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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

53
 − 

12

0948 527 565

MYXY ,  s . r . o .

− 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

11,90 �
u� od 6,90 �

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

Lekárne v meste V. Krtíš: 
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h.,

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

25. 3. ČIERNY OROL 
(Nemocničná ul.)

26. 3. PANACEA (pri stomatológii)
27. 3. BIELY LEV (Banícka ul.)
28. 3. Dr. MAX (v nemocnici)
29. 3. AQUA VIVA (Ul. SNP)
30. a 31. 3. BELLADONNA (Ul. SNP)

Máte alergie alebo zníženú
imunitu a potrebujete

odbornú pomoc? 
ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš

ponúka svoje odborné 
zdravotné služby vo svojom

zariadení AMBULANCIA 
KLINICKEJ IMUNOLÓGIE 

A ALERGOLÓGIE
MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ
Ul. Mikszáthova, Veľký Krtíš

Na vyšetrenie alebo odborné
konzultácie sa môžete objednať
na telefónnom čísle 0903 052
666 každý deň od 7.30 − 13. 00
hodiny. Máme zmluvu s každou
zdravotnou poisťovňou.

Firma GR TREND − predajňa na obkladačky,
dlažby a podlahy oznamuje svojim zákazníkom,

že od marca 2013 je presťahovaná
na Ul. Nemocničnú vo Veľkom Krtíši 

(budova stomatológie zozadu). Inf. 047/48 308 81.
AKCIOVÉ CENY NA VYBRANÉ DRUHY PODLÁH. 

Tešíme sa na Vašu návštevu 

PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK,
Dolné Plachtince č. 216
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Vaše pracovné výkony, profesio−
nalita a zvlášť dobré výsledky už

dlhšiu dobu prekážajú niektorým ľuďom z va−
šej brandže a budú sa vás snažiť počas tých−
to dní ohovoriť, alebo nejako inak vám ublí−
žiť či poškodiť vašu reputáciu. Nevšímajte si
ich. Je to iba obyčajná závisť. Čo je dobré,
zostane a to ostatné časom upadne do za−
budnutia, nech sa snažia akokoľvek. Venujte
svoju energiu a pozornosť vašim partnerom
a rodine. To sú ozajstní úprimní ľudia, ktorí
vás nikdy nepodrazia a nesklamú. Víkend
venujte im a vašim spoločným záľubám.

V zamestnaní sa nesnažte tento
týždeň púšťať do ničoho dôležité−

ho, pretože každá snaha z vašej strany sa o−
točí proti vám, čo by vás iba rozladilo a zne−
chutilo. Ideálne by bolo, ak by ste si mohli
vziať na tieto dni voľno a venovať sa vašim
najbližším. V tejto oblasti vášho života je
všetko v absolútnom poriadku. Naplánujte si
spoločne aktivity podľa vašich predstáv a
chutí, ktoré vám zaručia, že sa pri nich úplne
zbavíte pochmúrnych myšlienok a pomôžu
vám načerpať novú energiu a elán.

Jeden veľmi úspešný týždeň má−
te za sebou a rovnako úspešné dni

vás čakajú aj počas tohto. V zamestnaní ste
naďalej ťahúňmi celého kolektívu, za čo mô−
žete od vašich nadriadených očakávať pový−
šenie, nové pracovné ponuky, ale aj finančné
ohodnotenie. Vy, čo ste v stabilných partner−
stvách, môžete sa tešiť na novú iskru a vy,
čo túžite po láske, máte príležitosť spoznať
svojho osudového partnera alebo partnerku.
Cez víkend si doprajte s priateľmi kopec zá−
bavy pri dobrom jedle a pití.

Ak máte počas tohoto týždňa v
zamestnaní niečo dôležité, čomu

treba venovať zvýšenú pozornosť, mali by
ste to stihnúť do stredy. V tieto dni vám totiž
hviezdy mimoriadne prajú a sú vám naklone−
né. Štvrtok a piatok budú tiež dobré, ale už
nebudete mať toľko elánu a energie pokračo−
vať v tom vysokom tempe. V osobnom a
zvlášť v partnerskom živote sa môžete tešiť
na veľmi príjemné chvíle prežité v spoloč−
nosti vašich najbližších. Víkend by ste mali
venovať vašim polovičkám, pretože za ostat−
né obdobie si vašu spoločnosť príliš neužili.

Ak v zamestnaní dokážete zo seba
vydať  maximum hneď prvý deň tohoto týž−
dňa, môžete sa spoľahnúť na to, že jeho vý−
nimočne priaznivý vplyv na vaše pracovné
výkony sa vás bude držať aj po zbytok ná−
sledujúcich dní. Hravo sa dokážete vysporia−
dať s každou úlohou, ktorú máte zadanú zo
strany vašich nadriadených. V citovom živo−

te máte pred sebou jeden z mála týždňov v
tomto roku, kedy vás bude Amor sprevádzať
na každom kroku. Je to vynikajúce obdobie
zvlášť pre tých, ktorí plánujú potomstvo.
Preto by ste si mali aj podľa toho prispôso−
biť váš nadchádzajúci víkend.

V pondelok a utorok ste v za−
mestnaní veselí a rozšafní, pretože vám prá−
ca ide bez problémov od ruky. V stredu a vo
štvrtok ste trochu pomalší, čo ovplyvní aj
vaše výkony. No v piatok sa opätovne napl−
no pohrúžite do práce a stihnete dokončiť aj
úlohy, ktoré ste nestihli za predchádzajúce
dva dni. V rodinnom a súkromnom živote je
všetko v úplnom poriadku, no v stredu by ste
mohli niečim milým prekvapiť vašich partne−
rov, pretože tento deň je ako stvorený pre
vaše znamenie na vyznania a nehu. Víkend si
rezervujte iba pre seba, pretože nebudete
mať náladu na spoločenské aktivity.
Relaxujte.

Počas tohoto týždňa to budete mať
v zamestnaní tak päťdesiat na päťdesiat. Pre
vás by to nemal byť problém v prípade, že za−
chováte pokoj a rozvahu, potom všetko, čo
ste si naplánovali na tieto dni, dokážete hra−
vo zvládnuť vo váš prospech podľa vašich
plánov a predstáv. V partnerskom živote je
pokoj, no dávajte si pozor v stredu, pretože
vám hrozia nie veľmi lichotivé výmeny názo−
rov s vašimi polovičkami. Ak by sa vám ne−
podarilo tejto záležitosti vyhnúť, nerobte si z
toho ťažkú hlavu, lebo počas víkendu to bu−
dete mať možnosť napraviť sladkým udobro−
vaním.

Pre vaše pracovité znamenie je
dobrou správou, že počas tohto týždňa sa
vám bude v zamestnaní dariť. Zvlášť v pon−
delok si môžete naplniť všetky vaše predsa−
vzatia a plány. Tento deň vám mimoriadne
praje. Preto sa môžete bez obáv pustiť aj do
náročnejších projektov. V láske a v partner−
skom živote prežívate maximálnu nirvánu, čo
u vášho znamenia nie je každodenný jav,
preto si to užívajte. Budete mať na to kopec
času, zvlášť počas víkendu. No nič nepokazí−
te, ak si počas týchto dní voľna pozvete pria−
teľov a spoločne si naplánujete niečo, kde

budete môcť prežiť plno zábavy.

Od pondelka do stredy budete v
zamestnaní neudržateľní a nepreko−

nateľní. Preto, ak je niečo, čo už dlhodobej−
šie plánujete spustiť, tieto dni na to máte ako
stvorené. Štvrtok a piatok už bude kľudnejší,
ale aj tak dokážete stihnúť dokončiť všetko
čo máte. V láske sa všetko odohráva pod
vplyvom vašej vládnucej planéty Venuše, čo
znamená, že máte pred sebou chvíle naplne−
né nehou a vzrušením. Preto víkend venujte
partnerom a rodine. To, či zostanete doma, a−
lebo sa spoločne vyberiete niekam von, zále−
ží už iba na vašom rozhodnutí.

Od pondelka do štvrtka to budete
mať v práci ako tak dobré, preto sa

snažte uzavrieť všetky vaše povinnosti do to−
hoto termínu a nepúšťajte sa do ničoho no−
vého. V piatok, ak máte tú možnosť, si radšej
vezmite voľno od vášho zamestnávateľa, pre−
tože v tento deň sa vám nebude dariť abso−
lútne v ničom. Naopak, v láske a v citovom
živote sa vám bude dariť ako málokedy, čo
by ste mali využiť a v partnerských záleži−
tostiach všetko urovnať. Vy nezadaní, máte
pred sebou dni plné vzrušenia a rozkoše,
preto pozor na výber. Víkend, zvlášť v sobou
sa budete cítiť rozladení, ale už nedeľa vám

všetko vynahradí.

Je pred vami celých sedem dní na−
plnených pokojom a pohodou. V zamestnaní
ide všetko podľa dopredu naplánovaného
harmonogramu, nič mimoriadne sa neudeje,
čomu by ste mali venovať zvýšenú pozor−
nosť, alebo čo by malo ,,nabúrať“ program,
ktorý vám stanovili vaši nadriadení. Rovnako
aj v osobnom a rodinnom živote vládne prí−
jemná a kľudná atmosféra. Vaši partneri sú s
vami spokojní, cítia sa pri vás v bezpečí, pre−
tože ste pre nich istotou a pevným bodom v
ich životoch. Počas víkendu by ste mohli tro−
chu športovať, alebo aspoň si urobiť dlhú

prechádzku v prírode.

Je pravdepodobné, že počas tohoto
týždňa zistíte, koľko máte v kruhu va−

šich kolegov neprajníkov a ohováračov.
Pokiaľ dovolíte, aby vás táto udalosť ovplyv−
nila, odzrkadlí sa to aj na vašich pracovných
výkonoch, čím im iba urobíte radosť. Preto
sa snažte nevšímať si tieto reči a venujte sa
iba tomu, čomu máte. Našťastie máte po svo−
jom boku partnerov, ktorí stoja pri vás v dob−
rom aj v zlom a sú pre vás oporou. Spoločne
s nimi sa vám podarí prekonať tieto neprí−
jemné chvíle. Cez víkend sa spoločne vyber−
te niekam von za zábavou, kde zabudnete na
všetko nepríjemné a zlé.

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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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 manželské páry
niečo spoločné.  Keď zistia, čo to je, rozpúta sa peklo na
zemi. O slovo sa prihlásia modriny, záchvaty hnevu,
plač, smiech aj polícia. Žeby opačné pohlavie ani na
chvíľu nenašlo spoločnú reč?
Vstupné v predpredaji 15 eur na MsKS vo

V. Krtíši (047/48 313 76). V deň predstave−
nia bude vstupné 17 eur. 

" 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
v športových zariadeniach 

v meste V.Krtíš 

l Integrovaný záchranný systém 112
l Záchranná služba 155, 16 155
l Hasiči 150 
l Polícia 158
l Mestská polícia 159
l Elektrina −  linka pre poruchy

0800 123 332
l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727
l Asistenčná odťahová služba 

motoristom 18 123
l Automobilová služba 18 777
l Letecká záchranná služba 18 155

Užitočné telefónne čísla
l Informácie vlaky a autobusy 12 111 
l Železničná spoločnosť Slovensko,

a. s., zákaznícke centrum 18 188
l Horská záchranná služba 18 300
l Linka Pomoc. sk (linka dôvery) 
0800 500 500

l Linka záchrany (poradenstvo pri
záchrane života a prvej pomoci) 
0850/111 313

l Linka detskej istoty pri SV UNICEF 
116 111

NON − STOP odťahová služba
Inf.: 0904 354 594.  Značka: NOSNOSŤ 2200 kg.
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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 3−izbový byt na
Píseckej. Cena: 23.000 euro. Inf.
m 0905 100 835.          np − 274
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový
byt na Nám. A. H. Škultétyho vo
V. Krtíši. Inf. m 0907 147 217.  

np − 276
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Novohradskej (zrekon−
štruovaný, zateplený, plastové
okná, lódžia). Cena dohodou.
Inf. m 0905 318 775.      np − 278

n Prenajmeme sklady, dielňu s
mostovým žeriavom, kancelá−
rie, odstavné plochy a 3−izbový
byt. Inf. m 047/ 48 31 334.  

np − 281
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Viničkách (čiastočne u−
pravený, na slnečnej strane).
Cena dohodou. Inf. m 0907 824
686, príp., 0907 825 226. 

np − 286
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom
na Ul. Škultétyho 64. Inf. m
0908 920 632.           

np − 288

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej v osobnom vlastníc−
tve. Cena dohodou. Inf. m 0905
919 861, 0907 922 374 .  np − 295
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na
Novohradskej, príp., vymením
za 1−izbový + doplatok. Cena
dohodou. Inf. m 0917 315 321.  

np − 296
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom−
ček v Bátorovej (2+1) + poze−
mok. Inf. m 0907 175 416.  

np − 300
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v centre
mesta vo V. Krtíši. Cena doho−
dou. Inf. m 0902 382 255. 

np − 304
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový
byt v centre mesta vo V. Krtíši.
Inf. m 0905 538 183.     np − 305
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s podkrov−
nou a podpivničenou chatkou v
osade Selce II. (voda, elektrina).
Inf. m 0904 532 882.    np − 308
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo vymením 3−iz−
bový byt na Venevskej v pôvod−
nom stave za 1−izbový + dopla−
tok. Inf. m 0949 728 185.  

np − 314
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu alebo pre−
dám elektrifikovanú garáž na
Novohradskej vo V. Krtíši. Cena
dohodou. Inf. m 0911 248 603.  

np − 315
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam od 1. 4. do prenáj−
mu sčasti zariadený 1−izbový
byt na Venevskej (6. poscho−
die). Inf. m 0903 744 798.  

np − 317
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garsónku na Poľnej
vo V. Krtíší. Cena dohodou. Inf.
m 0903 690 886.          np − 319
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt v
centre na Ul. SNP  13 − po úpl−
nej rekonštrukcii, zariadený.
Cena: 219 euro s energiami. Inf.
m 0907 315 161.           np − 322
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku na
Priemstave II. Cena dohodou.
Inf. m 0911 505 896.    np − 325
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam na predaj 2−izbový
byt na Viničkách − kompletne
zrekonštruovaný. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 401 088. 

np − 326
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v centre
V. Krtíša na Škultétyho 6. Cena
dohodou. Inf. m 0905 648 976.  

np − 328

l Odkúpime rodinný dom aj s
úverom v mesačných splátkach
do 150 euro mesačne. V blíz−
kosti maďarských hraníc. Inf.
Svoje ponuky nechajte v redak−
cii alebo zašlite poštou.  

np − 330
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt. Inf. m
0908 369 980.             np − 334
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v bytov−
ke. Inf.  m 0908 369 980.  

np − 335
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám voľný bjekt v
Sklabinej − vhodný na skladové,
výrobné alebo obchodné účely.
Inf. m 0903 258 143.     np − 336
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu lukratívne
obchodné a kancelárske pries−
tory s vlastným parkoviskom v
absolútnom centre mesta Veľký
Krtíš v lukratívnej časti. Inf. m
0903 258 143.            np − 337
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem priestory na pod−
nikanie vo V. Krtíši. Inf. m 0904
657 355.                    np − 338
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu. Inf. m 0918
831 701.                   np − 342
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 nezariade−
ný 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

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

MODRÝ KAMEŇ
Dva domy, stred mesta,

479 m2

Cena: 17 000,− eur�

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

ŽELOVCE − Dva domy, všetky
IS,pozemok 2240 m2
Cena: 55 000,−eur �

n Dáme lacno do prenájmu
rekonštruovaný kancelársky
priestor na Mierovej. Ďalej
dáme do prenájmu zariadený
kancelársky priestor v budo−
ve ALLIANZ − SP. MICHA+, s.
r. o., m 0905 358 389.  

np − 279

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 −357



n Predám záhradku v
Bušinciach − vinič na vysokom
vedení s ovocnými stromčekmi
a podpivničenou chatkou.
Cena: 200 euro. Inf. m 0905 277
916.                          np − 373

n Predám mahagónové dvere 5
ks, 10 euro/ks a televízor za 30
euro. Ďalej predám detskú sto−
ličku za 30 euro. Inf. m 0910 928
801.                        np − 323
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obývaciu stenu a fa−
rebný televízor. Inf. m 047/43
307 92.                     np − 372

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 LAND ROVER FRE−
ELANDER (obsah 2000 cm3).
Cena: 2.000 euro. Inf. m 0917
421 614, 0908 199 706.  np − 287
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pevné a kvalitné au−
topoťahy na TICO. Inf. m 0904
576 618.                    np − 297
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové vlečky za ma−
lotraktor + kolesá na malotrak−
tor (2 ks rozmery 5.00 − 12). Inf.
m 0908 805 260.         np − 309
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT MAREA 1,9 TD,
r. v. 1998. Inf. m 0908 230 891.  

np − 333
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 − 347

n Predám Š−FELICIU 1,3 kW, r.
v. 1998, STK platné do 7/2014,
ťažné zariadenie, zimné + letné
gumy. 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−dve−
rové + 4 kolesá a rádio. Cena:
600 euro. Inf. m 0907 550 730.  

np − 375
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám letné jazdené pneu−
matiky MICHELIN 175/70 R 14.
Inf. m 0905 247 586.     np − 376

n Predám akordeón 80−basový
za 100 euro a klávesový hudob−
ný nástroj YAMAHA PSR 450 za
100 euro. Inf. m 0911 834 422.  

np − 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám slušnú slečnu (štu−
dentku) ovládajúcu hru na akus−
tickú gitaru pre výučbu 7,5−roč−
nej vnučky vo Veľkom Krtíši,
Nám. A. H. Škultétyho 3 vo V.
Krtíši. Inf. m 047/48 247 44. 

np − 350

n Predám kombinovaný kočík,
zn., TOLEDO, olivovej farby, za−
chovalý po jednom dieťati a sie−
ťovanú ohrádku. Cena: 150 euro
spolu. Inf. m 0907 318 165. 

np − 332
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám látkové plienky čisto−
nové, (balené po 20 ks). Cena:
1,10 euro/ks. Inf. m 0908 960
971.                        

np − 368
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

l Prijímam objednávky na 6−
týždňové kuričky ISSABROWN,
vakcinované. Odber od
27.3.2013. Inf. m 0905 368 131.  

np − 263
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve kozy. Cena do−
hodou. Inf. m 0915 816 643. 

np − 267

n Predaj jabĺk (0,40 euro/kg) a
ovocných stromčekov. Inf. m
047/48 873 25.            np − 277
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám sadenice gaštana
jedlého 1,5 m vysoké. Cena:
4,00 eurá/ks. Inf. Ing. Selský,
Príbelce 282, m 0910 799 640.  

np − 285
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−radličný pluh a ma−
lého býčka. Inf. m 0907 840 554.

np − 291

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

np − 307

n Predám jablká − chemicky ne−
ošetrované Ontárie a
Jonatánky. Cena: 0,40 euro/kg.
Inf. m 0904 961 945, 0903 428
856.                          np − 316

n Predám konštrukciu fóliovní−
ka (rozmery 5,5 x 3,60 m), Cena
dohodou. Inf. m 0903 573 657.  

np − 324
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú, váha asi 150
kg. Cena dohodou. Inf. m
047/48 78 242.             np − 356

n Predám nosnice PLYMUTKY
BIELE − vysokoznáškové, dvojú−
žitkové a HEMPŠÍRKY − vysoko−
znáškové. Vajíčka vhodné aj do
liahne. Cena: 7, 50 euro/ks. Inf.
m 0910 165 100 − volať od 15.00
hod.                         np − 362
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám očistené kozliatko na
veľkonočný stôl. Cena doho−
dou. Inf. m 047/48 251 42. 

np − 365

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 FIRMA IZONA prijme pracov−
níka na pozíciu: predavač −
skladník. Svoje žiadosti so živo−
topisom prineste do kancelárie
firmy IZONA. Inf. m 047/48 31
334.                          np − 280
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu v oblasti vino−
hradníctva (strihanie stromče−
kov, záhradkárske práce). Inf. m
0949 397 593.             np − 289
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako opatro−
vateľka starších ľudí alebo detí.
Vypomôžem v domácnosti.
Certifikát mám. Inf. m 0949 397
593.                         np − 290
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam prácu čašníčky v
Rakúsku. Podmienka: znalosť
nemčiny. Inf. m + 43 664 89 14
055, hannes.ponhold@gmx.at  

np − 298
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu v chránenej
dielni. Inf. m 0949 792 112. 

np − 303
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Reštaurácia MAFÍK prijme
čašníka − 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

n Predám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m 047/48 307 03,
0910 989 481.           np − 1806
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RÔZNE

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

n HYDINÁRSKA FARMA GY−
RON prijíma objednávky na
hydinu a sadbové zemiaky.
Inf. m 047/48 971 17, 0918 858
545, e−mail: 

49rodos@gmail.com 
np − 275

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

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

17 / 25. marec 2013

HOBBY
VOĽNÝ ČAS

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI
n Predám plynový sporák (aj
rúra plynová). Cena: 38 euro.
Inf. m 047/48 304 39, 0904
490 676.                   np − 262

n Predám sadbové zemiaky.
Inf. m 0911 264 102. np − 310



18 /  25. marec 2013

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 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 ruč−
ne ťahané štrúdle. Inf. m 0907
159 923.                  np − 252
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem starožitnosti (soš−
ky, porcelán, mince). Inf. m
0903 671 290.            np − 272

n MINIBAGER − ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf. m

0915 813 322, 0905 354
723. np − 283
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Opravím vaše bicykle. Inf. m
0907 419 948.  np − 294
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ozónovanie automobilov −
dezifenkcia klimatizácie (8,00
euro). Inf. m 0918 843 647.  

np − 318

n Predám obytný príves − kara−
van pre 2−3 osoby. Vo výbor−
nom stave. Inf. m 0915 376 540,
0918 312 243.               np − 321
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−valcový kompresor,
stolársku cirkulárku, nepoužitý
pílový kotúč (priemer 60 cm),
vrtáky, sústružnícke nože, 2−ko−
túčovú brúsku a ložiská. Inf. m
0918 542 572.             np − 327
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Rekonštrukcie bytov a do−
mov. Stierkovanie, maľovanie,
podlahy a iné stavebné práce.
Inf. m 0902 589 619.    np − 343
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva aj
dovozom. 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

l Dňa 12. 3. (ráno) sa na ceste
na začiatku obce Veľké Straciny
(smerom od M. Krtíša) našli kľú−
če na modrej šnúrke. Majiteľ sa
môže prihlásiť v redakcii.

n Firma IZONA − predajňa
obuvi ponúka zľava 

na vybrané druhy obuvi.
np − 282

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

n Pre našu predajňu
slovenských produktov
v Prahe (CZ) hľadáme

dodávateľov tradičných
slovenských

potravinárskych
i nepotravinárskych 

výrobkov. 
Kontaktujte nás na: 

chutoteka@gmail.com
alebo telefonicky

m 00420 604 864 169.  
np − 312

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE 28.3. 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 − Žarnovica

IV. liga JUH: Tachty − Č. Balog

V. liga D: Tomášovce − Príbelce

V. liga D: Nenince − Sklabiná

V. liga D:  Vinica − Lubeník

IV. liga JUH: Málinec − Kováčová

V. liga D: Čebovce − Hajnáčka

V. liga D: Tornaľa − S. Ďarmoty

V. liga D: D. Strehová − Hrnč. Ves

V. liga D: Radzovce − Hnúšťa

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 − 2. KOLO

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

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

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

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,

opatrovateľkám v zahraničí 
aj začínajúcim živnostníkom. 

Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 
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Prvé kolo jarnej futbalovej časti bolo z dôvodu nepriaznivého poča−
sia preložené na 1.5.2013, preto tikety, ktoré ste nám poslali do re−
dakcie nebudeme do tipovačky započítavať (ani dodatočne).

n TATRANSKÝ PROFIL, 
OSB DOSKY, STAVEBNÉ 

REZIVO, KRYTINY. LACNO. 
AJ S DOVOZOM. 

Inf. m 0905 483 357.  np − 154

n Predaj palivového dreva
poctivých 10 m3 s dopravou.
Inf. m 0917 341 712.  np − 348

l Hľadáme dobrovoľníkov,
ktorí by vedeli pomôcť s pro−
pagáciou OZ OTVORME SRD−
CIA ZÁCHRANA PSOV VK a s
dočasnou opaterou psíkov.
Inf. m 0902 243 131.  np − 359

n KEŠOVKA 
Tradičný poskytovateľ 

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

STRATY A NÁLEZY

HRÁTE O 30, 20 A 10 EUR

Po Majstrovstvách
Slovenska, ktoré sa

konali 9. marca v
Poprade, sa v prvej päťdesiatke
najlepších slovenských hráčov dr−
ží spomedzi Veľkokrtíšanov iba
Ivan Babinský, ktorému patrí pek−
ná 26. priečka.

Polovica  M-DART
CUP-u je za nami

Tohtoročný už 6. ročník M−DART
CUP vstúpil 5. kolom v sobotu 16.
3.  už do svojej druhej polovice. V
tomto kole sa v štartovnej listine
objavilo 22 mien, medzi nimi aj tra−
ja šípkari zo Zvolena.  Dosiahli cel−

kom dobré výsledky, keď Jozef
Lipiansky skončil tretí a jeho spolu−
cestujúci Peter Núdzik obsadil 4.
priečku. Vo finále sa stretli Ivan
Babinský so Štefanom Chrienom.
Ivan tentoraz ľahko podľahol a Šte−
fan prebral pozíciu vodcu tabuľky
priebežného hodnotenia. Prémiu si
vyslúžil iba Ivan Babinský pomocou
natesno zatvorenej nadstovky
(101). Tento ročník je zaujímavý
hlavne tým, že sa ešte nikomu ne−
podarilo zvíťaziť viac ako jedenkrát.
Ďalšie kolo sa uskutoční 30. marca
v Malom Krtíši.

−MDCVK−

Najlepší je Babinský



n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                            np − 377
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu v chránenej
dielni. Inf. m 0949 792 112.  

np − 378
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam elektrikárske, ma−
liarske, stolárske práce a pora−
denstvo. Inf. m 0949 199 458.  

np − 379
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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

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 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 MONTÁŽ * VODA * KÚRENIE.
Inf. & 0911 421 840.      np − 390

n Prenajmem garáž na
Novohradskej od 1.4. Inf. &
0903 905 193.               np − 388
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám pani na výpomoc do
domácnosti. Súrne. Inf. & 0907
438 887.                       np − 389
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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.
& 0915 212 529, 047/48 96
206.                           np − 393
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PO UZÁVIERKE

Zuzana Bobišová, manažérka TJ:
"Mrzí nás, že sa jarnej prípravy
nezúčastnili viacerí hráči.
Mužstvo je výborná partia ľudí,
ktorá chce zabojovať a dokázať,
že sú vo futbale dobrí. Prípravu
na jarnú sezónu naši futbalisti u−
končili v nedeľu 10.3.2013 pria−
teľským zápasom s TJ Bzovík.
Nakoľko Ladislav Kubolek (tré−
ner) bol mimo okresu Veľký
Krtíš, požiadali sme o pomoc
skúseného futbalistu a trénera
Michala Ramšáka. Teší nás, že
dokázal chlapcov motivovať k
lepšiemu výkonu a spojiť ich
spoluprácu na futbalovom ihris−

ku. Tréning bol v areáli lyžiar−
skeho strediska  Lomník a v o−
kolí sociálno−prevádzkovej bu−
dovy I. Družstevnej a.s. Dačov
Lom. Strava bola zabezpečená z
obce Senohrad z pizzerie v
Starom dvore a z 1. Družstevnej,
a.s., Dačov Lom, kde nám sprí−
stupnili priestory na prezliekanie
a tiež sociálne zariadenie.

Chceli by sme sa poďakovať I.
Družstevnej, a.s., Dačov Lom za
poskytnutie priestorov,
Obecnému úradu Dačov Lom,
stravovaciemu zariadeniu v
Senohrade, ZŠ s MŠ Senohrad
za poskytnutie telocvične a čle−
nom Telovýchovnej jednoty
Dačov Lom za to, že svojou ú−
stretovosťou ako aj materiálnou
a inou pomocou prispeli k zdar−
nému tréningu. Vďaka patrí hlav−
ne pánovi Michalovi Ramšákovi,
ktorý sa tri dni venoval a podpo−
roval našich futbalistov," hodnotí
jarný tréning TJ Družstevníka D.
Lom Z. Bobišová a zároveň spolu s
funkcionármi a hráčmi verí, že sa
výsledky tohto snaženia kladne od−
zrkadlia vo výsledkoch zápasov jar−
nej sezóny 2013.               − red − 

Hráči TJ Družstevníka Dačov Lom 

Na jarnú časť sa pripravujú poctivo
Jarnú prípravu začali hráči TJ  Družstevníka Dačov Lom 8.− 10.

3.2013 sústredením. Do tréningu sa s chuťou a odhodlaním pustili v
piatok 8.3.2013 o 10:00 hod s vedomím, že ich čaká tvrdý kondičný
a vytrvalostný tréning. Svoju kondíciu sa rozhodli vylepšiť títo hráči:
Tomáš Hronček, Norbert Jelcha, Radko Kubolek, Jaroslav Matejkin,
Lukáš Mozoľa, Ondrej Odaloš, Patrik Oláh, Peter Petkov,  Pavel
Veľkov, Ľubomír Zuzin, Vladimír Zvara, Ján Bariak, Peter Tomajka,
Ján Poliak a Matej Mitter, ktorí dochádzali z Krupiny, Veľkého Krtíša
a Sucháňa. 

Športovo−technická komisia Stredoslovenského futbalového zväzu
z dôvodu pretrvávajúceho nepriaznivého počasia odkladá všetky
stretnutia dospelých vylosované na 23. resp. 24. marca 2013.
Následne nariaďuje odohrať stretnutia v termíne:

IV. a V. liga – 14. kolo dňa 1. mája 2013 o 16,30 hod. 

Prvé jarné futbalové kolo je odložené

n Pozývam Vás 
do novootvoreného 

kaderníckeho salónu NINANINA
na Ul. Baníckej 51 

(pri tenisových kurtoch). 
Kontakt: m 0915 673 393. 

Teším sa na Vašu návštevu!  
np − 383

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

n Predám 3−izbový byt s balkó−
nom na 3. poschodí, čiastočne
prerobený, zateplený, plastové
okná na Lučenskej alebo vyme−
ním za 1−izbový + doplatok. Inf.
& 0903 857 507.       np − 392

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 ruko−
väť dopredu/dozadu kočíka, 5−
bodové bezpečnostné pásy pri
šport verzii, pultík, priestorný
nákupný košík. Ku kočíku pat−
rí: prebaľovacia taška, plášten−
ka a sieťka proti hmyzu sú za−
budované v strieške. Cena: 80
euro. Viem doniesť do V.
Krtíša bezplatne.  Inf. & 0905
988 968.                   np − 391

K najväčším úspechom žiakov v
I. polroku patria: 3. miesto v ob−
vodnom kole súťaže v prednese
slovenskej povesti Šaliansky
Maťko − Karolína Kováčová, 1.
miesto v obvodnom kole geogra−
fickej olympiády − Kristína
Kortišová, 2. miesto v obvodnom
kole dejepisnej olympiády −
Dominik Kamenský, 3. miesto v
obvodnom kole olympiády v ne−
meckom jazyku − Dagmar
Kamasová, 3. miesto v obvodnom

kole biologickej olympiády −
Vanesa Osacká, 4. miesto v ob−
vodnom kole biologickej olympiá−
dy − Monika Martinková, 3. miesto
v obvodnom kole fyzikálnej olym−
piády − Martina Belovová.

Prednedávnom sa na tejto škole
konal zápis žiakov do prvého roč−
níka pre školský rok 2013/2014.
Zapísaných je celkom 17 detí. Do
MŠ prišli rodičia zapísať 5 deti−
čiek. 

−am−

n HOTOVOSTNÉHOTOVOSTNÉ
ÚVERYÚVERY. 

Od 200 euro do 2.000 euro. 
Pre zamestnaných, 

živnostníkov, dôchodcov, 
materská dovolenka.  

m 0910 843 311.  0910 843 311.  np − 387

Dolnostrehovskí žiaci vzorne
reprezentujú svoju školu

Dolnostrehovská ZŠ s MŠ sa môže pochváliť viacerými úspechmi svo−
jich žiakov. Tí reprezentujú triedu, školu či obec v rôznych súťažiach a
olympiádach.


