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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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Nedajte sa ovplyvňovať okolím a už vô−
bec nie názormi, s ktorými nie ste stotož−

není, aj keď je ten váš odlišný od všetkých na−
okolo. Vy sami viete, prečo veci vnímate po svo−
jom. Bude to asi v tom, že sami si odžívate
všetko, nielen to dobré, ale aj to ťažšie, čo ži−
vot prináša. Ste realisti, no napriek tomu sa ne−
bojte niečo si priať, želať a vysnívať. Veľa vecí
sa u vás krúti okolo povinností, práce a na zá−
bavu, či potrebné vypnutie, nezostáva čas.
Uvedomujete si, aké máte záväzky a tieto vás
nepustia poľaviť ani na chvíľku, ktorá vám veľmi
chýba, preto si bez výčitiek svedomia spravte
čas na seba a svojich najbližších a staňte sa

pre ten čas sám sebe pánom.

Príliš veľa otázok smeruje k vám a to zo
všetkých strán. Stratíte chuť komunikovať a vô−
bec niečo komukoľvek vysvetľovať. Ste unavení
stereotypom dní, aj keď viete, že inak by ste to
teraz ani nechceli a ani neprijali. Dôvodom je,
že ste v skutočnosti unavení sami sebou, chce−
te a túžite niečo zmeniť, no nie na iných, ale na
sebe. V konečnom dôsledku ani sami neviete,
čoho sa to týka. Zmietanie sa v čomsi, čo sa
nedá dať ani do slov, začne ustupovať tesne
pred koncom týždňa (štvrtok), kde vás rozvese−
lí jedna z pozitívnych správ, ktorá sa stane
predzvesťou pozitívnosti toho nasledujúceho
týždňa. 

Po zadumanom a v myšlienkach za−
hmlenom týždni prichádza zlom, síce menej vý−
razný, ale predsa. Pripravte sa na situácie, kto−
ré vám šťastena vhodí do cesty, aby ste sa ich
buď chytili a prijali ich, alebo jednoducho využi−
li, samozrejme, nie na úkor slabších. Niečo ste
pochopili a niečo ešte stále nie, ale bude vám
to dovtedy klopať na dvere, pokiaľ si to v sebe
neutriedite. Veľmi by sa vám malo dariť v pra−
covnej oblasti, ktorá vám na oplátku ukáže inú
dimenziu fungovania. Vytáčať vás bude du−
chovná vyzretosť iných ľudí a ešte viac ľudia,
ktorí sa na tú vyzretosť len hrajú, preto sa ne−

bráňte tej vašej, ktorá sa stále dotvára. 

Stiahnite všetky červené návnady,
ktoré ste si sami zavesili pred váš nos, už sa
nepotrebujete sami „hecovať“, docielili ste svoje
naštartovanie a to nateraz stačí. Zamerajte sa
počas týchto dní prioritne na vzťahy. Tí, ktorí sa
svojim partnerom venovali málo alebo vôbec,
by tento fakt mali čím skôr zmeniť, pokiaľ o nich
nechcú prísť. Iní sa „zaláskujú“ alebo si uvedo−
mia, aké šťastie mali v tom, že toho správneho,
či tú správnu, pre svoj život v tomto veľkom
svete a dave ľudí už stretli. Trochu viac sa roz−
rozprávajte o svojich pocitoch, pohľadoch, po−
stojoch a vnímaní. Nebojte sa, je jasné, že to
treba povedať iba ušiam, ktorým veríte. Pomôže
vám modrá farba. 

Viete vôbec, čo chcete? Vaše striedanie
názorov bude priam šialené, je to odraz vašej ne−
spokojnosti a túžby mať všetko pod kontrolou. To
ale naozaj teraz nie je možné. Venujte sa svojej
rodine, ale predovšetkým deťom, v ktorých objaví−
te obrovský potenciál a danosti v konkrétnej ob−
lasti alebo činnosti, pomôžte im v rozvíjaní. Milé
chvíle vám pripraví stretnutie s človekom, ktorého
ste dlhšie nevideli, nezabudnite si vymeniť kon−
takty. Všeobecne platí: dáte slobodu, máte slobo−
du (boj s privlastňovaním). Ženská časť znamenia
by nemala zľahčovať a ignorovať svoje zdravotné
problémy v súvislosti so ženskými problémami a
muži akékoľvek prechladnutie, ktoré je potrebné

dostať pod kontrolu.

Skúmať, rozpitvávať dopodrobna, analy−
zovať, to všetko je špecialita Rakov, ktorú vklada−
jú do slov a zopár individualistických rakov si to
necháva pre seba. Všetko má pre vás ničivý efekt,
prijímajte realitu a s každým dňom prichádzajúce
záležitosti tak, ako prídu. Niektoré veci sa nedajú
zmeniť a ani čas nezastavíte, tak sa sústreďte
na: Tu a teraz! Počúvajte (napriek tomu, že nie−
ktoré veci nechcete počuť) a vážte si rady star−
šieho muža, ktorý nejakým záhadným spôso−
bom vie alebo vytuší, čo sa s vami deje.
Namiesto vážnosti skúste vniesť do dní radosť a
hravosť, ktorá sa postará o rozpustenie chmúr

sálajúcich z vašej tváre. 

Karta Leva je v tomto prípade pre−
pojená na hojnosť, ktorú si môžete pre−

klopiť do všetkých smerov a sfér života. Týždeň
plný kreativity, správnych krokov, rozhodnutí.
Počas týchto dní nemá na vás nikto a nič do−
sah, preto tento čas treba využiť a robiť míľové
kroky. Opatrnosť je na mieste pri ľuďoch, kto−
rých radíte medzi známych, jedná sa o kontro−
verznejší manželský (partnerský) pár, v ktorom
cítiť a vidieť stálu výmenu názorov až rivalitu.
Zabojujete si s akýmsi zákazom, ktorý dostane−
te až priam príkazom od najbližšieho človeka,
čo vás dosť zraní a zabolí. Popri tom nezabú−
dajte, že máte veľmi, veľmi silný týždeň.
Zdravie – pozor na krížovú oblasť a bolesti nôh. 

Máte chuť schovávať sa pred svetom? Tak to
máte ale smolu, on vás napriek tomu vidí a vťa−
huje vás do bežných dní, kde pred svojimi po−
vinnosťami neujdete. Hlavu hore a trochu sa po−
kúste prebrať z tej letargie, ktorá vás objíma.
Nezaujíma vás, čo bolo, nechcete vedieť, čo bu−
de a ignorujete to, čo je. To, či to je alebo nie
je správne, veľmi rýchlo zistíte sami. Budete
vhodení do veľkého bazéna s príkazom – pre−
berte sa a začnite plávať! Smutné? Možno áno,
ale v tomto stave niektorých Panien je to nevy−
hnutné. Ostatné čipernejšie a živšie Panny sa
ponoria do štúdia a vzdelávania. Pozor na su−
chý vzduch – nos – dutiny.

Spravodlivosť, za ktorú bojujete, sa stane
realitou a vy sa konečne uvoľníte. Nemajte obavy
z budúcnosti, ktorú máte zahmlenú iba z vášho
pohľadu, inak je čistá, jasná a pozitívna. Veľmi dô−
ležitým faktom a informáciou je, aby ste neupusti−
li z trendu, ktorý ste si osvojili. Jednoducho buďte
verní všetkému, čo u vás doteraz fungovalo. Pod
pokrievkou držte svoju prchkosť, vďaka ktorej by
ste ublížili a zároveň stratili človeka, ktorý vás má
rád a stojí za vami v dobrom aj zlom. Buďte vďač−
ní za všetko, aj keď je toho niekedy málo. Verte,
že svet vám to vráti. Nepúšťajte sa do sporov, v
ktorých v žiadnej súvislosti nefigurujete. Čakajú
vás problémy kožného charakteru, uší a končatín.

Pekné a príjemné dni plné pohody a pokoja.
Jediné, čo vás bude stresovať a vyvádzať z mie−
ry, sú problémy známych a priateľov, ktoré sú vo
vašich očiach malicherné. Pokora je niečo, k čo−
mu ste tlačení už dlhší čas, tak sa tomu podvoľte
a budete sa cítiť oveľa lepšie. Počas tohto týždňa
sa zamerajte v prvom rade na očistu tela, chce to
veľa vitamínov, zeleniny, ovocia. V iných oblas−
tiach zostáva všetko nemenné a tým budete mať
od riešenia svojich vlastných problémov a záleži−
tostí pokoj. Dobrými a vernými spoločníkmi vám
budú, ako vždy, domáce zvieratká, ktoré prejavu−

jú obrovskú vďačnosť.

Dlhodobejšie vám chýbal akýsi vnútorný pokoj, o
ktorý vás okrádalo stále napätie, často aj neopod−
statnené alebo dokonca nepomenovateľné. Od
tohto času začnete konečne pociťovať skutočný
pokoj a vyrovnanosť. Pre vás je veľkým pomocní−
kom viera, ktorá by vás mala sprevádzať na kaž−
dom kroku, vždy a všade. Aj keď budete mať ná−
beh podliehať pesimizmu, viera v lepšie časy vám
to nedovolí. Zvažujte slová, ktoré poviete, lebo sa
splnia rýchlejšie, ako si ich stihnete upraviť a u−
triediť do finálnej a k vášmu osohu prospešnej for−
my. V zdravotnej sfére sa môže objaviť pichľavá
(bodavá bolesť) a stále si dávajte pozor pri pohy−

be po zľadovatených plochách.

No čo to? Kozorožci sú nervóznejší, ako u
nich býva zvykom. Za nervozitou sa budú skrývať
pracovné záležitosti, ktoré sa im premiešajú so
súkromím. V prvom rade sa nesnažte hádzať vinu
na iných a priznajte si, že aj vy robíte chyby.
Netreba sa za to hanbiť, práve naopak, postavte
sa za túto pravdu hrdinsky. Ale pozor! Dôležité je,
aby ste potom nespadli do sebaľútosti. Naozaj je
to dôležité! Pokiaľ sa vám podarí dostať do tohto
štádia, pomôže vám to k tomu, aby ste znovu na−
sadli na sedlo, v ktorom sa už udržíte s potrebným
pokojom v duši. V zdravotnej oblasti pozor na pre−
ceňovanie vlastných fyzických síl a zdatností. Od
tela očakávajte len to, o čom viete, že je schopné
dať.

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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Zároveň poukazovala na mimo−
riadny význam chovu včiel v dneš−
nej dobe pre všetkých ľudí. Táto
aktivita sa konala pri príležitosti 10.
Valného zhromaždenia, ktoré sa u−
skutočnilo 10. − 11. 11. 2012 v
Novom Smokovci. Včelári od tohto
zhromaždenia očakávajú uvedo−
menie si predstaviteľov  štátu, aký
prínos pre spoločnosť má práca
včelárov a zlepšenie podpory pre
činnosť včelárenia.  

ZO SZV Dolné Strháre každoroč−
ne usporadúva odborné prednášky
o problematike včelárenia, zdôraz−
ňuje prínosy chovu včiel pre spo−
ločnosť, význam produktov a mno−
ho ďalších tém. Na každoročné
stretnutia sú pozývaní renomovaní
odborníci  z odboru včelárstva, pô−
sobiaci v rôznych oblastiach
Slovenska. Termín odbornej pred−
nášky je väčšinou v auguste.
Pozvaní hostia i sympatizanti vče−

lárenia sa spoločne stretávajú na
chate Včela v Dolných Strhároch.  

Pri tejto príležitosti radi uvítajú aj
ďalších sympatizantov a nových
záujemcov o chov včiel. Srdečne
pozývajú na besedu  s odborníkmi,
ako aj s našimi skúsenými včelár−
mi, z ktorých sú tiež mnohí ocene−
ní vysokými včelárskymi vyzname−
naniami. Zároveň vyzývajú všet−
kých poľnohospodárov, aby pri o−
šetrovaní poľnohospodárskych plo−
dín venovali zvýšenú pozornosť pri
ich chemickom ošetrovaní. Včelám
môžu chemické postreky mimo−
riadne uškodiť. Nové štúdie pouka−

zujú na to, že aj zdanlivo neškod−
né postreky spôsobujú usmrtenie
včiel.  Včelu priamo neusmrtia, ale
zanechávajú na jej tele zápach,
ktorý  usmrtí včely z vlastného úľa.
Zároveň nás poteší aj malá pomoc
akéhokoľvek druhu od poľnohos−
podárov za opeľovanie poľnohospo−
dárskych kultúr.

Včelári ďakujú za dobrú spoluprá−
cu  s poľnohospodármi a pochope−
nie požiadaviek a potrieb včelárov,
čo môže do budúcna priniesť ú−
spech poľnohospodárov, včelárov i
spokojnosť celej spoločnosti a lep−
ší život pre každého človeka.
Všetkým priateľom včiel prajú veľa
zdravia a úspechov v nastávajú−
com roku. − M.D− 

Na úvod vedenie domáceho klubu
privítalo pretekárov, hlavný rozhod−
ca vysvetlil disciplíny, upozornil  na
bezpečnosť pri používaní zbraní na
strelnici strelecké disciplíny mohli

začať.
Usporiadateľ pripravil pre  súťa−

žiacich prekvapenie v tom, že piš−
toľovú disciplínu vyhlásil na 50
metrovú vzdialenosť na terč nekry−

te ležiaca figúra, puškovú disciplí−
nu na tú istú vzdialenosť a na taký
istý terč a nie na redukovaný, ako
sa väčšinou súťaží. Zbrane sú na−
strelené na redukované terče a na

väčší terč sa musí prenášať zámer−
ný bod úplne inak, tým je to ťažšie.
Strieľalo sa 13 rán v určenom čase
a 10 najlepších sa zaratávalo do
súťaže. Použiť sa mohli krátke gu−
ľové zbrane od kalibru 7,62 mm
/.30/ do 11.43 mm /.45/ pre discip−
línu pištoľ a pušky odvodené z Sa
vz. 58.  Súťaž sa konala bez prob−
lémov, vyhodnocovanie terčov tiež.
Len o tretie miesta v oboch discip−
línach muselo rozhodnúť rozstreľo−
vacie kolo, lebo až traja strelci do−
siahli rovnaký bodov.  Takže až
rozstrel určil poradie na 3., 4. a 5.
mieste.  Na záver  hlavný rozhod−
ca mohol vyhlásiť výsledky.

 Pištoľ 50m: 1. Branislav Gábor 96
b., Veľký Krtíš, 2. Jaroslav Flaška  87
b., Veľký Krtíš, 
3. Štefan Tomala 85 b., Lučenec, 4.
Ján Tomaškin 85 b., Veľký Krtíš, 5.
Jozef Knápek 85 b., Veľký Krtíš.

Puška Vz. 58 50m: 1. Branislav
Gábor 98 b., Veľký Krtíš, 2. Jozef
Knápek 96 b., Veľký Krtíš, 3.
František Václavík 95 b., Lučenec, 4.
Jaroslav Flaška 95b., Veľký Krtíš, 5.
Róbert Kováčik 95 b. Lučenec.

BRANCALEONE

Silvestrovské majstrovstvá Novohradu
Koncom roka 2012 sa na strelnici ŠSK LIAZ Veľký Krtíš uskutočnili strelecké preteky. V sobotu 29.

12. sa  tu stretli súťažiaci z okresov Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár na podujatí Silvestrovské majstrov−
stvá Novohradu. Deň bol krásny zimný a slnečný, čo bol predpoklad na  pekný športový zážitok.

Víťazi v disciplíne puška Vz 58.zľava: 1. B. Gábor, 
2. J. Knápek, 3. F. Václavík

V pištoli si umiestnenie podelili zľava:  
2. Š. Tomala, 1. B. Gábor a 3. J. Flaška

Spoločná fotografia účastníkov  pretekov

Keď včelári rokujú  − včely odpočívajú
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Dolné Strháre, dr−
žiteľka najvyššieho včelárskeho ocenenia medaily Štefana
Závodníka, na vývesných tabuliach vo svojej obci prezentovala vý−
sledky včelárenia získané svojou náročnou, ale i zaujímavou prácou.
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Počiatky boli úchvatné, na štadió−
ne sa proti Internacionálom postavili
také mužstvá ako Slovan Bratislava,
Baník Ostrava na čele s Rostislavom
Vojáčkom, Tatran Prešov, za ktorý
nastúpil aj legendárny Laco Pavlovič,
Dukla Banská Bystrica, či Zvolen.

Dvakrát k nám zavítali aj priatelia z
klubu Old Boys Brighton, ktorý re−
prezentovali takí hráči, ako Jimmy
Colins − reprezentant Škótska a hráč
Tottethamu Hotspurs, Peter
O´Sulivan − hráč Manchesteru
United a Mac Bean z Eindhovenu.
Na oplátku zorganizovali zanietenci z
klubu Internacionál Veľký Krtíš odve−
tu priamo v Anglicku, kde odohrali
dva veľmi kvalitné zápasy. Jeden sa
odohral na umelej tráve, čo bolo pre
našinca v tom období niečo nevída−
né. Súpermi veľkokrtíšskych interna−
cionálov boli aj mužstvá z Maďarska,
konkrétne Salgotarián, Siofok a
Balašské Ďarmoty. Dokonca absol−

vovali aj "povinnú jazdu" s "oslobodi−
teľmi" z Oremovho Lazu. 

Od vzniku klubu v roku 1985 až
dodnes precestovali "internacionáli"
takmer celé Slovensko. Od Senca
na západe, cez severný Dolný
Kubín, až po Budkovce na východe
krajiny.
Zúčastnili sa na turnajoch v Prievidzi,
Slovenskom Grobe, Dudinciach,
Stankovanoch pri Ružomberku,
Trnavej Hore a Radzovciach.
Navštívili aj Kremnicu, Lučenec,
Hodrušu − Hámre, Plášťovce,
Rykynčice, Lovinobaňu, Tomášovce
a sily si zmerali aj s futbalistami z
Tisovca, Detvy a Hnúšte.

V okrese sa postavili proti tímom z
Dolnej Strehovej, Hornej Strehovej,
Bušiniec, M. Zlievec, V. Zlievec,
Olovár, Vinice, Slovenských Ďarmôt,
Záhoriec, Sklabinej, Príbeliec,
Stredných Plachtiniec, Bátorovej,
Dačovho Lomu, Opatovskej Novej

Vsi a Modrého Kameňa.
Najčastejšie sa stretávajú s muž−

stvami Čeboviec a Neniniec, s ktorý−
mi už odohrali desiatky zápasov, či
už na tráve, alebo v hale.

S priateľmi z Dolného Kubína má
klub 10−ročnú družbu a pravidelne k
nim chodí hrávať na umelú trávu.

Neraz sa "internacionáli" počas se−
zóny postavili mužstvám z okresu v
rámci prípravy na majstrovské zápa−
sy. Klub je pozývaný do obcí na tzv
"hodové zápasy", alebo na zápasy
proti rôznym výberom podnikov a or−
ganizácií.

Káder klubu sa od vzniku značne
obmenil. Niektorým zdravotné, rodin−
né alebo iné dôvody už ďalej nedo−
voľovali pokračovať v športovaní a
našli sa aj takí, ktorí sa odsťahovali z
nášho regiónu. Rady členov klubu,
žiaľ, navždy opustili a odišli do "fut−
balového neba" páni Alexander
Rias, Milan Debnár a Jaroslav Piják. 

Z toho dôvodu sa vedenie klubu
rozhodlo doplniť káder aj z radov zá−
ujemcov, ktorí za Baník nikdy nehra−
li, ale chuť športovať a reprezentovať
naše mesto im stále nechýba.    

V súčasnosti klub pracuje na veľ−
mi dobrej úrovni. Zastrešuje 27 hrá−
čov od 37 do 69 rokov, ktorí na jeho
činnosť dobrovoľne prispievajú člen−
skými príspevkami. Nezanedbateľnej
podpory sa im dostáva aj od samot−
ného mesta Veľký Krtíš.

V letnej sezóne hráči trénujú raz do
týždňa na štadióne Baníka, v zime
sa presúvajú do neďalekej haly v
Modrom Kameni. 

Na čele klubu je jeho súčasný
predseda JUDr. Jozef Veselý.
Hlavnými trénermi sú Dušan Kováč
a Lambert Tašky. O chod klubu sa
starajú dvaja manažéri Jozef Magdič
a Ján Kalmár.
Fakt, že proti "internacionálom" na−

stupujú väčšinou hráči o 20 či 30 ro−
kov mladší, im radosť zo športovania
nezoberie. Práve naopak. Častokrát
sú to práve oni, ktorí na ihrisku do−
minujú a tlačia svojich protivníkov. 

Akousi sieňou slávy a zrkadlom ú−
spechov krtíšskych starých pánov je
vitrína s trofejami, ktorá je v pohos−
tinstve pod "Smutnou vŕbou "

Text: − JÁN KALMÁR − 
Foto: FOTOATELIÉR 

MARTA BÍROVÁ

PREDSTAVUJEME VÁM FUTBALOVÝ KLUB INTERNACIONÁL VEĽKÝ KRTÍŠ

Hoci majú dohromady 1282 rokov, elánu majú ako mladíci 
Písal sa rok 1985, keď sa skupina bývalých hráčov futbalového klubu Baník Veľký Krtíš, zoskupená okolo
Emila Palečku a Alexandra Riassa, rozhodla predĺžiť si svoju športovú kariéru a založila "Klub internacio−
nálov" Baníka Veľký Krtíš. V tom čase ešte nikto z prítomných netušil, že stoja pri zrode klubu, ktorého čin−
nosť bude trvať viac než 28 rokov a presiahne hranice nielen  nášho okresu, kraja, ale aj republiky.

Súčasný káder tvoria (pozn.: za priezviskom hráča je uvedený jeho vek): Dolný rad zľava: Krchňavý − 51 , Kliment − 41, Mázor − 37, Kováč − 62,
Gorej − 50, Kortiš − 57, Tašký − 67, Veselý − 53. Stredný rad: Mikuš − 52, Ivičič − 46, Brna − 42, Kalmár Jozef − 38, Doboš − 53, Gallo − 62, Ing. Kováč
− 60, Koncz − 40, Magdič − 55. Horný rad: Ďuriš − 45, Gondáš − 39, Horn Karol − 37, Šarina − 55, Kalmár Ján − 58, Suja − 64, Cudziš − 49, Michalčo −

Vás pozývajú 9. februára 2013 o 19:30 hod. na  

XI. PLES UČITEĽOV, RODIČOV
A  PRIATEĽOV  ŠKOLY
v Kultúrnom dome v Dolnej Strehovej

Hudba: Buster band.Hosť večera: Faber Dance
School. Prípitok, 1. večera, nealko, víno, čaj/káva, 

2. večera, slané pečivo. Vstupné: 17 eur�
Predpredaj vstupeniek na riaditeľstve ZŠ s MŠ

alebo na telefónnom čísle 047/48 972 51

ZŠ s MŠ Dolná Strehová,
Kultúrna komisia pri OZ Dolná Strehová

* Čistenie bytových a nebytových
priestorov * čistenie objektov pred ko−
laudáciou * 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
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n PREDÁM 2−IZBOVÝ BYT S
BALKÓNOM V OSOBNOM
VLASTNÍCTVE. Inf. m 0918 876
715.                            np − 1728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž (pri komíne) na Ľ.
Štúra. Cena dohodou. Inf. m 0905
803 209.                         np − 04
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom na
Škultétyho č. 64 vo V. Krtíši. Inf. m
0908 920 632, 0908 359 199. 

np − 16

nPredám zrekonštruovaný 3−izbo−
vý byt s lódžiou v zateplenom do−
me na B. Nemcovej. Veľmi kvalitný
na 1. vyvýšenom poschodí, výbor−
ní susedia, priestranná pivnica.
Cena: 25.000 euro. Inf. m 0907 350
168.                                np − 64
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám  čiastočne prerobený
(zateplený) 3−izbový byt s balkó−
nom na Lučenskej (3. poschodie,
plastové okná). Inf. m 0903 857
507.  np − 67
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám novostavbu bungalovu
v Pôtri č. 385.  Inf. m 0944 265 400.  

np − 70
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu garáž vo V.
Krtíši. Inf. m 0903 374 915.  

np − 72
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v Malom Krtíši.
Inf. m 0918 327 733.          np − 73

n Prenajmeme priestory predajne
na Školskej 17 vo V. Krtíši. Inf. m
0905 860 409.                   np − 75
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám spoluvlastnícky podiel
1,7 ha poľnohospodárskej pôdy v
katastri Strednoplachtinských la−
zov. Inf. m 0908 525 846.  np − 79
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v Malom Krtíši
o výmere 1206 m2. Na stavebné ú−
čely. Inf. m 0905 691 164.    np − 87
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim dvoj alebo 3−izbový byt v
centre mesta. Maximálne do 1.
poschodia. Inf. m 0907 675 397.

np − 88
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Suchom
Brezove č. 22. Vhodný aj na cha−
lupu. Inf. m 0918 391 992, 0918 124
649.                              np − 89
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletne prerobený
(zariadený) 1−izbový byt na Ul.
SNP. Inf. m 0902 165 077.   np − 95
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt vo V. Krtíši.
Cena dohodou. Inf. m 0917 086
332.                               np − 96
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v Čelároch.
Súrne. Inf. m 0919 345 303.  

np − 99
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt na Ul.
SNP − kompletne moderne zaria−
dený. Platba 300 euro s energiami.
Požadovaná dvojmesačná záloha.
Inf. m 0948 898 443.        np − 101
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový zrekon−

štruovaný byt na Železničnej ul.
Inf. m 0910 965 372.       np − 102
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n www.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností 

vo V. Krtíši. Inf. m 0907 488 234.
np − 108

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt v cen−
tre V. Krtíša. Dlhodobo. Len seri−
ózne ponuky. Inf. m 0908 625 204.  

np − 112
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v centre
mesta. Inf. m 0907 180 733.  

np − 116

n Predám plastové žalúzie − von−
kajšie. Zn., Hnedé. Inf. m 047/48 97
301 − volať po 17.00 h.  np − 42
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám koženú rozťahovaciu
sedačku (3 + 2). Pôvodná cena:
54.000 Sk, teraz: 800 euro. Ďalej
predám rohovú koženú sedačku
(rozťahovaciu) − málo používaná.
Pôvodná cena: 28.000 Sk, teraz 500
euro. Inf. m 0907 350 168.  np − 65

n Predám 80 l bojler a cirkulárku s
dvomi kotúčmi a oskou (aj osobit−
ne). Zn. Lacno. Inf. m 0904 065
552.                                np − 71
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Rozpredám kompletné zariade−
nie rodinného domu. LACNO. Inf.
m 0905 519 715.              np − 93
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám plynový sporák s rúrou.
Inf. m 0907 234 059.          np − 120

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

n Predám náhradné diely na PEU−
GEOT 405. Inf. m 0907 313 332.

np − 82
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ŠKODU 120.  Inf. m
0915 031 667.                    np − 91
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám PEUGEOT 405 Diesel.
Inf. m 0907 313 332.        np − 109
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám na ZETOR 25 K pneu−
matiky 900 − 36, málo používané a
duše. Inf. m 0908 924 074. 

np − 110
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ŠKODU 125 L, model M,
nová EK, STK. Cena: 200 euro. Inf.
m 0918 307 377.            np − 115

n Predám PLAYSTATION 2 k to−
mu: dva ovládače, 8 MB pamäťová
karta, 11 hier. Cena: 100 euro. Inf.
m 0904 067 038.               np − 100

n Predám sečkáreň. Zn., Veľká.
Inf. m 0907 121 544.          np − 43
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské prasiatka −
aj veľké. Lacno. Inf. m 0905 483
357.                                np − 81
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDarujem do dobrých rúk šteniat−
ka psíkov − krížencov. Vhodní na
stráženie, aj do bytu. Všetky sú za−
očkované a odčervené. Inf. m
0915 583 533.

np − 85

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. 

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

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!

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

Cena : 32 000,− eur 

Veľký Krtíš
Veľký dom, bazén, 
pozemok 837 m2.

Cena : 75 000,− eur

Horné Plachtince
Dom, letná kuchyňa a stodola.

Pozemok 1325 m2.
Cena : 17 000,−  eur

Veľký Krtíš, zrekonštruovaný
dom, garáž. pozemok 978 m2

Cena : 145 000,− eur

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

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

Nik nepozná Vašu nehnuteľnosť tak ako my!

od r. 1992

n Ponúkam priestor na
podnikanie pre kozmetič−
ku, vizážistku, nechtovú di−
zajnérku alebo masérku v
centre mesta Veľký Krtíš
na Nám. A. H. Škultétyho 7
v kancelárii ORIFLAME. 
Inf. m 0915 849 258.   np − 58

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

AUTO − MOTO

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

HOBBY
VOĽNÝ ČAS
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n Predám bravčové polovice 2,69
euro/kg  a mletú červenú papriku
Kalocsai 9 euro/kg. Inf. m 0949
788 582.                          np − 92
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané váha od 160 −
180 kg. Cena dohodou. Inf. m 0915
213 706.                           np − 94
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim jalovice a býky. Inf. m
0948 155 120.                   np − 114
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatko SHARPEI. Inf.
m 0907 232 141.             np − 119

l Invalidná dôchodkyňa hľadá
prácu v chránenej dielni. Inf. m
0907 448 657.                   np − 63
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu vo Veľkom
Krtíši. Som žena po päťdesiatke a
mám dlhoročnú prax ako preda−
vačka. Ponuky prosím, poslať na
adresu redakcie. Nástup možný
od apríla.                      np − 74
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadáme barmanku do ZETKA.
Inf. m 0918 858 545, 047/48 97 117.

np − 103
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nSPOLOČNOSŤ MRS, s. r. o., hľa−
dá šičky s praxou. Miesto výkonu
práce: Veľký Krtíš. Inf. m 0905 234
882, 047/49 111 91. 

np − 104
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám opatrovateľku k choré−
mu. Inf. m 0911 154 972.  np − 117

n Predám nové nepoužívanéPredám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na výjutové vrecia, vhodné na vý−−
robu tašiek. Inf. robu tašiek. Inf. mm 0910 9890910 989
481481.

np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 0905 463 926.

np − 60
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zariadenie malého ob−
chodu v perfektnom stave. Cena
dohodou. Inf. m 0907 350 168. 

np − 66
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Výhodne predám drevené pele−
ty − brikety. Inf. m 0903 857 507.

np − 68
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n ÚVERY. Inf. m 0949 792 112.  

np − 69
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 30 m3 4−ročného su−
chého palivového dreva. Cena:
700 euro. Inf. m 0908 525 846.  

np − 80

n Máte problém vo vzťahu, nedarí
sa vám v podnikaní, máte pocit, že
na vašu rodinu sa valí veľká smo−
la? Neváhajte, zavolajte na m 0915
649 983, 0914 212 382.     np − 83
n Predám palivové drevo aj s do−
vozom. Inf. m 0917 421 614, 0908
199 706.                     np − 90 a
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vykupujem staré kašmírové šat−
ky. Inf. m 0917 421 614, 0908 199
706.                             np − 90 b

n Predaj palivového dreva pocti−
vých 10 m3 agát. Aj s dovozom.
Inf. m 0917 341 712.        np − 98

l Na Ul. SNP (pred predajňou TE−
LEKOM) sa 16. 1. našiel zväzok
kľúčov od auta. Majiteľ sa môže
prihlásiť v predajni.            np − 84

n Predám domácu pekáreň MO−
ULINEX OW502030 XXL (ako no−
vá) a celokovový elektrický krá−
jač ETA QUESTO 1093. Cena do−
hodou. Inf. m 0908 546 521. 

np − 121
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám motorovú pílu STIHL
029 AV (nová reťaz aj lišta a ďal−
šie veci). Cena dohodou. Inf. m
0908 546 521.               np − 122
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu priestory na
Nemocničnej. Inf. m 0903 690
886, 0905 898 467.         np − 123
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n TEPOVANIE. 
Inf. m 0915 104 289. np − 1861

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

np − 86RÔZNE

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 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

PO UZÁVIERKE

Lukostrelecký klub VICTORIA
Želovce a Obecný úrad
Želovce Vás pozývajú na

Medzinárodné lukostrelecké
preteky VALENTÍNSKA ŠÍPKA 

16. 2. 2013 o 10.00 hodine,
v kultúrnom dome 

v Želovciach. 
Možnosť nákupu

lukostreleckého výstroja. 
O občerstvenie postarané,

hudba. Inf.: J.Oravec, 
0918 998 375

Mediálny partner
spravodajský týždenník 

POKROK

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,

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

4. 2. BELLADONNA (Ul. SNP)
5. 2. ČIERNY OROL (Nemocničná
ul.)
6. 2. PANACEA (pri stomatológii)
7. 2. BIELY LEV (Banícka ul.)
8. 2. Dr. MAX (v nemocnici)
9. a 10. 2. AQUA VIVA (Ul. SNP)

" KRYTÁ PLAVÁREŇ A
POSILŇOVŇA

Pondelok 14.00 − 20.00 h., Utorok
− Piatok 9.00 − 20.00 h., Sobota −
Nedeľa 10.00 − 20.00 h.Pokladňa
do 19.00 h. Tel. č. 047/48 308 19

" ŠPORTOVÁ HALA
Pondelok − Piatok 7.30 − 21.00 h.,
Sobota − Nedeľa 8.00 − 21.00 h.
Tel. č. 0904 335 750

" ZIMNÝ ŠTADIÓN
Pondelok − Piatok 17.00 − 18.30 h.,
Sobota − Nedeľa 14.30 − 16.00 h.,
17.00 − 18.30 h.
Otváracie hodiny sú platné od 14.
1. 2013 pre Zimný štadión až do
konca sezóny. 

Otváracie hodiny
v športových 
zariadeniach 

v meste V.Krtíš 

n Predám lyže (dva páry), ly−
žiarky (dva páry) a lyžiarske
oblečenie. Ďalej predám
chladničku, mrazničku a pro−
pán − butánovú fľašu. Inf. &
0917 288 079 − volať od 15.00 −
19.00 h.                    np − 77 
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l Hľadám prácu ako opatrovateľ−
ka starších ľudí alebo detí. Len v
meste V. Krtíš. Inf. m 0944 344
044.                           np − 124
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Výhodne predám detskú au−
tosedačku CAMI, detskú ohrádku
a detský nosič na chrbát. Cena
dohodou. Inf. m 0944 918 982.   

np − 125
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám DAEWOO LANOS, r. v.
1998, STK (LPG). Cena dohodou.
Inf. m 0908 936 774.     np − 126
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kočík trojkolka (sivo−
modrej farby, 3−kombinácia) po
jednom dieťati. Cena dohodou.
Inf. m 0917 269 709.       np − 127
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve váľandy s úložným
priestorom (semišový hnedý po−
ťah), drevené hojdacie kreslo a e−
lektronickú pokladňu EURO 200.
Cena dohodou. Inf. m 0917 269
709.                          np − 128
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Dňa 30. 1. sa na hlavnej ulici vo
V. Krtíši pred Očnou optikou na−
šiel kľúč. Majiteľ sa môže prihlásiť
v predajni.                    np − 129
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vymením 3−izbový byt za dvoj
alebo 1−izbový. Cena dohodou.
Inf. m 0907 106 037.      np − 138
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim byt vo V. Krtíši, príp.,
dom. RK nevolať! Inf. m 0907 337
723.                             np − 130
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám DAEWOO TICO vo vý−
bornom stave, STK do 2012, ga−
rážované a ošetrované. Cena do−
hodou. Inf. m 0918 309 327. 

np − 131
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršiu profesionálnu
motorovú pílu STIHL 036. Inf. m
0911 558 111.                np − 132
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                            np − 133
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako predavač−
ka, opatrovateľka, výpomoc do
kuchyne alebo ako upratovačka.
Inf. m 0949 792 112.        np − 134

Nech Tvoju tvár stále úsmev zdobí
Na tvoj sviatok vzácny, veľký,  skladám
slová zdravice, posielam Ti pár veršíkov 

a veľký bozk na líce.
Nech Ťa nájdu moje riadky šťastnú 

v kruhu rodiny, uži si v svornej láske
milej chvíle hodiny.

Aj keď je to chvíľa vážna, jeseň žitia
načatá, trpkosť všetku vyvážia

Ti roztomilé vnúčatá.
Jedno krajšie ako druhé sú Ti
schodmi života a nech nikdy

nezabudnú s láskou 
myslieť na Teba.

Dňa  8. 2. oslávi významné
životné jubileum 

70 rokov naša drahá 

Všetko najlepšie k Tvojmu sviatku 
Ti prajú: deti s rodinami 

a za všetky vnúčence Ti sladkú 
pusu posiela Karolínka

ELENA KÓKAYOVÁ

n Kompletné vedenie účtovníctva
− jednoduché účtovníctvo, podvoj−
né, mzdy, daňové priznania. Inf. m
0918 629 686, 047/48 741 94.  

np − 135

n Kompletné vedenie účtovníctva
− jednoduché účtovníctvo, podvoj−
né, mzdy, daňové priznania. Inf. m
0918 629 686, 047/48 741 94. np − 135

n Predám dve kovové postele aj s
matracmi. Inf. & 0908 969 026.

np − 139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Z rodinných dôvodov predám
exkluzívny (zánovný) komplet za−
riadený 3−podlažný rodinný dom v
centre mesta Balašské Ďarmoty, v
blízkosti nákupných centier a tr−
hoviska. Suterén: pivnica, sklad,
kotolňa, zvlášť prístrešok pre au−
to, I. poschodie: hala s krytou te−
rasou, kuchyňa, kúpeľňa + WC, iz−
ba, garáž, II. poschodie: spálňa, 2
detské izby, kúpeľňa + WC. Dom
je kompletne ukončený, zateple−
ný, s parkovými úpravami, oplote−
ním a vlastnou studňou. Cena:
90.000 euro. Inf. & 0907 639 003.  

np − 140
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám agátové (štiepané) pali−
vové drevo a odrezky. Možnosť do−
pravy. Inf. & 0915 482 217. np − 143
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim garáž pri Zväzarme a kú−
pim vysporiadanú záhradu za vo−
dojemom. Inf. & 0904 256 464,
0908 355 383.               np − 144
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim akékoľvek veci na kone
(bričku, chomút ...). Inf. & 0915
178 947.                       np − 145

n V Glabušovciach sa 16.2. usku−
toční stretnutie s liečiteľkou pani
Anastáziou zo Senca, terapia
"Rodinné konštelácie" od 10.00 −
18.00 hod., na 1 osobu je 40 eur.
Liečenie dotykom 17. 2.  od 10.00 −
18.00 hod., na 1 osobu je 20 eur. Inf.
0918 540 316, ewa99@azet.sk np− 136

n Reštaurácia TENIS príjme do
TPP vyučeného kuchára−/ku. Inf.
m 0907 824 973.             np −130B

Manželia Kukučkovci Mária a Zoltán spo−
lu s dcérou Mgr. Máriou Kukučkovou z
Občianskeho združenia Bátor 1479 z
Bátorovej v stredu 30. 1. večer práve v
chránenej dielni, ktorá je v prednej čas−
ti ich domu, dokončievali prácu na do−
ma tkaných koberčekoch. Keď im pri−
bližne o 20.20 hod. vypadla v dielni e−
lektrika, Zoltán sa išiel pozrieť, čo sa
vlastne deje a vrátil sa s hroznou sprá−
vou: "Horíme, volajte hasičov!"  

Rýchlo zobral hasiaci prístroj a snažil
sa dostať k požiaru na poschodí prí−
stavby rodinnému domu, ale po scho−
doch sa už, kvôli rýchlo sa šíriacim pla−
meňom, na poschodie nedostal.
Nešťastná rodina okamžite volala aj ha−
sičov, ktorí o chvíľku prišli. Ale ani oni
už nestačili zabrániť tomu, aby obýva−

cia miestnosť, v ktorej pravdepodobne
začalo horieť, úplne nevyhorela.
Podarilo sa im však zabrániť tomu, aby
sa oheň nešíril do ostatných miestností
na poschodí, a ani na strešnú kon−
štrukciu a zlikvidovali ho. Podľa pred−
bežných odhadov je vzniknutá škoda
približne vo výške 4 500,− eur, ale ha−
sičom sa podarilo uchrániť majetok po−
škodeným za asi 20 000,− eur. 
M. Kukučková: "Všetko, čo sme ma−

li v tejto izbe, zhorelo: nábytok, por−
celán, sklo, keramika, odevy ale naj−
viac je mi ľúto za fotografiami a fil−
movými zábermi našich detí.
Pamiatka na to, ako rástli, dospieva−
li, všetko je preč. Aj fotografie ostat−
nej našej rodiny, známych, našej
mladosti. Celá izba je zničená, ale
bývať sa nedá ani v ostatných
miestnostiach na poschodí, ktoré sú
silne zadymené a steny zanesené
od sadzí." Príčinu požiaru zatiaľ ne−
vie nikto určiť, ale pravdepodobne vzni−

kol skratom elektrického vedenia. Ako
uviedli domáci, v izbe bol v elektrickej
zásuvke zapnutý televízor a notebook,
tak ako to máva vari každý. Prečo za−
čalo horieť si nevedia vysvetliť.  M.
Kukučková: "Keby sme sedeli v obý−
vačke a pozerali televízor a nesnaži−
li sa niečo robiť, nič by sa hádam
nestalo." So slzami a smútkom v hla−
se hovorí pani M. Kukučková, ktorá
spolu s manželom a dcérou vyrábajú
koberčeky, ktorých reputácia už pre−
siahla aj hranice našej republiky. 

− PETER GAŠPAROVIČ − 

Oheň im vzal aj
vzácne spomienky

Ak aj vy chcete pomôcť požiarom postihnutej rodine Kukučkovcov, informujte sa na tel.č. 0908 961 477 (Mgr. M. Lőrincz) alebo 0905 358 087 (L.Jámbor)

Smutná bodka
za novinami

Rodine Kukučkovcov ostali 
po požiari len oči pre plač

Celá prístavba rodinného domu 
ostala neobývateľná


