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Prihláste do súťaže aj vy svoje dieťatko. Detičky sa bu−
dú uchádzať o priazeň čitateľov v dvoch kategóriách:
0− 3 roky a 3−6 rokov. Fotografie detí je potrebné prini−
esť    osobne do redakcie POKROK spolu s písomným
súhlasom rodičov o zverejnení fotografie ich ratolestí
v našom týždenníku. Víťazmi pekných hračiek sa sta−

nú detičky, ktoré získajú najvyšší počet hlasov.

KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ

ZLATICA RAČÁKOVÁ

SÚŤAŽ KRÁĽOVNÁ
STUŽKOVEJ 

POKRAČUJE − 

predstavuje sa 
ZLATICA 

RAČÁKOVÁ
Ďalšou adeptkou na titul Kráľovná

stužkovej 2013 je študentka  Spojenej
školy − Obchodnej akadémie v
Modrom Kameni. Modrej farbe ostala
verná aj počas stužkového večera,
keď si zvolila  elegatné šaty práve v
tejto farbe. Ako sama hovorí, stužko−
vá bola skvelá a nezabudnuteľná. 
Po skončení strednej školy by Zlatka
chcela študovať na vysokej škole v
Banskej Bystrici.
My jej budeme držať palce, aby ús−

pešne zmaturovala, a aby sa jej sny do
budúcnosti stali skutočnosťou.
Ak by podľa vás, čitateľov, mala zís−

kať tento titul práve sympatická
Zlatica,  stačí, keď vystrihnete jej ku−
pón  a pošlete alebo prineste osobne
do  redakcie. Pre víťazky sú priprave−
né atraktívne ceny ako kozmetika a
permanentka do wellness v Hoteli
Aquatermal Strehová.

Ďalšími drobčekmi v našej súťaži sú sesterničky
Natálka Bačová z Veľkého Krtíša a Dominika
Pavlovová zo Stredných Plachtiniec.

Natálka má pol roka, rada papá, smeje sa, hrá sa so
všetkým čo sa hojdá a ligoce. Jej staršia 2,5 ročná ses−
ternica Dominika ako správna Strednoplachtinčanka,
rada tancuje, spieva, recituje a okrem toho rada chová
zvieratká. Obe nadovšetko milujú svojich rodičov.

Ak chcete, aby sa Detskou tvárou Pokroku stala
Dominika alebo Natálka, vystrihnite ich kupóny a poš−
lite alebo prineste ich osobne do redakcie

DETSKÁ TVÁR POKROKU

DETSKÁ TVÁR POKROKU 2014
5. NATÁLKA BAČOVÁ

(KATEGÓRIA 0−3 ROKY)

DETSKÁ TVÁR POKROKU 2014
4. DOMINIKA PAVLOVOVÁ
(KATEGÓRIA 0−3 ROKY)

−Foto: archív ZR−−Foto: archív ZR−

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO
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− 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

RÝCHLA POŽIČKA

Na správnu 
mieru

V minulom čísle sme v článku na str.
11 nesprávne uviedli meno pod foto−
grafiou tejto darkyne krvi. Na  snímke
je  Anna Haringová, nie Zlatica
Račáková, ako bolo uvedené.   Zlatica, mi−
mochodom dnešná súťažiaca o titul
Kráľovná stužkovej sa takisto zúčastnila
tohto odberu krvi a pri fotografovaní došlo
k omylu pri prideľovaní mien.  Za zámenu
mien sa obom dievčatám ospravedlňuje−
me.ANNA HARINGOVÁ



3. 3. Zlata Danielová narodená
v roku 1940 z V. Krtíša, 8. 3. Mária

Balgová nar. v r . 1930 zo Selian, 9. 3.
Darina Martinková nar. v r. 1961 z Veľkého Krtíša, 9.

3. Margita Vrabcová nar. v r. 1927 z Muráňa, 9. 3. Ladislav
Kováč nar. v r. 1939 z V. Krtíša, 10. 3. Koloman Berki nar. v r.
1947 z V. Krtíša, 10. 3. Mária Melišková nar. v r. 1926 z D.
Plachtiniec, 12. 3. Helena Seková nar. v r. 1962 zo Senohradu.   

OPUSTILI NÁS

V lučenskej nemocnici
sa narodili bábätká z nášho okresu: 

6. 3. Šarlota z Novej Vsi, 7. 3. Róbert z V.
Krtíša, 8. 3. Cyntia z Bušiniec, 8. Alex z Bušiniec, 8.

Karolína z Čelár, 9. 3. Lea z V. Krtíša

NARODILI SA
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Pre trestný čin krádeže vlámaním začala polícia vo V. Krtíši
trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi, ktorý sa 3. 3.
2014 približne o 18.00 hod. vlámal do chatky v záhradkárskej o−
sade "Priemstav" vo V. Krtíši. Do chatky sa páchateľ dostal tak,
že rozbil okno. Z chatky ukradol LCD televízor v hodnote 450,−
eur.  Majiteľovi spôsobil škodu za asi 750,− eur. Podľa našich in−
formácií, polícia už obvinila z tejto krádeže dvoch 28−ročných
mužov. 

Polícia v D. Strehovej začala trestné stíhanie pre prečin krá−
deže voči neznámemu páchateľovi. Ten sa niekedy od 20. 2. do
6. 3. vlámal do drevenej poľovníckej chatky v katastri obce V.
Zlievce, v časti zvanej Rokaľuka. Páchateľ na okne chatky po−
škodil ochranú sieť a sklenenú výplň a potom vnikol dnu. Z
chatky ukradol kosačku, 200 metrov medeného, trojžilového
kábla, jeleniu trofej a 10 plechoviek piva. Krádežou a poškodením
majetku spôsobil majiteľovi A. D.  škodu vo výške 417,− eur.       −p−

Vlámanie do chatiek

UŽ V PREDAJI 
OVOCNÉ 

STROMČEKY

Ako povedal, už sa pripravuje
materské centrum, ktoré by ma−
lo mať priestory v kultúrnom
dome. Dôchodcov zaujala aj in−
formácia o výstavbe nákupného
centra, ktoré by malo byť otvo−
rené pravdepodobne v septem−
bri. Ako povedal primátor, naj−
väčšou investíciou v tomto roku
bude oprava chodníkov a par−
kovacích miest v meste. V roz−
počte je na tieto opravy vyčle−
nených 335 000,−, ale podarilo sa
zabezpečiť ďalších 175 000,− eur.
Takže celkovo na opravy chod−
níkov pôjde približne pol milió−
na eur. Ani to však nestačí na
rekonštrukcie všetkých chodní−
kov. Preto v týchto dňoch vede−
nie mesta spolu s poslancami
mestského zastupiteľstva zma−
pujú stav chodníkov a na zákla−
de toho rozhodnú, ktoré si už
nevyhnutnú opravu vyžadujú a

ktoré ešte môžu počkať. Pretože
sa musí uskutočniť aj súťaž na
zhotoviteľa týchto prác, so sa−
motnými opravami sa začne o
niekoľko týždňov. Na otázku
najmä členov klubu dôchodcov,
či sa bude opravovať aj chodník
od obchodného centra Kocka
smerom ku klubu, primátor od−
povedal kladne. Nepôjde to
však z rozpočtu mesta, ale po
dohode s evanjelickou farnos−
ťou a investorom obchodného
centra, náklady uhradí investor
práve budovaného obchodného
centra a chodník by sa mal o−
praviť od Kocky až ku evanjelic−
kému kostolu. Investor vraj tiež
prisľúbil zrealizovať vonkajšie
osvetlenie kostola, aby tento
zaujímavý historicky objekt bol
v noci zvonku pekne osvetlený. 

−red−

POZVÁNKA
OO JDS, MsO JDS, Spoločnosť 

A. H. Škultétyho, mesto V. Krtíš, 
a MsKS vo V. Krtíši vás pozývajú na
"REGIONÁLNU PREHLIADKU

SPEVÁCKYCH SÚBOROV" 
− v utorok 25. 3. 2014 v divadelnej 

sále kultúrneho domu. 
Predstavia sa vám súbory 

a jednotlivci z okresov V. Krtíš,
Zvolen a Krupina. Príďte si vypočuť

spevácky koncert nevšedných hlasov 
a povzbudiť účinkujúcich seniorov.
Na koncert vás v mene organizáto−

rov pozýva Mgr. Mária Hroncová,
predsedníčka OO JDS a  Spoločnosti
A. H. Škultétyho. 

Mediálny partner POKROK

Pol milióna eur
na opravu chodníkov 

Na výročnej členskej schôdzi MO JDS 12. 3. vo V. Krtíši primátor
Ing. Dalibor Surkoš, ako hosť, vyjadril nie iba úctu a spokojnosť s
prácou tejto organizácie na území mesta, ale dôchodcov informoval
aj o tom, čo Mesto pripravuje v tomto roku. 

Adresa: Nám. A. H. Škultétyho č. 5, Veľký Krtíš 

obchodného, občianskeho,
pracovného, rodinného, 
správneho a rodinného  

tieto služby: 
lZastupovanie vo veciach 
ochrany spotrebiteľa 
lprávne poradenstvo 
lzastupovanie pred súdom 
lvypracovanie zmlúv, 
právnych podaní a vymáhanie
pohľadávok a iné. 
m 0908 925 291, 047 38 11 492,

danazlnkova@stonline.sk

lPri kúpe, predaji a prenájme  
nehnuteľností, 
ladministratívne služby − 
vypracovanie zmlúv a žiadostí, 
návrhy na prejednanie 
dedičského konania, 
lpotvrdenie o trhovej cene a iné.

Katarína Sarvašová, 
m 0908 787 713, 

sarvasova.katarina@gmail.com,
Soňa Sarvašová 0904 829 389,

sona.sarvasova@gmail.com

Advokátka 
Mgr. Dana Žlnková 

ponúka v oblastiach práva:  

S+K realitná kancelária
− realitné služby 

a odborné poradenstvo:



Odišiel si tichučko, ako odchádza
deň a v našich srdciach zostala 

na Teba spomienka len.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 
Už niet návratu, a ani nádeje,

len cestička k hrobu
k Tebe nás zavedie.

Dňa 17. 3. 2014 uplynie prvé najsmutnejšie
výročie od úmrtia nášho milovaného manžela, 

otca, starého otca
ALEXANDRA HALGAŠA z Bušiniec.
S úctou a láskou spomínajú manželka Jarmilka, 
dcéra Ivonka s manželom Ladislavom, syn Šani, 

vnuci Peťko a Lacika s manželkou Beatkou.

V neznámy svet 
odišiel si spať†

Odišiel si tichučko, ako keď na jar
v záhrade vetrík zaševelí.
Stíchla záhrada i dvor.

Len spomienky v srdci zostali, 
tie neodvial ani čas.

Dňa 17. 3. si pripomíname
10. výročie úmrtia nášho drahého 

ŠTEFANA KAZIHO 
z Veľkého Krtíša

S láskou v srdci spomínajú: vnúčatá, dcéry a manželka.
Starký, chýbaš nám!

Odišiel si tíško...†

Už nepočuť po dome matkin hlas,  
už nepríde medzi nás. 

Osud nám nevráti,  čo nám navždy
vzal.  Za pokojný spánok Tvoj  

v modlitbách prosíme  a spomienku 
na Teba  v srdci stále nosíme. 

S hlbokým zármutkom oznamujeme 
všetkým známym a priateľom, 

že nás 23. 2. 2014 navždy opustila naša 
milovaná  mama, manželka, babka a svatka  

MÁRIA POTOČNÍKOVÁ 
vo veku nedožitých 74 rokov z V. Krtíša. 

Tvoju pamiatku si navždy v srdciach zachováme  
a nikdy na Teba nezabudneme. 

Dcéra Rita s manželom Ľubom, syn Aďo 
s manželkou Beatou, vnuci Michal, Maroš, Adrian a Tomáško 
a svatovci Krnáčovci. Úprimne ďakujeme všetkým známym
a priateľom,  ktorí sa s našou drahou zosnulou prišli 27. 2.  

rozlúčiť na jej poslednej ceste vo veľkokrtíšskom dome smútku
a prejavili nám úprimnú sústrasť.  

Celá smútiaca rodina

Tvoju pamiatku si navždy
v srdciach zachováme †

Aj keď nie je medzi nami, 
v našich srdciach žije s nami. 

S láskou a bolesťou v srdciach si 
dňa 20.3.2014 pripomenieme 15. výročie
úmrtia našej drahej mamičky, svokry,

starej a prastarej mamičky  
MÁRIE  FILIPOVEJ zo Želoviec.

Už ju slnko neprebudí, nepoteší krásny deň, 
unavená odpočíva a sníva svoj večný sen. 

S vďakou a láskou spomínajú: dcéra Zlatka, syn Štefan 
s manželkou Martuškou, vnúčatá: Ervín, Štefan a Ivan
s manželkami, vnučka Janka s manželom, pravnúčatá 

Ervín, Dodo, Kristínka, Miška, Tonko, Terezka
a Raisička  s láskou spomínajú na starkú.

V našich srdciach 
žiješ s nami †

Jediné srdce na svete sme milovali,
ktoré dokázalo nás milovať. 

Aj keby láskou vzbudiť sme ho
chceli, neozve sa viackrát. 
Odišlo, zmĺklo, išlo spať. 

Dňa 18. 3. uplynú dva roky odvtedy,
ako nás navždy opustil náš otec, 

starký a brat 
MILAN KAPIČÁK z Veľkého Krtíša. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

S láskou 
spomíname†
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Na stole krásnych 60 ruží, nech Ti zdravie
dlho slúži. Život dlhý ako sen, prajeme

Ti v tento deň.
Dňa 19. 3. 2014 oslávi nádherné jubileum

JÁN MEDERI z Veľkého Krtíša.
Všetko len to najlepšie mu zo srdca praje

jeho manželka Alicka, syn Ján 
s priateľkou Martinkou, dcéra Martinka 

s manželom Tomášom 
a milované vnúčatká Zarka, Laurinka

a Janko. Ku gratulácii sa srdečne pripája
rodina Danišová, Mederiová, Bérešová,

Ferovová a Majdánová.

Krásne narodeniny
Zlož ruky do lona, počúvaj pieseň, 

dnes ju len pre Teba vánok sem nesie. 
Zlož ruky do lona, počúvaj slová 

a radosťou i láskou budeš dojatá znova. 
Zlož ruky do lona, počúvaj tóny,

sedemdesiatka − krásny vek. 
My prajeme Ti medzi nami veľa

krásnych a pokojných liet. 
Našu vďačnosť nenahradí ani tisíc

krásnych slov. 
Múdrosť našich predkov radí − váž si svojich rodičov. 

V deň Tvojich vzácnych narodenín prichádzame 
k Tebe s pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu,

vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Tvoje kroky, 

nech Ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní 
každé z Tvojich prianí.

Dňa 19. 3. 2014 sa dožíva naša milovaná 
JUDr. VIERA ĎUROVOVÁ

krásneho jubilea − sedemdesiatich rokov. 
S láskou a úctou Ti  za spoločne prežité chvíle lásky 

a starostlivosť ďakuje manžel, dcéra Bibiana, ako aj synovia
Martin a Bohdan 

s rodinami. Ku blahoželaniu a prianiu pevného
zdravia, šťastia a rodinnej pohody sa pripájajú

susedia z Tučekovej ulice vo Veľkom Krtíši, 
všetci priatelia a známi. 

BlahoželámeSPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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Nachádza sa na adrese Mierová 1, Veľký Krtíš.
POSKYTUJEME PRÁVNE SLUŽBY 

VO VŠETKÝCH OBOROCH PRÁVA.

Krby, komíny, 
solárne systémy.

PREDAJ
− MONTÁŽ − SERVIS

Inf. 0915 825 364
BEŤO

Polícia vo V. Krtíši obvinila z pre−
činu ohrozenia pod vplyvom návy−
kovej látky 41−ročnú ženu z
Kiarova. Žena 5. 3. približne o 14.40
šoférovala Fiat UNO z Kiarova
smerom na Želovce, keď ju zastavi−
la hliadka dopravnej polície. Počas
kontroly urobili i dychovú skúšku,
pri ktorej žene namerali 0,92 mili−
gramu alkoholu, čo je približne
1.92 promile. Vodičke bola na mies−
te obmedzená sloboda a celý prí−
pad bol prerokovaný v súper rých−
lom konaní.   

Dvoch mužov z M. Kameňa vo ve−
ku 25 a 19 rokov, obvinili policajti z
prečinu krádeže vlámaním, ktoré
spáchali formou spolupáchateľst−
va. Obaja sa pod vplyvom alkoholu
dohodli, že sa vlámu do pohostin−
stva Ponorka v M. Kameni.
Približne okolo 22. 30 hod 5. 3. ka−
meňom rozbili okno na pohostin−
stve. Jeden z mužov potom vošiel
dovnútra a druhý dával vonku po−
zor. Z pohostinstva zobrali peniaze
a rôzne druhy cigariet. Policajti o−
boch mužov podozrivých z lúpeže
v popoludňajších hodinách nasle−
dujúceho dňa zadržali a umiestnili
do cely predbežného zadržania. 

V noci 7. 3. niekedy medzi 2. 30 a
5.10 hod. sa do Octavie combi čer−
venej farby s českou poznávacou
značkou zaparkovanej na Ul. Ľ.
Štúra vo V. Krtíši vlámal 31−ročný
J. K. z Bieleho Kostola v okrese
Trnava. Vymenil poznávacie znač−
ky na aute a odišiel s ním do obce
Malženice, kde ho ukryl a kde ho
polícia aj našla. Krádežou spôsobil
páchateľ spoločnosti z ČR škodu
vo výške 20 000,− eur.  − KR PZ BB −

Povedala na záver podujatia Že−
ny ženám Erika Miháliková zná−
ma a populárna cvičiteľka zum−
by. Spolu so svojim "anjelmi"  v
zoskupení Zumba Angels
Kristínou Rimóciovou a Viktóriou
Kiškováčovou propagujú toto
rytmické tancovanie, alebo ta−
nečné cvičenie po celom okrese.
Sú známe aj organizovaním rôz−
nych charitatívnych akcií so
zumbou, napríklad Zumba proti
rakovine, či Adventná zumba.
Pri príležitosti MDŽ pripravili
pre ženy cvičenia, počas ktorého
ženy urobili niečo pre svoju kon−
díciu, ale aj krásu. V sobotu po−
poludní 8. 3. v telocvični SOŠ v
Želovciach si ženy mohli zacvičiť
v dvoch hodinových tanečných
blokoch a počas prestávky vy−
skúšať rôzne druhy pokrmov zo
surových potravín, teda hlavne
zeleniny, ovocia, ale aj obilnín a
podobne. Mohli získať základy
tradičnej čínskej medicíny, pre−
niknúť do tajov svojej mysle po−
mocou čísel, alebo si skontrolo−
vať svoj zdravotný stav. Šikovné
ruky kaderníčky vykúzlili účesy
podľa želania žien a aj od stolíka
kozmetičiek odchádzali ženy so
spokojným úsmevom na skrášle−
nej tvári. Deti, ktoré prišli s ma−
minami, si vo svojom kútiku vy−
rábali pestrofarebné kvety, ale−
bo so záujmom hľadeli na  šikov−
né prsty šperkárky. Aj ony si
mohli vyskúšať, aké to je navlie−
kať korálky na drôt, alebo inú

techniku pri výrobe šperkov.
Tancujúce ženy sa počas celého
podujatia mohli posilniť a občer−
stviť aj slaným a sladkým peči−
vom, ktoré samé napiekli. No a
na záver čakalo všetky prítomné
ženy milé prekvapenie. Pekný
kvietok, ktorý na tejto pútavej a
netradičnej oslave krásy ženy,
jej tela i ducha, nemohol chýbať.  

Keď na záver podujatia ďako−
vala E. Miháliková všetkým, kto−
rí sa na tomto vydarenom popo−
ludní podieľali, veľké ďakujem

od všetkých zúčastnených žien
patrí aj Zumba Angels  za zorga−
nizovanie tohto podujatia.
"Tancujúci anjeli" však neostá−
vajú iba pri tejto akcii a v spolu−
práci so SOŠ Želovce pripravujú
znovu ďalšie tancovanie v rytme
hudby Zumbou proti rakovine,
ktoré bude v Želovciach 11. 4.
Tešia sa na všetky ženy, ale aj
mužov, ktorí prídu urobiť niečo
pre seba a podporiť boj proti tej−
to zákernej chorobe. 

−P. GAŠPAROVIČ− 

Prihlásili ste vaše
dieťa do súťaže 

O NAJKRAJŠIU
KARNEVALOVÚ 

MASKU? 
Na vaše kupóny, ktoré treba vy−

strihnúť, nalepiť na papier a pri−
niesť k nám do redakcie alebo po−
slať poštou čakáme do stredy
26.marca. Prvé tri detičky, ktoré zís−
kajú najviac kupónov vyhrávajú od
redakcie pekné hračky alebo školské
potreby (podľa veku dieťatka). Mená
troch detských víťazov uverejníme v
Pokroku číslo 13. V prípade, že by ste
nevedeli získať Pokrok č.10, infor−
mujte sa o remitende − na t.č. 0902
302 102 alebo 0918 59 65 95 

R.HORNÁČEKOVÁ

Ženy oslávili svoj sviatok tancom VODIČKA PRED
JAZDOU VYPILA

Z PONORKY UKRADLI
CIGARETY

AUTO NAŠLI 
V MALŽENICIACH

Oznamujeme Vám, že dňa 3. 3. 2014 
bola otvorená novovytvorená 

Advokátska kancelária 
JUDr. Zuzany Šimovej

"Netreba mať veľa ľudí okolo seba. Stačí mať tých pravých. Dnes sa nám to potvrdilo. V že"Netreba mať veľa ľudí okolo seba. Stačí mať tých pravých. Dnes sa nám to potvrdilo. V že−−
lovskej telocvični dnes bola vysoká koncentrácia výnimočných žien na jednom mieste. Somlovskej telocvični dnes bola vysoká koncentrácia výnimočných žien na jednom mieste. Som
vďačná že som mohla byť toho súčasťou. Dámy úprimne a s úctou moje veľké ďakujem patvďačná že som mohla byť toho súčasťou. Dámy úprimne a s úctou moje veľké ďakujem pat−−
rí vám všetkým, ďakujem za vaše rozhodnutie byť s nami, ďakujem, že ste na toto podujatierí vám všetkým, ďakujem za vaše rozhodnutie byť s nami, ďakujem, že ste na toto podujatie
prišli. Zvlášť sa chcem poďakovať: Daši Horváthovej, Tatiane Horváthovej, Robertoviprišli. Zvlášť sa chcem poďakovať: Daši Horváthovej, Tatiane Horváthovej, Robertovi
Ballovi, starostovi Želoviec Ing. Júliusovi Makóovi,CSc., vedeniu Strednej odbornej školy vBallovi, starostovi Želoviec Ing. Júliusovi Makóovi,CSc., vedeniu Strednej odbornej školy v
Želovciach, Petrovi Gašparovičovi, Dya Allarámovej, Katke Petényiovej, Štefánii Balgovej,Želovciach, Petrovi Gašparovičovi, Dya Allarámovej, Katke Petényiovej, Štefánii Balgovej,
Andrei Oravcovej, Ivane Labudovej, Andrei Szenesiovej, Ivete Nászaliovej, dievčatám z MaryAndrei Oravcovej, Ivane Labudovej, Andrei Szenesiovej, Ivete Nászaliovej, dievčatám z Mary
Kay Andrei Fonodyovej a Katke Mičkovej, dievčatám z Oriflame Marčelíne Olšiakovej−Kay Andrei Fonodyovej a Katke Mičkovej, dievčatám z Oriflame Marčelíne Olšiakovej−
Krnáčovej, RomKrnáčovej, Romane Mana−Mana Blechovej a ďalším, Kataríne Balážovej z kvetinárstva v Žeane Mana−Mana Blechovej a ďalším, Kataríne Balážovej z kvetinárstva v Že−−
lovciach, ďakujem za informácie o čínskej alternatívnej medicíne pani Tóthovej, Lei Rimóciovej,lovciach, ďakujem za informácie o čínskej alternatívnej medicíne pani Tóthovej, Lei Rimóciovej,
Kristíne Rimóciovej, ViKristíne Rimóciovej, Viktórii Kiškováčovej. Ešte raz vám všetkým úprimné, veľké ďakujem."którii Kiškováčovej. Ešte raz vám všetkým úprimné, veľké ďakujem."

Telefonický kontakt:  0915 875 198

KKOMPLETNÉOMPLETNÉ

VYKUROVACIEVYKUROVACIE

SYSTÉMYSYSTÉMY NANA DREVODREVO,,
PELETKYPELETKY, , PLYNPLYN

Ženy urobili niečo pre svoje krásu a kondíciu... a odmenou im
bolo príjemné popoludnie a kvietok k sviatku 
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"Toto stretnutie roka, ako sme si
ho nazvali,  sme plánovali už ve−
ľmi dávno, ale nakoniec sa nám
ho poradilo uskutočniť 26.2.2014.
Zúčastnilo sa ho týchto päť ma−
mičiek so statusom "dvojičková" a
jedenásť detičiek: Silvia
Cudorová so synčekmi Samuelom
a Jakubom, Lenka Bevízová so
synčekmi Lukášom a
Sebastiánom, Ing. Jana Bányová
s dcérkami Alexiou a Ameliou,
Petra Kľačová so synčekmi
Oliverom, Jakubkom ale nechý−
bal ani ich braček Sebastiánko,
no a samozrejme ja s mojimi di−
evčatkami Miškou a Veronikou
Kováčovou. Najväčším problé−
mom bolo zohnať priestory, kde
by sa takáto malá "škôlka" zmes−
tila. Chceli sme, aby bolo naše
stretnutie pre detičky nápadité a
zaujímavé a pre mamičky zase
miestom, kde sa môžu porozprá−
vať a zdieľať svoje skúsenosti s vý−

chovou dvojičiek. Maminy, ktoré
sa tu zišli sú rôzne, ale jedno
majú spoločné. Tým je skutočnosť,
že hoci je byť matkou dvojičiek ve−
ľmi náročné, ale súčasne je to aj
veľmi krásne poslanie, ktoré by
ani jedna nemenila. Deti, aj keď
sa veľmi nepoznali, krásne sa
spolu hrali v parku, v areáli škôl−
ky ale aj v priestoroch materskej
škôlky. Po krátkej chvíli spoločné−
ho spoznávania sa hrali už tak,
akoby sa poznali odjakživa a do−
priali svojim mamičkám krásne
prežité popoludnie s pocitom, že
máme skvelé detičky. Chceli by
sme sa veľmi pekne poďakovať
Materskej škôlke v Záhorciach a
jej riaditeľke Anne Fajčíkovej,
ktorá nám poskytla priestory
škôlky bez akýchkoľvek námietok
a už len skvelá kombinácia ľudí
a šťastných okolností prispela k
tomu, že sa naše nezvyčajné stret−
nutie podarilo." 

− VeR−  

Herec Štefan Kvietik sa narodil
10. mája 1934 v Dolných
Plachtinciach. Po skončení štú−
dia herectva na VŠMU v
Bratislave (1957) začínal v
Armádnom divadle v Martine a
od roku 1959 bol členom čino−
hry SND v Bratislave. Od začiat−
ku 60. rokov účinkoval vo viac
než 40 hraných filmoch. Po epi−
zódnych úlohách si zahral hlav−
nú úlohu vo filme Jána Lacka

Vždy možno začať (1961). Medzi
jeho najvýznamnejšie a najzná−
mejšie filmové úlohy vo filme
Petra Solana Boxer a smrť
(1962), v režijnom debute
Martina Hollého Havrania cesta
(1962), v Bielikovom historic−
kom filme Majster kat (1966), vo
filme Skrytý prameň (r. V.
Bahna, 1973), vo filme Medená
veža (r. M. Hollý, 1970), v televíz−
nej trilógii Červené víno (r. A.
Lettrich, 1972) a v Jakubiskovej
ságe Tisícročná včela 1−2 (1983).
Od roku 1966 sa objavoval aj v
českých filmoch. V rokoch 1984−
90 sa venoval pedagogickej čin−
nosti na VŠMU v Bratislave. Po
roku 1989 vstúpil do politiky. V
roku 2004 získal štátne vyzna−

menania Kríž prezidenta SR II.
stupňa a Rad Ľudovíta Štúra II.
triedy. Na MFF Bratislava v ro−
ku 2012 mu bola udelená pa−
mätná dlaždica, ktorá bola v ro−
ku 2013 osadená na Filmový
chodník slávy.

Okrem nášho slávneho rodá−
ka boli na 14. galavečeri v kate−
górii tvorivej činnosti ocenené
aj tieto ďalšie významné osob−
nosti kultúrneho života − svetoz−
náma fotografka Annie

Leibovitz, britská sochárka a
pravnučka Sigmunda Freuda
Jane McAdam−Freud a takisto
zakladateľ Černého divadla Jiří
Srnec − všetci menovaní získali
Európsku cenu za tvorivú čin−
nosť Trebbia. Čínsko−český
manželský pár Kunying
Straková a Jiří Straka z
Pekingu prevzali mimoriadnu
cenu za prínos k dialógu národ−
ných kultúr. 

Výrok "Bez vody nie je život" pla−
tí bez výnimky. Bez potravy člo−
vek vydrží niekoľko týždňov, ale
bez vody po niekoľkých dňoch u−
miera. Približne polovica obyva−
teľov na zemeguli, z toho takmer
všetci z rozvojových krajín, trpia
chorobami v dôsledku styku s
kontaminovanou vodou alebo z
nedostatku vody. Aj keď medzi ti−

eto krajiny nepatríme, položme
si otázku "Akú vodu pijeme?"
Odpovedať na ňu vedia len tí ob−
čania, ktorí sú napojení na verej−
ný vodovod, ktorého voda je pra−
videlne kontrolovaná podľa poži−
adaviek nariadenia vlády SR č.
496/10 Z.z., ktorým sa dopĺňa NV
SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa u−
stanovujú požiadavky na vodu

určenú na ľudskú spotrebu a
kontrolu kvality vody určenej na
ľudskú spotrebu. Konkrétne to
znamená, že ročne je analyzova−
ných 430 vzoriek pitných vôd z
verejných vodovodov v našom o−
krese. Horšia situácia je u ľudí,
ktorí využívajú na zásobovanie
pitnou vodou vlastné vodné
zdroje. Tí o kvalite vody vo vlast−
ných studniach nevedia. 
Pri príležitosti svetového dňa vo−
dy pracovníci RÚVZ so sídlom vo

V.Krtíši znova ponúkajú svoje
konzultačné služby a v spoluprá−
ci s RÚVZ v B. Bystrici bezplatné
vyšetrovanie vody z individuál−
nych vodných zdrojov v ukazo−
vateľoch dusitany a dusičnany.
Vzorku je potrebné odobrať v
deň vyšetrovania (20. marca) do
čistej, vypláchnutej, sklenenej a−
lebo plastovej fľaše o objeme pol
litra a priniesť dňa 20. marca v
čase od 8,00 hod. do 11,00 hod. na
RÚVZvo V.Krtíši, Ul. banícka 5. 

MUDr. SLÁVKA ĎURIŠOVÁ, 
regionálna hygienička 

Štefan Kvietik dostal za celoživotné 
dielo prestížnu cenu Trebbia

Slovenský herec Štefan Kvietik, rodák z Dolných Plachtiniec bol  9. marca 2014 ocenený prestížnou
Cenou Trebbia za celoživotné dielo počas galavečera v Španielskej sále Pražského hradu. Trebbia je
európske ocenenie, ktoré sa udeľuje od roku 2000 ako výraz uznania a poďakovania podnikateľom,
mecenášom a umelcom. Kandidátov navrhujú osobnosti a inštitúcie zo všetkých krajín sveta.
Laureátov vyberá Medzinárodný nominačný komitét, ktorý tvoria známe osobnosti zo sveta kultúry,
podnikania a politiky. Cenu sú následne odovzdávané v štyroch kategóriách: za podporu kultúry a u−
menia, za tvorivú činnosť, za prínos k dialógu národných kultúr a za celoživotné dielo.

BRAVÓ,
MAESTRO! 

Ak by ste chceli Maestrovi Kvietikovi poblahoželať alebo pospomínať
si na milé stretnutie, či opísať nezabudnuteľné zážitky z jeho hereckej
činnosti − môžete nám napísať do redakcie. Vaše maily 
čakáme na adrese   hornacekova.pokrok@stonline.sk 

Na margo milej akcie stretnutia dvojičiek v Záhorciach 

Rodičovské šťastie 
a radosť na druhú 

Ak používate vodu z vlastných zdrojov, využite možnosť jej bezplatného vyšetrenia, ktoré
bude 20. marca (štvrtok) 2014 robiť RÚVZ V. Krtíš 

Pripomenieme si svetový deň vody
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Päť „dvojičkových“ mamičiek so svojimi 
dvojratolesťami

Výzva nielen pre všetkých Dolnoplachtinčanov

Záhorce sú známe tým, že sa v nich rodí a žije viac dvojičiek ako v
ktorejkoľvek obci nášho okresu. Myšlienka zorganizovať milé stret−
nutie malých dvojičiek vznikla v mysliach Mgr. Veroniky Kováčovej a
Silvii Cudorovej, ktoré sa toho chopili a uskutočnili svoj sen. Mgr.
Veronika Kováčová mamina dvojičiek Veroniky a Mišky hovorí:



7 / 17. marec 2014

Potom už všetci prichádzali s
veľkou "zhovorou" do Zborového
domu. Tu sme sa pekne zvítali,
posadali sme si k pripraveným
stolom, na ktorých sa belelo "
našuchorené" perie. Na páračky
k nám prišli aj susedky z
Cerova. Tak, ako to bývalo aj
kedysi zvykom,  aj tu sa  ženy

počas párania rozvraveli o stra−
šidelných príbehoch, o úsmev−
ných zaujímavých príhodách,
ktoré zažili so svojimi rodinami
a známymi. Na vytvorenie dob−
rej nálady a pohody sa vo veľkej
miere podieľali  krupinsko − če−
lovskí muzikanti, ktorí predvi−
edli skvelý hudobný výkon.

Prekvapenie a úsmev na tvá−
rach sa objavili takmer u všet−
kých, keď naše členky výboru
vyzdobili stužkami a smútočný−
mi vencami basu a vykonali o−
brad "pochovávanie basy". Ža−
lostne nad ňou kvílili a narieka−
li, kým ju vyprevadili na posled−
nú cestu.

To, že naši matičiari dokážu
pripraviť kvalitné a chutné ob−
čerstvenie,  sa opäť  potvrdilo aj
na tejto akcii. Nechýbali fašian−
gové pampušky, rôzne druhy
slaného a sladkého pečiva a na
záver sme si pochutnali na do−
mácej kapustnici a domácich
jaterniciach. Je to dar stretávať
sa s ľuďmi a stráviť s nimi spolu
príjemné chvíle. My sme na na−
šich páračkách to šťastie mali.

− DARINA MARTINOVICOVÁ − 
FOTO: JÁN BUKOV

V priestoroch kultúrneho domu
v Stredných Plachtinciach  1.
marca 2014 usporiadalo
Poľovnícke združenie PODSKA−
LA Príbelce už VIII. Poľovnícky
ples PZ Príbelce. O prekrásnu
výzdobu sály kultúrneho domu
ako aj o obsluhu sa postarali štu−
denti zo Spojenej školy Modrý
Kameň pod vedením O.
Chrťanskej, za čo im patrí poďa−
kovanie.  

Všetkých prítomných privítal
predseda PZ Podskala Príbelce
Ing. Tibor Čierny a  ples otvoril
hospodár PZ Pavol Macko.
K úvodnému spestreniu progra−
mu  prispeli  deti zo ZUŠ Modrý
Kameň pod vedením Lýdie
Takáčovej, ktoré svojími taneč−
nými  kreáciami  a pekným pro−
gramom obohatili  tradičný po−

ľovnícky ples. O dobrú zábavu
na tanečnom parkete sa postara−
la osvedčená hudobná skupina
FORTUNA, ktorá roztancovala
všetkých prítomných. Popri vý−
bornej zábave sa nám ozvali aj
hladné brušká, o ktoré sa posta−
rali kuchárka Ľubka Balgová s
Evkou Oslíkovou, ktoré pripra−
vili vynikajúcu slávnostnú veče−
ru.  Aby nám po celú noc na sto−
loch nechýbalo malé občerstve−
nie, sme my, šikovné manželky a
priateľky poľovníkov, pripravili
chutné sladké a slané pečivo.
Nemenej dôležitú súčasť celého
podujatia tvorila tombola, ktorá
bola vďaka štedrým sponzorom
nesmierne bohatá, za čo  im or−
ganizátori vyslovujú úprimné
poďakovanie.  Príjemná, ničím
nerušená zábava na prahu začí−
najúceho sa pôstneho obdobia
trvala až do bieleho rána. 
Text a foto: Mgr. MARIANA ČIERNA

Na vydarených čelovských páračkách nechýbalo nič 
Hoci už vo vzduchu zaváňa prichádzajúca jar, náš odbor Matice slovenskej v Čelovciach sa podujal

1.marca 2014 zorganizovať páračky. Najskôr sme všetky ženičky ( aj mužov ) osobne pozývali.

V dnešnej hektickej dobe je vzácnosťou stretávať sa s ľuďmi a stráviť s nimi také príjemné chvíle, ako tomu bolo na čelovských páračkách

Poľovníci plesali v Stredných Plachtinciach

Skupina Fortuna sa starala o zaplnený tanečný parket

Ani na ôsmom pokračovaní Poľovníckeho
plesu nechýbala bohatá tombola

Ponúka na predaj osvedčené

SADBOVÉ ZEMIAKY,
kvalitné trávnikové zmesi rôzneho využitia,

osivá obilnín, strukovín, slnečnice
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ednou z takýchto rodín,
ktoré v "žlťáku" našli svoj a−
zyl, je aj rodina Aleny

Oláhovej (25). Spolu s manželom
majú 8 detí, z ktorých najstaršie
má 9 rokov a najmladšie (v čase
našej návštevy 26. 2.) malo iba 6
dní. Do školy chodia dve deti a
dve by mali začať navštevovať
školu v tomto roku. Mladá a už
mnohopočetná mama sa s nami
rozprávala na chodbe, akoby
nás do bytu 1+1 nechcela vpus−
tiť. Ako nám povedala, manžel
pracuje a aj v čas našej návštevy
bol v práci. 
Tento byt dostali približne pred

rokom a ako povedala  Alena
Oláhová, je šťastná, že má kde
bývať a že má pri sebe aj deti.
Pred niekoľkými rokmi bývali
spolu, vtedy ešte iba s 5 deťmi,  v
katastrofálnych, provizórnych
podmienkach za železničnou
traťou v lese. Všade okolo sa po−
tulovali myši i potkany, ktoré
dokonca pohrýzli aj jedno z detí,
vtedy iba 7 mesačného chlapca.
Na základe rozhodnutia súdu o−
dobrali vtedy deti do dočasnej ú−
stavnej starostlivosti. Obaja ro−
dičia sa snažili, aby deti dostali
späť. Prvým krokom k tomu bo−
lo bývanie. V tom im vyšiel v ú−
strety MsÚ. Po tom, čo mali kde
hlavu skloniť a po splnení ďal−
ších podmienok pre získanie de−
tí späť do rodiny, približne pred
rokom, si ich mohli priviesť do−
mov. 

Medzičasom sa im narodili 3
ďalšie deti, pričom to posledné
iba 6 dní pred našou návštevou.
A. Oláhová: "Túto najmenšiu
som porodila doma. Aj sme vola−
li sanitku, ale keď prišla, dieťa
už bolo vonku a bolo aj oblečená.
Išlo to rýchlo. Asi o jednej v noci
som dostala pôrodné bolesti a o
pol druhej už bolo dieťa vonku.
Pupočnú šnúru som odstrihla
nožničkami a zacvikla štipcom
na bielizeň. Muž bol doma, ale
keď to uvidel, tak ušiel. Deti spa−
li a pomáhala mi sesternica, kto−
rá býva tiež tu na chodbe." 

Po prevoze dieťatka aj s mat−
kou do pôrodnice v Lučenci kon−
štatovali lekári, že obe sú v pori−
adku i keď dieťa je trochu drob−
nejšie, ale je zdravé. Ako nám

povedala Alena Oláhová, o dieťa
sa veru poriadne stará. Je v tep−
le, v čistom i najedené. 
A. Oláhová. "Ja sa o svoje deti
starám. Môžu to potvrdiť suse−
dia i pracovníčky z úradu práce,
ktoré chodia na kontroly pravi−
delne aj niekoľkokrát do týžd−
ňa." 

Ako priznala, boli nejaké pro−
blémy so školskou dochádzkou,

ale deti vraj boli choré a už sa to
rieši. Dve z deti majú zdravotné
problémy a ku špecialistovi mu−
sela chodiť až do Bratislavy, čo
bolo časovo i finančne náročné.
Teraz jej vybavili kontroly u le−
kára v B. Bystrici, takže verí, že
aj v tomto smere sa to zlepší.
Nevidí preto dôvod, prečo by
mal byť nejaký problém so sta−
rostlivosťou o deti v ich rodine.  
Iný názor však mali pracovníci

Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny, Oddelenia  sociálnopráv−
nej ochrany detí a sociálnej ku−
rately vo V. Krtíši. Iba o niekoľko
desiatok minút neskôr navštívili
túto rodinu a všetkých 8 detí, na
základe súdneho rozhodnutia,
odňali do dočasnej ústavnej sta−
rostlivosti. Smutný bol pohľad
na schodište zaplnené kráčajúci−
mi cupitajúcimi deťmi, keď v sp−
rievode pracovníkov ÚPSVaR
odchádzali preč od rodičov.
Zarážajúce bolo, že deti vyzerali
celkom pokojne, bez akéhoko−
ľvek plaču, alebo kriku si sadali
do troch pripravených aut. S
detskou nevinnosťou sa dohado−
vali kto bude sedieť pri okne a
kto v strede. Akoby sa tešili na
cestu autom a na to, ako im vraj
povedali, že idú na lekárske vy−

šetrenie. A možno sa aj tešili, že
budú v novom prostredí. Veď ich
život v "žlťáku" nebol závidenia−
hodný. Po nastúpení sa autá po−
hli z parkoviska pred obytným
domom k ich dočasnému domo−
vu v ústavnom zariadení. So sl−
zami v očiach stála ich mama na
chodbe pred osirelým bytom a
neveriacky krútila hlavou. 
"Prečo nám ich zobrali? Veď sme

sa o ne spolu s manželom stara−
li ako sme najlepšie vedeli. Nič
im nechýbalo. Neviem si to vôbec
vysvetliť. Veď aj včera tu boli zo
sociálky a nič nám nepovedali.
Čo mi povie muž, keď sa vráti z
roboty a nájde prázdny byt?" 

Alena sa ťažko sa zmierovala so
skutočnosťou, že ich, po takmer
presne roku, znovu odlúčili od
detí. "Nech si ich sami porodia,
vytrápia sa s nimi a potom nech
si ich berú, ale prečo mne?", a na
to sme boli aj my zvedaví a spý−
tali sme sa vedúceho Oddelenia
sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately Bc. Ľuboša
Berkyho, čo ich viedlo k tomuto
závažnému kroku: 
"Naše oddelenie intenzívne skú−

ma a posudzuje životnú situáciu
detí a tú sme na základe nových
skutočnosti vyhodnotili ako
krajne nepriaznivú a pristúpili
sme k podaniu návrhu na vyňa−
tie detí z rodiny, čo sme následne
aj zrealizovali. Nové skutočnosti,
ktoré nás viedli k tomuto kroku
sú natoľko závažné, že sme po−
dali podnet na políciu, ale nebu−

dem ich konkretizovať."
Podľa hovorkyne KR PZ v B.

Bystrici PhDr. mjr. Márie
Faltániovej, začala polícia v tom−
to prípade trestné stíhanie pre
podozrenie z prečinu zanedba−
nia povinnej výživy a  týrania
blízkej osoby. S novými poznat−
kami sme sa na druhý deň zno−
vu vybrali do "žlťáku" za rodi−
nou, ktorej odňali deti. Na chod−
be nás však čakalo ďalšie pre−
kvapenie. Z bytu, kde Oláhovci
bývali práve vynášali nábytok.
Doma bol aj manžel  Aleny
Oláhovej a ako nám povedali, z
MsÚ vo V. Krtíši im oznámili, že
sa majú z bytu vysťahovať. Ako
dôvod vraj uviedli, že to sú byty
pre rodiny s deťmi a keďže oni
momentálne deti v opatere ne−
majú, musia byt uvoľniť pre ďal−
šiu rodinu v krízovej situácii.
Ako sme sa však neskôr dozve−
deli, tento typ bývanie, ako mali
aj Oláhovci je takzvané kontro−
lované bývanie. Problémová ro−
dina sa tu má naučiť zvládať bý−
vanie, ale aj život, dá sa povedať,
v takmer rovnakých podmien−
kach ako väčšina rodín. Začleniť
sa do spoločnosti, naučiť deti zá−
kladným návykom, zvykať si na
život v spoločnosti, robiť si aký−
taký rozpočet a dodržiavať ho.
Žiaľ, táto rodina (a najmä matka)
to vraj nezvládala.   
Ako nám potom manželia pove−

dali, aj oni sa už dozvedeli príči−
nu, pre ktorú im odňali deti a ne−
chceli uveriť tomu, že by to bolo
vôbec možné. 
R. Oláh: "Že vraj týram deti. Veď
ja som v živote na svoje deti ru−
ku nevztiahol. Celý život robím
aby som ich zabezpečil, aby som
im dal všetko čo treba a teraz po−
vedia toto?"

Ako nám povedali, celé sa to,
pravdepodobne, začalo potom,
čo vraj najstaršia dcéra poveda−
la v škole, že ich rodičia nútia
jesť vlastné výkaly, že im nedá−
vajú jesť, sprchujú studenou vo−
dou a vraj povedala toho aj
viac. Dokonca mala vraj ostávať
v škole,  pretože sa bála chodiť
domov. Rodičia, ale aj prítomní
susedia a príbuzní, nám poveda−
li, že sa to vôbec nezakladá na
pravde. Podľa nich si skutočnos−
ti o akomsi týraní, či zanedbáva−
ní výživy vymysleli staršie deti,
ktoré už pred časom boli v ú−
stavnom zariadení, v profesio−
nálnych rodinách. Staršie deti
sa vraj viackrát vyjadrili, že sa
tam chcú vrátiť, že im tam bolo
lepšie, že tam mali napríklad
klavír, trampolínu, proste nad−
štandardné podmienky. 

(Pokračovanie na str.  9)

Za odňatím ôsmich detí 25 − ročnej „matky“  
D E S I V É  S K U T O È N O S T ID E S I V É  S K U T O È N O S T I

Rodičia starostlivosť o deti nezvládali 
Bytový dom na Železničnej 1 vo V. Krtíši známy aj ako "žlťák" je často poslednou šancou

mnohých rodín, ktoré sa dostanú do zložitej situácie s bývaním. Miestne byty obývajú často
mnohopočetné rodiny, z ktorých jeden, alebo aj obaja rodičia sú nezamestnaní. 

J

Matka nevidí dôvody 
na odňatie

Podozrenie na zanedbanie
starostlivosti a týranie

K odňatiu detí vraj 
už malo dôjsť skôr

Deti so zvedavosťou nazerali do auta, ktoré ich malo 
odviezť do ústavu sociálnej starostlivosti
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(Dokončenie zo str. 8)
Vraj najstaršia dcéra dokonca

mala inštruovať ostatných súro−
dencov, čo majú hovoriť, keď sa
ich budú sociálni pracovníci pý−
tať na podmienky života v rodi−
ne. 

Všetky tieto obvinenia rodičia
rázne odmietajú a nevedia si re−
akcie svojich 5−tich starších detí
vysvetliť. Podľa našich informá−
cií však sociálni i ďalší pracov−
níci, ktorí prichádzali do styku s
touto rodinou a deťmi, už dlhšie
pozorovali známky značného
zanedbávania starostlivosti o
deti, ktoré, podľa všetkého, pre−
chádzali až do týrania. Preto je
toto rozhodnutie súdu, podľa
nich, správne a možno k tomuto
kroku malo dôjsť už aj skôr. 

Ako sa na záver nášho rozho−
voru vyjadrili rodičia, všetky
svoje deti majú stále radi. Ale po
tejto skúsenosti už aj začali roz−
mýšľať, či sa vôbec majú usilo−
vať o získanie najstarších pia−
tich detí späť do rodiny. Ak si
deti myslia, že im bude lepšie v
profesionálnej rodine... Určite
však chcú, aby sa tri najmladšie,
ktoré predtým ešte neboli v ú−
stave vrátili späť do ich starost−
livosti. Budú to však mať ťažké.
Podmienkou je aj to, aby mali
byt. A keďže v súčasnej dobe
kvôli tomu, že nemajú deti vo
svojej starostlivosti, prišli o byt,
je ťažké dostať deti späť. Je to a−
koby začarovaný kruh. Musia
začať od začiatku a začať si zhá−
ňať vlastné, vyhovujúce ubyto−
vanie. Všetko však záleží aj na
tom, aké budú výsledky policaj−
ného vyšetrovania a ako napo−
kon rozhodne súd. Jeho rozhod−
nutie by malo byť čo najlepšie v
prospech maloletých deti.  

Keď už bol tento článok pri−
pravený do tlače, navštívili sme
predsa ešte raz obytný dom na
Železničnej  a dozvedeli sme sa,
že manželov Oláhovcov, ktorým
sociálny úrad odňal všetkých 8
detí, zatiaľ prichýlila matka
Aleny Oláhovej. Aj keď sa jej
matka o svoje deti dobre starala
a stará sa aj vnúčatá (okrem
Aleniných detí), jej dcéry to
však po nej nezdedili. Celým
Slovenskom otriasol prípad ma−
lého Kolomana, ktorému pred
niečo viac ako 10 rokmi museli
amputovať nohy kvôli omrzli−
nám. Jeho mama je Aleninou
sestrou. So zanedbávaním sta−
rostlivosti o deti to zdá sa v tejto
početnej rodine je zložité.
Zložité a veľmi ťažké, ba priam
drastické to mali mať aj deti
Aleny a Roberta, ako nám, pri
našej štvrtej návšteve v žlťáku,
hovorili niektorí jeho obyvate−

lia. Podľa ich vyjadrení to bola
najmä Alena, ktorá deti zane−
dbávala a nestarala sa o ne, ale
vedel o tom aj jej manžel, ktorý
nič neurobil pre nápravu. 
("Nech Robo nehovorí, že nič ne−
bolo a že nikdy svoje deti nebil.
Veď tam žil a keď videl, že to je−
ho žena nezvládala, mal ju vy−
biť. Lebo viete, u nás cigánov je
to tak. Muž sa o deti nestará, ale
keď vidí, že sa žena nevládze po−
starať o deti, tak vybije ju.")

Podľa susedov vari najviac tr−
pel malý chlapček, ktorý sa po−
cikával a pokakával. (Podľa na−
šich informácií to ale bolo hlav−
ne kvôli jeho zdravotnej indis−
pozícii.) Matka i otec, aby mali
od neho pokoj a preto, že smr−
del, ho na celé zatvárali do kú−
peľne, kde vraj celé hodiny nahý
a zašpinený ležal na holej dláž−
ke. Keď už bol špinavý až "za
uši", matka ho osprchovala v
studenej vode. (V celom dome
nie je teplá voda, iba  ak  si  ju
zaplatia.) Často ho potom, vraj,
nechávala stáž pri otvorenom
okne. Aj keď už išiel spať do po−
stele, býval vraj taký unavený,
že cestou padal z nôh. Ako nám
povedala jej kamarátka už z det−
stva, keď to videla doniesla pre
malého vankúš i paplón, aby
mal na čom ležať a čím sa za−
krývať. ("Keď som sa o nejaký
čas išla pozrieť, či malý leží pod
paplónom, bol nahý. Vankúš i
paplón používali manželia. Aj
oblečenie som im dala po mojich
deťoch a potom som ho často vi−
dela na chodbe. Špinavé. Ona
ani neprala, a keď sa oblečenie
zašpinilo, tak ho jednoducho vy−
hodila.") Pre malého kupovala
aj jogurty, či iné mliečne výrob−
ky, lebo matka a ani otec veľa
jedla deťom nedávali. Keď sa de−
tí, najmä najstaršej dcéry, pýtali
čo jedli, čo mama navarila, tak
odpovedali: "Polievku, oco varil
polievku." Podľa susedov deti
často museli hľadieť ako otec i
matka jedia a im nič nedávajú.
Vraj sa stávalo, že niektoré z de−
tí zaklopalo u susedov s nožom v
jednej a konzervou v druhej ru−
ke a prosilo, aby im otvorili kon−
zervu, že im mama zabudla dať
jesť. Často nemali ani čo do úst
vložiť a, ako to susedom vraj po−
vedali samotné deti, im rodičia
dávali jesť aj ich vlastné výkaly.
("Raz, keď išla Alena s dvomi
deťmi k doktorovi, tak som sa o
zvyšných 5 starala ja. Vtedy ôs−
me iba čakala. Kúpila som ľad−
vinky, uvarila ich na smotane a
k tomu 5 balíkov cestovín. Ja sa−
ma mám dosť detí (7, pozn. red.),
ale ani jedno z mojich detí ne−
jedlo. Len sedeli a s otvorenými
ústami sa dívali ako sa Alenine
deti doslova napchávajú. Také
boli hladné, že aj po tri taniere

zjedli. A keď už mali plné žal−
údky, tak si to dvomi prstami
tlačili do hrdla, aby nevyvrátili.)
Aj preto vraj boli deti najedené,
ako tvrdili rodičia, že im dávali
všetci susedia jesť, keď ich priš−
li navštíviť.“ 

"Keď som videla to najstaršie
dievča cez okno, že znovu ide
niekam von, tak som sa jej pýta−
la a jedla si už dnes niečo? Nie,
teta povedala mi, tak som ju za−
volala nech sa ide niečoho na−
jesť. Išla ale všetko rýchlo jedla,
len aby mama nezbadala, že bo−
la niekde dlho, že sa niekde zdr−
žala, lebo by dostala bitku," ho−
vorí ďalšia suseda. Bitka vraj
bola častou výchovnou metó−
dou v tejto rodine. Deti vraj boli
na bitku už tak zvyknuté, že bez
nej nevedeli ani zaspať. A nie
iba "obyčajná, na zadok", ale stá−
valo sa, že aj päsťou. Jeden z
chlapcov mal vraj monokel a i
hrče na hlave, a ďalší zas dva ra−
zy rozbité čelo, čo ho matka ho−
dila o vešiak, keď už veľmi pla−
kal. Modriny i hrče na hlave su−
sedom ukazovala i najstaršia
dcéra.  A vztiahnuť ruku na svo−
je deti, vraj, mal aj otec, keď ho
už veľmi rozčuľoval ich krik. I
keď pred nami vyhlasoval, že by
to nikdy neurobil.    

"A prečo to nepoviete kurátor−
ke, keď príde," pýtali sa susedia
detí a oni vraj "Bojíme sa, že do−
staneme bitku." Nakoniec však,
na naliehanie susedov, školopo−
vinné deti o svojom kríži pove−
dali v škole učiteľom. Tým dali
do pohybu udalosti, ktorých vy−
ústením bolo odňatie deti rodi−
čom a odovzdanie ich do sta−
rostlivosti sociálneho ústavu. 
"A prečo ste to neoznámili úra−

dom vy, keď ste vedeli a videli čo
sa v tej rodine deje?" Pýtali sme
sa susedov. "My sme na to viac
raz upozorňovali kurátorov, aby
sa s tým niečo robili. A oni nevi−
deli, že tam niečo nie je v pori−
adku? Veď tam chodili často.
Prečo už skôr nezasiahli."

Ako nám však povedal Bc. Ľ.
Berky, nie je pravda, že nič v tej−
to veci nerobili. Rodinný asi−

stenti pravidelne navštevovali
túto rodinu. Je veľmi ťažké od−
haliť konanie, ktoré je cieľave−
domé a skryté. Už v januári
však zorganizovali konferenciu
o rodine, na ktorej matke pove−
dali o nedostatkoch, ktorých sa
dopúšťa a upozornili ju, že ak
tieto problémy neodstráni, na−
jmä čo sa týka zdravotnej sta−
rostlivosti a školskej dochádz−
ky, tak môžu byť deti znovu da−
né do starostlivosti sociálneho
ústavu. Veľmi vážne dôvody,
ktoré oznámili školské a zdra−
votnícke orgány približne deň
či dva pred samotným odňatím
detí, potom viedli k tomuto zá−
važnému kroku. Každému také−
muto rozhodnutiu predchádza
množstvo "mravenčej" práce,
zisťovania, dokazovania, papie−
rovania − je to dlhodobý a kom−
plikovaná proces. "Je to vždy
ťažké a zvlášť, ak sa jedná o to−
ľko detí ako v tomto prípade,"
dodal Bc. Ľ. Berky.    
A zvlášť, ak ide o takúto komu−

nitu, dodávame my. Keď sme sa
susedov pýtali, prečo nám nič
nechceli povedať, alebo hovorili
niečo úplne iné, keď tam bola aj
Alena, povedali nám: 
"To viete, medzi nami cigánmi je
to tak. Nechceme aby bolo zle
medzi nami. Ale o tom, ako sa
starala Alena o deti vedeli všet−
ci aj na poschodí, kde býva. Ale
tam vám nikto nič nepovie, pre−
tože sú takmer všetci do rodiny a
nechcú, aby sa na nich potom
Alena, alebo jej muž hnevali."

Je zložité preniknúť do takejto uzavretej spoločnosti a ťažké to
majú aj sociálni pracovníci. Zvlášť, keď sa toto etnikum díva na vý−
chovu detí a vzťahy v rodine trochu inak ako určujú, alebo ako sú
stanovené naše normy, či spoločenské zvyklosti. Niet sa preto čo
čudovať, že sa dlho a zložito hľadajú riešenia, ktoré by mali byť
vždy v prospech detí. Ale hádam všetci máme dané určité postu−
py, predpisy a zákony, ktoré treba dodržiavať. Treba veriť, že aj to−
to rozhodnutie v prospech detí padne na úrodnú pôdu a práca
mnohých  pracovníkov nevyjde nazmar. 

Text a foto: −PETER GAŠPAROVIČ− 

Vyjadrenia rodičov majú
zrejme vážnu trhlinu

Susedia zlé zaobchádzanie
s deťmi oznamovali

Odňatie detí je dlhodobý 
a komplikovaný proces

Alena Oláhová: "Prečo nám
ich zobrali? Veď sme sa o ne
spolu s manželom starali ako
sme najlepšie vedeli. 
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Návštevníci si mohli pozrieť ponuku troj−
ročných učebných odborov Strednej odbor−
nej školy na nasledujúci školský rok, ktorý−
mi sú záhradník a montér suchých stavieb a
dvojročných učebných odborov − poľnohos−
podárska výroba a potravinárska výroba.
Potom nasledovali "stánky" prezentujúce
včelársky rok, produkty a potreby včelára,
stanovištia pracovných činností súvisiacich
s aranžovaním, pestovateľskými a ošetrova−
teľskými prácami na záhradníckych plodi−
nách a v skleníkoch, s prácami s prípravou
projektov, realizáciou a údržbou sadovníc−
kych úprav, ukážka strojov malej záhrad−
níckej mechanizácie, exhibičná jazda v au−
toškole... 

Všeobecno−vzdelávacie predmety boli za−
stúpené strojmi školskej posilňovne, zostri−
hom najlepších momentov športových po−
dujatí organizovaných školou a zábavnými
vedomostnými otázkami vyučovacieho a
cudzieho jazyka. Deviataci videli a mali
možnosť vyskúšať práce súvisiace s montá−
žou ľahkých stavebných konštrukcií suchý−
mi technológiami u bežných a záhradníc−
kych stavieb, pričom tieto činnosti a ešte
viac sa naučia vykonávať v učebnom odbo−
re montér suchých stavieb. Na záver si ná−
vštevníci mohli pochutnať na občerstvení,
ktoré pripravili žiaci odboru obchodná pre−
vádzka − práca pri príprave jedál na
Odbornom učilišti internátnom.  V nasle−
dujúcom školskom roku  ponúka Odborné

učilište internátne trojročné učebné odbory
poľnohospodárska výroba − záhradníctvo:
kvetinár, zeleninár, ovocinár, stavebná vý−
roba − murárske práce, stavebná výroba −
stavebné stolárstvo a opatrovateľská sta−
rostlivosť v zdravotníckych zariadeni−
ach a v zariadeniach sociálnej starostli−
vosti.

Voľba štúdia ostáva na žiakoch a ich rodi−
čoch, ktorí chcú pre svoje deti len to najlep−
šie, aby sa po úspešnom absolvovaní štúdia
mohli reálne uplatniť na trhu práce. 

Keď sa školský rok prehupne do druhej polovice, už tradične sa otvárajú brány stredných škôl, 
aby privítali deviatakov, ktorých čaká dôležitá úloha, akou je výber školy pre ďalšie štúdium. 

Škola, ktorá má najbližšie k prírode
Stredná odborná škola a Odborné učilište internátne v Želovciach privítali 25. februára 2014
deviatakov a ich pedagógov z dvanástich základných škôl okresu a predstavili im možnos−
ti štúdia v podobe stánkov, ktoré prezentovali jednotlivé pracovné činnosti v závislosti od
učebných odborov. 

Či ste u nás boli a či nie, ak Vás niečo 
z tohto oslovilo, pozrite si bližšie 
informácie na www.soszelovce.sk 

alebo www.ouizelovce.sk. 
Tešíme sa na stretnutie s Vami aj u nás.

Reprezentantky školy v aranžérskych 
súťažiach s majsterkou odborného výcviku
Bc. Jarmilou Tuhárskou (v strede), zľava
Kristína Nikolová a Katarína Škorvagová

Aranžovanie, zľava žiak Tomáš Vaculčiak
a majsterka odbornej výchovy 

Bc. Jarmila Tuhárska

Malá záhradná mechanizácia

Žiačka Kristína
Nikolová pri aranžovaní

jarnej kytice

Predpestovanie rýchlenej zeleniny 
a rozmnožovanie balkónových kvetín,

zľava žiačky Dominika Tóthová
a Alžbeta Manicová
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ovolania si vyžadujú rôzne
typy ľudí. Nie každý sa ho−
dí na každú prácu. Čím
kvalifikovanejšie povola−

nie si žiak vyberie, tým nároč−
nejšie a dlhšie štúdium musí ab−
solvovať.  Smerodajným  môže
byť  aj školský prospech.
Pod rozhodnutia deviatakov pri
výbere  strednej školy sa podpi−
suje hlavne blízkosť k bydlisku,
ľahšia cesta k ukončeniu štúdia,
trend u spolužiakov, no i finanč−
ná situácia rodiny. Premýšľajú
však aj o tom, či sa uplatnia na
trhu práce? 

Pre tých, ktorí sa ešte neroz−
hodli a nevedia, ktoré povolanie
si majú vybrať, ponúka SOŠ ob−
chodu a služieb v Modrom
Kameni na výber učebné a štu−
dijné odbory,  vhodné najmä pre
tých žiakov, ktorí majú záujem o
konkrétny odbor. "Remeslo má
zlaté dno" sa stáva
opäť aktuál−
nym.  

Svedčí o tom aj trh práce s neu−
stále sa rozrastajúcim počtom
voľných pracovných miest práve
pre absolventov stredných od−
borných škôl. Títo majú na trhu
práce lepšie uplatnenie. 

Pre žiakov, ktorí ukončili zá−
kladnú školu v nižšom  ako  de−
viatom ročníku, sú určené dvoj−
ročné učebné odbory. V týchto
odboroch prevláda praktické vy−
učovanie formou odborného vý−
cviku− štyri dni do týždňa, jeden
deň v týždni majú žiaci teoretic−
ké vyučovanie.  V prípade zá−
ujmu poskytujeme týmto žia−
kom  možnosť  absolvovať kurz
na ukončenie základnej školy.
Po úspešnom absolvovaní  sa
žiaci môžu prihlásiť na trojroč−

ný učebný odbor
podľa vlast−

ného vý−
beru. 

Možnosti štúdia v dvojročných
odboroch: stavebná výroba,
spracúvanie dreva, výroba kon−
fekcie a praktická žena.

Trojročné učebné odbory (mu−
rár, stolár, inštalatér, čašník−ser−
vírka, kuchár−kuchárka) sú
vhodné pre žiakov so záujmom o
praktické činnosti,  ktorým ne−
vyhovuje náročnejšie učenie.
Vyučovanie prebieha v dvojtýžd−
ňových cykloch, pričom jeden
týždeň je určený pre teoretické
vyučovanie, ďalší týždeň vyko−
návajú žiaci  odborný výcvik. Ús−
pešní absolventi záverečných
skúšok získajú výučný list v prí−
slušnom odbore. 

Zároveň majú možnosť pokra−
čovať v štúdiu a získať maturitné
vysvedčenie. Pre absolventov
všetkých  učebných odborov  od
budúceho školského roka otvá−
rame dvojročné nadstavbové
štúdium  podnikanie v re−
meslách a služ−
bách.  

Pre  žiakov, ktorí dosahovali
na základnej škole lepšie študij−
né výsledky sú určené štvorroč−
né študijné odbory. Štúdium je
náročnejšie, no úspešní absol−
venti získajú okrem maturitné−
ho vysvedčenia aj výučný list.
Vybraní žiaci môžu absolvovať
zahraničnú prax na  Cypre, v
Grécku, Rakúsku, Nemecku,
kde sa   zdokonalia nielen v
praktických zručnostiach, ale aj
v cudzom jazyku. Študovať mož−
no v odboroch: kuchár − kuchár−
ka,  čašník−servírka, operátor
stavebnej výroby.

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny  vo Veľkom Krtíši uvádza
nedostatkové profesie,  ktoré v
súčasnosti chýbajú na trhu prá−
ce. Okrem iných sú to murár,
stolár, tesár, šička. Naša škola
ponúka štúdium práve  v týchto
nedostatkových odboroch.

Nevyberajte si školu − vyberte si remeslo
Deviataci základných škôl sa v tomto období rozhodujú o svojej budúcnosti. Niektorí už majú jasno, iní váhajú, no sú aj ta−
kí, ktorí si svoj odbor ešte nezvolili. Je to veľmi dôležitá a náročná úloha, pretože povolanie, ktoré si vyberú, v  budúcnosti
ovplyvní ich život. V práci strávime veľkú časť nášho  života, oveľa väčšiu, ako so svojou rodinou a priateľmi. Preto, keď nie
sme spokojní so svojim povolaním, nie sme spokojní  ani so svojím životom. 

P

Teraz je ten správny čas na uvažovanie o tom, aké povolanie budete vykonávať. Vyberte si  preto takú školu, aby
ste v budúcnosti pracovali tam, kde vás to bude baviť. Ak nenasadnete do správneho vlaku, zavezie vás niekam,
kam ste nikdy nechceli ísť.                                                                                                             Ing. ALENA ŠOLTÉSOVÁ

Naša škola ponúka štúdium
v dvojročných, trojročných 
a štvorročných odboroch
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Cieľom tohto projektu bolo ove−
riť si svoje vedomosti, získané v
škole a na odbornom výcviku,
prehĺbiť pracovné a odborné
zručnosti na odborných praco−
viskách v zahraničí, ale aj rozší−
riť svoje jazykové schopnosti. Ži−
aci pracovali v prevádzkach:
Dietze Catering, Studentenwerk,
VITALIS, Casino im TÜV, oboz−
namovali sa s novým technic−
kým zariadením a technologic−
kými postupmi na jednotlivých
pracoviskách. Spoznali aj špeci−
ality nemeckej gastronómie a
naučili sa technologické postu−
py pri príprave  týchto špecialít.
Mali možnosť porovnať spôsob
práce u nás a v Nemecku. 
To, že našim študentom nechý−

bali odborné vedomosti aj pra−
covné návyky, svedčí  hodnote−
nie ich prístupu k práci, pracov−
ných zručností a vedomostí za−

mestnávateľmi, ktoré bolo veľmi
pozitívne. Ako súčasť hodnote−
nia ich práce a vedomostí je aj
Europass, ktorý študenti dostali
po skončení pobytu. Tento
Europass a aj nadobudnuté ve−
domosti a skúsenosti im určite
pomôžu pri získaní práce po
skončení štúdia  Nielen čerpa−
nie nových vedomostí a skúse−
ností bolo náplňou tohto poby−
tu. Počas svojho voľného času
spoznávali študenti históriu a
súčasnosť Lipska a cez  víkend
mali možnosť prehliadnuť si
hlavné mesto Berlín a " perlu na
Labe " Drážďany. Napriek počia−
točným obavám sa vrátili do−
mov plní dojmov a skúseností a
s vedomím, že urobili dobré me−
no nielen škole, ale aj celému
Slovensku.

Mgr. MIROSLAVA BOBÍKOVÁ

To, že v súčasnej dobe nie je ľahké nájsť si zamestnanie v odbore, na
ktorý máme kvalifikáciu, vie dobre každý z nás. Často sú potrebné
pracovné skúsenosti, odborné vedomosti a znalosť cudzích jazykov.
Úsilie našej školy smeruje k tomu, aby poskytla svojim študentom
všetko, čo by im mohlo pomôcť uplatniť sa na trhu práce. Jednou z
možností, ktorú  môžu využívať je aj zahraničná prax. Aj v tomto
školskom roku absolvovali  študenti odborov kuchár a čašník, ser−
vírka v rámci projektu   "  Podpora mladých gastronómov v odbor−
nom vzdelávaní "  3 − týždňový pobyt v Nemecku, v meste Lipsko. 

Kráčame s dobou

Odovzdávanie osvedčení
pracovníčkou Vitalisu Žiaci na pracovisku

V Lipsku pred pamätníkom Johanna Sebastiana Bacha
(ďalšie fotografie na str. 14)

V rámci tradičnej obchodnej akadémie si žiaci podľa záujmu
môžu vybrať zameranie na marketing a reklamu a nový študijný
odbor manažment regionálneho cestovného ruchu. Súčasťou štú−
dia je aj súvislá odborná prax v podnikoch a organizáciách doma
i v zahraničí, účasť na regionálnych a medzinárodných veľtrhoch
cvičných firiem.   Úspešnosť uplatnenia na trhu práce zvyšujú aj
certifikáty a osvedčenia − certifikát KROS z podvojného účtovníc−
tva,  medzinárodný certifikát animátora voľného času, osvedčenie
o štátnej skúške z písania na PC  a korešpondencie, možnosť zís−
kania ocenenia reprezentanta cvičnej firmy. 

Obchod, marketing a manažment potrebuje flexibilných a jazy−
kovo zdatných absolventov. Aby si žiaci overili teoretické vedo−
mosti a praktické zručnosti aj priamo v praxi , zakladajú  cvičné
firmy, v ktorých simulujú chod podniku i prácu vrcholového ma−
nažmentu. V tomto školskom roku pracujú firmy zamerané na
reštauračný a hotelový manažment, reklamu a propagáciu a di−
stribúciu hračiek a vína.   

Kvalitná jazyková príprava je veľmi dobrým doplnkom práce
cvičných firiem a ich prípravy na zahraničnú prax. Už niekoľko
rokov  úspešne  spolupracujeme s rakúskou firmou  LKW Walter,
ktorá po ukončení štúdia ponúka absolventom možnosť trvalého
zamestnania.

− Ing. RENÁTA NEMČOKOVÁ−

Nezaspali sme 
na vavrínoch

Aby si žiaci overili teoretické vedomosti a praktické zručnosti 
aj priamo v praxi, zakladajú  cvičné firmy
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Pre vás nie je nič stanovené,
každý deň si vytvárate sami,
ako aj všetky závery plynúce
z riešenia vecí. Dá sa pove−
dať, že všetko máte vo svojich
rukách, viac sa vám bude
dariť a vytváranie priebehu
dní vám pôjde ľahšie, ak

precitnete v pocite šťastia, radosti a priam
akejsi vnútornej slnečnosti. Všetko si do−
myslite do konca. Jednou z vecí, ktoré vás
môžu zaskočiť, je nedotiahnutie a neukon−
čenie akejsi spolupráce, ktorú ste uzavreli s
mužom a tým ste sa zaviazali k pravidelné−
mu plneniu určitých, z toho plynúcich, zá−
väzkov. Utekaním a zatĺkaním nič nevyrie−
šite. Láska má zelenú. 

Nedajte sa oklamať sladký−
mi rečičkami a prázdnymi
sľubmi, vy budete „makať“ a
niekto iný zožne slávu, preto
to chce viac opatrnosti.
Nepodpisujte nič, s čím nes−
úhlasíte, nie ste stotožnení
alebo čomu nerozumiete, zamotali by ste sa
v nepeknej záležitosti. Odhliadnuc od tých−
to nepríjemností, budete sa venovať rodine
a všetkému milému, čo vám robí radosť. U
ženskej časti je vysoká pravdepodobnosť o−
tehotnenia, preto, ak túžite po potomstve,
tak smelo do toho. Viac pozorujte svoje deti,
niečo vám chcú povedať a dlhodobejšie na−
značovanie zostalo bez vášho povšimnutie.
Preto, ak spozorujete niečo neobvyklé, sami
ich vyzvite k rozhovoru

Vaša prístupnosť a otvore−
nosť zmenám a novým ve−
ciam, ako aj zážitkom, bu−
de na bode nula.
Strojenosť bude vo vašom
prípade vyhrávať, ale na
čo je to dobré? Jediné, čo
tým po tieto dni dosiahne−
te, bude akýsi pocit samoty

a univerzálnej nespravodlivosti, nad ktorý−
mi však môžete zvíťaziť, ak k sebe pustíte
hravosť a radosť. Vaša dlhodobejšie sa ťa−
hajúca vnútorná nervozita a nespokojnosť
sa vytratí spolu s vyriešením záležitosti, kto−
rá vás za posledné obdobie poriadne sužo−
vala a ničila. Stane sa tak v druhej polovi−
ci týždňa. Pozor na všetky druhy pokút a
sankcií, ktoré budú na vás číhať snáď na
každom kroku. 

Už od začiatku týždňa sa
vnútorne postavíte do bojo−
vej pozície a za každú cenu
sa budete pokúšať raz a na−
vždy si vyjasniť z očí do očí
všetky medziľudské, vzťaho−
vé nezrovnalosti (od part−
nerských cez rodinné až po
priateľské). Vždy si dávate na čas a pred
každým rozhodnutím potrebujete tráviť ne−
jakú chvíľku osamote, tento raz sa bude va−
še rozhodnutie týkať niekoľkodňovej cesty,
ktorá vám bude ponúknutá. Okolnosti sa
však postarajú o odklad a tak zostanete na
čas uväznení v stereotype bežných dní  med−
zi štyrmi stenami svojho obydlia. Využite
tento čas a pustite sa do tvorenia a vytvára−
nia toho, v čom ste naozaj dobrí. 

Zo všednosti dní sa vykľuje
atraktivita každej minúty v
každom dni. Nájdete v sebe
pokoj a budete si vychutná−
vať každučký moment spolu
s pocitom vďačnosti za kaž−
dú maličkosť, ktorá vám ro−

bí radosť. Veľmi veľa vecí ste na duchovnej
úrovni pochopili, prijali a spracovali, za čo
vám bude dopriata pohoda a zdar. Na ten−
to týždeň skrátka zakotvíte v istotách a a−
kýkoľvek risk je u vás vopred odkázaný v
smere pokušenia na neúspech. V rodine a−
lebo medzi priateľmi sa budete tešiť zo
správy, ktorá zvestuje príchod nového  člo−
viečika na tento svet. 

Nezahrávajte sa s citmi a
pocitmi iných ľudí, nie je to
pekné, manipulácia je
vlastnosť, ktorá k Rakom
ani trochu nesedí.
Nedokazujte si svoju veľkosť
tým, že budete zraňovať in−
ých. Tí Raci, ktorí patria
medzi nezadaných, by mali
byť milí k ľuďom, ktorí majú o vás záujem,
inak riskujete, že stratíte človeka, ktorý vás
skutočne ľúbi. Zadaní Raci pre tieto dni ná−
jdu vo svojom vzťahu pohodlie, lásku a spo−
kojnosť. Finančne sa pokúste vyhnúť väč−
ším a zbytočným výdavkom. Nechajte sa svo−
jimi priateľmi zlákať na menší, aj keď krát−
ky výlet, ktorý vám prinesie  menší úlet   z
reality. 

Nedajte sa oklamať tým, čo
vidíte, nie vždy je to realita
a preto, ak si nebudete v
niečom istí, spoľahnite sa
na svoj úsudok a hlavne na
pocity a intuíciu. Začiatok
týždňa sa pre vaše zname−
nie črtá ako zdarný a pod−
porený šťastím, avšak v

strede prídu pracovné komplikácie, ktoré
budete mať pre zmenu vykompenzované v
oblasti lásky. Na krk vám bude šliapať že−
na, ktorá sa nevie a nechce spamätať z
vlastného zlyhania a neúspechu. Koniec
týždňa bude zasvätený rodine a univerzál−
nej láske, ktorú budete pociťovať všade, kde
sa ocitnete. V zdravotnej oblasti vás potrá−
pia popraskané žilky, pozor na poškrabanie
znamienok.

Keď sa oslobodíte od nároč−
nosti, ktorú sami kladiete
na seba, bude sa vám dariť
viac. Neklamte sa, neza−
vádzajte a už vôbec si nič ne−
nahovárajte. Otvorte oči, je
čas na realitu, ktorá nie je
až taká zlá, ako si myslíte.
Pustite do svojho života vie−
tor, ktorý tak veľmi potrebujete, aby ste
vôbec vedeli, že žijete. Nerozmýšľajte vopred
nad tým, aký to bude mať na vás dosah, jed−
noducho si začnite život vychutnávať plný−
mi dúškami bez nejakých obmedzení, pri−
kázaní a zákazov (samozrejme v korešpon−
dencii s tým, že to nebude ubližovať iným).
Pri nákupoch si prekontrolujte každý fi−
nančný výdavok, ktorý dostanete.

Nič vám nedáva toľko ener−
gie a sily ako rodina a jej
hodnoty, na ktoré by ste za
žiadnych okolností nemali
ani len „nechtiac“ pozabud−
núť. Už od začiatku týždňa
jej venujte toľko času, koľko

je len možné. S plynutím dní sa objavia
menšie problémy, hlavne vo vzťahoch a to
univerzálne, tieto akoby preskočia snáď do
každého smeru. Nerobte paniku a radšej sa
nad tým všetkým poriadne zamyslite, niečo
sa vám tým naznačuje. Ak to všetko pocho−
píte a prijmete z toho plynúce osobné po−
naučenie pripustíte svoje chyby, nadlho bu−
dete za vodou a problémy sa vám budú vy−
hýbať. 

Celý týždeň bude zasvätený
láske, partnerstvám a vzťa−
hom. Všetko zlé sa vytratí a
zostane len čistá láska, vďa−
ka ktorej sa životom kráča
ľahšie a istejšie. Dokonca aj
neustálení Škorpióni, ktorí
v partnerstvách hľadali  a
stále hľadajú im vyhovujú−
cu dokonalosť, majú vysokú pravdepodob−
nosť nájsť presne to, po čom túžia, preto ve−
nujte pozornosť každej iskre, ktorá pri kon−
takte s opačným pohlavím vznikne. V za−
behnutých a fungujúcich partnerstvách po−
zor na skĺznutia a pokušenia. Čo sa týka
práce – skúste si ju robiť systematicky a vy−
hnite sa tomu, že si ju budete nosiť domov,
oddeľujte prácu od súkromia. 

Pokúste sa o čosi viac a ra−
zantnejšie krotiť svoju do−
minantnosť, ktorá by urobi−
la viac problémov ako dob−
ra. Nie každý ju totiž prijí−
ma tak zhurta a dobrovo−
ľne, na okolie bude pôsobiť
skôr odstrašujúco.
Obzvlášť sa ju pokúste z

týchto dní vytesniť, ak spadáte pod ženskú
časť strelcov. S plynúcimi dňami sa dočká−
te osobného stretnutia, po ktorom ste túžili.
Príde nečakane a v čase, keď ste už presta−
li v splnenie sľubu dúfať. Vždy chcete byť o
krok vpred a vidieť ďaleko do budúcna, aby
ste sa vyvarovali všetkého zlého. Prestaňte s
tým a radšej sa sústreďte na prítomnosť, v
ktorej robíte stále tie isté chyby dokola. 

Nikdy nie je na škodu rozví−
jať svoje schopnosti a pres−
ne to je smer, ktorým by ste
sa mali uberať. Okrem toho
vás upozorníme na to, aby
ste prestali riešiť   životy
iných ľudí, nezapájajte sa
do žiadnych intríg a už
vôbec sa neoddávajte po−
sudzovaniu, súdeniu a klebetám. Pýtate sa
prečo? Áno, síce je to pre túto dobu priam
národný šport, ale konkrétne vám by sa to
mohlo nepekne vypomstiť, totiž mohli by ste
spadnúť do siete, ktorú ste sami vytvorili
(ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva a vy
by ste mali radšej zvoliť pozitívne hlasy). Viac
si strážte svoje financie, s ktorými to ide vďa−
ka neuváženosti strmhlav dolu kopcom. 

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ



16 / 17. marec 2014

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

SLUŽBA 
MOTORISTOM

l Lekárska pohotovostná služba (Banícka
35, V. Krtíš, tel. 48 31 111). Pre dospelých: Po.
− Pi. 15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. Pre
deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., So. − Ne.
8.00 − 22.00 h.

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ 
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h., sobota,
nedeľa, sviatok: 9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.

Rozpis služieb lekární − MAREC
Dr. Max 8, 9, 14, 20, 26,

Panacea 3, 15, 16, 21, 27, 
Aqua viva 4, 10, 22, 23, 29, 
Biely lev 5, 11, 17, 29, 30, 
Čierny orol 6, 12, 18, 24, 

Belladonna 1, 2, 7, 13, 19, 25, 31, 
(ČÍSLO ZA LEKÁRŇOU ZNAMENÁ 

DÁTUM V MESIACI)

lAUTOSERVIS AUTOSERVIS 
FIT AUTO, s.r.o.FIT AUTO, s.r.o.

− ŠÓŠÁRSKA UL., ŽELOVCE 
tel: 0908 903 749

− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE OPRAVY −
NÁHRADNÉ DIELY − PLNENIE A ÚDRŽBA
KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS − ZNAČKO−
VÉ FÓLIE 3M

lR − SERVICE − ROMAN ŠTRBÍK −R − SERVICE − ROMAN ŠTRBÍK −
www.r−service.sk. 

AUTOSERVIS − PNEUSERVIS 
Regionálne zastúpenie PNEU VRANÍK.
Využite predaj pneumatík za skvelé ceny!
Digitálna geometria − diagnostika. Písecká
3, Veľký Krtíš, tel. 0915 832 193

Stačí, keď kupóny vystrihnete, 
nalepíte ich na hraciu 

kartu a na záver ich pošlete  alebo prinesiete ku nám
do  redakcie. Tým ste  splnili podmienku zaradenia
do žrebovania O PRVÚ CENU  − PERMANENTKUPERMANENTKU
NA KUPKO AQUATERMAL STREHOVÁ A DVENA KUPKO AQUATERMAL STREHOVÁ A DVE

VECNÉ CENY. VECNÉ CENY. VEĽA ŠŤASTIA!

MARCOVÁ

KUPÓNKA

č.3

SPONZORMI KUPÓNKY SÚ:

Marcela Krnáčová

Recepcia: 047/ 430 88 11
info@strehova.sk

MARCOVÁ KUPÓNKA

4,00

3,00

0905 808 616, 0907 885 834 

V PONUKE ZRUBOVÝ OBKLAD A DLÁŽKOVICA

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie
RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

V SKLABINEJ

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 
PRE UCHÁDZAČOV:

Odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú pre základné školy v
zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpi−
sov,  najmenej päť rokov pedagogickej praxe, − absolvovanie prvej kva−
lifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu (vy−
hláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pe−
dagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov)

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
Znalosť príslušnej legislatívy, komunikatívnosť, riadiace a organizač−
né schopnosti, osobnostné a morálne predpoklady, zdravotná spôso−
bilosť na prácu, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom sty−
ku, práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a
iné.).

ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ ÚČASTNÍK PREDKLADÁ
DO VÝBEROVÉHO KONANIA:

− prihláška do výberového konania, profesijný životopis, overené kó−
pie dokladov o vzdelaní, doklad o bezúhonnosti − výpis z registra tre−
stov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o odbornej a pedagogickej
praxi, písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberové−
ho konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 15. 4. 2014 na adresu:
Obecný úrad, Sklabiná č. 211, 991 05  Sklabiná. Obálku označte:
"Výberové konanie − riaditeľ ZŠ". Vyhlasovateľ výberového konania si
vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmi−
enky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne na−
jmenej 7 dní pred jeho konaním. V Sklabinej , 10. 3. 2014,  

Bc. Kálovcová Marta,  starostka obce

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie
RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY 

V SKLABINEJ

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 
PRE UCHÁDZAČOV:

Odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovanú pre materské školy
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších pred−
pisov, najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
Znalosť príslušnej legislatívy, komunikatívnosť, riadiace a organi−
začné schopnosti, osobnostné a morálne predpoklady, zdravotná
spôsobilosť na prácu, práca s počítačom (práca s internetom, Excel,
Word, PowerPoint a iné.).

ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ ÚČASTNÍK PREDKLADÁ
DO VÝBEROVÉHO KONANIA:

Prihláška do výberového konania, profesijný životopis, overené kó−
pie dokladov o vzdelaní, doklad o bezúhonnosti − výpis z registra tre−
stov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o odbornej a pedagogickej
praxi, písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školu,
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výbero−
vého konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných ú−
dajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 15. 4. 2014 na adresu:
Obecný úrad, Sklabiná č. 211, 991 05  Sklabiná. Obálku označte:
"Výberové konanie − riaditeľka MŠ". Vyhlasovateľ výberového kona−
nia si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádza−
čov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí spl−
nia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený
písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Sklabinej, 10. 3. 2014, 
Bc. Kálovcová Marta, starostka obce

OBEC SKLABINÁ vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

OBEC SKLABINÁ vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
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Tento večer patril ple−
sajúcim študentom z
Gymnázia vo
Veľkom Krtíši.
Ako každoročne,
tak aj tento rok
členovia Štu−
dentskej rady
ukázali svoju ši−
kovnosť a s ra−
dosťou, aj keď
na úkor svojho
voľného času,
zorganizovali
ples pre študen−
tov. Stálo ich to
týždne príprav a plá−
novania, no výsledok
splnil ich očakávania.
Bol výnimočnejší ako tie
predošlé.  Niesol sa v duchu
čarovného dátumu −  14. februá−
ra − na Valentína. Oslávili sme
ho patrične, ako sa má, väčšina
so svojou polovičkou a priamo
na tanečnom parkete na pôde
gymnázia.

Potom, čo všetci zaujali svoje
miesta v krásne vyzdobenej mi−
estnosti (samozrejme ladenej
dočervena), moderátori privíta−
li plesajúcich a prenechali par−
ket riaditeľovi, Mgr. Jaroslavovi
Horváthovi a predsedníčke Štu−
dentskej rady − Lívii Toldyovej.
O pár minút sa k nim pripojili aj
ďalší členovia Študentskej rady
spolu s pedagogickým zborom.
Po doznení úvodného tanečné−
ho kola parket zaplnili šikovné
deti  zo súboru Krtíšanček, kto−
ré spestrili večer ľudovým tan−
com. Nasledoval ďalší bod pro−
gramu, tzv. Srdiečkový tanec,
ktorý bol vytvorený špeciálne
na tento večer. Hostia si ťahali

pa−
pierové
srdiečka s mena−
mi rôznych známych párov a
podľa toho, kto si aké meno vy−
tiahol, musel tancovať so svojou
"hviezdnou polovičkou".  
Novovytvorené páry tak mali
možnosť navzájom sa viac spo−
znať a zabaviť sa. Po skončení o−
ficiálneho programu napredo−
val večer v rytme hudby nami−
xovanej šikovným dídžejom.
Študenti sa bavili, tancovali a
poniektorí si aj zaspievali. O
dvadsiatej hodine sa všetci pre−
sunuli do školskej jedálne, kde
sa podávala večera. Po zaplnení
našich brušiek sa pokračovalo v
tancovaní. Kto sa chcel zvečniť a
uchovať si tento prekrásny ve−
čer nielen vo svojich spomien−
kach, ale aj vizuálne, mal mož−
nosť odfotiť sa šikovným a veľmi

obľúbeným fotografom Julom
Olšiakom.    
Na chodbe sa medzitým predá−

vali červené ruže, ktoré mohli
chlapci kúpiť a podarovať svo−
jim očarujúcim partnerkám.
Veď uznajte, ktorá žena by sa
nepotešila darovanej ruži z lás−
ky. Ale nielen o ruže bol veľký
záujem, ale aj o tombolové líst−
ky. Tie sa predávali ako teplé
rožky. To ste mali vidieť, aký bol
pri nich nával! Lístky sa čosko−
ro vypredali a  študenti už netr−

pezlivo čakali na pol−
nočnú 

tombolu. Počas nej sa  hlasovalo
aj o kráľovnej a kráľovi plesu.
Stali sa nimi Lívia Toldyová a
Kristián Šár, ktorí nám venova−
li spoločný „kráľovský“ tanec  a
ten bol zároveň poslednou bod−
kou programu. Potom sme sa už
len zabávali a nakoniec sme u−
navení, no s úsmevom na tvári
okolo druhej ráno odchádzali
domov. 

Nedalo mi a oslovila som nie−
koľko študentov, ktorí vyjadrili
svoj názor na Študentský ples. 

Dominika, IV. A
"Študentský ples zase raz nes−
klamal, cítili sme sa veľmi dob−
re, bolo o nás postarané, jedlo
výborné, zábava, ako sa patrí.
Určite prídeme aj na budúci
rok."

Nikola, III. B
"Ako každý rok, aj tento ples bol
super, hlavne ak ho strávime s
najlepšími ľuďmi, akých pozná−

me. Zabavili sme sa tak, ako
sa patrí. Len ma boleli no−

hy od toľkého tancova−
nia, ledva som chodi−

la."

Kristián, I. A
"Náš Študent−
ský ples bol
perfektne zor−
ganizovaný,
hudba, zába−
va, občerstve−
nie −  všetko
super! Len
škoda, že som

nič nevyhral v
t o m b o l e .

Zaručene stálo
za to tam ísť a za−

tancovať si vo for−
málnejšom oblečení,

čo sa nestáva často. Už
sa teším na budúci rok."

LÍVIA TOLDYOVÁ, III. B
FOTO: JULO OLŠIAK

Gymnaziálny ples v znamení lásky
Aj ked sme sa už ponorili do predveľkonočného pôstu, obzrieme sa ešte za jedným vydare−
ným podujatím − študentským plesom na Gymnáziu A. H. Škultétyho, ktorý sa konal ešte na
Valentína. 

S vydareným plesom boli
spokojní pedagógovia

i študenti

Kráľovná a kráľ plesu − Lívia Toldyová a Kristián Šár
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16. kolo − Ne 23.3. o 15:00 hod.
Fiľakovo − Š. Bane 
V. Krtíš − Vinica 
Revúca − Zvolen 
Kováčová − Málinec 
Detva − voľný žreb 
Hnúšťa − Podbrezová B 
Žarnovica − Divín 

17. kolo − Ne 30.3. o 15:00 hod.
Poltár − Fiľakovo 
Divín − Hnúšťa 
Podbrezová B − Detva 
voľný žreb − Kováčová 
Málinec − Revúca 
Zvolen − V. Krtíš 
Vinica − Š. Bane 

18. kolo − Ne 6.4. o 15:30 hod.
Fiľakovo − Vinica 
Š. Bane − Zvolen 
V. Krtíš − Málinec 

Revúca − voľný žreb 
Kováčová − Podbrezová B 
Detva − Divín 
Žarnovica − Poltár 

19. kolo − Ne 13.4. o 15:30
Žarnovica − Fiľakovo 
Poltár − Hnúšťa 
Divín − Kováčová 
Podbrezová B − Revúca 
voľný žreb − V. Krtíš 
Málinec − Š. Bane 
Zvolen − Vinica 

20. kolo − Ne 20.4. o 16:00 hod.
Fiľakovo − Zvolen 
Vinica − Málinec 
Š. Bane − voľný žreb 
V. Krtíš − Podbrezová B 
Revúca − Divín 
Detva − Poltár 
Hnúšťa − Žarnovica 

21. kolo − Ne 27.4. o 16:00 hod.
Hnúšťa − Fiľakovo 
Žarnovica − Detva 
Poltár − Kováčová 
Divín − V. Krtíš 
Podbrezová B − Š. Bane 
voľný žreb − Vinica 
Málinec − Zvolen 

22. kolo − Ne 4.5. o 16:30 hod.
Fiľakovo − Málinec 
Zvolen − voľný žreb 
Vinica − Podbrezová B 
Š. Bane − Divín 
Revúca − Poltár 
Kováčová − Žarnovica 
Detva − Hnúšťa 

23. kolo − Ne 11.5. o 16:30 hod.
Detva − Fiľakovo 
Hnúšťa − Kováčová 
Žarnovica − Revúca 
Poltár − V. Krtíš 
Divín − Vinica 
Podbrezová B − Zvolen 
voľný žreb − Málinec 

24. kolo − Ne 18.5. o 17:00 hod.
Fiľakovo − voľný žreb 
Málinec − Podbrezová B 
Zvolen − Divín 
Š. Bane − Poltár 
V. Krtíš − Žarnovica 
Revúca − Hnúšťa 
Kováčová − Detva 

25. kolo − Ne 25.5. o 17:00 hod.
Kováčová − Fiľakovo 
Detva − Revúca 
Hnúšťa − V. Krtíš 
Žarnovica − Š. Bane 
Poltár − Vinica 
Divín − Málinec 
Podbrezová B − voľný žreb 

26. kolo − Ne 1.6. o 17:00 hod.
Fiľakovo − Podbrezová B 
voľný žreb − Divín 
Zvolen − Poltár 
Vinica − Žarnovica 
Š. Bane − Hnúšťa 
V. Krtíš − Detva 
Revúca − Kováčová 

27. kolo − Ne 8.6. o 17:00 hod.
Revúca − Fiľakovo 
Kováčová − V. Krtíš 
Detva − Š. Bane 
Hnúšťa − Vinica 
Žarnovica − Zvolen 
Poltár − Málinec 
Divín − Podbrezová B 

28. kolo − Ne 15.6. o 17:00 hod.
Fiľakovo − Divín 
voľný žreb − Poltár 
Málinec − Žarnovica 
Zvolen − Hnúšťa 
Vinica − Detva 
Š. Bane − Kováčová 
V. Krtíš − Revúca 

29. kolo − Št 1.5. o 16:30 hod.
V. Krtíš − Fiľakovo 
Revúca − Š. Bane 
Kováčová − Vinica 
Detva − Zvolen 
Hnúšťa − Málinec 
Žarnovica − voľný žreb 
Poltár − Podbrezová B 

30. kolo − Št 8.5. o 16:30 hod.
Divín − Poltár 
Podbrezová B − Žarnovica 
voľný žreb − Hnúšťa 
Málinec − Detva 
Zvolen − Kováčová 
Vinica − Revúca 
Š. Bane −           V. Krtíš

Rozlosovanie − IV. liga JUH dospelí − ročník 2013/2014 − JAR
ÚČASTNÍCI

1. Baník Štiavnické Bane
2. ŠK Vinica
3. MFK Lokomotíva Zvolen
4. Jednota Málinec
5. voľný žreb
6. ŽP Šport Podbrezová B
7. FC Slovan Divín
8. Sitno Banská Štiavnica
9. SKLOTATRAN Poltár 
10. MFK Žarnovica
11. Iskra Hnúšťa
12. MFK Detva
13. Prameň Kováčová
14. MFK Revúca
15. Baník Veľký Krtíš
16. FTC Fiľakovo
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14. kolo − Ne 23.3. o 15:00 hod.
Sklabiná − Buzitka 
Olováry − D. Strehová 
Príbelce − Jesenské 
Čebovce − Balog n. Ipľom 
Tornaľa − Tomášovce 
Mýtna − S. Ďarmoty 
Lubeník − Radzovce 

15. kolo − Ne 30.3. o 15:00 hod.
Lubeník − Sklabiná 
Radzovce − Mýtna 
S. Ďarmoty − Tornaľa 
Tomášovce − Čebovce 
Balog n. Ipľom − Príbelce 
Jesenské − Olováry 
D. Strehová − Buzitka 

16. kolo − Ne 6.4. o 15:30 hod.
Sklabiná − D. Strehová 
Buzitka − Jesenské 
Olováry − Balog n. Ipľom 
Príbelce − Tomášovce 
Čebovce − S. Ďarmoty 
Tornaľa − Radzovce 
Mýtna − Lubeník 

17. kolo − Ne 13.4. o 15:30 hod.
Mýtna − Sklabiná 
Lubeník − Tornaľa 
Radzovce − Čebovce 
S. Ďarmoty − Príbelce 
Tomášovce − Olováry 
Balog n. Ipľom − Buzitka 
Jesenské − D. Strehová 

18. kolo − Ne 20.4. o 16:00 hod.
Sklabiná − Jesenské 
D. Strehová − Balog n. Ipľom 
Buzitka − Tomášovce 
Olováry − S. Ďarmoty 
Príbelce − Radzovce 
Čebovce − Lubeník 
Tornaľa − Mýtna 

19. kolo − Ne 27.4. o 16:00 hod.
Tornaľa − Sklabiná 
Mýtna − Čebovce 
Lubeník − Príbelce 
Radzovce − Olováry 
S. Ďarmoty − Buzitka 

Tomášovce − D. Strehová 
Balog n. Ipľom − Jesenské 

20. kolo − Ne 4.5. o 16:30 hod.
Sklabiná − Balog n. Ipľom 
Jesenské − Tomášovce 
D. Strehová − S. Ďarmoty 
Buzitka − Radzovce 
Olováry − Lubeník 
Príbelce − Mýtna 
Čebovce − Tornaľa 

21. kolo − Ne 11.5. o 16:30 hod.
Čebovce − Sklabiná 
Tornaľa − Príbelce 
Mýtna − Olováry 
Lubeník − Buzitka 
Radzovce − D. Strehová 
S. Ďarmoty − Jesenské 
Tomášovce − Balog n. Ipľom 

22. kolo − Ne 18.5. o 17:00 hod.
Sklabiná − Tomášovce 
Balog n. Ipľom − S. Ďarmoty 
Jesenské − Radzovce 
D. Strehová − Lubeník 
Buzitka − Mýtna 
Olováry − Tornaľa 
Príbelce − Čebovce 

23. kolo − Ne 25.5. o 17:00 hod.
Príbelce − Sklabiná 
Čebovce − Olováry 
Tornaľa − Buzitka 
Mýtna − D. Strehová 
Lubeník − Jesenské 
Radzovce − Balog n. Ipľom 
S. Ďarmoty − Tomášovce 

24. kolo − Ne 1.6. o 17:00 hod.
Sklabiná − S. Ďarmoty 
Tomášovce − Radzovce 
Balog n. Ipľom − Lubeník 
Jesenské − Mýtna 
D. Strehová − Tornaľa 
Buzitka − Čebovce 
Olováry − Príbelce 

25. kolo − Ne 8.6. o 17:00 hod.
Olováry − Sklabiná 
Príbelce − Buzitka 
Čebovce − D. Strehová 
Tornaľa − Jesenské 
Mýtna − Balog n. Ipľom 
Lubeník − Tomášovce 
Radzovce − S. Ďarmoty 

26. kolo − Ne 15.6. o 17:00 hod.
Sklabiná − Radzovce 
S. Ďarmoty − Lubeník 
Tomášovce − Mýtna 
Balog n. Ipľom − Tornaľa 
Jesenské − Čebovce 
D. Strehová − Príbelce 
Buzitka −           Olováry

Rozlosovanie − V. liga dospelí sk. D − ročník 2013/2014 − JAR
ÚČASTNÍCI

1. 1. FK Buzitka
2. Prameň Dolná Strehová
3. FK Jesenské
4. Ipeľ Balog nad Ipľom
5. Slovan Tomášovce
6. FK Slovenské Ďarmoty
7. OŠK Radzovce
8. FK Obec Lubeník
9. Družstevník Mýtna
10. FK Mesta Tornaľa
11. Vinohrad Čebovce
12. TJD Príbelce
13. Družstevník Olováry
14. Družstevník Sklabiná



n Predám stavebný pozemok v
Modrom Kameni.  Inf. m 0908
669 666.                               np − 095
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 izbový byt − zrekon−
štruovaný, so zariadením a gará−
žou na Poľnej vo V. Krtíši. Inf. m
0904 456 203.                       np − 115

nPredám 3 − izbový byt
na Lučenskej vo V.
Krtíši. Inf. m 0903 857
507.                       np − 131  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový
zrekonštruovaný byt
vo Veľkom Krtíši − cena
dohodou.  Inf. m 0918
632 966.             np − 133  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt
na Novohradskej vo V.
Krtíši. Inf. m 0907 878
186.                   np − 146
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám starší rodin−
ný dom 2+1 v Bátorovej
a pozemok ku tomu.
Inf. m0907 175 416. 

np − 174
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izbový byt
v Sklabinej. Cena do−
hodou. Inf.m 0908 962
455.                    np − 186
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt
na SNP vo V. Krtíši − po
rekonštrukcii. Vhodný
aj na podnikanie. Cena
28.000 eur. Inf.m 0908
986 734.               np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2 − izb. byt vo
V. Krtíši na 6. poschodí.
Komplet prerobený,
treba vidieť.  Cena do−
hodou. Inf.m 047/ 433
07 92.                 np − 194
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Lacno predám 35 á−
rovú záhradu v kata−
stri Selce, vhodná na
chov domácich zvierat
a hydiny. Z rodinných
dôvodov. Inf. 047/ 48 25
421.                     np − 196
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku v
osade Baník s dreve−
nou chatkou. Inf. m
0914 27 11 80.    np − 197
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt

vo VK s lódžiou po kompletnej
rekonštrukcii. Inf.m 0905 813
512.                                      np − 208
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám alebo prenajmem ne−
zariadený, čiastočne prerobený
2. − izbový byt na Venevskej vo V.
Krtíši. Inf. m0907 77 43 15. 

np −203
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vezmem do prenájmu garáž
(Novohradská alebo Banícka).
Inf.m0904 516 489.         np − 214

nPredám 3 − izbový byt v nenin−
ciach. Inf. m0918 772 904. 

np − 225

nPredám záhradku z rodinných
dôvodov v oblasti Selce 1.
Unimobunka so zariadením  +
malá chatka "pionierka".
Parkovanie priamo pri záhrad−
ke. Vonku sa nachádza hojdač−
ka, posed, gril. Je na peknom mi−
este. Je vhodná na oddych a re−
lax. Cena dohodou.  Inf. m 0911
330 837.                               np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu s chatkou,
Selce 1. Cena dohodou. Inf. m
0907 361 116.                      np − 216

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na
Venevskej č. 40. Cena stanovená
odhadcom  18.370 eur. Inf. 0907
835 439.                              np − 229
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 1 − izbový zrekonštru−
ovaný byt na Venevskej. Inf.m
0905 466 036.                     np − 239
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 1−izbový zrekonšt−
ruovaný byt na Venevskej. Inf. m
0905 466 036.                    np − 240
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletne zrekonšt−
ruovaný veľký 2 − izbový byt na
Lučeneckej, s balkónom, na dru−
hom poschodí. Bezpečnostné
dvere, plastové okná, murované
jadro, nová elektrina, stierky.
Kúpim jednoizbový byt. Inf. m
0917 341 712.                     np − 247
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám výhodne zateplenú
garáž na Baníckej vo VK (pri
Slovenskej poisťovni Allianz).
Garáž bude voľná od 30. 3. 2014.
Inf. m0911 936 182          np − 253
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 − izbový byt na
Okružnej vo VK.  Byt voľný od 1.
7. 2014. Inf.m 0908 88 48 15, +420
73 11 90 407.                      np − 254 

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.            np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám toaletné zrkadlo so
skrinkami a jedálenský stôl pre
12 osôb (so 6 stoličkami). Cena
dohodou. Inf.m047/ 433 07 92. 

np − 195
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám zachovalú kuchynskú
linku s drezom + potravinová
skriňa. Inf.  0902 634 651. np − 200

n Predám kompletnú spálňu z
roku 1965. Inf. m0907 850 917. 

np − 226
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám doma tkaný koberec −
bál 22x0,7 metra − bordovožltý.
Cena dohodou. Inf. m 0905 196
629.                                      np − 228
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vchodové dvojkrídlo−
vé drevené dvere. Inf. 0907 808
707.                                    np − 238
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám nábytok do detskej iz−
by a nábytok POINT. Inf. m0907
399 350.                               np − 250

nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m0908 962 716.  np − 1244

nPredám Škodu 105 L, r. v. 1988,
STK a EK. Zn. veľmi dobrý stav.
Inf.  m0904 457 620.           np − 120
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n ODŤAHOVKA − NONSTOP.
Inf.m0903 533 921.           np −201
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám traktor ZETOR 4011,
STK, EK do 1/2015, cena doho−
dou. Inf. m0908 214 743. np − 202
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Renault Mégane
Scénic, r.v. 97, 190 tis. Km, 72 kW,
1.9 TDI, po výmene oleja, filtrov,
GO náprav, modrej farby,
STK/EK platné, elektróny na let−
ných pneu, plechové disky na
zimných pneu. Cena 2000 eur.
Inf.m0908 627 952.           np − 209
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Volkswagen Touran,
kombi, r.v. 2006,  103 kW, 2.0 TDI,
180 tis. km, čierna metalíza, za−
chovalý, dovoz Švajčiarsko, na
SK EČ − po výmene rozvodov,
filtrov, oleja a po celkvoej GO.
Cena 6.500 eur. Inf. m 0908 627
952.                                    np − 210
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám málo používané letné
pneumatiky na FABIU,
165/70R14 81T − 4 ks + plechové
disky, cena 110 eur. Inf. 0905 540
939.                                      np − 217
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l AUTO − MOTO

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

ZA NAMI JE 21 ROKOV ZA NAMI JE 21 ROKOV 
ÚSPECHOV V REALITÁCH !ÚSPECHOV V REALITÁCH !

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

nn Predám zrekonštruovaPredám zrekonštruova−−
ný 1 − izbový byt (37 m2) vný 1 − izbový byt (37 m2) v
osem poschodovom blokuosem poschodovom bloku
na 3. poschodí vo Veľkomna 3. poschodí vo Veľkom
Krtíši.   Inf. Krtíši.   Inf. mm 0908 113 371.  0908 113 371.  

np − 053np − 053
n Kúpim ornú pôdu na ro−
vine juhu okresu (min. 3
hektáre). Veľmi výhodne
vykúpim! Inf. m 0917 573
281.                           np − 161

n TATRANSKÉ 
PROFILY,  OSB DOSKY, 

STAVEBNÉ REZIVO.
Aj s dovozom. 

Tesárske práce. Lacno. 
m 0905 483 357. np − 317

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

ZA POLOVIČNÉ CENY.ZA POLOVIČNÉ CENY.
Inf. & 0905 660 174.        

np − 016

OBKLADAČIEK 
A DLAŽDÍC
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nPredám rezervnú pneumatiku
Bridgestone 195/55 R15 85H +
disk, 5x100 r.15, nová. Cena 50
eur. Inf. 0905 540 939.    np − 217b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám AL disky na Š − Fabia
6,5 Jx 16´́  H2 ET43 + pneumati−
ky 205/45, 16´́  83W. Cena 250 eur.
Inf.m0905 540 939.             np−231
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám štvorkolesový malo−
traktor + vlečku za 750 eur. Inf.
m0908 906 280.                 np − 245

n Predám zachovalé detské di−
evčenské veci do 3 rokov. Inf. m
0902 363 278.                     np − 180
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám detský kočík červenej
farby za 50 eur a detský kočík
pre bábiky za 10 eur. Dohoda.
Inf.m0918 139 229.          np − 185

n Predaj najlacnejšieho palivo−
vého dreva. Inf. m0915 867 594. 

np − 307
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám drevené pelety a bri−
kety − lacno. Inf. m0903 857 507. 

np − 132
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem palivové drevo.
Inf. m0905 127 469.          np − 135

nPredám palivové drevo z ore−
cha. Inf. m0908 432 160. np −  222

nPredám seno v okrúhlych balí−
koch. Inf. m 0910 519 366.
np − 193
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj ovocných stromkov.
Inf. m488 7325.                    np −220

n Vykúpim nemeckých ovčia−
kov, psov aj feny od 10 mesiacov
do 3 rokov. Vyžadujem: veľký zá−
ujem o aport, nebojácnosť, 100%
zdravotný stav. Inf. m 0907 419
948.                                     np − 198
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0918 438 871.                     np − 218
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané. Inf. m 0903
220 756.                               np − 219
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ošípané. Inf. 0911 500
623.                                     np − 227
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ošípané 120 kg. Cena
1,70 eura/kg. Inf. 0905 974 236. 

np−235
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Stredoázijský ovčiak, predám
šteniatka bez PP. Inf.m0911 358
071.                                     np − 242
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ovce mäsového typu
ILE DE FRANCE − jahňatá aj
chovné. Inf.m0911 358 071.

np − 243
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDarujem 14 − mesačnú fenku.
Inf. m0908 947 045.            np − 251
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám  psíka havanského bi−
šona na krytie − za odmenu. Inf.
m0915 816 643.                 np − 252
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−dňové kuriat−
ka Hempšír − plymutka bi−
ela a holokrčka. Inf. m
0905 358 071.                 np − 257
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim včely. Cena dohodou.
Inf. 0903 80 40 19.               np − 259
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. &
0908 056 535.                      np−266

nHľadám prácu ako opatrovate−
ľka starších ľudí alebo detí v o−
kolí V. Krtíša.  Hľadám prácu aj
v oblasti vinohradníctva a ovoci−
nárstva. Inf. m0949 223 403. 

np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako opatrovate−
ľka alebo pomocná sila, resp. o−
patrím malé deti. Inf. m0944 344
044.                                        np 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako murár − o−
vládam všetky murárske a mali−
arske práce (obklady, dlažby,
plávajúce podlahy). Inf. m 0907
229 634.                             np − 123  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Príjmem dve brigádničky na
predaj zmrzliny v stánku pri ne−
mocnici. Nástup od apríla. Inf. m
0915 874 257.                       np − 149
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nOpatrím staršiu pani/ pána v o−
krese V. Krtíš. Inf. m 0908 143
787.                                     np − 192
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako predavač−
ka, čašníčka, opatrovateľka, ad−
ministratívna pracovníčka, po−
mocnica v domácnosti alebo
chyžná. Inf. m0918 257 684. 

np − 205
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadáme uchádzača do 29Hľadáme uchádzača do 29
rokov, podmienka: evidenciarokov, podmienka: evidencia
na ÚPSVaR minimálne 3 mena ÚPSVaR minimálne 3 me−−
siace. Inf. siace. Inf. mm 0918 546 788.0918 546 788.

np − 213
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam murárske práce,
obklad, dlažba − 5 eur/m2, kom−
pletné zatepľovanie 7,50 eur/m2,
stierka 2eurá/m2, maľovanie 1
euro/m2, plávajúce podlahy 2, 50
eura/m2. Inf.m0919 370 533. 

np−234
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrijememe kuchárov, kuchár−
ky, čašníkov, čašníčky − vyuče−
ných s praxou. Inf. m 0905 657
689.                                     np − 244

n Výhodné úvery, pôžičky, lea−
sing. Inf.m0902 846 552. np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                       np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Máte problémy s chrbticou?
Pomôžem, odblokujem a napra−
vím stavce. Inf.m0905 456 931.  

np − 191
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam čalúnenie roho−
vých lavíc, stoličiek a iných byto−
vých doplnkov − koženkou aj látkou.
Inf. m 0911 152 658.              

np − 204

nPredám kamenný šrotovník aj
s motorom. Inf. m0908 493 213. 

np − 206
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredámm šijací stroj Minerva
na 380 V za 200 eur. Inf. 0907 857
581.                                       np − 211
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám súpravu autogén − pl−
né fľaše, za 450 eur. Inf. m 0907
857 581.                               np − 212
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám malú cirkulárku,
mrazničku 130 l, rozkladaciu po−
hovku, kompresor, zváračku −
triodyn, pec DAKON 32, bazén
3,5 m a detské veci (oblečenie,
postieľku, kočík...). Inf. m 0940
311 775.                              np − 215
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám CD prehrávač DE−
NON DCD 655, strieborný za 50
eur. Inf.m0905 690 340.   np −223
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l CHOVATEĽSTVO

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

n PREDÁM KONZUMNÉ
I KŔMNE ZEMIAKY AJ 

S DOVOZOM. INF. 
M 0905 497 133. np − 433

nPrijímam objednávky 
na sadbové zemiaky. 

Aj s dovozom.
m 0905 497 133. np − 159

n Predaj palivového dreva
aj s dovozom. Inf. m 0918 565
355.                             np − 101

l NOČNÝ KLUB V CZ vo
VESELÍ NAD MORAVOU
prijme sympatické dievčatá.
Bohatá domáca i zahraničná
klientela a pekné peniaze na
ruku každý deň. Pracovná
doba i dohodou. Zdarma za−
bezpečené ubytovanie hote−
lového typu. Serióznosť a
diskrétnosť samozrejmos−
ťou. Prídite sa presvedčiť a
nebudete ľutovať. Tel. m
0905 244 226.            np − 612 b

l DETSKÉ OBLEČENIE,
KOČÍKY, POSTIEĽKY

l PREDAJ DREVA A UHLIA

nPredaj palivového dreva aj
s dovozom. Inf.m 0905 463
926.                             np − 394

l BURZA PRÁCE

nPredaj sadbových, kŕmnych
a konzumných zemiakov − aj s
dovozom. Inf. m0905 501 235. 

np − 256

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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nPonúkam kvalitné odborné
stomatologické služby 

v Balašských Ďarmotách. 
Zhotovenie, oprava zubných
protéz, porcelánových mostíkov
a ďalšie odborné stomatologické
služby. Práce ponúkam za vý−
hodné ceny. Kvalita zaručená! 

Inf. H − 0036 20 463 90 99, 
SK − 0908 844 868.           np − 224

l RÔZNE
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nKúpim umývadlo − výlevKúpim umývadlo − výlev−−
ku (aké bolo napríklad vku (aké bolo napríklad v
práčovniach blokov) s rozpráčovniach blokov) s roz−−
mermi min. 80 cm x 60 cm.mermi min. 80 cm x 60 cm.
Inf. Inf. mm0910 989 479.   0910 989 479.   np − 666
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nDámsky FITNESS CLUB. Inf.
m0949 355 459.                 np −246

nSom 33−ročná, rozvedená, osa−
melá s dvomi deťmi. Hľadám si
partnera na pekné chvíle, ne−
skôr možno aj na vážny vzťah.
Inf.m0918 139 229 − LEN SMS. 

np − 184

n Predám nákladné auto
Renault Mascot − celková hmot−
nosť 6,5 tony, r.v. 1989 − auto je
na EČ, všetko platné.  Inf. m+421
918 538 254.                         np−262
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršiu zachovalú o−
bývačku a spálňu. Výhodne.  Inf.
m0905 362 184.                  np−263
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š Feliciu 1,3 B, r. v.
1995, pojazdná − na ND alebo ral−
lye. Inf. m0908 910 806.    np−264

n Predám prenosné výčapné
pivné zariadenie s kompletným
príslušenstvom, ďalej predám e−
lektrickú rúru málo používanú,
vhodnú na zabudovanie do ku−
chynskej linky.  Inf. m 0908 910
806.                                       np−265
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nUrobím ťažbu dreva a prebier−
ky s UKT, prerezávky, pílenie.
Inf. m0903 341 646.           np−267
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m0918 565 355.

np − 101
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový byt na
Novohradskej ulici vo V. Krtíši −
po rekonštrukcii, zariadený.
Cena 350 euro/mesačne.  Inf. m
0907 822 005.                       np−271
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ovce a jahňatá. Inf.:
Kontakt nechať v redakcii.  

np−272
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám alebo prenajmem 1−
izbový byt na Novohradskej vo V.
Krtíši na 3. poschodí.  Inf. m
0905 459 217.                    np−273

n Predám vchodové dvere 80−
tky, pravé, potiahnuté koženkou
za 50 euro a stavebný rozvádzač
na nožičkách − ističový za 100 eu−
ro.   Inf. m0918 910 810.                  

np−275
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prerobený 3−izbový
byt na Viničkách, 1. poschodie,
bez balkóna, cena 23.000 euro.
Inf. m0949 440 231.             np−276
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodový rodinný
dom s predzáhradkou, s plyno−
vým kúrením neďaleko Brati−
slavy.  Inf. m0903 793 747.  

np−277
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim garáž vo V. Krtíši. Zn.
na Venevskej ulici.  Inf. m 0905
735 706.                               np−278

nPredám obrazy − k nahliadnu−
tiu MMS−kou. Inf. m 0908 938
505.                                       np−282

l ZOZNÁMENIE

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
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l RÔZNE

nPredám stavebný pozemok v okrese Veľký Krtíš
v obci Nová Ves. Rozloha 33 árov, cena dohodou. 

Inf. m 0908 09 11 23. np 154

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE V PIATOK DO 16.00 HOD.

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

IV. liga JUH:  V. Krtíš − Vinica

IV. liga JUH: Revúca − Zvolen

IV. liga D: Žarnovica − Divín

V. liga D: Olováry − D. Strehová

V. liga D: Čebovce − Balog n.I.

IV. liga JUH: Fiľakovo − Š. Bane

IV. liga D: Kováčová − Málinec

V. liga D: Príbelce − Jesenské

V. liga D: Sklabiná − Buzitka

V. liga D: Mýtna − S. Ďarmoty

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − PRVÉ KOLO

n Kurence kačky, husi −
BABCSÁN FARMA. Inf. m
0036/309 258 102, 0905 452 459. 

np−260

nPRIJMEM 
KUCHÁRA

/KUCHÁRKU 
NA TRVALÝ 

PRACOVNÝ POMER.
Inf. m 0918 613 809. 

np−274

nHľadám
brigádničky 

do bufetu na KUPKO 
Aquatermal D. Strehová

počas leta 2014. 
m 0910 296 485.

np − 284

n MINIBAGER −
zemné 

a výkopové práce.
m 0907 840 647.   

np − 279
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Veď takmer každý z účastní−
kov verejnej degustácie, chcel o−
koštovať tie najlepšie ocenené
vína a porovnať ich aj  s tými, čo
získali menej bodov. Ako nám
niektorí z vinárov povedali,
na súťažiach sa čoraz viac
presadzujú sladšie vína s ur−
čitým percentom zostatko−
vého cukru. Čo však nie je
typické pre tento región.
Ten charakterizujú suchšie
vína, ktoré vraj preferovali aj
naši predkovia a vedeli prečo.
Zostatkový cukor totiž môže po
čase v sude prekvasiť a víno
stratí na kvalite. Kým suchšie
vína vydržali oveľa dlhšie. Aj na
tomto ročníku boli vraj vína
nášho regiónu ohodnotené slab−
šie ako by si zaslúžili. Je však
dobré, že sa neprikláňame k vi−
nárom zo západných časti našej
krajiny, kam už prenikla móda

ochucovať vína rôznymi prísa−
dami. Napríklad vanilkou, ba−
nánmi či lesným ovocím. 

Ocenenie najlepším odovzdá−
vali starosta J. Ivic a výrobný
riaditeľ spoločnosti Movino,
s.r.o. Ing. Ondrej Celleng. Práve
Movino ovládlo súťaž červe−
ných vín. Na pomyselnom stup−
ni víťazov nechali pre súperov
iba jedno voľné miesto. Aký te−
da bol rok 2013 z pohľadu viná−
rov a ako hodnotí súťaž
Plachtince 2014,  sme sa spýtali
Ing. O. Cellenga: 
" Škála vín je tu široká od od−

rodových až po samorodé, väčši−
nou nové mladé vína z ročníkov
2013 i 2012, ale nájdu sa tu i
staršie ročníky, napríklad
Tokajské. Páči sa mi zaniete−
nosť organizátorov, s ktorou pri−
pravujú každý rok túto súťaž a
každý rok aj naberá na kvalite.
S našou účasťou sme spokojní, v
červených vínach máme dvoch
šampiónov.  Uplynulý rok pre vi−
nárov nebol zlý, ale nebol jedno−
duchý. 

Niektoré vinohrady boli napad−
nuté chorobami, bolo treba viac
starostlivosti o vinič a bolo treba
technologicky ináč pracovať s
vínami. Tieto mladé vína ešte
potrebujú čas na dozretie.
Predpokladám, že aj naše červe−
né vína, približne o pol roka, eš−
te získajú na mohutnosti chuti a
budú kvalitnejšie."
O kvalitách červených vín pre−

svedčili vinári na nejednej aj za−
hraničnej súťaži a veríme, že aj
ročník 2013 bude vydarený.
Oveľa mernej vína produkuje a

na menšej hektárovej rozlohe
pestuje vinič Ing. Alexander
Bakša z Vinice. Do súťaže pri−
hlásil 3 druhy vína (Devín,
Frankovka modrá rose,
Svätovavrinecké siller) a so
všetkými získal bronzovú me−
dailu. O tom, aký bol rok pre vi−
nára, nám povedal: 

"Minulý rok nebol zlý. Ja som
mal napríklad vynikajúcu cu−
kornatosť. Pestujem 7 odrôd vi−
niča a cukor som pridával iba
do Irsaia. Musel som však viac
dávať pozor počas vegetácie.
Človek dopredu nevie čo ho ča−
ká, musel sa o vinohrad pravi−
delne starať. Ale napríklad šva−
gor striekal iba dva razy a mal
zdravé hrozno. Ja som striekal
až 6−krát."

Jubilejný ročník súťaže vín v Dolných Plachtinciach   

Či už niekto striekal  dvakrát, šesťkrát či ani raz, vinári nášho re−
giónu aj na tejto súťaži dokázali, že svojmu remeslu rozumejú a
vedia dorobiť kvalitné víno. Potvrdzovali to všetci hostia na ve−
rejnej degustácii, ktorí si vychutnávali tento výborný a podľa ni−
ektorých aj zdravý a zdraviu prospešný nápoj. K vínu už samoz−
rejme patrí aj dobrá ľudová hudba, ktorú tu prezentovala muzi−
ka Dezidera Oláha zo Sucháňa. Organizátori nezabudli ani na po−
silnenie tela dobrými pochutinami a pripravili klobásky, či zemi−
akové placky, ktoré si mohli vínko chutnajúci hostia zakúpiť, a
samozrejme nemohol chýbať ani kvalitný syr. Aj keď oficiálne sa
jubilejný 15. ročník súťaže vín Plachtince 2014 končil o 22.00 hod,
iba ťažko sa hosťom odchádzalo od kvalitného vínka z našich vi−
nohradov. Ďalšiu možnosť ochutnať kvalitu hontianských vín bu−
dú mať milovníci tohto moku na súťaži Hontiansky súdok, ktorý
organizujú v Dudinciach začiatkom mája a potom aj na veľmi ce−
nenej a kvalitnej súťaži Vinfest 2014 vo Vinici.  

TEXT A FOTO −P. GAŠPAROVIČ− 

Mladá žena, 
pečená hus a krčah 
vína, najlepšia to 

medecína

Nielen ocenené, ale všetky vína, ktoré boli prihlásené do
súťaže, mohli milovníci tohto moku okoštovať na verejnej
degustácií. A veru sa tých, ktorí obľubujú tento nápoj bohov
sa tu zišlo neúrekom. Výrobcovia vín, účastníci prehliadky,
ocenení i neocenení, odborníci i laici milovníci lákavého
moku. Sála kultúrneho domu praskala vo švíkoch a šar−
mantné dievčatá a ich mužskí pomocníci niekedy nestačili
vyberať fľaše s jednotlivými vzorkami. 

Bratia Matúš a Lukáš
Očkovci nalievali vínko 

hosťom podujatia

Medzi ocenenými vinármi boli
aj ženy, čo dokazuje, že výroba
dobrého vína už dávno nie je

len výsadou mužov 

Starosta Jozef Ivic (vľavo) v rozhovore s pestovateľom 
Ing. Alexandrom Bakšom z Vinice

Muzika Dezidera Oláha zo Sucháňa
doplnila atmosféru degustácie

Znalci kvalitných vín si v Dolných Plachtinciach 
určite prišli na  svoje

Voda mladým, víno starýmVoda mladým, víno starým


