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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 .
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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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Konfliktnejší a komplikovanejší týždeň
v jeho druhej polovici prejde do akejsi

obhajoby a bojovania za to, čo vám právom pat−
rí (súdy, susedské vzťahy…), nápomocný vám
bude váš kolektív, ktorému dôverujete. Riešiť
budete prioritne všetky finančné záležitosti, ne−
dajte sa oklamať, a preto zvážte požičanie va−
šich peňazí niekomu ďalšiemu a naopak v prí−
pade, že si budete od niekoho požičiavať vy,
tento fakt tiež poriadne zvážte, aby ste sa ne−
prerátali. V súkromnej oblasti si zabojujete s vy−
zretosťou a osobnosťou vlastných detí. Celkovo

u vás platí 100 % sústredenosť. 

Tak a dosť bolo plávania štýlom, že
sa nechávate unášať prúdom, je na

čase, aby ste zapojili svoj vlastný štýl. Ožite,
preberte sa spolu s roztápajúcim sa ľadom. Tí,
ktorí na sebe „makali“, vám ukazujú iba svoje
zadné plutvy, tak sa naštartujte a plávajte za ni−
mi, nič nie je stratené. Objavte v sebe znovu
chuť, dravosť, zmyselnosť pre veci pozemské,
ktorých ste súčasťou, tak sa netvárte, že vás sa
nič netýka. Práve naopak, prichádza pre vás
skvelé obdobie na realizovanie sa, či osobnost−
ný posun. Zahoďte ľútosť, masku neviditeľnosti
a skočte čistú a elegantnú šípku do reality. Tí,
ktorí na sebe pracovali a sú ďaleko vpredu, by
mali prehodnotiť svoje rastúce ego a neprime−
ranú nadradenosť. 

Až priveľmi sa budete počas týchto dní sú−
streďovať na fungovanie detailov, čo vám spô−
sobí zanedbanie prioritnejších vecí. Detaily sú
totiž presne to, o čo ste sa príliš nezaujímali,
práve preto vás teraz ohúri ich dôležitosť.
Naučíte sa všetko vnímať a spracovávať kom−
plexne, či už priamo v skutočnosti alebo iba vo
vlastných hlavách. Je naozaj dôležité, aby ste si
na tieto dni vytvárali rezervy a to nielen časové,
ale aj tie finančné. Roztržitosť sa postará o to,
že zo schovávania osobných vecí budete obvi−
ňovať iných alebo neviditeľného škriatka, tu vám
pomôže len naštartovanie vnímavosti v tom, čo

robíte a konáte.  

Doma vám to klape. Všetko, čo malo
byť vypovedané, ste povedali v priebehu mi−
nulého týždňa a tento bude pre zmenu zame−
raný na pracovnú oblasť. Čaká vás veľké roz−
hodnutie, ktoré sa, aj keď sa vám to nepáči,
naozaj odložiť ani odľahčiť nedá. Zoberte do
úvahy všetky za a proti, ktoré vám v rozho−
dovaní pomôžu. Budete v tom sami, toto roz−
hodnutie nik iný za vás neučiní. Riadiť sa vás
pokúsi dominantná, šarmantná osoba, ktorej
názorom buď podľahnete, pričom sa nejedná
o krátkodobý stav. Opatrnejší buďte aj pri vo−
lení tých správnych slovných spojení. Zdravie
– stuhnutosť svalov, svaly.

Už ste v pohode? Aj keď si vaše okolie
myslí, že áno, opak je pravdou, však? Úprimne
povedané, dni sa s vami nemaznajú a vy dob−
re viete, prečo. Keď sa vytesní všetko to, čo vás
omína a vy prijmete pozitívnejší postoj k svetu,
tak ho uvidíte v pestrejšom prevedení. Zabúdate
veriť, túžiť a ďakovať, osvojte si to, veď pozitív−
nosť a ľahkosť, ktorá pomáhala nielen vám, ale
aj iným vo vašej bezprostrednej blízkosti, bola
vašou neoddeliteľnou súčasťou. Pretrhnite opar
negativity, ktorá sa k vám valí zo všetkých strán
a pokúste sa ju nevpustiť hlbšie pod kožu. Na
víťazstvo máte výborné predpoklady a tým pá−
dom si pomôžete. Ku koncu týždňa sa stanete

múdrymi radcami pre najbližších. 

Uvedomíte si, že niektorí ľudia vás ne−
chápu, ale nie preto, že to dostatočne nevy−
svetlíte alebo nepodložíte, oni vás jednoducho
nechcú pochopiť, a preto nečerpajte zbytočne
energiou, čo by som prirovnala k prísloviu „há−
dzanie hrachu na stenu“. Robte všetko tak, ako
považujete za správne vy, nie vaše okolie.
Napriek tomu, že v práci budete viac vyťaženej−
ší, bude vám to prinášať čistú spokojnosť.
Víkend venujte oddychu, priateľom alebo domá−
cim prácam, z ktorých niektoré sú prepojené až
na vašu záľubu. Nečakane a prekvapivo sa o−
citnete vo väčšej spoločnosti, ktorá vás napriek
vašim obavám bezproblémovo prijme.
Nadchnete sa pre spoluprácu s niekým blízkym. 

Strom je pre vás levov často vyťa−
hovaná karta, napriek tomu má vo vašom pre−
pojení vždy inú symboliku. Pre tentokrát je zno−
vu symbolom sily a stability, ale so zdvihnutou
vetvou… To, že je silný, neznamená, že sa ne−
nájde niečo, či niekto, kto ho dokáže vyvrátiť a
tým obnažiť korene, ktoré sa mu starajú o prí−
jem energie. Prečo by to niekto chcel? Z már−
nivosti? Z radosti zmerať si sily v súboji?
Pokorenie výzvy? Strach? Vlastne z každého
niečo. Nevystavujte zbytočne na obdiv svoje
skryté esá, ktoré budete potrebovať, a ktoré aj
vytiahnete. Nemáte sa čoho obávať, vy máte o−
kolo seba veľa priateľov, pozitívnej energie, lás−
ky a z druhého súdka diplomacie a konštruktív−

nosti, ktoré vám pomôžu. 

Nečudujte sa, že s niektorými záleži−
tosťami nepohnete ani o centimeter, toto za−
mrznutie odzrkadľuje vaše vnútorné naladenie,
ktoré v poslednej dobe výrazne kolíše. Po tieto
dni zvoľte viac oddychu a pokoja, do veľkých
vecí sa nepúšťajte, pokiaľ zmrznutosť nepomi−
nie. Stanovili ste si dosť vysoké ciele, ktorých
možnosti ich reálneho splnenia sa teraz obáva−
te. Nemajte hlavu v smútku, so zimou ste síce
pomalší a celkovo „komótnejší“, ale nič vám to
neuberá na rýchlosti myslenia, ktoré je nevy−
hnutné pre plnenie si pracovných záležitostí.
Stále premýšľate nad tým, či sa pri zdolávaní
jednotlivých životných ciest dajú použiť skratky

a obchádzky. Áno, dajú, ale je nevyhnutné po−
znať ich terén a to, kde končia. 

Milé Váhy, zbožňujete adrenalín a na−
pätie vo svojom živote, drží vás v strehu a v a−
kejsi kondícii, vďaka ktorej dokážete vždy po−
hotovo reagovať a konať. Adrenalín po tieto
dni naozaj nechajte len v súkromnej sfére a
nepreklápajte ho do pracovných záležitostí.
Pre tento raz by bol niekto o malý krôčik pred
vami a vyfúkol by vám to, na čo ste si brúsili
zúbky. Preto v tejto oblasti platí to, čo v pred−
chádzajúci týždeň a tým je istota. Pripomíname
dodržanie akéhosi termínu, ktorého nedodrža−
ním prídu nemalé sankcie. Okrem iných, už o−
písaných záležitostí, platí ešte jedna a dôležitá
– kryte si chrbát a vždy buďte o krok vpredu, a−
kúkoľvek hrozbu vopred vycítite.  

Dominantnosť je presne to, čím dis−
ponujete, čo je zároveň vašou tajnou zbraňou,
viete ňou narábať elegantne, nevtieravo a
hlavne nie okato. Nastane tu menšia zmena,
stretnete niekoho ešte dominantnejšieho a to
konkrétne muža (môže byť aj žena, ale s muž−
skými princípmi existencie), ktorý sa postará o
riadny rozruch, až ľudovo povedané „lufty“.
Neberte ho ako nepriateľa, rešpektujte všetko,
čo vám posunie na úrovni správ, jeho navá−
žanie sa do vás veľmi rýchlo pominie, pretože
pochopí, kto ste a váš princíp bytia. Na zákla−
de tohto zistenia sa črtá skvelá spolupráca a−
lebo dokonca výborné priateľstvo. Trápite sa
pre zdravotné problémy, ktoré riešite už dlho−
dobejšie, je to na dobrej ceste.

Strelcom sa rozpojí bludný kruh, v
ktorom uviazli a začnú sa tešiť zo života.
Počas tohto týždňa prajú dni partnerstvám, či
už existujúcim, novovzniknutým alebo dokon−
ca len črtajúcim sa, ktorých symbolom je prs−
teň na vytiahnutej karte. Sústreďte sa na všet−
ko v prepojení na financie, hrozí akási strata
alebo neúmyselné a nepremyslené „prehmr−
hanie“ väčšej čiastky peňazí, čo by sa odzr−
kadlilo na negatívnejšej forme životnej úrovne
v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch. Nedajte
sa zatiahnuť do rodinných konfliktov a výmen
názorov, ktoré sa obnovia. V zdravotnej ob−
lasti pozor na hlasivky, hrdlo a celý dýchací

systém.

Uväznenie je slovo, ktoré platí po tie−
to dni, schovali ste sa do svojho vnútra a dob−
rovoľne ste zaliezli do akejsi cely, ktorá vás
má uchrániť pred okolitým svetom. Je to očis−
ťujúce riešenie, ale určite nie dlhodobé.
Využite čas v duchovnej izolácii na rozmýšľa−
nie a prehodnocovanie, ale potom odomknite
a vylezte na svetlo sveta. Všetko má svoje ča−
sové ohraničenie a vaša samota tiež, inak
hrozí, že sa zavriete úplne a na dosť dlhý čas.
Menšie konflikty čakajte v partnerskom vzťa−
hu, v tomto prípade nemlčte a všetko si vy−
diskutujte, bude vám ľahšie a zároveň môže
prísť milé udobrovanie sa. V zdravotnej oblas−
ti vás potrápi nekvalitný spánok a výrazný ne−
pokoj.

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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10. PaedDr. Pavel
Antolov

9. Mgr. Anna
Kollárová − Cielová 

8. Mária Jadroňová

6. Anita Galčíková 7. Ján Petroch

2. Ján Labát 3.Mária Drugdová
4. Mgr. Marta
Kminiaková 

5. Mária Balážová 

1. Mgr. Ján Ďurov 

11. RNDr. Ján Aláč

12. Mgr. Iveta 
Žlnková 

14. Eva Šoóšová

16. Ján Brloš
15. Mgr. Mária

Hroncová

13. PhDr. Marta
Kamasová 

Bola to 

veľmi ťažká

úloha ! 

Milí čitatelia, z dlhoročných skúseností vieme, že veľmi radi súťažíte a tiež, že ste v našich
súťažiach úspešní. Ibaže, súťaž s vianočným stromčekom bola pre vás veľmi tvrdým, priam
nerozlúsknuteľným orieškom, pretože nikto neuhádol všetkých našich dopisovateľov, ktorých
fotografie z detstva či mladosti sme ukryli do ozdôb na vianočný stromček. Dokonca, väčšina ne−
uhádla ani  jediného. Predsa sme sa rozhodli udeliť cenu útechy,  peknú knihu, našej čitateľke Anne
Holecovej z V.Krtíša, ktorá uhádla najviac až 6 ( !!! ) našich dopisovateľov. Pre cenu sa môže zasta−
viť v redakcii ktorýkoľvek pracovný deň od 8.− 16. hodiny. PS: Hoci súťažná úloha bola mimoriadne ťaž−
ká, boli ste s ňou nadšení, a preto určite ešte v budúcnosti niečo podobné v redakcii vymyslíme J. 

Takto mali byť
správne priradené
čísla k fotografiám

našich 
dopisovateľov, 
ako vyzerali 

v mladosti a detstve

Hoci sme už na Vianoce asi 
zabudli a už je aj po Hromniciach

− máme tu redakčný restík...
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B. Bystrica  krajská III. liga
V súboji so svojou "dvojičkou" z

R. Soboty sa hráčom ŠKST a−
spektrum V. Krtíš A v pozmenenej
zostave vôbec nedarilo a jasne
prehrali.  Podobne neuspeli ani u
súperov o týždeň neskôr a na kon−
ci tabuľky stále viac strácajú na
svojich súperov. 

V. Krtíš − okresná V. liga
Okresná liga pokračovala zápas−

mi ďalšieho kola, v ktorom si pa−
pieorví favoriti poradili so svojimi
súpermi. I keď M. Krtíš porazil Že−
lovce až po tuhom boji. Zabojovali
mládežníci so Želoviec, ktorí so
Sečiankami uhrali zaslúženú remí−
zu. 

Výsledky: 
III. liga : l R. Sobota B − ŠKST a−
spektrum V. Krtíš A 16:2; body V.
Krtíša: Procházka 1/3, štvorhra
Procházka, Malatinec 1/0; l Hliník
nad Hronom −  ŠKST a−spektrum
V. Krtíš A 14:4; Brehy − ŠKST a−
spektrum V. Krtíš A 14:4;
IV. liga 12. kolo: l STK Lučenec−
Kalinovo C − TJ Balog nad Ipľom
A 8:10; l STK Lučenec−Kalinovo
E − ŠKST a− spektrum V.K B 14:4;
l Viktória Želovce A − STK
Lučenec−Kalinovo F 14:4; l

Jednota Málinec A −  TJ Malá Ča−
lomija 11:7; l Slovan Modrý
Kameň − STK Lučenec−Kalinovo D
6:12;
13. kolo: l STK Lučenec−
Kalinovo C − l STK Lučenec−
Kalinovo F 14:4; l TJ Ipeľ Balog
nad Ipľom A − ŠKST a− spektrum
V.K B 12:6; l TJ Malá Čalomija −
Viktória Želovce A 13:5; l STK
Lučenec−Kalinovo D −  Jednota
Málinec A 8:10; l Slovan Modrý

Kameň − STK Lučenec−Kalinovo E
6:12;

V. liga: 
l TJ M. Krtíš −  TJ Victoria Želov−
ce B 6:4; body M. Krtíša J. Chrien
3/0, Š. Chrien 2/1; Babinský 0/3
štvorhra J. Chrien, Š. Chrien 1/0;
body K. Kalmár 2/1, M. Rég 1/2,L.
Račák 1/2, štvorhra Kalmár−Rég
0/1; l TJ Sečianky − Ipeľ Balog
nad Ipľom 3:7; body Sečianok:
Gergely 2/1, Celeng 0/2, Zőllei 1/2,
Gorász 0/1, štvorhra Gergely,
Celeng 0/1; body Balogu: Súth 3/0,
Richard Tóth 1/2, Benjamin Tóth
2/1, štvorhra Súth, B. Tóth 1/0, l
Victoria Želovce B − TJ Sečianky
5:5; body Želoviec: K. Kalmár 2/1,
P. Rég 1/2, M. Rég1/1, Račák 0/1,
štvorhra K. Kalmár, P. Rég 1/0; bo−
dy Sečianok: Gergely 3/0, Celeng
1/2, Zőllei 1/1, Gorász 0/1, štvor−
hra Gergely, Celeng 0/1.

Prekvapujúce víťazstvo Baločanov
Zápasmi ďalšieho kola pokračovali krajské ligy v stolnom
tenise. Prekvapujúce víťazstvo zaznamenali v 12. kole IV.
ligy hráči TJ Ipeľ Balog nad Ipľom, ktorí v dramatickom zá−
ase porazili doteraz vedúce mužstvo ligy STK Lučenec−
Kalinovo C. Baločania nastúpili v najsilnejšom zložení i s

Dávidom Molnárom (2/2), ale najlepšie si počínal Jozef Bevíz, ktorý zís−
kal 3 body. Aj ostatní hráči zabojovali a Zoltán Németh i Gabriel Csíri si
zapísali po 2 víťazstvá. Baločania pridali aj jednu výhru vo štvorhre, čo im
v celkovom účtovaní prinieslo víťazných 10 bodov. Ich víťazná séria po−
kračovala aj v ďalšom kole, v ktorom privítali maródkou zdecimované
mužstvo z V. Krtíša. V ďalších zápasoch 12. kola si mužstva počínali pod−
ľa papierových predpokladov. Malým prekvapením je víťazstvo Málinca
nad Lučencom D v 13. kole. V ďalšom okresnom kole si M. Čalomija po−
radila so Želovčanmi a M. Kameň nestačil na Lučenec E. 

− P. GAŠPAROVIČ −

Lukostrelecký klub VICTORIA Želovce a Obecný úrad
Želovce Vás pozývajú na Medzinárodné lukostrelecké 

preteky VALENTÍNSKA ŠÍPKA 
16. 2. 2013 o 10.00 hodine, v kultúrnom dome 

v Želovciach. Možnosť nákupu lukostreleckého výstroja. 
O občerstvenie postarané, hudba. Inf.: J. Oravec, 0918 998 375.

Mediálny partner spravodajský týždenník POKROK

Šachistom z nášho o−
kresu sa v 6. kole III. li−
gy skupiny C2 veľmi
darilo. Ani jedno z muž−
stiev neostalo bez bo−

du, keď najmä Čebovčanom sa po−
daril husársky kúsok. Na pôde do−
teraz vedúceho celku z
Podbrezovej zvíťazili 5:3 a dostali
sa na čelo priebežnej tabuľky III. li−
gy. Mužstvo ŠK Vinica si poradilo s
hráčmi Slávie TU Zvolen B a po−
stúpili na 7. miesto v tabuľke.
Naprázdno neostali ani šachisti
Slovana M. Kameň, ktorí si za re−
mízu v Stožku priviezli bod. Zatiaľ
sú v tabuľke na 18. mieste z 20. ú−
častníkov súťaže.  

VÝSLEDKY: 
n ŠO Podbrezová − ŠK Čebovce
3:5; body Čeboviec: R. Jakab, L.
Pásztor, F. Balga, Hegedűs,  po
1, Vráblik a Š. Jakab po 0,5; Š.
Pásztor  a Š. Povaľač 0. 
n ŠK Vinica − Slávia TU Zvolen
5:3; body Vinice: Szabo, Weis
po 1;  Mede, Koltanyi, Allarám T.
Imre, T. Somlo a Zolcer po 0,5
bodu. 
n ŠK Podpoľanie Stožok − ŠK
Slovan M. Kameň  4:4; body M.
Kameňa: Lentvorský, Zdravkovič,
Pavlov po 1; Terek a Sucháč po
0,5; Pavčo, Tomášik, Magura po
0.

−red−

Vydarený víkend našich šachistov

Babinský si polepšil
Po 3. kole Slovenského pohára,

ktoré sa odohralo 26. januára v
Nitre, si Ivan Babinský mierne po−
lepšil. Po postupe zo skupiny a ná−
slednej tesnej prehre s Petrom
Chrtom zo Žiliny mu patrí 30. prieč−
ka v celoslovenskom rebríčku v
klasických šípkach. Najbližšie vr−
cholné "oceliarske" podujatie sa
bude konať 23. marca v Brezne. 

V januári zvíťazil
Babinský

Januárový víťaz Ivan Babinský je
po 7. kole 3. ročníka STEEL M−
DART CUP−u na čele priebežnej
tabuľky klasikov. Vedie s 9−bodo−
vým náskokom pred Marekom
Chudáčikom, ktorého vo finále po−
razil 5:0. Tretí skončil juniorský lí−
der Kamil Bartal. Ďuriš, J. Chrien a
Činčura si v januári hodili po jednej
180−tke, 17−tou šípkou zatvárali
Chudáčik a Bartal. V 365−dňovom
plávajúcom rebríčku vedie
Chudáčik (194 b.), nasleduje
Babinský (189 b.) a Erik Šarpataky
(115 b.) V tabuľke historicky naj−

produktívnejších hráčov je na pr−
vom mieste Babinský (328 b.), za
ním Chudáčik (311 b.), Rosík (235
b.), M. Liska (224 b.), Dibala (195
b.), Š. Chrien (189 b.) 
Konečne prvá softová

prémia
V treťom tohtoročnom kole 6. roč−

níka elektronického M−DART CUP−
u, ktoré sa hralo v prvú februárovú
sobotu, sa podarilo do bonusovej
tabuľky zapísať Marekovi
Chudáčikovi ukončením legu hod−
notou 106. Ten nakoniec aj turnaj
vyhral, v peknom finále mu podľa−
hol domáci Štefan Chrien.
Bronzovú priečku si vybojoval Ivan
Babinský, štvrtý skončil opäť do−
máci Ján Bendiak. Priebežné pora−
die po 3. kole: 1. Matej Rosík (200
b.), 2. Milan Činčura (190 b.), 3.
Marian Ševčík (170 b.), 4. Marek
Chudáčik (150 b.), 5. Štefan
Chrien (110 b.), 6. Ivan Babinský
(80 b.). Najbližšie kolo odohráme v
sobotu, 23. februára v Malom
Krtíši.                         −MDCVK−

Zo šípkarskej kuchyne

Spoloènos� KLAS, s.r.o.  
obsadzuje pozíciu: 

ADMINISTRATÍVNY 
PRACOVNÍK 

Pracovná náplň: správa nájomných zmlúv, 
podpora pre manažérov, administratíva. 

Požadujeme: MS Office − pokročilý, schopnosť  
učiť sa nové veci, ctižiadostivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

Zameranie na poľnohospodárstvo výhodou. 
Životopis zasielajte na koci@agro−movino.sk.
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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 záhradu v Malom Krtíši
o výmere 1206 m2. Na stavebné ú−
čely. Inf. m 0905 691 164.

np − 87
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt vo V. Krtíši.
Cena dohodou. Inf. m 0917 086
332.                                np − 96

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 kompletne prerobený
(zariadený) 1−izbový byt na Ul.
SNP. Inf. m 0902 165 077.

np − 95
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v Čelároch.
Súrne. Inf. m 0919 345 303.  

np − 99
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt na Ul.
SNP − kompletne moderne zaria−
dený. Platba 300 euro s energiami.
Požadovaná dvojmesačná záloha.
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 Predám 3−izbový byt po čiastoč−
nej rekonštrukcii na B. Nemcovej
57. Cena dohodou. Inf. m 0907 484
840.                               np − 106
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykúpim zadĺžený byt vo V.
Krtíši (aj družstevný). Platba v ho−
tovosti. Inf. m 0907 484 840.  

np − 107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt v cen−
tre V. Krtíša. Dlhodobo. Len seri−
ózne ponuky. Inf. m 0908 625 204.  

np − 112
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v centre
mesta. Inf. m 0907 180 733.  

np − 116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu priestory na

Nemocničnej. Inf. m 0903 690 886,
0905 898 467.                  np − 123
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim byt vo V. Krtíši, príp.,
dom. RK nevolať! Inf. m 0907 337
723.                             np − 130
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Z rodinných dôvodov predám
exkluzívny (zánovný) komplet za−
riadený 3−podlažný rodinný dom v
centre mesta Balašské Ďarmoty, v
blízkosti nákupných centier a trho−
viska. Suterén: pivnica, sklad, ko−
tolňa, zvlášť prístrešok pre auto, I.
poschodie: hala s krytou terasou,
kuchyňa, kúpeľňa + WC, izba, ga−
ráž, II. poschodie: spálňa, 2 detské
izby, kúpeľňa + WC. Dom je kom−
pletne ukončený, zateplený, s par−
kovými úpravami, oplotením a
vlastnou studňou. Cena: 90.000
euro. Inf. m 0907 649 003.  np − 140
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim garáž pri Zväzarme a kú−
pim vysporiadanú záhradu za vo−
dojemom. Inf. m 0904 256 464,
0908 355 383.                 np − 144
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nový rodinný dom v
Pôtri. Inf. m 0944 265 400.  

np − 146
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na
Novohradskej (3. poschodie, ló−
džia, plastové okná, zateplený pa−
nelák). Inf. m 0905 129 007.  

np − 147
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osobnom
vlastníctve na Ul. SNP. Vhodný aj
na podnikateľské účely. Cena do−
hodou. Inf. m 0905 538 183.

np − 148

n Rozpredám kompletné zariade−
nie rodinného domu. LACNO. Inf.
m 0905 519 715.                np − 93
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám plynový sporák s rúrou.
m

n Predám domácu pekáreň MOU−
LINEX OW502030 XXL (ako nová)
a celokovový elektrický krájač
ETA QUESTO 1093. Cena doho−
dou. Inf. m 0908 546 521.  np − 121
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve váľandy s úložným
priestorom (semišový hnedý po−
ťah), drevené hojdacie kreslo a e−
lektronickú pokladňu EURO 200.
Cena dohodou. Inf. m 0917 269
709.                               np − 128
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dve kovové postele aj s
matracmi. Inf. m 0908 969 026.

np − 139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám hnedú rohovú obývaciu
stenu. Lacno. Inf. m 0908 898 350.

np − 153

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

n Predám ŠKODU 120.  Inf. m
0915 031 667.                   np − 91
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ŠKODU 125 L, model M,
nová EK, STK. Cena: 200 euro. Inf.
m 0918 307 377.             np − 115
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám DAEWOO LANOS, r. v.
1998, STK (LPG). Cena dohodou.
Inf. m 0908 936 774.      np − 126
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám DAEWOO TICO vo vý−
bornom stave, STK do 1/2015, ga−
rážované a ošetrované. Cena do−
hodou. Inf. m 0918 309 327.  

np − 131

n Výhodne predám detskú au−
tosedačku CAMI, detskú ohrádku
a detský nosič na chrbát. Cena do−
hodou. Inf. m 0944 918 982.  

np − 125
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kočík trojkolka (sivo−
modrej farby, 3−kombinácia) po
jednom dieťati. Cena dohodou. Inf.
m 0917 269 709.              np − 127

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

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!

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

990 01 Veľký Krtíš
tel.: 48 311 21,  0905 358 389

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.skod r. 1992

n Ponúkam priestor na
podnikanie pre kozmetič−
ku, vizážistku, nechtovú di−
zajnérku alebo masérku v
centre mesta Veľký Krtíš
na Nám. A. H. Škultétyho 7
v kancelárii ORIFLAME. 
Inf. m0915 849 258.   np − 58

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

l 4−izbový v OV, 103 m2, 
zrekonštruovaný, balkón, 
POH 14 − 31 000,− eur.�
l 3−izbový v OV, 70 m2, 
zrekonštruovaný, balkón, 
POH 27 − 32 000,− eur.�
l 3−izbový v OV, 72 m2, 

murovaná kúpeľňa a WC, bez
balkóna, BN 22 − 21 400,−eur. �

l 2−izbový DB, 62 m2,
pôv.stav, plast.okná, balkón, 

BN 17 − 16 000,− eur.�
l 2−izbový v OV, 64 m2, 

pôv.stav, balkón,
BN 7 − 15 000,− eur.� 

l 4−izbový družstevný, 83 m2,
zrekonštruovaný, lodžia,

BN 21 − 350,−�eur./mes.

l 3−izbový družstevný, 70 m2,
pôv.stav., plast.okná, balkón,

BN 5 − 250,−eur.�/mes.

l 2−izbový v OV, 58 m2,
pôv.stav, bez balkóna, 
BN 11 − 200,− eur.�/mes.

BYTY 
NA PREDAJ :

BYTY 
NA PRENÁJOM :

Nik nepozná Vašu nehnuteľnosť
tak ako my!

OBLEČENIE, HRAČKY, KOČÍKY
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n Vykupujem staré kašmírové šat−
ky. Inf. m 0908 199 706, 0917 421
614.                            np − 152

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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané váha od 160 −
180 kg. Cena dohodou. Inf. m 0915
213 706.                          np − 94
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim jalovice a býky. Inf. m
0948 155 120.                  np − 114
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatko SHARPEI. Inf.
m 0907 232 141.               np − 119
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim akékoľvek veci na kone
(bričku, chomút ...). Inf. m 0915
178 947.                         np − 145
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám seno v báľoch a kúpim
kravu. Inf. m 0910 519 366.  

np − 149
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mládky, králiky a okras−
né holuby. Inf. m 0911 154 680.

np − 155
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Za symbolickú cenu darujem
fenku bernského salašníckeho
psa a fenku stredoázijského ov−
čiaka. Inf. m 0911 358 071.  

np − 156

nSPOLOČNOSŤ MRS, s. r. o., hľa−
dá šičky s praxou. Miesto výkonu
práce: Veľký Krtíš. Inf. m 0905 234
882, 047/49 111 91.         np − 104
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám opatrovateľku k choré−
mu. Inf. m 0911 154 972.  np − 117
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatrovateľ−
ka starších ľudí alebo detí. Len v
meste V. Krtíš. Inf. m 0944 344
044.                             np − 124
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako predavač−
ka, opatrovateľka, výpomoc do ku−
chyne alebo ako upratovačka. Inf.
m 0949 792 112.              np − 134

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 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva pocti−
vých 10 m3 agač. Aj s dovozom.
Inf. m 0917 341 712.           np − 98
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám motorovú pílu STIHL
029 AV (nová reťaz aj lišta a ďalšie
veci). Cena dohodou. Inf. m 0908
546 521.                        np − 122
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršiu profesionálnu
motorovú pílu STIHL 036. Inf. m
0911 558 111.                 np − 132

n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                               np − 133
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kompletné vedenie účtovníctva
− jednoduché účtovníctvo, podvoj−
né, mzdy, daňové priznania. Inf. m
047/48 741 94 − volať po 17.00
hod., 0917 282 590.          np − 135
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám agátové (štiepané) pali−
vové drevo a odrezky. Možnosť
dopravy. Inf. m 0915 482 217. 

np − 143

n Predám palivové drevo aj s do−
vozom. Inf. m 0908 199 706, 0917
421 614.                         np − 151

l Dňa 30. 1. sa na hlavnej ulici
pred očnou optikou našiel kľúč.
Majiteľ sa môže prihlásiť v predaj−
ni.                               np − 129

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.

BURZA PRÁCE

STRATY A NÁLEZY
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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

n Predám lyže (dva páry), ly−
žiarky (dva páry) a lyžiarske
oblečenie. Ďalej predám
chladničku, mrazničku a pro−
pán − butánovú fľašu. Inf. &
0917 288 079 − volať od 15.00 −
19.00 h.                    np − 77 

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

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

n TATRANSKÝ PROFIL, 
OSB DOSKY, STAVEBNÉ 

REZIVO, KRYTINY. LACNO. 
AJ S DOVOZOM. 

Inf. m 0905 483 357.  np − 154
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l Hľadám si prácu ako kuchár,
čašník alebo predavač. Inf. m
0944 241 798.               np − 157
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rybársku výstroj a
komplet hudbu do auta (repro−
duktory, subwoofer, autorádio),
zn., SENCOR. Inf. m 0919 043
738 − volať po 18.00 hod., aj cez
víkendy.                      np − 158
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim staré kroje − sukne, šat−
ky z Lešti, Turieho poľa a okolia.
Inf. m 0905 430 716, Zoltán
Juhás, Straku 8, 969 00 Banská
Štiavnica.                     np − 159
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom na
Ul. Škultétyho 64 vo V. Krtíši. Inf.
m 0908 920 632, 0908 359 199.   

np −  160
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šrotovník. Inf. m 0944
527 677.                      np − 161
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rohovú sedaciu súpra−
vu (bordová ekokoža) + kreslo.
Cena: 120 euro. Inf. m 0911 274
114.                             np − 162

l Invalidná dôchodkyňa si hľadá
prácu, najlepšie v chránenej diel−
ni. Som vyučená predavačka. Nie
som z mesta V. Krtíš. Inf. m 0904
379 361.                       np − 168
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam poľnohospodárske
služby. Inf. m 0948 155 120. 

np − 164
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim hovädzie kože. Inf. m
0948 155 120.               np − 165
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu garáž na
Baníckej (pri Slovenskej poisťov−
ni). Cena dohodou. Inf. m 0911
936 182.                       np − 166
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vdovec hľadá vdovu do 65 ro−
kov (170 cm/70 kg) na vážny
vzťah. Rozvedenú nevylučujem.
Inf. m 0918 872 913.      np − 167
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zberací voz, 3−radličný
pluh, kamenný šrotovník, dojacie
zariadenie, kosačku JIČIN MF −
70 a zhrňovač sena. Inf. m 0915
481 871.                     np − 169
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nepremokavé textilné
oblečenie na motorku, bundu aj
nohavice. Veľmi málo používané.
Stav ako nové. Cena dohodou.
Inf. m 0948 527 565.      np − 170

n Predám kompletné zariadenie
na dojenie. Cena dohodou. Inf. m
0915 152 477.                 np − 171
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kuchynskú rohovú la−
vicu s veľkým úložným priesto−
rom + 2 stoličky, kuchynský stôl
(okrúhly), priemer 110 cm, plyno−
vý sporák + digestor, koberce
(kovral) a rozťahovací jedálenský
stôl a 4 stoličky. Inf. m 0905 376
215.                           np − 172
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zachovalú detskú (dre−
venú) postieľku. Inf. m 0910 664
145.                           np − 174
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto opraví priečnu flautu?
Treba ju aj prečistiť. Zaplatím.
Inf. m 0910 664 145.       np − 175
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zrekonštruovaný 2−iz−
bový byt v centre Lučenca.
Cena: 29.000 euro. Inf. m 0905
255 740.                       np − 176
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na Želez−
ničnej 25 vo V. Krtíši. Inf. m 0908
369 980.                       np − 177
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim domácu údenú slaninu
a 3kg oškvarkov. Inf. m 0907 597
514.                           np − 178
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prijmeme kuchára/−ku. Dobré
platové podmienky. Inf. & 0918
613 809.                     np − 179

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

PO UZÁVIERKE

BACIL 
& RAKBY

NOVÝ ROK TOUR live NOVÝ ROK TOUR live 
(SUPPORT djs: djpuky,

djmirec) + SEXY OBSLUHA

Kultúrny dom 
S. PLACHTINCE

15. 2. 2013 
(21:00 − 05:00 hod.)

Vstup: 4 eurá. Zabezpečená
lacná preprava osôb. 

Super ceny nápojov v bare!

Prekvapte na Valentína svoju lásku a pripravte jej 
15. februára (v piatok) originálny darček - 

SLADKÚ VALENTÍNSKU DEGUSTÁCIU v AGRO MOVINE V. Krtíš
Bližšie informácie na nasledujúcej strane.

V rámci slávnostného galavečera pri príležitosti 40. výročia
založenia FOLKLÓRNEHO SÚBORU KRTÍŠAN vystúpi ako hosť večera 

tanečná skupina CreDance. Viac na nasledujúcej strane.

A.S. DANCE SHOWS PRIPRAVILI
PRE VÁS ĎALŠIU MEGA PÁRTY 
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n BBSK − Hontiansko − novo−
hradská knižnica A. H. Škulté−
tyho vo Veľkom Krtíši vyhlasu−
je obchodnú verejnú súťaž na
prenájom nebytových priesto−
rov. Podmienky súťaže sú zve−
rejnené na internetovej stránke
www.hnk−vk.sk            np − 163

POZVÁNKA
Na dedinách 

bývalo vždy veselo
Presvedčia vás o tom 

členovia Občianskeho 
združenia Divadlo bez groša
(DBG) v divadelnej komédii 

"SPADNE 
Z ČEREŠNI".

Túto veselú hru o
dlhých ženských
jazykoch a ich
pletkách napí−
sal, vraj podľa
skutočných uda−
lostí z Príbeliec a
Plachtiniec člen DBG
Juraj Matiaš, ktorý hru aj reží−
roval. Pomáhala mu Mgr.
Lenka Stanková a na scéne i
kostýmoch sa návrhmi podieľa−
la Mgr. art. Silvia Svákusová. S
veľkou chuťou tri najväčšie ja−
zyčnice hrajú Evička Henteková,
Marka Kropáčová a PaedDr.
Janka Krajčiová. 
A ako to s tými jazykmi ve−

dia narábať ony i ďalší účin−
kujúci v tejto hre, sa môžete
prísť pozrieť a zabaviť sa do
divadelnej sály Mestského
kultúrneho strediska vo
Veľkom Krtíši v piatok 15. 2 .
2013 o 19.00 hod. Vstupné je
2,− eurá, pre dôchodcov a
ZŤP 1,− euro.                       

−P. G.− 

Redakcia POKROK prijme
VŠESTRANNÉHO PRACOVNÍKA.

Svoje žiadosti posielajte mailom na
adresu: noviny.pokrok@stonline.sk

Objednávky: 0905 497 133


