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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 .

11,90 �
u� od 6,90 �

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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Po ujasnení si záležitostí a zmenách,
ktoré sa vám do života priam natískali,

prichádza ďalšia dôležitá fáza, ktorú by ste sa
nemali báť pomenovať priamo a bez okolkov.
Áno, sú to rozhodnutia. Je ťažké sa im vyhnúť,
pretože skôr či neskôr ich aj tak budete nútení
urobiť. Dovtedy budete stále a opakovane sta−
vaní pred jednotlivé okolnosti rovnakého cha−
rakteru, pokiaľ nepoviete áno alebo nie. Nebojte
sa dôsledkov a pocitov, či ste spravili správne a−
lebo nesprávne. Konajte v súlade so svojím sr−
diečkom, ale aj rozumom. Milou udalosťou bude
stretnutie človeka, ktorého ste dlhšie nevideli,
ako aj skvelá správa o prírastku. 

Očakávate, že si počas tohto týž−
dňa oddýchnete alebo vyfúknete? Pokiaľ áno,
tak na to čo najrýchlejšie zabudnite. Povinností
budete mať neúrekom nielen v prepojení na sú−
kromnú oblasť, ale aj tú pracovnú. S predpokla−
dom, že telefóny utíchnu, sa rozlúčte. Dávajte si
pozor na ľudí z práce, ktorí sa vás snažia očier−
niť. S prísľubom veľkých zmien od nejakého člo−
veka prichádza aj veľa otáznikov, snaží sa vám
hlavne v prepojení na financie zalepiť oči pás−
kou a spolieha sa na úžasné presvedčovacie
schopnosti o perfektnom výsledku, ktorý, podľa
neho, prinesie budúcnosť. Na kompenzáciu sa
dočkáte komplimentu a uctenia si vás a vašich
schopností od  ženy, čo vás veľmi prekvapí až
odzbrojí, nie sú vylúčené slzy. 

Muži tohto znamenia by si mali na−
študovať, čo v sebe ukrýva pojem ženstvo, ako−
si na to pozabudli. Na základe svojho zistenia u−
skutočnite svoje ďalšie kroky. Ženská časť zna−
menia: obujte si tie správne topánočky, lebo pri−
šiel čas na to, aby ste si poriadne a hlavne po−
čuteľne dupli, pretože vás akosi tí podstatní ľu−
dia nepočúvajú a vy máte skvelé postrehy, po−
stoje a názory. Mužská časť znamenia by mala
pre zmenu počas týchto dní menej hovoriť a viac
počúvať, vďaka čomu podporí svoju vnímavosť,
čo bude viesť k veľmi dôležitým osobnostným,
ale aj osobným zisteniam a počúvaniu vnútor−
ného hlasu.

Ste spokojní, keď máte okolo seba
trmu−vrmu. Vaša túžba sa počas týchto dní na−
plní a vy nebudete vedieť, kde vám hlava stojí.
Veľa ľudí bude túžiť po vašej spoločnosti, prí−
tomnosti, ako aj po názoroch, ktoré sú veľmi
trefné, presné a čo je dôležité – spravodlivé.
Budete v centre diania a to aj na pracovisku,
kde bude potrebné poriadne „zarezávať“, fláka−
nie pre tento týždeň nie je na mieste. Užite si to,
že budete stredobodom pozornosti a hlavne
ženská časť si to bude neuveriteľne vychutná−
vať, preto sa rozhodne aj pre nákupy, ktoré troš−
ku obnovia jej šatník. Páni, pripravte sa na pán−
sku jazdu. 

Po dňoch plných citových, vnútorných
pohľadov, vychádza slnko. Prichádzajú

veľmi dôležité dni a okolnosti, ktoré sú potrebné
na to, aby ste sa odlepili od vecí, na ktorých až
neprimerane lipnete. Budete donútení staré veci
zanechať a nebáť sa prijať zmeny. Odzrkadlí sa
to hlavne v práci, kde je dosť možné, že bude
potrebné dlhodobejšie vycestovanie (školenie,
prax, a pod.). Je to pre vás kľúčovým obdobím
na to, aby ste si znovu začali veriť a uistili sa v
tom, akými skvelými a šikovnými ľuďmi ste na−
priek pichľavým pohľadom okolia. Pod kontrolou
však majte vrtošivé nálady a hlavne prílišnú chuť
vytŕčať. Voľte zlatú, strednú cestu – neutralitu

(aspoň nateraz). 

Začali ste plakať nad „rozliatym
mliekom“? Tak s tým skoncujte, prichá−

dzajú dni plné zelenej, pozitívnej nálady. Hlavu
hore, šťastíčko si sadlo práve na plecia rakom,
preto ho dobrovoľne z pliec nezhadzujte a neut−
ápajte sa v tom, že vám sa dariť predsa nemô−
že. Chyťte sa príležitosti a pustite sa do všetké−
ho, čo ste zanedbali alebo odložili, vypáli to fan−
tasticky. Platí to pre všetky oblasti – rodinnú,
vzťahovú, pracovnú, finančnú a dokonca aj kul−
túrnu. Nadaných rakov bude kopať múza, preto
sa na svoje schopnosti, ktoré na čas zadriem−
kali spoľahnite a tvorte ako draci. Tvorte, napre−
dujte, žnite úspech, to je vidina prichádzajúcich

dní.  

Tak, ako je zvykom, a ako platia ur−
čité zákonitosti, hlava a srdce nepustia.

Po týždni odhodlania prichádza u vás menší po−
kles na dobrej, pozitívnej a energetickej nálade.
Niekde zo skrine vyberiete imaginárny bič a zač−
nete sa trestať na úrovni myšlienok typu, prečo
som neurobil toto či tamto. Je to naozaj zbytoč−
né. Všetko, čo sa udialo, bolo nevyhnutné k to−
mu, aby ste sa dostali práve k tomuto zamrznu−
tému bodu. Viete prečo? Bude sa vám ľahšie a
lepšie odrážať smerom hore a vám sa to veru aj
podarí, sami to cítite, len v tomto momente pre−
važuje strach. Ste levy, tak bojujte, dokážete to
skôr, ako si myslíte. Máte intelekt, skvelo vyvi−
nuté inštinkty, tak im začnite dôverovať a za−
veďte ich do praxe!  

Všetci zo znamenia si pripravte vrec−
kovky, prichádza pre vás najcitlivejšie obdobie
tohto mesiaca. Dojímať vás bude naozaj všetko
– filmy, reálne problémy ľudí, hlavne vašich zná−
mych, ale predovšetkým budete dojímať sami
seba. Všetko má svoj zmysel, aj toto obdobie.
Základom však zostáva, aby ste nepodľahli
vlastným a najmä negatívnym presvedčeniam.
Zotrite si slzy, inak práve slobodné dušičky ne−
uvidia náklonnosť človiečika, ktorý sa okolo vás
motká už dlhší čas. Všeobecne platí, že budete
robiť rozhodnutia, ktoré sú previazané na prácu
a možnú zmenu bývania. V zdravotnej oblasti
sa trochu šetrite – srdiečko dá o sebe vedieť.

Utlmenejšie, mlčanlivejšie obdobie
končí. Vy, ako osoby so svojským prí−

stupom k životu, budete priam prekvitať. Budete
plní energie a chuti napredovať. Veľa vecí sa u−
trasie hlavne v pracovnej oblasti. Tam, kde sa
vám nedarilo a so strachom ste čakali na výsle−
dok, sa tento fakt zvráti a nemožné sa stane
možným. Karta, ktorá vyobrazuje park, pouka−
zuje na to, že je naozaj podstatné poznať všet−
ky jeho zákutia, nedostatky, ale aj to, kde sú u−
kryté tie najkrajšie krásy a dominanty. Keď si
tieto slová a tento fakt odzrkadlíte do svojho ži−
vota a konania, tak tento týždeň sa nebude dať
pomenovať inak, než úspešný. Vo vzťahoch
padne menšie rozhodnutie v súvislosti s cesto−

vaním. 

Po zvláštnych dňoch prichádzajú pre
vás ešte o niečo čudnejšie, zamerané

na sebapoznávanie. Zahĺbite sa do seba a zač−
nete akýmsi spôsobom prehodnocovať to, po
čom vlastne túžite. Začnete porovnávať spôsob,
akým ste žili v minulosti, s prítomnosťou a vidi−
nou, ako by to malo postupovať v budúcnosti.
Často uskutočňujete sondy do vlastnej duše,
čím sa stále viac a viac približujete k tomu, že
sa stanete spokojnými, ustálenými a vyrovnaný−
mi ľuďmi bez stresu a hlavne bez pocitu stále
niekam uponáhľane bežať, ba priam letieť. Tento
týždeň veľmi neriskujte a v každej oblasti radšej
stavte na istotu. Veľmi veľa skvelých nápadov
príde v noci, buď formou sna alebo len tak z ni−
čoho nič. 

Po odmietavom postoji k zmenám z
predchádzajúceho týždňa prichádza pestrosť a
rozmanitosť. Viete presne, čo od života očaká−
vate a čo chcete, preto to pomaličky a poti−
chúčky, bez zbytočných ovácií, bude do vášho
života vstupovať. Vy budete týmto zmenám o−
tvorení, preto si ani sami nebudete uvedomovať,
ako sa začnete znovu zo dňa na deň viac a viac
usmievať a to dokonca bez akéhokoľvek väčšie−
ho dôvodu. Počas týchto dní si budete vychut−
návať svoju rodinu a pocity, ktoré budú z jej blíz−
kosti prameniť. Trochu viac pozornosti venujte
svojmu zdraviu, po určitý čas ho zanedbávate,
počúvajte svoje telo, čo sa vám snaží naznačiť
– potrebuje očistu, vitamíny a minerály.

Je dôležité, aby ste nepoľavili v tempe,
ktoré ste nasadili minulý týždeň po veľkonoč−
ných sviatkoch. Počas nasledujúcich dní sa viac
môžete sústrediť na vzdelávanie, tvorenie stra−
tégií, ktoré budú potrebné pre uskutočnenie plá−
nov snovaných vo vašich hlavách už dlhší čas.
Zaujímavosťou je, že o zmenách a túžbach vie−
te iba vy sami, nedelíte sa o ne s nikým, a pre−
to držíte „bobríka“ mlčanlivosti. Mlčanie prelomí−
te v správny čas a osoby, ktorých sa to bude
priamo týkať, síce zaskočíte, ale zároveň posta−
víte pred hotovú vec, z ktorej sa nebude dať
cúvnuť. Všetko pôjde pohodovo, hladko a k
prospechu tých, na ktorých vám záleží najviac. 

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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Vznikne nový 
učebný odbor

Na ukážku boli vystavené textilné vý−
robky a ručné práce, ktoré zhotovili
žiačky dvojročného učebného odboru
Výroba konfekcie, ktorý sa vyučuje na
SOŠaS. Dievčatá pod vedením maj−
sterky odborného výcviku Evy
Roštášovej sa učia šiť rôzne dekorač−
né vankúše, obrusy, zástery, hračky z
látok a samostatne vykonávať jedno−
duché operácie pri výrobe a oprave o−
devov a bielizne. Od septembra tu o−
tvoria aj dvojročný učebný odbor
Praktická žena, zameraný na starostli−
vosť o domácnosť − hospodárenie, va−
renie, šitie, ručné práce, zdravotnú sta−
rostlivosť ale aj skúsenosti o pestova−
teľské a chovateľské práce.  

Ponúkajú náborový
príspevok

Vo svojpomocne upravenej dielni priví−
tal deviatakov majster odborného vý−
cviku Bc. Gabriel Vízi. Zaujímali sa
hlavne o učebné odbory Stavebná vý−
roba (2 r. ),  Murár (3 r. ) a Operátor
stavebnej výroby(4 r.) Bc. Ján Šebian
informoval o odboroch Spracúvanie
dreva (2 r.) a Stolár (3 r.), ktorého ab−
solventi školy môžu praxovať vo veľko−
krtíšskej drevospracujúcej firme PRP.
Podľa slov Ing. Aleny Šoltésovej, zá−
stupkyne riaditeľky pre praktické vy−
učovanie, od septembra škola pri ná−
stupe do učebných odborov: murár,
stolár, stavebná výroba, spracúvanie
dreva, výroba konfekcie a praktická
žena ponúka žiakom náborový príspe−
vok 20 euro a pracovné oblečenie
zdarma.

Budúci barmani 
a kuchári sa predviedli 

Keďže SOŠOaS  pripravuje na budú−
ce povolanie aj kuchárov, kuchárky,
čašníkov a servírky, počas Dní otvore−
ných dverí nechýbali na stoloch rôzne
lákavé pochúťky − studené misy so ze−
leninovými, mäsovými a syrovými rolá−
dami, ale aj teplé jedlá. Ochutnali sme
aj vynikajúce škvarkové pagáčiky, kto−
ré napiekli žiaci v moderne vybavenej

kuchyni pod vedením majsteriek od−
borného výcviku Bc. Ivety Tuhárskej a
Ivety Oláhovej. Hudba lákala všetkých
do slávnostne vyzdobenej spoločen−
skej sály, kde predviedli
barmanské umenie štu−
denti 2. ročníka študijného
odboru čašník Jaroslav
Žingor a Milan Koš a pre
hostí miešali rôzne nápoje.
Barmanské umenie Free
Style Flair predviedli štu−
denti 3. ročníka študijného
odboru čašník Štefan Kišš
a Patrik Dibala, ktorých pri−
pravuje a učí  majster od−
borného výcviku Marek
Harendácsik. Ako nám po−
vedala Mgr. Bibiana
Heimlichová − výchovná  po−
radkyňa, študenti Spojenej
školy majú možnosť praxo−
vať aj v zahraniční v
Grécku, na Cypre a v
Rakúsku. Zahraničnú prax

odprezentovali majsterky odborného
výcviku  Bc. Klaudia Murínová a Oľga
Chrťanská.

Kladú dôraz 
na cudzie jazyky  

Čo všetko sa v škole učia, mali mož−
nosť ukázať aj študenti 4−ročného štu−
dijného odboru OA, ktorý končí maturi−
tou. Tento študijný odbor pripravuje
stredoškolsky vzdelaných absolventov,
ktorí sa vedia uplatniť v prevádzkovaní
vlastnej živnosti vo sfére malého a
stredného podnikania. Počas štúdia sa
žiaci môžu zameriavať na: cestovný
ruch, marketing a reklamu a informač−
né technológie v podnikaní. 
Vyučovanie je v tradičných triedach,
ale aj v odborných učebniach vybave−
ných najmodernejšou výpočtovou
technikou. Žiaci si v 3. a 4. ročníku vy−
tvárajú študentské spoločnosti a cvič−
né firmy, prostredníctvom ktorých zís−

kavajú skúsenosti a praktickú zručnosť
a návyky potrebné pri zakladaní reál−
nych firiem. Žiaci 3. a 4. ročníka
Obchodnej akadémie počas Dní otvo−
rených dverí predstavili svoje cvičné
firmy, ktorým dali názvy Hotel strýka
Jánošíka, s. r. o., PUFO, s. r. o., HO−
ME DESIGN, s. r. o., Hotel Luxus, U
hladného vlka a hračkárstvo TOY−
LAND. Bolo vidieť ich zanietenie pre
prácu v cvičných firmách, zaujali púta−
vé a originálne výzdoby stánkov a es−
teticky upravené katalógy a reklamné
predmety. Vedomosti študentom v
cvičných firmách odovzdávajú Ing.
Miroslav Varga, Mgr. Adriana Vidová a
Ing. Renáta Nemčoková.  Žiaci 1. a 2.
ročníka OA si pripravili prezentáciu v
cudzích jazykoch − nemčine, angličtine,
španielčine a ruštine pod vedením uči−
teliek Mgr. Oľgy Cesnakovej, Mgr.
Lenky Oravcovej a Mgr. Eriky
Bodžárovej. Tretiačky OA pripravili
prezentáciu o spolupráci s rakúskou
firmou LKW − Walter vo Viedni a mar−
ketingovú prezentáciu o exkurzii vo
Viedni. 
Dni otvorených dverí sú určené pre
žiakov aj rodičov, ktorí si mohli pozrieť,
kde  ich dieťa študuje alebo ešte len
bude. Takúto možnosť využili aj

Jaroslav a Slavomíra Žingo−
rovci, ktorých syn Jaroslav tu
študuje.  
Slavomíra Žingorová: "Pri
rozhodovaní, kam pôjde
syn po skončení ZŠ, sme
to nechali na jeho výbere.
Vybral si  SŠ v M. Kameni,
študijný odbor čašník. Sme
spokojní, že si ju pred dvo−
mi rokmi vybral, že ho baví
a som spokojná aj s jeho
dosahovanými výsledkami.
Venuje sa aj barmanstvu, s
ktorým sa zúčastňuje na
rôznych súťažiach po ce−
lom Slovensku. Naposledy
v Bratislave spomedzi 50.
súťažiacich obsadil 2.
miesto. Som na neho hr−
dá." 

Každý deviatak sa raz musí postaviť pred doležité životné rozhodnutie kam ďalej a správne sa rozhodnúť pre povolanie, ktoré by mu pri−
nášalo radosť, úspech i zabezpečenie. Pre správne rozhodovanie je potrebný dostatok informácií. Práve dni otvorených dverí na školách
sú vhodnou príležitosťou pre žiakov a aj ich rodičov bližšie spoznať konkrétne ponuky škôl a zoznámiť sa so školským prostredím. Takúto
možnosť mali 14. − 15. 3 deviataci z nášho okresu,  ktorí prišli na Deň otvorených dverí do Spojenej školy v Modrom Kameni. Škola pozo−
stáva z dvoch organizačných zložiek Strednej odbornej školy obchodu a služieb  (SOŠaS) a Obchodnej akadémie (OA). 

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť
Učitelia, majstri odborného výcviku, výchovní poradcovia spolu so študentmi pripravili zaujímavú pre−

zentáciu jednotlivých učebných a študijných odborov. Žiaci mohli nazrieť do tried a učební, kde si vy−
počuli, čo všetko sa počas štúdia na tejto škole naučia a mohli si pozrieť  výrobky, ktoré zhotovili štu−
denti tejto školy, ktorí sa môžu pochváliť mnohými úspechmi na rôznych súťažiach. 

Ako na záver povedala riaditeľka školy Mgr. Mária Žišková, ich školské zariadenie je po personálnej i materiálnej
stránke vybavené tak, že poskytuje deťom takú úroveň výchovy a vzdelávania, ktorá zodpovedá štandardom v rám−
ci SR. Treba zdôrazniť, že táto škola ponúka aj niekoľko ďalších výhod štúdia ako sú: vhodná dostupnosť školy spo−
jmi SAD v rámci okresu V. Krtíš, nulové náklady na ubytovanie (denná forma dochádzania), minimálne náklady na
štúdium v porovnaní s obdobnými strednými školami v BBSK (poplatky), možnosť stravovania v školskej jedálni,
možnosť získania vodičského oprávnania A, B s 30% zľavou, pre žiakov je k dispozícii telocvična, školská knižni−
ca, bufet a môžu chodiť na rôzne krúžky, súťaže a exkurzie.                                    − EDITA DEBNÁROVÁ −

V dielni, ktorú si sami upravili budúci murári privítal deviatakov
majster odborného výcviku Bc. Gabriel Vízi (v strede) spolu so
svojimi žiakmi.

Cvičnú firmu TOYLAND, ktorá pútala originálnou
výzdobou stánku, predstavili šikovné študentky
obchodnej akadémie 

Deviatakom, ktorí prišli na deň otvorených dverí sa lepšie utvorila predstava o budúcom povolaní 
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n PREDÁM 2−IZBOVÝ BYT S
BALKÓNOM V OSOBNOM
VLASTNÍCTVE. Inf. m 0918 876
715.                          np − 1728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši (aj družstevný). Platba v
hotovosti. Inf. m 0907 484 840.  

np − 107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čiastočne prerobený
3−izbový byt. Inf. m 0907 878
186.                           np − 231
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom v Neninciach.
Cena: 75.000 euro. Inf. m 0905
472 298 (len SMS).       np − 253
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Dolnej
Strehovej (plyn, voda, kanalizá−
cia). Cena dohodou. Inf. m 0905
629 618.                      np − 268

n Predám starší rodinný domček
v Bátorovej (2+1) + pozemok. Inf.
m 0907 175 416.           np − 300
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v centre
V. Krtíša na Škultétyho 6. Cena
dohodou. Inf. m 0905 648 976.  

np − 328
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši (časť IBV), po čiastočnej
rekonštrukcii, 8−árový pozemok.
Inf. m 0907 484 840.      np − 353
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP − po rekon−
štrukcii. Vhodný aj na podnika−
nie. Inf. m 0908 986 734. 

np − 363
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP − po rekon−
štrukcii. Vhodný aj na podnika−
nie. Inf. m 0908 986 734.  

np − 364
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem ihneď nezariadený
2−izbový byt na Venevskej vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 774 315.

np − 366
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nový dom v Pôtri. Inf.
m 0944 265 400.            np − 371
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám záhradku v Bušinciach
− vinič na vysokom vedení s o−
vocnými stromčekmi a podpivni−
čenou chatkou. Cena: 200 euro.
Inf. m 0905 277 916.   

np − 373
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem garáž na
Novohradskej od 1.4. Inf. m 0903
905 193.                     np − 388

n Predám starší rodinný dom v
Dačov Lome, vhodný aj na ví−
kendy. Dom má kamenné múry,
4 priechodné miestnosti, 2 ko−
mory, dreváreň a garáž.
Zavedený vodovod, elektrina,
pevná linka, plocha pozemka
1.641 m2. Cena dohodou. Inf. m
0915 212 529, 047/48 96 206. 

np − 393
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do podnájmu 2−izbový
byt (predelený na 3−izbový) na
Píseckej. Inf. m 0915 869 991.

np − 395
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na
Poľnej. RK nevolať! Cena doho−
dou. Inf. m 0915 820 855.  

np − 396
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lacno prerobený 3−iz−
bový byt na 2. poschodí v
Neninciach alebo vymením za
byt na prízemí kdekoľvek v okre−
se. Zn. Pekný a slnečný. Inf. m
047/38 102 47.               np − 397
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu slnečný 2−
izbový byt na Venevskej. Cena
dohodou. Inf. m 0905 249 073.

np − 398
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čiastočne zrekonštru−
ovaný 2−izbový byt v centre V.
Krtíša. Inf. m 0902 382 255.  

np − 404
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový byt
v centre mesta V. Krtíš. Inf. m
0905 538 183.              np − 405
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt. Inf.
m 0948 013 701.            np − 407
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prerobený 1−izbový
byt na Venevskej (pri horičke).
Inf. m 0915 813 322.     np − 410
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový slnečný byt −
zateplený s plastovými oknami.
Cena dohodou. Inf. m 0905 132
662.                          np − 412

n Prenajmem 2, 3−izbový byt. Inf.
m 0948 013 701.           np − 415
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve (4−bytovky na
Poľnej vo V. Krtíši)− neprerobe−
ný, plastové okná, prízemie.
Cena dohodou. Inf. m 0915 895
116. 0905 501 245.         np − 419
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v pôvod−
nom stave s balkónom s rozlo−
hou (71 m2) na 7. poschodí na
Lučenskej 89. Cena: 17.000 eu−
ro. Inf. m 0903 383 623.  np − 424
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt v cen−
tre na Ul. SNP 13 − po úplnej re−
konštrukcii, zariadený. Cena:
219 euro s energiami. Inf. m
0907 315 161.               np − 427
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem 2−iz−
bový (kompletne prerobený) byt
na Ul. M. R. Štefánika. Inf. m
0907 630 254.              np − 431

n Predám obývaciu stenu a fa−
rebný televízor. Inf. m 047/43 307
92.                            np − 372
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim kotol na ústredné kúre−
nie RIMATHERM 30. Inf. m 0903
553 015.                   np − 409
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám funkčný plynový kotol
DESTILA 25 kW. Cena dohodou.
Inf. m 0905 368 559.      np − 416

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. 

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

Nik nepozná Vašu
nehnuteľnosť tak ako my!

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

np − 201

NENINCE
4 izby, všetky IS,
pozemok 2174 m2

Cena : 17 000,−  eur

SELEŠŤANY− 3 chaty, 
pozemok 3900 m2, prekrásne
prostredie, Cena: 95 000,− eur

SUCHÉ BREZOVO− zrekon−
štruovaný dom,vhodný na aj

na chalupu,pozemok 2 165 m2.
Cena: 45 000,− eur

Kancelárske a podnikateľské priestory na prenájom.

n Predám 3−izbový byt po kom−
pletnej rekonštrukcii s lodžiou
na Lučeneckej 79. Zateplená by−
tovka, plastové okná + žalúzie,
nové stierky, podlahy − dlažba a
plávajúca podlaha, murované
jadro, vymenená elektrika, vsta−
vaný šatník, rebrinový riadiátor
aj v kúpeľni, vhodný k okamžité−
mu nasťahovaniu. Cena: 30.000
eur, dohoda možná. Kontakt:
0911 618 919 np −356

3 − izbový byt na prenájom

n Predám 3−izbový byt s bal−
kónom na 3. poschodí, čias−
točne prerobený, zateplený,
plastové okná na Lučenskej
alebo vymením za 1−izbový +
doplatok. Inf. m 0903 857 507.  

np − 392

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

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

n Ak ide o nehnuteľnosť, zavo−
lajte nám ... Directreal MM rea−
litná kancelária ponúka na pre−
daj: 2−izbový byt na Venevskej
ul. (cena: 18.000 euro), zrekon−
štruovaný rodinný dom vo V.
Krtíši (dohoda istá, cena:
85.000 euro),  4−izbový rodinný
dom v Obeckove (cena: 11.000
euro). Našim hlavným posla−
ním je odbúranie prekážok a
nedôvery v realitné spoločnos−
ti a hlavne spokojný klient .
Smer, ktorým ide Directreal
MM je založený na spoľahlivos−
ti a istote, preto sa s dôverou
obráťte na nás − pri kúpe a pre−
daji Vašich nehnuteľností.
Naše úsilie − Vaše spokojné
bývanie.  Maklér pre oblasť 
V. Krtíš: Katarína Sarvašová, 

m 0908 787 713, 
k.sarvasova@directreal.sk     

np − 431
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n Predám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716.  

np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vibračnú dosku, zn.,
DYNAPAC. Cena dohodou. Inf. m
0907 858 643.               np − 402

n Predám Š−FELICIU 1,3 kW, r. v.
1998, STK platné do 7/2014, ťaž−
né zariadenie, zimné + letné gu−
my. Zn., Dobrý stav − treba vi−
dieť. Inf. m 0908 938 505. 

np − 355
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ŠKODU 120. Cena:
200 euro. Inf. m 0917 762 714.  

np − 358
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Obec Dolné Strháre ponúka na
predaj RENAULT 19. Inf. m 0903
216 119.                       np − 367
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ŠKODU 105 L vo vý−
bornom stave, platné STK, EK,
motor po GO. Cena: 300 euro,
príp., dohodou. Inf. m 0918 484
196.                           np − 370
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT PUNTO 1.1 v
dobrom stave, r.v. 1997, 5−dvero−
vé + 4 kolesá a rádio. Cena: 600
euro. Inf. m 0907 550 730. 

np − 375
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám letné jazdené pneuma−
tiky MICHELIN 175/70 R 14. Inf.
m 0905 247 586.           np − 376
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FABIU, r. v. 2009,
najazdených 32.000 km. Inf. m
0908 884 882.                np − 413
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám disky elektróny 16", r.
v. 2000 LAND ROVER FREELAN−
DER (4 ks). Cena: 200 euro. Inf.
m 0907 835 910.           np − 418
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT PANDU 1,2, r. v.
2004, najazdených 86.000 km,
STK a EK platné do 3/2014, se−
zónne prezutie. Inf. m 0905 700
726.                           np − 428

n Predám 300 W BERINGER
KOMBO a klávesový nástroj RO−
LAND IM 15. Inf. m 047/48 94 329
− volať vo večerných hodinách.  

np − 384

n Predám látkové plienky čisto−
nové, (balené po 20 ks). Cena:
1,10 euro/ks. Inf. m 0908 960 971.  

np − 368

n Predám paplóny (páperové a z
vlny). Nepoužité. Cena: 20 eu−
ro/ks. Inf. m 0908 486 160.  

np − 429

n Predám brány a diskovú se−
jačku 3 m. Inf. m 0905 315 148.  

np − 307

n Predám ošípanú (váha asi 170
kg). Inf. m 0905 134 144. 

np − 385
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zajace mäsového ty−
pu. Inf. m 0917 234 778.  np − 386
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem strážnych psíkov. Inf.
m 0915 583 533.            np − 399
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám fukár na seno a reme−
ňovú hrabačku sena. Inf. m 0902
056 063.                      np − 400
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno predám šteniatka (2 psí−
kov) − kríženec staforda. Inf. m
0917 605 133.               np − 408

n Reštaurácia MAFÍK prijme čaš−
níka − čašníčku s praxou. Inf. m
0905 657 689.               np − 354
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske a ma−
liarske práce, obklady, dlažby a
plávajúce podlahy. Inf. m 0907
229 634.                       np − 360
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu v chránenej
dielni. Inf. m 0949 792 112.  

np − 378
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám pani na výpomoc do
domácnosti. Súrne. Inf. m 0907
438 887.                      np − 389
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l 56−ročný invalidný dôchodca
hľadá prácu − rozvoz tovaru do
3,5 t za plat 70 % − aj mimo o−
kresu. Inf. m 0918 033 146. 

np − 401
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n BÚDA NA ŠTADIÓNE príjme
do novej prevádzky čašníčku a
pomocnú silu. Inf. BÚDA NA
ŠTADIÓNE.                  np − 406

l Hľadám prácu v oblasti vino−
hradníctva, záhradkárske práce.
Inf. m 0949 397 593.       np − 420
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí,
prax a osvedčenie mám. Inf. m
0949 397 593.              np − 421
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako pomocnica
v domácnosti, pritom opatrím aj
vášho člena rodiny. Inf. m 0944
344 044.                     np − 422
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako pomocník
na stavbách alebo pri iných po−
dobných prácach. Zn., Vodičský
preukaz sk. "B". Inf. m 0907 382
507.                           np − 423

n Predám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910
989 481.

np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto daruje, príp., predá módny
časopis PRAMO so strihmi zo
60−tych až 80−tych rokov? Inf. m
0911 264 102.

np − 1699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

n HYDINÁRSKA FARMA GY−
RON prijíma objednávky na
hydinu a sadbové zemiaky.
Inf. m 047/48 971 17, 0918 858
545, 49rodos@gmail.com 

np − 275

AUTO − MOTO

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY

n KURENCE, KAČKY, HUSI
− BABCSÁN FARMA. 

Inf. m 0036/30 925 81 02, 
0905 952 459.    np − 306

n SADBOVÉ ZEMIAKY AJ S
DOVOZOM. Inf. m 0905 497
133.                      np − 320

HOBBY
VOĽNÝ ČAS

n Predám kočík oranžovej far−
by zn. Babylux − 3−kombinácia.
Kočík obsahuje: prenosnú va−
ničku s krytom proti
vetru/chladu, športovú verziu,
vajíčko aj s novorodeneckou
vložkou a krytom proti
vetru/chladu. Výhody: prie−
stranná hlboká vanička, veľké
nafukovacie kolesá, kovová
konštrukcia, nastaviteľná ru−
koväť dopredu/dozadu kočíka,
5−bodové bezpečnostné pásy
pri šport verzii, pultík, pries−
torný nákupný košík. Ku kočí−
ku patrí: prebaľovacia taška,
pláštenka a sieťka proti hmyzu
sú zabudované v strieške.
Cena: 80 euro. Viem doniesť
do V. Krtíša bezplatne. 
Inf. m 0905 988 968.    np − 391

n Predám jatočné ošípané od
50 − 100 kg. Cena dohodou. Inf.
m 0915 264 102.           np − 382

l Hľadám slušnú slečnu
(študentku) ovládajúcu
hru na akustickú gitaru
pre výučbu 7,5−ročnej
vnučky vo Veľkom Krtíši,
Nám. A. H. Škultétyho 3
vo V. Krtíši. Inf. m 047/48
247 44 alebo osobne v
predajni TELstar na Nám.
A. H. Škultétyho 3. np − 350

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

l Hľadáme pracovníka do pre−
dajne stavebnín vo V. Krtíši. Inf.
m 0917 532 346.         np − 417

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 
a opatrovateľkám v zahraničí. 

Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 

17
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RÔZNE
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V najslabšej kategórii vyhral do−
máci jazdec Patrik Mozoľa na špe−
ciálnom Traburgu pred Erikom
Kiškováčom. V A2 − do 1300 ccm
vyhral Róbert Kováč z V.Zlievec
pred Peťom Lovašom a Alexom Ši−
kúrom na Favoritoch. V A3 kraľo−
val Tibor Nagy na Honde Civic,
druhý skončil Ján Božik a tretí
Csaba Lovaš. Krištofovci ovládli
A4−ku. Otec Miro bol prvý a syn
Lukáš skončil druhý, tretí skončil
Jozef Varecha z Oždian. V A5 sú−
perilo päť vozidiel BMW,  najrých−
lejšie bolo auto Denisa Bodoňa z

Rimavskej Soboty, druhé miesto
patrilo Attilovi Bandúrovi z
Maďarska, tretí bol Peter Sliacky.
Najobsadenejšiu kategóriu Lada
vyhral Maďarský pretekár István
Holó pred Róbertom Menyhértom
a domácim Michalom Mozoľom.
Kategóriu žien vyhrala skúsená
pretekárka Vladimíra Milová pred
Biankou Kiškováčovou zo Želoviec
a Lenkou Kováčovou z Opavy.
Nakoniec jazdili juniori, kde bol
najrýchlejší Milan Macík. Dve se−
kundy za ním skončil Ľuboš
Pajonk a tretí bol Andrej Kováč.

Spokojný a s dobrým pocitom od−
chádzal každý. Preteky organizo−
vané obcou Opava a za pomoci
HRC sa podarili nad očakávanie,
za čo im patrí vďaka. Ceny odo−
vzdal starosta Opavy Pavel Lekýr
a prisľúbil, že sa na Opave nejaz−
dilo naposledy.          

A1 − DO 1150 cm3

1.Patrik Mozoľa
2.Erik Kiškováč

A2−OD 1151 DO 1300 cm3

1.Róbert Kováč
2.Peter Lovaš
3.Alex Šikúr

A3 − OD 1301 DO 1600 cm3

1.Tibor Nagy
2.Ján Božik

3.Csaba Lovaš

A4 OD 1601 DO 2000 cm3

1.Miroslav Krištof
2.Lukáš Krištof
3.Jozef Varecha

A5 NAD 2000 cm3

1.Denis Bodoň
2.Attila Bandúr
3.Peter Sliacky

A−LADA
1.István Holó

2.Róbert Menyhért
3.Michal Mozoľa

A−ŽENY
1.Vladimíra Milová

2.Bianka Kiškováčová
3.Lenka Kováčová

A − JUNIOR DO 18 ROKOV
1.Milan Macík

2.Ľuboš Pajonk
3.Andrej Kováč

−RP RACING TEAM −

RallyShow Opava − studená, ale rýchla!
Na Opave sa jazdilo 24.3.2013 za veľmi chladného počasia, ale ani
to neodradilo 30 amatérskych pretekárov zmerať si sily strojov a o−
testovať svoju zručnosť. Na Opavskej trati, pripravenej Ivanom
Strmým a Mozoľovcami,  sa bojovalo v ôsmich kategóriach.

Na trati síce úsmev v
chladnom počasí mrzol, 

na stupňoch víťazov najlepší
jazdci však žiarili šťastím
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Ďalší víkend
bez futbalu

Priaznivcov futbalových súťa−
ží nepotešíme už tretíkrát za
sebou.
Vzhľadom k pretrvávajúcemu
nepriaznivému počasiu a z to−
ho vyplývajúceho stavu hra−
cích plôch na väčšine územia
nášho regiónu, ruší ŠTK a KM
SsFZ odohranie všetkých
majstrovských stretnutí do−
spelých aj mládeže, ktoré sa
mali odohrať 6. − 7. 4. 2013.

ŠTK a KM určuje mimoriadné
termíny pre odohranie uvede−
ných stretnutí 22. a 23. 6.
2013.

Exkurzia
Málinec - Poltár

Dňa 22.3.2013 sa žiaci ôsmeho a
deviateho  ročníka zo ZŠ Nám. A.
H. Škultétyho V. Krtíš  zúčastnili
exkurzie na nie práve bežné mies−
ta. Boli nimi vodárenská nádrž
Málinec a skláreň v Poltári.
Exkurzie sa zúčastnilo 40 žiakov
pod vedením Ing. Estery
Hrončekovej, PhD. a Mgr. Petra
Bobáľa.
Ako prvú sme navštívili vodnú ná−
drž Málinec. Po krátkom príhovore
jedného z pracovníkov, ktorý nám
vysvetlil, prečo a ako bola nádrž
vybudovaná, sme sa so sprievod−
com dostali na miesta, kam sa bež−
ný návštevník len tak nedostane.
Zostúpili sme po niekoľko sto scho−
doch do priehradného múru.
Nachádzali sme sa v tzv. injekčnej
chodbe, ktorá sa nachádzala do−
konca pod úrovňou hrádze.
Miestami to vyzeralo ako v jaskyni,

dokonca zo stropu viseli malé kva−
ple. V podzemí sme sa dostali na
miesta, kde sa voda upravovala na
pitnú, pretože z tejto nádrže je zá−
sobovaná veľká časť okresov
Poltár a Lučenec. Tiež sme sa do−
stali tesne pod vodnú elektráreň, či
k obrovským výpustovým potru−
biam, kde sme pre hluk nepočuli
ani vlastné myšlienky. Keď sme vy−
šli z podzemia, museli sme sa vy−
štverať na vrch hrádze, pretože
tam nás čakal autobus. Podľa od−
hadov sme zdolali 250 až 300
schodov, ktoré dali viacerým sluš−
ne zabrať. Nakoniec sme po krátkej
desiatovej prestávke zamierili do
Poltára. 
Tam nás už očakávala majiteľka
momentálne jedinej fungujúcej
sklárne v celom regióne, ktorý bol
výrobou skla ešte v nedávnej mi−
nulosti známy nielen v širokom o−
kolí, ale aj vo svete. Veľmi ochotne
a podrobne nám ukázali opracova−

nie, brúsenie a maľovanie skla.
Nakoniec sme si mohli všetci brú−
senie aj skúsiť. Niekoľkých to na−
toľko zaujalo, že takmer zabudli na
to, že sa domov musíme vrátiť v pl−
nom počte a pri brúsení strávili dl−
hé minúty. Svoje výtvory sme si
mohli zobrať domov. Niektorí z nás
boli takí šikovní, že od majiteľov fir−
my dostali pracovné ponuky. Stačí
sa po skončení školy u nich nahlá−
siť... Majitelia nám tiež odpovedali
na otázky typu: Je to zlato, ktorým

maľujete, skutočné? Čo stojí takáto
misa? Koľko zarábajú vaši zamest−
nanci? Napriek príjemnej atmosfé−
re, ktorá vo firme vládla sa mnohí
zhodli v tom, že táto práca by ich
síce uživila, ale dlhodobo nebavila. 
Na záver by sme sa chceli poďa−
kovať majiteľke sklárne v Poltári
pani Urbanovskej za jej veľkú o−
chotu a tiež pánovi Ing. Zvaríkovi,
ktorý nám pomohol pri návšteve
vodnej nádrže Málinec. 

− Mgr. PETER BOBÁĽ −

Na nezabudnuteľnej exkurzii

Deviatačka Jožka Celiková pri brúsení

Všetci účastníci exkurzie 
na spoločnej fotografii

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny si Vás  dovoľuje
pozvať na 3. ročník najväčšieho veľtrhu pracovných

príležitostí  v SR JOB EXPO 2013,
ktorý sa uskutoční 18. − 19. 4. od 09.00 − 18.00 hod. 

v priestoroch Výstaviska Agrokomplex š.p. Nitra

DAVID TRISTRAM

OPAÈNÉ POHLAVIE
15. 4. 2013 o 19.00 hod., KD V. Krtíš.

Účinkujú: Zuzana Tlučková, Pavol
Topoľský, Marta Sládečková, Ivan Tuli
Vojtek. Réžia: Peter Mikulík. 

Bláznivá komédia, v ktorej majú dva manžel−
ské páry niečo spoločné.  Keď zistia, čo to je,
rozpúta sa peklo na zemi. O slovo sa prihlásia
modriny, záchvaty hnevu, plač, smiech aj polí−
cia. Žeby opačné pohlavie ani na chvíľu nena−
šlo spoločnú reč? Vstupné v predpreda−
ji 15 eur na MsKS vo V. Krtíši
(047/48 313 76). V deň predstavenia
bude vstupné 17 eur. 

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.
8. 4. BIELY LEV (Banícka ul.)
9. 4. Dr. MAX (v nemocnici)
10. 4. AQUA VIVA (Ul. SNP)
11. 4. BELLADONNA (Ul. SNP)
12. 4. ČIERNY OROL 

(Nemocničná ul.)
13. a 14. 4. PANACEA

(pri stomatológii)

ÔSMACI A DEVIATACI Z II. ZŠ NÁM. A. H. ŠKULTÉTYHO
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n Predám najlacnejšie palivové
drevo aj s dovozom. Inf. m 0915
867 594.                      np − 202
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                           np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijímam objednávky na ručne
ťahané štrúdle. Inf. m 0907 159
923.                           np − 252
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nn MINIBAGER − ZEMNÉ AMINIBAGER − ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ PRÁCE. InfVÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf . . mm
0915 813 322, 0905 3540915 813 322, 0905 354
723.                    723.                    np − 283

n Ozónovanie automobilov − de−
zifenkcia klimatizácie (8,00 eu−
ro). Inf. m 0918 843 647.  np − 318
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva aj do−
vozom. Inf. m 0905 463 926.

np − 345
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vykúpime lesné pozemky,
resp., drevo na pni. Inf. m 0905
463 926.                     np − 346

n Vyvenčím vašich psov. Inf. m
0917 040 373.               np − 369
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                            np − 377
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam elektrikárske, ma−
liarske, stolárske práce a poraden−
stvo. Inf. m0949 199 458.  np − 379

n Montáž l voda l kúrenie. Inf.
m 0911 421 840.          np − 390
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo aj do−
vozom. Inf. m 0908 199 706, 0917
421 614.                     np − 380
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem staré kašmírové
šatky. Inf. m 0908 199 706, 0917
421 614.                     np − 381
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim Rozetu na motorovú pí−
lu OK 3600 na ťah reťaze. Inf. m
047/48 963 02, 0915 079 546.

np − 411

n MINIBAGER −
zemné a výkopové
práce. Inf. m 0907
840 647.   np − 301

n TATRANSKÝ PROFIL, 
OSB DOSKY, STAVEBNÉ 

REZIVO, KRYTINY. LACNO. 
AJ S DOVOZOM. 

Inf. m 0905 483 357.  np − 154

NON −
STOP

odťahová
služba

Inf.: 0904 354 594.  
Značka: NOSNOSŤ

2200 kg.

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE 12.4. 2013

1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2
1 X 2

IV. liga JUH: V. Krtíš − Revúca

V. liga D: Čebovce − Hrnč. Ves

V. liga D: D. Strehová − Hnúšťa

V. liga D: Tornaľa − Vinica

I. trieda: K. Kosihy − Balog n. I.

V. liga D: Príbelce − Hajnáčka

V. liga D: Tomášovce − Sklabiná

I. trieda: Hrušov − Lesenice

V. liga D: Nenince − S. Ďarmoty

I. trieda: M. Kameň − Želovce

Tipnite si správny výsledok zápasu z našej ponuky (výhru, re−
mízu, resp. prehru domácich) − 1 (1b.), X (3b.) alebo 2 (2 b.).
Víťazom sa stane ten, kto nazbiera najviac bodov. 

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 4. KOLO

Naša ponuka
vzdelávania

APRÍL 2013

l Kurz Opatrovateľstva − 
začíname 22.apríla 2013

Trvanie kurzu: 28 pracovných
dní, vyučovanie denne od

8.00 do 14.00. hod.
Prax zabezpečujeme my. 
Certifikát uznávaný v EÚ.

Cena 255 eur.

l Kurzy pre pilčíkov
− získanie preukazu pilčíka
Preukaz na ťažbu dreva

− cena 255 eur �
Preukaz na inú činnosť 

− cena 95 eur. �

l Školenia − motorové vozíky,
elektrikári, kuričov −
realizujeme priebežne

podľa potreby záujemcov 

l Jazykové kurzy  − anglický,
nemecký, taliansky jazyk − pre
začiatočníkov, aj pokročilých,
skupinová aj individuálna for−
ma, začíname 15.4.2013.
Do jazykových kurzov sa mô−
žete prihlasovať počas celého
roka. Možnosť individuálnej
výučby. 

l Nemčina pre opatrovateľskú
prax − začíname 22.4.2013
Vyučovanie prebieha dvakrát
týždenne v poobedňajších ho−
dinách.
Rozsah: 60 vyučovacích hodín
Cena 105 eur.

Všetky naše ponuky nájdete
na: www.aveducation.sk, (na
mapke Slovenska zvoliť BB
kraj, v rolete zvoliť pobočku
Veľký Krtíš). 
Naše kontakty: 0902 930 225
Email: avvk@aveducation.sk 

Prihlášky prijímame osobne,
telefonicky emailom. 

Vaša spokojnosť 
je naším úspechom.

POBOČKA VEĽKÝ KRTÍŠ
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš

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

* Deväťdesiatminútová masáž celého tela cez voľné
oblečenie, hĺbkové prepracovanie kĺbov, svalov, 

energetických dráh, posilnenie nervového systému, 
zlepšenie ohybnosti,

urýchlenie regenerácie organizmu.

POSILŇOVANIE A FORMOVANIE TELA 
* Šesťdesiat minútové posilňovanie 
a joga pre urýchlenie metabolizmu 

Súkromné fitnescentrum, Škultétyho 5, V. Krtíš
Objednávky  po telefóne: 0919164417

TRADIÈNÁ THAJSKÁ 
MASÁ�NA TERAPIA

RÔZNE

n KEŠOVKA 
Tradičný poskytovateľ 

pôžičiek. Pohodlná pôžička.
200 až 1.700 euro v hotovosti.
Inf. m 0905 791 440.  np − 361

n HOTOVOSTNÉ
ÚVERY

Od 200 euro do 2.000 euro. 
Pre zamestnaných,

živnostníkov, dôchodcov, 
materská dovolenka. 

Kontakt: 

m 0910 843 311
np − 387

n REKONŠTRUKCIE 
BYTOV A DOMOV. 

Stierkovanie, maľovanie,
podlahy a iné stavebné
práce. Inf. m 0902 589 619.  

np − 426



l Hľadám pilčíka (okres V.
Krtíš). Inf. m 0911 678 272. 

np − 432
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám drevenú detskú
postieľku. Cena: 20 euro. Inf. m
0907 563 580.             np − 433
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozík, bez
EČ, rozmer 180 x 120 x 30. Inf.
m 0907 563 580.          np − 434
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pračku ROMO, žmý−
kačku a digitálny fotoaparát. Inf.
m 0914 286 514.         np − 435
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám spolubývajúcu do 3−
izbového bytu. Nefajčiarka. Inf.
m 0910 638 572.          np − 436
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Invalidka hľadá prácu. Inf. m
0907 234 059.              np − 437
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám osivo lucerny − pre−
čistená 1 kg/4 eurá. Inf. m 0905
230 767.                      np − 438
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Rekonštrukcie bytových jadier
na kľúč. Výber z katalógu. Inf. m
0902 271 444.               np − 442

n Predám kvalitné drevené bri−
kety, 10 kg/2,20 euro. Inf. m
0902 271 444.              np − 439
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Rekonštrukcie bytových jadier
na kľúč. Výber z katalógu. Inf. m
0902 271 444.               np − 442
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FELICIU 1.6 GLX.
Cena: 500 euro. Inf. m 0907 875
390                          np − 443

n Predám 3−dňové kurčatá. Inf.
m 0911 358 071.          np − 444

l Kúpim seno v balíkoch. Inf. m
0911 358 071.                np − 445
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Dolných Strhároch. Po vnútor−
nej rekonštrukcii. Cena: 24.000
euro. Inf. m 0948 209 983.

np − 447
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám AUDI A6 ALLROAD
2.5 TDi, r. v. 2000, 6M, po veľ−
kom servise. Veľmi dobrý stav.
Cena: 5.990 euro. Inf. m 0948
209 983.                    np − 448
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim agátové porasty a bu−
kové prebierky. Inf. m 0903 568
064.                           np − 449
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Slávnostnú atmosféru umocnila hud−
ba v podaní  študentky Agnes
Gabúľovej. Otvorenia sa zúčastnili
pozvaní hostia: Mgr. Ľudovít Filický−
vedúci Odboru sociálneho, školstva
a kultúry MsÚ V. Krtíši, PhDr. Marta
Kamasová−riaditeľka Štátneho o−
kresného archívu vo V. Krtíši, Mgr.
Helena Ferencová − riaditeľka Múzea
bábkarskych kultúr a hračiek M.
Kameň, PaedDr. Tatiana Lekýrová −
členka Rady školy pri gymnáziu, zá−
stupcovia základných a stredných
škôl okresu. Zvlášť sme sa potešili
účasti Ing. Judity Gáborovej, ktorá
prežila prenasledovanie počas
2.svetovej vojny a Jozefa Salvu − čle−
na SZPB. Súčasťou výstavy bola aj
prezentácia príbehu Anny Frankovej.
S jej príbehom nás oboznámili 16
študenti gymnázia, ktorí sa na túto ú−
lohu svedomito pripravovali pod ve−
dením pána Ing. Petra Leponiho z
Nadácie Milana Šimečku.
Putovná výstava od roku 1996 oble−

tela takmer celý svet. Vytvorili ju od−
borníci v Anne Frank House v
Amsterdame. Od roku 2005 tento
projekt realizuje na slovenských
stredných školách Nadácia Milana
Šimečku v spolupráci s Múzeom
SNP.
Putovná výstava na takmer 30 pane−
loch zachytáva životné osudy nemec−
kej židovskej rodiny Frankovcov, ich
útek pred nacistami do Holandska,
dvojročné ukrývanie sa v zadnom do−
me v Amsterdame až po tragický ko−
niec tejto rodiny. Výstava sa zaoberá
aj problematikou ľudských práv,
rasizmu, diskriminácie, tak v minu−
losti ako aj v súčasnosti. Výstava
potrvá do 12. 4. 2013. Pre verej−
nosť bude otvorená v pracovné
dni od 8 − 14:30 hod. Výstavou
sprevádzajú študenti a študentky
nášho gymnázia. Záujem  o vý−
stavu a termín prosíme nahlásiť
na t.č. 0944 518 905.
−PaedDr.DAGMAR PASTORKOVÁ −  

n Predaj palivového dreva aj
s dovozom. Inf. m 0918 565
355.                         np − 440

l Hľadá sa fenka sloven−
ského kopova. Stratila sa
28. 3. v Príbelciach (ušla z
dvora rodinného domu). V
prípade nájdenia alebo po−
skytnutia akýchkoľvek infor−
mácií volajte na tel. č. m
0908 805 144.         np − 446

Pozvánka 
na výstavu

Odkaz Anny Frankovej 
je stále platný 

V spoločenskej miestnosti Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom
Krtíši sa 21. 3. konalo slávnostné otvorenie putovnej výstavy Anna
Franková − odkaz dejín dnešku. Výstavu otvoril zástupca riaditeľa
PaedDr. Pavel Antolov. 

l Hľadá sa psík − kríženec.
Stratil sa 2. 4. pri rybníku
Sklabiná. Na krku má jazvu.
Volá sa Klinton. V prípade ná−
jdenia alebo poskytnutia
akýchkoľvek informácií volajte
na tel. č. m 0907 824 711.  

Odmena istá.  
np − 441

Narodeniny mala 
KRISTÍNKA CHRIENOVÁ z Veľkého Krtíša,

ktorá 7. 4. 2013 oslávila desať rokov. 
"Dnes krásny sviatok máš, desať rôčkov
život spoznávaš, no ešte Ťa čaká dlhá púť,
zo srdca Ti prajeme šťastná buď! K naro−
deninám všetko najlepšie, veľa zdravia,
šťastia, lásky a vždy usmiatu tváričku zo
srdca želajú: rodičia, krstní ro−
dičia, starká Mária, starká
Anka, starká Edita, starký
Vlado, sesternice, bratranci
a strýkovia s manželkami.

Kristínka, zo srdca Ti prajeme, š�astná buï! 

Putovná výstava od
roku 1996 obletela tak−
mer celý svet. Teraz si
ju môžete pozrieť aj vy

Darcovia krvi, 
neprehliadnite!   

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža V. Krtíš 

oznamuje, že 11. apríla od
7.30 do 10.00 hod. sa 

v priestoroch GASTROHELL 
na baníckej slobodárni vo V.
Krtíši bude konať pri príležitosti
Svetového dňa zdravia odber
krvi.                              −red−
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