi, ktorý vo finále porazil Mateja
Rosíka. Na treťom mieste skončil
Marian Ševčík.

Krtíšania na Slovensku − Na za−
čiatku kalendárneho roku 2013 je v
celoslovenských rebríčkoch z
Veľkokrtíšanov najlepšie umiestne−
ný Ivan Babinský. V elektronických
šípkach mu patrí 21. priečka, v sú−
ťaži klasikov je v priebežnom bodo−
vaní zatiaľ na 44. mieste.

−MDCVK−

Vianočný cricket v Malom Krtíši Po dvoch rokoch opäť víťazne − Na najvýznamnejšom šípkarskom
podujatí roka v londýnskom Alexandra Palace sa po dvoch rokoch
dočkal v Phil "Power" Taylor z Anglicka 16−teho titulu v kariére.
Svojím excelentným výkonom počas turnaja vzal niektorým
Veľkokrtíšanom chuť hrať šípky.

Letom šípkarským svetom

Energiu na Vianoce naberali za zelenými stolmi
Od predvianočného zhonu si aspoň na chvíľu oddýchli priaznivci

stolného tenisu v Záhorciach. V sobotu 22. 12. 2012 sa na tradičnom
turnaji zišlo 24 mužov a 4 ženy, všetci s trvalým pobytom v obci. 

V okresnom derby úspešnejšia Vinica

Najlepší hráči turnaja spolu so starostom Ing. V. Hájevským, vpravo 
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Družstvá počas turnaja zvádzali
ťažké boje nielen na ihrisku ale aj
pri stole s občerstvením. Domáci
guľášmajstri uvarili pre hostí výbor−
ný guľášik z diviny. Atmosféra na
podujatí bola vynikajúca a priateľ−
ská, i keď sa žiadne družstvo v zá−
pasoch vopred nevzdávalo. O kaž−
dú loptu urputne bojovalo, a tak
sme občas na palubovke v zápale
hry mohli obdivovať nekaždodenné
"baletné" kreácie. Konečné poradie
bolo nasledovné :
l 1.miesto − Labutia pieseň    (Lucia
Vozafová, Lenka Pechacková,
Patrik Kalmár, Dávid Kalmár,
Marián Šajban, Miroslav Šajban,
Štefan Boháč)

l 2.miesto − Slniečka  (Katarína
Orlayová, Michaela Matejčíková,
Dušan Gombala, Daniel  Dudáš,
Marek Mališ, Lukáš Šauer)

l 3.miesto − Pistols  (Dominika
Matejčíková, Stanislav Svinčiak,
Róbert Svinčiak, Peter Uhrin,
Marián Nagy, Oskar Gazdík)   

l 4.miesto − Guľášmajstri (Petronela
Lisková, Diana Sukupová, Adriana
Kovaľová, Marta Kminiaková,
Michal Uhrin, Jozef Michalčo, Pavol
Bartoš)
Víťazné družstvá dostali poháre,

diplomy a symbolické vecné ceny.
Touto cestou ďakujeme vedeniu
ZŠ s MŠ za poskytnutie priestorov,
ďalej Milanovi Makovníkovi, Lucii
Dobrockej a Marekovi Demeterovi za
podporu tohto turnaja.           

− M. KMINIAKOVÁ − 
Foto: FILIP MICHALČO

"Labutia pieseň" víťazom novoročného volejbalového turnaja
V telocvični ZŠ s MŠ Dolná Strehová sa 5. 1. 2013 konal Novoročný volejbalový turnaj, ktorý usporiadali dolnostrehovskí nadV telocvični ZŠ s MŠ Dolná Strehová sa 5. 1. 2013 konal Novoročný volejbalový turnaj, ktorý usporiadali dolnostrehovskí nad −−
šenci volejbalu. O trinástej hodine sa uskutočnilo otvorenie turnaja, oboznámenie s pravidlami hry a následne bolo žrebovašenci volejbalu. O trinástej hodine sa uskutočnilo otvorenie turnaja, oboznámenie s pravidlami hry a následne bolo žrebova −−
nie. Hralo sa systémom každý s každým na dva víťazné sety do dvadsaťpäť, a v prípade remízy v setoch sa tretí hral do 15.nie. Hralo sa systémom každý s každým na dva víťazné sety do dvadsaťpäť, a v prípade remízy v setoch sa tretí hral do 15.
Družstvá si vytvorili nezvyčajné názvy a zápolenie mohlo začať. Každý tím odohral štyri zápasy, spolu bolo osem zápasov. ZDružstvá si vytvorili nezvyčajné názvy a zápolenie mohlo začať. Každý tím odohral štyri zápasy, spolu bolo osem zápasov. Z
toho sa štyri zápasy  hrali na tri sety. toho sa štyri zápasy  hrali na tri sety. 

Naša guľášmajsterka Diana
Sukupová stíhala 

aj variť aj hrať, proste šikulka
Boje o postup do finále

Spoločné foto na záver turnaja 
Porada o stratégii hry
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n PREDÁM 2−IZBOVÝ BYT S BAL−
KÓNOM V OSOBNOM VLASTNÍC−
TVE. Inf. m 0918 876 715.  

np − 1728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám spolubývajúcu alebo spo−
lubývajúceho. Inf. m 0918 843 647.
np − 1846
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt. Inf. m 0915
856 784.                np − 1851
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme lukratívne obchodné
a kancelárske priestory v centre mes−
ta vo V. Krtíši s vlastným parkovis−
kom. Inf. m 047/48 313 15, 0903 258
143.               np − 1862
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zrekonštruovaný rodinný
dom 6 km od V. Krtíša. Cena: 14.000
euro. Inf. m 042/14 74 29 22 00.
np − 01
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nPredám garáž (pri komíne) na Ľ. Š−
túra. Cena dohodou. Inf. m 0905 803
209.                         np − 04
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletne prerobený 3−iz−
bový byt na Ľ. Štúra 3 v osobnom
vlastníctve (s balkónom). Cena:
28.000 euro. Plastové okná vyplate−
né, murované jadro, stierka, podlahy,
rohová vaňa, bezpečnostné 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 (zrekonštruova−
ný) 1−izbový byt (37 m2), na 3. po−
sch./8 vo V. Krtíši. Cena dohodou.
Inf. m 0908 113 371.  np − 09

l Hľadám do podnájmu 1−2 izbový
byt vo V. Krtíši. Inf. m 0908 042 359.
np − 15
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom na Š−
kultétyho č. 64 vo V. Krtíši. Inf. m
0908 920 632, 0908 359 199.  

np − 16
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový družstevný byt na
Novohradskej (zrekonštruovaný, za−
teplený, plastové okná). Cena doho−
dou. Inf. m 0905 318 775.
np − 21
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem čiastočne upravený 3−
izbový byt na B. Nemcovej 65. Cena
dohodou. Inf. m 0908 388 827.
np − 24
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme nebytové priestory
pozostávajúce z dvoch miestností,
nachádzajúce sa na 1. poschodí na
Mierovej 1 (bezpečnostné dvere,
plastové okná, plávajúce podlahy).
Inf. m 0908 901 517.  np − 27
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám do podnájmu 2−izbový byt.
Len seriózne ponuky. Inf. m 0918
560 880.                    np − 29
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na Škultéty−
ho. Cena dohodou. Inf. m 0948 484
677.

np − 30

n Predám alebo prenajmem nezaria−
dený 1−izbový byt (49 m2) v pôvod−
nom stave na Okružnej 3. Inf. m
0907 359 009.               np − 40
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Výhodne predám 3−izbový byt s
balkónom na Viničkách (čiastočne
prerobený, zateplený, plastové okná).
Voľný koncom februára. Cena doho−
dou. Inf. m 0905 154 471. 

np − 45

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

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−zásuvkovú mrazničku
(ešte v záruke) a elektrický izbový o−
hrievač. Inf. m 0949 680 757. 

np − 36
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim zachovalú detskú postieľku.
Inf. m 0915 813 085.  

np − 37
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve chladničky a mraznič−
ku. Cena dohodou. Inf. m 0905 472
196.                          np − 41
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám plastové žalúzie − vonkaj−
šie. Zn., Hnedé. Inf. m 047/48 97 301
− volať po 17.00 h.  

np − 42

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

np − 1244

n Predám Š−FABIU 1.4, r. v. 2002,
STK, EK platné. Cena: 1.700 euro.
Inf. m 0919 345 303.        

np − 26

n Predám detské lyže 100 cm a 120
cm. Cena dohodou. Inf. m 0905 123
306.

np − 32

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

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

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

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

n Predám majetkovo vysporia−
danú garáž za Zväzarmom. Inf.
m 0949 680 757, 0903 268 778.   

np − 34

n Predám byt 3 + 1 na
Lučenskej v osobnom vlastníc−
tve. Inf. m 0949 680 757, 0903
268 778.                     np − 35

AUTO − MOTO

HOBBY
VOĽNÝ ČAS



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

l Kúpim jalovice a býky. Inf. m
0948 155 120.             np − 1857
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám býčka. Inf. m 047/48
303 58.                         np − 11
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chemicky nestriekané ja−
blká Jonatanky v cene 0,40
euro/kg. Ján Selský, Príbelce 282,
volať po 13.00 hod. na m 0910 799
640.                       np − 25
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané 170 kg a 100
kg. Cena dohodou. Inf. m 0918
668 356.                        np − 31
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Darujem hrdzavú 1,5−ročnú mač−
ku. Je naučená aj na bytové pod−
mienky. Len do dobrých rúk. Inf. m
0905 247 586.       np − 33
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám raž 1 q/19,00 euro. Inf.
m 0904 492 301.           np − 38
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sečkáreň. Zn., Veľká.
Inf. m 0907 121 544.        np − 43
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové koryto a šrotovník.
Inf. m 0944 947 031.  np − 44

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 in−
validní dôchodcovia. Inf. m 0911
360 553.                np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako upratovačka
alebo pomocnica do kuchyne. Inf.
m 0919 202 992.      np − 28

n Predám nové nepoužívané juto−
vé vrecia, vhodné na výrobu tašiek.
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 Predaj palivového dreva aj s do−
vozom. Inf. m 0918 565 355.  

np − 1780

n Predám palivové drevo 
aj s dovozom. Inf. 

m 0917 421 614, 0908 199 706.
np − 22

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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

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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2 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 



ranžérskej súťaže Čaro
Vianoc sa 12.decembra 2012
zúčastnilo na SOŠ v Želov−

ciach  30 žiakov zo základných
škôl okresu Veľký Krtíš, ktorí súťa−
žili v 10 družstvách. Porovnávali si
aranžérske zručnosti v dvoch sú−
ťažných úlohách. Prvá už tradične
po niekoľko rokov je venovaná
zhotoveniu vianočného svietnika.
Úroveň v tejto súťažnej úlohe ne−
ustále rastie. Aj tento rok boli všet−
ky originály na vysokej úrovni.
Odborná porota zložená z majstrov
odbornej výchovy a učiteľov odbor−
ných predmetov posúdila jednotlivé
kompozície na tému Vianočný
svietnik s nasledujúcim ocenením
víťazov: 
1. miesto získala Jozefína
Celíková zo ZŠ A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš, 
2. miesto získala Alexandra
Molnárová zo ZŠ s MŠ Vrbovka, 
3. miesto získala Dominika
Balgová zo ZŠ s MŠ Čebovce  

Druhá súťažná úloha bola zame−
raná na spoluprácu družstva pri
tvorbe kompozície na tému
Vianočná girlanda. Súťažiaci mali
pripravené podložky vypichané če−
činou v tvare girlandy, ktoré mali
dozdobiť v duchu Vianoc. Odborná
porota sa zhodla na poradí víťazov.
1. miesto získalo družstvo ŠZŠ
vo Veľkom Krtíši, 2. miesto zís−
kalo družstvo  ZŠ s MŠ Vrbovka
a 3. miesto patrilo ZŠ s MŠ Če−
bovce. Atmosféra počas súťaže
nedala zapochybovať o tom, že sa
blížia vianočné sviatky a voňavý

čas pokoja v kruhu rodiny.
Tri dni pred Vianocami, 21.de−

cembra 2012, si svoje profesionál−
ne zručnosti zmerali vo vianočnej
väzbe žiaci Strednej odbornej ško−
ly a Odborného učilišťa internátne−
ho v Želovciach, ktorí sa rozhodli
pre povolanie záhradníka spojené
s aranžérskou tvorbou. Odborná
porota mala prísnejšie oko pre bu−
dúcich odborníkov a rozdelila víťaz−
stvo nasledovne: 
1. miesto Mária Tupá,
2. miesto Martin Antolov,

3. miesto Katarína Krajčíková, 
Michaela Gašparová.

Celoškolské podujatie je už tradí−
ciou ukončenia kalendárneho roku
na pôde SOŠ a OUI v Želovciach.
Jeho atmosféra je umocnená  via−
nočným turnajom v halovom futba−
le a posedením pri vianočnej ka−
pustnici. 

Víťazi si odniesli vecné odmeny a
diplomy. Všetkých účastníkov súťa−
že potešil pocit úspechu, ktorý im
bude pripomínať čestné uznanie

riaditeľa školy. Lúčili sme sa s ro−
kom 2012 s vôňou škorice, čečiny
a s prianím veselých a šťastných
vianočných sviatkov. 

Už teraz sa tešíme na podujatia
roku 2013, v ktorom všetkým pra−
jeme veľa pracovných, školských
aj osobných úspechov.  Sme pre−
svedčení, že takéto podujatia moti−
vujú mnohých mladých ľudí pre
zmysluplnú, užitočnú a nádhernú
prácu záhradníka. SOŠ v Želov−
ciach ponúka pre záujemcov o zá−
hradnícke a iné profesie učebné a
študijné odobry.

Informácie o nich nájdete 
na www.soszelovce.sk alebo 

na t.č. 0474893281.
Tešíme sa na spoluprácu.

− Ing. ANDREA ĎURICOVÁ −
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Stretnutie mladých aranžérov 
na Strednej odbornej škole v Želovciach

Býva tradíciou, že každoročne sa stretávajú mladí nádejní aranžéri zo základných škôl okresu Veľký Krtíš
na pôde Strednej odbornej školy v Želovciach. Vianoce 2012 boli sprevádzané na Strednej odbornej ško−
le podujatím Čaro Vianoc, ktoré škola organizuje na podporu talentov žiakov zo základných škôl.
Rozvíjajú si tu  estetické cítenie, osobne vnímajú prácu s rastlinným materiálom a pri vôni ihličia vy−
chutnávajú atmosféru prichádzajúcich sviatkov pokoja. Stredná odborná škola v Želovciach takto ponú−
ka do pozornosti prácu záhradníka − aranžéra, ktorá je v súčasnosti žiadaná. Každý z nás túži po kráse,
ktorá poteší o to viac, ak je vyrobená vlastnoručne alebo niekým blízkym.

A

Jozefína Celiková, Alexandra Molnárová a Dominika Balgová vyrobili nakrajšie vianočné svietniky...

..ale kreativitu a aranžérsku zručnosť predviedli všetci súťažiaci



Sú to najčastejšie dôvody, ktoré
odradia dieťa od športu, ktorý je
zdraviu prospešný. Častokrát ich to
odradí tak, že prestanú vyvíjať akú−
koľvek fyzickú aktivitu a stávajú sa
v lepšom prípade lenivými doma−
sedmi, v horšom túlavými ľuďmi s
rôznymi závislosťami. Preto existu−
jú rôzne centrá a organizácie, kto−
ré sa usilujú o to, aby sa mládež
venovala tomu, čo ich baví.
Jedným z nich je aj Klub priateľov
rekreačného športu, ktorý máme v
našej obci už od roku 2000. V pr−
vých rokoch existencie sa tešil veľ−
kej popularite. Do prác spojených s
vybudovaním areálu určeného pre
športové aktivity sa s vervou pusti−
lo mnoho ľudí z časti obce Rákytie,
v ktorom je areál vybudovaný, ako
aj veľa nadšencov z iných častí ob−
ce. Vedľa futbalového ihriska
vzniklo ďalšie ihrisko, na ktorom sa
počas letných večerov konali no−
hejbalové, a v zime hokejové zá−
pasy a turnaje. Či už boli prázdni−
ny alebo školský rok, pod limbami
to vždy žilo. Neskôr však prišiel a−
kýsi útlm. Nastúpila éra elektroni−
ky, počítačových hier, internetu a

sociálnych sietí, ktorá so sebou po−
stupne stiahla skoro všetky deti z i−
hrísk. Nečudo, že zapálenie zakla−
dateľov klubu preto opadlo a čoraz
menej sa stretávali pri športových
zápoleniach. V posledných rokoch
sa však mládež „prebudila“ a spo−
lu so skorej narodenými, aj keď
zriedkavejšie, ako v minulosti, hrá−

vajú v lete nohejbal, organizujú ak−
cie pre všetky vekové kategórie a
pohlavia a v zime pripravujú ľado−
vú plochu pre korčuliarov a hoke−
jistov.

O aktivitách, ktoré pripravil Klub
priateľov rekreačného športu v D.
Strehovej si prečítate nabudúce.

−MATÚŠ BYSTRIANSKY−

23 /  14. január 2013

PO UZÁVIERKE

Hneď po veľkej uzávierke tohto čísla novín, sme sa
dozvedeli správne mená dievčat na fotografii na pri−
ľahlej strane, ktorej tlač sme už nedokázali ovplyvniť.
Na fotografii teda zľava sú Martina Koc´, Alexandra
Makšiová a Patrícia Huďanová zo ZŠ s MŠ z Bušiniec.
Dievčatám sa ospravedlňujeme, a keďže ich vianočné
svietniky boli skutočne veľmi pekné,  ešte raz sa po−
tešme pohľadom na výtvor ich šikovných rúk. 

− redakcia − 

l Hľadám prácu ako opatrovateľ−
ka starších ľudí alebo detí.
Vypomôžem v domácnosti Inf. m
0944 344 044.  np − 47

n Predám baraninu (polky).
Lacno. Inf. m 0908 805 144.  

np − 49
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vinohrad 240 koreňov
− vysoké vedenie. Ďalej predám
demižóny 4 ks − 5 l, 1 ks − 10 l, 2
ks − 20 l, 6 ks − 50 l v kovových
košoch a 2 chrbtové postrekova−
če na hrozno. Inf. m 0904 293
366.                             np − 50
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám tri prasatá po 100 kg.
Inf. m 0908 221 798.       np − 51
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu podnikateľ−
ské priestory v širšom centre V.
Krtíša (56 m2). Inf. m 0904 657
355.                             np − 52
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dvojgaráž za
Zväzarmom. Inf. m 0904 657 355.
np − 53
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Baníckej.
Cena dohodou. Inf. m 0915 268
119.                            np − 54
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám CITROEN XSARA, r. v.
2000, 1,4, 55 kW, strieborná me−
talíza. Cena: 1.950 euro + doho−
da. Inf. m 0907 688 238.  np − 55
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim dom vo V. Krtíši. Inf. m
0949 344 401.                 np − 56
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim 4−izbový byt a 1−izbový
byt. Inf. m 0949 344 401.  np − 57

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

np − 60
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka jazvečíka
hrubosrstého − 4−týždňové fenky.
Inf. m 0907 194 442, 047/48 964
87.                               np − 61
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako pomocný
kuchár alebo zásobovač. Inf. m
0944 256 779, 0915 856 784.

np − 62

n Dám do prenájmu nebytový
priestor v centre V. Krtíša 

(52 m2). Inf. m 0910 342 227.  
np − 48

n Ponúkam priestor na
podnikanie pre kozmetičku,

vizážistku, nechtovú 
dizajnérku alebo masérku

v centre mesta 
Veľký Krtíš 

na Nám. A. H. Škultétyho
7 v kancelárii ORIFLAME.

Inf. m 0915 849 258. 
np − 58

Dávame na správnu mieru

ZVERINA,GAMBA,
SHOMI live !!! 

+ exkluzívny hosť večera, ktorý predstaví 
exkluzívne nový song! + DJ DROZĎO 

+ (support djs: djpuky, djmirec, djmatoo) 
+ SEXY OBSLUHA

Klub priateľov rekreačného športu v D. Strehovej bilancuje
Mnoho detí, či už sú to dievčatá alebo chlapci, túži už od útleho veku stať sa uznávaným a slávnym
športovcom. No drvivej väčšine sa to nepodarí. Môže za to veľa faktorov− napríklad slabá vôľa, ne−
dostatok finančných prostriedkov na pokrývanie nákladov spojených s obľúbeným športom, či slabé
podmienky vytvorené pre šport v jeho okolí. 

Klub priateľov rekreačného športu v Dolnej Strehovej žil vlani najmä futbalom

A.S. Dance Shows 
pripravili pre Vás opäť 

JEDINEČNÚ PÁRTY!

KDE: KULTÚRNY DOM STREDNÉ PLACHTINCE
KEDY: 18.1.2013 − piatok − 21:00 − 05:00 hod.

Vstup: 3 eurá� − Tešíme sa na vás :−)
POZOR: Počas tejto skvelej párty bude premávať 

kyvadlová doprava úplne ZDARMA!


