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Organizátorom podujatia bolo BBSK
Hontiansko−ipeľské osvetové stredis−
ko vo Veľkom Krtíši a obec
Stredné Plachtince. Podujatie
sa konalo s finančnou pod−
porou Ministerstva kultú−
ry Slovenskej republiky.
Po uspávankách, po−
ľných piesňach, bala−
dách, valčíkoch a pol−
kách to v tomto roku
bol program pod ná−
zvom " Hoj vieňok zele−
ní", zameraný na sva−
dobné obradové spevy a
tance v 20. storočí na úze−
mí Hontu a Novohradu. V
programe, ktorý trval skoro
dve hodiny  vystúpili folklórne
kolektívy Fsk Bažalička z
Plachtiniec − Príbeliec, Fsk
Badínčanka z Dolného Badína, ženská
spevácka skupina z Hrušova, folklórny sú−
bor Carpona z Krupiny a ľudová hudba
Dežka Oláha zo Sucháňa. Predstavili sa
svadobnými zvykmi a prezentovali krásu
krojov zo svojich obcí, ktoré sa už len
tak bežne nedajú vidieť. Nádherné kro−
je predviedli najmä nevesty z týchto
hontianskych obcí. Celý program sp−
revádzali svojimi humornými prího−
dami naši známi ľudoví rozprávači
Kmotrovci z Veľkého Krtíša. Súčasťou
podujatia bol aj odborný seminár za−
meraný na obradové spevy a tance v 20.
storočí na území Hontu a Novohradu, ako
aj na možnosť oživenia týchto už takmer
zabudnutých zvykov a obyčajov.
Lektormi tohto seminára boli
PhDr. Andrea Jágerová z
Podpolianskeho osvetového
strediska vo Zvolene a
Juraj Matiaš, folklorista
a vedúci Fsk Bažalička.  
− ANDREJ BABIAR, 

HIOS Veľký Krtíš

Hoj vieòok zelení - Spievanky 
pod Pohanským vrchom

Pod týmto názvom sa 26. októbra 2013 v Stredných Plachtinciach uskutočnil užPod týmto názvom sa 26. októbra 2013 v Stredných Plachtinciach uskutočnil už
17. ročník podujatia, na ktorom je každoročne venovaná časť programu určitým17. ročník podujatia, na ktorom je každoročne venovaná časť programu určitým
druhom ľudových piesní, zvykom a obyčajom.druhom ľudových piesní, zvykom a obyčajom.

1. Svadobný pár 
z Príbeliec

2. Nevesta a ženích 
z Hrušova

3. Záber z odborného 
seminára

4. Svadobné páry
z hontu

Spoločné vystúpenie 
na záver programu 
Hoj vieňok zelení
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Pôvodne pochádza pojem advent z gréčti−
ny  ( zjavenie) a označoval príchod božstva
do chrámu alebo návštevu kráľa. Obdobie
príprav na slávenie Narodenia Pána sa do−
stalo v 4. storočí z kresťanského Východu do
Galie a Španielska. V Galii sa od 5. storočia
advent začínal už na sv. Martina a v Špani−
elsku 24. novembrom. V rímskej liturgii tr−
valo obdobie adventu dva týždne a malo
charakter očakávania či prípravy na vtele−
nie Božieho Syna.  Vianočné obdobie (advent
+ Vianoce) sa od 4. storočia pohybovalo med−
zi 11. novembrom a 6. januárom, na ktorý
pôvodne pripadala oslava narodenia Ježiša
Krista (dnes slávnosť Zjavenia Pána čiže
Epifania). Týchto osem týždňov predstavova−
lo (s výnimkou nedieľ, ktorými si stále pri−
pomíname vzkriesenie) spolu 40 dní. Až pá−
pež Gregor Veľký († 604) stanovil adventný
čas na 4 týždne.   Začína sa 1. adventnou ne−
deľou, teda nedeľou medzi 27. novembrom a
3. decembrom a končí  po západe slnka na
Štedrý večer (vigília Sviatku Narodenia
Pána). Nakoľko advent sa vyznačuje dvoja−
kým očakávaním (narodenie a druhý prí−
chod), preto aj advent je rozdelený na dve
časti kde 17. december tvorí hranicu tohto
rozdelenia. Prvá časť dáva dôraz na očaká−
vanie druhého príchodu Krista a druhá časť
je prípravou veriacich na stretnutie s
Kristom pri jasliach. Nezabúda sa ani na o−
sobitnú úctu Ježišovej matke. Napríklad ro−
rátnou sv. omšou v dňoch od 16. decembra.
Adventné obdobie je preto časom nábožného
a radostného očakávania. 

Východní Slovania 
oslavujú dlhšie

Pravoslávna aj gréckokatolícka cirkev má
až dodnes šesťtýždňové prípravné obdobie
pred sviatkom Narodenia Pána, ktoré sa
tradične nazýva Filipovka. Trvá od 15. no−
vembra do 24. decembra a zachovalo si cha−
rakter pôstu. V západnej tradícii je advent
aj obdobím upokojenia, ktoré zodpovedalo
životnému štýlu našich predkov, prispôsobe−
nému dlhým decembrovým nociam. Dnes sa
však advent komerčne využíva, a preto o
ňom ako o období upokojenia nemožno ho−
voriť. Symbolom adventného obdobia je ad−
ventný veniec, ktorý je súčasťou našich kato−
líckych tradícií. Avšak, skutočný pôvod nie je
presne známy. Existujú zmienky o tom, že
predkresťanské germánske národy počas
chladných a tmavých decembrových dní po−
mocou venca so zapálenými sviečkami vy−
jadrovali nádej túžobne očakávaných dlh−
ších a teplejších jarných dní. V Škandinávii
počas zimy boli zapálené sviečky umiestnené
do kruhu a ľudia sa modlili k bohu svetla,
aby otočil zem späť k slnku, predĺžil dni a
vrátil na zem teplo.

Adventný veniec prišiel 
z Nemecka

V stredoveku si kresťania prispôsobili túto
tradíciu a používajú adventné vence ako sú−
časť svojej duchovnej prípravy na Vianoce,
veď Kristus je "Svetlo, ktoré prišlo na svet,"
rozptýliť temnoty hriechu a vyžarovať prav−

du a lásku Boha.
Samotnú podobu adventnému vencu dal

(podľa niektorých dôkazov) protestantský
pastor Johan Heinrich Wichern v škole, kto−
rú založil.  V čase adventu sa, deti v ham−
burgskej škole Rauhes Haus, každý deň pý−
tali či už sú Vianoce. V roku 1839, J. H.
Wichern postavil veľký drevený kruh a polo−
žil naň 19 malých červených a 4 veľké biele
sviečky. Malú sviečku zapálil postupne kaž−
dý všedný deň v čase adventu. V nedeľu roz−
svietil veľkú bielu sviečku. Tento zvyk sa u−
jal na pôde protestantskej cirkvi v Nemecku.
Neskôr sa adventný veniec vyvinul do menšej
podoby so štyrmi alebo piatimi sviečkami,
ako ho poznáme dnes.
Nech je to ale ako chce, advent je obdobie na
ktoré sa tešíme, veď do Vianoc ostávajú už
iba 4 týždne. V našich domácnostiach sa za−
čína upratovať, zdobiť, pripravovať na svi−
atky a hlavne piecť. Našimi príbytkami roz−
voniava vanilka, škorica, kakao, purpura a
ďalšie vône, ktoré neodmysliteľne k
Vianociam patria. K návšteve lákajú via−
nočné trhy, rôzne koncerty, vystúpenia či po−
dujatia spojene s čarom Vianoc ako naprí−
klad aj Vianoce na hrade. Snažíme sa na
poslednú chvíľu kúpiť to, čo ešte potrebuje−
me na štedrý sviatočný stôl, či zohnať darče−
ky a to aj v adventné nedele, kedy sú obcho−
dy otvorené. 
To všetko nám potom v tichu domova sprí−

jemní aj adventný veniec, na ktorom plameň
sviečky upokojí rozbehnú myseľ a spríjemní
čas očakávania a rodinnú pohodu v týchto
sychravých dňoch. Netreba však zabudnúť
postupne každú nedeľu zapáliť ďalšiu svieč−
ku. Aby sme na to nezabudli, pripomeňme, že
1. adventná nedeľa (železná) bude v tomto
roku 1. decembra, 2. adventná nedeľa (bron−
zová) 8. decembra, 3. adventná nedeľa (stri−
eborná)  15. decembra a posledná, zlatá 4.
adventná nedeľa bude 22. decembra.  

−P. GAŠPAROVIČ−

Rok sa z rokom zišiel 
a adventný èas k nám prišiel 

Veru. Ani sme sa nenazdali znovu prichádza čas Vianoc. Opäť zasadneme
k štedrovečernému stolu plní rodinnej pohody, vzájomnej lásky a radosti
z narodenia Jezuliatka. Čas, ktorý ešte chýba do tej chvíle, voláme adventom. 

Výstavu v sále kultúrneho domu otvoril predseda
Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradká−
rov ÚSVIT  Ladislav Ladoš za prítomnosti  predsedu
Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov
vo Veľkom Krtíši Ing. Milana Boroša, podpredsedu
OV SZZ  Jozefa Balogha a starostu obce Veľké Zlievce
Ivana Krahulca. Organizátori pripravili aj tento rok
pre návštevníkov ozajstnú pastvu pre oči v podobe
dopestovaných produktov občanmi obce Veľké
Zlievce vo svojich záhradách ako i v záhradkárskej o−
sade. Stoly boli plné nádherného ovocia, zeleniny či
strukovín.  Medzi exponátmi sme mohli nájsť i gigan−
tické tekvice, okrasné rastliny, rôzne odrody zemia−
kov,  jabĺk či hrozna. Sú oveľa chutnejšie ako tie, kto−
ré možno kúpiť v hypermarketoch. Celkovú atmosfé−
ru dotvárali nápadité jesenné aranžmány, o ktoré sa
postarali  Eva Makšiová a Alžbeta Ladošová.  Po o−
tvorení výstavy bolo podané občerstvenie pre prí−
tomných návštevníkova a vystavovateľov a o dobrú
náladu sa postarala ľudová hudba Vandrovník.
Okrem vystavovaných exponátov, ktoré vysvätil pán
farár vdp. Lukáš Jókay,  si návštevníci mohli pozrieť
i výsledky práce žiakov miestnej základnej školy, kto−
rí sa vo svojich prácach venovali jesennej prírode a
prišli so svojimi pedagógmi navštíviť výstavu.
Výstava sa z roka na rok rozrastá, čo organizátorov
veľmi teší. Vo V. Zlievcach odjakživa žili ľudia, ktorí
sa venovali poľnohospodárskej výrobe.  Každý ná−
vštevník sa mohol presvedčiť, že aj na kúsku pozem−
ku sa dá vypestovať zázrak. −LADISLAV LADOŠ −

Aj na kúsku pozemku sa dá vypestovať zázrak
Vo Veľkých Zlievcach sa v dňoch 12. − 14.10.2013  konala už tradičná výstava dope−
stovaných poľnohospodárskych produktov, ktorú organizoval výbor Základnej or−
ganizácie Slovenského zväzu záhradkárov vo Veľkých Zlievcach ÚSVIT. Zároveň sa
uskutočnila aj prezentácia oberačkových zvykov hrozna a pomôcok pri výrobe
muštu a vína.

Organizátori pripravili aj tento rok pre 
návštevníkov ozajstnú pastvu pre oči

v podobe dopestovaných produktov občanmi
obce Veľké ZlievceF

ot
o:

 − 
IV

A
N

 K
R

A
H

U
L

E
C

 −



14 /25. november 2013

V
doobedňajších

hodinách sa stretli žiaci 1. −
4. ročníkov a pozvanie tiež
prijali i malí škôlkári z MŠ
Poľná vo Veľkom Krtíši.
Prišli nádherne vyobliekaní
v rôznych maskách od vý−
myslu sveta. Strašilo sa už
pri vstupe do budovy. Čaro−
dejnice kúzlili, kostlivci  na−
háňali strach a hrôzu, bat−
mani predvádzali svoje ak−
robatické kúsky no a nezao−
stávali ani iné pestré masky.
V školskej jedálni všetkých
srdečne privítala, ako inak,
tiež čarodejná bytosť s kú−
zelnou paličkou, ktorá sa
snažila počas celého pred−

po−
ludnia udržia−

vať dobrú náladu  celého ko−
lektívu. Čarodejnica
sa tešila hlavne na zá−
verečnú diskopárty a
na tancovanie so
všetkými maskami.
Pomocníčkou jej bola Pani
jeseň, ktorá svojou pestro−
farebnou paletou a krásou
farieb tiež privítala detič−
ky a zadala im úlohy, kto−
ré si pre ne pripravila.
Každá trieda mala za úlo−
hu vytvoriť v tvorivých
dielničkách nejaký pek−
ný výrobok, ktorý sa spá−
ja s jeseňou. Kreativite
sa medze nekládli. 

Šikovnosť škôlkárov sa ve−
ru vyrovnala  aj školákom
a tak vznikli krásne výtvo−
ry v podobe ježkov, tekvíc,
tekvicových či sovičko−

vých kahančekov, pavúčích
sietí, strašidielok či výrob−

kov z

plo−
dov, ktoré nám bo−
hatá pani jeseň ponúkala.
Čarovné postavy, ktoré deti
sprevádzali celým predpo−
ludním im  pomáhali a po−
vzbudzovali ich pri tvorbe. 

Šikovné rúčky
pracovali, jazýčky klebetili a
čas utekal rýchlo − prerých−
lo. Prišiel záver, keď si všet−
ky triedy  predstavili svoje
výrobky, ako i masky, ktoré si
navzájom detičky ohodnotili a
zvolili tú naj... Všetci sa dočkali
i sľúbenej diskopárty a šantenie
nemalo konca kraja. No zvon−
ček zazvonil tak, ako to v roz−
právkach býva a aj halloween−
skému šanteniu bol koniec.
Všetci sa už teraz tešíme na
jeho pokračovanie v budú−
com roku a milou spomien−
kou nám zatiaľ ostanú fotky,
na ktorých sa i po rokoch is−
to dobre zabavíme.

− UČITEĽKY PRVÉHO 
STUPŇA ZŠ − 

,,Halloweenské " šantenie žiakov na Poľnej 
Posledný októbrový utorok patril na Základnej škole

Poľná 1 vo Veľkom Krtíši strašidlám a strašidielkam. Veď sa
blížil Halloween a detičky  na prvom stupni  tiež chceli užiť
túto magickú  atmosféru plnú zábavy, napätia  a strašenia.
A veru tomu ani inak nebolo. 

Celý prvý stupeň, počnúc prváčikmi až po štvrtákov si halloweensky deň užívali naplno

Prváci

Tretiaci

Štvrtáci

Druháci
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Akejkoľvek cesty, ktorá
vás čaká a ktorú si dô−
kladne  naplánujete, sa
vôbec nemusíte obávať.
Pôjdete smerom k teplu,
pochopeniu a slnku, takže
naozaj, nech je jej cieľom
čokoľvek, zahoďte pocity
akýkoľvek obáv. V tomto
prípade však očakávajte,
že jedna zmena predsa len

nastane, pokiaľ ste cestu plánovali ako jed−
notlivec, tak tento fakt sa zmení a absolvuje−
te ju minimálne dvaja a s tým by ste vopred
mali rátať. Trochu viac by ste však mali dbať
na svoje zdravie a to hlavne v prípade vyčer−
panosti a neovládateľnej únavy, s tým naozaj
treba niečo robiť. Ponaťahovať by ste si mali
aj stuhnuté svalstvo.

Tak, milé ryby, stojte nohami
čo najpevnejšie na zemi a
pre istotu sa v nej aj neja−
kým spôsobom ukotvite.
Príde totiž „tajfún“, ktorý bu−
de mať len jednu jedinú úlo−
hu a tou je siahnutie a pori−
adne zatrasenie vašim egom,
ktoré sa vám tak trošku
vymklo spod kontroly. Ak to
ustojíte, padne to len v pro−
spech vás spolu s ponaučením. Ak náhodou
padnete, rátajte s tým, že nejaký čas zostane−
te nepovšimnuto „ležať“ na zemi s raneným,
sebaľutujúcim egom a bez ponaučenia. Tí,
ktorí to majú pevne v rukách a vo vyššie uve−
dených riadkoch, nevidia hrozbu vo venovaní
sa po tieto dni prevažne rodinným záležitosti−
am, ktoré sú naviazané aj na „papierovačky“. 

Nuž, vybrali ste si jednu z
tých zložitejších životných
ciest a nemali by ste si to
vôbec vyčítať. Cesta je síce
náročná, ale na jej konci
vás čaká presne to, po čom
túžite a vy to viete. Viac by
ste sa mali sústrediť na
všetko, čo robíte a nerobiť
to len automaticky, predí−
dete tak menším kompliká−

ciám. V partnerstvách, a všeobecne vo vzťa−
hoch, by ste sa nemali zahrávať s citmi iných,
lebo v konečnom dôsledku jediný, kto bude
plakať, budete práve vy a to predsa nechcete.
Vo vzťahoch ešte v jednej záležitosti zostane−
me – pribrzdite s umelým budovaním autori−
ty a sondovania, kto z vás dvoch má navrch.
V zdravotnej sfére buďte obozretní, sústrede−
ní a predvídaví hlavne na cestách a pri po−
hybe.

Veci, ktoré ste si zanedbali,
budete musieť veľmi rýchlo
dobehnúť, aspoň to by bolo
to správne odporučenie. Po
smutnejších dňoch príde
ďalšie štádium, v ktorom
sa znovu nabudíte a tak
bude môcť len a len napre−
dovať. Zamávať však môže
vami chuť a tendencia sťažovať sa všade,
kam vkročíte a kde sa ocitnete, zamyslite sa
nad tým, je to naozaj nutné? Sústreďte sa
radšej na príjemnejšie stránky života, ktoré
vás budú posilňovať a nie vás ťahať k po−
vrchnosti a niekam až tam dolu. Ale, aby to
nebolo len o tých nepríjemnejších záležitosti−
ach, ku koncu týždňa sa môžete tešiť na men−
šie prekvapenie. 

Milí blíženci, týždeň vám
prinesie samé zvláštnosti
príjemnejšieho typu a cha−
rakteru. Veľkou zaujíma−
vosťou je to, že ste si až k
dnešným dňom prešli všet−
kými rázcestiami, na kto−
rých z vašej strany vždy
spadla pri volení smeru
správna voľba. Teraz prá−
ve naopak, z akéhosi ráz−

cestia prichádzate do bodu, kde sa viacero ci−
est zlieva do jednej a spoločnej, preto už ne−
padnú žiadne rozhodnutia, voľby, jednodu−
cho sa rozhodne za vás, čo vy v skutku potre−
bujete. To, že zrazu nemáte na výber z viace−
rých možností, je pre vás na tieto dni ideálne
a vhodné, preto sa s tým stotožnite. Menšia ne−
príjemnosť vyskočí v prípade zdravia, nebojte
sa a riešte ju.

Pre vaše znamenie prichád−
za ustálenosť a stabilizova−
nie, aspoň pre tento týždeň.
Odporúčané máte pozvoľné
tempo a nevybočovanie z va−
mi stanovených ciest. Po tie−
to dni sa vám v žiadnom
smere nevyplatí riskovať a
už vôbec nie v prípade peňa−
zí, ktoré by ste si mali nielen
vážiť, ale aj strážiť. Keď sa
pokúsite ( v tomto prípade aj silene) usmievať
na svet, tak aj svet sa bude usmievať na vás
a všetko bude o čosi krajšie. To, že sa budete
v tomto čase a v určitých situáciách častejšie
a citeľne vnímať v pozícii podriadeného,
môže spôsobiť váš výbuch, preto to chce kon−
trolu a spomenuté nevybočovanie. 

Premkne vás pocit, že ste v
niečom zlyhali, alebo, že
ste niečo pokazili, nedajte
sa tým zmiasť, je to len po−
cit, všetko je na poriadku.
Avšak, viac by vám prospe−
lo, keby ste sa o niečo viac
upokojili, fungujete ako
myška na kľúčik, ktorý
stále treba nanovo natočiť

– čiže aj vy sa musíte nejako dobíjať a veru,
mali by ste to robiť častejšie, lebo budete na
nejaký čas úplne vyradení a to predsa ne−
chcete. Neminie vás rodinný konflikt, v kto−
rom sa budete cítiť ranení a trochu zhodení,
nerobte scény, prijmite to, spracujte to a po−
tom takto pekne zabalené to hoďte za hlavu a
choďte ďalej, bude to len momentálna pre−
chodná záležitosť. 

Vo svojich myšlienkach sa
vraciate do minulosti, v kto−
rej by ste sa rýpať už dávno
nemali. 

Imaginárne pochovajte
všetko staré, čo sa vo vašom
živote odohralo. Na „senti−
ment“ a umelé privoláva−
nie myšlienok nie je pre
vaše znamenie vhodný čas, má to na vás
deštrukčné vplyvy. To, že si hľadáte vo svo−
jom živote všetko len to zlé, namiesto toho,
aby ste sa sústredili na tie pozitívne veci, je
vašou voľbou, no či správnou, to si musíte
ozrejmiť už vy sami. Neodháňajte od seba
ľudí, ktorí vás majú naozaj radi, prijmite
ich. V láske nájdete pokoj a čisté pochope−
nie, v náručí milovanej osoby vám po tieto
dni bude najlepšie. 

Vám bude po tieto dni do−
priate hlavne na poli lás−
ky. Užite si flirtovanie a
spoznávanie nových ľudí,
už dávno ste neboli na vý−
slní tak, ako vám to bude
umožnené po tieto dni.
Nechajte sa velebiť a ospe−
vovať, nakopne vás to v
tom najlepšom slova zmys−
le. Popri všetkom by ste sa

mali viac šetriť a hlavne dbať na rovnomer−
né rozloženie vašich síl a schopností, aby vám
vydali na každý deň z týždňa, nie že si ich mi−
niete hneď na začiatku týždňa. Ak si to správ−
ne nerozdelíte, dobehne vás poriadna únava
a nechuť čokoľvek robiť. V zdravotnej oblasti
si dávajte pozor na prechladnutie od nôh, čo
by sa podpísalo pod problémy s močovým me−
chúrom a celou oblasťou podbruška.

Áno, presne tak, aj na vás
sa usmieva prísľub hojnosti
a zdaru, ktorý vás bude sp−
revádzať každý deň tohto
týždňa. Ani nebudete vedieť
ako, vlastne to nie je ani
dôležité, ale v každom sme−
re sa vám bude dariť, svoju
úlohu zohrá aj fakt, že ste si
vypracovali v sebe imunitu na nezdary a pro−
blémy – prijali ste ich a práve preto sa karta
otočí a vám pôjde úplne všetko hladko.
Ideálne by bolo využiť to, hlavne na dorieše−
nie medziľudských vzťahov, kde sa nejaké
väzby narušili, tak sa ich pokúste opraviť.
Možno o niečo viac pocítite deficit slnka a
svetla, čo sa podpíše aj na vašej nálade, vy−
kompenzujte si to kúpeľom, návštevou sauny
a podobne. 

U vás sa to bude celé točiť
okolo práce – nemali by ste
v práci vystrkovať rožky, aj
keď si uvedomujete, že ste
dobrí v tom, čo robíte.
Prílišné chválenkárstvo si
nechajte maximálne tak vo
svojej hlave na úrovni myš−
lienok, na verejnosti to do
slov radšej nedávajte.

Pravdou však je, že práve v práci sa vám po−
núkne zmena a to na úrovni posunu, navýše−
nia zodpovednosti alebo úplne vo všetkom.
Pokiaľ sa rozhodnete, že prácu dobrovoľne
zmeníte, tak majte na mysli, že začiatky sú
vždy ťažké, ale vy máte veľkú predispozíciu to
zvládnuť, pokiaľ budete konať pokorne (ne−
vyvyšovať sa). 

Vzdajte sa všetkého ne−
funkčného a starého.
Pretrieďte si okruh zná−
mych, povyhadzujte zbytoč−
né, nepotrebné veci, ktoré
postupne vymeníte za nové.
Rozprúdite tým stagnujúcu
energiu. Viac vás bude po−
čas týždňa strašiť a mátať
pocit strachu a obáv z ne−
zvládania vecí, zo samoty a
toho, že sa na „celom“ svete cítite osamelí, ako
aj strachu zo straty najbližších (na duchov−
nej úrovni, čiže strach z odcudzenia, ale aj na
fyzickej úrovni). Sú to len myšlienky, ktoré pre
vás nie sú typické, tak ich hneď aj zažehnaj−
te, ešte skôr, ako sa vo vás na dlhšiu dobu za−
hniezdia. Nefňukajte nad rozliatym mliekom,
iba zoberte handru a utrite ho, to je schod−
nejšia cesta.

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
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Wüstenrot, a.s., agentúrne 
riaditeľstvo so sídlom
vo V.Krtíši vyhlasuje 

výberové konanie na pozíciu 

l FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie novej pobočky

v Lučeneci a Veľkom Krtíši.

l WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši. Garantovaný mesačný

príjem min. 600 eur� + výkonnostné odmeny.
Svoje štrukturované životopisy s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

PONÚKAME RÔZNE 
DRUHY

SADENÍC OVOCNÝCH
STROMČEKOV

0944 245 232
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*PREDA J  
* S ERV I S
*PRENÁJOM

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO

4,00

3,00

0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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MYXY ,  s . r . o .
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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, 

lopravy traktorov ll tepovanie interiérov  tepovanie interiérov ll autofólie autofólie

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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Príďte si oddýchnuť a zrelaxovať do 

HOTELA AQUATERMAL
STREHOVÁ 

Denne od 10:00 − 22:00 hod. sú Vám k dispozícii: 
Vnútorné bazény: Vnútorný oddychový bazén 
s termálnou vodou * Vnútorný vírivý bazén s termálnou vodou *

Vnútorný detský bazén s hríbikom a nosorožcom* Wellness centrum
− saunový svet (suchá sauna, infra  sauna, parná bylinná sauna,

parná soľná sauna) *  Ochladzovací bazén * Tepidárium 
* Ľadopád * Sprchový svet − vedro, studená sprcha, zážitková

sprcha, sprcha * Oddychová zóna s pohodlnými lehátkami 
a výhľadom na vonkajšie bazény

* Široká ponuka masáží * Hydromasážna vaňa *  
Čaká Vás príjemné prostredie a ochotný personál.  

Účelom zbierky je podpora a skvalitnenie života klientov v
DDaDSSV. Krtíš. Miestom konania zbierky sú verejne prístupné
miesta na území okresu V. Krtíš. Na zbierku môžete prispieť vkla−
dom alebo prevodom na účet č. 70000398874/8180, VS 647551, ale−
bo priamym finančným príspevkom  v hotovosti do označenej
uzavretej pokladničky. Osoby zodpovedné za konanie zbierky: 

Mgr. Júlia Černajová, riaditeľka DDaDSS V. Krtíš 
a  Mgr. Erika Hriechová sociálna pracovníčka. 

Inf.: tel:  047/4830825, domov− dochodcov@stonline.sk

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb V. Krtíš vyhlasuje
DOBROVOĽNÚ VEREJNÚ ZBIERKU

za účelom získania finančných prostriedkov na podporu 
a skvalitnenie života klientov v DDaDSSV. Krtíš

n PNEUSERVIS 
KOSIHOVCE
Prezúvanie auta 

od 12 eur,
čistenie autointeriérov 

od 10 eur. 
Inf.m 0948 508 472. np − 329

A G R O S P O L
Ž e l o v c e ,  s . r . o .

Krtíšska 296
991 06 Želovce

Ponúka na predaj nákladné
autá: * Škoda 706 MTSP 27

Rok výroby: 1988,  pojazdné
Cena: 2 500 eur

* AVIA A 31. 1 SKRIŇOVÁ
Rok výroby: 1991, pojazdné

Cena: 1 300 eur
Viac info na  047/4893133 

alebo 0915 571 005 p. Račko
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09:50 − Asijina voľba 59/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5
12:00 − Správy RTVS 12:20 −

Dámsky klub 13:55 − Taxík 14:20 − Postav dom,
zasaď strom 15:10 − Asijina voľba 60/88 16:00 −
Správy RTVS 16:20 − Geo report: Záchranári v
Skalnatých vrchoch 17:15 − Podvodníci v akcii
VI 6/10 17:50 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy
RTVS K 19:50 − Góly − body − sekundy 20:10 −
Počasie 20:20 − Lekcie neslušného správania
21:55 − Večne mladí 1/4 23:30 − Medicopter 117:
Zachráňte Zuzi! 00:20 − Autosalón 00:40 − Občan
za dverami 01:10 − Dámsky klub 02:40 − Sila lásky

V. 239 03:30 − Asijina voľba 

09:20 − Prešiel som hranicu
10:15 − Tvárou v tvár 10:50 −

Fokus rodina "N" 11:35 − Miestopis cechov a ma−
nufaktúr: Večný súboj 11:55 − Živá panoráma
12:35 − ArtSpektrum 12:40 − Sviatočné chvíle ro−

dov Hontu a Novohradu 13:15 − Magazín Ligy
majstrov 13:45 − Odpískané 14:25 − Športové
ozveny 14:50 − FIFA magazín 15:30 − Autosalón
15:55 − Národnostný dokument: Komárno 16:20 −
Profesionál 16:45 − Fokus práca "N" 17:30 −
Správy RTVS z regiónov 17:45 − Počasie 17:50 −
Správy − Hírek 18:00 − Vašimi očami: Poľsko 18:25
− Veda v Európe II: Starnutie 18:35 − Košice −
Európske hlavné mesto kultúry 18:45 −
Večerníček: Príbehy figliara Kacabajku 18:50 −
Macko Uško: Skrutka 19:00 − Bolek a Lolek med−
zi baníkmi: Čierne zlato 19:10 − Čím cestovať:
Djedan z Južnej Afriky 19:20 − Hádaj, kto nás po−
zval? 19:55 − Správy RTVS pre nepočujúcich "N"
20:00 − 100 názorov  20:05 − Výnimočné ženy:
Maria Montessori 20:55 − VAT − Veda a technika
21:30 − Správy a komentáre 21:55 − Počasie 22:00
− Góly − body − sekundy 22:05 − Padlé ženy 00:00 −
A3UM: UPROSTRED SÍDLISKA 00:30 − Správy 

09:35 − Chlapi neplačú 10:40
− Kobra 11 XII. 5/10 11:40 −

Bez stopy VII. 11/24 12:30 − FARMA 13:45 − FAR−
MA − DUEL 15:30 − Dva a pol chlapa IX. 20/24
16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad IX.
21/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 −
Lampáreň 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY 20:15 − POČASIE 20:30 − Búrlivé víno  21:40
− FARMA 23:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad IX. 21/24 00:00 − Kobra 11 XII. 5/10 00:50 −
Kuriér 3 (HD) 02:25 − NCIS − Námorný vyšetro−
vací úrad IX. 21/24 03:05 − FARMA

10:50 − Pod povrchom 16
12:00 − NOVINY O 12:00
12:30 − Kosti IV. 4 13:30 −

Kosti VI. 3 14:30 − Vtierka Castle III. 24/24 15:40 −
Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00 − NO−
VINY O 17:00 17:50 − SÚDNA SIEŇ: Uniesol mi
deti 19:00 − NOVINY TV JOJ  20:00 − ŠPORT 20:15
−  POČASIE 20:20 − Panelák: Náhody neexistujú
21:40 − DEDIČSTVO: Dožinky 8 23:00 − Kuriér 7
00:05 − Kosti VI. 3 01:00 − MOVE UP! 

PONDELOK  25.11.:

09:50 − Asijina voľba 60/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5
12:00 − Správy RTVS 12:20 −

Dámsky klub Všetko o Vianociach 14:00 − Postav
dom, zasaď strom 14:35 − Reportéri 15:15 − Asijina
voľba 61/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 − Geo re−
port: Vietnam − zamínovaný raj 17:15 −
Podvodníci v akcii VI 7/10 17:50 − Duel 18:20 − 5
proti 5 19:00 − Správy RTVS  19:50 − Góly − body −
sekundy 20:10 − Počasie  20:20 − Nikto nie je do−
konalý 21:30 − Sanitka II. 12/13 22:30 − Najväčšie
kriminálne prípady Slovenska: Smrť v plame−
ňoch 22:55 − Najväčšie kriminálne prípady
Slovenska: Prípad Kaplná 23:25 − Medicopter
117: Peniaze alebo život 

09:50 − Vašimi očami:
Poľsko 10:15 − Národnostný

dokument: Komárno 10:45 − Fokus práca "N"
11:30 − Športové ozveny 12:00 − Živá panoráma
12:40 − ArtSpektrum 12:50 − Jánošíkove dni 2000
13:15 − Počúvaj tú melódiu 14:40 − VAT − Veda a

technika 15:05 − Família: Família − Praskanie ba−
lónov 15:35 − Orientácie 16:00 − Ukrajinský ma−
gazín 16:25 − Veda v Európe II: Starnutie 16:45 −
Fokus zdravie "N" 17:30 − Správy RTVS z regió−
nov 17:45 − Počasie 17:50 − Správy − Hírek 18:00 −
Koniari sveta: Los čaros 18:25 − Obnovme si do−
mov 18:45 − Večerníček: Príbehy figliara
Kacabajku 18:50 − Macko Uško: Strašidielka
19:00 − Bolek a Lolek idú do sveta: V stepiach
Austrálie 19:10 − Čím cestovať: Mattia z Neapola
19:20 − Hádaj, kto nás pozval? 19:55 − Správy
RTVS pre nepočujúcich "N" 20:00 − 100 názorov
20:05 − Prežiť Kábul 20:55 − Ambulancia:
Zranenia ramena − s rukou nad hlavou 21:30 −
Správy a komentáre 21:55 − Počasie 22:00 − Góly
− body − sekundy 22:05 − Biela garda 5/8 22:55 −
Umenie 2013: Literatúra 23:20 − V tieni kráľa
Svätopluka 00:15 − Kinorama 00:45 − Tempo

09:35 − Chlapi neplačú
10:45 − Kobra 11 XII. 6/10
11:45 − Bez stopy VII. 12/24

12:45 − Dr. House VI. 19/22 13:45 − Krok za krokom

IV. 13/24 14:15 − FARMA 15:30 − Dva a pol chlapa
IX. 21/24 16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad IX. 22/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 − REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY 20:15 − POČASIE 20:30 − Búrlivé víno  21:40
− FARMA 23:05 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad IX. 22/24 00:00 − Kobra 11 XII. 6/10 01:00 − Bez
stopy VII. 12/24 01:40 − Dr. House VI. 19/22 

09:30 − Panelák: Náhody ne−
existujú 10:55 − Pod povr−

chom 17 12:00 − NOVINY O 12:00 12:30 − Kosti IV.
5 13:30 − Kosti VI. 4 14:30 − Vtierka Castle IV. 1/23
15:40 − Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00
− NOVINY O 17:00 17:50 − SÚDNA SIEŇ:
Nehanebný závet 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV
JOJ  20:00 − ŠPORT 20:15 − NAJLEPŠIE
POČASIE 20:20 − Panelák: Mama preberá vele−
nie 21:40 − Zviera 2 23:30 − Vyvolení − Dom snov −
PREMIÉRA 01:00 − Kosti VI. 4 02:00 − C.S.I.:
Kriminálka New York VII. 7 02:55 − ČESKO SLO−
VENSKO MÁ TALENT 04:25 − KRIMI 

UTOROK  26.11.:

09:50 − Asijina voľba 61/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5
12:00 − Správy RTVS 12:20 −

Dámsky klub  13:55 − Postav dom, zasaď strom
14:30 − Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Z
kola von 15:10 − Asijina voľba 62/88 16:00 − Správy
RTVS 16:20 − Geo report: Expedícia na Špicber−
gy 17:15 − Podvodníci v akcii VI 8/10 17:50 − Duel
18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy RTVS  19:50 − Góly
− body − sekundy 20:10 − Počasie 20:20 − Liga maj−
strov 22:50 − Liga majstrov − zostrihy 00:10 −
Medicopter 117: Nebezpečné svedectvo 00:55 −
Reportéri 01:25 − Dámsky klub 

09:45 − Koniari sveta: Los
čaros 10:10 − Ukrajinský

magazín 10:45 − Fokus zdravie "N" 11:30 −
Ambulancia: Zranenia ramena − s rukou nad
hlavou 11:55 − Živá panoráma 12:40 −
ArtSpektrum 12:45 − Kysuce 13:10 − Kean 14:40 −
Biela garda 5/8 15:30 − Kvarteto 15:55 − Maďarský
magazín 16:25 − Energetika 16:45 − Fokus spotre−

biteľ "N" 17:30 − Správy RTVS z regiónov 17:45 −
Počasie 17:48 − Správy − Hírek 18:00 − Súčasné bý−
vanie 18:25 − Test magazín: Dámske silonky 18:45
− Večerníček: Príbehy figliara Kacabajku 18:50 −
Macko Uško: Odlet do teplých krajov 19:00 −
Bolek a Lolek idú do sveta: Po stopách bengál−
skeho tygra 19:05 − Čím cestovať: Arttu z Fínska
19:20 − Hádaj, kto nás pozval? 19:55 − Správy
RTVS pre nepočujúcich "N" 20:00 − 100 názorov
20:10 − Hrdina našich čias 21:00 − GEN.Sk: Oľga
Feldeková 21:30 − Správy a komentáre 21:55 −
Počasie 22:00 − Góly − body − sekundy 22:05 − Nová
vlna v českom filme: Prípad pre začínajúceho
kata 23:45 − Polícia 00:00 − Profesionál 00:15 −
Autosalón 00:45 − Správy RTVS "N" 01:30 − Správy
RTVS pre nepočujúcich "N" 01:35 − ArtSpektrum 

09:35 − Chlapi neplačú
10:45 − Kobra 11 XII. 7/10
11:45 − Bez stopy VII. 13/24

12:45 − Dr. House VI. 20/22 13:45 − Krok za kro−
kom IV. 14/24 14:15 − FARMA 15:30 − Dva a pol
chlapa IX. 22/24 16:00 − NCIS − Námorný vyšetro−

vací úrad IX. 23/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE
NOVINY 17:25 − REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú
19:00 − TELEVÍZNE NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ
NOVINY 20:15 − POČASIE 20:30 − Modré z neba
22:30 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad IX.
23/24 23:30 − Kobra 11 XII. 7/10 00:30 − Bez stopy
VII. 13/24 01:20 − Dr. House VI. 20/22 02:00 − NCIS
− Námorný vyšetrovací úrad IX. 23/24 02:40 −
Smrtiaca lavína 04:00 − Kobra 11 XII. 7/10 

JOJ 09:30 − Panelák: Mama
preberá velenie 10:50 − Pod

povrchom 18 12:00 − NOVINY O 12:00 12:30 −
Kosti IV. 6 13:30 − Kosti VI. 5 14:30 − Vtierka
Castle IV. 2 15:40 − Nakupuje vám to 15:55 − Páli
vám to? 17:00 − NOVINY O 17:00 17:50 − SÚDNA
SIEŇ: Nemám na to 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV
JOJ 20:00 − ŠPORT 20:15 − NAJLEPŠIE
POČASIE 20:20 − Panelák: Zamilovaná 21:40 −
Kosti IX. 4 22:45 − Vtierka Castle V. 15 23:45 −
Vtierka Castle III. 22 00:45 − Kuriér 7,8 02:45 −
Zločin 7,8 04:15 − Mesto stratených 1/13 04:55 −
Modrí templári 11 
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09:35 − Megamozog 10:05 −
Berlin, Berlin: Hľadá sa
Beinlich 18 11:05 − Milujem

Slovensko 12:25 − On air 12:55 − Pošta pre teba
14:00 − Elisa z Rivombrosy 2/13 15:40 − Snehuliak
hľadá snehuliačku 17:15 − Postav dom, zasaď
strom 18:00 − Taxík 18:25 − Nebíčko v papuľke:
Slovenská Ľupča 19:00 − Správy RTVS 19:50 −
Góly − body − sekundy 20:10 − Počasie 20:20 −
Pošta pre teba 21:20 − Pravdivé príbehy s Katkou
Brychtovou: Aféra 21:55 − Farba kože 23:40 −
Snehuliak hľadá snehuliačku 01:10 − Elisa z
Rivombrosy 2/13 02:45 − Farba kože 04:30 −
Drišľakoviny 

STV2 09:45 − Ambulancia:
Zranenia ramena − s rukou
nad hlavou 10:15 − Cesta

10:40 − Žiť svoj život 11:00 − Energetika 11:15 −
Slováci vo svete: Morava 11:45 − Kvarteto 12:10 −

5 minút po dvanástej: NENÁVIDÍM!!! 13:15 −
GYMPEL.TV: Výlet 12/13 14:10 − Slovenská kul−
túrna noc v New Yorku 14:25 − Magazín Ligy
majstrov 15:05 − Kapurka 15:50 − Farmárska re−
vue 16:15 − Test magazín: Dámske silonky 16:30 −
Senior klub−magazín 17:00 − Herecké legendy na
Dvojke − Ladislav Chudík 17:10 − Nedokončená
partia 18:15 − Na ceste II.: Na ceste po atole Addu
18:40 − 6 miliárd názorov 18:45 − Večerníček:
Vianočné rozprávanie 18:50 − Macko Uško:
Poriadok 18:55 − Bolek a Lolek idú do sveta:
Preteky na póle 19:05 − Čím cestovať: Thiaggo z
Brazílie 19:20 − Hádaj, kto nás pozval? 19:55 −
Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 20:00 − 100
názorov 20:10 − Stavba roka 2013 21:40 − Anjeli
strážni: Anjeli strážni Marie Daimondovej 22:10
− Volanie mora 00:10 − Umenie 2013: Literatúra
00:40 − ArtSpektrum 00:45 − Československý fil−
mový týždenník 00:55 − Správy RTVS "N" 01:45 −
Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 

Markíza 09:00 − Olsen
Twins: O tom, aký bol
Západ zábavný 10:40 − 2

baby na mizine 11:10 − Zviera 12:50 − Príbeh o ry−
tierovi 15:35 − Pravá blondínka 17:35 − Hurikán
18:20 − Smotánka 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 − POČASIE
20:30 − FARMA − DUEL 22:15 − Úplná šupa! 23:40
− Vnútorný nepriateľ 01:30 − Apocalypto 03:40 −
FARMA − DUEL 

09:50 − Panelák:
Rozhodnutie 11:20 − ČESKO

SLOVENSKO MÁ TALENT 13:25 − Garfield 2
15:15 − Bournovo ultimátum 17:55 − Cena je
správna 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 −
ŠPORT 20:15 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − 12
kôl 22:50 − Vyvolení − Dom snov − FINÁLE 01:10 −
Neha 03:20 − KRIMI 03:40 − Synovia vetra: Medzi
svetlom a temnotou 

SOBOTA 30.11.:

09:50 − Asijina voľba 63/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5
12:00 − Správy RTVS 12:20 −
Dámsky klub 13:55 − Postav

dom, zasaď strom 14:30 − Nebíčko v papuľke:
Keltská kuchyňa 15:15 − Asijina voľba 64/88 16:00
− Správy RTVS 16:20 − Geo report: Záchranári ír−
skej pobrežnej hliadky 17:15 − Podvodníci v akcii
VI 10/10 17:50 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 −
Správy RTVS 19:50 − Góly − body − sekundy 20:10
− Počasie 20:20 − Milujem Slovensko 21:40 −
Legendy popu: Michal David 23:40 − Nikto nie je
dokonalý 00:50 − Medicopter 117: Rádioaktívny
únik 01:40 − Dámsky klub 03:10 − Sila lásky V. 243
04:00 − Drišľakoviny 

10:00 − Mláďatá zo zoo II. 10:25
− Berieme to do vlastných rúk
3.časť 11:00 − Fokus právo "N"
11:45 − Kde ešte podkovy pri−

nášajú šťastie 12:05 − Živá panoráma 12:30 −
ArtSpektrum 12:35 − Krajanská nedeľa − Spolu

13:10 − Dravý nálet panny 13:55 − V zakázanom
kráľovstve 14:25 − Šport Festival Slovakia 15:20 −
Futbal − Európska liga − zostrihy 15:55 − Tvárou v
tvár 16:25 − Eurovirtuál − Radi Vás vidíme, radi
sme spolu 16:45 − Fokus rodina "N" 17:30 − Správy
RTVS z regiónov 17:45 − Počasie 17:50 − Správy −
Hírek 17:55 − Národnostné správy 18:05 −
Extrémne v horách 18:35 − (Ne)celebrity:
Miroslav Saniga 18:45 − Večerníček: Príbehy fig−
liara Kacabajku 18:50 − Macko Uško:
Prekvapenie 18:55 − Bolek a Lolek idú do sveta:
Zlaté mesto Inkov 19:05 − Čím cestovať: Anil z
Indie 19:20 − Hádaj, kto nás pozval? 19:55 −
Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 20:00 − 100
názorov 20:10 − Jambaru, Okinawa − život v pra−
lese 21:00 − Família: Stále spolu 21:30 − Góly − bo−
dy − sekundy 21:35 − Počasie 21:40 − Kinorama
22:05 − Papierový mesiac 23:45 − Bratislavské jaz−
zové dni 2012: Hviezdy BJD 2012 00:45 − Správy
RTVS "N" 

Markíza 09:35 − Chlapi ne−
plačú 10:45 − Kobra 11 XII.
9/10 11:45 − Bez stopy VII.

15/24 12:45 − Dr. House VII. 1/23 13:45 − Krok za
krokom IV. 15/24 14:15 − FARMA 15:30 − Dva a pol
chlapa IX. 24/24 16:00 − NCIS: Námorný vyšetro−
vací úrad X. 1/24 − PREMIÉRA 17:00 − PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 − REFLEX 17:50 −
Chlapi neplačú 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 − POČASIE
20:30 − Búrlivé víno 21:40 − FARMA 23:00 −
AKČNÝ PIATOK: Vnútorný nepriateľ 00:50 −
NCIS: Námorný vyšetrovací úrad X. 1/24 01:45 −
Kobra 11 XII. 9/10 02:30 − Bez stopy VII. 15/24
03:10 − FARMA 04:00 − Kobra 11 XII. 9/10 

09:30 − Panelák: Zbalené
kufre 10:50 − Pod povr−
chom 20 12:00 − NOVINY O

12:00 12:30 − Kosti IV. 8 13:30 − Kosti VI. 7 14:30 −
Vtierka Castle IV. 4 15:40 − Nakupuje vám to
15:55 − Páli vám to? 17:00 − NOVINY O 17:00 17:50
− SÚDNA SIEŇ: Zámienka 19:00 − VEĽKÉ NOVI−
NY TV JOJ 20:00 − ŠPORT 20:15 − NAJLEPŠIE
POČASIE 20:20 − Panelák: Rozhodnutie 21:40 −
Bournovo ultimátum 00:20 − Skutoční muži pla−
čú 02:35 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 

PIATOK 29.11.

09:50 − Asijina voľba 62/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5 12:00 − Správy RTVS
12:20 − Dámsky klub 13:50 − Postav dom, zasaď
strom 14:20 − Tajomstvo mojej kuchyne 15:15 −
Asijina voľba 63/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Geo report: Divé kone na krásnom modrom
Dunaji 17:15 − Podvodníci v akcii VI 9/10 17:50 −
Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy RTVS 19:50 −
Góly − body − sekundy 20:10 − Počasie 20:20 −
Kriminálka Staré Mesto II. 6/6 21:15 − Reportéri
21:45 − Wallander II: Piata žena 3/3 23:15 −
Medicopter 117: Láska alebo smrť 00:05 −
Najväčšie kriminálne prípady Slovenska: Smrť v
plameňoch 00:30 − Najväčšie kriminálne prípady
Slovenska: Prípad Kaplná 00:55 − Dámsky klub
02:20 − Sila lásky V. 242 

09:50 − Súčasné bývanie
10:15 − A3UM: UPROST−
RED SÍDLISKA 10:45 −

Maďarský magazín 11:20 − Fokus spotrebiteľ "N"

12:05 − Živá panoráma 12:35 − ArtSpektrum 12:45
− Pestrá paleta melódií 13:25 − Noc v archíve: Čo
sme vysielali v roku 1989 14:25 − Pred rokmi...
14:55 − Senior klub 15:30 − Televízny klub nepo−
čujúcich 15:55 − Berieme to do vlastných rúk
3.časť 16:25 − Polícia 16:45 − Fokus právo "N" 17:30
− Správy RTVS z regiónov 17:45 − Počasie 17:50 −
Správy − Hírek 18:00 − Mláďatá zo zoo II. 18:25 −
Halali 18:45 − Večerníček: Príbehy figliara
Kacabajku 18:50 − Macko Uško: Dáždik − príbeh
so zajačikmi 19:00 − Bolek a Lolek idú do sveta:
Na ostrovoch Polynézie 19:10 − Hádaj, kto nás po−
zval? 19:45 − Správy RTVS pre nepočujúcich "N"
19:50 − Najriskantnejšie technické operácie:
Lietadlo na pohotovosti 20:45 − Futbal −
Európska liga: Futbal Európska Liga − zápasy
23:00 − Góly − body − sekundy 23:05 − Počasie 23:10
− Medzinárodný terorizmus po roku 1945 00:05 −
Správy RTVS "N" 0

08:30 − Modré z neba 10:30 −
Chlapi neplačú 11:35 −
Kobra 11 XII. 8/10 12:35 −

Bez stopy VII. 14/24 13:35 − Dr. House VI. 21−22/22
15:30 − Dva a pol chlapa IX. 23/24 16:00 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad IX. 24/24 17:00 −
PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 − REFLEX
17:50 − Chlapi neplačú 19:00 − TELEVÍZNE NO−
VINY 20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 −
POČASIE 20:30 − Búrlivé víno 21:40 − FARMA
23:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad IX.
24/24 00:00 − Kobra 11 XII. 8/10 01:00 − Bez stopy
VII. 14/24 01:35 − Dr. House VI. 22/22 

09:30 − Panelák: Zamilovaná
10:50 − Pod povrchom 19
12:00 − NOVINY O 12:00
12:30 − Kosti IV. 7 13:30 −

Kosti VI. 6 14:30 − Vtierka Castle IV. 3 15:40 −
Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00 − NO−
VINY O 17:00 17:50 − SÚDNA SIEŇ: Dostal si viac
19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 − ŠPORT
20:15 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − Panelák:
Zbalené kufre 21:40 − Umenie boja 00:05 −
Vyvolení − Dom snov − PREMIÉRA 01:30 −
Gigolovia III. 02:35 − Kosti VI. 6 

09:35 − Megamozog 10:05 −
Berlin, Berlin: Hľadá sa
Beinlich 18 11:05 − Milujem

Slovensko 12:25 − On air 12:55 − Pošta pre teba
14:00 − Elisa z Rivombrosy 2/13 15:40 − Snehuliak
hľadá snehuliačku 17:15 − Postav dom, zasaď
strom 18:00 − Taxík 18:25 − Nebíčko v papuľke:
Slovenská Ľupča 19:00 − Správy RTVS 19:50 −
Góly − body − sekundy 20:10 − Počasie 20:20 −
Pošta pre teba 21:20 − Pravdivé príbehy s Katkou
Brychtovou: Aféra 21:55 − Farba kože 23:40 −
Snehuliak hľadá snehuliačku 01:10 − Elisa z
Rivombrosy 2/13 02:45 − Farba kože 04:30 −
Drišľakoviny 

13:15 − GYMPEL.TV: Výlet
12/13 14:10 − Slovenská kul−

túrna noc v New Yorku 14:25 − Magazín Ligy
majstrov 15:05 − Kapurka 15:50 − Farmárska re−
vue 16:15 − Test magazín: Dámske silonky 16:30 −
Senior klub−magazín 17:00 − Herecké legendy na
Dvojke − Ladislav Chudík 17:10 − Nedokončená
partia 18:15 − Na ceste II.: Na ceste po atole Addu
18:40 − 6 miliárd názorov 18:45 − Večerníček:
Vianočné rozprávanie 18:50 − Macko Uško:
Poriadok 18:55 − Bolek a Lolek idú do sveta:
Preteky na póle 19:05 − Čím cestovať: Thiaggo z
Brazílie 19:20 − Hádaj, kto nás pozval? 19:55 −
Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 20:00 − 100
názorov 20:10 − Stavba roka 2013 21:40 − Anjeli
strážni: Anjeli strážni Marie Daimondovej 22:10
− Volanie mora 00:10 − Umenie 2013: Literatúra
00:40 − ArtSpektrum 00:45 − Československý fil−
mový týždenník 00:55 − Správy RTVS "N" 01:45 −
Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 

Markíza 09:00 − Olsen
Twins: O tom, aký bol
Západ zábavný 10:40 − 2

baby na mizine 11:10 − Zviera 12:50 − Príbeh o ry−
tierovi 15:35 − Pravá blondínka 17:35 − Hurikán
18:20 − Smotánka 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 − POČASIE
20:30 − FARMA − DUEL 22:15 − Úplná šupa! 23:40

− Vnútorný nepriateľ 01:30 −
Apocalypto 03:40 − FARMA
− DUEL 

JOJ 09:50 − Panelák: Rozhodnutie 11:20 − ČESKO
SLOVENSKO MÁ TALENT 13:25 − Garfield 2
15:15 − Bournovo ultimátum 17:55 − Cena je
správna 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 −
ŠPORT 20:15 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 − 12
kôl 22:50 − Vyvolení − Dom snov − FINÁLE 01:10 −
Neha 03:20 − KRIMI 03:40 − Synovia vetra

NEDEĽA 31.11.

TV PROGRAM
ŠTVRTOK 28.11.
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n Predám 3−izbový byt na Ul.
Novohradskej vo V. Krtíši,
čiastočne zrekonštruovaný.
Cena 20 000 eur.  Inf. m 0907
878 186.                     np − 218
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP, po rekon−
štrukcii. Cena: 28 000 euro.
Inf. m 0908 986 734.  np − 223
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zrekonštruovaný
4−izbový byt s garážou na Ul.
Poľnej vo V. Krtíši. Inf. m
0904 456 203. 

np − 229

n Dám do prenájmu 3
− izbový RD v M.
Kameni, za zvýhodne−
nú cenu. Volať vo ve−
černých hodinách.
Inf. m 047/ 48 70 262. 

np − 304
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2
− izb. byt v centre V.
Krtíša na 1. poschodí s
balkónom po komplet−
nej rekonštrukcii . Inf.
m 0907 808 649. 

np − 310
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebný
pozemok v
Príbelciach. Inf. m
0908 824 575.    np − 315
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dva susedi−
ace 2−izbové byty.
Jeden je kompletne
prerobený so zariade−
ním, druhý je prerobe−
ný čiastočne. Cena do−
hodou. Zn. Len vážny
záujemca. Inf. m 0904
608 906, 0902 375 724.   

np − 331
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový
byt v OV, s lódžiou na
B. Němcovej 25 vo V.
Krtíši. Inf. m 0902 276
483.                 np − 332
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný
dom v Kosihovciach,
dve izby, kuchyňa.
Cena 10.000 eur.
Dohoda istá. Inf. 0903
293 947.           np − 333

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt vo
V. Krtíši na B. Nemcovej,
kompletne prerobený. Inf.m
047/ 433 07 92.             np − 340
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1 − izbový kom−
pletne zrekonštruovaný byt
na Venevskej. Cena doho−
dou. Inf.m 0915 583 532.

np − 320
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt v OV
vo V. Krtíši, komplet prero−
bený. Cena 27.000 eur. Inf.m
0903 506 524.               np − 323
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem novú garáž na
Viničkách − vhodná aj ako
skladové priestory. Len seri−
ózny záujemca.  Inf. m 0903
374 915.                     np − 326a
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Zoberiem do prenájmu 1, 2
alebo 3 izbový byt vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 857 708.  

np − 367
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Súrne predám 3−ibový byt
s balkónom na ul. Lučenskej.
Cena dohodou. Inf. m 0905
709 687.                       np − 265
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na
Novohradskej vo V. Krtíši
(20 m2, elektrika). Zn. zacho−
valá. Cena 3.600 euro, prí−
padne dohodou. Inf. m 0918
561 853.                        np 352
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám podnájom do 2 − a−
lebo 3 izbového bytu vo V.
Krtíši. Zn. Solídny nájomník.
Inf. m 0903 288 843.  np − 356
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Novohradskej č. 18 vo V.
Krtíši. Inf. m 0949 609 825.  

np − 361
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Odstúpim 3−izbový byt v
radovej  zástavbe v S. Ďar−
motách. Inf. m 0907 853 788. 

np − 360
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Kosihách nad Ipľom, 100m2,
ústredné kúrenie, nové ok−
ná, garáž, cena dohodou.
SÚRNE! Volať po 18:00 hod.
Inf. m 047/48 892 83, 0036 308
9393 56, 0036 205 8609 70. 

np − 371
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem obchodné pri−
estory na M. R. Štefánika 1
vo V. Krtíši (poľovníctvo).
Inf.m 0905 526 321.    np − 375
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom 25
km od V. Krtíša. Cena 23 000
eur. Inf. m 0907 816 646, 0915
324 439.                      np − 376
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Záhorciach, čiastočne zre−
konštruovaný, pozemok 1600
m2, všetky inžinierske siete.
Cena 45 000 eur. Inf.m 0915
827 356.                        np − 378
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dva stavebné po−
zemky v Pôtri, aj jednotlivo.
Nachádzajú sa v obývanej
zóne, sú na nich inžinierske
siete. Inf. m 0905 442 662. 

np − 379

n Lacno predám staršiu
spálňu. Inf. m 0918 492 087.  

np − 07

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

n Predám prívesný vozík za
malotraktor. Inf. m 0911 136
817.                              np − 1.2
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vlečku za osobné
auto. Cena 150 eur. Inf. m
047/ 48 703 91.            np − 306
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim pásový traktor
BULGAR. Inf. m 0915 867
594.                          np − 308
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozík za
osobné auto, bez EČ, vhodný
aj za malotraktor. Inf. m
0903 374 915.           np − 326 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám Ford Sierra, STK a
EK platné, cena 250 eur.
Inf.m 0908 960 365.     np − 318
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 5 tonovú vlečku
ŠPZ + STK, cena dohodou.
Inf.m 047/ 48 249 94. np − 334
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š − Fabia 1,4, 44
kW, r.v. 2001, strieborná me−
talíza.Ťažné zariadenie, naj.
167 000 km, v dobrom tech−
nickom stave. Inf. m 0905 540
939.                             np − 335
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š − Felicia − po−
škodená ľavá predná časť.
Cena dohodou. Inf.m 0907
822 227.                        np − 337
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám oceľové disky na
Hondu Civic 6 J x 15 ET 45
KROMAG. Spolu 50 euro. Inf.
m 0910 959 465.           np − 355

n Predám 15 ks vyznamena−
ní, plakiet a zbierku mincí zo
ZSSR. Lacno. Inf. m 0908 478
004.                            np − 305

n Predaj najlacnejšieho pali−
vového dreva. Inf. m 0915
867 594.                      

np − 307
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

l NEHNUTEĽNOSTI

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

od r. 1992

122−13

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + ló−
džia). Cena dohodou. Inf.
m 0905 799 385.        np − 02

Nik nepozná Vašu 
nehnuteľnosť tak ako my!

Garáž na Baníckej ulici, 24 m2 − 5 000,− eur

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

n Výpredaj obkladačiek a
dlaždíc za mizerné ceny do
zlikvidovania skladových zá−
sob. Inf. m0905 660 174. np − 09

l STAVEBNÝ MATERIÁL

l AUTO − MOTO

n TATRANSKÉ PROFILY, 
OSB DOSKY, 

STAVEBNÉ REZIVO.
Aj s dovozom. 

Tesárske práce. Lacno. 
Inf. m 0905 483 357.     

np − 317

nPrenajmeme alebo predáme
skladové priestory o výmere
500 m štvorcových, chránené
kamerovým systémom v loka−
lite Modrý Kameň. Inf. &
0905 389 631                 np − 363b

l PREDAJ DREVA A UHLIA

l HOBBY − VOĽNÝ ČAS
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n Predám palivové drevo
(popílené na klátiky) s dovo−
zom. Minimálny odber 2 pm.
Cena za 1 m3 od 37 eur. Inf.
m 0917 698 979.         np − 102
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo s
dovozom agát, cer, dub,
hrab. Inf. m 0917 698 979.  

np − 1121

n Predám pšenicu a kukuri−
cu. Inf. m 0907 840 554. 

np − 313
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vymením (alebo kúpim)
pšenicu alebo kvalitné víno
za akékoľvek závažie na
Zetor 7245. Inf. m 0907 435
170.                              np 346
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kŕmniky. Cena do−
hodou. Inf. m 047 48 923 13. 

np − 348
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sadenice smreč−
kov. Inf. m 0918 574 089.  

np − 366
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim jablká na uskladne−
nie. Inf. m 0908 261 391. 

np − 359

n Predám odstavčatá aj vy−
kŕmené ošípané. Inf.m 047/
48 96 465.                   np − 295
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka nemec−
kého ovčiaka, čistokrvné,
pálené. Inf. m 0903 869 827. 

np − 311
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám osemtýždňové od−
stavčatá. Inf. m 047/ 48 22
625.                            np − 312
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 6−týždňové šteni−
atka shi−tzu, trikolór. Inf. m
047/ 48 96 347.             np − 314
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské pras−
ce od 20 eur za kus + ovce −
lacno. Inf. m 0905 483 357. 

np − 316
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka nemec−
kého ovčiaka, pálené. Inf.m
0903 869 827.             np − 322

n Predám ošípanú 170 kg.
Cena 1,8 eur za kg. Inf. m
0907 551 367.             np − 325
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf.m
0949 834 296.               np − 328
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prasiatka − odstav−
čatá. Inf. m 0910 254 546.  

np − 368
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú. Inf. m
0908 218 877.            np −  345
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf.m
0949 112 084.                np − 373
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané. Cena do−
hodou. Inf.m 0911 500 623. 

np − 374

l Hľadám si prácu ako mu−
rár, ovládam všetky maliar−
ske a murárske práce. Inf. m
0905 191 860.              np− 273
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadáme vodiča na ná−
kladné "VARGA" auto s vo−
dičským preukazom C, D a T
je vítané. Inf. m 0908 934 371. 

np − 300
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam murárske a
maliarske práce, prerábky
bytových jadier, zatepľova−
nie rodinných domov. Inf. m
0908 627 952.             np − 298
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám doučovateľku
nemčiny. Inf. m 0917 296 772.  

np − 319

l Invalidný dôchodca (52 r.)
hľadá prácu − rôzne pomocné
práce, stráženie, roznášanie
letákov a iné. Inf. m 0907 513
922.                            np − 344

l Hľadám prácu ako opatro−
vateľka starších ľudí alebo
detí v okolí V. Krtíša. Inf. m
0949 397 593.              np − 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatro−
vateľka alebo pomocná sila,
resp. opatrím malé deti. Inf.
m 0944 344 044.         np − 350

l Prijmem kuchára/ku na
TPP na 8 hodinové zmeny.
Nástup ihneď. Inf. m 0918
613 809.                      np − 357
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmem pokladníčku a
pomocnú pracovnú silu na
trojzmennú prevádzku. Inf.
m 0918 613 809.         np − 358

n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na vý−
robu tašiek. Inf. m 0910 989
481.                            np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915
104 289.                       np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n BEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ

STUDNE.
Inf. m 0905 463 213. np − 14

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na pamiatku svojim po−
tomkom obnovujem staro−
dávny storočný kroj. Nájde
sa niekto, kto mi daruje urči−
te súčasti kroja (oplecko,
lajblík, sukňa a pod.), keďže
na mojom sú už niektoré čas−
ti poškodené. Prosím tiež, ak
máte doma zbytočné sklene−
né koráliky a flitre na kroje,
ponúknite mi. Inf. m 0911
264 102.                       np − 15
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam zváračské a
zámočnícke práce všetkého
druhu. Mám dlhoročnú prax.
Inf. m 0907 128 272.     np − 16
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám človeka, ktorý mi
pomôže vymôcť dlžnú sumu.
Odmena dohodou. Inf. m
0910 664 145.             np − 309
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám cinkulár a šrotov−
ník. Inf.m 047/ 48 97 349. 

np − 341
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám železné poľné brá−
ny (8 ks), Turianske kroje,
drevený konský koč a 200 l
mrazničku. Inf. m 047/ 48 97
349.                            np − 342
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Výhodné úvery, pôžičky,
leasing. Inf.m 0902 846 552. 

np − 330
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

l BURZA PRÁCE

l Servis vykurovacej 
techniky. Plynové kotly, 
elektrické kotly a drevo

splyňujúce ATMOS, servis−
né prehliadky, opravy. 

Inf. m 0905 667 114  
sekovk@zoznam.sk  np − 80

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,
živnostníkom, podnikateľom, firmám 

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355 383,

www.peniazeprevas.sk 

17
−1

2

l RÔZNE

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, 

SZČO ALEBO FIRMA
− PENIAZE MÁTE 

K DISPOZÍCII RÝCHO
A NA ČOKOĽVEK

Nájdete nás 
na Ul. nemocničnej  18, 

Veľký Krtíš
Inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný
finančný agent pre spoločnosť 

PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
www.proficredit.sk

POŽIČIAME
VÁM

l CHOVATEĽSTVO

n Prijmem čašníčku
do novootvorenej 

kaviarne 
v priestoroch 
OD KOCKA. 

Prax vítaná. Inf. m
0905 825 103, e−mail:
info@gpicentrum.sk. 

np − 338

n Predám 8 − týždňové šte−
niatka nemeckého ovčia−
ka, očkované, odčervené,
tmavošedé. Psík za 75 eur,
sučka 35 eur. Inf. 0907 88
66 40.                   np − 364

nPrijmeme v rámci programu
„NP XXI/A Podpora vytvárania
pracovných miest −  do 29 r.“  za−
mestnanca na pomocné práce.
Požiadavky: výučný list, bezú−
honnosť, zmysel pre zodpoved−
nosť, chuť pracovať. Žiadosti so
stručným životopisom a tel.
kontaktom zasielajte na: 
aphadice@aphadice.sk.  np − 363 a

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

n Predaj palivového dreva
aj s dovozom. Inf.m 0918 565
355.                           np − 321

l NOČNÝ KLUB V CZ vo
VESELÍ NAD MORAVOU
prijme sympatické dievčatá.
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná
doba i dohodou. Zdarma za−
bezpečené ubytovanie hote−
lového typu. Serióznosť a
diskrétnosť samozrejmos−
ťou. Prídite sa presvedčiť a
nebudete ľutovať. Tel. m
0905 244 226.            np − 612 b

l NIKA − UPRATOVACIA
FIRMA − upratovanie 

bytových aj nebytových
priestorov a kancelárií

za výhodné ceny. 
Inf. m 0918 119 230.  

np − 362



Zvýšená aktivita nepriaznivých
síl sa viaže hlavne na "stridžie
dni", ktoré začínajú dnes, teda na
Katarínu (25.11.) a končia sa v
deň zimného slnovratu, na
Tomáša (21.12.).  Stridžie dni sú v
podstate akousi predprípravou k
zimnému slnovratu. 
Predchádzajú najvýznamnejšie−

mu sviatku našich predkov, pre−
tože sa očakával zrod nového sln−
ka. Počiatkom stredoveku, už v
prvej polovici decembra, prebie−
hali predslnovratové obyčaje s
maskovanými sprievodmi a tiež s
výmenou darov. Cirkvou zavede−
ný advent bol namierený proti
predslnovratným oslavám a cir−
kev dôsledne zakazovala a čias−
točne aj vstrebávala prastaré zvy−
ky. Toto obdobie malo jednoznač−
ne domáci charakter, bolo vtes−
nané v domcoch v intímnom ro−
dinnom kruhu. Naopak, obchôdz−
ky a sprievody boli bujaré a hluč−
né (na odohnanie zlých síl a škod−
livých démonov). Do obdobia po−
pretkávaného zlými čarami a má−
giou patrí aj Ondrej (30. novem−
bra), Barbora (4. decembra),
Mikuláš (6. decembra) a Lucia
(13. decembra).

Počas tohto obdobia sa ľudia
najviac báli bosoriek a stríg a ma−
li množstvo spôsobov ako sa pred
nimi chrániť. Najčastejšie použí−
vali ľahko a všade dostupný struk
cesnaku, ktorým sa križovali nie
len čelá, ale aj prahy a domové
dvere, ale aj vráta stajní a mašta−
lí (keďže strigy najčastejšie škodi−
li dobytku). Cesnak sa jedol s
chlebom a dával sa aj zvieratám,
rožnému statku sa ním potierali
vemená. Predo dvere sa kládla ci−
buľa (cez deväť koží striga nepre−
jde), rozsypávala sa slama, šošovi−
ca, mak (kým to striga nepozbiera
a neporáta nemôže vojsť).
Zaháňanie bosoriek (pôvodne
škodlivých síl, démonov) mali na
starosti pastieri, ktorý s trúbami

(fujary trombity) obchádzali de−
dinu a končili na krížnych
cestách a robili čo najväčší hluk
korbáčmi, zvoncami, pískaním na
prstoch aj píšťalách, trúbením na
rohoch i trúbach.  Počas celého o−
pisovaného obdobia je nevítané
aby do domu vošla ako prvá ná−
všteva žena. Preto sa ráno navzá−
jom navštevovali gazdovia a po
domoch chodili tzv. polazníci,
chlapci, ktorí vinšovali s oceľou (v
staršej dobe s kameňom), čo zo−
sobňovalo tvrdosť, nezlomnosť
(tvrdý ako kameň), silu, pevnosť,
zdravie (zdravie zo železa).
Nesmel sa požičiavať oheň (aby v
dome nevyhaslo šťastie) a vo vy−
brané dni sa nesmelo priasť ani
šiť. Na Katarínu sa konali posled−
né tanečné zábavy pred nastávaj−
úcim adventom, na ktorých sa
často tancovalo až do rána. V ži−
vote roľníkov to bol aj deň, kedy
sa definitívne zakončilo pasenie
dobytka a započalo sa so striha−
ním oviec. Svoju mzdu dostali pa−
holkovia, honelníci, pastieri a ak
sa rozhodli, mohli aj zmeniť služ−
bu.

Na Ondreja sa dievky a zriedka−
vo aj mládenci venovali ľúbostnej
mágii a vešteniu. Takmer v kaž−
dom regióne mali malé "čarodej−
nice"  svoj spôsob ako zistiť, kto
bude jej milý. Varili halušky s vlo−
ženými lístkami na ktorých boli
mužské mená, liali vosk, neskor−
šie olovo tak, že dievčatá kľačali
držiac misku s vodou nad hlavou
a druhé nad ňou cez kľúčovú di−
erku lialo do misky roztopený
vosk (olovo). Potom podľa tvaru
hmoty, alebo jej tieňa určovali
kto si ich vezme. Tiež sa triaslo
plotmi:  Plote, plote trasiem ťa, 

Svätí Ondrej prosím ťa, 
aby si mi dal zňaťi, 

s kým ja buďem
pri sobáši stáťi.

O kom sa im tej noci snívalo ten
sa mal stať ich mužom.

Ďalším stridžím dňom bola
Barbora, vtedy chodili diev−
čatá "Barborky", v bielom o−
deve a pomúčenou tvárou, s

husími perami "vymetať" nečisté
sily z domácností, podobne
ako na Luciu. Chlapci chodili
po domoch "oceľovať", s kús−
kami ocele vinšovali zdravie
a silu. 
Dievky, ktoré nestihli čaro−
vať na Ondreja, mali mož−
nosť ešte na Mikuláša:
"Mikulášku, môj milý, daj

mi muža v tej chvíli.
Aký bude, taký bude, len

nech navždy môj bude."
V súčasnej dobe je Mikuláš zo

stridžích dní asi najznámejší, na−
jmä kvôli darčekom. Tradícia ob−
darúvania svätým Mikulášom je
založená na živote a osude
Mikuláša biskupa z Myry.
Narodil sa v meste Patara asi v
roku 270 nášho letopočtu. Podľa
legendy Mikuláš študoval v
Alexandrii a pri ceste z
Alexandrie do Myry zachránil
muža, ktorý padol cez palubu.
Keď potom loď dorazila do Myry,
v meste vyberali nového biskupa.
Človek, ktorého Mikuláš zachrá−
nil, navrhol, aby bol za biskupa
vybraný obetavý Nikolaos, ktorý
nosí aj meno víťaza ( niki=víťaz−
stvo, laos=ľud). Ako biskup pomá−
hal Mikuláš kresťanom, ktorí boli
prenasledovaní počas vlády
Diokleciána. Na svoje náklady dal
postaviť aj nemocnicu. Mikuláš sa
stal pre svoje činy obľúbeným bis−
kupom, no ani on neunikol pre−
nasledovaniu, bol zatknutý a na
trest čakal vo väzení. Avšak v ro−
ku 313 vydal cisár Konštantín
Veľký Milánsky edikt, ktorý po−
voľoval beztrestné vyznávanie
kresťanstva a tak bol Mikuláš
oslobodený. Po oslobodení sa z
neho stal arcibiskup. Jeho najz−
námejším činom je určite zachrá−
nenie troch dcér. Jedna rodina,
prišla o všetky peniaze a ich tri
dcéry si mali na živobytie a veno
zarábať ako prostitútky. Keď sa to
dozvedel Mikuláš, rozhodol sa im
pomôcť. V noci dal do mešca pe−
niaze a položil ich na okno domu,
v ktorom rodina bývala. To isté u−
robil aj ďalšiu noc a na tretiu noc
si zvedavý majiteľ domu na ne−
známeho dobrodinca počkal. Keď
dával mešec na okno, poďakoval
sa mu, ale  Mikuláš mu povedal,
aby toto tajomstvo neprezradil.
Každej z dcér dal takto na veno.
Sv. Mikuláš zomrel pokojnou
smrťou 6. decembra roku 330 (po−
dľa iných 345 alebo 352). Preto si
v tento deň deti dávajú do okien

vyleštené čižmy a očakávajú
Mikuláša s darčekmi. Zvyk cho−
denia Mikuláša s anjelom a čer−
tom sa začal uplatňovať až v 19.
storočí. 

Pred zavedením Gregoriánskeho
kalendára v roku 1582 bol 13. decem−
ber, Lucia, najkratším dňom v ro−
ku. Mnohé ľudové tradície a zvy−
ky sa preto spájajú s týmto prí−
rodným javom. Kedysi bol deň
svätej Lucie jedným z najkrajších
predvianočných sviatkov. Možno
k tomu prispel fakt, že je jednou z
nemnohých historicky dolože−
ných mučeníčok, ktorá zomrela
pre svoju vieru. Bolo  to 13. de−
cembra roku 304. Podľa dochova−
ných legiend Lucia, pochádzajú−
ca zo Syrakúz, svojmu nechcené−
mu pohanskému nápadníkovi
poslala svoje vylúpnuté oči, za čo
jej panna Mária poslala ešte kraj−
šie. Po zázračnom uzdravení mat−
ky rozdala potom svoj majetok
chudobným, za čo ju jej pohanský
snúbenec udal ako kresťanku.
Keď sa odmietla klaňať modlám,
priviazali ju do záprahu s volmi,
aby ju odtiahli do nevestinca.
Zvieratá sa však ani nepohli.
Luciu pálili, liali jej do uší rozta−
vené olovo, odrezali jej ňadrá, po−
lievali horúcim olejom a nakoni−
ec ju usmrtili dýkou. Jej symbol−
mi sú horiaca olejová lampa a oči.
Oči, ktoré poslala zradnému ná−
padníkovi a lampa predstavovali
v symbolickej rovine jej meno,
ktoré znamená plná svetla. Lucia
je často vyzývaná na pomoc prá−
ve pri problémoch s očami.
Sviatok sv. Lucie bol zároveň aj
sviatkom svetiel symbolizujúci
koniec dlhých nocí, ktorý mal na−
vyše ožiariť cestu pred narode−
ním Ježiška. Aj keď sa táto pekná
historka oficiálne šírila cirkvou, v
ľude sa napriek tomu verilo, že to
bola najväčšia z bosoriek a tento
deň je najvýznamnejším stridžím
dňom. V minulosti bol zasvätený
jednej zo starších bohýň − Mokoši.
Naši dávni predkovia si ju ctili
ako ochrankyňu žien. Bdela nad
ich prácou, starala sa o spracova−
nie ovčej vlny, ľanu a konope.
Obracali sa na ňu pri veštení, ale
sa jej i báli, pretože trestala poru−
šenie zvykov, najmä porušovanie
pre ten deň zakázaných prác.
Pôvod jej mena sa odvodzuje od
základu makstyti − pliesť, meksti−
ti − viazať. V ten deň sa po dedi−
nách potuluje najviac stríg a bo−
soriek, o polnoci mútia pod mos−
tami mlieko a pastieri ich odhá−
ňajú  trúbením a práskaním bi−
čov z chotára aj krížnych ciest. 
Ráno nesmela vkročiť ako prvá
do domu cudzia žena, aby sa to−
mu zabránilo, chlapci chodili ešte
pred svitaním oceľovať:
"Doniesol som vám oceli, aby sa
vám hrnce, misky nebili, reťaze

netrhali, sekery nelámali.
Koľko máte v plote kolov, aby ste
mali v maštali volov, koľko máte
lyžičiek, aby ste mali jalovičiek,
koľko máte tanierov, aby vaša 
dievka mala toľko frajerov."

(Pokračovanie na str. 23)
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Aj strigy majú svoje dni ...
Dlhé zimné večery zvyšujú našu chuť zabaliť sa do deky a pri voňavom čaji čítať svojim ratolestiam stra−

šidelné rozprávky. I keď v súčasnej dobe im skôr zapneme televíziu alebo počítač. Predslnovratové dni
však ani zďaleka nie sú také pokojné a idylické, aké ich chceme vytvoriť v kruhu svojich rodín.  Keď sa za
oknami predlžuje noc na úkor denného svetla, nadvládu nad dobrom preberajú nepriaznivé sily, pred kto−
rými je treba chrániť rodinu i celé hospodárstvo. Nočná obloha je plná lietajúcich stríg, ktoré môžu svoji−
mi čarami uškodiť nielen ľuďom, ale i zvieratám. Na ochranu pred zlom preto obyvatelia (hlavne dedín)
vykonávajú, alebo skôr kedysi vykonávali,  rôzne magické úkony.  

Zábavy končili 
na Katarínu

Láska čarovala 
na Ondreja 

Mikuláš dary rozdáva...

Lucia z noci si upíja, 
ale dňu nepridá



n Predám farebný televí−
zor OVP − stereo, uhlopri−
ečka 70 cm, cena 35 euro a−
lebo dohoda. Inf.m 0908
534 238.                    np − 383 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám krmníka − vyše
200 kg. Inf.m 0918 922 600. 

np − 384
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Opel Astra 1,7
diesel, červenej farby, r.v.
2000, 160 000 km, menené
rozvody, nový štartér, al−
ternátor, výfuk, malá spo−
treba. Cena 2 250 euro,
resp. dohoda.  Inf.m 0904
495 376.                  np − 385
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka malte−
zákov, 6 týždňové. Cena
110 euro. Inf.m 0948 815
506.                          np − 387 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1 −izbový byt
vo V. Krtíši. Cena 250 euro.
Inf.m 0902 934 192. np − 388 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obývaciu stenu,
váľandy s úložným priesto−
rom, použitú kuchynskú
linku, malú skriňu, 2 kon−
ferenčné stolíky.  Inf.m
0907 513 973.            np − 389

n Predám záhradku s dre−
venou chatkou, predsieňou
a náraďovňou. Inf.m 0907
513 973.                     np − 390 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám výkonne potra−
vinárske čerpadlo, plasto−
vú 600 l potravinársku ná−
drž na stojane. Inf.m 0915
800 139.                    np − 391 

n VÝHODNÉ ÚVERY PRE
VŠETKÝCH. Inf.m 0908 730
333.                        np − 393 

l Ponúkam služby ako po−
mocníčka v domácnosti,
najlepšie priamo vo V.
Krtíši. Inf.m 0907 654 777.   

np − 395 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám dve ročné jalovi−
ce + kompletný stroj na do−
jenie − cena dohodou. Inf.m
047 48 915 13 − volať po
20.00 hod.                np − 396 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám záhradku s dre−
venou chatkou, predsieňou
a náraďovňou. Inf.m 0907
513 973.                   np − 390 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Úvery bez preverenia
príjmu, nízka splátka na e−
xistujúcich úveroch, úrok
od 3,99%. Inf.: m 0905 135
649.                         np − 238
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l TEPOVANIE. Inf.: m 0949
792 112.                     np − 398
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám zachovalú mik−
rovlnku Ingnis − cena doho−
dou. Inf. m 0949 792 112.  

np − 399
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Na dvere domov, stajní a hospodár−

skych budov ľudia kreslili svätenou vo−
dou kríže, jedli cesnak a dávali ho do−
konca spolu s chlebom aj zvieratám. 

Na pochôdzku chodili Lucie zaodeté
v bielom, so šatkou stiahnutou na pom−
účenú tvár s husím krídlom a vymetali
prach a pavučiny z rohov zväčša v kú−
delných izbách (domy kde sa priadlo).
Nič nehovorili, aby ich nebolo poznať.
Bolo to tajomné a čiastočne strašidelné.
Z času na čas hádzali ľudom cez okna
mačky a nechávali v oblokoch tekvice
vyrezané do tvaru lebky, so sviečkou vo
vnútri.  Kult Mokoši bol veľmi silný a u−
držal sa ešte dávno po tom čo ostatní bo−
hovia upadli do zabudnutia. Potvrdzujú
to aj niektoré miestne názvy, v ktorých
sa zachovalo jej meno a ešte v 16. storo−
čí v spovednej predlohe pre ženy sa u−
vádza otázka či nechodí ku Mokoši. 

Ak ale chcete tieto strigy poznať a vi−
dieť ich tváre, treba muža, ktorý začal
na Luciu s výrobou dreveného stolčeka
bez použitia klincov, kladiva a na pol−
nočnej svätej omši na ňom sedel, uvidel
pri oltári všetky dedinské strigy. Mali
pri sebe aj predmety, pomocou ktorých
robili ľuďom zle. Jedna mala šechtárik
na dojenie, do ktorého odoberala krave
mlieko, iná mala maselnicu, ďalšia zas
lopatu na chlieb. Po svätej omši mal
muž utekať rýchlo domov, aby ho mi−
estne bosorky nedolapili. Pri úteku za
seba hádzal mak, pomiešané obilie ale−
bo ihly, ktoré strigy nemohli prekročiť a
zbieranie im zabralo toľko času, že do−
tyčný stihol utiecť. Čičmanci sa pred bo−
sorkami chránili tak, že hodili za seba
plachtu. Strigy sa začali o ňu hašteriť a
trhať, pričom na utekajúceho v tej chví−
li zabudli. Podľa inej rady, kto sa pozrie
každý večer od Lucie do zrkadla, na
Štedrý večer v ňom uvidí strigu.
Ani v tento deň dievčatá nezabúdali na

ľúbostnú mágiu. Na desať lístočkov na−
písali mená chlapcov, na jedenásty sta−
rá dievka a na dvanásty smrť. Lístočky
si uložili pod vankúš a každý deň jeden
bez pozrenia spálili. Posledný ktorý zo−
stal, obsahoval veštbu.

Vyvrcholením tohto obdobia bol deň
zimného slnovratu, Tomáš. V to ráno
chodili vinšovať polazníci a prvého kto
vošiel v tento deň do domu pohostili, a
podľa toho ako sa im vodilo v nasleduj−
úci rok, považovali ho za dobrého alebo
zlého polazníka. Susedia si preto posie−
lali najradšej malé zdravé deti, aby aj
rodina, do ktorej prišli, bola celý rok
zdravá. Aj preto na Tomáša musela byť
čistá vybielená izba, aby choroby nema−
li prístup do domu. 
Po stridžích dňoch už takmer všetci o−

čakávali slávnostný deň narodenia
Ježiša Krista, Štedrý deň. V dobe pred
Kristom sa konali oslavy zimného slno−
vratu, kedy sa ľudia tešili, že zima už po−
maly vrcholí a so stále dlhšími dňami
príde nový život do hôr, lúk a polí.
Vianočné zvyky, tradície a povesti majú
svoje zvláštne čaro a zachovalo sa ich
asi najviac medzi našimi bohatými ľu−
dovými tradíciami. Niektoré z nich vám
aj my priblížime v našich novinách. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Od Lucie do Vilie...

Stridžie dni končia na
Tomáša, strigy ostávajú

n Kúpim regále. Inf.m
0907 808 707.          np − 336
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Pálenica v Stredných
Plachtinciach je v prevádz−
ke. Objednávky Inf. m 0917
342 411.                   np − 354

l Kúpim CD − DVD
Nemčina pre samoukov.
Volať od 8.00 − 13.00 hod.
Inf. m 0908 517 251.

np − 380 

n Len vážna zoznamka:
Dve priateľky sa rady zoz−
námia s dvoma mužmi.
Nereagujeme na SMS. Zn.
Od 60 − 70 rokov. Inf.m 0910
638 572.                  np − 377

l Stratili sa kľúče na
Venevskej vo V. Krtíši.
Prosím poctivého nálezcu,
aby mi ich vrátil. Inf. m
0910 131 719.          

np − 365
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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 DORAST: 

Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., 
So. − Ne. 8.00 − 22.00 h.

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ
V MESTE V. KRTÍŠ

pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,
sobota, nedeľa, sviatok: 9.00 −

12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
25.  11. BELLADONNA (SNP), 
26. 11. ČIERNY OROL  

(Nemocničná), 
27. 11. PANACEA (SNP), 
28. 11. BIELY LEV (Banícka),
29. 11. Dr. MAX    (v nemocnici)
30.11 − 1.12. BIELY LEV (Banícka), 

n Ku každému úveru
darček podľa vášho vý−
beru. Aj bez dokladova−
nia príjmu. Inf. m 0917
816 223.                 np − 355

l RÔZNE l ZOZNÁMENIE

l STRATY A NÁLEZY

l PO UZÁVIERKE

PREDÁM 
2 − IZBOVÝ BYT 

VO VEĽKOM
KRTÍŠI NA ULICI 

VENEVSKEJ. 
KONTAKT: 

0908 931 027 np −382

n Predaj palivového
dreva − štiepané
(7 eur/ 100 kg),

klátiky (6, 50 eur). 
Inf. m 0917 521 100. 

np − 392

l Predaj palivového 
dreva aj s dovozom. 
Inf.& 0905 463 926. 

np − 394 

Mesto Veľký Krtíš tak ako po minulé roky, sa aj tento rok pri−
pravilo na zimu. Poslanci Mestského zastupiteľstva vzali na ve−
domie Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií,
parkovísk, verejných plôch a chodníkov na obdobie zimy 2013
− 2014. Jeho cieľom je zabezpečiť kvalitnú prípravu i výkon zim−
nej údržby v meste Veľký Krtíš. Zimná údržba je súhrnom ri−
adiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazd−
nosť a schodnosť komunikácií a odstraňujú sa nedostatky v
zjazdnosti spôsobené poveternostnými a klimatickými pod−
mienkami. V rámci operačného plánu sú komunikácie rozde−
lené podľa poradia dôležitosti: v I. poradí dôležitosti sú prí−
stupové komunikácie k areálu nemocnice, polície, potravi−
nárske predajne, autobusové nástupištia a križovatky, ako aj
komunikácie s väčším sklonom. II. poradie dôležitosti tvoria
prístupové komunikácie ku školám, k pošte, hlavné trasy k
sídliskám. Poradie dôležitosti III. zahŕňa prístupové komuni−
kácie k obytným blokom, rodinným domom, parkoviská a od−
stavné plochy. Spoločnosť vykonávajúca zimnú údržbu má k
dispozícii 10 mechanizmov, na sklade 90 ton soli a 300 ton in−
ertného posypového materiálu. V prvom polroku 2013 mesto
za zimnú údržbu zaplatilo 121.210 eur.      − ERIKA GREGA − 

Mesto Veľký Krtíš je pripravené na zimu


