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(Pokračovanie na str. 15)

...a prišiel aj
Elvis!
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Krásne sobotňajšie popoludnie prilákalo do    a−
reálu Telovýchovnej jednoty Prameň nielen o−
byvateľov Dolnej Strehovej, ale i blízkeho oko−
lia. Novinkou tohtoročných Madáčovských dní
bola súťaž vo varení guláša. Zapojili sa do nej tí−
my zástupcov jednotlivých obcí zo Spoločnej ú−
radovne: z Dolnej Strehovej, Pôtra, Viesky,
Slovenských Kľačian, Hornej Strehovej,
Senného, Brusníka, Červenian, Chrtian,
Závady a Ľuboriečky. Na čele súťažných tímov
stáli starostky alebo starostovia obcí. Atmosféra
pri ,,kotlíkoch" bola výborná, vo vzduchu sa mi−
ešali vône, ochutnávalo sa, dochucovalo, každý
sa snažil navariť ten najlepší guláš a všetky bo−
li ozaj vynikajúce, návštevníci si na nich sku−
točne pochutnali. Päťčlenná porota v zložení
Ing. I. Matina, H. Púpavová, J. Žilka, J.
Kukučková a Mgr. J. Latinák mala ťažkú úlohu,
ale nakoniec vybrala tri najlepšie guláše. Zlatú
varechu za svoj guláš prebral tím z Ľuboriečky,
strieborná varecha putovala do Viesky a bron−
zovú varechu získali súťažiaci zo Senného.
Hovorí sa, že sto ľudí − sto chutí, a preto nie kaž−
dý bol s verdiktom poroty spokojný. Myslím si
však, že nebolo najdôležitejšie, ktorý guláš vy−
hrá, dôležité bolo, aby ľuďom chutil a to sa urči−
te splnilo, veď po skončení podujatia skoro všet−
ky kotlíky ,,zívali prázdnotou".  Súťaž bola tiež
podujatím, ktoré prispelo k utužovaniu priate−
ľských vzťahov obyvateľov susedných obcí.
Na ihrisku sa však nielen varilo, ale aj súťažilo

či zabávalo. O športové zápolenie súťažných tí−
mov detí sa postarala Mgr. Marta Kminiaková
so svojimi pomocníkmi. Deti si súťaže užívali a
za svoje výkony dostali aj sladkú odmenu. 

Kultúrny program sobotňajšieho popoludnia
sa začal tradične v ľudovom tóne. Na úvod pat−
rilo javisko domácemu Folklórnemu súboru
Prameň. Keďže predkovia dnešných obyvateľov
Dolnej Strehovej pochádzali z Podpoľania, urči−
te divákov potešili aj ďalší účinkujúci −
Folklórny súbor Detva.  Záver kultúrneho pro−
gramu Madáčovských dní patril interpretácii
hitov kráľa rock´n rollu Elvisa Presleyho v ori−
ginálnom prestrojení v podaní speváka a šou−
mena z Malaciek.

Podtitul Madáčovských dní − Festival hudby,
spevu, tanca a umeleckého slova − sa aj tento
rok do bodky naplnil. Hoci sa kultúrny pro−
gram skončil, mnohým návštevníkom sa domov
nechcelo a posedeli si, zabavili sa i zaspievali si
ešte priamo v areáli TJ Prameň. Skutočná zá−
bava však pokračovala v sále kultúrneho domu
batôžkovou zábavou, kde do tanca hrala skupi−
na Milénium. 
V závere tohto príspevku si dovolím konštato−

vať, že sviatok obce sa tento rok ozaj vydaril.
Výborné počasie, chutné guláše, zaujímavé sú−
ťaže, pestrý kultúrny program, vďační diváci,
skvelá zábava.       

PaedDr. PaedDr. ANNA MALATINCOVÁANNA MALATINCOVÁ

Termín Madáčovských dní 2013  pripadolTermín Madáčovských dní 2013  pripadol
na september a bol to ten správny čas −na september a bol to ten správny čas −
počasie tomuto podujatiu ozaj prialo.počasie tomuto podujatiu ozaj prialo.
Piatková svätá omša v rímsko−katolícPiatková svätá omša v rímsko−katolíc−−
kom kostole Nanebovzatia Panny Máriekom kostole Nanebovzatia Panny Márie
otvorila sviatok obce. Po nej priestoryotvorila sviatok obce. Po nej priestory
sály kultúrneho domu zaplnili diváci,sály kultúrneho domu zaplnili diváci,
ktorí sa prišli pozrieť na divadelné predktorí sa prišli pozrieť na divadelné pred−−
stavenie Matka v podaní hercov Divadlastavenie Matka v podaní hercov Divadla
bez groša z Veľkého Krtíša.bez groša z Veľkého Krtíša.

(Dokončenie zo str. 14)

Priniesli nám plody svojej práce a my
sme neverili vlastným očiam, čo všetko v
tej suchote dopestovali. Výstavka v pri−
estoroch obecného úradu sa ako každý
rok stretla s veľkým ohlasom nielen do−
mácich, ale aj cezpoľných, ktorí navšte−
vujú poštu  a prevádzky  v budove obec−
ného úradu. Obdiv a vďaka za prinesené
exponáty patrí všetkým prispievateľom
a preto bola ich námaha ocenená aspoň
symbolicky − dobrou čokoládou. Aj tento
rok sme mohli obdivovať netradičné plo−
diny ako rôzne druhy tekvíc (tekvica
bezšupková, tekvica muškátová, tekvica
Hokkaido, tekvica podlhovastá−maslo−

vá), baklažány, podzemnicu olejnú−araši−
dy, kvaku, lieskovce, machovku peruán−
sku Inku, ktoré nám priniesla Lýdia
Beľová, krásne stolové hrozno, mučenku,
uhorky, veľkú kapustu a dekoratívne
"andulky" ináč invazívnu rastlinu, ktorý−
mi prispel  Pavel Koňarčík z  Ľuboriečky,
Pavel Albert prispel košíkom krásnych
dekoratívnych tekvičiek,  Milan Janík sa
prezentoval paprikou a obroskými vlaš−
skými orechmi,  Anna Petrusová nám
priniesla paradajky viacerých druhov a
farieb, papriku a tekvice a  Jozef Viselka
jabĺčka a hrušky zo svojej úrody.
Spestrením boli výpestky anonymného

vystavovateľa, ktorý
organizátorom po−
skytol žartovné i „se−
xy zemiaky“. Už nám
zostáva len popriať
našim pestovateľom
dobré zdravie, nech si
cez obdobie vegetač−
ného pokoja dobre
oddýchnu a na jar
hor sa s chuťou do
práce.

Mgr. OĽGA
UHLIAROVÁ

V Dolnej Strehovej pripravili súťaž o najzaujímavejšiu plodinu 
tohtoročnej pestovateľskej sezóny

Obecný úrad v Dolnej Strehovej aj tento rok vyhlásil obľúbenú súťaž záhradkárovObecný úrad v Dolnej Strehovej aj tento rok vyhlásil obľúbenú súťaž záhradkárov
a pestovateľov z tejto obce v termíne od 23. septembra 2013. S "malou dušičkou" smea pestovateľov z tejto obce v termíne od 23. septembra 2013. S "malou dušičkou" sme
očakávali, či niekto niečo prinesie, keďže počasie bolo tento rok také, aké boloočakávali, či niekto niečo prinesie, keďže počasie bolo tento rok také, aké bolo
a celé leto u nás nepršalo, ale naši "skalní" nás nesklamali.a celé leto u nás nepršalo, ale naši "skalní" nás nesklamali.

Zaujali najmä netradičné plodiny 

Aj napriek suchému počasiu 
sa v D. Strehovej podarilo 

dopestovať tento rok aj netradičné
plodiny, ktoré na výstave 
vzbudzovali veľký záujem
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Stavebné sporenie je tiež jednou
z možností, ktorú obyvatelia vyu−
žívajú. Podľa prieskumu TNS.sk
sa dokonca umiestnilo na dru−
hom mieste v rebríčku alternatív
odkladania si peňazí hneď za bež−
ným účtom. V stavebnom spore−
ní sa priemerný mesačný vklad
pohybuje na úrovni 45 až 50 eur.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
preto vychádza v ústrety všet−
kým, ktorí majú záujem sporiť si

peniaze na kvalitnejšie bývanie
či krajšiu budúcnosť. 
31. október bol Svetový deň spo−

renia a práve v tento deň sa skon−
čila aj akciová ponuka sporenia v
PSS, a. s., s mimoriadne výhod−
ným úrokom 3 % ročne garanto−
vaným počas celej doby sporenia.
Záujem klientov o nové zmluvy
bol enormný, čo dokazuje, že jed−
ným z hlavných motivátorov spo−
renia je práve úroková sadzba.

Od 1. septembra 2013 do dnešné−
ho dňa obchodní zástupcovia
PSS, a. s., uzatvorili celkom 7 581
zmlúv s 3−percentným úročením
vkladov. Celkový objem cieľo−
vých súm týchto zmlúv o staveb−
nom sporení sa vyšplhal na 98,26
mil. eur. Z toho je 1 551 zmlúv v
tarife JUNIOR EXTRA pre deti
od 0 do 18 rokov. Očakávame, že
v posledných troch dňoch mesia−
ca október využijú túto jedineč−
nú ponuku minimálne ďalšie tri
tisícky ľudí. 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
však poskytuje aj iné možnosti ú−
ročenia vkladov na zmluvách o
stavebnom sporení. Do 28. októb−
ra tohto roka si klienti v PSS, a. s.,
uzatvorili celkom 111 797 zmlúv o
stavebnom sporení v celkovom
objeme cieľových súm takmer
1,5 mld. eur. 

Priemerná cieľová suma sa pri−

tom v mesiaci október tohto roka
pohybuje na úrovni 13 524 eur. Z
mesiaca na mesiac je vyššia. V ja−
nuári 2013 si klient Prvej staveb−
nej sporiteľne, a. s., uzatvoril
zmluvu na cieľovú sumu v prie−
mere 10 184 eur. Dnes je to o vyše
3 300 eur viac. 

Ku koncu októbra 2013 si v
Prvej stavebnej sporiteľni sporí
758 208 klientov. Počet neukon−
čených zmlúv sporenia je pritom
na úrovni okolo 830 tisíc.
Znamená to, že tisícky klientov
PSS, a. s., majú viac ako jednu
zmluvu o stavebnom sporení. 
Výhodou stavebného sporenia a

úverovania cez Prvú stavebnú
sporiteľňu, a. s., je aj to, že vek kli−
enta nezohráva prioritnú úlohu.
Sporenie s výhodnou úrokovou
sadzbou a štátnou prémiou po−
skytuje PSS, a. s., už od narode−
nia dieťaťa a úver získa aj senior.
Aktuálna veková štruktúra spo−
riteľov to dokazuje. Momentálne
máme 130 tisíc klientov do 18 ro−
kov (zmluvu o stavebnom spore−
ní uzatvára rodič), najpočetnej−
šia skupina sú ľudia vo veku od
19 do 40 rokov, ktorých je mo−
mentálne medzi klientmi PSS, a.
s., vyše 300 tisíc. Až vyše 60 tisíc
klientov má nad 60 rokov. 

Slováci pri sporení oceňujú najmä stabilné úroky
Úspory Slovákov v bankách za ostatné roky rastú. Trend odkladania si peňazí na horšie čaÚspory Slovákov v bankách za ostatné roky rastú. Trend odkladania si peňazí na horšie ča−−
sy, resp. na budúcnosť sa teda ešte viac posilnil. Slováci volia rôzne formy. Najbežnejšou súsy, resp. na budúcnosť sa teda ešte viac posilnil. Slováci volia rôzne formy. Najbežnejšou sú
sporiace účty v bankách, životné a kapitálové poistenie a podobne. sporiace účty v bankách, životné a kapitálové poistenie a podobne. 

Najväčšia stavebná sporite−
ľňa na Slovensku bodovala
v súťaži finančných produk−
tov Zlatá minca aj tento rok.
Prvej stavebnej sporiteľni,
a. s., patrí prvenstvo
za produkt "Stavebný"Stavebný
úver s garantovanýmúver s garantovaným
úrokom od 2,9 % ročneúrokom od 2,9 % ročne
až do 50 000 eur bez zaaž do 50 000 eur bez za−−
loženia nehnuteľnostiloženia nehnuteľnosti
a preukazovania bonia preukazovania boni−−
ty klienta"ty klienta"..

Odbornú porotu,
ktorá rozhodla o ví−
ťazoch, tvorilo 67
nezávislých odbor−
níkov z finančného
sektora, vysokého školstva
či médií. Prvá stavebná spo−
riteľňa, a. s., obsadila prvé
miesto na stupienku víťazov
v kategórii stavebné spore−
nie už ôsmykrát v deväťroč−
nej histórii súťaže.  

Cenu preberal predseda
predstavenstva PSS, a. s.,
Ing. Imrich Béreš, ktorý tvr−
dí, že ""ocenenie odbornej poocenenie odbornej po−−

roty je odzrkadlením snažeroty je odzrkadlením snaže−−
nia sa všetkých pracovníkovnia sa všetkých pracovníkov
spoločnosti. Je zjavné, že úvespoločnosti. Je zjavné, že úve−−
rový produkt, ktorý zvíťazil,rový produkt, ktorý zvíťazil,
zaujal nielen ľudí z finančzaujal nielen ľudí z finanč−−

nej praxe, ale tešínej praxe, ale teší
sa aj enormnémusa aj enormnému
záujmu klientov.záujmu klientov.
Toto umiestnenieToto umiestnenie
je pre Prvú stavebje pre Prvú staveb−−
nú sporiteľňu venú sporiteľňu ve−−
ľmi cenné a vážimeľmi cenné a vážime
si ho." si ho." 

Zlatá minca je sú−
ťaž finančných
produktov, ktorá
sa na Slovensku
organizuje od ro−

ku 2005. 
Primárnym cieľom súťaže je
zorientovať verejnosť v po−
nuke bánk, poisťovní a ďal−
ších finančných subjektov.
Pre finančné spoločnosti
pôsobiace u nás poskytuje
Zlatá minca príležitosť po−
rovnať a vylepšiť svoje pro−
dukty. 

Prvá stavebná sporiteľňa získala
už ôsmu Zlatú mincu

Cenu preberal predseda predstavenstva PSS, a. s., 
Ing. Imrich Béreš,
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Blúdite v spleti vlastných
pocitov a toho, k čomu
vás tlačí samotná spoloč−
nosť. Pokiaľ si neuprace−
te sami v sebe a nepocho−
píte, kým ste a kto ste, bu−
dete blúdiť ako legendár−
na bludička a vo vás bu−
de narastať beznádej. Tí,
ktorým sa podarí pozrieť

svetu a teda aj vlastnej pravde do očí, majú
to najťažšie za sebou a môžu očakávať di−
vy. Začne sa vám dariť aj tam, kde ste stag−
novali. Vo vzťahoch sa trochu kontrolujte,
vaša nervozita bude viditeľná a preleje sa
do slovnej výmeny názorov. V práci neod−
vracajte tvár od známej skutočnosti a pris−
pejte k vyriešeniu problému. 

Bojujete s osudom a snaží−
te a byť vždy o krok vpred.
Všetko, čo sa vám čo i len
trochu nepáči alebo nepo−
zdáva, sa pokúšate zvrátiť.
Áno, je to síce fajn, ale po−
kúste sa dôverovať prirod−
zenému vedeniu života, kto−
rý má pre vás pripravenú
pestrú sféru. Naučte sa pri−
jímať aj tie negatívnejšie stránky života –
nebojujte s nimi, iba si urobíte ešte viac ja−
ziev na duši a srdci. Popasujete sa aj s kle−
betami, ktoré sa budú šíriť z okruhu pria−
teľov a blízkych. Nečudujte sa tomu, sami
ste ich trochu zavádzali, preto príde čas na
to, aby ste to dali na poriadok. 

Chýba vám vaša typická
bezprostrednosť, v ostat−
nom období vás ovláda u−
melé kontrolovanie sa a
akási strojenosť. Zmeňte
to a vráťte sa k pôvodným
zvyklostiam. Detskosť
vám predsa robí svet kraj−
ším, nehanbite sa za to a
okrem toho, pri vašom
znamení je to brané ako

niečo vám prirodzené, preto sa niet čoho o−
bávať a už vôbec nie reakcií okolia.
Rodičov potrápia maniere ratolestí (pozor
na konflikty s pedagógmi vašich detí) a tí,
ktorí sú bezdetní a chcú túto sféru riešiť, to
majú zhora podčiarknuté pre tento týždeň
plodnosťou. 

Vynakladáte veľa energie
tam, kde sa doslova stráca
a vôbec nepadá na úrodnú
pôdu. Zbytočne sa prepína−
te a tým mrháte vlastnou
silou.  Neprepínajte sa a už
vôbec netlačte na veci (do−
cielite opačný efekt). Silu
ste dostali do vienka pri−
rodzene, preto, ako u
jedného z mála znamení,
sa u vás využíva a rozkladá prirodzene
v závislosti od situácie, v ktorej sa ocit−
nete, preto to nemusíte robiť cielene.
Tento týždeň naplno zúročíte svoje in−
štinkty, ktoré vás povedú ďaleko od
hroziaceho problému. V práci, a záro−
veň v oblasti lásky, budete krytí akousi
hmlou, nebojte sa, aj tá má po tieto dni
svoj účel. 

Uponáhľaná doba vás
ťahá priamou cestou rov−
no ku dnu. Prišiel čas, ke−
dy by ste sa mali zastaviť
a chvíľu si oddýchnuť.
Venujte sa meditácii, o−
čiste mysle, čítajte knihy,
spravte si čas na pre−
chádzky v prírode. Deficit
máte aj v oblasti spánku,

preto si doprajte aj dlhšieho „šlofíka“.
Psychické vypätie, ktorému ste boli v ostat−
nej dobe vystavení, sa podpíše aj na vašom
správaní. Naozaj to chce ticho a žiadny
stres. Navštívte rodinu alebo podniknite vý−
let. Niektorých z vás dostihnú myšlienky a
spomienky prepojené na minulosť.

Dolieha na vás výbušnosť
a nervozita, ktorú nedoká−
žete kontrolovať a korigo−
vať. Hnev pramení z vašej
vlastnej nespokojnosti a
vôbec z fungovania života
a systému, v ktorom vo svo−
jej domovine žijete.
Vyfúknite si, tieto dni vám
prinesú blažený pokoj váš−
mu rozorvanému vnútru. Nebojujte s ním,
práve naopak, prijmite tento pokoj a vy−
chutnajte si ho plnými dúškami. K upoko−
jeniu vám dopomôže aj obklopovanie sa ze−
lenou, bielou a jemne ružovou farbou, kto−
ré zapôsobia na tých správnych miestach. V
zdravotnej oblasti si dávajte pozor na škra−
bance a nepríjemné odreniny.

Či chcete alebo nie, budete
musieť odložiť vašu koru−
nu z hlavy a o pomoc po−
prosíte svojich priateľov a
rodinu. Hrdosť vás dlhšie
nepúšťala, ale teraz to bu−
dete brať ako niečo pri−
rodzené a sami s vnútor−
ným pokojom o pomoc po−
prosíte. Okrem priateľov a

rodiny vám pomôžu vaše myšlienky, ktoré
sa budú veľmi rýchlo plniť a preto by mali
byť prepracované do detailu, inak sa napl−
ní aj to, čo nedomyslíte – dostanete len to, čo
si budete pýtať. Rátajte aj s výdavkami, kto−
ré budú napojené na riešenie záležitostí v
súvislosti s bývaním (rekonštrukcia, poka−
zené veci, nutné opravy). 

Nezľaknite sa svojich poci−
tov, ktoré vás po tieto dni
ovládnu. Budete sa cítiť
sami, osamelí a dokonca
spoločnosťou (priateľmi,
rodinou, kolegami) vytes−
není kamsi na okraj. Sú to
len vaše pocity, ktorým by
ste nemali prepadnúť, sku−
točnosť je iná, to len vy bu−
dete mať tendenciu zavádzať sami seba.
Tieto pocity sa však objavia opodstatnene,
ich úlohou je, aby ste sa nebáli byť sami so
sebou a naučili sa oceniť samotu ako pri−
estor pre seba samých, s čím máte problém,
keďže ste dosť spoločenským a vášnivým
znamením. Bude vám ponúknutý priestor
(samota) pre osobnostný rast, nepochopte
ho nesprávne a poriadne naplno ho využi−
te pre sebarealizáciu. 

Budete vytrhnutí zo zabeh−
nutého stereotypu, čo prij−
mete s veľkou radosťou.
Osamelým strelcom sa o−
tvára možnosť na vzťah a
zahorenie v láske. Ostatní
sa popasujú s problémami
vo vzťahoch a pokiaľ ich
chcete zachrániť, musíte

pre to niečo spraviť aj vy, nielen sa spolie−
hať na silu osudu. Pre vaše znamenie sa zá−
roveň otvára brána pre príležitosť zmeniť
prácu a zároveň všetky oblasti, v ktorých je
možné staré ukončiť a začať inde nanovo,
pokiaľ to tak budete cítiť, využite to a ak
nie, nič sa nedeje – máte možnosť vybrať si. 

Dlhšie ste na úrovni ná−
paditosti, kreativity a na−
predovania spali ako Šíp−
ková Ruženka. Pripravte
sa, teraz prichádza zme−
na a vami zamáva veľká
dávka inšpirácie, jedno−
značne ju využite.
Prichádzajú vaše chvíle,
kedy môžete „zahviezdiť“
a upozorniť na svoje kvality a prednosti,
ktoré si nik nevšímal. Inšpiráciu nájdete v
bežnom živote, zjaví sa z ničoho nič a bude
prameniť z vášho vedomia, ktoré sa posil−
nilo prežitím negatívnych skúseností a zá−
ležitostí. Opatrní buďte pri cudzích ľu−
ďoch, otvára sa tam príležitosť oklamať
vás vo financiách.

Naplňte si sen a začnite
niečo študovať (jazyk, ško−
lenia, kurzy, aj samotný
výber vysokej školy). Dlho
ste to odkladali a teraz sa
vám otvorí príležitosť
zmeniť to. Spolu so štúdi−
om sa vám otvoria mož−
nosti v kariére, postúpite
o jeden alebo niekoľko le−

velov vyššie. Tieto dni vám zároveň prinesú
pestrosť a lentilkovú farebnosť. Okrem po−
zitívnych vecí sa objaví aj jedna nepríjem−
nejšia a tou sa stane skutočnosť, že sa bu−
dete strácať v čase a tým budete dlhodobej−
šie v časovom sklze, preto pozor, hlavne, čo
sa týka pracovných povinností. V zdravot−
nej oblasti sa objavia nepríjemnosti s hla−
sivkami a všeobecne s kŕčmi.

Neberte všetko tak vážne a
striktne. Neobávajte sa ve−
ci odľahčiť ako aj samot−
ný život, ktorý vám pre
tentokrát prinesie malé
prekvapenia, ktoré vás
naozaj potešia. So všet−
kým sa hrajte, dajte si zá−
ležať na detailoch, čiže
dajte dôraz na precíznosť,
ktorá vám v neskoršom období prinesie o−
vocie. Uvoľnite sa a zároveň si doprajte ne−
jaký úlet (nákup, stretnutie s partiou, za−
spievajte si s priateľmi). To, že sa vás niek−
to pokúsi dirigovať, neberte príliš vážne,
len sa o to pokúša zo svojej pasívnej pozície
(pes, ktorý šteká, nehryzie) aby na seba u−
pozornil/a, radšej sa nad tým vnútorne po−
usmejte a neriešte to. 

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
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Táto súťaž "CENA PRIMÁTORA
MESTA ŽIAR NAD HRONOM
bola zároveň I. Slovenskou ligou
a zároveň kvalifikačnými pre−
tekmi pre budúcoročné
Majstrovstvá SR. 

Usporiadateľom pretekov bol
Mestský športový klub Žiar nad
Hronom a po prvý raz sa tieto
preteky konali v mestskej špor−
tovej hale. Pred začiatkom pre−
tekov usporiadateľ vystavil ce−
ny, o ktoré sa súťažilo a prítom−
ní strelci mali teda poriadnu mo−

tiváciu. Otvorenia pretekov  sa
okrem iných hostí zúčastnil aj
Jozef Tomčáni, konateľ MŠK Ži−
ar nad Hronom a všetkých prí−
jemne šokoval, keď okrem hod−
notných vystavených ocenení
daroval do súťaži značkové dám−
ske hodinky, ktoré sľúbil za naj−
lepší ženský výkon podujatia. 
Do bojov o spomínané ceny za−

siahli aj piati strelci z ŠSK
Príbelce, medzi nimi aj dve puš−
kárky Veronika Vargová a

Monika Trebuľová, ktorým sa
hodinky veľmi zapáčili.
Súperkami našich dievčat boli
aj vynikajúce strelkyne zo Šale a
z Brezna, ktoré v celkovom reb−
ríčku figurujú na vyšších prieč−
kach ako naše strelkyne.
Najlepšie sa s pretekmi nakoniec
vysporiadala Veronika Vargová
z ŠSK Príbelce, ktorá si v discip−
líne VzPu 40 za svoj výkon 582

bodov prevzala okrem iného aj
atraktívnu cenu za najlepší žen−
ský.  Okrem toho sa v súťaži da−
rilo aj trénerovi príbelských
strelcov Pavlovi Tomaškinovi,
ktorý zvíťazil v disciplíne VzPi
40. Veríme, že aj pre ostatných
športových strelcov ŠSK
Príbelce bude táto súťaž veľkou
motiváciou. 

−PAVEL TOMAŠKIN−

Značkové hodinky za najlepší výkon
pre našu Veroniku Vargovú

Športoví strelci z ŠSK Príbelce začali sezónu v streľbe zo vzduchových zbraníŠportoví strelci z ŠSK Príbelce začali sezónu v streľbe zo vzduchových zbraní
vo veľkom štýle, keď hneď na prvej súťaži 12. 10. 2013  v Žiari nad Hrono zvíťazilivo veľkom štýle, keď hneď na prvej súťaži 12. 10. 2013  v Žiari nad Hrono zvíťazili
v dvoch disciplínach.v dvoch disciplínach.

Jozef Tomčáni (konateľ MŠK ZH) a šťastná víťazka Veronika
Vargová, ktorá sa okrem víťazstva potešila aj značkovým hodinkám

Prvé miesto obsadila naša strelkyňa Veronika Vargová (v strede)

Cena za najlepší ženský výkon

Aj na tieto podujatia budú
môcť Bušinčania chodiť po už
niektorých opravených chod−
níkoch a miestnych komuni−
káciách. Aj keď peňazí nie je
nikdy dosť, podarilo sa vede−
niu obce na čele so starostom
Ing. Zoltánom Véghom a
Obecnému zastupiteľstvu
nájsť prostriedky na obnovu
miestnych komunikácií a
chodníkov.  V tomto roku išlo
na opravu spolu približne 60
000,− eur. Aj tesne pred prícho−
dom zimy a mrazivých nocí, sa
podarilo opraviť cesty a chod−
níky v okolí futbalového ihris−
ka i obecného úradu. 

Ing. Z. Végh: "Viem, že to nie
je dosť a bolo by treba viac fi−
nancií, aby sme mali v obci
chodníky a cesty v poriadku.
Verím, že aj v budúcom roku

sa nám podarí získať peniaze
na ich opravu, aby chodci, ale
aj vodiči mohli v našej obci
chodiť bezpečnejšie." 

−red−

V Bušinciach po nových cestách

Majiteľ postupne začína s likvi−
dáciou následkov požiaru.
Podľa našich informácii takmer
týždeň trvalo kým hasičskí a po−
licajní vyšetrovatelia získali po−
trebné informácie a zabezpečili
dokumentáciu požiariska. Po
celú dobu to však medzi balmi
látok uskladnenými v nieko−
ľkých poschodiach tlelo. Až po

skončení práce vyšetrovateľov
mohol majiteľ baly tlejúcich lá−
tok rozobrať a poriadne uhasiť.
Napriek obavám, že požiar za−
staví činnosť tejto prevádzky,
práce v nej neprestali a ľudia o
prácu neprišli. Výrobná hala o−
stala bez väčších škôd a práce v
nej po vynútenej prestávke
môžu pokračovať.               −red−

Požiar práce nezastavil
Takmer na deň presne 29. 10. po veľkom požiari, ktorýTakmer na deň presne 29. 10. po veľkom požiari, ktorý
prevádzku zaoberajúcu sa skladovaním a spracovanímprevádzku zaoberajúcu sa skladovaním a spracovaním
látok v Bušinciach postihol 30. 9., sme obec navštívililátok v Bušinciach postihol 30. 9., sme obec navštívili
znovu. Podľa našich informácii príčiny požiaru počasznovu. Podľa našich informácii príčiny požiaru počas
ktorého zhorel sklad s látkami a niekoľko mechanizktorého zhorel sklad s látkami a niekoľko mechaniz−−
mov, sú ešte stále v šetrení.mov, sú ešte stále v šetrení.

Nový asfalt dostal aj chodník
okolo obecného úradu

Podobne ako v mnohých obciach nášho okresu aj v Bušinciach
pripravujú v závere kalendárneho roka podujatia, ktoré si už
získali svojich priaznivcov a sú populárne. Najmä medzi deťmi.
Veď ide hlavne o Mikuláša, posedenie pri jedličke či inú formu
ako predzvesť Šedrého dňa či Nového roka. 

Ing. Zoltán Végh
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REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO
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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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MYXY ,  s . r . o .
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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, 

lopravy traktorov ll tepovanie interiérov  tepovanie interiérov ll autofólie autofólie

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

Wüstenrot, a.s., agentúrne 
riaditeľstvo so sídlom
vo V.Krtíši vyhlasuje 

výberové konanie na pozíciu 

l FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie novej pobočky

v Lučeneci a Veľkom Krtíši.

l WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši. Garantovaný mesačný

príjem min. 600 eur� + výkonnostné odmeny.
Svoje štrukturované životopisy s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 
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Do Rimavskej Soboty sme
opäť vycestovali šiesti, 3 diev−
čatá: Viktória Pecníková,
Hanka Stieranková a Erika
Herédyová a 3 chlapci: Kevin
Doboš, Ladislav Benyovics a
Kristián Nociar. Chlapci aj di−
evčatá začali preteky veľmi
dobre, aj keď si nie všetci za−
plávali svoje osobné rekordy,
umiestnenia na popredných
miestach nechýbali. Z chlap−
cov sa najlepšie darilo
Kevinovi, ktorý vo všetkých 6
disciplínach získal zakaždým
pódiové umiestnenie.
Celkove získal 1 prvé, 2 druhé
a 3 tretie miesta. Kevina mu−
sím veľmi pochváliť, lebo sa
veľmi snaží, je húževnatý a
preto sa mu konečne darí.
Kristián získal najviac pr−
vých miest, až 3 a to v discip−
líne 50 m, 100 m a 200 m mo−
týlik. Okrem toho získal ešte
2 tretie miesta a 1 štvrté. S je−
ho výkonmi som menej spo−
kojná, lebo jeho výkony bý−
vajú oveľa lepšie, pripisujem
to však problémom, ktoré ho
postihli. Kristián je však ve−
ľmi húževnatý, veľa trénuje,
stále na sebe pracuje a tak ve−
rím, že sa jeho kondícia a vý−

kony vrátia späť. Musí sa ve−
ľmi snažiť, lebo zatiaľ je vo
svojej kategórii na 1.mieste v
boji o pohár, má veľkú šancu
získať zlatý pohár, preto musí
poriadne zabrať. Je cieľave−
domý, a tak verím, že to doká−
že. Lacko ma veľmi prekvapil,
začal na sebe poriadne praco−
vať, zo svojich úspechov a vý−
konov má veľkú radosť, čo sa
ukázalo aj na jeho umiestne−
niach. Jeho najlepší výsledok
bolo 5. miesto na 50 m motýlik
a 9. miesto na 100 m kraul. V
ďalších disciplínach bol
dvakrát na 13. mieste a

raz na 15. mieste.
Ako som

už spomínala, s Lackom som
nadmieru spokojná, jeho vý−
kony sa z pretekov na prete−
ky zlepšujú, čo je preňho ve−
ľmi motivujúce. 

Dievčatá sa tiež nedali za−
hanbiť, pričom najviac sa da−
rilo Viktórii, ktorá vo svojej
kategórii získala 1−krát 1.mi−
esto na 200 m prsia, 3−krát 2.
miesto a raz 3. miesto.
Viktória sa drží svojich časov,
väčšinou si zapláva osobné
rekordy, keď sa však podarí
zlepšiť časy o pár sekúnd,
sme veľmi šťastní. Tak tomu

bolo pravdaže aj teraz v
Rimavskej Sobote. Erika ne−
mala svoj deň, pretože si väč−
šinu svojich osobných rekor−
dov zhoršila, ani v prsiarskej
disciplíne nezažiarila, hoci je
to jej disciplína, nepotvrdila
svoje prvenstvo a preto na
100m prsia bola druhá a na
50m prsia až štvrtá. Veľmi ju
to mrzelo, ale po prestávke to
napravila v disciplíne 100m
polohové preteky, kde skonči−
la druhá. V ostatných disciplí−

nach bola ešte piata, siedma
a deviata. Ani Hanka ne−
mala svoj deň, na prete−
ky nastúpila trošku na−
chladnutá, čo sa

pre−

javilo na jej výsledkoch.
Hanka je tiež prsiarka, no
tentoraz sa jej podarilo na 50
m prsia získať len 4. miesto a
na 100 m prsia 6. miesto.
Prekvapivo však dobre obstá−
la v disciplíne kraul, kde na
50 m získala 5.miesto a na 100

m kraul pekné tretie miesto.
Okrem toho sa jej darilo aj v
disciplíne 50 m motýlik, kde
obsadila 4. miesto a za 100 m
polohové preteky získala pia−
te miesto. Hanke sa začína

dariť v disciplínach, v kto−
rých doteraz veľmi ne−

vynikala, čo je pote−
šujúce a motivujú−

ce, pretože do−
brý plavec by
mal vedieť
dobre plávať
každú disciplí−
nu.

Na záver pre−
tekov sa vždy
plávajú štafe−
tové preteky,
ktoré sú zlože−
né z dvoch
chlapcov a
dvoch dievčat
v každej kate−
górii. Náš klub
síce štafetu ne−
postavil, preto−
že nemáme do−
statok plavcov
ani v jednej ka−

tegórii, ale Kristián nás vý−
borne reprezentoval v štafete
PK Žiar N/Hronom, kde spolu
zaplávali krásny čas 2.37.64 a
Kristián si opäť zaplával o−
sobný rekord, keď 50 m voľný
spôsob zaplával za 36.63 se−
kúnd. 

 Aj na 4. kole Banskobystrického plaveckého pohára 2013 

Mladí plavci opäť úspešní 
V sobotu 19.10.2013 sa konalo v Rimavskej Sobote dlho očakávané 4. kolo BBPP, na ktoré
sa plavecký klub Veľký Krtíš pripravoval od septembra. Ako som už dávnejšie spomínala,
tieto kolá sú pre mojich plavcov veľmi dôležité, lebo v 5. kolách získavajú za svoje výkony
body a súťažia o Banskobystrický pohár s plaveckými klubmi ako sú PK z Brezna,
Handlovej, B. Štiavnice, Žiaru nad Hronom, R. Soboty a Banskej Bystrice. Momentálne sú
adeptmi na pohár Kristián Nociar, Erika Herédyová a Viktória Pecníková. Aj v tomto 4. ko−
le získali za svoje výkony body, ktoré sa im pripísali do súťaže o pohár.

Štvrté kolo BBPP sme teda úspešne absolvovali, moji zve−
renci obsadili pekné umiestnenia, s výkonmi som v celku
spokojná, zlepšovať sa stále treba a my sa tešíme na po−
sledné 5.kolo, ktoré sa uskutoční 23.11.2013 v domácom
prostredí, v plavárni vo Veľkom Krtíši a preto budeme radi
ak nás prídete pozrieť a povzbudiť našich plavcov. Ste sr−
dečne vítaní.                              − Mgr. JANA NOCIAROVÁ − 

Zľava: Viktória Pecníková, Hanka Stieranková, Erika Herédyová, 
Kristián Nociar, Kevin Doboš, Ladislav Benyovics

Viktória Pecníková
na štarte na 200 m prsia

Kristián Nociar na štarte
na 200 m motýlik
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09:50 − Asijina voľba 49/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5
12:00 − Správy RTVS 12:20 −

Dámsky klub 13:55 − Taxík 14:20 − Postav dom,
zasaď strom 15:15 − Asijina voľba 50/88 16:00 −
Správy RTVS 16:20 − Destinácia svet: Amazónia
17:10 − Podvodníci v akcii V 6/10 17:45 − Duel
18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy RTVS 19:50 − Góly
− body − sekundy 20:10 − Počasie 20:20 − Malena
21:45 − Rossella II 4/5 23:30 − Medicopter 117:
Jazda do pekla 00:20 − Autosalón 00:45 − Občan za
dverami 01:10 − Dámsky klub 02:45 − Sila lásky V.
229 03:30 − Asijina voľba 50/88 04:20 − Svet sa pri−
pravuje na život bez ropy 04:35 − Správy RTVS
"N" 

09:35 − Messner 11:20 −
Prešiel som hranicu 12:20 −
Miestopis cechov a manu−

faktúr: Liptovskí baníci 12:40 − Živá panoráma
13:10 − ArtSpektrum 13:15 − Folklórny festival

Myjava 1993 13:45 − Magazín Ligy majstrov 14:10
− Odpískané 14:55 − Športové ozveny 15:30 −
Autosalón 15:55 − Národnostný magazín mix:
Český 16:20 − Profesionál 16:45 − Fokus práca "N"
17:30 − Správy RTVS z regiónov 17:40 − Počasie
17:45 − Správy − Hírek 17:55 − Vašimi očami:
Kanada 18:25 − Veda v Európe II: Choroby srdca
18:35 − Košice − Európske hlavné mesto kultúry
18:45 − Večerníček: Podaj mi ruku a poď 18:50 −
Macko Uško: Vianočný stromček 18:55 − Bolek a
Lolek 19:05 − Doma chutí najlepšie: Antonio zo
Španielska 19:20 − Hádaj, kto nás pozval 19:55 −
Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 20:00 −
Výnimočné ženy: Amelia Earhart 20:55 − VAT −
Veda a technika 21:30 − Správy a komentáre
21:55 − MFF Bratislava 22:00 − Počasie 22:05 −
Góly − body − sekundy 22:10 − Anjelský podiel
23:50 − A3UM: NEČAKANÉ MOŽNOSTI 00:20 −
Správy RTVS "N" 01:05 − Správy RTVS 

09:35 − Chlapi neplačú
10:35 − Kobra 11 XI. 6/10

11:35 − Bez stopy VII. 2/24 12:30 − FARMA 13:45 −
FARMA − DUEL 15:30 − Dva a pol chlapa IX. 10/24
16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad IX.
11/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 −
Lampáreň 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY 20:00 − ŠPORTOVÉ NOVI−
NY 20:15 − POČASIE 20:30 − Búrlivé víno 21:40 −
FARMA 23:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad IX. 11/24 00:00 − Kobra 11 XI. 6/10 

09:30 − Panelák: Spoveď
10:55 − Pod povrchom 6
12:00 − NOVINY O 12:00
12:30 − Kosti III. 7 13:30 −

Kosti V. 16 14:30 − Vtierka Castle III. 14 15:40 −
Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00 − NO−
VINY O 17:00 17:50 − SÚDNA SIEŇ: Ukradnutý
hrob 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 −
ŠPORT 20:20 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 −
Panelák: "Čilanás" 21:40 − DEDIČSTVO 6 23:05 −
Kuriér 5 00:15 − Kosti V. 16 01:15 − MOVE UP!
02:40 − X FACTOR USA 2013 

PONDELOK  11.11.:

09:50 − Asijina voľba 50/88
10:50 − Duel 11:15 − 5 proti 5
12:00 − Správy RTVS 12:20 −
Dámsky klub 14:00 − Postav

dom, zasaď strom 14:30 − Hurá do záhrady 15:10
− Asijina voľba 51/88 16:00 − Správy RTVS 16:20 −
Destinácia svet: Maroko 17:10 − Podvodníci v ak−
cii V 7/10 17:45 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 −
Správy RTVS 19:50 − Góly − body − sekundy 20:10
− Počasie 20:20 − Nikto nie je dokonalý 21:30 −
Sanitka II. 10/13 22:30 − Najväčšie kriminálne prí−
pady Slovenska: Vrah stopárok 22:55 − Najväčšie
kriminálne prípady Slovenska: Otec...? 23:25 −
Medicopter 117: Únos 00:10 − O 5 minút 12 01:20 −
Dámsky klub 02:50 − Sila lásky V. 230 

12:00 − Živá panoráma 12:30
− ArtSpektrum 12:40 −

Predstavujeme vám Darinu Laščiakovú 13:05 −
Eygletiérovci 1/3 14:40 − VAT − Veda a technika
15:05 − Família: Família − Daný čas 15:30 −

Orientácie 16:00 − Ukrajinský magazín 16:25 −
Veda v Európe II: Choroby srdca 16:45 − Fokus
zdravie "N" 17:30 − Správy RTVS z regiónov 17:45
− Počasie 17:50 − Správy − Hírek 18:00 − Koniari
sveta: Kirgizi 18:25 − Obnovme si domov 18:45 −
Večerníček: Podaj mi ruku a poď 18:50 − Macko
Uško: Šarkan 18:55 − Bolek a Lolek na prázdni−
nách: Prvý deň prázdnin 19:05 − Doma chutí naj−
lepšie: Joe z Libanonu 19:20 − Hádaj, kto nás po−
zval 19:55 − Správy RTVS pre nepočujúcich "N"
20:00 − Pekné, ale škodlivé 20:55 − Ambulancia:
Zatočte s osteoporózou, skôr než vás zlomí 21:30
− Správy a komentáre 21:55 − MFF Bratislava
22:00 − Počasie 22:05 − Góly − body − sekundy 22:10
− Biela garda 3/8 23:10 − Umenie 2013: Vizuálne u−
menie 23:40 − Kinorama 00:05 − Energetika 00:25
− Správy RTVS "N" 

09:35 − Chlapi neplačú
10:45 − Kobra 11 XI. 7/10
11:45 − Bez stopy VII. 3/24

12:45 − Dr. House VI. 9/22 13:40 − Krok za krokom

IV. 7/24 14:10 − FARMA 15:30 − Dva a pol chlapa
IX. 11/24 16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad IX. 12/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 − REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY 20:00 − ŠPORTOVÉ NOVI−
NY 20:15 − POČASIE 20:30 − Búrlivé víno 21:40 −
FARMA 23:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad IX. 12/24 00:00 − Kobra 11 XI. 7/10 00:55 − Bez
stopy VII. 3/24 01:35 − Dr. House VI. 9/22

09:35 − Panelák: "Čilanás"
10:55 − Pod povrchom 7

12:00 − NOVINY O 12:00 12:30 − Kosti III. 8 13:30 −
Kosti V. 17 14:30 − Vtierka Castle III. 15 15:40 −
Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00 − NO−
VINY O 17:00 17:50 − SÚDNA SIEŇ: Musíte mi ve−
riť! 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 −
ŠPORT 20:20 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 −
Panelák: Pátranie 21:40 − Česká spojka 00:00 −
Vyvolení − Dom snov − PREMIÉRA 01:30 − Kosti
V. 17 02:30 − C.S.I.: Kriminálka New York VII. 5
03:20 − ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 

UTOROK 12.11.:

09:50 − Asijina voľba 51/88
10:45 − Duel 11:15 − 5 proti 5
12:00 − Správy RTVS 12:20 −

Dámsky klub 13:55 − Postav dom, zasaď strom
14:25 − Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou:
Dom 15:10 − Asijina voľba 52/88 16:00 − Správy
RTVS 16:20 − Destinácia svet: Indonézia − najväč−
šie súostrovie na Zemi 17:10 − Podvodníci v akcii
V 8/10 17:45 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy
RTVS 19:50 − Góly − body − sekundy 20:10 −
Počasie 20:20 − Tichá vojna 22:15 − Smrť darebá−
ka 00:15 − Medicopter 117: Porucha systému
01:00 − Reportéri 01:25 − Slovensko v obrazoch
01:50 − Dámsky klub 03:20 − Sila lásky V. 231 04:05
− Asijina voľba 52/88 04:55 − Správy RTVS "N" 

09:50 − Koniari sveta:
Kirgizi 10:20 − Ukrajinský
magazín 10:55 − Fokus zdra−

vie "N" 11:35 − Ambulancia: Zatočte s osteoporó−
zou, skôr než vás zlomí 12:05 − Živá panoráma
12:30 − ArtSpektrum 12:35 − Čepce,kápky za dve
zlatky 13:10 − Eygletiérovci 2/3 14:30 − Biela gar−

da 3/8 15:30 − Slováci vo svete 2012: Švédsko −
Uppsala 15:55 − Maďarský magazín 16:25 −
Energetika 16:45 − Fokus spotrebiteľ "N" 17:30 −
Správy RTVS z regiónov 17:40 − Počasie 17:45 −
Správy − Hírek 17:55 − Súčasné bývanie 18:30 −
Test magazín 18:45 − Večerníček: Podaj mi ruku
a poď 18:50 − Macko Uško: Stratený Petrík 18:55
− Bolek a Lolek na prázdninách: Pytliak 19:05 −
Doma chutí najlepšie: Rafael z Bretónska 19:20 −
Hádaj, kto nás pozval 19:55 − Správy RTVS pre
nepočujúcich "N" 20:00 − Historická panoráma:
Zrod chobotnice 20:35 − Rozhovor 21:10 −
Disident bez kotolne 21:30 − Správy a komentáre
21:55 − Počasie 22:00 − Góly − body − sekundy 22:05
− Nová vlna v českom filme: "Já, truchlivý bůh"
23:30 − Polícia 23:40 − Profesionál 00:00 −
Autosalón 00:25 − Správy RTVS "N" 01:10 − Správy
RTVS pre nepočujúcich "N" 01:20 − ArtSpektrum  

09:35 − Chlapi neplačú
10:45 − Kobra 11 XI. 8/10
11:45 − Bez stopy VII. 4/24

12:45 − Dr. House VI. 10/22 13:45 − Krok za krokom
IV. 8/24 14:10 − FARMA 15:30 − Dva a pol chlapa

IX. 12/24 16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad IX. 13/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 − REFLEX 17:50 − Chlapi neplačú 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY 20:00 − ŠPORTOVÉ
NOVINY  20:15 − POČASIE 20:30 − Modré z ne−
ba 22:30 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad
IX. 13/24 23:30 − Kobra 11 XI. 8/10 00:30 − Bez
stopy VII. 4/24 01:20 − Dr. House VI. 10/22
02:00 − Sila búrky 04:00 − Kobra 11 XI. 8/10

JOJ 09:30 − Panelák:
Pátranie 10:50 − Pod po−
vrchom 8 12:00 − NOVINY

O 12:00 12:30 − Kosti III. 9 13:30 − Kosti V. 18
14:30 − Vtierka Castle III. 16 15:40 − Nakupuje
vám to 15:55 − Páli vám to? 17:00 − NOVINY O
17:00 17:50 − SÚDNA SIEŇ: Obetoval som sa
19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 −
ŠPORT 20:20 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 −
Panelák: Hubová 21:40 − Kosti IX. 2 22:50 −
Vtierka Castle V. 13 23:50 − Vtierka Castle III. 20
00:50 − Kuriér 3,4 02:55 − Zločin 3,4 04:20 − KRIMI
04:45 − Modrí templári 2  

STREDA 13. 11.:

SPRAVODAJSKÝ TÝŽDENNÍK l Vydáva Mgr. Ružena Hornáčeková − NOVAPRESS, Ul. SNP 29, 990 01 V. Krtíš, IČO 17 892 970, člen Asociácie vydava−
teľov regionálnej tlače na Slovensku v spolupráci s OZ Za spoločný Pokrok l Šéfredaktorka Mgr. RUŽENA HORNÁČEKOVÁ, zástupkyňa Bc. JANA
KAMENSKÁ l Sídlo vydavateľa a redakcie Ul. SNP 29, Veľký Krtíš l tel./fax: 047/4830342,4831555, 4831333, 0902 302 102, 0918 59 65 65, 0910 989 479

l E−mail: noviny.pokrok@stonline.sk, www. pokrok.vkinfo.sk l Vychádza každý pondelok l Uzávierka čísla v stredu l Cena 0,70 eur l Rozširuje Slovenská pošta, š.p., sú−
kromní distribútori a Mediapress, spol. s.r.o., Lučenec l Objednávky na predplatné prijíma redakcia l Podávanie novinových zásielok povolené OZ SsRP B. Bystrica č.j.
3721/OPČ 95 zo dňa 13.11.1995 l Za príspevky ďakujeme, nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame a neobjednané články nehonorujeme, všetky informácie a fotografie
uverejnené v týždenníku POKROK podliehajú autorskému zákonu č. 618/ 2003l Registrácia Ministerstvo kultúry SR− EV 2798/08.l Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek
použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom ja−
zyku bez písomného povolenia redakcie POKROK  je zakázané. kontakt: noviny.pokrok@stonline.sk. Zadávatelia oznamov do Spoločenskej rubriky súhlasili so spracovaním
svojich osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. l ISSN 1336 − 068 X   

TV PROGRAM



22 / 11. november 2013

10:00 − Berlin, Berlin:
Rande ako zo zlého sna 16
11:00 − Milujem Slovensko

12:20 − On air 12:50 − Pošta pre teba 13:50 − Moje
dcéry III. 8/8 15:35 − Super mama 17:15 − Postav
dom, zasaď strom 18:00 − Taxík 18:25 − Nebíčko
v papuľke: Gaštany 19:00 − Správy RTVS 19:50
− Góly − body − sekundy 20:10 − Počasie 20:20 −
Pošta pre teba 21:20 − Pravdivé príbehy s
Katkou Brychtovou: Odvaha 21:55 − Dych ne−
bies 00:10 − Super mama 01:45 − Moje dcéry III.
8/8 03:20 − Dych nebies 

09:50 − Ambulancia:
Zatočte s osteoporózou,
skôr než vás zlomí 10:15 −
Cesta 10:45 − Slováci vo

svete: Bulharsko II 11:10 − Piloti 11:40 − 5 min−
út po dvanástej: ČO SA DEJE PO VEČEROCH
12:40 − GYMPEL.TV: Zamat 10/13 13:30 −

Magazín Ligy majstrov 14:00 − Vždy s úsme−
vom: Spevák 15:05 − Kapura 15:45 − Farmárska
revue 16:10 − Test magazín 16:25 − Senior klub−
magazín 17:00 − Herecké legendy − Eva
Kristínová 17:05 − Mojmír II. 18:15 − Na ceste II.:
Na ceste po Quebecu 18:45 − Večerníček: Podaj
mi ruku a poď 18:50 − Macko Uško: Sťahovanie
18:55 − Bolek a Lolek na prázdninách: Poklad
19:05 − Doma chutí najlepšie: Donatello z
Talianska 19:20 − Hádaj, kto nás pozval? 19:55 −
Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 20:00 −
Berlínsky múr − Kronika rozdeleného mesta
20:55 − Anjeli strážni: Anjeli strážni Lenky
Filipovej 21:20 − A3UM: INDUSTRIÁL 21:50 −
Tess 00:35 − Umenie 2013: Vizuálne umenie
01:00 − ArtSpektrum 01:05 − Československý fil−
mový týždenník 01:20 − Správy RTVS "N" 02:05
− Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 

09:05 − Tlsťoch z Beverly
Hills 10:50 − 2 baby na
mizine 11:15 −

Návštevníci 2 13:35 − Stormbreaker 15:25 −
Hádaj, kto príde 17:35 − Hurikán 18:20 −
Smotánka 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 −
POČASIE 20:30 − FARMA − DUEL 22:15 −
Pritiahni si šťastie 00:25 − Zabijak 02:00 −
Hrozba z temnoty V. 18−19/22 03:15 − FAR−
MA − DUEL 

JOJ 10:00 − LÁSKA NA
CELÝ ŽIVOT 11:25 −
Príbeh o hľadaní lásky
13:25 − Agent bez minu−

losti 16:10 − ČESKO SLOVENSKO MÁ TA−
LENT 17:55 − Cena je správna 19:00 −
VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 − ŠPORT
20:20 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 − Piráti
Karibiku: V neznámych vodách 23:30 −
Vyvolení − Dom snov − SÚBOJ 01:35 − Liga
výnimočných 03:40 − C.S.I.: Kriminálka
New York IV. 8 04:20 − VEĽKÉ NOVINY TV
JOJ 

SOBOTA 16.11.:

09:45 − Asijina voľba 53/88
10:45 − Duel 11:15 − 5 proti
5 12:00 − Správy RTVS
12:20 − Dámsky klub 13:55

− Postav dom, zasaď strom 14:30 − Nebíčko v pa−
puľke: Turecká 15:10 − Asijina voľba 54/88 16:00
− Správy RTVS 16:20 − Geo report: India − klini−
ka džungle 17:10 − Podvodníci v akcii V 10/10
17:45 − Duel 18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy
RTVS 19:50 − Góly − body − sekundy 20:10 −
Počasie 20:20 − Milujem Slovensko 21:40 −
Legendy popu: Olympic 23:40 − Nikto nie je do−
konalý 00:50 − Medicopter 117: Hrozba na kole−
sách 01:40 − Dámsky klub 03:10 − Sila lásky V.

233 03:55 − Drišľakoviny 

09:55 − Cena prírody III.:
Veľká voda 2. časť 10:15 −

Berieme to do vlastných rúk 1.časť 10:50 −
Fokus právo "N" 11:35 − Spektrum vedy 12:00 −
Živá panoráma 12:30 − ArtSpektrum 12:35 − Šaf−
fova ostroha 2009 13:15 − Večer pod lampou

15:25 − Nerozhodnosť duše 15:55 − Tvárou v tvár
16:25 − Eurovirtuál − Anton Srholec 16:45 −
Fokus rodina "N" 17:30 − Správy RTVS z regió−
nov 17:40 − Počasie 17:45 − Správy − Hírek 17:55
− Národnostné správy 18:05 − Televíkend:
Turistické inšpirácie 18:35 − (Ne)celebrity: Ján
Ambróz 18:45 − Večerníček: Podaj mi ruku a
poď 18:50 − Macko Uško: Snehuliačik 18:55 −
Bolek a Lolek na prázdninách: Dobrodružstvo
na púšti 19:05 − Doma chutí najlepšie: Rosario
z Argentíny 19:20 − Hádaj, kto nás pozval? 19:55
− Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 20:00 −
Veľká koralová bariéra: Od útesu po dažďový
prales 20:50 − Família: Família − Narodeniny
21:20 − Góly − body − sekundy 21:25 − Počasie
21:35 − Kinorama 22:00 − Redigované 23:30 −
Bratislavské jazzové dni 2012: Till Brönner
Quintet (Nemecko) 00:30 − Správy RTVS "N"
01:15 − Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 

09:35 − Chlapi neplačú
10:45 − Kobra 11 XI. 10/10
11:45 − Bez stopy VII. 6/24

12:45 − Dr. House VI. 13/22 13:45 − Krok za kro−

kom IV. 9/24 14:10 − FARMA 15:30 − Dva a pol
chlapa IX. 14/24 16:00 − NCIS − Námorný vyšet−
rovací úrad IX. 15/24 17:00 − PRVÉ
TELEVÍZNE NOVINY 17:25 − REFLEX 17:50 −
Chlapi neplačú 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 − POČASIE
20:30 − Búrlivé víno 21:40 − FARMA 23:00 −
AKČNÝ PIATOK: Zabijak 00:45 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad IX. 15/24 01:25 −
Kobra 11 XI. 10/10 02:10 − Bez stopy VII. 6/24
02:50 − FARMA 04:00 − Kobra 11 XI. 10/10 

09:25 − Panelák: Faux pas
10:50 − Pod povrchom 10
12:00 − NOVINY O 12:00

12:30 − Kosti III. 12 13:30 − Kosti V. 20 14:30 −
Vtierka Castle III. 18 15:40 − Nakupuje vám to
15:55 − Páli vám to? 17:00 − NOVINY O 17:00
17:50 − SÚDNA SIEŇ − PREMIÉRA: Nebudem
žiť v háreme 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ
20:05 − ŠPORT 20:20 − NAJLEPŠIE POČASIE
20:30 − Panelák: Odhalenie 21:40 − LÁSKA NA
CELÝ ŽIVOT 23:15 − Agent bez minulosti

PIATOK 15.11.

12:20 − Dámsky klub
13:50 − Postav dom, za−
saď strom 14:20 −
Tajomstvo mojej kuchy−

ne 15:10 − Asijina voľba 53/88 16:00 − Správy
RTVS 16:20 − Geo report: Rwanda − krajina ži−
en 17:10 − Podvodníci v akcii V 9/10 17:45 − Duel
18:20 − 5 proti 5 19:00 − Správy RTVS 19:50 −
Góly − body − sekundy 20:10 − Počasie 20:20 −
Kriminálka Staré Mesto II. 4/6 21:15 − Reportéri
21:45 − Wallander II: Vrahovia bez tváre 1/3
23:15 − Medicopter 117: Štvanci 00:05 −
Najväčšie kriminálne prípady Slovenska:
Vrah stopárok 00:30 − Najväčšie kriminálne
prípady Slovenska: Otec...? 01:00 − Dámsky
klub 02:25 − Sila lásky V. 232 03:15 − Asijina vo−
ľba 53/88 04:00 − Slovensko v obrazoch 04:25 −
Správy RTVS "N" 

12:35 − ArtSpektrum 12:40
− Defilé 13:40 −
Eygletiérovci 3/3 15:00 −

Senior klub 15:30 − Televízny klub nepočujú−
cich 15:55 − Berieme to do vlastných rúk 1.časť
16:25 − Polícia 16:45 − Fokus právo "N" 17:30 −
Správy RTVS z regiónov 17:45 − Počasie 17:50 −
Správy − Hírek 18:00 − Cena prírody III.:
Veľká voda 2. časť 18:20 − Halali 18:45 −
Večerníček: Podaj mi ruku a poď 18:50 −
Macko Uško: Nákup 18:55 − Bolek a Lolek
na prázdninách: Žirafa 19:05 − Doma chutí
najlepšie: Hlengin z J. Afriky 19:20 − Hádaj,
kto nás pozval 19:55 − Správy RTVS pre ne−
počujúcich "N" 20:00 − Najriskantnejšie
technické operácie: Rekonštrukcia nadjaz−
du 20:50 − Spektrum vedy 21:30 − Správy a
komentáre 21:55 − Počasie 22:00 − Góly − bo−
dy − sekundy 22:05 − Večer pod lampou
00:10 − Medzinárodný terorizmus po roku
1945: Raný izraelský terorizmus 00:35 −
Medzinárodný terorizmus po roku 1945:
Hrozba Al−Káidy 01:00 − Správy RTVS "N" 01:50
− Správy RTVS pre nepočujúcich "N" 01:55 −
ArtSpektrum 

10:30 − Chlapi neplačú
11:35 − Kobra 11 XI. 9/10
12:40 − Bez stopy VII. 5/24

13:35 − Dr. House VI. 11−12/22 15:30 − Dva a pol
chlapa IX. 13/24 16:00 − NCIS − Námorný vyšet−
rovací úrad IX. 14/24 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE
NOVINY 17:25 − REFLEX 17:50 − Chlapi nepla−
čú 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY 20:00 −
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 − POČASIE 20:30 −
Búrlivé víno 21:40 − FARMA 23:00 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad IX. 14/24 00:00 −
Kobra 11 XI. 9/10 

09:30 − Panelák 10:50 − Pod
povrchom 9 12:00 − NOVI−
NY O 12:00 12:30 − Kosti

III. 10 13:30 − Kosti V. 19 14:30 − Vtierka Castle
III. 17 15:40 − Nakupuje vám to 15:55 − Páli vám
to? 17:00 − NOVINY O 17:00 17:50 − SÚDNA
SIEŇ: Ty môžeš za synovu chorobu! 19:00 −
VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:05 − ŠPORT 20:20 −
POČASIE 20:30 − Panelák: Faux pas 21:40 −
Kick−Ass 00:00 − Vyvolení − Dom snov

ŠTVRTOK 14.11.

09:50 − Autosalón 10:15 −
Planéta Zem I.: Od pólu k
pólu 11:05 − Slovensko v

obrazoch 11:30 − Svet v obrazoch 11:55 − O 5
minút 12 13:05 − Občan za dverami 13:50 −
Agatha Christie : Poirot: Smrť na Níle 15:30 −
Zlatá klasika: Varúj..! 17:00 − Nikto nie je do−
konalý 18:15 − Tajomstvo mojej kuchyne
19:00 − Správy RTVS 19:50 − Góly − body − se−
kundy 20:10 − Počasie 20:20 − Pupendo 22:20 −
Koncert 00:20 − Prípady detektíva Murdocha:
Okrem zomierania 01:50 − Agatha Christie :
Poirot: Smrť na Níle

09:30 − Trnavská novéna
11:15 − Rozprávka o ti−
chej krajine 12:25 − On

air 12:45 − Orientácie 13:15 − Slovo 13:25 −
Folklórne slávnosti pod Poľanou: NAŠE DE−
DINY 14:20 − Tóny v tichu 14:50 − Berlínsky
múr − Kronika rozdeleného mesta 15:50 −
Anjeli strážni: Anjeli strážni Lenky Filipovej
16:20 − Hokej − Extraliga 19:10 − Večerníček:
Podaj mi ruku a poď 19:15 − Macko Uško:
Prešibaná vrana 19:25 − Bolek a Lolek na
prázdninách: Stopári 19:35 − Doma chutí naj−
lepšie: Salome z Gruzínska 19:55 − Správy
RTVS pre nepočujúcich "N" 20:00 − 100 názo−
rov 20:10 − Nesmrteľní: Hon na legendu 21:25
− Odpískané 22:05 − Dokumentárny klub:
Naqoyqatsi 23:35 − Noc v archíve: Čo sme vy−
sielali v roku 1989 00:35 − Pred rokmi... 01:00
− Správy RTVS "N" 01:50 − Správy RTVS pre
nepočujúcich "N" 01:55 − Slovo

08:20 − Stormbreaker
10:05 − O statečném ková−
ři 11:50 − Žandár vo vý−

službe 14:00 − Báječná Angelika 16:15 −
Osobný strážca 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY
20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 − POČASIE
20:30 − RED: Vo výslužbe a extrémne nebez−
peční 22:50 − Barbar Conan 01:00 − RED: Vo
výslužbe a extrémne nebezpeční 02:45 −
Barbar Conan 04:35 − Smotánka 

08:50 − Liga výnimočných
11:20 − Pasca na rodičov
14:15 − Divočina 16:10 −

Čivava z Beverly Hills 2 17:55 − Cena je správ−
na 19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 −
ŠPORT 20:15 − NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 −
ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:15 −
Stroj na zabíjanie 01:20 − Edison 

NEDEĽA 17.11.
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n Predám 2−izbový byt v
Sklabinej. Cena dohodou. Inf.
m 0908 962 455.             np − 147
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na Ul.
Novohradskej vo V. Krtíši, či−
astočne zrekonštruovaný.
Cena 20 000 eur.  Inf. m 0907
878 186.                         np − 218
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP, po rekonšt−
rukcii. Cena: 28 000 euro. Inf.
m 0908 986 734.             np − 223
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zrekonštruovaný 4−
izbový byt s garážou na Ul.
Poľnej vo V. Krtíši. Inf. m 0904
456 203.                          np − 229
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám záhradku s murova−
nou chatkou v Selciach 1 pri
baníckej križovatke. Inf. m
0907 184 279.                   np − 93

n Predám zrekonštruo−
vaný 2−izbový byt vo V.
Krtíši. Inf. m 0908 369
980.                      np − 260
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu v Že−
lovciach. Inf. m 0908
369 980.              np − 261
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Súrne predám 3−ibo−
vý byt s balkónom na
ul. Lučenskej. Cena do−
hodou. Inf. m 0905 709
687.                     np − 265
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dom v obci
Kosihovce, ihneď obý−
vateľný, cena 14 900
eur, dom na samote v
Čelovciach, cena doho−
dou. Inf. m 0915 052
540, 0911 214 266 . 

np − 267
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám rodinný dom
(4 izbový ) v Obeckove,
so záhradou. Inf. m
0902 905 381.     np − 276
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDám do prenájmu 3 −
izbový RD v M.
Kameni, za zvýhodne−
nú cenu. Volať vo ve−
černých hodinách. Inf.
m 047/ 48 70 262. 

np − 304
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3 izbový
byt  po rekonštrukcii, zari−
adený na Novohradskej uli−
ci. Cena dohodou. Inf. m č.
0907 822 005.      np− 274
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lacno garáž

"za Zväzarmom" vo V. Krtíši.
Inf. m0905 717 776.   np − 280 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na
Viničkách vo V. Krtíši (15 500
euro). Inf. m 0910 408 185. 

np − 282 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem garáž vo V.
Krtíši. Inf. m 0949 445 248. 

np − 286
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim 1−izbový byt v osob−
nom vlastníctve vo V. Krtíši.
Platba v hotovosti. Inf. m 0907
388 526.                         np − 288
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Kosihách nad Ipľom, 100m2, ú−
stredné kúrenie, nové okná,
garáž, cena dohodou. SÚRNE!
Volať po 18:00 hod. Inf. m
047/48 892 83.                 np − 289
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový byt na
Ul. B. Nemcovej vo V. Krtíši.
Inf. m 0908 527 535.     np − 290

nDám do prenájmu 2 − izb. byt
v centre V. Krtíša na 1. po−
schodí s balkónom, po kom−
pletnej rekonštrukcii. Inf. m
0907 808 649.                 np − 310
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám stavebný pozemok v
Príbelciach. Inf. m 0908 824
575.                               np − 315

n Lacno predám staršiu spál−
ňu. Inf. m 0918 492 087.  np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zachovalú kuchyn−
skú linku a kombinovaný spo−
rák Gorenje, cena dohodou.
Inf. m 0903 016 980.      np − 257
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám manželskú posteľ s
úložným priestorom  − mož−
nosť rozdelenia na 2 váľandy.
Cena 100 euro. Inf. m 0908 962
792.                                 np− 277

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

np − 1244

n Dám do prenájmu FIAT
Punto 1.2, r.v. 2001, 3 dv., šedá
metalíza. Cena do 3 dní − 19
eur, nad 7 dní 16 eur, nad 10
dní 14 eur. Inf. 0944 520 569. 

np − 142
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám AVIU − dobrý stav,
hliníková korba. Cena 1 700
euro. Inf. m 0911 213 146. 

np − 144

n Predám 4ks plechové disky
14" rozteč 100x4 na Toyotu, 4ks
puklice originál Mercedes 15".
Inf. m 0907 880 978.     np − 259
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Octavia, r.v.
2001. Inf. m 0948 651 666. 

np − 266
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozíkPredám prívesný vozík
za malotraktor. Inf. za malotraktor. Inf. mm
0911 136 817.0911 136 817. np − 1.2
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Ladu Niva 1.6, na
súčiastky, platné EČ. Inf. m
0915 615 910.                   np− 279
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Fabia, r.v.
2002, 44 kW, benzín, 138.000
km, centrál, alram, zimné
pneumatiky na diskoch, CD +
MP3 + USB + SD, kúpená v SR,
STK a EK. Cena 2400 eur. Inf.
m 0907 319 849, 047/ 48 238 36. 

np − 292
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vlečku za osobné
auto. Cena 150 eur. Inf. m 047/
48 703 91.                       np − 306
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim pásový traktor BUL−
GAR. Inf. m 0915 867 594.

np − 308

n Predám 15 ks vyznamenaní,
plakiet a zbierku mincí zo
ZSSR. Lacno. Inf. m 0908 478
004.                                np − 305

n Predám maštaľný hnoj, lac−
no bez dovozu. Inf. m 047/48
251 42 . 

np − 253
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám pšenicu. Inf. m 0907
389 871.                          np − 231
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj jabĺk a ovocných
stromčekov. Inf. m 047/48 873
25.                                  np − 256
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zrnovú kukuricu
20eur/1q. Inf. m 0915 873 510. 

np − 285
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám pšenicu a kukuricu.
Inf. m 0907 840 554.     np − 313

n Predám vietnamské prasce
od 20 eur za kus + ovce − lacno.
Inf. m 0905 483 357.     np − 316
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám odstavčatá. Inf.
0908 805 165.            np − 189

l NEHNUTEĽNOSTI

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

122−13

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + ló−
džia). Cena dohodou. Inf.
m 0905 799 385.        np − 02

Nik nepozná Vašu 
nehnuteľnosť tak ako my!

Garáž na Baníckej ulici, 24 m2 − 5 000,−−eur

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

n Výpredaj obkladačiek a
dlaždíc za mizerné ceny do
zlikvidovania skladových zá−
sob. Inf. m0905 660 174. np − 09

l STAVEBNÝ MATERIÁL

l AUTO − MOTO

n AUTODOPRAVA − 2,5 tony.
Inf. m0907 840 647.          np − 179

n TATRANSKÉ PROFILY, 
OSB DOSKY, 

STAVEBNÉ REZIVO.
Aj s dovozom. 

Tesárske práce. Lacno. 
Inf. m 0905 483 357.     

np − 317

n MINIBAGER −
zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 982

l HOBBY − VOĽNÝ ČAS

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l CHOVATEĽSTVO
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n Predám šteniatka nemecké−
ho ovčiaka, odčervené, zaoč−
kované.  Inf. m 0902 846 552.   

np − 275
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá, viet−
namské krížené mangalicou.
Cena dohodou. Inf. m 0915
615 910.                          np − 278
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m

0949 112 084.                  np − 281 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá aj vy−
kŕmené ošípané. Inf.m 047/ 48
96 465.                         np − 295
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané, okolo 180
kg. Inf.m 0908 523 218. np − 296
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka nemecké−
ho ovčiaka, čistokrvné, pále−
né. Inf. m0903 869 827. np − 311
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám osemtýždňové od−
stavčatá. Inf. m 047/ 48 22 625. 

np − 312
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 6−týždňové šteniat−
ka shi−tzu, trikolór. Inf. m 047/
48 96 347.                     np − 314

n Hľadám prácu ako preda−
vačka alebo pomocná sila.
Mám 26 rokov, som z V. Krtíša.
Nástup ihneď. Inf. m 0918 928
404.                               np − 254
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n ZNALECKÉ POSUDKY −
súdny znalec  vypracuje
kvalitne a rýchlo − byty, do−
my, podnikateľské objekty,
pozemky, pre úvery (všetky
banky v SR), BSM, dedičské
konanie, vklad do firmy, ap.  

Tel: 0905 650305  
www.bystrica−reality.sk.    

np −  271
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám si prácu ako šofér.
Mám VP skupiny B. Aj mimo
SR, zoberiem akúkoľvek prá−
cu.  Inf. m 0919 226 067.  

np − 289.1
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám si prácu ako murár,
ovládam všetky maliarske a
murárske práce. Inf. m 0905
191 860.                           np− 273
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadáme vodiča na náklad−
né "VARGA" auto s vodičským
preukazom C, D a T je vítané.
Inf. m 0908 934 371.     np − 300
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nVykonávam murárske a ma−
liarske práce, prerábky byto−
vých jadier, zatepľovanie ro−
dinných domov. Inf. m 0908
627 952.                          np − 298

n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na výro−
bu tašiek. Inf. m 0910 989 481.  

np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nTEPOVANIE. Inf. m0915 104
289.                                  np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nBEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ 

STUDNE. Inf. m 0905 463 213.
np − 14

n Na pamiatku svojim potom−
kom obnovujem starodávny
storočný kroj. Nájde sa niekto,
kto mi daruje určite súčasti
kroja (oplecko, lajblík, sukňa
a pod.), keďže na mojom sú už
niektoré časti poškodené.
Prosím tiež, ak máte doma
zbytočné sklenené koráliky a
flitre na kroje, ponúknite mi.
Inf. m 0911 264 102.       np − 15

n Vykonávam zváračské a zá−
močnícke práce všetkého dru−
hu. Mám dlhoročnú prax. Inf.
m 0907 128 272.               np − 16
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

l TEPOVANIE. Inf. 
m 0949 792 112. np − 107 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim hovädzie mäso v ba−
líčkoch. Inf. m 0910 989 479. 

np − 188
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám funkčný plynový
kotol − Lieber Turbo 22 kW, vý−
vod do steny, cena 200 euro.
Inf. m0903 517 081.        np − 180
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám detskú jedálenskú
stoličku značky CHICCO. Pre
deti od narodenia do troch ro−
kov. Je multifunkčná, pevná
konštrukcia, ľahko udržiava−
teľný materiál, odnímateľný
pultík, košík na hračky, polo−
hovateľná. Pôvodná cena 120
eur, teraz 70 eur, dohoda mož−
ná. Inf. m0907 251 562. np − 258

n Kamenárstvo ZOMITA −
Milan Tóth M. Kameň prijíma
objednávky na náhrobné ka−
mene do konca roka 2013 s
10% zľavou. Inf. m 0915 213
791, 0905 188 628, 047/48 702 29. 

np − 263
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám umelý kožušinový
klobúk žltej farby, ako aj krát−
ky kožuštek výška asi 157 . Inf.
m 047/48 240 41.             np − 264
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim lešenárske rúry dlhé
6m, 4m, 2m aj v malom množ−
stve. Inf. m 0908 422 291. 

np − 270

n Predám šijací stroj Minerva
v dobrom stave, cena 20 eur.
Inf. m0949 254 335.        np − 291
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám človeka, ktorý mi
pomôže vymôcť dlžnú sumu.
Odmena dohodou. Inf. m 0910
664 145.                         np − 309

n Predám palivové drevo (po−
pílené na klátiky) s dovozom.
Minimálny odber 2 pm. Cena
za 1 m3 od 37 eur. Inf. m 0917
698 979.                        np − 102
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj najlacnejšieho pali−
vového dreva. Inf. m 0915 867
594.                                 np − 307
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám palivové drevo s do−
vozom agát, cer, dub, hrab.
Inf. m 0917 698 979.    np − 1121
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−ročné suché pali−
vové drevo, vyše 20m3, cena
550 eur. Inf. m 0908 525 846. 

np −269

l BURZA PRÁCE

l Servis vykurovacej 
techniky. Plynové kotly, 
elektrické kotly a drevo

splyňujúce ATMOS, servisné
prehliadky, opravy. 
Inf. m 0905 667 114  

sekovk@zoznam.sk  np − 80

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

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

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

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,
živnostníkom, podnikateľom, firmám 

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355 383,

www.peniazeprevas.sk 
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l RÔZNE

"V JEDNOTE JE SILA"
Oznamujeme bývalým zamestnancom Jednoty −

Spotrebného družstva Modrý Kameň, ktorí majú 
záujem zúčastniť sa na stretnutí 

v piatok 22. 11. 2013
v zariadení "MAFÍK" vo Veľkom Krtíši od 16,00 hod.,
aby sa kontaktovali  na tel. čísle 0918 633 814 alebo

0911 936 189 do 18. 11. 2013. Tešíme sa na Tvoju účasť. 

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, 

SZČO ALEBO FIRMA
− PENIAZE MÁTE 

K DISPOZÍCII RÝCHO
A NA ČOKOĽVEK

Nájdete nás 
na Ul. nemocničnej  18, 

Veľký Krtíš
Inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný
finančný agent pre spoločnosť 

PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
www.proficredit.sk

POŽIČIAME
VÁM

n Predám kvalitnú  zacho−
valú univerzálnu autose−
dačku značky CAM, vhod−
ná pre deti s hmotnosťou
od  9 − 36 kg. Inf.m 0904 480
914.                        np − 122b

nVYKONÁVAM MURÁRSKE
A MALIARSKE PRÁCE. 

Inf. m 0910 405 264.  np − 283 

nVysokorýchlostný 
internet. Prvá optická sieť 
vo V. Krtíši. CARBONET,

Komenského 1 (bývalá
ZUŠ). Inf. m 047/32 601 01

www.carbonet.sk    np −262 l PREDAJ DREVA A UHLIA

PONÚKAME RÔZNE 
DRUHY

SADENÍC OVOCNÝCH
STROMČEKOV

0944 245 232
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Pre hlbšie pochopenie situácie
príprav a priebehu Karpatsko−
duklianskej operácie je potrebné
poukázať na niektoré skutočnosti,
ktoré jej predchádzali. V príprave
povstania proti Nemcom na
Slovensku sa stretlo viacero kon−
cepcií −  spôsobov jeho vykonania
za pomoci zahraničia. V týchto zá−
meroch a koncepciách dominovala
koncepcia Benešovej londýnskej
vlády prozápadne orientovanej na
USA a Britániu, potom v druhom
rade koncepcia domáceho a
Moskovského vedenia KSS orien−
tovaného na Sovietsky zväz. Na zá−
klade týchto skutočností Benešovi
generáli už  začiatkom roku 1944
predložili sovietskemu vedeniu
svoju koncepciu prípravy a vyko−
nania povstania na Slovensku, kto−
rá počítala so zahraničnou pomo−
cou do ZSSR a pre jeho úspech ge−
neráli požadovali dopraviť na
Slovensko zo ZSSR 50000 ručných
zbraní, letecky premiestniť 2. čes−
koslovenskú paradesantnú brigá−
du vytváranú v Rusku na
Slovensko a zároveň i letecky pre−
praviť dve sovietske strelecké diví−
zie. S využitím pohraničných hors−
tiev Tatier a riek Hronu a Váhu za
spolupráce so slovenskou armá−
dou udržať stredoslovenské úze−
mie do príchodu Červenej armády
(ČA). Okrem toho brániť južné úze−
mie v pohraničí s Maďarskom s na−
sadeným letcov z Británie a USA.
Generál Štemenko, pracovník
Generálneho štábu soviestkej ar−
mády (GŠ−SA) vo svojich pamäti−
ach uvádza:  "Že po dôsledných pre−
počtoch splnenie návrhov
Benešových generálov bolo nereál−
ne a vychádzali v podstate len s to−
ho, čo by chceli urobiť a nie z toho,
čo sa dalo prakticky vykonať."
Sovietske vedenie GŠ−SA tieto ná−
vrhy odmietlo. Ako protinávrh GŠ−
SA Benešovým generálom ČS vlá−
dy v Londýne ponúkol, aby na
Slovensko bola vysadená jedna ČS
a jedna sovietska paradesantná
brigáda s potrebnou výzbrojou,
ktoré by boli jadrom po mobilizácii
a ozbrojení ľudu k rozvinutiu mo−
hutného partizánskeho hnutia ako
v Juhoslávii. Pochopiteľne, tento
návrh Sovietov londýnske vedenie
ČS vlády zamietlo. Daná skutoč−
nosť potvrdzuje, že každá zaintere−
sovaná strana na príprave a vyko−
naní povstania na Slovensku sle−
dovala svoje ciele na povojnovom
usporiadaní Európy ako i Beneša
na uchopenie moci v povojnovom
Československu. Vývoj v druhom
polroku 1944 na Slovensku nasved−
čoval tomu,  keď Sovieti za krátke
obdobie vysadili letecky na
Slovensko tzv. 53 organizátor−
ských skupín, ktoré sa v zmysle už
spomenutej koncepcie Sovietov

stali jadrom vytvorenia partizán−
skych skupín, oddielov Jegorova,
Velička a ďalších. Z toho je patrné,
že sovietske vedenie vo vzťahu k
návrhom Benešových generálov
presadilo svoje koncepcie povsta−
nia na Slovensku. Taktiež generál
Štemenko vo svojich pamätiach u−
vádza, že GŠ−SA začiatkom druhej
polovice roka 1944 nemal objektív−
ne a dôsledne presné informácie o
situácii na Slovensku. Táto situá−
cia vznikla aj preto, že Bacílek ako
radista s rádiostanicou vyslaný
Moskovským vedením KSČ na
Slovensko pri zoskoku padákom
ukryl rádiostanicu. Zakopal ju v le−
se, no vo vhodnom čase pre použi−
tie sa mu ju  nepodarilo nájsť, a tak
Husákovo vedenie a SNR po celú
dobu SNP nemalo rádiové spojenie
s moskovským vedením KSS a GŠ−

SA. Správy o situácii na Slovensku
sprostredkované cez vojenskú lon−
dýnsku misiu boli tendenčné a
skreslené, ako tvrdí gen. Štemen−
ko. Koncom leta 1944 sa objavil ďal−
ší kandidát strojcu osudu
Slovenska a to generál Čatloš, mi−
nister obrany jestvujúceho
Slovenského štátu. S predvídavos−
ťou blízkeho krachu tretej ríše vo
vojne sa rozhodol samostatne nad−
viazať spojenie so Sovietmi a vo
svojom známom "Čatlošovom me−
morande",  ktoré sprostredkovane
cez Šmidkeho doručil slovenské−
mu vedeniu, navrhoval im spoloč−
né akcie s využitím slovenskej ar−
mády nachádzajúcej sa od mája
1944 v obrannom postavení na ú−
der  Nemcov do tyla, a tým otvoriť
karpatské priesmyky na rýchly po−
stup  ČA na územie Slovenska a po−
môcť tak SNP. Čatloš chcel na
Slovensku nastoliť vojenskú dikta−
túru a postaviť sa na jej čelo. 4. au−
gusta člen povstaleckej SNR za
KSS letecky doručil moskovskému
vedeniu KSČ − Gottwaldovi od
Husáka aj oficiálnu situačnú sprá−
vu o Slovensku odsúhlasenú vede−
ním SNR o možnosti vykonania po−
vstania na Slovensku za pomoci
ZSSR. Správa bola doručená aj

Molotovovi a postúpená aj GŠ−SA.
Cestou vojenskej misie londýnskej
ČS vlády sa o koncepcii − plánoch
povstania − dozvedela aj ČS lon−
dýnska vláda. Šmidke zároveň do−
ručil sovietskemu vedeniu aj sprá−
vu generála Goliana NŠ pozemné−
ho vojska slovenskej armády o vo−
jenskej situácii na Slovensku, kto−
rú konzultoval aj s vedením SNR. V
tejto správe Golian informoval o
rozmiestnení slovenského vojska a
o ich výzbroji ako i o situácii v tzv.
Arpádovej línii vybudovanej a ob−
sadenej na juhu Karpát maďar−
skou 1. kráľovskou armádou v sile
8 divízií a 2 horských brigád, ktorej
velil generál B. Miklos. Štemenko
spomína vo svojich pamätiach, že
všetky tieto návrhy − koncepcie u−
skutočnenia povstania prichádzali
na GŠ−SA v dobe, kedy sa ku kar−

patským priesmykom  musela na−
ša armáda prebojovať zo vzdiale−
nosti 50−60 km. Ďalej zdôrazňuje,
že všetky tieto návrhy − koncepcie−
nasvedčujú tomu, že na  Slovensku
pôsobia početné protifašistické  si−
ly a stretáva sa viacero domácich i
zahraničných záujmov na výsled−
koch povstania. Na sovietskej stra−
ne sa ukazovala jednoznačná mož−
nosť pomoci SNP s využitím dvoch
slovenských divízii než útokom cez
Karpaty. Počítalo sa aj s vysade−
ním ČS parabrigády do priestoru
Stropkova. Spleť rôznych koncep−
cií na pomoc SNP a súbeh rôznych
záujmov domácich i zahraničných
predstaviteľov prinútil slovenské
vedenie a J.V. Stalina k jednoznač−
nému rozhodnutiu, aby GŠ−SA po−
skytlo povstalcom materiálnu a
morálnu pomoc a vojskám vydal
rozkaz na zorganizovanie útočnej
operácie. Za hlavného organizáto−
ra − gestora operácie −  určil velite−
ľa 1. ukrajinského frontu I. S.
Koneva. Veliteľ Konev pre boj v
Karpatoch určil 38. armádu gen.
Moskalenka, 1. gardovú armádu
generála Grečka, 1. gardový jaz−
decký zbor generála Baranova, 25.
tankový zbor a 1. ČS armádny zbor
generála Kratochvíla. V tejto dobe

bolo sovietskemu vedeniu GŠ−SA
jasné, že rýchly úspech v
Karpatoch je sotva možný a prelo−
menie nepriateľskej obrany bude
stáť veľa životov. Druhého  septem−
bra GŠ−SA pripravil v súčinnosti s
generálom Konevom smernicu pre
organizovanie a vykonanie
Karpatsko − duklianskej operácie,
kde sa v druhom bode uvádza
:....."využiť slovenské vojsko (rozu−
mej 2 slovenské divízie) nachádzaj−
úce sa na severovýchode od
Prešova.“ Žiaľ, GŠ pri koncipovaní
tejto smernice nevedel, že už 31.8.
boli tieto divízie Nemcami odzbro−
jené a rozpustené. Tento stav
spôsobila nejednotnosť velenia
týchto divízií. 

Vojenská pohotovosť bola urče−
ná 38. armáde na 7. 9.1944 a 1. gard.
armáde na 8. 9.1944 s hlavným ú−
derom, ktorý sa mal viesť na smere
Krosno − Dukla − Prešov a vedľajší
smer na Humenné. Na tretí deň o−
perácie mali vykonať stretný úder
spolu s partizánmi 2. slov. divízie a
obsadiť karpatské priesmyky. Na
piaty deň operácie mali prvosledo−
vé jednotky obsadiť Prešov vzdia−
lený 90 − 95km. 

38. armáda generálplukovníka
Moskalenka, v ktorej bol včlenený
aj 1. ČS arm. zbor v ZSSR, mal 14
divízii, 1.gard. armáda generálplu−
kovníka Grečka mala 6 divízií.
Hustota delostrelectva dosiahla
200 hlavní na 1 km frontu. Útočné
pásmo obidvoch armád dosahova−
lo 76 km. Pásmo prelomu obrany
nepriateľa bolo široké 8 km. Druhý
sled 38. armády tvorili 1. gard. jaz−
decký zbor genpor. Baranova a 1.
ČS−armádny zbor (AZ) v ZSSR gen.
Kratochvíla, pozdejšie gen.
Svobodu.

Horské pásmo Karpát bránila ne−
mecká a maďarská armáda z ar−
mádnej skupiny "Heinrichi" v zlo−
žení nemecká 1. tanková armáda a
maďarská 1. armáda. Veliteľ skupi−
ny mal k dispozícii 10 nemeckých a
8 maďarských divízií a 2 maďarské
horské brigády brániace
Arpádovu líniu v južnej časti
Karpát.

8. septembra 1944 o 8. 45 hodine
po 125 minútovej leteckej a delost−
releckej príprave, útvary 38. armá−
dy vyrazili do útoku. Karpatsko −
duklianska operácia sa začala!
Útočiace jednotky sa za jednu ho−
dinu boja vklínili do hĺbky 1,5 km
do obrany nepriateľa. Za dve a pol
hodiny úderné prápory postúpili
6 − 8 km do hĺbky nepriateľskej o−
brany a ovládli celé prvé postave−
nie. Odpor nepriateľa však z hodi−
ny na hodinu silnel. Prvý deň boja
bolo možné hodnotiť úspešne.
Druhý deň operácie na smere hlav−
ného úderu sa nevyvíjal tak ako sa
predpokladalo. 1. ČS AZ pri nasad−
zovaní do boja z druhého sledu, vy−
čerpaný po nočnom pochode vi−
nou nekoncepčnosti velenia, sa 
ocitol v prebojovej pochodovej

Karpatsko − duklianska operácia zbavená mýtov
(8. 9.   −  28. 10. 1944)Pred časom sme si pripomenuli 69. výročie úporných krvavých bojov sovietskych a československých vo−

jakov v Karpatoch pri oslobodzovaní Slovenska a snahy poskytnúť SNP vojenskú pomoc. Vo svojom člán−
ku si nekladiem za úlohu prehodnocovať všetko to, čo bolo vo vojnovej literatúre napísané o tejto udalosti,
ale len pripomenúť mladšej generácii hrdinstvo a obetavosť ČS vojakov a staršej generácii pamätníkov o−
živiť pamäť na niektoré zaujímavé udalosti z bojov na Dukle a z príprav tejto operácie. Touto krátkou spo−
mienkou na Duklu chcem zároveň vzdať úctu −  hold všetkým tým, ktorí brali účasť na tomto oslobodzova−
com boji a obetovali svoj život. 

Autentická snímka 
z obdobia Karpatsko −
Duklianskej operácie

Zdroj: − internet − 

(Pokračovanie na str. 26)



Ani v 5. kole 7. ročníka M−DART CUP−u, ktoré sa
hralo 2. novembra, nenašiel nikto zo zúčastne−
ných hráčov recept na zdolanie neporaziteľnej
dvojice Babinský − Lajtoš. Títo dvaja hráči sa o−
päť stretli vo finále, v ktorom bol úspešnejší Ivan.
Na treťom mieste, už ako tradične, skončil
Haško. Bonusy sa tentoraz ( na radosť usporia−
dateľov ) nekonali žiadne. Priebežné poradie po
5. kole: 1. Babinský 580 b., 2. Lajtoš 540 b., 3.
Haško 230 b., 4. Činčura 220 b., 5. Fekete 140 b., 6.
Trudič 130 b. Najbližšie, v poradí 6. kolo, odohrá−
me v sobotu 23. novembra v ZET−ku.

Na TOP−Slovakia sa nedarilo
V Brezne bolo vrcholné šípkarske podujatie −
Top Slovakia 2013 v sobotu 26. októbra.
Veľkokrtíšania tu dieru do sveta neurobili a tak
sa v prvej 50−tke slovenského softového rebríčka
nachádzajú iba dvaja hráči, Martin Lajtoš (36.) a
Ivan Babinský (47.). Sezóna je iba na začiatku,
šípky sú hodené a hráči majú ešte veľa možností
vyrovnať sa s nepriaznivým stavom.

V STEELOCH to vyzerá lepšie
Momentálne najlepšiu kondičku v klasických

"oceľových" šípkach má nepochybne Ivan
Babinský, ktorý aktuálne vyhral aj úvodné kolo
IV. ročníka M − STEEL DART CUP−u. Vo finále
porazil Juraja Chriena 5:3 a ujal sa vedenia v pri−
ebežnom bodovaní. V krajskom BDA−čku mu
patrí 5. priečka, na Slovensku je 18−ty. − MDCVK −
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Zostava D: Kristián Benko, Maroš Mánya,
Peter Ivičič, Milan Haring, Vladimír Vozár,
Peter Chalupka, Marek Andok, Miroslav
Melišík, Ján Cesnak, Miroslav Lupták, Ján
Uhrin. Náhradníci: František Bán, Mário
Kramarovič, Peter Cúth. Zostava H:
Vladimír Rusnák, Daniel Dovičin, Zoltán
Balla, Richard Balla, Erik Celeng, Andrej
Sebenský, Vincent Nászali, Jozef Kotian,
Jaroslav Kotian, Dávid Badó, Kristián
Sliacky. Náhradníci: Tomáš Kuzma, Marcel
Bača, Milan Kotian. Góly: 8.´ M. Andok, 34.´
P. Chalupka.
V dohrávanom zápase sa rozhodlo už v prvom

polčase, v ktorom domáci strelili dva góly a ten−

to stav dokázali udržať až do konca zápasu.
Navyše ešte v 73.́  Strednoplachtinčania nepre−
menili pokutový kop. Napriek tomu sa domáci
tešili zisku troch bodov, a tým aj posunu na−
hor v konečnej jesennej tabuľke.          −red−

zostave na cestách v nečakanej mí−
nometnej a delostreleckej paľbe ne−
priateľa a utrpel veľmi ťažké straty.
Veliteľ 1. UF Konev odvolal gen.
Kratochvíla z funkcie pre nespôsobi−
losť veliť bojujúcim útvarom a za no−
vého veliteľa zboru menoval gen.
Svobodu −  prosovietsky orientované−
ho a po vojne menovaného za hrdinu
ZSSR, odmeneného zlatou hviezdou
hrdinu. V tej dobre Grečkovova 1.
gard. armáda útočiaca na vedľajšom
smere v pásme širokom 30 km postú−
pila do hĺbky 10 − 12 km do nemeckej
obrany. 20. septembra 1944 po úpor−
ných bojoch 242. horská tamanská
divízia prekročila vtedajšie sloven−
ské hranice. 20. septembra 1944 sa te−
da začalo priame a nepretržité oslo−
bodzovanie Slovenska sovietskou ar−
mádou. 21. septembra 1944 popolud−
ní, bola oslobodená prvá Slovenská
obec Kalinovo, pri jej oslobodzovaní
padlo asi 100 vojakov a zahynulo aj
97 obyvateľov Kalinova. Sovietske
jednotky zničili takmer jeden pluk
nemeckej    horskej divízie a jeho
štáb aj veliteľa zajali. V tejto dobe jed−
notky 1. a 3. ČS samostatnej brigády
v ZSSR ovládli 20. septembra Duklu.
Druhá ČS paradesantná brigáda vi−
edla na ľavom krídle 67. streleckého
zboru ČA týždeň trvajúce boje a oslo−
bodila niekoľko poľských dedín.
Potom bola premiestňovaná letecky
na pomoc SNP, aby posilnila povsta−
lecké ozbrojené sily. 1. gardový jaz−
decký zbor gen. Baranova bol z dru−
hého sledu nasadený do prielomu
nepriateľskej obrany, postúpil do
hĺbky 14−16 km a obsadil osady Šar−
pov, Krajná Bystrá a Medvedzie.
Nepriateľ s použitím dvoch divízií
gard. jazdecký zbor obkľúčil a v tom−
to obkľúčení bol zásobovaný letecky
až do dňa, kedy sa prudkým útokom
neprebil z obkľúčenia k hlavným si−
lám 38. armády. 1. ČS AZ pri útoč−
nom postupe po oslobodení Dukly je−
ho prieskumné hliadky medzi 8−  9.00
hodinou dosiahli 6. októbra štátnu
hranicu. Tento deň sa stal pre česko−
slovenských vojakov bojujúcich po
boku sovietskej armády pamätným
dňom oslavovaným ako "Deň česko−
slovenskej ľudovej armády" až do ro−
ku 1993  − do  rozdelenia ČSFR a vzni−
ku samostatnej Slovenskej armády. 

Boje v rámci Karpatsko − duklian−
skej operácie, pri oslobodzovaní
Slovenska a pomoci SNP si vyžiadali
21 000 mŕtvych a asi 89 000 ranených
sovietskych vojakov, vyše 800 mŕt−
vych a vyše 4000 ranených príslušní−
kov 1. ČS armádneho zboru. 

Trvalo ešte pol roka od vstupu prí−
slušníkov 1. ČS AZ 6.10. 1944 na úze−
mie Slovenska, kým slávnostnou vo−
jenskou prehliadkou mohli osláviť
po boku sovietskej armády ukončenie a
víťazstvo v II. svetovej vojne v Prahe.

Slovenský ľud by si mal s úctou a
vďačnosťou pripomínať rozhodujúcu
úlohu Sovietskeho zväzu v II. sveto−
vej vojne.  V našich srdciach  a mysli−

ach by mali byť natrvalo
uchované spomienky na
hrdinstvo sovietskych a
slovenských vojakov,
ktorí padli pri oslobod−
zovaní Slovenska.

Spracoval:
Pplk.v.v. JANO MRVA

Dohrávka I. trieda okres: TJ Stredné Plachtince 
− TJ Družstevník Kamenné Kosihy 2 : 0 (2 : 0) 

Trojbodová rozlúčka
domácich s jeseňou

Piate kolo a znovu rovnaká finálová dvojica

Nie, nemáte v rukách staré číslo Pokroku, to
len najlepšia trojica je zase tá istá. Zľava:
Lajtoš, Babinský, Haško.                   −foto VH −

V druhom kole 3− ligy v ša−
chu skupiny C2 sa z mužstiev
nášho okresu darilo hlavne
Vinici, ktorá sa po víťazstve
nad Juniormi z B. Bystrice
dostala na čelo súťaže.
Slovan M. Kameň i Čebovce B
svojim súperom, napriek ich
snaženiu, podľahli. Ďalšie ko−
lo 3. ligy sa hralo 10. 11. a vý−
sledky boli známe až po uzá−
vierke tohto čísla.  

Vásledky: 
l ŠK Vinica − ŠK Junior B.
Bystrica  5,5 : 2,5; body
Vinice: Mede, Gorcsi,

Allaram, Somlo, Weis po 1,
Zolczer 0,5, Koltanyi, Imre − 0;

l Slovan Sliač − ŠK Slovan M.
Kameň  5 : 3; body M.
Kameňa: Terek 1, Magura,
Pavco, Tomášik, Pavlov po
0,5, Slobodník, Zdravkovič,
Lentvorsky 0;

l ŠK Magnezit Jelšava − ŠK
Čebovce  B  5,5: 2,5; body Če−
boviec: Teglas, Povaľač po 1;
R. Jakab 0,5, Š. Jakab, Balga,
Hegedus, Zatyko, Pasztor po
0 bodov. 

−red−

Vinickí šachisti na čele súťaže
Časť tabuľky 

po 2. kole súťaže

(Dokončenie zo str. 25)



n Predám prívesný vozík za
osobné auto. Inf. m 0903 374
915.                        np − 326 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Ford Sierra, STK
a EK platné, cena 250 eur.
Inf.m 0908 960 365.  

np − 318
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám doučovateľku
nemčiny. Inf. m 0917 296 772. 

np − 319

n Predám odstavčatá. Inf.m
0949 834 296.               np − 328

n Predám 1 − izbový kom−
pletne zrekonštruovaný byt
na Venevskej. Cena doho−
dou. Inf.m 0915 583 532. 

np − 320−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka nemec−
kého ovčiaka, pálené. Inf.m
0903 869 827.             np − 322
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt v OV
vo V. Krtíši, komplet prero−
bený. Cena 27.000 eur. Inf.m
0903 506 524.              np − 323
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú 170 kg.
Cena 1,8 eur za kg. Inf. m
0907 551 367.              np − 325

n Prenajmem novú garáž na
Viničkách − vhodná aj ako
skladové priestory. Len seri−
ózny záujemca.  Inf. m 0903
374 915.                   np − 326 a
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Výhodné úvery, pôžičky,
leasing. Inf.m 0902 846 552. 

np − 330
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dva susediace 2−
izbové byty. Jeden je kom−
pletne prerobený so zariade−
ním, druhý je prerobený čias−
točne. Cena dohodou. Zn.
Len vážny záujemca. Inf. m
0904 608 906, 0902 375 724.      

np − 331
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt v OV, s
lódžiou na B. Němcovej 25 vo V.
Krtíši. Inf. m0902 276 483. 

np − 332

n Predám rodinný dom v
Kosihovciach, dve izby, ku−
chyňa. Cena 10.000 eur.
Dohoda istá. Inf. 0903 293
947.                           np − 333
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l PO UZÁVIERKE
n Predám 6 − týždňové šte−
niatka nemeckého ovčia−
ka, očkované, odčervené,
tmavošedé. Psík za 75 eur,
sučka 35 eur. Inf. 0907 88
66 40.                   np − 199a

n Predaj palivového dreva
aj s dovozom. Inf.m 0918
565 355.                  np − 321

n PNEUSERVIS 
KOSIHOVCE
Prezúvanie auta 

od 12 eur,
čistenie autointeriérov 

od 10 eur. 
Inf.m 0948 508 472. np − 329

Matka znovu vo V. Krtíši
Po úspešných vystúpeniach vo viacerých mestách Slovenska na

viaceré žiadosti priaznivcov divadla z V, Krtíša  sa  OZ Divadlo bez
groša znovu predstaví domácemu publiku s hrou Matka autora
Júliusa Barča−Ivana. Hru režijne naštudoval Mgr. Art. Cyril Páriš,
scénicky sa na nej podieľala Mgr. Art. Silvia Svákusová a hlavú po−
stavu matky  matky v hre výborne zvládla Mgr. Lenka Stanková.
Spolu s ňou uvidíte aj Rada Sýkoru, Mgr. Miloša Vargu, Evu
Hentekovú, Mgr. Tímeu Čániovú, Juraja Matiaša, Bc. Branislava
Danka a ako hudobný sprievod sa predstaví Bc. Andrej Babiar.  

Na predstavenieNa predstavenie
vás všetkých vás všetkých 

pozývajú členoviapozývajú členovia
OZ DBG v streduOZ DBG v stredu

20. 11. 2013 o 19.0020. 11. 2013 o 19.00
hod do divadelnejhod do divadelnej

sály MsKS vo sály MsKS vo 
V. Krtíši. VstupnéV. Krtíši. Vstupné

2,− eur2,− eurá, á, 
dôchodcovia dôchodcovia a detia deti

zľazľava 50%. va 50%. 

Tento deň 17. november už
24 rokov označujeme ako
Deň boja za demokraciu a
pripomíname si ním začia−
tok študentských demonšt−
rácii, ktoré viedli k víťaz−
stvu demokratických síl nad
komunistickou demagógiou
v našej republike. 

Pritom však akosi zabú−
dame, že 17. november sa o−
slavoval i pred rokom 1989.
Nezabúdajú na to iba obyva−
telia republiky, ale čoraz
menej sa prednovembrovské
sviatky pripomínajú aj v mé−
diách, či vládnych, alebo sa−
mosprávnych organizáci−

ách. Je to preto, že sa to dia−
lo v dnes už pre nás inom
štáte a v inom zriadení?
Alebo sú udalosti z tohto ob−
dobia pre naše mladé televí−
zie nezaujímavé? Pritom
právce udalosti 17. novem−
bra spred 74 rokov viedli k
dnešnej demokracii. 

Pohreb medika Jána
Opletala, ktorý podľahol
zraneniam  utŕženým v de−
monštráciách proti Mníchovskej
zrade a proti rozdeleniu Čes−
koslovenskej republiky v ro−
ku 1938,  sa zmenil na proti−
fašistickú demonštráciu a
bol podnetom k tomu, aby

fašisti mohli začať boj s čes−
kou inteligenciou. Zatvárali
sa vysoké školy, mnohí ab−
solventi a študenti boli väz−
není a posielaní do koncent−
račných táborov. 

Aj v zahraničí je 17. no−
vember 1939  považovaný za
začiatok boja mládeže proti
fašizmu, a už v roku 1943 ho
v Londýne vyhlásili za
Medzinárodný deň študen−
tov. Tešili sa naň i študenti v
dobách socializmu, kedy to
bol pre nich deň voľna a or−
ganizovali sa rôzne športové
i kultúrne akcie.

Pripomenúť si udalosti
spred 74 rokov iste stojí za
to i dnes, aj v komerčných
televíziách. Boj za demokra−
ciu v roku 1989 sa začal prá−
ve takouto spomienkou štu−
dentov na svojich kolegov z
roku 1939. Mnohí školáci a

študenti, ktorí dnes hádam
ani nevedia čo bola a že
vôbec bola  Zamatová revol−
úcia, nevedia nič o 17. no−
vembri spred 2. svetovej voj−
ny a ani o Jánovi Opletalovi.
Nevedia, prečo máme v ten−
to deň voľno. Možno nielen
na školách, ale aj prostred−
níctvom vládnych, mimo−
vládnych inštitúcií, samos−
práv i médií by bolo vhodné
pripomenúť si význam tohto
sviatku pri boji za demokra−
ciu. Pritom tento boj sa ešte
zďaleka neskončil. Naša
mladá demokracia je stále
krehká a zraniteľná a v uli−
ciach je čoraz viac počuť a
vidieť rôzne prejavy neofa−
šizmu či rasovej neznášanli−
vosti.  

− P. GAŠPAROVIČ −

Demokracia je stále krehká a zraniteľná
Zdá sa to takmer neuveriteľné, ale je to už 24 rokov, čoZdá sa to takmer neuveriteľné, ale je to už 24 rokov, čo

námestiami celej bývalej Československej socialistickejnámestiami celej bývalej Československej socialistickej
republiky znelo zvonenie kľúčmi. Študenti a potom takrepubliky znelo zvonenie kľúčmi. Študenti a potom tak−−
mer celý národ sa postavil proti vláde jednej strany, promer celý národ sa postavil proti vláde jednej strany, pro−−
ti dovtedajšiemu komunistickému aparátu moci. ti dovtedajšiemu komunistickému aparátu moci. 

V. Krtíš v tabuľke poskočil 
Už menej sa darilo hráčom
Balogu, ktorí nestačili na ambici−
ózneho nováčika z Fiľakova.
Suverénmi súťaže sú naďalej muž−
stvá Lučenec − Kalinovo C a
Jednoty Málinec, ktoré zatiaľ ne−
stratili ani bod. Hráči Victorie Že−
lovce mali v tomto kole voľno.  
Výsledky − 6. kolo: l FTC STK
Fiľakovo  − Ipeľ Balog nad Ipľom
11: 7 − 12:6; lŠKST V. Krtíš  −  TJ
M. Čalomija  11 : 7 6: 12; l STK
Lučenec − Kalinovo C  −  STK
Lučenec − Kalinovo F  17 : 1; 
lSTK Lučenec − Kalinovo E  − Jednota Málinec  2 : 16

−PG− 

V ďalšom okresnom derby IV. ligy v stolnom tenise oblasti R.
Sobota, Lučenec, V. Krtíš si hráči ŠKST V. Krtíš A poradili so svojim
súperom z M. Čalomije a dostali sa na 3.  miesto v tabuľke. 


