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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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Veľké, ale pozitívne zmeny nastanú pre
nežnejšiu časť znamenia. Všetky dievčatá,

slečny, ženy, dámy sa dočkajú presne toho, po
čom túžili a to v spojitosti so vzťahmi. Konečne sa
cítite fantasticky. Mužská časť sa môže tiež tešiť,
aj keď to možno nie je správne, ale dostane sa
vám zadosťučinenia, na ktoré ste tak dlho čakali.
Osoba, ktorá vám ublížila (zlomené srdce, krá−
dež, klamstvo…), pochopí, ako ste sa cítili a zis−
tí, čo spravila zle. Všeobecne platí pre vás všet−
kých nežnosť, nové začiatky, objavovanie svojich
skrytých predností a dokonca skvelých nápadov.
Zdravie – silné tlaky v čelovej oblasti. Vaše šťast−
né čísla: 21, 35, 66.

Vás čaká náročnejší týždeň, počas
ktorého nepohnete s ničím. Všetko zostáva ako−
by zamrznuté a preto sa nepúšťajte ani do veľ−
kých projektov a už vôbec nie do spustenia nie−
čoho úplne nového. Čo sa týka risku, ten si tiež
nechajte pre dni do budúcna. Pozor si dávajte aj
na strašiacu chrípku a preto si stále udržujte v
teple hlavne nohy a vyhýbajte sa chorým a po−
kašliavajúcim kolegom / kolegyniam. Väčšiu opa−
trnosť dávať pri manipulácii s vlastnými peniazmi,
pozor na peňaženky, peniaze nemajte voľne po−
ložené. Dostihne vás nepríjemná správa, ktorá
súvisí s vašou prácou. Zdravie – celková oslabe−
nosť. Vaše šťastné čísla: 2, 58, 61.

Náročný týždeň na akúkoľvek aktivitu,
budete sa cítiť bez energie a sily, čo sa odrazí
hlavne na pokrivkávajúcich pracovných výko−
noch. Vnútorne budete túžiť po samote, preto sa
budete utiekať ku chvíľam stráveným v súkromí,
samote a za zatvorenými dverami. Pokiaľ nemá−
te dostatok času na dokončenie jednej záležitos−
ti, prečo máte potom pocit, že si ich môžete do−
voliť rozrobiť viac s tým, že to zaručene stihnete?
Dni sa pokúste tráviť v pokoji, pohode a hlavne
vo vnútornom očistnom rozjímaní. Zdravie – zá−
kladnými piliermi fyzického zdravia je vnútorný
pokoj – trávenie, pestrá a rôznorodá strava.
Vaše šťastné čísla: 3, 12, 35.

Neviete, čo sa okolo vás deje, nero−
zumiete tomu? Máte pocit, že s prícho−

dom nového roku sa nič nezmenilo, iba viac pre−
citáte v smútku, apatii a akejsi všeobecnej ne−
zmyselnosti? Všetko sú dozvuky minulého roka,
ktorých silu prehlbuje zimné a pochmúrne poča−
sie. Nezabúdajte na to, že najsilnejšie slnko a
svetlo je to, ktoré máte ukryté vo vašich srdieč−
kach a dušiach. Použite ho a znovu sa budete
usmievať. Celých vás prehreje pocit tepla, ktoré
môžete následne reťazovo odovzdať. Býk sa len
tak ľahko nevzdáva a je jedno, o akú oblasť sa
jedná, tak sa nedajte teraz stiahnuť šeďou toh−
totýždňových dní. Zdravie – napätie, nervozita,
smútok a apatia. Vaše šťastné čísla: 10, 22, 75.

Prečo stále hľadáte akýsi univerzálny
kľúč ku šťastiu (po tieto dni ešte inten−

zívnejšie), ktoré chcete vpustiť do vzťahu, práce,
súkromia a všade tam, kde máte pocit, že sa
vám nedarí? Nepotrebujete ho, veď máte okolo
seba tých správnych ľudí, ktorí vám vždy pomô−
žu a poradia vám. Čo všetko vlastne potrebuje−
te k tomu, aby ste si uvedomili, že máte to naj−
dôležitejšie, čo potrebujete? A to, čo vo vašom
živote absentuje, príde postupom času.
Nezameriavajte sa na to, čo vám chýba, vážte
si to, čo máte. Žiadne zmeny počas týždňa ne−
očakávajte. Zdravie – močový mechúr a celá
oblasť podbruška. Vaše šťastné čísla: 8, 42, 65.

Ste stálymi čakateľmi informácií a
správ a tieto sa k vám počas tohto týždňa budú
valiť zo všetkých strán. Bude nutná vaša plná
sústredenosť a rýchle spracovávanie, triedenie
týchto nových správ. Veľmi dôležitou a kľúčovou
osobou sa pre vás stane muž, ktorý vám čosi
sľúbil a prišiel čas, kedy svoje sľuby aj naplní,
preto očakávajte, že budete vyhľadaní alebo
kontaktovaní. Do prichádzajúcich dní vneste ú−
ctu, úslužnosť a pomoc slabším, na ktorú akosi
zabúdate. V zdravotnej oblasti vám dajú zabrať
končatiny a to konkrétne ruky, preto pozor na
ich poranenia. Vaše šťastné čísla: 19, 33, 55.

Nespútanosť, sloboda a vykričanie
všetkého dusivého na plné hrdlov vás bude
sprevádzať celý týždeň. Záväzky plynúce z prá−
ce, partnerstva, či rodičovstva si plníte najlepšie
ako viete, ale zároveň ste sa uväznili v akejsi
sieti myšlienkových, ale aj reálnych a hmatateľ−
ných záležitostí, o ktorých viete len vy. Túto sieť
sa vám podarí čiastočne narušiť, čo znamená,
že úplne roztrhať ju môžete kedykoľvek a tým sa
aj oslobodíte, je to vo vašich rukách. Vládnuť a
pomáhať vám bude komunikatívnosť v prepojení
na obhajoby, vysvetľovanie, ale aj fantastické
rady, ktoré pomôžu vašim najbližším. V zdravot−
nej oblasti vám dá zabrať hrdlo a celá ústna du−
tina, pery nevynímajúc. Vaše šťastné čísla: 65,
85, 99.

Zástupcov vášho znamenia potrápia
financie, preto nie je vylúčené meškanie výplaty
a tým následne vašich platieb v súvislosti s bý−
vaním. Nestresujte sa, danej veci tým nepomô−
žete a ani to neurýchlite. Všetko sa dá po fi−
nančnej stránke na poriadok už budúci mesiac,
tento ešte vydržte a hlavne aktuálny týždeň, kto−
rý vám dá poriadne zabrať. Viac pozornosti ve−
nujte svojmu okoliu a predovšetkým potrebám
ľudí vám najbližším, tieto veľmi podstatné veci
vám unikajú, pretože ste príliš pohltení tými
vlastnými. Najbližší vás potrebujú rovnako ako
vy ich. V zdravotnej oblasti si dávajte pozor na
psychiku a intenzívne bolesti hlavy. Vaše šťast−
né čísla: 1, 77, 80.

Pre vaše znamenie platí od pondelka až
po nedeľu zakomponovanie do dní akejsi hra−
vosti, ktorá u vás absentuje. Neberte všetko prí−
liš vážne, život nie je boj, ktorý v ňom za každú
cenu chcete vidieť. Život je aj o bláznovstvách,
radosti, láske a spontánnosti. Zbavte sa šnúrok
v korzete, ktorý vám navliekla táto spoločnosť a
vy ste si ho bez otáľania dobrovoľne obliekli.
Pokiaľ si nemôžete dovoliť zbaviť sa ho, tak eš−
te stále si môžete regulovať silu pritiahnutia šnú−
rok. V nejakej zvláštnej situácii priamou alebo
nepriamou cestou pomôžete deťom. Plodný týž−
deň. Zdravie – pozor na pády (pošmyknutia, za−
kopnutia, zamotanie nôžok). Vaše šťastné čísla:
5, 8, 17. 

Vás potrápia prioritne zdravotné prob−
lémy, ktoré sa buď stupňujú, alebo sa prinavrá−
tia. Keďže je čas chrípky a vaša imunita skúša−
ná inými zdravotnými problémami je oslabená,
tak sa zameriate práve na ňu. Chce to zásobu
zeleniny, ovocia, prírodných štiav alebo bylin−
ných čajov, koncentrátov, tinktúr. Keď ste zdra−
ví, tak sa vám darí vo všetkom. Inak platí zvý−
šená opatrnosť pri výmene názorov (hádky), do
ktorých môžete byť umelo vtiahnutí. V pozore
buďte pred staršou, ale veľmi vypočítavou že−
nou, ktorá má v pláne buď vás okradnúť, alebo
verejne dehonestovať. Vaše šťastné čísla: 13,
22, 45.

Aj u vás platí naštrbené zdravie, čo sa
ale veľmi rýchlo dá na poriadok. Pre vaše zna−
menie bude hrať prím rodina a rodinné problé−
my, ktoré vás priam prenasledujú a strašia už
nejeden rok. Konečne si obhájite svoju pozíciu,
k čomu vám dopomôže vaša vyzretosť a názo−
ry, ktoré korešpondujú s vaším zdravým, ale
hlavne, trefným úsudkom. Končia sa dni plné
nepochopenia, neprijatia a dokonca niekedy aj
ignorovania nadradenejšou časťou, či už blízkej
alebo vzdialenej časti rodiny. Očakávajte oslavu,
kde to roztočíte v plnom prúde. Vy si dávajte po−
zor na nohy, konkrétne chodidlá a ešte konkrét−
nejšie prsty. Vaše šťastné čísla: 7, 17, 77.

Zásadné zmeny, prehodnocovania a
rozhodnutia nastanú v pracovnej oblasti. Či už sa
jedná o zmenu pozície, práce alebo dokonca o
dobrovoľnom ukončení práce, a to hlavne u žen−
skej časti znamenia, ktorá premýšľa nad mater−
skou dovolenkou. Chlapi sa budú zameriavať na
nové pracovné príležitosti v súvislosti s financia−
mi. Možností bude viacero, nemusíte byť smutní z
toho, že by to nevyšlo, ste znamením, ktorému to
v oblasti práce celoplošne praje. Veľmi dobré
podmienky sa vytvárajú aj pre začínajúcich pod−
nikateľov. Okrem práce vás čakajú príjemné chví−
le na zábave alebo plese. Zdravie – dýchanie,
bolesť hrdla, pri ktorej je prvou pomocou klokta−
nie šalviového čaju. Vaše šťastné čísla: 4, 14, 75.

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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Recepty na tento týždeň

S U D O K U
Mriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci, riad−
ku aj vo všetkých deviatich štvorcoch hracie−
ho plánu bolo deväť rôznych čísel  od 1−9 a
žiadne z nich sa ani raz neopakovalo. Správne
riešenie každého sudoku je len jedno jediné.

Fašiangy každoročne trvajú od Troch
kráľov do Popolcovej stredy, ktorá v
tomto roku pripadá na 13. 2.  Na
Slovensku sa od dávnej minulosti spá−
jali s veselosťou, ľudovými zábavami,
hrami, karnevalmi a prekáračkami.
Termín fašiangov je pohyblivý, riadi sa
Veľkou nocou, ktorej predchádza 40 −
dňový pôst, ktorý v 4. stor. zaviedla cir−
kev, aby zabránila pohanským zvy−
kom. Tradícia fašiangových zvykov
siaha do dávnej minulosti slovanských
pohanských predkov. Zlučuje v sebe
mnoho obyčajov, ktoré súviseli prav−
depodobne s vyháňaním zimy, smrti a
príchodom jari.

Podstatou Fašiangov sú veselice,
bály, maškarády, tance za dobrú úro−
du... Neodmysliteľným doplnkom fa−
šiangov je hojnosť dobrého jedla a ná−
pojov. Tradične sa v domácnostiach
ponúka vyprážané pečivo, ako sú šiš−
ky či fánky − niekde nazývané i  pam−
púchy alebo krapne. My vám teraz po−
núkame  osvedčené recepty na šišky.  

Klasické šišky 
Budete potrebovať:  350 g hladká
múka, štipka soli, kôra z  citróna, 3
vaječné žĺtky, 2 PL rum,  1 kopcovi−
tá PL domáca bravčová masť, 200
ml vlažné mlieko, 20 g droždie, 1 KL
kryštálový cukor, 2 PL práškový cu−
kor a 0,5 l olej na vyprážanie. 
Postup: Z droždia, KL kryštálového
cukru, 1 PL múky a 1/2 dl mlieka si pri−
pravte kvások. Do vyhriatej misy pre−
osejte hladkú múku, štipku soli, práš−
kový cukor, citrónovú kôru. V zvyšku
mlieka rozmiešajte žĺtky, rum a prileje−
te do misy. Pridajte vykysnutý kvások,

roztopenú (nie horúcu) masť.
Vypracujte hladké cesto, pokým sa ne−
odlepuje od misy a nerobí na povrchu
bublinky. Dajte na teplé miesto kysnúť
(asi 45 minút), kým sa objem nezdoj−
násobí. Vykysnuté cesto vyklopte na
podložku, prepracujte, vyvaľkajte na
hrúbku 1 − 2 cm a vykrojte kolieska.
Vyprážajte ich v dostatočnom množ−
stve oleja do ružova z oboch strán.
Vyberte do misy vyloženej papierovým
obrúskom, aby vypil prebytočný olej.
Teplé vyvaľkajte  v práškovo − vanilko−
vom cukre, alebo len pocukrujte.  

Tvarohové šišky 
Budete potrebovať: 250 g tvarohu,
250 g hladkej múky, 1 ČL sódy bi−
karbóny , 1 PL cukru, 1 dcl mlieka,
štipku soli. 
Postup: Prísady spolu vymieste a vy−
pracujte cesto, ktoré vyvaľkajte asi na
1 cm hrúbku a vykrajujte hrnčekom ko−
lieska, ktoré do zlatista vypražíte v ho−
rúcom oleji. Hotové obaľte v cukre. 

V prípade, že by ste sa chceli svojim
blízkym zavďačiť, skúste im k šiškám
pripraviť ešte aj vynikajúci tvarohový
krém: 

V 500 ml mlieka uvarte hustú pu−
dingovú kašu z 1 vanilkového cuk−
ru a 2 zlatých klasov. Vymiešajte si
250 g masla s vanilkovým cukrom a
práškovým cukrom podľa potreby,
pridajte  500 g tvarohu ( 1 jemný a
1 jemne hrudkovitý a citrónovú kô−
ru. Do tohto opatrne primiešajte vy−
chladnutý puding a poriadne vyšľa−
hajte. 

K šiškám a tvarohovému krému mô−
žete pridať ľubovoľné drobné ovocie. 

Vyzeralo to, že sa motýľ
nedostal až tam, kam by mal
a nemohol ďalej pokračovať.
Tak sa človek rozhodol, že
motýľovi pomôže, vzal
nožnice a kuklu o−
tvoril. Potom
sa motýľ ľah−
ko ukázal.
Ale mal sla−
bé, drobné te−
lo a scvrknuté
krídla. Človek ho
ďalej sledoval, pretože ča−
kal, že každú chvíľu roztvorí
krídla, roztiahne ich a zväč−
ší, tak aby boli schopné u−
niesť jeho telo, čakal, že sa
stanú pevné. Nič také sa ne−
stalo! V skutočnosti strávil
motýľ zvyšok svojho života
len lozením so svojim sla−
bým telom a so scvrknutými
krídlami. Nikdy nebol schop−
ný lietať.

Čomu človek vo svojej
dobrosrdečnosti a dobrej
vôli neporozumel, bola ob−
medzujúca kukla a zápas,
ktorý bol potrebný na to,
aby sa motýľ dostal cez ma−
lý otvor, bol to boží spôsob,
ako dostať tekutinu z tela do
krídel motýľa, aby boli
schopné lietať, keď sa raz z

kukly oslobodí.
Niekedy je zápas presne

to, čo v živote potrebujeme.
Ak by Boh pripustil prežiť

náš život bez prekážok,
mohlo by nás to

o c h r o m i ť .
Neboli by
sme takí silní
akoby sme

mohli byť.
Nikdy by sme

neboli schopní lie−
tať. 
Požiadal som o silu ... 
A Boh mi dal starosti, aby
ma posilnil.
Požiadal som o múdrosť ...
A Boh mi dal problémy, aby
som ich riešil.
Požiadal som o hojnosť ... 
A Boh mi dal rozum a svaly,
aby som pracoval.
Požiadal som o odvahu ...
A Boh mi dal prekážky, aby

som ich prekonával.
Požiadal som o lásku ... 
A Boh mi dal problémových
ľudí, aby som im pomohol.
Požiadal som o priazeň ... 
A Boh mi dal príležitosť.
... Nedostal som nič z toho,
o čo som požiadal, ale do−
stal som všetko to, čo som
potreboval.

ÈIERNY HUMOR 
Slovenský zbohatlík sa vráti z africkej
poľovačky a hovorí: − Zastrelil som
dvoch levov, tri slony, jedného hrocha
a dvadsať noplisov.  − A čo je to ten
noplis?  −  Ja neviem, ale bolo to také
dosť podobné na človeka, ale celé
čierne. Keď som to zranil a až kým
som to nedorazil, tak to kričalo "No,
please!" 

***********
Dvaja stroskotanci sa z posledných síl
zachránia na ľadovci. Jeden narieka: −
Ak tadiaľto nepremáva žiadna loď, tak
tu dozaista zamrzneme! Druhý pozerá
na šíre more, v tom od radosti vysko−
čí a povie: − Pokoj, kamarát! Už žiadnu
paniku, pozri, tamto už nejakú loď vi−

dím. Už vidím aj jej meno... Titanic ! 

***********
Príde Mikuláš do Somálska a pýta sa:
−Detičky a prečo ste také chudé?. −
Lebo  nepapáme. − Ale kto nepapá,
nedostane darček.

*******
Stretnú sa dve kamarátky: − Kam ideš
Marka?  − Idem navštíviť manžela do
nemocnice. Je tam od včera, nejako
ho bolelo na hrudi. − A dnes už mu je
lepšie? − Asi áno, teraz má niečo s pä−
tami. − S pätami?  − No, keď som ráno
volala do nemocnice, tak mi povedali,
že je na patológii." 

Minipríbeh
na zamyslenie

Kukla nepotrebuje pomoc,
aby sa stala motýľom  

☺ S ÚSMEVOM SA ŽIJE ĽAHŠIE ☺

Veselé a sladké fašiangy, priatelia ! 
Jedného dňa sa na kukle objavil malý otvor. Človek si sa−
dol a pozoroval motýľa niekoľko hodín ako zápasí a snaží
sa dostať cez ten malý otvor. Potom sa zdalo, že jeho po−
hyb ustal.

Myšlienky na tento týždeň 
Každý z nás je tak trochu blázon. Všetko záleží na spoločensky tolerovanej miere. 

Pre hlupáka nebude nikdy ráno múdrejšie od večera.
Hlúpemu človeku môžu byť i vedomosti škodlivé.

Prázdnu hlavu plnosť vrecka zakryje.
Buďme radi, že existujú blbci, bez nich by sme nemohli vyniknúť.

Múdri ľudia vravia, pretože majú čo povedať. Hlupáci preto, že sa radi počúvajú. 
Rozum má svoje medze, ale obmedzenosť je neobmedzená.
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Obec Lesenice už 6. rok organizuje 
každú prvú februárovú nedeľu 

MARIÁŠOVÝ TURNAJ 
V BUDOVE OBECNÉHO ÚRADU 

V KULTÚRNEJ SÁLE. 
Tento rok to vychádza na 3. 2 . 2013 (nedeľa). 

Účastnícky poplatok je 10,− EUR.
Prihlásiť  sa je možné na t.č: 0905 408 832, 

047 4894100
alebo na e−mail: lesenice@mail.t−com.sk.

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

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

Hudba: Buster band
Hosť večera: Faber Dance School

Prípitok, 1. večera, nealko, víno, čaj/káva, 
2. večera, slané pečivo

Vstupné: 17 eur�
Predpredaj vstupeniek na riaditeľstve ZŠ s MŠ

alebo na telefónnom čísle 047/48 972 51

Pozvánka na Mariášový turnaj v obci LeseniceZŠ s MŠ Dolná Strehová,
Kultúrna komisia pri OZ Dolná Strehová

III. liga  -  
15. 12. 2012 
lŠKST a−spektrum V.
Krtíš A − MŠK  Žiar
nad Hronom 3 : 15;   

l ŠKST a−spektrum V. Krtíš A  − TJ
Kremnica 3 : 15;

IV. liga 10. kolo 
l STK Lučenec−Kalinovo C − STK
Lučenec−Kalinovo E   9 : 9. l STK
Lučenec−Kalinovo D − TJ Malá Čalo−
mija A  10 : 8 . lModrý Kameň A −
STK Lučenec−Kalinovo F  7 : 11  
l Jednota Málinec A − TJ Balog nad
Ipľom  A  14 : 4. l Viktória Želovce
A − ŠKST a− spektrum V.K B  9 : 9

IV. liga 11. kolo: 
l STK Lučenec−Kalinovo D −
STK Lučenec−Kalinovo E 9 : 9. l
TJ Malá Čalomija A − Modrý
Kameň A 10 : 8. l STK Lučenec−
Kalinovo F − Jednota Málinec A
1 : 17. l TJ Balog nad Ipľom A −
Viktória Želovce A 16 : 2. l
ŠKST A− spektrum V.K B − STK
Lučenec−Kalinovo C 6: 11

V. liga : 
l Victoria Želovce B  − Balog
nad Ipľom B 7 : 3, body Želoviec:

K. Kalmár 3/0, M. Rég 2/1,L.
Račák 1/2, štvorhra Kalmár−Rég;
body Balogu: M. Németh 2/1, B.
Tóth 1/2, R. Tóth 0/3
l TJ M. Krtíš −  Inter Dolinka 6:4;
body M. Krtíša J. Chrien a P. Vén
po 2/1, Š. Chrien 1/2, štvorhra J. Chrien,
Š. Chrien; body Dolinky: P. Doboš 3/0,
F. Doboš 1/2, A. Rados 0/3.
l Balog nad Ipľom B − TJ M.
Krtíš  8:2; body Balogu: Zs. Nagy
3/0; Ákos Súth 3/0; B. Tóth 1/1, R.
Tóth 0/1, štvorhra Nagy, Súth 1/0;
body M. Krtíša Š. Chrien 1/2, J.
Chrien 1/2, Babinský 0/2, Takáč

0/1, štvorhra Š. a J. Chrienovci 0/1. 
l Inter Dolinka − TJ Sečianky
7:3; body Dolinky: P. Dobos 2/1, F.
Dobos 2/0, Papp 2/1, A. Rados
0/1, štvorhra Papp, F. Dobos 1/0;
body Sečianok: Celeng 1/2, Zs.
Gergely 1/2, L. Zőllei 1/2, štvorhra
Celeng, Gergely 0/1.             −PG−

Vstup do nového roka sa nevydaril
Zápasmi odvetnej časti sezóny 2012/2013 sa v tomto roku začali súťaže v stolnom tenise. Žiaľ, muž−

stvám z nášho okresu sa vstup do nového roka príliš nevydaril. V III. i IV. lige ťahali za kratší koniec a
svojim súperom z iných okresov podľahli.  V ďalšom kole sa mužstvám darilo striedavo, keď v okres−
ných derby zápasoch zvíťazili papieroví favoriti. Hráči A−mužstva z V. Krtíša hrali až 26.2. Okresná liga
je prekvapujúco vyrovnaná a jednotlivé mužstvá predvádzajú až kotrmelce vo výsledkoch v závislosti
od hráčov, ktorí nastúpia na zápas. 

* Čistenie bytových 
a nebytových priestorov,

* čistenie objektov 
pred kolaudáciou,

* tepovanie,
* upratovanie 
po stavebných zásahoch

PROFESIONÁLNA 
UPRATOVACIA AGENTÚRA

P E T I N AP E T I N A

Informácie: 0915 104 289, 
e−mail: petina@azet.sk

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,

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

28. 1. AQUA VIVA (Ul. SNP)
29. 1.BELLADONNA (Ul. SNP)
30. 1. ČIERNY OROL 

(Nemocničná ul.)
31. 1. PANACEA 

(pri stomatológii)
1. 2. BIELY LEV (Banícka ul.)
2. a 3. 2. Dr. MAX (v nemocnici)

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

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

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

Otváracie hodiny v športových 
zariadeniach v meste Veľký Krtíš 
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n PREDÁM 2−IZBOVÝ BYT S
BALKÓNOM V OSOBNOM
VLASTNÍCTVE. Inf. m 0918 876
715.                            np − 1728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž (pri komíne) na Ľ.
Štúra. Cena dohodou. Inf. m 0905
803 209.                         np − 04
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom na
Škultétyho č. 64 vo V. Krtíši. Inf. m
0908 920 632, 0908 359 199.  

np − 16

n Výhodne predám 3−izbový byt s
balkónom na Viničkách (čiastočne
prerobený, zateplený, plastové ok−
ná). Voľný koncom februára. Cena
dohodou. Inf. m 0905 154 471. 

np − 45

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu podnikateľské
priestory v širšom centre V. Krtíša
(56 m2). Inf. m 0904 657 355. 

np − 52
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dvojgaráž za
Zväzarmom. Inf. m 0904 657 355.  

np − 53
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám garáž na Baníckej. Cena
dohodou. Inf. m 0915 268 119.

np − 54
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim dom vo V. Krtíši. Inf. m
0949 344 401.                   np − 56

l Kúpim 4−izbový byt a 1−izbový
byt. Inf. m 0949 344 401.    np − 57
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám zrekonštruovaný 3−izbo−
vý byt s lódžiou v zateplenom do−
me na B. Nemcovej. Veľmi kvalitný
na 1. vyvýšenom poschodí, výbor−
ní susedia, priestranná pivnica.
Cena: 25.000 euro. Inf. m 0907 350
168.                               np − 64
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám  čiastočne prerobený
(zateplený) 3−izbový byt s balkó−
nom na Lučenskej (3. poschodie,
plastové okná). Inf. m 0903 857
507.                                np − 67
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám novostavbu bungalovu
v Pôtri č. 385.  Inf. m 0944 265 400.  

np − 70
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu garáž vo V.
Krtíši. Inf. m 0903 374 915.  np − 72
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v Malom Krtíši.
Inf. m 0918 327 733.          np − 73
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme priestory predajne
na Školskej 17 vo V. Krtíši. Inf. m
0905 860 409.                    np − 75
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám spoluvlastnícky podiel
1,7 ha poľnohospodárskej pôdy v
katastri Strednoplachtinských la−
zov. Inf. m 0908 525 846.   np − 79

Predám záhradu v Malom Krtíši o
výmere 1206 m2. Na stavebné ú−
čely. Inf. m 0905 691 164.  np − 87
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim dvoj alebo 3−izbový byt v
centre mesta. Maximálne do 1.
poschodia. Inf. m 0907 675 397.

np − 88
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Suchom
Brezove č. 22. Vhodný aj na cha−
lupu. Inf. m 0918 391 992, 0918 124
649.                               np − 89

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

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

np − 37
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve chladničky a mraz−
ničku. Cena dohodou. Inf. m 0905
472 196.                          np − 41
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám plastové žalúzie − von−
kajšie. Zn., Hnedé. Inf. m 047/48 97
301 − volať po 17.00 h.     np − 42
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám koženú rozťahovaciu
sedačku (3 + 2). Pôvodná cena:
54.000 Sk, teraz: 800 euro. Ďalej
predám rohovú koženú sedačku
(rozťahovaciu) − málo používaná.
Pôvodná cena: 28.000 Sk, teraz
500 euro. Inf. m 0907 350 168.

np − 65
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 80 l bojler a cirkulárku s
dvomi kotúčmi a oskou (aj osobit−
ne). Zn. Lacno. Inf. m 0904 065
552.                               np − 71
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Rozpredám kompletné zariade−
nie rodinného domu. LACNO. Inf.
m 0905 519 715.               np − 93

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

n Predám CITROEN XSARA, r. v.
2000, 1,4, 55 kW, strieborná meta−
líza. Cena: 1.950 euro + dohoda.
Inf. m 0907 688 238.        np − 55

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

Mimoriadne výhodne 
predám autoumýváreň 

vo V. Krtíši pri 
autobusovej stanici. 

Možnosť aj dohody splátok. 
E−mail: syxi@stonline.sk

n PREDÁM RODINNÝ DOM 
V MESTSKEJ ČASTI V.KRTÍŠA 

NA ULICI J.KRÁĽA.
Dom sa predáva ako hrubá 

stavba. Jedná sa o 5 − izbový
dom z celkovou zastavanou
plochou 246m2,  pozemok je
vo vymere 1100m. Viac info

poskytneme na: 0918 114 561. 
Len Vážny záujem!

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

Cena : 32 000,− eur 

Veľký Krtíš
Veľký dom, bazén, 
pozemok 837 m2.

Cena : 75 000,− eur

Kiarov  − Dom s autodielňou, 
pozemok 7436 m2.

Vhodný ako autoservis.
Cena: 55 000,− eur�

Veľký Krtíš − Nebytový priestor,
výmera 273 m2. Vhodný na

podnikanie. Cena: 22 000,− eur

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

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21, 

mobil: 0905 358 389
e−mail: micha@micha.sk, 

www.micha.sk

Nik nepozná Vašu nehnuteľnosť tak ako my!

od r. 1992

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

np − 34

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

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

nn Dám do prenájmu nebytovýDám do prenájmu nebytový
priestor v centre V. Krtíša (52priestor v centre V. Krtíša (52
m2). Inf. m2). Inf. mm 0910 342 227.  0910 342 227.  

np − 48np − 48

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

np − 82
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ŠKODU 120.  Inf. m
0915 031 667.                   np − 91

n Predám detské lyže 100 cm a
120 cm. Cena dohodou. Inf. m
0905 123 306.                np − 32

n Predám ošípané 170 kg a 100
kg. Cena dohodou. Inf. m 0918 668
356.                              np − 31
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Darujem hrdzavú 1,5−ročnú
mačku. Je naučená aj na bytové
podmienky. Len do dobrých rúk.
Inf. m 0905 247 586.         np − 33
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám raž 1 q/19,00 euro. Inf.
m 0904 492 301.               np − 38
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sečkáreň. Zn., Veľká.
Inf. m 0907 121 544.          np − 43
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám baraninu (polky). Lacno.
Inf. m 0908 805 144.          np − 49
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám tri prasatá po 100 kg.
Inf. m 0908 221 798.          np − 51
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka jazvečíka hru−
bosrstého − 4−týždňové fenky. Inf.
m 0907 194 442, 047/48 964 87. 

np − 61
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské prasiatka −
aj veľké. Lacno. Inf. m 0905 483
357.                                np − 81
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Darujem do dobrých rúk šte−
niatka psíkov − krížencov. Vhodní
na stráženie, aj do bytu. Všetky sú
zaočkované a odčervené. Inf. m
0915 583 533.                  np − 85
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám bravčové polovice 2,69
euro/kg  a mletú červenú papriku
Kalocsai 9 euro/kg. Inf. m 0949
788 582.                          np − 92

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

l Hľadám prácu ako pomocný ku−
chár alebo zásobovač. Inf. m 0944
256 779, 0915 856 784.      np − 62
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Invalidná dôchodkyňa hľadá
prácu v chránenej dielni. Inf. m
0907 448 657.                  np − 63
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu vo Veľkom
Krtíši. Som žena po päťdesiatke a
mám dlhoročnú prax ako preda−
vačka. Ponuky prosím, poslať na
adresu redakcie. Nástup možný
od apríla.                        np − 74

n Predám nové nepoužívané juto−
vé vrecia, vhodné na výrobu ta−
šiek. 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva aj s do−
vozom. Inf. m 0905 463 926.

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

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

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

np − 69
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lyže (dva páry), lyžiarky
(dva páry) a lyžiarske oblečenie.
Ďalej predám chladničku, mraznič−
ku a propán − butánovú fľašu. Inf.
m 0917 288 079 − volať od 15.00 −
19.00 h.                           np − 77
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 30 m3 4−ročného su−
chého palivového dreva. Cena:
700 euro. Inf. m 0908 525 846.  

np − 80
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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

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

n Predám ošípané váha od 160 −
180 kg. Cena dohodou. Inf. & 0915
213 706.                        np − 94
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletne prerobený 1−
izbový byt na Ul. SNP. Inf. m 0902
165 077.                          np − 95

n NOČNÝ KLUB 
V STAREJ TUREJ 

prijíma na pozíciu hostesky
a spoločníčky

sympatické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú 

klientelu, nadštandardný zárobok
a peniaze na ruku každý deň.

Ubytovanie zdarma. 
Pracovná doba i brigádne. 
Možná finančná výpomoc.

Staň sa finančne nezávislou. 
Tel. m 0905 244 226.

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

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

np − 86

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

HOBBY
VOĽNÝ ČAS

Ani v druhom kole 6.
ročníka M−DART CUPU,

ktorý bol 19. 1. v Malom Krtíši, sa
nikomu zo zúčastnených nepoda−
rilo hodiť žiadnu prémiu. Matej
Rosík po finálovom víťazstve nad
Marianom Ševčíkom prevzal od
Milana Činčuru vedúcu pozíciu v
priebežnej tabuľke.
Banskobystrická

BDA
Traja hráči z okresu Veľký Krtíš

sa v sobotu 19.1.  predstavili na
turnaji okruhu BDA v Banskej
Bystrici v súťaži klasických šípok.
Marek Chudáčik a Štefan Chrien
sa stretli v kvalifikácii, a tak do
hlavného pavúka postúpili nako−

niec iba Ivan Babinský a spomína−
ný Marek. Obidvoch potom z tur−
naja postupne vyradil Ján
Tuhársky zo Zvolena. Pre všet−
kých troch tento turnaj teda zna−
menal iba mierne upevnenie pozí−
cie v prvej krajskej 24−ke klasikov.

Po januárových
MASTROCH

V celoslovenskom rebríčku sa
Ivan Babinský kvôli neúčasti na
januárovom krajskom kole v elek−
tronických šípkach prepadol z
peknej 19−tej na dvadsiatuštvrtú
priečku v celoslovenskom rebríčku
Slovenskej Šípkarskej Federácie.
Najbližšia možnosť nápravy ho ča−
ká koncom februára v Brezne.

−MDCVK−

Už o niekoľko dní sa v okresnom meste uskutoční zápis budúcich
prvákov. Všetky tri základné školy, na J.Komenského, A.H. Škulté−
tyho a na Poľnej čakajú vo svojich priestoroch na predškolákov v
piatok a v sobotu 8.−9.2.2013. V piatok v čase od 12.00 do 18.00 hod
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.   Základná škola pri zápise dieťa−
ťa vyžaduje rodný list dieťaťa a osobné údaje jeho zákonných zá−
stupcov a podľa potreby i doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

−red−

Školy otvárajú brány budúcim prváčikom

Šípky bez prémie

PO UZÁVIERKE



n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši. Cena dohodou. Inf. m 0917
086 332.                       np − 96
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve váľandy s úložným
priestorom. Cena dohodou. Inf.
m 0903 257 020.             np − 97
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva pocti−
vých 10 m3 agát. Aj s dovozom.
Inf. m 0917 341 712.       np − 98
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v Čelá−
roch. Súrne. Inf. m 0919 345 303.  

np − 99
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám PLAYSTATION 2 k to−
mu: dva ovládače, 8 MB pamäťo−
vá karta, 11 hier. Cena: 100 euro.
Inf. m 0904 067 038.     np − 100
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt na Ul.
SNP − kompletne moderne zaria−
dený. Platba 300 euro s energia−
mi. Požadovaná dvojmesačná zá−
loha. Inf. m 0948 898 443.

np − 101
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový zrekon−
štruovaný byt na Železničnej ul.
Inf. m 0910 965 372.     

np − 102
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadáme barmanku do ZETKA.
Inf. m 0918 858 545, 047/48 97
117.                             np − 103
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n SPOLOČNOSŤ MRS, s. r. o.,
hľadá šičky s praxou. Miesto vý−
konu práce: Veľký Krtíš. Inf. m
0905 234 882, 047/49 111 91.  

np − 104
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši (aj družstevný). Platba v
hotovosti. Inf. m 0907 484 840.    

np − 107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám PEUGEOT 405 Diesel.
Inf. m 0907 313 332.     np − 109
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám na ZETOR 25 K pneu−
matiky 900 − 36, málo používané
a duše. Inf. m 0908 924 074.  

np − 110
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt v cen−
tre V. Krtíša. Dlhodobo. Len seri−
ózne ponuky. Inf. m 0908 625
204.                            np − 112
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−zásuvkovú mraznič−
ku (ešte v záruke) a elektrický iz−
bový ohrievač. Inf. m 0949 680
757.                             np − 36
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim jalovice a býky. Inf. m
0948 155 120.               np − 114
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ŠKODU 125 L, model
M, nová EK, STK. Cena: 200 euro.
Inf. m 0918 307 377.  

np − 115
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PREDAJCA 
A SERVISNÝ

TECHNIK 
VÝPOČTOVEJ

TECHNIKY 
POŽIADAVKY: 
− úplné stredoškolské vzdelanie
− komunikatívnosť
− perfektná znalosť výpočtovej 

techniky 
− schopnosť učiť sa nové veci
− spoľahlivosť
TERMIN NÁSTUPU: ihneď 
prípadne dohodou

Vaše žiadosti a životopisy
posielajte emailom na adresu:

praca@midinet.sk

Nech Tvoju tvár stále úsmev zdobí
Dňa 28.1. 2013 sa dožíva krásneho 

životného jubilea 80 rokov náš drahý
KAZIMÍR SABADOŠ z Malých Zlievec.

Do Tvojich spomienok už sa veľa zmestí,
šťastie i slzy chvíle bez bolesti. 

Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk, 
pokoj do srdca, nejaký ten zisk. 

Každý deň začínať s chuťou narodiť
sa znova, dnes k Tvojmu sviatku, 

ťažko hľadať slova. Sme s Tebou všetci, 
čo Ťa máme radi, 
na zdravie pripime, nech

si večne s nami. 
Všetko najlepšie k Tvojim

80.−tym narodeninám prajú: manželka Hilda, 
synovia Kazimír s manželkou Žofiou, 

Jaroslav s manželkou Elenkou, vnuci Kazimír 
s priateľkou, Ladislav s manželkou a Miško 

s priateľkou. Veľkú pusu posielajú 
pravnúčatá: David, Nikolas, Filip a Vanda.

Hotel Aquatermal***,
PRÍJME DO TRVALÉHO 
PRACOVNÉHO POMERU

KUCHÁRA 
S PRAXOU. 

Ponúkame zaujímavé 
pracovné ohodnotenie a
skvelý pracovný kolektív.

V prípade záujmu 
neváhajte kontaktovať:

0917 146 703 (v čase od
9:00 do 18:00), alebo na

riaditel@strehova.sk

Aj jediné zimné stredisko v na−
šom okrese Lomník na Dačovom
Lome otvorili spustením lyžiarske−
ho vleku. Zjazdovka je približne
500 metrov dlhá s prevýšením 105
metrov. Vlek má kapacitu 600 o−
sôb/hod. V súčasnej dobe (19.1.)
je n svahu približne 25−30 cm sne−
hu.Svoju kondíciu môžu vyskúšať
na asi 2,5 km trati aj bežci na ly−
žiach. 
Počas sezóny je vlek v prevádz−

ke v stredu štvrtok, piatok a sobo−
tu od 17.00 do 20.00 hod a v so−
botu a v nedeľu od 9.00 do 16.00
hod. Cez sviatky a prázdniny je
stredisko otvorené ako počas ví−
kendu.  Cena 2−hodinového lístka
na vlek je 8 eur pre dospelých a 6
eur pre deti, poldňový stojí 9 a 7
eur a celodenný lístok 13 a 10 eur.  

Viac info na t. č. 487 41 10;
www.holidayinfo.sk.  

Občianske združenie „Divadlo bez groša“ Veľký Krtíš sa pred prepl−
nenou sálou kultúrneho domu vo V. Krtíši 17. 1. 2013 blyslo premi−
érou ľudovej veselohry z autorského pera Juraja Matiáša SPADNE Z
ČEREŠNI.  Viac o bravúrnom výkone našich divadelníkov nabudúce. 

Výkon hodný profesionálov Využite lyžovačku 
na Lomníku  

VOĽNÁ PRACOVNÁ
PRÍLEŽITOSŤ

Tento nález oznámil na Obvodnom
oddelení vo Vinici. Privolaná obhlia−
dajúca lekárka konštatovala smrť
spôsobenú udusením bez známok
cudzieho zavinenia a polícia začala
vo veci vyšetrovanie pre prečin u−
smrtenia. Neznámy muž visel na
tomto mieste niekoľko dní. Polícia
zatiaľ nezistila totožnosť neznámej
osoby a žiada občanov o pomoc.
Ide o približne 3o−40 ročného muža,
vysokého do 180 cm a vážiaceho 77
kg, na brade mal 2 cm jazvu. Na se−
be mal oblečenú modru bundu,
modré tepláky, tričko,  sivú mikinu,
hnedý kožený kabát.  V našom o−
krese a ani na OO PZ v Šahách nie
je hlásená žiadna podobná nezvest−
ná osoba, pričom nie je vylúčené, že
môže ísť aj o občana Maďarska.

Prípadné informácie volajte na tel. č.
158. Zatiaľ ešte neznámeho  napo−
chovali a ak sa nepodarí zistiť  jeho
totožnosť, pochovať  ho bude musieť
na vlastné náklady obec,  na ktorej
katastrálnom území sa telo našlo. V
tomto prípade Balog n.I.   

− KRPZ BB−

Polícia pátra po totožnosti obeseného
Iba čistou náhodou objavil obyvateľ z juhu nášho okresu 17. 1. pri
Ipli medzi Veľkou Vsou nad Ipľom a Balogom nad Ipľom telo ne−
známej osoby, ktoré viselo na strome vo výške približne 5 metrov.

Ďalšieho obeseného v našom okrese našli v k. ú. Želovce  10. januá−
ra.  Išlo o muža z Vrbovky, ktorého nezvestosť manželka oznámila po−
lícii. Po dvoch dňoch intenzívneho pátrania ho našli v okolí tzv.
Olovárskeho salaša v lesnom poraste obeseného na strome asi vo
výške 2,5 metra. Telo  muža, po ktorom ostala manželka a 6 detí, ha−
siči za pomoci lezeckého lana a výsuvného rebríka spustili na zem a
odovzdali príslušníkom PZ Veľký Krtíš.                   −krpzbb, hazzvk−

Obesil sa aj otec šiestich detí


