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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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11,90 �
u� od 6,90 �
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Ďakujem všetkým, ktorí prišli do
Hontianskych Nemiec aj do
Veľkého Krtíša a nastavili svoje zr−
kadlá. Ďakujem za krásnu atmo−
sféru, za to ozajstno. Preto chodím
po čítačkách. Pre skutočno, ktoré
existuje. Nedopujme sa umelinou,
drahí. Aj keď s chybami, ale buď−
me prirodzení, ako od našej
Matičky Zemi sme. Ďakujem:
Grétke za zorganizovanie krásne−
ho festivalu Atmosféra, a keby som
mal čas a neleteli sme do Krtíša,
zatancujem si aj zumbu:−). Ďaku−
jem: Andrejke a Ivanovi za to ako
sa o nás starali, od pyžama až po
praženičku. Ďakujem im dvom pre−
nádherným dcérkam Raiske a Tete
(Tete ďakujem za krásnu kresbu,
už ju mám vystavenú v práci), ďa−
kujem, že sme mohli s Hiraxíkom
zahrať ráno našu divadelnú scénku
"Pokrvní bratia" v ich krásnej det−
skej izbietke:−). 
Ďakujem Hiraxovi, za to, že pros−

te existuje a že sme sa stretli.
Verte mi, mne to trochu trvalo, kým
som to pochopil. Sme len zrkadlá,
ktoré sa nastavujú podľa slnka.
Opatrujte sa a dávajte na seba po−
zor. − Jano

PS: Keď som dával v sobotu roz−
hovor do rádia Lumen, dostal som
otázku, či sú v mojej poézii nutné
pejoratíva. Ja barbar, som sa nad
tým ani nezamyslel a povedal som,
že nie sú nutné, sú len súčas−
ťou...(súčasťou môjho sveta, ktorý
ukrývam do veršov:−)“

Všetky chvíle majú svoj
 moment, ktorého zmysel 

pochopíme až neskôr

Míňam ponáhľajúce sa ulice,
ľudí so zbytočnými maskami

a taxíky plné tajných milencov, 
ktorí túžia zastaviť čas. 

Niekedy je dobré,
v sekunde pocítiť totálnu 

márnosť a prísť o všetky sny.
Chce to guráž, uznať si porážku. 
Dnes, tisícky hodín vzdialený
od bezstarostného detstva, 
píšem tieto riadky celkom

pokojne a spomínam 
na staré básne. 

Áno, prehral som v nich veľa,
ale neľutujem sa. 

Boli to časy v ktorých som
s neznámymi opilcami,

citoval v krčmách básnikov 
jednej generácie a utekal 

pred ženami, 
ktoré si mysleli že svoje básne

skutočne prežívam. 
Chce to zvoľniť. Veď aj stromy

zhadzujú listy
priamo pod seba a neľutujú ich, 

keď s nimi vietor v diaľke
tancuje posledný rokenrol. 
Táto moja báseň skončila 

predčasne. 
Nestihla sa ňou totiž stať. 
Pýšim sa tak ako bezradný 
básnik, iba týmto nahým 

momentom. 
Chvíľou, keď naozaj nemám 
vo svojej ponuke nič iné. 

A skutočne ...

Neverím, že nevypovedané 
slová majú menšiu silu ako

 tie vykričané
prestal som písať
a začal načúvať

tichu nevypovedaných slov
slabosti ľudí čistote očí 
topiacich sa v prachu

a tvojim prázdnym dlaniam,
pre ktoré by som 

bol schopný odžiť si všetko
__

aj túto nedopísanú báseň

666 ANJELOV − nový Hiraxov ro−
mán,  ŠLABIKÁR ŠŤASTIA − prvá
Baričákova motivačná kniha,
BYTIE A STONY − štvrtá Hiraxova
básnická zbierka
Tvárou k sebe, no duše oziaba

Už som z tej diali nadobro 
ospalý, v parku si na dno líham,

kde sme spolu snívali.
Aké to bolo ľahké

s tebou umlčať Boha,
také je teraz ťažké
nájsť sám seba.

Tvárou k sebe, no duše oziaba
miesto cigarety, ja šúľam 

si teba. Stáda veršov, lejú sa
z očí, keď moje telo nájdu,

do pekla vykročím.
V zbierke hriechov bola si prvá,

kým vyvraždím ťa, chvíľu
to potrvá.

Ty si nikdy nepristála na mojej
planéte, prvé kruté šluky rána,

zrada je na svete.
Čas je tak hlúpy,slza štípe na líci,

boháč si lásku kúpi,
bedač večne bez mincí.

V noci som sníval
ako nežním tvoju tvár,

hladím tvoje dlane,
s prvom hviezdou spálim snár.

Posedenie v Mafíku s Hiraxom a
jeho hosťom, dobrým priateľom hu−
dobníkom Jankom Martonom v so−
botu večer 19. 1. 2013 malo atmo−
sféru tak trochu unplugged kon−
certu spojeného s číta−
ním básní, ktoré ne−
nájdete v povin−
nom čítaní.
Mnohí z nás prí−
tomných sa po−
známe, určite všet−
ci radi čítame zaujíma−
vé myšlienky o veciach me−

dzi nebom a zemou a cítime, že
nám nestačí len materiálno, je po−
trebné rozvíjať aj duchovno. 
Po chvíľke čakania priniesli dobrú

náladu a niekoľko kníh prózy a po−
ézie, ktorá poteší nejednu dušičku.
Napriek tomu, že zloženie poslu−
cháčov bolo naozaj rôznorodé (ve−
kové kategórie 11 až 80− ročných
čitateľov, muži, ženy aj deti ), vy−
tvorila sa z nás postupne celkom
dobrá skupinka, ktorá bola na jed−
nej vlnovej dĺžke a čím viac básní
sme si vypočuli, tým viac sme sa
bavili. Jednoducho opadli počiatoč−
né rozpaky a uvoľnili sme sa v prí−
jemnej atmosfére. Aj pochmúrne,
studené januárové večery môžu
byť zaujímavé, keď sa stretneme s
ľuďmi, ktorí sa tak trochu vymykajú
bežnému priemeru svojimi názormi
na svet, postojom k životu, že sta−
čí byť len sám sebou a rozsievať o−
kolo seba pozitívne vibrácie a veriť. 

Bola som rada, že som sa stala
súčasťou tohto stretnutia, Baričák
dokáže "prelomiť ľady", na nič sa
nehrá, je sám sebou a tak je to
dobre. Podsunie myšlienky a názo−
ry, ktoré síce všetci chápeme, ale v
bežnom hektickom živote si ich ne−
uvedomujeme. Nestíhame, fungu−
jeme ako roboti, ktorí si presne pl−
nia svoje úlohy a nemáme čas.
Čas na to, aby sme si všimli ľudí o−
kolo seba, prírodu, ktorej sme sú−

časťou. Nevnímame, že
čas nám preteká

pomedzi prs−
ty a čo
z m e š k á −
me a ne−
za ž i j eme

dnes, to sa
zajtra už nepo−

darí dobehnúť. 

Výjazd na "Maďare" ☺
Ján MARTON: „V Banskej Bystrici hovorím v sobotu na eskalátoroch
Hiraxovi: "Brat môj, mal si pravdu s tým zrkadlením". Minule sme sa
naťahovali za láskou, že ako to s ňou vlastne je a koľko jej je po−
trebné pre toho druhého. Konečne mi to došlo. Len to, koľko jej dá−
me, toľko sa nám presne vráti nazad. Je to prenádherný kolobeh. 

Táto v poradí už druhá "čítačka" s Hiraxom sa odlišovala hudob−
nými vstupmi, nič nebolo podľa scenára, ale improvizácia bola o to
lepšia.V decembri minulého roku sme si vypočuli návod na to, ako
žiť šťastne a spokojne − Šlabikár šťastia. Táto kniha nie je klasic−
kým románom, autor sa v nej snaží pomôcť nám v tom, aby sme sa
zastavili a zamysleli, čo v živote skutočne chceme. Kto mestečku
na juhu Slovenska máme ľudí, ktorí dokážu zorganizovať takéto mi−
lé stretnutia − vďaka patrí Andrejke Gyorgyovej a Mgr. Zuzke
Bartošovej. Už sa všetci tešíme nabudúce .... 

− HANA VRŠKOVÁ −

Nechce
meniť svet, páči sa mu taký

aký je. Pretože, keď si ho nedáme, 
nikto nám ho nepokazí. A nákazlivo nám

odkazuje.. Buďte všetci šťastní.    
Hirax

l Pavel Hirax Baričák − cesto−
vateľ, hudobník, spisovateľ,
podnikateľ a v neposlednom

rade zaujímavý človek 

l Ján Marton − hudobník,
básnik, kreativ manager 

a milovník piva.
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Kultový muzikál o najznámej−
šom slovenskom hrdinovi, zná−
my z dlhoročného účinkovania
na doskách SND, prišiel do
Jánošíkovho rodného kraja. Ži−
linská inscenácia ponúka bigbí−
tovú úpravu klasického muzikálu
v hudobnej úprave Pavla
Cabadaja, kde Jánošíka hrá
frontman skupiny Arzén
Jaroslav Gažo. Autori: Ernest

Bryll, Kataryna Gärtnerová. Réžia: Anton Šulík. Účinkujú: Jaroslav Gažo a.h.,
Barbora Švidraňová a.h./Lucia Korená a.h., Nadežda Jelušová a.h., Boris
Zachar, folklórny súbor ROZSUTEC...             Info: 047/483 03 47

MAĽOVANÉ NA SKLE
17. 4. 2013, 19:00, Kultúrny dom V.Krtíš

Vďaka projektu Nadácie Orange,
Školy pre budúcnosť 2012/2013
máme v súčasnosti na
Poľnej 1 šancu presviedčať
sa, či táto myšlienka platí aj
pri našich žiakoch. S projek−
tom "Tvorivosťou k úspe−
chu" sme sa zapojili do sú−
ťaže a získali sme finančnú
odmenu, ktorá žiakom po−
môže realizovať sa.
Podstatou projektu je u−
smernenie žiakov 8. a 9.
ročníka k tvorivosti a samo−
statnej práci v rámci vyučo−
vania dejepisu. Žiaci pod
dozorom vyučujúcej vedú
hodiny dejepisu a snažia sa
svojich spolužiakov uviesť

do dejín 19. a 20. storočia pomo−
cou interaktívnej tabule, powerpo−

intových prezentácií či pracovných
listov. Zatiaľ si počínajú svedomito.
V rámci spätnej väzby sa dozvedá−
me, že školáci si začínajú uvedo−
movať, aká je práca učiteľa často
náročná. Žiaci v priebehu mája,
taktiež pod vedením vyučujúcej,
nacvičia historickú divadelnú hru.

Najlepšie prezentácie a
divadelná hra budú pre−
zentované na "žiackej ve−
deckej historickej konfe−
rencii" pred žiakmi školy
a rodičmi, ktorí sa zapoja
aj do výberu najúspešnej−
ších žiakov projektu. Tí
budú za svoju prácu oce−
není. Žiaci tak vďaka pro−
jektu získajú podrobnejšie
vedomosti z dejepisu.
Zároveň si zlepšia verbál−
nu komunikáciu a vystu−
povanie na verejnosti, te−
da vlastnosti, ktoré v sú−

časnosti často vedú k úspechu v
ďalšom štúdiu alebo v zamestnaní.
Verím, že získané skúsenosti oce−
nia a využijú čo najlepšie.

− Mgr. VERONIKA TÓTHOVÁ, 
Základná škola, Poľná 1 −

Základná škola na Poľnej vo
Veľkom Krtíši sa môže právom
popýšiť s výsledkami, ktoré
dosiahli jej žiaci na obvodnom
a krajskom kole olympiády zo
slovenského, anglického a ne−
meckého jazyka.

Žiaci Jozef Ševčík (IX. A) a
Roderik Flok (V.A) obsadili prvé
miesto na obvodnom kole z ne−
meckého jazyka. Úspešnosť žia−
kov bola korunovaná i na kraj−
skom kole Olympiády z nemec−
kého jazyka, kde talentovaný
žiak Jožko Ševčík obsadil prvé
miesto a Roderik Flok piatu
priečku.

V obvodnom kole anglického
jazyka opätovne zaznamenal vý−
borný výsledok Jožko Ševčík,
keď skončil tretí.

Na Olympiáde zo slovenského
jazyka a literatúry bol úspešným
riešiteľom ôsmak Jozef Tesery a
obsadil štvrté miesto.
Blahoželáme menovaným žia−

kom a Jožkovi Ševčíkovi, ktorý
postúpil do celoslovenského ko−
la. Želáme mu veľa šťastia a ve−
ríme, že získa vavrín víťazstva.

− Mgr. JANA ANTOVOVÁ, 
ZŠ Poľná 1 −

Žatva 
úspechov

Zľava: Jozef Ševčík 
a Roderik Folk

Tvorivosťou k úspechu
Leonardo da Vinci povedal: "Ani jeden mladý človek  nie je taký neši−
kovný, aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci, ak je vytrvalý."  

V poradni zdravia RÚVZ vo
Veľkom Krtíši zisťujeme hodnoty
krvného tlaku, hladiny cholestero−
lu, triglyceridov, HDL−cholesterolu,
LDL−cholesterolu a glukózy v kapi−
lárnej krvi. Na základe týchto pa−
rametrov, anamnestických údajov
a antropometrických meraní vieme
určiť riziko vzniku kardiovaskulár−
nych ochorení. 

V roku 2012 sme vyšetrili v zá−
kladnej poradni 342 klientov, z to−
ho 123 mužov a 219 žien.
Kompletné vyšetrenie so zistením
kardiovaskulárneho rizika sme u−
robili u 196 klientov. Najviac za−
stúpenou vekovou skupinou boli
klienti vo veku 45 − 64 rokov. V tej−
to vekovej skupine boli v najväč−
šom počte zistené zvýšené hod−
noty cholesterolu a triglyceridov.
Naopak, znížené boli hodnoty
HDL−cholesterolu − ochranného
faktora pred týmito ochoreniami.

Hlavnou príčinou je okrem ne−
správnych stravovacích návykov
aj nedostatok pohybu.
Naša poradňa zdravia je zamera−
ná predovšetkým na odhalenie po−
čiatočných fáz ochorení srdca a
ciev. Klientom na základe ziste−
ných skutočností poskytujeme po−
radenstvo ako  zmenou životného
štýlu urobiť pre svoje zdravie čo
najviac. Chceli by sme apelovať
hlavne na mladších občanov,
ktorí ešte nepociťujú žiadne ťaž−
kosti, aby včas odhalili riziká, o
ktorých nevedia. Väčšina z nich
nebolí a nijako nesignalizuje
hroziaci infarkt. VYŠETRENIE
JE BEZPLATNÉ, vykonáva sa
nalačno a môžete sa naň objed−
nať na telefónnom čísle 047/ 49
117 17 alebo priamo na RÚVZ,
Banícka č.5, Veľký Krtíš.

− MUDr. JANA ADAMOVÁ,
poradňa zdravia RÚVZ − 

Dajme šancu svojmu srdcu
Najčastejšou príčinou smrti na Slovensku zostávajú naďalej ocho−
renia srdca a ciev s úmrtnosťou 2,5−násobne vyššou ako v kraji−
nách Európskej únie. Náš okres nie je výnimkou, práve naopak,
úmrtnosť na tieto ochorenia u mužov má stúpajúcu tendenciu.
Príčinou je nesprávny životný štýl, ktorý v 80% zapríčiňuje vznik
ochorení srdca a ciev. 

Hodiny dejepisu vedú žiaci
pod dohľadom učiteľky

Dejiny ostatných
dvoch storočí 
preberajú aj 

na interaktívnej tabuli
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Po tichších dňoch, kde sa vám od−
porúčala skôr neviditeľnosť, prichá−

dza istota. Môžete vyliezť z domu a v poho−
de sa venovať všetkým bežným činnostiam.
Nič sa vám po tieto dni neskomplikuje, ne−
zamotá, ani výrazne nezmení. Všetko a na
každom fronte prebehne hladko a k vašej
spokojnosti. Menšie inovácie a zmeny môžu
prebehnúť pri rekonštrukčných prácach na
domoch, bytoch, iní budú zasa prehodnoco−
vať zmenu bývania (kúpa, predaj). Väčšinu
voľného času z týždňa vám pohltí domác−
nosť a povinnosti s ňou spojené, pokúste si
to užiť. V zdravotnej oblasti by sa nič nema−
lo meniť, až na to, že citlivejších ľudí potrá−

pia bolesti kĺbov.

Po týždňoch, ktoré vám priali a
ktoré ste si, veríme, užili, prichádza zmena.
Budete vystavení skúške, či vydržíte napre−
dovať ruka v ruke s entuziazmom a chuťou,
ktoré boli u vás naštartované. Sami uvidíte,
či sa dáte ovplyvňovať okolím alebo si pôj−
dete nerušene svojím ťažko nabehnutým
tempom. Budete sa stretávať s nepríjemnej−
šími situáciami a nevyhnete sa ani konfron−
tácii s „nabrúsenými“ ľuďmi, či dokonca šéf−
om/šéfkou. Pokiaľ sa nedáte vyviesť z rovno−
váhy, máte vyhraté a vy si s pokojom môžete
cupkať vpred podľa vlastnej vôle. Tí, ktorí sa
dajú ovplyvniť, budú vhodení na štartovaciu
čiaru, kde začnú na svojom nabudení praco−
vať, ako sa ľudovo hovorí – od nuly. 

Ste slnkom, ktoré sa odráža na
hladine vody – to, čo vyžarujete svetu, svet
vracia vám. Máte v sebe silu a možnosti, aby
ste prehriali aj najväčšie hĺbky morí a oceá−
nov. Pragmaticky to znamená, aby ste sa
snažili byť k ľuďom vo vašom okolí vľúdni a
príjemní, vrátia vám to a vy im budete za to
v budúcnosti vďační. Pozor si všetci dávajte
na človeka, ktorý vás chce okradnúť (práca,
peniaze, láska, domov), preto opatrnosti nie
je nikdy dosť. V partnerskom vzťahu je všet−
ko, ako má byť, aj to dobré, aj to zlé a vy si
to plne uvedomujete a prijímate, vďaka čo−
mu je čas rásť. Zdravie – pozor na kostrč a

krížovú oblasť

Stojíte na prahu ťažkého rozhod−
nutia, ktoré úzko súvisí s vašou

budúcnosťou. Čakáte na správny impulz,
ktorý vás uistí o správnosti rozhodnutia.
Spomínaný impulz príde počas tohto týždňa
a vy budete mať v sebe jasno, až jasnejšie,
kam a ktorým smerom sa budú vaše kroky
uberať. Neutápajte sa v myšlienkach a život−
ných analýzach plynúcich z tejto doby, ne−
robí vám to dobre. Pokiaľ sa chcete prebrať,
tak namiesto zamerania vašej pozornosti na
ľudí, čo sa majú podľa vás lepšie, zaostrite
na tých, ktorí nemajú ani to, čo vy. Vo vzťa−
hoch očakávajte pre vás pozitívny posun. V
práci budete zavalení „papierovačkami“. 

Vzťahy, partnerstvo, láska, túžba –
toto všetko budete riešiť po tieto dni.

Každého z vášho znamenia trápia vzťahy, čo
máte spoločné, rozdiel je len v úrovni a for−
me vzťahu. Manželstvá sa na základe rieše−
ných záležitostí zocelia, partnerstvá sa otra−
sú vo víre výčitiek, ostatní sa chcú pred o−
čami širokej spoločnosti, niektorí aj pre oča−
mi priateľov, schovať. To, čomu ste sa ú−
spešne vyhýbali, vás predsa len dobehlo. Sú
to city, ktoré sa derú von a vy ich jednodu−
cho zo seba vylejete, dokonca aj tie negatív−
ne. Nemáte sa čoho báť, iba rozbijete blud−
ný kruh, v ktorom ste sa uväznili a nevedeli
ste z neho von.  

Pripravte sa na výdavky, ktoré ne−
budete očakávať, preto sa snažte veľa a
hlavne nezmyselne nemíňať. Aj keď budete
mať to šťastie, že peniaze, ktoré od vás „od−
kráčajú“, sa vám hneď spätne vrátia.
Základom však zostáva, aby ste to nebrali za
samozrejmé a nevideli v tom pravidlo. Vo
vzťahoch sa bude drať do popredia (z vašej
strany) citový chlad, ktorého pôvod si ani
sami nebudete vedieť vysvetliť, tu však zdô−
razňujem, že je to váš osobnostný a vývojo−
vý stav, nemá to úzky súvis s partnerom,
preto sa nesnažte všetko hodiť naňho/na ňu.
Radšej sa zamyslite, čo sa vám snažia vaše
pocity naznačiť a pokiaľ to tak budete cítiť,
dovoľte si precitnúť sami v sebe a tým v du−

chovne – uľaví sa vám.

Húževnatosť, oddanosť, pracovi−
tosť, rýchlosť – toto všetko v sebe zahŕňa
symbol lastovičky na karte. Pre vás špeciál−
ne to okrem vašej tohtotýždňovej až pre−
hnanej aktivite znamená aj rýchle premiest−
ňovanie a rozlietanosť. Dni sa vám budú
zlievať do jedného a vy sa začnete strácať v
minútach bežnej hodiny. Budete musieť byť
všade na to, aby ste boli spokojní so svoji−
mi vedomosťami a informáciami, ktoré vás
po poskladaní posunú vo vašom živote a po−
znaní o kúsoček vpred. Do vášho rodinného
hniezda sa bude chcieť dostať „votrelec“,
ktorý má problémy s financiami a bývaním,
je samozrejme na mieste pomôcť najbližším,
ktorých veľmi dobre poznáte, ale u niekto−
rých zo znamenia môže ísť o osobu, ktorú až
tak veľmi nepoznajú a ponúknu prifarbený
až vykonštruovaný príbeh, preto buďte v

strehu – určite to vycítite.

Ocitnete sa vo zvláštnom osob−
nostnom a životnom rozpore. Vaša hlava lie−
ta vo víziách o vašej úspešnej a plnohod−
notnej budúcnosti, ktorá v sebe ukrýva vaše
predstavy ideálu – vidíte sa, akú prácu má−
te, koľko peňazí dostávate, je ich veľa, viac
a najviac, ste obkolesení mnohými ľuďmi,
ktorí vám vzdávajú hold a môžete si dovoliť
to, na čo si zmyslíte. Ale vaše nohy stoja
pevne na zemi, ktorá je jasná, hmatateľná a

reálna. Spomínaný rozpor bude o rozmýšľa−
ní nad vlastným bytím. Pokojne snívajte o
skvelej práci s výborným platom a nie je vy−
lúčené, že sa to aj splní.

Všetkým nezadaným hlásime – po−
zor! Nechoďte na verejnosti so sklonenou
hlavou, aby ste uvideli, čo vám nemá unik−
núť. Otvára sa vhodný čas na príležitosti v
oblasti lásky, preto sa bude drať na povrch
aj vaša roztopašnosť až rozjarenosť. V exis−
tujúcich vzťahoch sa partnerstvo posunie
vpred aj tam, kde pohyb naozaj neočakáva−
te. Pripravte sa na týždeň zahŕňajúci dni pl−
né lásky (partner, priatelia, rodina, deti) a
pekných, ako aj menej „ohrabaných vyjadre−
ní“. V práci si dávajte pozor na závažné chy−
by a nepremyslené rozhodnutia, v škole na
testy, skúšky. Všetkému, do čoho sa pustí−
te, venujte viac pozornosti a sústredenia.
Nech sa deje čokoľvek, vždy pookrejete v

prírode a pri zvieratkách. 

Tí, ktorí majú už úplne jasno v part−
nerskom vzťahu, budú smerovať po−

malými krokmi k usadeniu a túžbe (u niekto−
rých aj k realizácii) po plnohodnotnej rodine,
ktorej súčasťou sú aj detičky. Už vás nestraší
strašiak menom zodpovednosť, došli ste do
bodu, v ktorom presne viete, čo chcete.
Ostatní, ktorí sa v predchádzajúcich slovách
ani omylom nenašli, nemusia smútiť, ale ani ra−
dovať sa. Prečo? Pretože vy spejete k tomu is−
tému. Usadenie a ustálenie sa, či už v živote,
práci, spoločnosti, platí pre všetkých škorpió−
nov. Milujete výzvy, ktoré budú stále k vám pri−
chádzať, ale budete od týchto dní konať uváže−
ne a s jasným rozhodnutím či cieľom.
Upokojujete sa, aj keď to nejde zo dňa na deň,
preto sú výkyvy očakávané. 

Prichádzajúce dni vám ponúknu širo−
kú škálu pestrosti. Budú v sebe ukrývať všetko
od vážnosti až k bláznivosti, od neistoty až k
prehnanému pocitu samozrejmosti, od pokory
až po vysoké ego. Na každý deň sa vám na−
mieša koktail inej chuti, ale uvedomte si, že
chuť, z ktorej sa bude koktail skladať, si volíte
sami svojím prístupom, postojom…. Túto roz−
manitosť si vychutnávajte, lebo ku koncu týž−
dňa sa začne vytrácať a vy vhupnete späť do
stereotypného kolobehu. Pri dlhších cestách si
skontrolujte svoju domácnosť a v prípade, že
jazdíte na aute, tak aj jeho technický stav. 

Po tieto dni sa vskutku zapotíte.
Počet neprajníkov a závistlivcov vo va−

šom okolí bude stúpať, čo si vy uvedomíte v
rámci minútového, zlomového precitnutia.
Realitu ste vnímali skreslene, prifarbene ale−
bo sprostredkovane cez pohľad iných ľudí.
Počas týždňa precitnete v realite a uvedomí−
te si, ako to tu funguje. Nedovoľte, aby vám
to vzalo vieru v krajšie zajtrajšky. Aj keď to
znie rozprávkovo, čím viac bude tých, čo
stále veria, o to ľahšie to všetko, možno práve
aj vďaka vám, pôjde vpred. Nenechajte sa od ni−
čoho odradiť a počúvajte len najbližších.

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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n PREDÁM 2−IZBOVÝ BYT S
BALKÓNOM V OSOBNOM
VLASTNÍCTVE. Inf. m 0918 876
715.                      np − 1728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n www.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností
vo V. Krtíši. Inf. m 0907 488
234.                         np − 108
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v centre
mesta. Inf. m 0907 180 733.  

np − 116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Z rodinných dôvodov pre−
dám exkluzívny (zánovný)
komplet zariadený 3−podlažný
rodinný dom v centre mesta
Balašské Ďarmoty, v blízkosti
nákupných centier a trhoviska.
Suterén: pivnica, sklad, kotol−
ňa, zvlášť prístrešok pre auto,
I. poschodie: hala s krytou te−
rasou, kuchyňa, kúpeľňa + WC,
izba, garáž, II. poschodie: spál−
ňa, 2 detské izby, kúpeľňa +
WC. Dom je kompletne ukonče−
ný, zateplený, s parkovými ú−
pravami, oplotením a vlastnou
studňou. Cena: 90.000 euro.
Inf. m 0907 649 003.  np − 140
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nový rodinný dom v
Pôtri. Inf. m 0944 265 400. 

np − 146
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na
Novohradskej (3. poschodie,
lódžia, plastové okná, zateple−
ný panelák). Inf. m 0905 129
007.                          np − 147
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na Že−
lezničnej 25 vo V. Krtíši. Inf. m
0908 369 980.              np − 177

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu garáž na
Ľ. Štúra. Inf. m 0908 884 889.

np − 182
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Novohradskej. Cena dohodou.
Inf. m 0917 315 321.     np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu rodinný
dom neďaleko V. Krtíša.
Dlhodobo. Inf. m 0915 086 051,
047/429 22 00.            np − 195
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s chatkou
(elektrina, voda) Selce II. (kri−
žovatka Baňa − Koprovnica).
Inf. m 0904 532 882.  np − 196
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Novohradskej vo V.
Krtíši. Cena: 23.000 euro + do−
hoda. Inf. m 0917 338 557. 

np − 198

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám do podnájmu 1−izbo−
vý byt vo V. Krtíši. Inf. m 0944
492 054.                   np − 214
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Lučenskej 89 (71 m2) s balkó−
nom v pôvodnom stave. Cena:
18.000 euro. Inf. m 0903 383
623.                         np − 216

n Predám 4−izbový byt na
Poľnej (2 balkóny, 2 kúpeľne).
Cena: 32.500 euro, dohoda
možná. Inf. m 0915 820 855. RK
nevolať!                    np − 217
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v Malom
Krtíši o výmere 1206 m2. Na
stavebné účely. Cena: 12.000
euro.  Inf. m 0905 691 164. 

np − 218
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám do podnájmu garáž
na Baníckej alebo pri autobu−
som nástupišti. Inf. m 0903 351
218.                          np − 222
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt prero−
bený na 3−izbový v centre mes−
ta. Treba vidieť. Cena: 23.000
euro. Inf. m 0903 211 667.  

np − 223
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vymením 3−izbový byt za 2−1
izbový. Cena dohodou. Inf. m
0907 106 037.             np − 228
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čiastočne prerobený
3−izbový byt. Inf. m 0907 878
186.                          np − 231
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do dlhodobého prenáj−
mu 2−izbový byt na Ul.
Okružnej. Inf. m + 420 73 11 90
407, + 420 60 82 50 398.  

np − 232
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhrady v záhradkár−
skej osade Selce. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 350 022. 

np − 237
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám slnečný 3−izbový byt
vo V. Krtíši na B. Nemcovej.
Cena dohodou. Inf. m 0917 086
332.                          np − 240
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na Š−
kultétyho 10 v osobnom vlast−
níctve (v pôvodnom stave).
Cena: 14. 500 euro. Inf. m 0907
826 100.                    np − 245
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 35−árovú záhradu v
k. ú. Selce. Cena dohodou. Inf.
m 0918 775 330.         np − 248
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom v Neninciach.
Cena: 75.000 euro. Inf. m 0905
472 298 (len SMS).      

np −249 

n Rozpredám kompletné zaria−
denie rodinného domu. LAC−
NO. Inf. m 0905 519 715.  

np − 93
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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

np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim súrne vchodové dve−
re na chatu (len presklené). Inf.
m 0908 812 582.          np − 180

n Predám DAEWOO TICO vo
výbornom stave, STK do
1/2015, garážované a ošetrova−
né. Cena dohodou. Inf. m 0918
309 327.                    np − 131
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim na FIAT TIPO držiak
predného brzdového valca
(príp., celý valec). Inf. m 0910
552 051.                   np − 205
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám VW PASSAT 1.9 TDi,
85 kW, 6−stupňová manuálna
prevodovka, r. v. 2000. Cena:
2.600 euro. Inf. m 0918 036
771.                         np − 242
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FABIU, r. v. 2009
(najazdených 32.000 km). Inf.
m 0908 884 882.         np − 249

n Vykupujem staré kašmírové
šatky. Inf. m 0908 199 706,
0917 421 614.              np − 152
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim staré kroje − sukne,
šatky z Lešti, Turieho poľa a o−
kolia. Inf. m 0905 430 716,
Zoltán Juhás, Straku 8, 969 00
Banská Štiavnica.       np − 159
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kočík (šedopistácio−
vá farba), vanička + športová
časť, fusak + taška + pláštenky
v dobrom stave. Cena: 140 eu−
ro. Inf. m 0907 842 814.  

np − 256

n Predám bravčové polovice
2,69 euro/kg  a mletú červenú
papriku Kalocsai 9 euro/kg. Inf.
m 0949 788 582.          np − 92

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

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.skod r. 1992

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

Nik nepozná Vašu
nehnuteľnosť tak ako my!

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 818 423.  

np − 201

Látky
Drevená chata, blízko vleky.  

Cena : 17 000,− �eur

Modrý Kameň
Málo používaná

chata 
pozemok 
3 469 m2.

Cena : 
39 000,− �eur

Čelovce 
Domec 

s garážou
pozemok
330 m2
Cena : 

8 000,− eur

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY
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l Kúpim jalovice a býky. Inf. m
0948 155 120.             np − 114
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám seno v báľoch a kú−
pim kravu. Inf. m 0910 519 366.  

np − 149
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim domácu údenú slani−
nu a 3 kg oškvarkov. Inf. m
0907 597 514.              np − 178
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám seno a lištovú ko−
sačku MF 70 v dobrom stave.
Inf. m 0907 433 709.    np − 206
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim hajcmany 8 ks. Inf. m
0915 870 435.             np − 210
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zajace. Inf. m 0917
075 588.                     np − 226
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem 8−týždňové šteniat−
ka − vhodné na stráženie. Zn.
Odčervené a zaočkované. Inf.
m 0915 116 629.        np − 229
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú, váha 150
kg. Cena dohodou. Inf. m 0902
217 584.                    np − 235
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujeme do dobrých rúk
krásne šteniatka strážnych psí−
kov. Všetky sú odčervené a za−
očkované. Sú vhodné aj do by−
tu. Inf. m 0915 583 533. 

np − 246
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem pekného mladého
psa Springlšpaniela. Inf. m
0907 212 710.              np − 247
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka čuvače −
odber ihneď. Inf. m 047/48 258
37.                          np − 250
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 5−mesačnú jalovičku.
Inf. m 0907 251 410.  np − 255V

l Prijmeme kuchára/−ku. Dobré
platové podmienky. Inf. m 0918
613 809.                   np − 179

l Hľadám šikovných murárov
na občasnú výpomoc. Inf. m
0918 430 985.             np − 183
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Poskytnem fyzicky nenároč−
nú prácu pre prevádzkovateľov
chránených dielní. Inf. m 0903
801 573.                    np − 190
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Invalidná dôchodkyňa, vy−
učená predavačka hľadá prácu
ako predavačka, upratovačka.
Najlepšie v chránenej dielni.
Inf. m 0904 379 361.     np − 192
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmem absolventku do ad−
vokátskej kancelárie. Po absol−
vovaní praxe možnosť trvalého
pracovného pomeru. Inf. m
0905 358 012.             np − 199

l Hľadám si prácu v chránenej
dielni. Inf. m 0949 792 112.  

np − 203
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmeme ošetrovateľa hovä−
dzieho dobytka. Prax vítaná.
Len vážni záujemci. Inf. m 0907
493 199.                    np − 208
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l 25−ročný stredoškolák s ma−
turitou hľadá akúkoľvek prácu.
Ovládam prácu s PC, internet,
strojopis, mám VP sk. B. Inf. m
0907 827 971.             np − 211

n Vyučená predavačka hľadám
prácu v odbore alebo ako aran−
žérka či pomocná sila v kuchy−
ni. Inf. m 047/48 258 37.  

np − 251

n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na výro−
bu tašiek. Inf. m 047/48 307 03,
0910 989 481.          np − 1806

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto daruje, príp., predá mód−
ny časopis PRAMO so strihmi
zo 60−tych až 80−tych rokov?
Inf. m 0911 264 102.   np − 1699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m 0905 463 926.

np − 60

n Kompletné vedenie účtovníc−
tva − jednoduché účtovníctvo,
podvojné, mzdy, daňové pri−
znania. Inf. m 047/48 741 94 −
volať po 17.00 hod., 0917 282
590.                          np − 135
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo aj s
dovozom. Inf. m 0908 199 706,
0917 421 614.             np − 151
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ak nemáš domov a hľadáš
rodinu, volaj m 0902 189 366.
Len seriózne.             

np − 181
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Spoľahlivo spracujem účtov−
níctvo a daňové priznania. Inf.
Ing. Marek Jardek, m 0944 175
064.                          np − 194
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám najlacnejšie palivové
drevo aj s dovozom. Inf. m
0915 867 594.             np − 202
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                           np − 204
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Chcete schudnúť zdravo a
bez JO−JO efektu? Poradím
Vám ako na to! Inf. m 0908 244
384.                         np − 212

n Predám novú cirkulárku 7,5
kW motor. Inf. m 0908 805 260.  

np − 213
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kladivkový šrotov−
ník. Inf. m 0944 947 031.  

np − 219
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávame rekonštrukcie
bytov a domov. Stierkovanie,
maľovanie, podlahy a iné sta−
vebné práce. Inf. m 0902 589
619, 0918 182 454.      np − 227
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                         np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám splyňovač aj s nádr−
žou (100% stav) za 130 euro a
darujem ročného psa koker−
španiela do dobrých rúk. Inf. m
0911 282 497, 0903 029 215.

np − 233
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám originál VHS 140 ks,
40 centov/ks. Inf. m 0915 346
313.                         np − 238
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Neviete si správne vybrať po−
istku, potrebujete poradiť s ú−
verom alebo s iným finančným
problémom? Sme tu pre Vás!
Zároveň prijmeme do svojich
radov štyroch nových spolu−
pracovníkov. Vhodné popri za−
mestnaní. Naučíme Vás, aby sa
Vaše peniaze kotúľali ku Vám,
nie od Vás. Finančný poradca
Vladimír Šúth, m 0915 133 228.  

np − 239
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijímam objednávky na ruč−
ne ťahané štrúdle. Inf. m 0907
159 923.                   np − 252
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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. 

RÔZNE

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

3.poschodie, č.dverí 95. 
Pracujem ako viazaný finančný 

agent pre spoločnosť 
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. 

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,

opatrovateľkám v zahraničí 
aj začínajúcim živnostníkom. 

Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 

17
−1

2 n Predám lyže (dva páry),
lyžiarky (dva páry) 

a lyžiarske oblečenie.
Ďalej predám chladničku,

mrazničku .
Inf. & 0917 288 079 − volať
od 15.00 − 19.00 h.  np − 77 

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

n MAFÍK príjme kuchára 
s praxou. Inf. m 0905 657 689.   

np − 224

n Reštaurácia MAFÍK prijme
pomocnú silu do kuchyne.
Len zaučenú. Inf. m 0905 657
689.                        np − 244

n TATRANSKÝ PROFIL, 
OSB DOSKY, STAVEBNÉ 

REZIVO, KRYTINY. LACNO. 
AJ S DOVOZOM. 

Inf. m 0905 483 357.  np − 154

n Spracujem daňové priznanie
(aj dohody − dohodári) + jedno−
duché účtovníctvo. Inf.: 0917
816 224.                   np − 1018

l Prijmem na dohodu ob−
chodných predajcov wellnes
produktov. Kontaktujte ma na
tel. č. SMS−kou m 0915 849
258.                        np − 200

n NOČNÝ KLUB V CZ 
vo VESELÍ 

NAD MORAVOU 
prijme sympatické dievčatá. 
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná do−
ba i dohodou. Zdarma zabez−
pečené ubytovanie hotelového
typu. Serióznosť a diskrétnosť
samozrejmosťou. Prídite sa
presvedčiť a nebudete ľutovať.
Tel. m 0905 244 226.  np − 612 b
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Favoritom 
sa nedarilo

Spolu 16 hráčov sa stretlo 23. feb−
ruára v 4. kole 6. ročníka šípkarskej
súťaže M DART CUP−u.  Favoriti
prekvapivo rýchlo súťaž opustili, s
výnimkou Mareka Chudáčika, ktorý
však vo finále nečakane podľahol
outsiderovi Mikulášovi Trudičovi.
Tretí skončil domáci Vladimír Takáč.
Najlepšie z prítomných juniorov za−
hral domáci Ivko Gallus, ktorý medzi
dospelákmi obstál na 4. mieste.
Prémiové hody sa tentoraz nekona−
li, najbližšie sa stretneme v 5−tom
kole v sobotu, 16. marca.

Maratónske finále
Steeliari ukončili februárové kolo fi−

nálovým zápasom medzi Marekom
Chudáčikom a Štefanom Chrienom.
Duel trval vyše 4 hodín a zvíťazil v
ňom Marek v pomere 10:8. Tretie
miesto sa ušlo Trudičovi.  Po tomto
kole sa špička priebežného bodova−
nia v boji o titul 3. ročníka, v pláva−
júcom rebríčku, ako aj v tabuľke his−
torickej produktivity vyrovnala. Delí
sa o ňu M. Chudáčik  s Ivanom
Babinským, ktorý po turnaji v Brezne
16. februára je v slovenskom rebríč−
ku z našich šípkarov na tom najlep−
šie − na 24. mieste.         −MDCVK−

V okresnej lige sa hrali odložené
zápasy. Čoraz jasnejšie sa rysuje
okresný majster. K tomuto titulu po
prvý raz smerujú hráči Dolinky. 

Výsledky: 
IV. LIGA 16. KOLO 

l STK Lučenec−Kalinovo C −
Slovan Modrý Kameň  17:1; 
l ŠKST a−spektrum V. Krtíš B
− STK Lučenec−Kalinovo D 9:9; 
l Viktória Želovce A − Jednota
Málinec A 1:17;
l STK Lučenec−Kalinovo E −
STK Lučenec−Kalinovo F 13:5; 
l Ipeľ Balog nad Ipľom A − TJ
Malá Čalomija − 14:4; 

V. LIGA 
l Victoria Želovce B − Inter
Dolinka 5:5; body Želoviec K.
Kalmár 2/1, P. Rég 1/2. M. Rég
1/2, štvorhra K. Kalmár, M. Rég
1/0; body Dolinky: Zs. Rados 3/0,
P. Dobos 2/1, F. Dobos 0/3,
štvorhra Papp, F. Dobos 0/1

l Inter Dolinka − Victoria Želov−
ce B 8:2; body Dolinky: Zs.
Rados 3/0, Papp 3/0, P. Dobos
2/1, štvorhra F. Dobos, Papp 0/1;
body Želoviec: K. Kalmár 1/2, M.
Rég 0/3, P. Rég 0/3, štvorhra K.
Kalmár, M. Rég 1/0. 

l Malý Krtíš − Sečianky 7:3; bo−
dy M. Krtíša: J. Chrien 3/0, Vén
2/1, Š. Chrien 1/2, štvorhra: J.
Chrien, Š. Chrien 1/0; body
Sečianok: O. Celeng, Zs.
Gergely, L. Zőlei po 1/2, štvorhra
Celeng, Gergely 0/1. 

TABUĽKY

Vďaka podpore z Programu cez−
hraničnej spolupráce Maďarská re−
publika − Slovenská republika
2007−2013 v spolupráci s partnermi
z Maďarska − vedúci partner
Ipeľské lesy a partner Obchodná a
priemyselná komora župy Nógrád
a zo Slovenska partner Národné
Lesnícke centrum sme začali reali−
zovať projekt s názvom Poľovnícky
a lesnícky klaster, ako nástroj udr−
žateľného rozvoja cezhraničného
územia HUSK/1001/1.1.2/0022.
LESY Slovenskej Republiky, š.p.
vystupujú v projekte ako pridružený
partner, ktorý podporuje úspešnosť
projektu svojou odbornosťou a skú−
senosťami a vedomosťami. Naša a−
gentúra je hlavným cezhraničným
partnerom, ktorý koordinuje činnosť
partnerov na slovenskej strane. 

Cieľom projektu je zvýšiť ekono−

mickú konkurencieschopnosť Ban−
skobystrického a Nitrianskeho kra−
ja a zároveň Novohradskej a
Peštianskej župy z Maďarska ako
susedných prihraničných oblastí,
posilnenie ich hospodárskej spolu−
práce a zachovanie prírodných
hodnôt prostredníctvom podpory tr−
valo udržateľného rozvoja v oblasti
poľovníctva, lesníctva, výroby a vy−
užívania biomasy a rozvíjania  eko−
turizmu a lesnej pedagogiky pomo−
cou vytvorenia klastra. 
Ako výsledok viacmesačnej spolu−
práce partnerov sa 19.2.2013 pod−
písaním Zakladacej listiny a schvá−
lením Organizačného a prevádzko−
vého poriadku a Etického kódexu
vytvoril Poľovnícky a lesnícky klas−
ter (PLK). Hlavnou úlohou klastra
je zabezpečiť pre svojich členov v
prvom rade prístup k relevantným

informáciám z celého prihraničné−
ho územia ako celku. Chceme po−
núknuť členom klastra  rôzne be−
nefity zamerané na spoločnú pro−
pagáciu, prezentáciu, poradenstvo
a vzdelávanie, ako aj spoločné u−
chádzanie sa o finančnú podporu
na realizácie rozvojových zámerov
členov klastra.  Cieľovou skupinou
projektu  sú: malé a stredné podni−
ky a fyzické osoby podnikajúce v
poľovníctve, lesníctve, lesoturistike
a biomase, majitelia turistických u−
bytovní, poľovnícke združenia a  o−
statní záujemcovia aj z neziskové−

ho sektora, ktorých aj touto cestou
chceme osloviť s možnosťou stať
sa čelnom klastra. Členstvo v kla−
stri je bezplatné. Bližšie informá−
cie ohľadne členstva v klastri
vám poskytneme v rámci
workshopu dňa 6.03.2013 o
10:00 hod. v kultúrnom dome vo
Vrbovke,  alebo sú dostupné na
webovej stránke Vedúceho part−
nera projektu Ipoly Erdő Zrt.: 
http://www.ipolyerdo.hu/husk/m
ain&lang=sk v slovenskom a
maďarskom znením, resp. pri o−
sobnom stretnutí v kancelárii a−
gentúry RRA − Nám. A.H. Škulté−
tyho 1, Veľký Krtíš ( v budove
Slovenskej pošty. Cieľom tohto
podujatia  je oboznámiť existujú−
cich a potenciálnych členov s
fungovaním klastra a zároveň
predstaviť aj margetingové  štú−
die v  oblasti poľovníctva, výro−
by biomasy a ekoturistiky a les−
nej pedagogiky v rámci worksho−
pu pre jednotlivé sekcie. V prípade
záujmu oworkshop sa môžete pri−
hlásiť e−mailom: rrapoiplie@rrapoi−
plie.sk alebo telefonicky na tel. č.:
047/4911797, a 0908961477 do
5.3.2013.

Poľovnícky a lesnícky klaster, ako nástroj 
udržateľného rozvoja cezhraničného územia 
Prihraničná oblasť s Maďarskom patrí zo sociálneho a ekonomického hľadiska medzi zaostalé regióny,

ktoré sa ale vyznačujú významnými prírodnými hodnotami. Na základe tohto bohatstva a potrieb regió−
nu sa v roku 2010 potenciálni cezhraniční partneri rozhodli na príprave projektu zameraného na tvorbu
klastra za účelom integrovaného rozvoja prihraničnej oblasti, ktorá zvýši aj hospodársku konkurencie−
schopnosť podnikateľského prostredia. Klaster je definovaný ako geografické blízke zoskupenie vzá−
jomne previazaných podnikov, špecializovaných dodávateľov služieb a súvisiacich inštitúcií v konkrét−
nom odbore i podnikov v príbuzných odboroch, ktoré spolu súťažia, ale taktiež spolupracujú, majú spo−
ločné znaky a tiež sa doplňujú.

Snahou Regionálnej rozvojovej agentúry pre rozvoj regiónu
Stredného Poiplia je prispieť k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov
Poiplia  prostredníctvom zlepšenia podnikateľského prostredia a
pevne veríme, že aj prostredníctvom  tohto projektu prispejeme k
rozvoju územia.                  − Mgr. MÁRIA LŐRINCZ, riaditeľka RRA−

pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

POZVÁNKA na: VEĽKONOČNÝ TURNAJ 
V STOLNOM FUTBALE, 

ktorý sa uskutoční 23.3.2013 v Hostinci pod Gaštanom
na Ul. Gotwalda v Želovciach so začiatkom o 15.00 h.
Registrácia a informácie na tel. čísle 0908 912 422.

Po vyhodnotení turnaja bude DISCO PÁRTY

Víťazná šnúra Baločanov
Hráči ŠKST a−spektrum V. Krtíš  A mali tentio týždeň voľno, aby sa

pripravili na dôležité stretnutia s celkami B. Bystrice a Budče. V IV.
lige sa darí družstvu Ipeľ Balog nad Ipľom, ktoré v posledných 6  ko−
lách nepoznalo premožiteľa a stratilo iba bod za remízu s Lučencom
E. O ostatných mužstvách z nášho okresu sa to nedá povedať a hra−
jú so striedavými úspechmi.



n Predám rodinný dom v Dolnej
Strehovej (plyn, voda, kanalizá−
cia). Cena dohodou. Inf. m 0905
629 618.

np − 268

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám domácu pekáreň MOU−
LINEX (ako nová), celokovový e−
lektrický krájač ETA QUESTO
1093. Cena dohodou. Ďalej pre−
dám motorovú pílu STIHL 029 AV
(nová reťaz aj lišta a ďalšie veci).
Cena dohodou. Inf. m 0908 546
521.                             np − 121
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chladničku, mrazničku
a sporák. Vo veľmi dobrom stave.
Lacno. Inf. m 0914 325 117.  np − 258
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske práce,
obklady, dlažby. Inf. m 0907 229
634.                            np − 259
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem pokladníčku na trvalý
pracovný pomer. Inf. m 0918 613
809.                            np − 260
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2, 3−izbový byt. Inf.
m 0948 013 701.              np − 261

l Prijímam objednávky na 6−týž−
dňové kuričky ISSABROWN, vak−
cinované. Odber od 27.3.2013. Inf.
m 0905 368 131.            np − 263
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám jačmeň jarný, osivová
kvalita. Cena dohodou. Inf. m
0907 435 170 − volať po 18.00 hod.  

np − 264
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám málo používanú 1−lôž−
kovú posteľ s úložným priesto−
rom a matracom (svetlé drevo).
Pôvodná cena: 240 euro, teraz:
100 euro. Inf. m 0907 850 917.

np − 265
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám motorovú pílu STIHL
024 na súčiastky. Inf. m 0915 657
129.                             np − 266
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve kozy. Cena doho−
dou. Inf. m 0915 816 643.  np − 267

22 / 4. marec 2013

PO UZÁVIERKE
n Predám plynový sporák (aj rú−
ra plynová). Cena: 38 euro. Inf.
m 047/48 304 39, 0904 490 676.  

np − 262

Súťaž 
o najsympatickejší 

manželský pár 
je uzavretá. 

V budúcom čísle Vám
prinesieme všetky
súťažiace páry ešte

raz aj spolu s kupónmi.
Víťazov uverejníme 
18. marca 2013.

Študenti Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši usporiadali 8. februára 2013
tradičný Študentský ples. Plesovú atmosféru, okrem vynikajúcej hudby, umocnili ukážky štandardných
tancov a tombola.

Poďakovanie za vydarený večer patrí všetkým sponzorom a v neposlednom rade organizátorom − študent−
skej rade, ktorí organizovali celý ples spoločne s našou profesorkou PaedDr. Luciou Novákovou.
Krátky kultúrny program, družná debata, zábava, tanec, veselosť − atmosféra vlastná len medzi dobrými zná−
mymi a priateľmi, ktorými bezpochyby sme. Na plese nechýbala tombola, vďaka ktorej si mnohí odnášali hod−
notné ceny venované štedrými sponzormi. Na záver bol zvolený aj kráľovský pár − kráľ a kráľovná  plesu a bu−
dú kraľovať až kým…  ich o rok nevystrieda ďalší nový pár. Pozvanie prijali i riaditeľ gymnázia Mgr. Pavel Čer−
ník a naši pedagógovia. Vyzdobenú sálu naplnilo viac ako 140 mladých dám a gentlemanov − súčasných i bý−
valých žiakov. Po plese unaveným mladým nohám, telu i duchu dobre padol nasledujúci víkend. Ďakujeme
všetkým, ktorí zabezpečovali tento ples alebo akýmkoľvek spôsobom prispeli k jeho realizácii a zdarnému prie−
behu. Všetkým hosťom, profesorom, študentom i sponzorom.

− MELISSA FOLTÁNOVÁ −  Foto:  − JÚLIUS  OLŠIAK − 

Študentský ples gymnazistov na výbornú

WORKSHOP 
O POĽOVNÍCKOM 

A LESNÍCKOM KLASTRI, 
o ktorom informujeme na
strane 21 týchto novín,
sa uskutoční 
6.3.2013 o 10:00 hod. 

v kultúrnom dome
 vo Vrbovke. 

Bližšie informácie vám
poskytne Regionálna roz−
vojová agentúra pre roz−
voj Stredného Poiplia
Nám. A.H. Škultétyho 1,
Veľký Krtíš, e−mailom:
rrapoiplie@rrapoiplie.sk ,
tel. č.: 047/4911797 

alebo 0908961477. 

Neprehliadnite
pozvánku  

na workshop 
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Anton Capák, Ipeľské Predmostie:
"Počas záplav  v roku 2010 voda
13−krát zaplavila záhradu pri ro−
dičovskom dome. Ale záplavy
bývajú každý rok. Raz sa dokon−
ca stalo, že kvôli záplavám sme
museli v auguste vyberať zemia−
ky. Spolu so susedmi sme sa pre−
tekali, kto ich vyberie skôr. Či vo−
da, alebo my.  Ako deti sme sa,
dokonca,  na zaplavených lúkach
a poliach korčuľovali a hrali ho−
kej." Cestu do obce z oboch strán
lemuje voda. V tomto mieste Ipeľ
nie je meliorovaný a voda sa roz−
lieva do širokého okolia. Je to aj
kvôli významným prírodným re−
zerváciám a chráneným krajinným
územiam a mokradiam, ktoré túto
dedinu obklopujú. 
Voda cez hrádzu
zatiaľ neprešla
Za ochrannou hrádzou je zatiaľ

voda okolo Veľkej Vsi nad Ipľom.

Ako nám povedal pracovník prečer−
pávacej stanice za dedinou, pán
Babiak, hladina bola v čase našej
reportáže (25. 2.) 3,96 metra. Pri
záplavách v roku 2010 dosahovala
až výšku 4,30 metra, pričom nor−
málna hladina vody v Ipli na tomto
mieste je okolo troch metrov.  Aby
sa voda nedostala cez hrádzu a do
dediny, neustále prečerpávajú vy−
liatu vodu späť do koryta rieky. 

Aj v Balogu nad Ipľom je zatiaľ
voda vo vymedzenom zátopovom
pásme za hrádzou.  Pritom, ako
povedal starosta Ľudovít Cseri,
každý rok sa hrádza vďaka vodo−
hospodárom a pracovníkom povo−
dia horného Ipľa o niečo zvýši. Aj
samotná obec sa stará a protipo−
vodňovú ochranu a v tomto roku
podala projekt na jej zlepšenie.
Veď v už spomínanom roku 2010

sa voda dostala za hrádzu až dva−
krát a zatopila domy okolo rieky.
Teraz robí väčšie problémy v obci
spodná voda, ktorá stúpla a je v
niektorých pivniciach okolitých domov.
Dostala sa aj do priestorov čistiacej
stanice. Obec z nej vodu odčerpá−
va ponorným čerpadlom, a aby
predišli prípadným problémom s
poruchou tohto čerpadla, kúpili aj
náhradné. 

Ako sme sa mohli presvedčiť, o−
byvatelia obcí okolo Ipľa sú zatiaľ
pokojní. Ale oni, ich starostovia i
starostovia ostatných obcí, ktorými
pretekajú potoky a rieky, však po−
zorne sledujú vývin počasia. V prí−
pade náhleho oteplenia či dlhotrva−
júcich dažďov, by sa aj u nich moh−
la situácia radikálne zmeniť a na−
vštíviť ich nevítaný hosť − voda. 

− red −

Záplavy sú zatiaľ v normále

H R A C I A  K A R T AH R A C I A  K A R T A

Meno a priezvisko:

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Adresa:

VAŠE TELEFÓNNE ČÍSLO:

......................................................

Stačí, keď kupóny vystrihnete, nalepíte
ich na hraciu kartu a na záver ich pošle−
te  alebo prinesiete ku nám do redakcie.
Tým ste splnili podmienku zaradenia do

žrebovania o pekné vecné ceny.                          VEĽA ŠŤASTIA!
FEBRUÁROVÚ KUPÓNKU SO ŠTYRMI KUPÓNMI
NÁM MÔŽETE POSIELAŤ DO 10. MARCA 2013

MARCOVÁ
KUPÓNKA

č.1
kupón č.2

kupón č.3 kupón č.4

MARCOVÁ
KUPÓNKA

Dlhotrvajúce dažde počas predchádzajúceho víkendu a teploty
nad bodom mrazu zapríčinili zvýšenie hladín riek na všetkých to−
koch v Slovenskej republike. Na viacerých z nich boli vyhlásené aj
rizikové povodňové stupne ochrany. Hladiny riek stúpli aj v našom
okrese a najviac, ako už tradične, na hraničnej rieke Ipeľ. Najmä v
juhovýchodnej časti okresu, kde vo viacerých obciach bol v pon−
delok 25.21. vyhlásený II. povodňový stupeň.   Boli sme sa pozrieť
v obciach na juhu okresu, ako to u nich vyzerá. Zatiaľ sú obyvate−
lia obcí i ich predstavitelia pokojní. Na každoročné jarné i jesenné
záplavy sú už zvyknutí a zatiaľ to ešte nie je najhoršie. 

Cestu do Ipeľského Predmostia z oboch strán lemuje voda

Starosta Balogu nad Ipľom 
Ľudovít Cseri pre istotu 

zaobstaral obci 
aj náhradné čerpadlo


