
„Je ťažké podať ruku osudu. 
Pri kríži položiť kvet a zapáliť
sviečku. Nad hrobom bezmocne
stáť a s vetrom sa rozprávať.

Sú chvíle, ktoré ťažko 
prežívame, sú okamihy, na ktoré

tisíckrát spomíname.“
Dňa 1. 1. 2014 sme si pripomenuli 

5. výročie, čo nás navždy opustila naša
drahá mamka, starká, prastarká 

a príbuzná MARGITA ĎŐRĎOVÁ zo Šuľky (Neniniec).
Smútiaca rodina 

Nad hrobom 
bezmocne stojíme

S hlbokým zármutkom
oznamujeme, že nás dňa
13.1.2014 navždy opustil 
manžel, otec a starý otec 

Ing. MILOŠ VARGA vo veku 
74 rokov z V. Krtíša.

So stálou spomienkou v srdci 
sa lúčia manželka a synovia 

s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho 

odprevadili na poslednej ceste 
a za prejavy sústrasti.

Navždy si nás opustil
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Mladej rodinke sa chatka páči−
la, bola vraj oveľa lepšia ako ich
pôvodné bývanie a začali si ju
pomaly zariaďovať. K zariade−
niu patrila aj malá piecka, aby
mali v byte pekne útulne. 
Keď sa dieťatko 16.1. skoro rá−

no zobudilo, vstala s ním aj mat−
ka. Malého nakŕmila, obriadila
a zabávala ho. Krátko po 6.00
hod ráno sa mladej mamičke
zdalo, že sa spoza piecky akosi
viac dymí. Zobudila teda svojho
druha, aby sa na to pozrel. 

"Ale on mi povedal, rýchlo vez"Ale on mi povedal, rýchlo vez−−
mi malého a bež k mame. Ono tomi malého a bež k mame. Ono to
horí. Ja som teda zobrala synčehorí. Ja som teda zobrala synče−−
ka a rozbehla som k mame.ka a rozbehla som k mame.
Bratia aj otec utekali hasiť, aleBratia aj otec utekali hasiť, ale
už sa nedalo pomôcť. Zavolalauž sa nedalo pomôcť. Zavolala
som preto hasičov."som preto hasičov."

Po príchode na miesto zistili
hasiči, že požiar je už v znač−
nom štádiu. Postupne sa poda−
rilo požiar lokalizovať a uhasiť.
Žiaľ, chatka zhorela takmer do
tla a hasiči predbežne odhadli

škodu na 500,− eur. Podarilo sa
však uchrániť vedľa stojacu
chatku v hodnote asi 1 000,− eur.
Podľa prvých výsledkov šetre−
nia požiar vznikol od vyhrieva−
cieho telesa − piecky na tuhé pa−
livo, ktoré bolo iba asi 10 centi−
metrov od drevenej steny chat−
ky. Celé zariadenie chatky zho−
relo a podľa všetkého sa už ne−
bude dať použiť. Mladá rodinka
tak prišla o celý svoj skromný
majetok. 

Kto pomôže v núdzi? 
Angelika Kalejová, matka mla−

dej mamičky: "Prišli o všetko."Prišli o všetko.
Zhorelo im oblečenie, periny vanZhorelo im oblečenie, periny van−−
kúše a aj doklady. Dokonca ajkúše a aj doklady. Dokonca aj
posledné peniaze, ktoré mali odposledné peniaze, ktoré mali od−−
ložené na mlieko pre maličkého.ložené na mlieko pre maličkého.
Neviem ako budú teraz žiť. OniNeviem ako budú teraz žiť. Oni
sú bezdomovci ako aj my. Aj žiasú bezdomovci ako aj my. Aj žia−−
dali byt od mesta, ale nedostali.dali byt od mesta, ale nedostali.
Aj toto bývanie som im ja zohnaAj toto bývanie som im ja zohna−−
la. S majiteľom sme sa dohodlila. S majiteľom sme sa dohodli
na 500,− eur. Už zaplatili prvúna 500,− eur. Už zaplatili prvú

splátku 100,− eur a teraz sa stanesplátku 100,− eur a teraz sa stane
toto. Neviem, čo budeme ďalej rototo. Neviem, čo budeme ďalej ro−−
biť, ale zatiaľ sa budeme musieťbiť, ale zatiaľ sa budeme musieť
potlačiť u nás v chatke, kde býpotlačiť u nás v chatke, kde bý−−
vajú aj moji traja dospelí synovajú aj moji traja dospelí syno−−
via. Aj s maličkým nás tu terazvia. Aj s maličkým nás tu teraz
bude až osem." bude až osem." 

Namiesto radosti z nového bý−
vania tak mladej rodinke, ale aj
ich príbuzným pribudla ďalšia
starosť − nájsť si nové bývanie.
Ako aj tento prípad poukazuje,
stačí malá nepozornosť, alebo

podcenenie možných násled−
kov pri neodbornej manipulácii
s otvoreným ohňom  alebo te−
pelným zdrojom a nešťastie je
na svete. Dávajte si preto pozor
na vyhrievacie telesá aj v by−
toch a ak náhodou tam máte
napísané, že nedávajte ich do
blízkosti horľavých materiálov,
radšej počúvnite. Tisíckrát sa
nič nestane a na tisíciprvý raz
vyhoríte. 

−P. GAŠPAROVIČ−

Oheň zničil bývanie mladej rodine
Mladý pár z Pôtra − Slatinky aj s päťmesačným synčekom sa iba

pred dvomi dňami, 14. 1. 2014, nasťahoval do záhradnej chatky v
Záhradkárskej osade na Priemstave. V pôvodnom mieste svojho
bydliska mali vraj katastrofálne podmienky na bývanie a navyše
mladá žena už nechcela bývať so svojimi svokrovcami. Bývanie v
chatke jej vybavila matka, ktorá v tejto osade býva už 5 rokov aj s
tromi dospelými synmi. 

Angelika Kalejová, matka mladej mamičky: "Prišli o všetko. Zatiaľ"Prišli o všetko. Zatiaľ
ich prichýlime v našej chatkeich prichýlime v našej chatke

Hasiči našli záhradnú chatku už v značnom štádiu horenia a po uhaseni plameňov z nej ostalo len neobývateľné torzo
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tomto roku sa spoločnosti
Technogym E.E. v Malom
Krtíši podarilo úspešne ab−

solvovať recertifikačný audit a
obhájiť tak certifikát ISO
9001:2008, no obrovskou výzvou
v tejto oblasti bol pokus o získa−
nie certifikátu ISO 14001:2004
zameraného na ochranu život−
ného prostredia. Môžeme kon−
štatovať, že nadmieru úspešný
pokus sa podaril vďaka dvom
dámam − Anka Buňová, HSE
Coordinator a Mirka Hlačoko−
vá, Quality Engineer ISO, si oce−
nenie na Vianočnom večierku
pred všetkými zamestnancami
absolútne zaslúžili.

l Anka, čo pre teba znamená
získanie certifikátu ISO 14001:2004?
Máš na tom podiel v podobe ob−
rovského kusa dobrej práce…

„Hlavne by som sa chcela po−
ďakovať všetkým zamestnan−
com našej spoločnosti, pretože
získať certifikát ISO 14 001:2004
vo výrobnom závode, v ktorom je
rozmanitý výrobný proces, ktorý
začína v kovovýrobe, pokračuje
v oddelení práškovej lakovne a
končí na  montážnych linkách
pri finálnom výrobku je možné
len za aktívnej spolupráce všet−
kých. Sme na začiatku. Aby na−

ša doterajšia práca mala zmy−
sel,  musíme naďalej plniť poži−
adavky normy a zvyšovať efek−
tívnosť zavedeného environmen−
tálneho manažérskeho systému
a tým zlepšovať environmentál−
ne správanie našej spoločnosti.
Som rada, že som súčasťou toh−
to tímu.“

l Mirka, si na pozícii Quality
Engineer pre systém ISO krát−
ko, no ako sa zdá, veľmi úspeš−
ne. Aká bola cesta za úspechom?

„Aká bola cesta? Jednoduchá :)
Po odchode jedného kolegu sa u−
voľnila pozícia  a jedného dňa
prišiel za mnou pán Manlio a
ponúkol mi ju. Rozhodovanie
nebolo jednoduché, či to prijať
alebo nie, pretože som netušila,
čo všetko to obnáša, a čo si vyža−
duje taká práca QE pre ISO. Ale
bola to výzva. Mala som a mám
ešte aj teraz  okolo seba správ−
nych ľudí, ktorí mi vždy ochotne
pomohli a poradili, keď som to
potrebovala a pomáhajú mi aj
teraz. Ocenenie, ktoré som do−
stala som nečakala, pretože to
nebola len moja zásluha ale zá−
sluha všetkých nás, od operáto−
rov až po OPS manažérov. Je to
zásluha celej firmy. Snažím sa
robiť svoju prácu, ako najlepšie
viem…“

Ďalším oceneným zamestnan−
com na Vianočnom večierku bol
Radoslav Bibák, Quality

Coordinator na oddelení
Montáže. Jeho príkladný kari−
érny rast, kedy sa za obdobie
približne troch rokov vypraco−
val z pozície Trainee, ktorá je
určená čerstvým absolventom,
až na vysokú pozíciu v kvalite.
Príkladný kariérny postup je
dôkazom toho, že spoločnosť dá−
va možnosť na budovanie úžas−
nej kariéry, a že ten, kto má
chuť učiť sa a pracovať na sebe,
to môže dotiahnuť veľmi ďaleko.

Napokon, jeden z najdôležitej−
ších ukazovateľov v duchu fi−
remného hesla "End User First",
teda konečný užívateľ na prvom
mieste, takisto dosiahol rekord−
ný úspech. Zlepšovanie kvality
pre zákazníka sa obrovsky po−
sunulo aj tento rok, a tak ocene−
nie patrilo všetkým zamestnan−
com, ktorí svojou každodennou
zodpovednou a precíznou prá−
cou prispeli k tomu, že
Technogym je tým najlepším, čo
si zákazník v sektore wellness
môže dopriať. O spokojnosti zá−
kazníka hovoria  dosiahnuté vý−
sledky sami za seba. Ocenenie
prebrali traja OPS Manageri,
ktorí vedú obrovské tímy ľudí a
každodenne sa snažia pracovať
a vyrábať tie najlepšie stroje na
svete. Jaroslav Grekčo za odde−
lenie Kovovýroby, Emanuel
Hořava za oddelenie Lakovne a
Róbert Kramárik za oddelenie
Montáže prebrali cenu, ktorá,
ako sami povedali, patrí všet−
kým ich ľuďom, ktorí pracovali
na dosiahnutí vynikajúcich vý−
sledkov.

(Pokračovanie na str. 22)

TECHNOGYM každoročne
oceňuje tých najlepších

Výnimočné veci si zaslúžia výnimočné situácie. A presne takto by
sa dal charakterizovať moment na Vianočnom večierku, kedy sa na
chvíľočku zastaví dych každému a kedy na pódium vystúpia ľudia,
ktorí si za svoju výnikajúcu prácu prichádzajú pre ocenenie. Tento
rok bolo na Vianočnom večierku odmenených šesť zamestnancov v
rámci troch oblastí, ktoré predstavujú základné piliere kultúry
Technogymu. Položili sme im niekoľko otázok o tom, čo takéto oce−
nenie pre nich znamená. 

V

Manageri všetkých troch oddelení prebrali ocenenie od konateľa spoločnosti Claudia Piazzu  (druhý zľava) a riaditeľa Technogymu v
Malom Krtíši Manlia Dellai (vpravo) za celý svoj tím –  druhý sprava Jaroslav Grekčo za oddelenie Kovovýroby, Emanuel Hořava za od−
delenie Lakovne a Róbert Kramárik za oddelenie Montáže

Anka Buňová (vpravo)    a
Mirka Hlačoková (vľavo)
takisto získali za svoju prácu
ocenenie

Ocenenie za kariérny rast
preberá Radoslav Bibák



Dňa 12. januára 2014 uplynulo
päť rokov, čo nás opustil 

náš otec JÁN KLÁTIK
z Pravice 

a dňa 14. mája
2014  uplynie 

35 rokov 
odvtedy, čo nás

navždy opustila 
naša mama 

ANNA KLÁTIKOVÁ, rodená
GÁLIKOVÁ z Pravice. 

S láskou a úctou spomínajú dcéra,
syn, vnúčatá a pravnúčatá. 

Spomíname s láskou...

„Mal si rád život a mal si rád
smiech, veril si v lásku a miloval
svet. Miloval si nás a mal rád, už
nikdy viac neprídeš k nám.
Odišiel si navždy, hoc´ túžil si žiť,
nedalo sa pomôcť, zákerná smrť
musela prísť... Osud nám Ťa vzal, no
spomienku  na Teba si nedáme, 
to je jediné, čo už teraz máme...“ 

S hlbokým zármutkom sme si 19. 1. 2014 pripomenuli 
piate výročie úmrtia 

LADISLAVA MACZKA z Veľkého Krtíša. 
S úctou a láskou spomínajú manželka Otília, dcéra

Miloslava, syn Ladislav s rodinou 
a vnúčatá Zoltán a Nikoleta. 

Už nikdy viac 
neprídeš k nám

"Klesli ruky, ktoré pre nás 
pracovali, dotĺklo srdce, ktoré

sme milovali, zhasli oči, utíchol
hlas, mal rád život 

a všetkých nás."
Dňa 9. januára 2014 nás 

po dlhej chorobe navždy opustil
náš drahý 

otec, brat, starý a prastarý otec  
DUŠAN BOBIŠ vo veku 

72 rokov z Veľkého Krtíša, bytom Šaľa.  
S láskou navždy spomína 

celá smútiaca rodina, priatelia a známi. 

Navždy si nás opustil

"Jediné srdce na svete sme mali,
ktoré dokázalo nás milovať. Aj

keby láskou vzbudiť sme ho chce−
li, neozve sa viackrát. Odišlo,

zmĺklo, išlo spať. Taký krátky bol
život Tvoj, 

tak krátka bola radosť naša, pre−
čo ten osud k Tebe taký krutý bol.

Mama. Milovali sme Ťa, Ty si milo−
vala nás, tú lásku v našich srdciach

nezničí ani čas." 
Dňa 23. januára 2014 uplynú dva roky

od úmrtia našej milovanej manželky, maminky a starkej 
MARGITY FÓNODOVEJ z Kosihoviec.

S láskou spomínajú: manžel Ján, synovia Szilárd 
a Erik s rodinami, ostatní príbuzní, priatelia a známi.

Tak krátky bol život Tvoj

Bol dvadsiaty šiesty január
1999, kedy dotĺklo srdce našej 

mamičky a starkej 
MARGITY HOLOVECOVEJ
z V. Krtíša, bývalej poštovej 

doručovateľky. 
Tohto roku, 26. januára uplynie 

15 rokov od jej úmrtia. 
S láskou na ňu spomínajú dcéry
Eržika a Evička s rodinami, 

Jozef s rodinou, syn Zoltán a vnúčatá 
a pravnúčatá.  "Mami, Tvoja pamiatka ostane

v našich srdciach".           Smútiaca rodina

Pamiatku na Teba si navždy
zachováme
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Dňa 18.1. 2010 uplynulo päť smutných rokov
odvtedy, čo nás navždy po ťažkej chorobe vo veku 

77 rokov opustila naša milovaná
MÁRIA IVICOVÁ z Dolných Plachtiniec.

„Bolesť v srdci nezahojio ani päť dlhých 
rokov bez Teba, mamička a starká naša. Tvoj vľúdny
hlas, milé slovo, úsmev  a dobrota budú žiť v našich 

spomienkach do konca života. Neskutočne nám chýbaš, 
Tvoje pohladenia i vzácne usmernenia, ktoré si nám do

každodenného života dávala...“
Všetci, ktorí ste našu drahú starkú a maminku poznali,

venujte jej tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína celá smútiaca rodina

Kto v srdci žije, neumiera

10. 1. Rozália Majerová
nar. v r. 1926 z Veľkej Čalamije,

9.1. Dezider Ignác nar. v . 1949 z
Obeckova, 13. 1. Ing. Miloš Varga nar. v r.

1939 z Veľkého Krtíša, 13. Emília Babicová nar. v .
1942 z Dolnej Strehovej, 14. 1. Mária Matiašová nar. v
r. 1926 zo Stredných Plachtiniec. 

OPUSTILI NÁS

Narodené deti zapísané na
Matričnom úrade v Lučenci: 13. 1.

Jozef zo Sklabinej 13. 1. Ján z Veľkého Krtíša. 

NARODILI SA

"Smútok a žiaľ v srdci máme, na
Teba s láskou spomíname. Len
na krátky lúčime sa čas, vo več−

nosti zídeme sa zas."
S hlbokým zármutkom

oznamujeme, že 9. januára
zomrel DEZIDER IGNÁC 

z Obeckova vo veku 64 rokov. 
Lúči sa s Tebou manželka a syn. 

Len na krátky čas lúčime sa...



„Bolesťou unavený tíško si 
zaspal, zanechal si všetkých, 
čo si mal rád. Dotĺklo srdce, 

ktoré sme milovali, klesli ruky,
ktoré nás hladili.“  

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym, 
ktorí odprevadili 4. 1. 2014 

na poslednej ceste nášho drahého 
manžela, ocka a najlepšieho dedka 

ŠTEFANA PLEVA z Modrého Kameňa, 
ktorý nás opustil vo veku 78 rokov. 

Tiež ďakujeme za všetky prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Dotĺklo srdce, ktoré 
sme milovali

Už nepočuť mamin hlas, 
už nepríde medzi nás. Osud
nám  nevráti, čo nám vzal. 

Za pokojný spánok Tvoj
v modlitbách prosíme

a spomienku na Teba v srdci
stále nosíme. V neznámy svet 

odišla si spať, zaplakal každý, kto
Ťa mal rád. Odišla si, ostali sme

v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.

Kto v našich srdciach žije, neumiera
Dňa 25. januára 2014 uplynie rok, čo nás náhle a navždy

opustila matka a stará matka 
MARGITA ČERNICKÁ, rod. LIŠKOVÁ vo veku 65 rokov 
z Dolnej Strehovej. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú

spomienku. Spomína dcéra Mária s rodinou.

Zaplakal každý, 
kto Ťa mal rád

5 / 20.  január 2014

Prajeme Ti všetko, 
čo je krásne a vzácne

Dvadsať rokov oslávi dňa 
21. 1. 2014 

DIANA ORAVCOVÁ
z Bušiniec.                

Prajeme Ti šťastie, pretože 
je krásne, prajeme Ti zdravie,

pretože je vzácne,
prajeme Ti lásku, 

lebo jej je málo a všetko dobré, 
čo by za to stálo.

Všetko 
najlepšie

k narodeninám
jej praje mamina, 
starí rodičia a brat.

Ak ste si predplatili Pokrok na tento rok, určite už nedočkavo ča−
káte na vyhlásenie výsledkov predplatiteľskej súťaže. Pokrok si
môžete predplatiť do 31. januára 2014 a mená 11 šťastných vý−
hercov  uverejníme v Pokroku č. 6 dňa 10. februára.
Pripomíname, že hráte o tieto ceny: 1. permanentka do
Aquatermalu Strehová, 2. − 6. cena knihy z Kníhkupectva LITERA
Šúth, 7. − 9. cena kozmetický balíček z firmy ORIFLAME  −
Marcela Krnáčová,  Veľký Krtíš a 10. − 11. cena celoročné pred−
platné týždenníka POKROK − resp. vrátenie peňazí. 

Súťaž o predplatné Pokroku
končí 31. januára 2014!

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  − PERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMALPERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMAL
STREHOVÁ A DVE VECNÉ CENY. STREHOVÁ A DVE VECNÉ CENY. VEĽA ŠŤASTIA!

JANUÁROVÁ

KUPÓNKA

č.3

SPONZORMI KUPÓNKY SÚ:

Marcela Krnáčová

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

JANUÁROVÁ KUPÓNKA

ZŠ s MŠ Dolná Strehová,
Kultúrna komisia pri OZ Dolná Strehová

Vás pozývajú

1. februára 2014 o 19.30 hod.
na  XII. ples učiteľov, 
rodičova  priateľov  

školy v Kultúrnom dome
v Dolnej Strehovej

Hudba: YOKO BANDHudba: YOKO BAND
Prekvapenie plesu: víkendový pobyt Prekvapenie plesu: víkendový pobyt 
v rekreačnom zariadení pre 2 osoby.v rekreačnom zariadení pre 2 osoby.

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

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

alebo na telefónnom čísle 047/4897251

1. cena − permanentka AQUATERMAL Strehová  −  Mgr.
Mária Bobišová, Horné Plachtince 85, 2. cena Svietidlo
KAPA Kováč  − Dionýz Orlík, Hviezdoslavova 33, V.Krtíš, 3.
cena Svietidlo KAPA Kováč  − Jozefína Fónodová,
Kosihovce 143, 4.cena Svietidlo KAPA Kováč   −  Katarína
Grešinová, Bátorová 92 , 5.cena kozmetický balíček ORI−
FLAME  − Zuzana Cimermanová, Ľuboriečka 68, 6.
cena kozmetický balíček ORIFLAME  − Mária Víziová,
Olováry 102, 7. cena kozmetický balíček ORIFLAME  −
Katarína Čileková, Žihľava, 8. cena kniha LITERA Šúth −
Pavel Černoch, Sklabiná 216, 9. cena kniha LITERA Šúth
− Eva Ďurčeková, O. N. Ves 170, 10. cena kniha LITERA Š−
úth  − Margita Pásztorová, Bátorová 90, 11.− 20. cena − cena
vecný darček  − Jaroslav Čika, Lesenice 70,  12. Milan
Bariak, Horné Strháre 92, 13.  Zuzana Kadancová,
Lučenská 57, V. Krtíš, 14. Anna Hončaruková, Železničná
25, V. Krtíš, 15. Júlia Villantová, Sečianky 25, 16. František
Kiss, ml., Kostolná 798/40, Vinica, 17. Mgr. Marian
Andráško, Venevská 40, V. Krtíš, 18.Anna Kiššimonová,
Obchodná 84, Záhorce, 19. Janka Radošová,
Lučenská 55, V.Krtíš, 20. Martin Bandžuch, Písecká 5,
V.Krtíš.                                              Srdečne gratulujeme!

Pre výhry si víťazi môžu prísť počas pracovných dní
od 8.00 do 16.00 hod.                                     Vaša redakcia

Víťazi bohatej 
decembrovej kupónky 
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− Na právnu pomoc ma nárok
ten, kto sa nachádza v stave
materiálnej núdze, ak je v
právnom spore vylúčená zrej−
má bezúspešnosť sporu a hod−
nota sporu prevyšuje minimál−
nu mzdu (352,0 eur) okrem
sporov, v ktorých hodnotu
sporu nie je možné vyčísliť v
peniazoch. Materiálnou núd−
zou možno chápať stav, keď je
fyzická osoba poberateľom
dávky a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi alebo stav, keď
príjem fyzickej osoby nedosa−
huje 1,6 násobok životného mi−
nima a zároveň si táto fyzická
osoba nemôže zabezpečiť vyu−
žívanie právnych služieb svo−
jím majetkom, teda jeho pre−
dajom, príp. prenájmom. V
prípade keď žiadateľ / žiada−
teľka spĺňa podmienky náro−
ku na právnou pomoc, cent−
rum následne poskytne kom−
plexnú právnu pomoc, ktorá
môže mať formu od právneho
poradenstva až po zastupova−
nie pred súdom právnikom
centra, alebo advokátom. 

Centrum môže poskytnúť
právnu pomoc v v občiansko−
právnych veciach, v rodinných
veciach, v pracovnoprávnych
veciach, v cezhraničných spo−
roch aj v obchodných veciach.
Centrum neposkytuje právnu
pomoc vo  veciach   práva    so−
ciálneho zabezpečenia, trest−
ného práva, správneho práva
a správneho súdnictva. V prí−
pade záujmu o služby centra a
bližšie informácie sa môžete
obrátiť osobne, písomne, tele−
fonicky alebo emailom na pra−
covníkov a pracovníčky kan−
celárií centra, ktorí vám radi
odpovedia na vaše prípadné o−
tázky. 

− Záujemca o poskytnutie práv−
nej pomoci sa môže dostaviť do
kancelárie alebo konzultačné−
ho pracoviska Centra právnej
pomoci (na Slovensku sa na−
chádza 13 kancelárií CPP a 5
konzultačných pracovísk), kde
dostane tlačivo − formulár žia−
dosti o poskytnutie právnej
pomoci, ktoré je potrebné vypl−
niť, priložiť k nemu potrebné
doklady a odovzdať alebo za−
slať do príslušnej kancelárie
podľa trvalého pobytu, prí−
padne prechodného pobytu.
V prípade záujmu môže žiada−
teľ využiť inštitút predbežnej
konzultácie. Predbežná kon−
zultácia je dobrovoľná kon−
zultácia s právnikom centra,
je možné ju využiť bez poda−
nia žiadosti o poskytnutie
právnej pomoci, prípadne
pred jej podaním, ak klient
potrebuje vysvetliť podmienky
na poskytnutie právnej pomo−
ci alebo základnú právnu ra−
du (napr.: ujasnenie si o aký
druh sporu ide, či nejde o spor
bezúspešný alebo či riešenie
právneho sporu spadá do
pôsobnosti centra).

Predbežná konzultácia sa
poskytuje v jednej veci len raz,
najviac v trvaní jednej hodiny,
to znamená, že je dobre, ak si
klient vopred premyslí, aké in−
formácie, resp. radu potrebu−
je. Za poskytnutie predbežnej
konzultácie sa podľa zákona
platí poplatok vo výške 4,5
eur.

Predbežnú konzultáciu po−
skytne právnik centra alebo
ktorýkoľvek advokát zapísaný
do zoznamu advokátov posky−
tujúcich právnu pomoc oso−
bám v materiálnej núdzi.
Tento zoznam je možné nájsť
na stránke Slovenskej advo−
kátskej komory ( www.sak.sk)
alebo priamo v kanceláriách
centra.

− Právo na poskytnutie práv−
nej pomoci bez finančnej účasti
má žiadateľ/klient vtedy, keď
spĺňa súčasne tieto tri podmi−
enky:

− nachádza sa v stave materi−
álnej núdze: v stave materiál−
nej núdze sa žiadateľ / 3klient
nachádza vtedy, keď jeho prí−
jem nedosahuje 1,4 násobok
sumy životného minima alebo
je poberateľom dávky v hmot−
nej núdzi a príspevkov k dávke
a využívanie právnych služieb
si nemôže zabezpečiť iným svo−
jím majetkom.
(Príklad : Prepočet 1,4 násob−
ku sumy životného minima
(ŽM) pre jednu dospelú osobu
sa rovná sume 277,33 eur.  
− nejde o zrejmú bezúspešnosť
sporu: ak sa spor, v ktorom ži−
ada klient o poskytnutie práv−
nej pomoci, po jeho posúdení
centrom javí ako zrejme bezús−
pešný, napríklad pre uplynu−
tie zákonných lehôt alebo pre
nedostatok dôkazov.
− hodnota sporu prevyšuje hod−
notu minimálnej mzdy ustano−
venej zákonom:
splnenie tejto podmienky sa ži−
ada v sporoch, ktorých hodno−
tu je možné vyčísliť a táto hod−
nota prevyšuje sumu minimál−
nej mesačnej mzdy. Splnenie
tejto podmienky sa nevyžaduje,
ak hodnotu sporu nie je možné
vyčísliť (napr. ak rodič žiada o
zvýšenie výživného na dieťa). 
Právo na poskytnutie právnej

pomoci s finančnou účasťou
20% trov právneho zastúpenia
má žiadateľ / klient vtedy, keď
spĺňa súčasne tieto tri podmi−
enky: o príjem žiadateľa/klien−
ta presahuje 1,4−násobok sumy
životného minima a súčasne
nepresahuje 1,6−násobok uve−
denej sumy a nemôže si využí−
vanie právnych služieb zabez−
pečiť svojím majetkom:

− nejde o zrejmú bezúspešnosť
sporu,
− hodnota sporu prevyšuje hod−
notu minimálnej mzdy ustano−
venej zákonom.

Splnenie týchto podmienok po−
sudzuje CPP vždy pred samot−
ným poskytnutím právnej po−
moci. 

− Žiadateľ nepotrebuje takéto
potvrdenie, materiálnu núdzu
žiadateľa posudzuje samo
Centrum v nárokovom kona−
ním. Na zistenie, či žiadateľ je
alebo nie je v stave materiálnej
núdze, musí žiadateľ predložiť
doklady preukazujúci jeho
čistý príjem v posudzovanom
období, teda v mesiaci poda−
nia žiadosti a v predchádzajú−
cich šiestich mesiacoch.
Takýmito dokladmi môžu byť
napríklad výplatné pásky, po−
tvrdenie zamestnávateľa o vy−
platenej mzde zo závislej čin−
nosti, daňové priznanie, potvr−
denia o vyplácaných dávkach
Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny, Sociálnou poisťov−
ňou a pod.

− Žiadateľ o poskytnutie práv−
nej pomoci musí predložiť všet−
ky relevantné doklady na pos−
údenie právnej stránky veci,
prípadne označiť dôkazy, kto−
rými osobne nedisponuje a ako
ich možno získať, v nárokovom
konaní centrum vyhodnotí či
dôkazy sú postačujúce a preu−
kazujú existenciu práva, či ne−
došlo k premlčaniu práva prí−
padne k jeho preklúzii.

− Sú to napríklad spory týkaj−
úce sa rodinného práva (úpra−
va práv a povinností k malole−
tým deťom, zverenie dieťaťa do
starostlivosti, výživné na malo−
leté, plnoleté dieťa, výživné na
manželku a mnohé ďalšie). 

−red−

NEMÁTE PENIAZE NA ADVOKÁTA? 
Pomôže vám Centrum právnej pomoci 
Už deväť rokov pomáha ľuďom v materiálnej núdzi, ktorí potrebujú právnu pomoc, štátna rozpočtová
organizácia Centrum právnej pomoci. Jej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí, kto−
rí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby. Centrum právnej pomoci
má sídlo v Bratislave a od decembra 2013 je jeho novou riaditeľkou JUDr. Nataša Nikitinová. Na
Slovensku funguje 13 kancelárií a 5 konzultačných pracovísk a jedno z nich je na Okresnom úrade na
námestí A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. 

Najbližšie sa môžete so svojimi problémami  obrátiť na Centrum právnej pomoci, kancelária Banská
Bystrica, konzultačné pracovisko vo Veľkom Krtíši, v budove  Okresného úradu Veľký Krtíš, Námestie

A.H.  Škultétyho 11, dňa 24. januára 2014 v čase od  9.00 − 13.00 hod. 

JUDr. Nataša Nikitinová

l Kto má nárok na 
právnu pomoc?

lAko má postupovať záujemca
o bezplatnú právnu pomoc? 
Na koho sa môže obrátiť?

lKedy má klient/klientka 
nárok na poskytnutie právnej
pomoci? Aké sú podmienky?

lMusí mať občan nejaké 
potvrdenie od úradov, 

že je v materiálnej núdzi?

lAko sa posudzuje, či nejde o
zjavnú bezúspešnosť sporu?

l Ktoré spory sú tie, kde nie je
možné vyčísliť hodnotu sporu?
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Podobne je to aj v Dolinke, kde
zorganizovali turnaj O pohár
starostu obce 28. decembra
2013. Veď napokon Dolinka ja
majstrom okresu v súťaži druž−
stiev. Domáceho turnaja  sa cel−
kovo zúčastnilo 18 hráčov, ktorí
boli rozdelení do dvoch kategó−
rií − dospelí a žiaci. Po tuhých
súbojoch za zelenými stolmi sa z
celkového víťazstva napokon te−
šili medzi žiakmi 1. Botond
Bolgár; 2. Barnabáš Balázs; 3.
Dávid Lavrík. Medzi dospelými
sa najviac darilo Adamovi
Radosovi, ktorý zvíťazil pred

Zsoltom Radosom a Botondom
Bolgárom.  Hrali sa aj štvorhry,
kde zvíťazili Ing. József Nagy
spolu s Ladislavom Pappom
pred Zsoltom Radosom s
Tomášom Bolgárom a na tre−
ťom mieste skončili Vojtech
Bolgár a Attila Svitek. 

Turnaja sa zúčastnil aj staros−
ta obce Ing. József Nagy, ktorý
sa tomuto športu venuje pravi−
delne. Využili sme jeho prítom−
nosť a spýtali sa ho, ako hodno−
tí uplynulý rok 2013 v živote ob−
ce a čo pripravujú v roku 2014 v
Dolinke. 

Ing. J. Nagy: "Vlaňajší rok bol
veľmi slabý, čo sa týka finanč−
ných prostriedkov. Napriek to−
mu, že sme vyhrali EACA pro−
gram. Môžem iba súhlasiť so
slovami prezidenta Ivana
Gašparoviča, ktorý nedávno po−
vedal, že sa čuduje, že obce v no−
ci ešte svietia a že dokážu kosiť
verejné priestranstvá. Aj ja sa
čudujem, že sme to dokázali u−
robiť. Tých peňazí, ktoré obce
na svoju prevádzku dostávajú,
je veľmi málo. A ani my sme ne−
mohli nejako vyskakovať.
Napriek tomu sa nám podarilo
urobiť spevnené plochy medzi o−
becným úradom a budovou ško−
ly. Takisto som rád, že sa nám
podarilo z časti obce odviesť
dažďovú vodu mimo obce a zor−
ganizovať už 14. ročník
Medového festivalu. V tomto ro−
ku to bude teda jubilejný 15. roč−
ník. Pred tým ešte v máji pri−
pravujeme Deň matiek spolu so

stretnutím s dôchodcami a tiež
pripravíme pre deti program,
hry a súťaže pri príležitosti
MDD. 

V priebehu roka by sme radi
začali s výstavbou kanalizácie v
obci, na ktorú máme stavebné
povolenie. Stavebné povolenie
máme aj na stavbu 8 bytovej jed−
notky. Tento týždeň pripravuje−
me žiadosť na Štátny fond roz−
voja bývania i na ministerstvo
výstavby. Všetko sa to odovzdá−
va na Krajskom stavebnom úra−
de v Banskej Bystrici. Uvidíme,
ako pochodíme. Týmito bytmi
chceme pomôcť mladým rodi−
nám, aby sa usadili v našej ob−
ci." 

Veru, vlastné bývanie je pre
spokojný rodinný život dôležité
a my veríme spolu so starostom
Ing. J. Nagyom, že žiadosti budú
úspešné a v "medovej" obci pri−
budnú spokojné rodiny. 

− P. GAŠPAROVIČ − 

V priebehu roka by sme radi o−
slovili starostov obcí nášho o−
kresu a informovali o dianí v
ich obciach. Zhodou náhod sme
ako prvého stretli priamo v uli−
ciach V. Krtíša starostu
Opatovskej Novej Vsi a súčasne
poslanca Banskobystrického
samosprávneho kraja László
Jámbora a spýtali sa ho, čo sa
im podarilo alebo nepodarilo v
obci urobiť v priebehu uplynu−
lého roka a čo pripravujú v tom−
to roku. Na úvod sme sa ale spý−
tali, ako vítali v obci nový rok.

L. Jámbor: "Nový rok sme pri−
vítali na námestí v našej obci,
kde bola diskotéka a potom aj
ohňostroj. Do nového roku vstu−
puje naša obec so 650 obyvate−
ľmi. Oproti minulým rokom, sa

vlani narodilo menej detí − 6. Ži−
aľ, opustilo nás až 8 našich spo−
luobčanov. Môžeme byť ale radi,
že materskú školu navštevuje te−
raz 23 detí. Horšie je to zo zá−
kladnou školou. V malotriedke
je teraz menej ako 10 žiakov a
budeme ju musieť zrušiť. 
Aj my cítime hospodársku krí−

zu, ale vďaka podporným pro−
gramom EÚ sa nám podarilo
získať financie na viaceré pro−
jekty. Podarilo sa nám získať
peniaze na rekonštrukciu cent−
ra obce, vybudovali sme parko−
vacie miesta pri cintoríne, robí−
me nové oplotenie cintorína i v
okolí kultúrneho domu. Čo sa
nám nepodarilo je výstavba
ďalších nájomných bytov. To by
sme radi realizovali v tomto ro−

ku. 
Teraz obyvatelia i okolitých de−

dín žijú aj plesovou sezónou a v
kultúrnom dome sa pripravujú
viaceré z nich. Pripravujú sa
športovci a aj ďalšie spoločen−
ské organizácie. 
Budeme pokračovať v realizá−

cii projektov, ktoré sme začali
už v minulom roku. Budujeme
spevnené plochy okolo kultúrne−
ho domu, v rámci projektu s ma−
ďarskými partnermi − Zvony ne−
poznajú hranice, chceme posta−
viť oddychovú zónu v centre ob−
ce. Uprostred obce urobíme  ost−
rov, kde by mal byť parčík, det−
ské ihrisko i prírodný amfiteá−
ter. Naďalej budeme pokračo−
vať v úsilí o výstavbu 16 nájom−
ných bytov.

V minulom roku sa nám poda−
rilo realizovať výstavbu zberné−
ho dvora pre  separovaný zber
odpadu. V tomto roku budeme v
tomto projekte, ktorého hodnota
je približne 500 000,− eur, pokra−
čovať. Budeme mať zberné mi−
esta, malé kompostovisko a te−
raz príde technologická časť −
drvič, traktor a malé komposto−
vé nádoby, ktoré dostane každá
rodina.  Chceme, aby občania
mali alternatívu. Budú separo−
vať odpad a my ho budeme od−
vážať, drviť, kompostovať.
Techniku by sme radi ponúkli
aj okolitým obciam, ak budú
mať záujem. Koncom januára
by sme už mali mať všetko zho−
tovené a bude i technika. Potom
zavoláme občanov, aby sme im
vysvetlili problematiku separo−
vaného zberu a aké výhody to
bude pre nich mať." 
Okrem týchto podujatí, pripra−

vujú v obci, tak ako aj po iné ro−
ky, programy, na ktoré si už o−
byvatelia zvykli. Deň matiek,
deň detí, úcta starším občanom
i deň obce. 

−red−

Šport, zábavu i služby
pripravujú v Dolinke

Pre svoju nenáročnosť na priestory i relatívne nižšie materiálové
náklady si stolný tenis získal popularitu vo väčšine obcí aj nášho o−
kresu. Vo viacerých z nich sa najmä koncom, alebo začiatkom roka
organizujú miestne turnaje, na ktorých sa zúčastňujú obyvatelia
jednotlivých obcí. 

V Dolinke vianočnú atmosféru už tradične umocňuje
tento Betlehem

Stolnotenisového turnaja sa zúčastnil aj starosta 
Ing. József Nagy

V Opatovskej Novej Vsi budú triediť odpad
Obciam a mestám sa, podobne ako aj obyvateľom v tomto neľahkom období, žije ťažko. Nedostatok

financií mnohým z nich komplikuje bežný chod obce a na rôzne aktivity niet peňazí. Mnohé z obcí sa
však aj v tejto situácii  snažia prostredníctvom rôznych programov a fondov či už vládnych, alebo z
Európskej únie, zlepšiť svoje prostredie a zabezpečiť pre svojich obyvateľov stále lepšie podmienky pre
bývanie v ich obci. 
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l Prijali ste pozvanie na
tento koncert, čo vás viedlo
k tomu, že sa ho zúčastníte? 

P. Cmorik: "V novembri sme s"V novembri sme s
chalanmi nahrali pre fanúšichalanmi nahrali pre fanúši−−
kov, ktorí vždy radi počúvalikov, ktorí vždy radi počúvali
skupinu Humana platňu,skupinu Humana platňu,
ktorá bude hotová niekedy vktorá bude hotová niekedy v
marci. Nahrávalo sa to v promarci. Nahrávalo sa to v pro−−
fesionálnom štúdiu a bude tofesionálnom štúdiu a bude to
CD−čko, ktoré sa bude daťCD−čko, ktoré sa bude dať
kúpiť normálne v obchode.kúpiť normálne v obchode.
Spolu s Humanou robíme taSpolu s Humanou robíme ta−−
kéto projekty a aj na tomtokéto projekty a aj na tomto
koncerte zahráme piesne zkoncerte zahráme piesne z
tohto CD−čka. Aj to ma viedlotohto CD−čka. Aj to ma viedlo
k tomu, že som prijal pozvak tomu, že som prijal pozva−−
nie a  zúčastním tohto vianie a  zúčastním tohto via−−
nočného koncertu." nočného koncertu." 

l Vo V. Krtíši sa hovorí, že
sa skupina znovu dáva doko−
py aj s vami a budete spolu
koncertovať. Čo je na tom
pravdy? 

P. Cmorik: "Keď na to bude"Keď na to bude
príležitosť, čas a priestor, bupríležitosť, čas a priestor, bu−−
dem hrávať aj s nimi. Budedem hrávať aj s nimi. Bude
to jeden z projektov, ktoréto jeden z projektov, ktoré
spolu robíme a vždy sa na tospolu robíme a vždy sa na to
teším."teším."

l Ako sa vám páči atmosfé−
ra na tomto koncerte, ktorý
organizuje skupina Midnight
Scream?  

P. Cmorik: "Je tu veľmi dob"Je tu veľmi dob−−
rá atmosféra, prišlo veľa ľurá atmosféra, prišlo veľa ľu−−
dí. Veľmi rád sa zúčastňujemdí. Veľmi rád sa zúčastňujem
podobných akcií, sú srdečné,podobných akcií, sú srdečné,
príjemné, dobré a je tu dobrápríjemné, dobré a je tu dobrá
hudba. Skupinu Midnighthudba. Skupinu Midnight
Scream poznám roky rokúce.Scream poznám roky rokúce.
Chalanov mám veľmi rád,Chalanov mám veľmi rád,
hrávali sme spolu a bola tohrávali sme spolu a bola to
naša sesterská kapela.   naša sesterská kapela.   

l Ako hodnotíte rok 2013? 

P. Cmorik: "Uplynulý rok bol"Uplynulý rok bol
normálny celý rok, ale nanormálny celý rok, ale na
konci toho začalo byť veľmikonci toho začalo byť veľmi
veľa. Robil som viaceré proveľa. Robil som viaceré pro−−
jekty a piesne do rôznych projekty a piesne do rôznych pro−−
jektov. jektov. 

(Pokračovanie na str. 9)

Na koncerte vládla dobrá hudba 
Na Vianočnom koncerte veľkokrtíšskych metalových skupín sa predstavila aj skupina

Humana v pôvodnom zložení, teda aj s Petrom Cmorikom. Chalani sa tak stretli po 10 rokoch
od svojich začiatkov ešte v novembri 2013 v nahrávacom štúdiu. Tu nahrali CD−čko s 10
skladbami, ktoré by malo byť v predaji niekedy v marci tohoto roku. V rámci programu via−
nočného koncertu vystúpili s programom, ktorého základom boli práve skladby z tohoto CD.
V približne 90 minútovom programe však zazneli aj viaceré ich známe skladby, ktoré sa na
CD nedostali a skupina zožala zaslúžený potlesk. Využili sme prítomnosť niekoľkonásobné−
ho Zlatého slávika Petra Cmorika a požiadali ho o  rozhovor, s ktorým ochotne súhlasil. 

Peter Cmorik si zaspieval s Humanou aj so skupinou
Midnight Scream

Atmosféra bola výborná,
o čom svedčia aj tieto zábery
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(Dokončenie zo str. 8)(Dokončenie zo str. 8)
Taký rTaký rozlietaný decemberozlietaný december

som asi ešte ani nemal. Alesom asi ešte ani nemal. Ale
teším sa, že bola práca, a žeteším sa, že bola práca, a že
som ju zvládol."som ju zvládol."

l Čo pripravujete v novom
roku? 

P. Cmorik: "V marci − apríli"V marci − apríli
roku 2014 pripravujeme turroku 2014 pripravujeme tur−−
né, na ktoré sa veľmi teším.né, na ktoré sa veľmi teším.
Budeme mať asi 15 koncerBudeme mať asi 15 koncer−−
tov po rôznych slovenskýchtov po rôznych slovenských
mestách a niekoľko asi ajmestách a niekoľko asi aj
na Morave."na Morave."

lMáte aj nejaké nové zosku−
penie skupiny, ktorá bude s
vami hrať? 

P. Cmorik: "Zoskupenie mu"Zoskupenie mu−−
zikantov sa priebežne mení,zikantov sa priebežne mení,

podľa toho, kto má ako vopodľa toho, kto má ako vo−−
ľné termíny a teraz ešte neľné termíny a teraz ešte ne−−
viem povedať kto bude v kaviem povedať kto bude v ka−−
pele hrať. Ale väčšinou je topele hrať. Ale väčšinou je to
zoskupenie rovnaké."zoskupenie rovnaké."
Ďakujem za rozhovor a želám

vám ešte úspešnejší rok 2014,
ako bol ten predošlý.       

−P. GAŠPAROVIČ−  

"Najskôr som hral iba ja s gi"Najskôr som hral iba ja s gi−−
taristom Erikom Vaškorom,taristom Erikom Vaškorom,
potom prišiel Stano Ďuriš  apotom prišiel Stano Ďuriš  a
Martin Kliment. Zatiaľ smeMartin Kliment. Zatiaľ sme
iba štyria, bez speváka, ktoiba štyria, bez speváka, kto−−
rého sa nám nepodarilo ešterého sa nám nepodarilo ešte
zohnať. Ja pracujem a hudbezohnať. Ja pracujem a hudbe
sa venujem iba vo voľnom časa venujem iba vo voľnom ča−−
se. Zatiaľ si všetky nákladyse. Zatiaľ si všetky náklady
hradíme hlavne sami, nemáhradíme hlavne sami, nemá−−
me nejakých sponzorov.me nejakých sponzorov.
Hráme taký nový štýl hudby.Hráme taký nový štýl hudby.
Je v tom niečo z metalu iJe v tom niečo z metalu i
hardcoru. Nedá sa to presnehardcoru. Nedá sa to presne
pomenovať. Priaznivci náspomenovať. Priaznivci nás
zatiaľ mohli vidieť a počuťzatiaľ mohli vidieť a počuť
na koncerte vo V. Krtíši i vna koncerte vo V. Krtíši i v
Kremnici. Kremnici. 

V novom roku by sme saV novom roku by sme sa
chceli dostať do širšieho pochceli dostať do širšieho po−−
vedomia poslucháčov. Ale tovedomia poslucháčov. Ale to
by chcelo nejakú kvalitnú naby chcelo nejakú kvalitnú na−−
hrávku, ak by sme to brali pohrávku, ak by sme to brali po
tej komerčnej stránke. Okremtej komerčnej stránke. Okrem
V. Krtíša sa určite predstavíV. Krtíša sa určite predstaví−−
me znovu v Kremnici, kde máme znovu v Kremnici, kde má

náš basák babku, a kde ponáš basák babku, a kde po−−
známe aj jednu kapelu.známe aj jednu kapelu.
Chceli by sme vystúpiť aj vChceli by sme vystúpiť aj v
Nitre, kde tiež poznáme niekNitre, kde tiež poznáme niek−−
toré kapely."toré kapely."

Držíme teda mladým
Veľkokrtíšanom palce, aby
sa im podarilo zúčastniť sa
aj niektorých festivalov s po−
dobnou produkciou a aby

tak získali väčší okruh priaz−
nivcov, nie iba z rodného
mesta. Veď na vianočnom
koncerte v Martineri, zožali
pekný úspech.             −P.G.− 

Mladíci zatiaľ získavajú ostrohy
Veľký Krtíš sa môže pochváliť viacerými skvelými hudobníkmi, ktorí sa presadili na hudobnom poli nie iba na Slovensku
ale i zahraničí. Možno budú medzi nich patriť  aj členovia mladej hudobnej skupiny LAW TO DECIDE. Táto skupina hrá
spolu vyše jeden a pol roka a viac nám o nej povedal jej bubeník Denis Sanda: 

LAW TO DECIDE na vianočnom vystúpení v Martineri

S Midnight Screamom 
si zaspieval aj Marek Habdák

Metalový koncert v Martineri pre mnohých už tradične patrí k vianočným sviatkom

Midnight Scream  − gitarové riffy Paliho Ďuriša a dyna−
mický vokál Jara Šajgalíka  rozhecovali celé publikum
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V piatok 20. 12. 2013, sa všetci o−
byvatelia, ktorí mohli a chceli, v
slávnostnej nálade zhromaždili v
jedálni s očakávaním, čo pre nich
ich kolegovia pripravili. A tí sa
veru pochlapili. Najskôr sa pred−
stavili ako anjeli a potom ukázali
dobrotu a spravodlivosť Ježiša v
predstavení o obuvníkovi. Počas
celého vystúpenia zaznelo aj nie−
koľko kolied a vinšov a na záver
si všetci spoločne zaspievali vari
najznámejšiu vianočnú pieseň
Tichá noc. Za svoje vystúpenie si
všetci účinkujúci zaslúžili vďač−
ný potlesk. A aj keď možno niek−
toré výkony neboli celkom profe−
sionálne a pod niektoré z nich sa
podpísala aj tréma, s pomocou
svojich vychovávateliek to všet−
ko zvládli na výbornú. Veď už sa−
motná snaha podieľať sa na spo−
ločnom programe určite stojí za
pochvalu. Tú si iste zaslúžia aj vy−
chovávateľky, ktoré sa podujali
toto predstavenie naštudovať a
stráviť hodiny trpezlivého nácvi−
ku so svojimi klientmi. 

Zachovávajú 
vianočné tradície 

A aké sú vlastne Vianoce v
DDaDSS, sme sa spýtali vedúcej
sociálno−zdravotného úseku.
Gabriely Bírovej.
"Vianočné sviatky sú veľmi krás−

ny sviatok, ale pre väčšinu na−
šich klientov pomerne smutné.
Určite by radšej boli so svojimi ro−
dinami ako v zariadení, ale nie
vždy je to možné. Niekedy jedno−
ducho rodina nemá záujem. Ale
tých prípadov už nie je tak veľa.
Preto sa snažíme vytvárať tradí−
cie, ktoré sú bežné aj v normál−
nych rodinách. Darčeky si klien−
ti rozbaľujú už okolo obeda, pre−
tože by to do večera asi nevydrža−
li. Spokojní si potom sadajú k
štedrovečernej večeri. Tá pozostá−
va z bežných chodov. Oblátka s
medom, kapustnica s klobáskou,
vyprážaná ryba so šalátom, prí−
pitok, zákusky. K stolu zasadáme
v bežnom čase, okolo piatej popo−
ludní. Samozrejme, pred večerou
sa klienti aj pomodlia. Tieto

Vianoce boli trochu iné, ako po
iné roky. Tradične pripravujú
štedrovečernú večeru pracovníci,
ktorí sú v službe. Tohto roku ju
pripravovali sociálni pracovníci
vo svojom voľnom čase. Aj keď
mohli byť so svojimi rodinami,
prišli takmer všetci, ktorí mohli." 

Vianoce prinášajú 
aj smútok

A ako vnímajú sviatočný via−
nočný čas samotní klienti? Ako
nám viacerí povedali, radujú sa,
že sa pán Ježiš narodil. Viacerí z
nich majú v izbách aj malý
stromček, ktorý si ozdobia a spo−
mínajú. 

Marta Chlpošová: "Pre mňa to,
že môžeme sláviť Vianoce takto
spoločne a pripomíname si ich
význam, znamená veľmi veľa. Aj
keď ja som tu už 11 rokov a pred−
tým nebolo toľko ležiacich ľudí.
Žiaľ, aj tá atmosféra sa už po−
maly vytráca. Kedysi sa nás tu
zišlo veľa a aj na Silvestra sa tu
dobre zabávalo, tancovalo a sko−
ro sme sa ani nepomestili do tejto

miestnosti." 
Barnabáš Varga: "Ja som tu už

dosť dlho, šesť rokov, a každý
Štedrý deň trávim v domove.
Poznáme sa všetci a sme ako jed−
na veľká rodina. Avšak atmosfé−
ra počas sviatkov v domove je a−
kási smutná. Aj v tomto roku bu−
dem na Štedrý večer tu a potom i−
dem k dcére a vnúčikovi. Keby
Vianoce boli každý deň v roku.
To by bolo najkrajšie." 

To je, žiaľ, ťažko splniteľné.
Záleží však iba na nás, či budeme
ohľaduplní, milí a plní lásky k se−
be počas celého roka, alebo si to
necháme znovu až na vianočný
čas.                  −P. GAŠPAROVIČ − 

Anjeli priniesli Vianoce aj do domova
Vianočnou atmosférou dýchal Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (DDaDSS) vo

V. Krtíši už niekoľko dní pred Štedrým dňom. Priestory celej budovy skrášlila vianočná vý−
zdoba a takmer na každom poschodí, či každom oddelení žiaril vianočný stromček.
Sviatočnú náladu a ducha Vianoc pociťovali aj všetci obyvatelia domova a hlavne tí, ktorí
si pre svojich spolubývajúcich pripravili sviatočné, kultúrne predstavenie. Niekoľko týžd−
ňov sa schádzali aby so svojimi vychovávateľmi pripravili príjemné vianočné prekvapenie.

Mária Dohňanská(vľavo)
spolu s Gabrielou Bírovou
pozorne sledovali priprave−
ný scenár

Medzi divákmi bola aj poslankyňa MsZ Monika Molnárová

Klienti na svoje sestričky nedajú dopustiť

Obyvatelia domova so záujmom a zvedavosťou sledovali, čo
si pre nich ich spolubývajúci pripravili

Anjeli priniesli dobré zvesti i dary do domova
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dedinke uprostred žírnych
slovenských polí, v kraji zná−
mom ovocnými sadmi, v čase,

keď sa minulé storočie už pomaly
chystalo osláviť svoju tretiu štvrť,
dorástla Anička do veku, keď sa
srdcu i telu žiada niekto blízky,
niekto s kým chceme byť stále, ni−
ekto kto sa bude s nami tešiť i pla−
kať, niekto kto pohladí i vystíska.
A dievča to bolo rúče i pracovité.
Okrem svojej práce vo fabrike ne−
ďalekého mestečka, pomáhala ro−
dičom pracovať na skromnom
gazdovstve. Jej smiech a spev bolo
často počuť nielen z polí, ale i z
rôznych stretnutí miestnej mláde−
že. Obľúbenou a vyhľadávanou
kamarátkou bola v celej dedine.
Nie div, že nejeden mládenec sa u−
chádzal o miesto v jej srdci a  mla−
díci z jej rodnej obce i okolitých de−
dín často merali cestu k ich dom−
čeku. Jej však padol do oka iba je−
diný. Janík zo susednej dediny.
Obaja sa tešili na spoločné stret−
nutia a vzájomná láska im pozna−
čila tváre radosťou. Spriadali plá−
ny na spoločný život, ktoré spečati−
li zásnubami takto začiatkom jed−
ného roka. Určili si i dátum, kedy
spoločne vykročia do života. V ča−
se, keď príroda dáva do sýpok a
pivníc svoje plody, keď zo stromov
padajú listy, malo dvom mladým
ľuďom padať šťastie do náručia a
ich láska nájsť naplnenie v zalo−
žení rodiny. 
Čas do svadby sa pre nich poma−

ly vliekol.  Zima  len pomaly  pre−
púšťala svoju moc jarným lúčom
slnka, ale oni by už najradšej boli
stále spolu. Príroda sa prebúdzala
zo zimného spánku, vyháňala zo
studenej zeme zelených poslov jari
a vyhnala i štyroch mládencov na
výlet do vzdialenejšieho mesta.
Medzi nimi i Janíka, že si obzrie
vhodné šaty na vytúženú svadbu.
Cesta im veselo ubiehala v prvý
jarný deň poznamenaný miernym
dáždikom. Nemali ďaleko do cieľa
ich cesty, keď na šmykľavej ceste
auto začalo tancovať.  Po nie−
koľkých kľukatých metroch sa
zrútilo do priekopy. Rinčalo sklo,
škrípal kov a ozýval sa prestraše−
ný krik. Z prevráteného a rozbité−
ho auta sa postupne ťahali mlá−
denci, našťastie iba s menšími po−
raneniami či odreninami. Až na
Janíka. Ten z auta nevyšiel. Smrť,
ktorá stála v úzadí ho nepustila.
Iba kamaráti vytiahli jeho nevlád−
ne telo a privolaný lekár už iba
bezmocne krútil hlavou. Janík bol
na mieste mŕtvy! Jedna jediná ra−
na na čele, nad ľavým okom,
spôsobila smrť mladého človeka.
Jedna jediná rana spôsobila tra−
gédiu v dvoch rodinách. Blesk z
jasného neba nevyvolá väčší šok,

ako vyvolala  správa o úmrtí milé−
ho. Skončili Aničkine šťastné chví−
le, skončili dni radosti. 

Do čierneho zahalila svoje telo,
čierny závoj smútku zahalil jej
tvár, čierne myšlienky ovládli jej
myseľ. Okolitý svet pre ňu prestal
existovať, vo dne v noci oplakáva−
la svojho milého. Prestala chodiť
na zábavy, nevideli ju medzi mlá−
dežou. Utiahla sa do samoty svojej
izby a ponárala sa do spomienok
na krásne chvíle prežité so svojou
láskou. Do jej mysle sa vkrádali
myšlienky smrti. "Keby som mohla
zomrieť podobnou smrťou ako
Janík. Na druhom svete by nám
bolo dobre." Počuli z jej úst
neraz jej najbližší.
Každý deň jej
kroky z práce
viedli najprv
k tichému
miestu na
cintorí−
ne, kde
b o l a
najbliž−
šie k
svojmu
milému.
Rodičia
sa o svo−
ju dcéru
b á l i .
Snažili sa
byť stále pri
nej, ani do prá−
ce ju nepúšťali sa−
mu. Strážili ju ako kreh−
ký klenot vo dne i v noci, a jeden z
nich spával v jej izbičke. 

Čas pomaly plynul. A aj keď sa
Anička nikdy nezmierila s krutou
stratou, zdalo sa, že sa upokojila.
Život sa jej ustálil v jednoliatom
kolobehu − práca, cintorín, domov.
Robotu si vykonávala svedomito,
dôsledne, ale  spolupracovníci už
viac nevideli úsmev na jej tvári,
nezaujímali ju starosti a radosti
kolegov či priateľov. Jediným
spestrením jej smútku boli náku−
py. Zvláštne nákupy. Rodičom,
bratovi i sebe kupovala čierne ša−
ty, čierne ponožky, čiernu bielizeň,
čierne vreckovky. Kúpila i štyri
veľké sviece, čo sa mŕtvym pri rak−
ve zapaľujú. Veci nosila domov
tajne a vo svojej skrini ukladala.
Iba mladší brat o tom vedel. 

Leto striedalo jar a jeseň leto.
Priblížil sa čas, keď si pripomína−
me svojich najbližších, ktorí už nie
sú s nami a kedy sa mnohí schád−
zajú k hrobom svojich blízkych i zo
vzdialených miest. Uctiť si pami−
atku najbližších a navštíviť rodi−
nu, prišla i Aničkina teta z hlav−

ného mesta so svojim asi šesťroč−
ným synkom. Anička ju vždy rada
mala a i teraz sa v jej náručí vy−
plakala a zo svojej bolesti vyznala.
Spolu navštívili i udržiavaný hrob
v susednej dedine, pri ktorom
Anička presedela nejednu chvíľu. 

Smutné a zvláštne bolo i lúčenie,
keď Anička schytila do náručia
šesťročného Paľka a zasypala ho
bozkami stále opakujúc: "Zbohom
Paľuško môj, ja ťa vidím posledný
raz." Potom sa uchýlila do tetinho
náručia a usedavo sa rozplakala
hovoriac cez závoj sĺz slová, ktoré
šokovali: " Zbohom tetulienka mo−
ja, viac sa už neuvidíme. Toto je
naposledy." "Ale moja, veď ja sa eš−

te nechystám zomrieť", snažila
sa ju uchlácholiť teta. "Veď

ešte nie som stará a mu−
sím si syna vychovať."
"Nie teta. Nie vy od−
chádzate, ale ja sa s
vami musím navždy
rozlúčiť, lebo uvidí−
te, ja zanedlho zom−
riem."
Po týchto, tak pre−
svedčivo,  poveda−
ných slovách tuhla
krv v žilách a teta u−
končila lúčenie slo−

vami o mladosti a
kráse Aničky, ktorá

má ešte dlhý život pred
sebou.  
Pokľudný novembrový ve−

čer v tetinom byte, ktorá so sy−
nom sledovala televízny program
narušil buchot padajúceho obra−
zu. Roky visel nad telefónom a eš−
te ani poriadne nedopadol na zem,
keď čierny prístroj zazvonil. Z jeho
sluchátka sa  dozvedeli tragickú
zvesť. "Anička je mŕtva. Pohreb bu−
de v nedeľu." Neveriacky a s úža−
som sa teta dívala na zmĺknutého
posla smutnej správy, ktorý dával
za pravdu Aničkiným prorockým
slovám. Zohla sa pre obraz a div
sa svete − sklo na obraze celé a
klinček v stene na svojom mieste.
Nikdy predtým a ani potom už ten
obraz nespadol. 

Studená novembrová nedeľa.
Akoby odchádzajúce teplo
Aničkinho tela schladilo i ten
vzduch okolo, tak ako jej smrť

zmrazila jej najbližších. Ona však
v truhle ležala s blaženým úsme−
vom na perách a s pokojným výra−
zom v tvári. "Pozrite, ako sa usmi−
eva. Od Janíkovej smrti sme ju ne−
videli takú usmiatu." Vítal smú−
točných hostí jej otec Viktor. S
Aničkou sa prišla rozlúčiť i teta so
svojim synčekom a s otázkou, kto−
rá ju trápila od toho večera, kedy
sa dozvedela tú hroznú správu, sa
obrátila na Viktora: "Čo sa vlastne
stalo? Prečo tá náhla a tragická
smrť?" "Ja som ju zabil! Ja som ju
poslal, ba priam rozkázal, aby iš−
la na svoju poslednú cestu."
Hovorí strhane, tichým hlasom
Viktor a po bolesťou a žiaľom
utrápenej, zvráskavenej tvári mu
kanú slzy z očí.

Rodičia sa už pomaly začínali te−
šiť, že čas Aničke predsa len zaho−
jí ranu na duši po strate jej milé−
ho, že sa už trochu spamätáva z tej
tragickej udalosti, že už nemá to−
ľko slzami premočených vreckovi−
ek. Len úsmev im chýbal na jej tvá−
ri a trápilo ich , že nechodí medzi
ľudí. Ani medzi mládež v dedine,
ani len tak so známymi  na výlet,
pozrieť sa, čo sa deje vo svete. Toho
osudného dňa sa chystali jej krst−
ní rodičia pozrieť si známy
Martinský jarmok a prišli sa spý−
tať, či Anička nepôjde s nimi.
Nechcela. Že má veľa práce, a že
nemá spravený účes a najprv by
musela ísť ku kaderníčke. "Na ten
jarmok pôjdeš! Dosť už bolo scho−
vávania sa pred ľuďmi. A tvoje
prirodzene zvlnené vlasy kaderní−
ka nepotrebujú", rozkázal jej ten,
čo ju sedem mesiacov ako oko v
hlave chránil pred nešťastím.
Anička poslúchla otca. V aute se−
deli vpredu jej krstní a vzadu ona
a trojročná dcérka krstných rodi−
čov. Cesta viedla i okolo miesta,
kde jej Janíka zabilo. A priam na
tom mieste i toto auto dostalo
šmyk. A tak ako Janíkovi kama−
ráti, aj Aničkiní krstní s dcérkou
vyliezli z auta bez zranení. A tak
ako Janík i Anička ostala v aute
mŕtva. A tak ako on i ona mala
skoro na tom istom mieste na čele
malú ranku, ktorá spôsobila jej
smrť. Možno si boli súdení, možno
tam čakala Janíková duša na svo−
ju milú, možno ju aj zazrela v po−
sledných sekundách svojej pozem−
skej cesty, možno ich duše spoločne
vystúpali do výšav nekonečného
priestoru, možno aj preto ten bla−
žený úsmev, ktorý ostal na jej tvá−
ri aj na lôžku jej posledného odpo−
činutia, v truhle.  

Podľa skutočnej udalosti

Shakespearovský príbeh zo Slovenska
Príbehy o ozajstnej (i tragickej)  láske, sú zachytené v rôznych podobách už od čias Adama a Evy. V ro−

mánoch svetových autorov či ľudových rozprávkach je láska často zaklínadlom, ktoré hory prenáša a trvá
až za hrob. Že taká láska sa vyskytuje i v našich dobách a podmienkach, svedčí i príbeh dvoch mladých ľu−
dí zo stredného Slovenska, ktorý sa stal v dobe nie až tak dávnej. 

V
Aničke zomrel svet!  

Viac sa neuvidíme

Jeho duša na 
ňu počkala

S Aničkou sa prišla rozlúčiť celá dedina a ľudia zo širokého
okolia, ktorí vedeli o láske dvoch mladých, pekných ľudí. Prišli sa
rozlúčiť s nešťastnou dievčinou, ktorej sa vyplnili čierne želania a sko−
nala podobnou smrťou ako jej milý. Miestny cintorín sa zaplnil a po−
nad hlavy prítomných sa do diaľky niesol strašlivý nárek, ba priam
kvílenie nešťastnej matky, ktorý drásal srdcia a vháňal slzy do očí a
ktorý bude pre mňa vždy symbolom bolesti a nekonečného žiaľu, kto−
rú prežíva rodič pri tragickej strate svojho milovaného  dieťaťa. Či už
tú bolesť preciťuje mĺkvo, vo svojom vnútri, alebo jej dá voľný prie−

chod, ako Aničkina mama.                                                   −red−
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V prvom rade skroťte ten
chaos v hlave a pekne si po−
vedzte, čo to vlastne chcete a
až keď si to stanovíte, môžete
si za tým s istotou krok po
kroku neohrozene ísť.
Nechcite všetko hneď a na−
raz, v podstate to ani nejde,
len si to na silu vydupávate,

ale keď na to pôjdete systematicky, postupne
si môžete splniť všetko, po čom túžite.
Nenakladajte na seba viac ako je potrebné,
lebo sa pod tou váhou zlomíte. Ste typ ľudí,
ktorí sa len tak niečím nedajú odradiť, tak
prečo to neplatí aj na poli lásky a v tomto
smere dáte na reči a názory iných ľudí?
Mali by ste si za svojimi partnermi stáť a v
ťažších situáciách ich obhajovať a nie sa
tváriť nezainteresovane, prípadne to rovno
schovať pod koberec. 

Rozprestrite krídla a leťte, ne−
pozerajte sa dolu na úskalia,
naberte odvahu a skočte.
Okrem akéhosi oslobodenia
si pripravte aj plnú nádrž,
nabeháte viac kilometrov, a−
koby ste očakávali, čo nezo−
stane bez patričných, samoz−
rejme, pozitívnych výsledkov.
Nabehli ste na systém – akú
silu vynaložíte, v takom množstve sa to k
vám vráti. V partnerstvách sa vytvorí silné
prepojenie a preto vopred vycítite, čo sa u
partnera deje. V súkromnom živote nastane
veľa zmien, minimálne pre tento týždeň –
stanete sa citlivejšími, čo sa postará aj o va−
še vnútorné oslabenie, ale to by mohli vycítiť
vaši neprajníci a tak by vám cielene pori−
adne zabrnkali na citlivú strunu. Preto
buďte v strehu a vyhnete sa tomu, aby vás o−
kolie zneužívalo a využívalo. 

Vás len tak niečo nezlomí,
vaša odolnosť voči vonkaj−
ším vplyvom a neprajnosti
na vás nezanecháva žiadne
viditeľné stopy, ale hovoríme
o tom, čo je voľne viditeľné o−
čami. Pravdou je, že všetko
sa vás dotkne vnútorne, no
vaše korene (sila) sú také hl−
boké, že zvládnete aj nemož−

né. Po tieto dni pocítite intenzívny príval si−
ly, ktorú by ste mali zúročiť najlepšie ako vi−
ete. Z ničoho nič vám skrsne široká škála
skvelých nápadov, ktoré treba veľmi rýchlo
premietnuť z hlavy do reality. Využite ná−
klonnosť hviezd a podporu blízkych. Menšie
prekážky vám do cesty postaví iba vlastná
nerozhodnosť. Okrem toho, do blízkej bud−
úcnosti je potrebné nájsť rovnováhu medzi
príliš ružovým a príliš čiernym vnímaním
sveta. 

Vvyvarujte sa akéhokoľvek
zavádzania, klamania a
sľubovania niečoho, čo ne−
dokážete splniť. Totiž, sila
vašich slov by sa otočila pro−
ti vám a nezdar by ste pocí−
tili v každom smere svojho
každodenného bytia. Ste ve−
ľmi inteligentným a vníma−
vým znamením a tieto plusy by ste mali úročiť,
nie zneužívať vo svoj vlastný a osobnostný
prospech. Myslite pri tom aj na svoju rodinu
a priateľov. Prácu budete brať pozvoľnejšie
a keďže vám zostane nejaký ten čas nazvyš,
mali by ste ho venovať partnerom a rodine,
po prípade choďte na nejaký výlet, čím sa
rodinné puto o čosi viac zomkne. 

Stanete sa zvestovateľmi
skvelých správ, ktoré môže−
te šíriť ďalej v okruhu svo−
jich známych bez akýchko−
ľvek obáv. Okrem toho, ma−
li by ste sa zamerať na zve−
ľaďovanie svojho vlastného
ja, čo je prepojené aj s no−
vým vzhľadom, podporenú

máte každú zmenu (od účesu až po výmenu
šatníka. Cítite sa dobre, priam až výnimoč−
ne, a túto skutočnosť vášho vyžarovania tre−
ba podčiarknuť „vizuálom“ nezávisle od to−
ho, akým typom ste. Dovolené sú aj výstrelky,
po ktorých by ste za iných okolností ani len
nesiahli. Priať bude vzťahom a hľadaniu
nových lások. V práci bude vaša snaha oce−
nená a dokonca „zachránite“ kolegu/kolegy−
ňu pred hroziacim problé−
mom. 

Dopriate vám bude hlavne
po finančnej stránke, po a−
komsi bilancovaní nájdete
skryté rezervy, na ktoré ste
pozabudli, preto sa finanč−
ného nedostatku nemusíte o−
bávať. Dokonca nejaké fi−
nancie k vám ešte len dopu−
tujú. Podporená bude univerzálna plod−
nosť, čo sa vzťahuje na samotné potomstvo
a rozšírenie rodiny. Nedajte si do vášho
systému a chodu rodiny zasahovať nikým a
ničím, inak sa fungujúci systém zrúti ako
domček z kariet a to predsa nechcete.
Zapájajte sa do všetkého nového, čím získa−
te veľa skvelých vedomostí a informácií, kto−
ré budete vo svojom živote ďalej úročiť.
Prijímajte výzvy.

Vášmu znameniu bude
vládnuť jemnosť, chémia a
láska. Všetko sa na vás na−
valí ako prívalová vlna.
Pokušenie príde priam v
dokonalej forme a vy pocíti−
te vo svojich žilách pulzujú−
cu krv, s ktorou sa objaví aj
obrovská chuť žiť. Pre za−

daných platí znovu nájdenie a obnovenie
chladnúcej lásky. Okrem toho vám karta
Medveď dáva na vedomie, že ste silnými a
zdatnými zástupcami svojho kráľovského
znamenia. Majte oči poriadne otvorené a
svet vám ukáže všetko, čo ste v ostatnom ča−
se nevideli a to z toho dôvodu, že ste vlastne
ani nechceli. Každý, kto sa vám postaví po−
čas tohto týždňa do cesty, bude vaším rov−
nocenným súperom. 

Karta veža naznačuje, že vo−
či životu a osobnému postoju
k nemu máte zajačie úmysly.
Uskutočnili ste zmeny, kto−
rých ste sa zľakli a máte
chuť všetko vrátiť do starých
koľají. Milé panny, ale tadi−
aľto cesta už dávno nevedie.
Dovoľte si v zmenách precit−
núť, prijať ich a stotožniť sa s nimi. Keď
prekonáte prvotné obavy, polovica ús−
pechu je za vami. Nie je správne, že
všetko vnímate sivo alebo cez prsty na
rukách. Rozmanitosť dní je pre zástup−
cov vášho znamenia pripravená ukázať
sa vám, teraz záleží len na vás, kedy u−
robíte prvý krok. Niektorí z vás to už
dávno majú za sebou a užívajú si plno−
hodnotnosť dní. Príliš, niekedy aj sebecky, sa
chránite pred svetom samotným. 

Padáte do sebaľútosti, výčiti−
ek a bičujete sami seba v tom−
to štádiu skoro už za všetko, čo
ste spravili, ale aj nespravili.
Je najvyšší čas vymaniť sa z
tohto bludného kruhu a po−
staviť sa na rovné nohy.
Prijmite sa so všetkým dobrým,
ale aj tým zlým a vďaka tomu
sa vám otvoria aj tie brány,

ktoré doteraz boli pred vami zavreté, či do−
konca zamknuté. Nebráňte sa pochopeniu,
vďaka ktorému nájdete vnútorný osobný po−
koj a mier. Túžba tráviť čas mimo spoločnosť
partnera/partnerky, nezostane bez povšimnu−
tia a tak nastúpi vysvetľovanie – spoločne trá−
vený čas to napraví a nahodí späť do koľají. 

Vaša linajka na tento týždeň
je jasná s jediným cieľom –
„vypadnúť“ a utiecť čo naj−
ďalej od otravných a podľa
vás „nevďačných“ ľudí.
Prepadne vás chuť cestovať,
spoznávať svet, seba a du−
chovne napredovať – obraz−
ne vám to v predstavách ko−
rešponduje s kláštorom v povestnom Tibete.
Jedno je však isté – na to, aby ste duchovne
rástli, nemusíte nikam cestovať, stačí, ak sa
bez obáv do seba ponoríte a objavíte svoje hod−
noty, pred ktorými ste akosi utekali. Prijmite
fakt, že dokonalosť v úplnosti významu tohto
slova a v prepojení na človeka ako živej by−
tosti neexistuje (chceli ste byť dokonalými pre
svoje okolie). Blížite sa k tomu, že nájdete a ob−
javíte svoju vlastnú cenu, podľa ktorej vás bu−
de vnímať aj verejnosť. Mimo všetkého sa vám
bude dariť v podnikaní a obchodovaní

Návrat do práce a do jedné−
ho kola povinností s rados−
ťou uvítate. Vaša energic−
kosť bola v pohodlí domova
krotená a tým ste sa stávali
akosi lenivejšími, „komót−
nejšími“, čo nie je nič pre
vás. Keď zamierite späť do
spoločnosti, akoby vypustili

džina z fľaše a preto aj vy očakávajte poriad−
nu trmu – vrmu, ktorú tak veľmi potrebujete
k tomu, aby ste cítili, že žijete a že ste z mäsa
a kostí. Stále dianie vás drží, ako sa zvykne
hovoriť, pri živote. Máte sa na čo tešiť, blížia−
ce sa obdobie vám to splní priam do bodky,
nebudete vedieť čo skôr. Pripravte sa na to, že
sa viac zapotíte v prípade, ak spadáte do ka−
tegórie rodiča, deti sa vám postarajú o nejed−
nu tienistú a predsa úsmev−
nú chvíľku. 

Venujte sa svojej rodine, tá
jediná bude vždy stáť za va−
ším konaním v dobrom aj
zlom, ale vy ste svojich
najbližších odložili na ve−
dľajšiu koľaj, či už kvôli
práci, priateľom, povinnos−
tiam. Sviatky vašu celoročnú neprítomnosť
nevykompenzujú, preto by ste si to v roku
2014 mali zariadiť o čosi inak,  s prihliad−
nutím na tých, ktorým vaša neprítomnosť
nie je ľahostajná. Okrem toho, mali by ste
dokončiť všetky práce (rekonštrukcie, opra−
vy) prepojené na bývanie (byt, dom, chata),
pretože zo slov a plánovania sa to samé len
tak, z ničoho nič, nespraví. Priložte ruku k
dielu a naplňte všetko, čo ste si stanovili.
Sústreďte sa na partnerské vzťahy. 

HOROSKOP  NA TENTO TÝŽDEŇ
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lALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponúka svoje
odborné zdravotné služby vo svojom zaria−
dení AMBULANCIA KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE MUDr.
ILDIKÓ PAÁLOVEJ,    Ul. Mikszáthova,
Veľký Krtíš.  Na vyšetrenie alebo odborné
konzultácie sa môžete objednať na telefón−
nom čísle 0903 052 666 každý deň od 7.30 −
13. 00 hodiny. Máme zmluvu s každou zdra−
votnou poisťovňou.

lV zimnom počasí vám zlepší náladu pobyt
v saune a bazénoch. AQUATERMAL
STREHOVÁ Vás pozýva do WELLNESS &
SPA každý deň v čase od 10.00 − 22.00 hodi−
ny.   Bližšie informácie o rôznych akciách,
balíčkoch pre jednotlivcov a rodiny dosta−
nete na recepcii: tel. číslo: 047/430 88 11 

lHontiansko − ipeľské osvetové stre−
disko, Hontiansko−novohradská kniž−
nica, a Klub dôchodcov vo Veľkom
Krtíši vás pozývajú na literárne popo−
ludnie Z LITERÁRNEJ STUDNICEZ LITERÁRNEJ STUDNICE
REGIÓNU, REGIÓNU, ktoré sa uskutoční 20. ja−
nuára 2014 o 14,00 v komunitnej mi−
estnosti Hontiansko−novohradskej
knižnice. Program bude venovaný ži−
votu a tvorbe Kálmána Mikszátha a
Fraňa Kráľa.  Úryvky z ich diel pred−
nesú jedni z najúspešnejších účastní−
kov súťaží v umeleckom prednese o−
kresu Veľký Krtíš. Výberom z vlastnej
tvorby prispejú hostia: Mária Cieľová−
Kollárová a Emil Rončák.  Tešíme sa
na stretnutie s vami.
l 23.1.2014 o 16.00 hod − Prezentácia
AMFO, Stretnutie amatérskych foto−
grafov v Školiacej miestnosti HNK
Veľký Krtíš.

lIntegrovaný záchranný systém 112, 
lZáchranná služba 155, 16 155, lHasiči 150,
l Polícia 158, l Mestská polícia 159,
l Elektrina −  linka pre poruchy 0800 123
332,l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727,
l Asistenčná odťahová služba motoristom
18 123, l Automobilová služba 18 777,
l Letecká záchranná služba 18 155,
l Informácie vlaky a autobusy 12 111,
lŽelezničná spoločnosť Slovensko, a. s., zá−
kaznícke centrum 18 188 lLinka Pomoc. sk
(linka dôvery) l0800 500 500, Linka záchra−
ny (poradenstvo pri záchrane života a prvej
pomoci) l0850/111 313, Linka detskej istoty
pri SV UNICEF 116 111.

20. 1. Dalibor,  Sebastián, 21.1. Vincent, 22.1.
Zora, Zoran, Zorana, 23.1. Miloš , 24.1.
Timotea, Timotej, 25.1. Gejza, 26.1. Tamara 

20.1. − sv. Fabián, pápež a mučeník; sv. Še−
bastián, mučeník
21.1. − sv. Agnesa Rímska, panna mučenica 
22.1. sv. Vincent, diakon a mučeník; bl.
Laura Vicuňa, panna
23.1. − sv. Ján Almužník, biskup; sv.
Emerencia, mučenica
24.1. sv. František Saleský, biskup a učiteľ
Cirkvi+ sv. Xénia Rímska
25.1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola 
26.1. sv. Tgimotej a Títius, biskupi 

Ak sa na Vincenta vtáča z koľaje 
napije, ten rok mnoho vína sľubuje. 

A K A D É M I A  A K A D É M I A  
V Z D E L Á V A N I AV Z D E L Á V A N I A
N O V O H R A D  o .z.N O V O H R A D  o .z.

Ponuka vzdelávania 
na január 2014

l OPATROVATEĽSKÝ KURZ
Začíname už 20. januára 2014
l JAZYKOVÉ KURZY
Anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský
jazyk, taliansky jazyk − Možnosti sku−
pinovej aj individuálnej výučby −
Začíname 20. januára 2014
l Nemecký jazyk pre opatrovateľky
Jazyková príprava pre prácu v zahra−
ničí − Začíname 27. januára 2014
l Profesijné kurzy
Obsluha motorového vozíka, kurzy
kuričov, elektrikárov, obsluha zdví−
hacích zariadení, viazačov bremien
Realizujeme celoročnej podľa objed−
návok a záujmu samoplatcov.

Prihlášky prijímame: AkadémiaPrihlášky prijímame: Akadémia
vzdelávania Novohrad o.z.vzdelávania Novohrad o.z.

Mierová 1, Veľký KrtíšMierová 1, Veľký Krtíš
− osobne alebo telefonicky− osobne alebo telefonicky
Tel. kontakt: 0902 930 225Tel. kontakt: 0902 930 225
Šťastlivý  Nový rok  2014, 

veľa zdravia, osobných 
a pracovných úspechov.

ZDRAVOTNÍCKY 
INFOSERVIS

KAM 
ZA KULTÚROU

DÔLEŽITÉ
TELEFÓNNE ČÍSLA

STAŇTE SA SPOLUTVORCAMI
TÝŽDENNÍKA KAM 

ZA RELAXOM

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 − JANUÁR

Dr. Max − 1, 7, 13, 25, 26, 31 
Panacea− 2, 8, 14, 20, 
Aqua viva− 3, 9, 15, 21, 27, 
Biely  lev− 4, 5, 10, 16, 22, 28, 
Čierny orol − 11, 12, 17, 23, 29, 
Belladonna − 6, 18, 19, 24, 30.

(ČÍSLO ZA LEKÁRŇOU ZNAMENÁ 
DÁTUM V MESIACI)

Máte alergie alebo zníženú imunitu
a potrebujete odbornú pomoc? 

lAUTOSERVIS AUTOSERVIS 
− JOZEF MÁRTON − JOZEF MÁRTON 
− ŠÓŠÁRSKA UL., ŽELOVCE 

tel: 0908 903 749
− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE OPRAVY

− NÁHRADNÉ DIELY − PLNENIE A
ÚDRŽBA KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS −
ZNAČKOVÉ 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

POKROK

NEZABUDNITE BLAHOŽELAŤ

CIRKEVNÝ KALENDÁR

PRANOSTIKA NA TENTO TÝŽDEŇ

MYŠLIENKA TÝŽDŇA

Počuli ste, videli ste, alebo ste zažili niečo
mimoriadne zaujímavé a nevšedné, alebo
by ste si radi o niekom v našich novinách
prečítali?  Prezvoňte nás na číslo: 0902 302
102, 0918 59 65 65 alebo 48 31 555 − my vám
zavoláme naspäť, alebo píšte na e−mail: 

noviny.pokrok@stonline.sk 
− najlepší tip odmeníme peknou knihou.

Čím viac dávaš niekomu najavo, žeČím viac dávaš niekomu najavo, že
nemôžeš bez neho byť, tým viacnemôžeš bez neho byť, tým viac

mu dávaš možnosť, aby ťa bral akomu dávaš možnosť, aby ťa bral ako
samozrejmosť. samozrejmosť. 

Policajt zastavil sedliaka, ktorý vezie
veľkú fúru. Čo to veziete? − pýta sa.
Sedliak sa k nemu nakloní a pošepká:
Seno. A prečo šepkáte? − čuduje sa po−
licajt. Aby kone nepýtali, odpovedá
sedliak. 

JJJJJ
Prišiel neznámy občan do obce a pýta
sa prvého občana, ktorého stretol, kde
sa tu páli slivovica. Občan hovorí: 
− Vidíte tamten kostol? 
− Vidím.
− Tak okrem neho v každej chalupe.

JJJJJ
Ona: Ahoooj!
On: Nnooo konečne!
Ona: Chceš aby som odišla?
On: Nie, nie, čo ti šibe? Už len tá pred−
stava je hrozná!
Ona: Miluješ ma?
On: Samozrejme, celé dni a noci!
Ona: A podviedol si ma už niekedy?
On: Nie, nikdy, prečo sa tak sprosto
pýtaš?
Ona: A budeš ma bozkávať? 
On: Jasné, pri každej príležitosti!
Ona: A bol by si schopný ma niekedy
udrieť?
On: Si sa zbláznila, veď predsa vieš
aký som!
Ona: Môžem ti dôverovať? 
On: Áno. ONA: Miláčik.  
Dialóg pár rokov po svadbe: Prečítajte
si to zdola nahor :o)

ZASMEJME SA
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V polovici decembra medzi deti vo Veľkých
Zlievciach zavítal Mikuláš. Žiaci našej
Základnej školy sa už veľmi tešili a pripravova−
li spolu vianočný program. V kultúrnom dome
pri krásnom vianočnom stromčeku očakávali
Mikuláša všetky deti spolu s rodičmi a pozorne
sledovali naše vianočné vystúpenie. Žiaci reci−
tovali básničky, spievali zimné a vianočné pies−
ne za sprievodu harmoniky  riaditeľa Mgr. J.
Szenešiho. Vystúpili aj s dramatizáciou roz−
právky O rukavičke, na ktorú si sami vyrobili
masky zvieratiek. Žiaci boli za svoj program
odmenení nielen potleskom, ale od Mikuláša aj
sladkými balíčkami. Ďakujeme milý Mikuláš,
že si prišiel medzi nás a tešíme sa o rok zas...     

− Mgr. G. LUKÁCSOVÁ −

VIANOČNÁ BESIEDKA 
aj vo Veľkých Zlievcach

Zvlášť ďakujeme za klasic−
ké vianočné pohľadnice, kto−
ré sú už mimoriadne vzácne.
Sme radi, že ste nám k mno−
hým prianiam napísali aj
niekoľko neformálnych mi−
lých slov ale aj námety na
články. Za vianočné pohľad−
nice ďakujeme týmto našim
čitateľom, reklamným part−
nerom a spolupracovníkom:
dopisovateľom a čitateľom:
ANTALIS, EM − Sekuciová a
Hlavina, Bratislava, SCP pa−
pier, Ružomberok Alenka
Pištejová, Firma ELEMONT,
manželia Čikovci, starosto−
via obcí: Želovce − Ing. Július
Makó, CSc., Nová Ves − Šte−

fan Paholík, Čelovce − Ján
Petroch, prednosta
Okresného úradu Veľký
Krtíš Mgr. Jozef Cuper, Ing.
Zuzana Bosmanová, riadite−
ľka Strednej odbornej školy
Poľná, Veľký Krtíš, Realitná
kancelária MICHA − Ing.
Milan Chamula, ELIA − OLI−
VA − Ing. Ján Pasiar, kolek−
tív Hontiansko − novohrad−

skej knižnice A. H. Škultéty−
ho vo Veľkom Krtíši,
Slovenský Červený kríž, se−
kretariát Územného spolku
Lučenec − Anna Pálešová,
Mgr. Iveta Žlnková,
Slovenský zväz zdravotne
postihnutých OR Veľký
Krtíš − Ing. Milan Lavrík,
Ing. Jana Mišurdová s kolek−
tívom ZŠ s MŠ Modrý
Kameň, Prvá stavebná spori−
teľňa, a. s., Bratislava Ing.
Miloš Blanárik, Kníhkupec−
tvo Litera Veľký Krtíš − Ľu−
bomír Šúth, Tlačiareň DALI,
CNI Tlač servis, Libuša
Backová  Veľký Krtíš. A ešte
jedna milá klasická pohľad−
nica na záver: 

"Šťastné a veselé Vianoce a"Šťastné a veselé Vianoce a
do nového roka veľa zdravia,do nového roka veľa zdravia,
radosti a spokojnosti Vaši čiradosti a spokojnosti Vaši či−−
tatelia. V obci Muľa okr.tatelia. V obci Muľa okr.
Veľký Krtíš dominuje katedVeľký Krtíš dominuje kated−−
rálny chrám, ktorý si zaslúžirálny chrám, ktorý si zaslúži
zviditeľnenie nielen v rámcizviditeľnenie nielen v rámci
okresu ale aj celéhookresu ale aj celého
Slovenska. Konkuruje mu lenSlovenska. Konkuruje mu len
Modrý kostolík v Bratislave.Modrý kostolík v Bratislave.
Ďakujeme!" Ďakujeme!" 

Ďakujeme aj my, a to nielen
za tento pozdrav a tzv. bod−
ku za Vianocami dávame aj
duchovne. Pretože je tento
kostolík aj našou srdcovou
záležitosťou − autorom po−
hľadnice posielame kresbič−
ku kostolíka. Súčasne ďaku−
jeme aj za desiatky ďalších
mailových pozdravov na zá−
ver si zaželajme do tohto ro−
ku predovšetkým ZDRAVIE −
to všetko ostatné príde. 

Vaša redakcia

Duchovná bodka za Vianocami 
Najkrajšie sviatky v roku, na ktoré sa všetci počas nesmierne tešíme sú už nenávratne za na−
mi. Aj my dávame v tomto čísle za Vianocami 2013 definitívnu bodku. Veríme, že ste ich pre−
žili šťastne v kruhu najbližšej rodiny. Sme radi, že ste si počas predvianočného zhonu spo−
menuli aj na nás v redakcii a chceli by sme sa vám všetkým čo najsrdečnejšie poďakovať za
všetky vianočné blahoželania. 

Okrem desiatok mailových vianočných prianí ste nás
tradične potešili aj pozdravmi a želaniami na  klasických
pohľadniciach, ktoré sú už ojedinelé a o to vzácnejšie

Kresba: R. HORNÁČEKOVÁ 
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Po celoslovenskej TOP−ke,
14. 12. v Košiciach, sa 21. 12.
priaznivci elektronických ší−
pok stretli opäť v Brezne, kde
súťažili na úrovni REGION.
Krtíšania ani na jednom z
týchto vrcholných podujatí ži−
adnu "dieru do terča" neurobi−
li, ale nejaké bodíky do celo−
slovenského rebríčka predsa
len nazbierali. Tu je ich posta−
venie v rebríčku SŠF: 38.
Martin Lajtoš (3772 b.), 44.
Ivan Babinský (3514 b.), 72.
Mikuláš Trudič (1992 b.), 80.
Vladimír Haško (1586 b.), 104.
Milan Činčura (1128 b.), 106.
Matej Rosík  (1098 b.). Ostatní
Krtíšania sa do prvej 200−ky
bohužiaľ, nevpratali. Pre zau−
jímavosť, líder slovenského
rebríčka, Peter Klementy z
Rožňavy, má 17551 bodov. 

Bojovalo sa aj na okresnej ú−
rovni a 28. 12. sa hráči 8. ko−
lom 7. ročníka M−DART CUP −

u rozlúčili v ZET − ku s kalen−
dárnym rokom 2013.
Spomedzi 15 − tich zúčastne−
ných sa najlepšie darilo
Ivanovi Babinskému, keď vo
finále zdolal "strateného" mla−
díka Erika Šarpatakyho. Tretí
skončil Matej Liska, 4. miesto
uhral Milan Činčura.

Priebežné poradie M−DART
CUP−u po 8. kole: 1. Babinský
990 b., 2. Lajtoš 840 b., 3. Čin−
čura 350  b., 4. Haško 330 b., 5.
Trudič 260 b., 6. Liska M. 220
b., 7. Fekete 210  b., 8. R. Fonód
200 b.

Udalosť roka
V Alexandra Palace v Londýne
sa 2. 1. odohrala najdôležitejšia
šípkárska udalosť roka, a to fi−
nále profesionálov v klasic−
kých šípkach (PDC) medzi
Petrom Wrightom a mladým
Holanďanom Mikeom Van
Werdenom. Mladík bol úspeš−

nejší a po prvýkrát v kariére
si odniesol domov okrem 250
000 libier aj titul majstra sveta
a po 16−násobnom majstrovi
sveta Philovi Taylorovi pre−
vzal aj vedenie v rebríčku
PDC OoM. (No, chlapec mal
šťastie, že sa tam neprebojoval
žiadny z Veľkokrtíšanov :−). 

Vianočný turnaj 
v crickete

Už po štvrtýkrát sa obdivo−
vatelia tejto "kráľovskej" dis−
ciplíny stretli v Malom  Krtíši
pod záštitou starostu obce
Ing. Václava Hájevského na 4.
ročníku vianočného turnaja v
crickete. Z doterajších víťazov
sa turnaja zúčastnil iba víťaz
2. ročníka Erik Poliak z
Brezna. Vlaňajší víťaz Robert
Urgela z Banskej Bystrice spo−
lu s víťazom 1. ročníka
Milanom Činčurom bohužiaľ,
tento ročník vynechali.
Celkovo 30 hráčov z okresu,
ale i Lučenca, Brezna, či
Zvolena sa snažilo čo najskôr
"vyguličkovať" svoje segmenty
na displeji. Vo večerných ho−
dinách bolo dobojované a sta−
rosta ocenil nasledovné kate−
górie: Najúspešnejšia žena:

Alexandra Kačaliaková (VK),
Najúspešnejší domáci hráči: 1.
Erik Šarpataky, 2. Marek
Drieňovský, 3. Kamil Bartal
(všetci z M. Krtíša),
Najúspešnejší juniori: 1.Erik
Šarpataky (M. Krtíš), 2. Kamil
Bartal (M. Krtíš), 3. Lukáš
Lipiansky (ZV). 
V hlavnej súťaži sa to v prvej

osmičke hemžilo kvalitou. Na
pozícii 7. − 8. skončili Ivan
Babinský (VK) s Erikom Šar−
patakym (M. Krtíš), pozícia 5.−
6. patrila Kristiánovi
Schwarzbacherovi (BR) a
Marekovi Chudáčikovi (V.
Straciny). Pekné štvrté miesto
si vybojoval Matej Liska (VK).
Nakoniec sa starosta dostal až
k oceneniu troch najlepších. V
tomto ročníku skončil na tre−
ťom mieste Martin Lajtoš
(VK). Vo finále podľahol Jozef
Lipiansky (ZV) Erikovi
Poliakovi z Brezna, ktorý si
domov odniesol putovný po−
hár. Na záver sa všetci šípkari
zhodli na tom, že by sa v
Malom Krtíši chceli stretnúť
aj o rok, na 5. ročníku
Vianočného cricketu. 

−OcÚ M.Krtíš, MDCVK, 
− foto: Hracho −

Okresný − domáci poskytovateľ vysokorýchlostného
internetu cez Air Wifi a optiku 

bez skrytých poplatkov a sankcií. 
PRI OBJEDNANÍ

INTERNETU DO 31. 1. 2014, 
POSKYTUJEME INTERNET 

ZADARMO DO 1. APRÍLA 2014. 

Kontakt: VKNET,  Nemocničná 1,
Veľký Krtíš, 0915 956 951 

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, 

SZČO ALEBO FIRMA
− PENIAZE MÁTE 

K DISPOZÍCII RÝCHO
A NA ČOKOĽVEK

Nájdete nás 
na Ul. nemocničnej  18, 

Veľký Krtíš
Inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný
finančný agent pre spoločnosť 

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

POŽIČIAME
VÁM

4,00
3,00

0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

05
 −1

2

Šípkari bilancovali 
uplynulý rok  

Šípky sa síce hrajú systémom jeseň − jar, pozrime sa ale,
ako to vyzeralo na prelome rokov 2013/2014, teda približne v
polovici steelových aj softových sezón.

Traja najúspešnejší, zľava: J. Lipiansky, E. Poliak, starosta
obce Ing. V. Hájevský, M. Lajtoš

Najlepší z Krtíšanov M. Lajtoš v akcii, vpravo najúspešnejšia
žena A. Kačaliaková



Správy zo sekretariátu:
S/1. − Upozornenie pre všetky
FK, od jarnej časti súťažného
ročníka 2013/2014 musí mať kaž−
dý  hráč (dospelý, dorast a žiak)
PLASTOVÝ PREUKAZ. Hráč,
ktorý nebude mať PLASTOVÝ
PREUKAZ resp. nepodal žia−
dosť o vydanie PLASTOVÉHO
PREUKAZU, rozhodca hráča
nepripustí ku hre.
S/2. − ObFZ V. Krtíš usporiada
XVIII. ročník HT o Pohár pred−
sedu ObFZ Veľký Krtíš. FK, kto−
ré majú záujem zúčastniť sa tur−
naja, aby súpisku (záväznú pri−
hlášku) zaslali na sekretariát
ObFZ V. Krtíš do 20.01.2014.
Technické ustanovenia: Štar−
tujú FK z okresu V. Krtíš, štart
hráčov: kategória dospelých,
štartovné 20,00 eur, termín ko−
nania HT 25.01.2014, miesto ko−
nania turnaja – Športová hala v
Modrom Kameni, začiatok o
8:00 hod.. Do dnešného dňa sú
prihlásené 4 družstvá: Čebovce
„A“, Čebovce „B“, Modrý
Kameň, Lesenice.
S/3. − Oznam pre všetky FK, po−
vinné vypisovanie elektronické−
ho zápisu o stretnutí platí od
jarnej časti súťažného ročníka
2013/2014 aj pre dorast a žiakov. 
S/4. −  Oznam pre všetky FK, pra−
covná porada predsedov a se−
kretárov ObFZ, RFZ a SFZ, kto−

rá sa konala v Bratislave dňa
6.12.2013, prijala nasledovné
rozhodnutia:
a) akékoľvek spracovanie mat−
ričnej žiadosti, napríklad aj za−
mietnutie žiadosti je považova−
né za matričný úkon.
b) Schvaľovanie matričných ú−
konov mimo pracovnej doby
tzv. „víkendové schvaľovania“
budú 100% drahšie ako sú štan−
dardné cenníkové ceny.
c) Papierové transfery a regist−
rácie budú o 50% drahšie ako
elektronické.
S/5. Na Slovensku máme už cez
2.200 licencovaných rozhodcov,

ktorí rozhodujú oficiálne maj−
strovské  stretnutia. Využite aj
vy svoje nadšenie a záujem o
futbal a staňte sa futbalovými
rozhodcami. Hľadáme:   nadše−
ných  ľudí , mužov aj ženy,  ľudí,
ktorí majú záujem o futbal a po−
hyb na ihrisku, ľudí, ktorí sa
chcú ďalej vzdelávať vo všet−
kých oblastiach súvisiacich s
futbalom. Ponúkame:    aktívne
športové vyžitie,  možnosť pra−
videlného tréningu s trénerom,
možnosť pravidelného vzdelá−
vania sa, účasť na seminároch,
možnosť pracovať aktívne v roz−
hodcovskom spoločenstve, mož−

nosť stať sa rozhodcom v
„Corgoň Lige“ resp. FIFA roz−
hodcom, odmena za vedenie
stretnutí a náhrada cestovného,
vstup zadarmo na majstrovské
zápasy v rámci oblasti.
Základné požiadavky na kandi−
dáta rozhodcu: −  ovládanie slo−
venského jazyka slovom a pís−
mom     úspešné absolvovanie
základného vstupného kurzu −
test z pravidiel futbalu.

V prípade Vášho záujmu kon−
taktujte predsedu KR na tel. čís−
le: 0907 874632, resp. sekretára
na tel. čísle:  0905−517014.

GABRIEL BACSA, 
predseda ObFZ
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Začalo sa disciplínou utočná
puška  58  na redukovaný terč
nekryte ležiacej figuríny  v stoji,
alebo v kľaku, tak isto sa pokra−
čovalo  vojenskou puškou na
terč  50/20 − medzinárodný.
Tretia disciplína bola maloka−
librovka s akýmkoľvek mierid−
lom či optikou v stoji na  starší
športový malokalibrovkový
terč. Dlhé zbrane sa strieľali na
45 metrov. Na krátke  guľové
zbrane sa strelci presunuli na
25 metrovú vzdialenosť od ter−
čov. Nasledovala disciplína ve−
ľkokalibrová pištoľ na terč de−
speráda a malokalibrová pištoľ
na terč  − takzvaný papagaj, kde
maximálna hodnota bodov
môže byť 150. 

Strelci dosiahli výborné vý−
sledky a v prípadoch, keď dosi−
ahli zhodné body sa rozhodlo o

rozstrele. Konečné poradie bolo
nasledovné:
Puška 58: 1. Branislav Gábor,
100 bodov, KVZ LIAZ Veľký
Krtíš. 2.František Václavík,  97
b. KVZ COMBAT  Lučenec. 3.
Štefan Tomala, 97 b. Lučenec.
Vojenská puška: 1.František
Václavík, 96 b. KVZ COMBAT
Lučenec. 2. Štefan Tomala, 94 b.
Lučenec. 3. Marek Golčiter, 94
b. Lučenec.
Malokalibrová puška:
1.František Václavík, 86 b.,  KVZ
COMBAT Lučenec. 2. Branislav
Gábor, 79 b.,  KVZ LIAZ Veľký
Krtíš. 3. Štefan Tomala, 71 b.,
Lučenec.

Veľkokalibrová pištoľ: 1.
Branislav Gábor, 98 b., KVZ LI−
AZ Veľký Krtíš. 2. František
Václavík, 96 b., KVZ COMBAT
Lučenec, 3. Róbert Kováčik, 90

b., Lučenec.
Malokalibrová pištoľ: 1.

Branislav Gábor, 138 b., KVZ LI−
AZ Veľký Krtíš., 2.Pavol Čeman,
113 b., KVZ COMBAT Lučenec.
3. Štefan Tomala, 96 b. Lučenec.

Súčet  výsledkov dlhých zbra−
ní určil najlepšieho odstreľova−
ča a tým sa stal František
Václavík  279 bodovú (Pu58 +

VojPu +MaPu), 2. Branislav
Gábor 269 b. 3. Štefan Tomala
262 b.

Dobré počasie, kvalitné špor−
tové zápolenie a stretnutie ka−
marátov, to je zaručený  krásny
športový zážitok, na tom  sa
zhodli všetci účinkujúci.               

− BRANCALEONE−

Mikulášske strelecké preteky 
V nedeľu 15. 12. 2013 sa na strelnici vo Veľkých Dravciach, pár kilo−
metrov za Lučencom smerom na východ, stretli strelci takmer z ce−
lého Banskobystrického kraja. Riaditeľ pretekov Róbert Kováčik
privítal  strelcov na Mikulášskych pretekoch 2013. Oboznámil  strel−
cov  z disciplínami, pripomenul všeobecné bezpečnostné predpisy
pri manipulácii so zbraňami a na strelnici.

*PREDA J  
* S ERV I S
*PRENÁJOM

REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO
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ObFZ Veľký Krtíš − spravodaj č. 29 − 2013/2014

Malokalibrovka, sprava: 1. F. Václavík, 2. B. Gábor,
3. Š. Tomala

l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 
lopravy traktorov ll tepovanie interiérov  tepovanie interiérov ll autofólie autofólie

MELSERVIS, s. r. o.
(areál LIAZ−u), Ul. Osloboditeľov 46,

Veľký Krtíš 

Otvorené: pondelok − piatok  od 8.00 − 17.00, sobota 
na objednávku. Inf. 0902 518 491, 0917 304 350, 

www.melservis.szm.com

53
 − 

12
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Napriek vysokej chorobnosti
bola účasť pretekárov aj ten rok
dobrá. V predchádzajúcom roč−
níku sa súťaže zúčastnilo trinásť
klubov a tentoraz sme ich priví−
tali až osemnásť: KK SBA Banská
Bysrica, Goju−Ryu Karate−Do
Banská Bystrica, KK Seiken
Bratislava, Goju Kai Bratislava,
KK Duvikan Bratislava, Budo
Bratislava − Segešová, KK
Hlohovec, KK Levice, Fatra
Martin, Seipai Martin, ŠK Karate
Nová Baňa, KKK Pezinok, KK
FKŠ Prievidza, CVČ ZŠ −
Gorazdova Púchov, ŠK PKZ
Púchov, ŠK Karate Dojo
Stupava, KK Stupava, TJ Slovan
Duslo Šaľa − Oddiel karate a do−
máci KK Veľký Krtíš. Za náš klub
sa súťaže zúčastnili: Michal
Bartko, Vanesa Celengová,
Adam Čačko, Sofia Datková,
Nina Foľková, Zuzana Hečková,
Terézia Kričková, Dominika
Mináriková, Richard
Ostrolucký, Samuel Pavlovkin,
Adam Rusnák, Igor Rusnák,
Hanka Suchánska, Michal
Suchánsky a  Andrea Šimunová.
Atmosféru súťaže prežili aj noví
cvičenci klubu: Zuzana Géciová,
Sebastián Harendácsik, Eliška
Hudecová, Andrej Kalmár,
Marek Kalmár, Dávid Karczag,
Andrea Mária Mroczek,  Žofia
Rišová a Samuel Varga. Súťažilo
sa v tradičných sebaobranných
formách nazývaných Kata a v
športovom zápase kumite Shobu
sanbon − súboje prebiehajúce na
tri body v časovom limite.
Tohtoročnou novinkou bola po

prvýkrát len pre mužov od 18 ro−
kov otvorená kategória tradičné−
ho zápasu kumite Shobu ippon −
súboje prebiehajúce bez chráni−
čov rúk a nôh na jeden bod v ča−
sovom limite. Počas zápasov ne−
boli zaznamenané vážnejšie úra−
zy, ale menším zraneniam sa pre−
tekári nevyhli. V kobudo  sa sú−
ťažilo v cvičení s krátkymi zbra−
ňami so Sai − je to oceľový trojzu−
bec s rukoväťou, Kama − je tra−
dičný okinawský kosák a s dlhý−
mi zbraňami Bo − je palica a
Ekku −  je tradičné okinawské
veslo. Na záver súťaže boli vyhlá−
sené tri najúspešnejšie družstvá.
Tretie mieste získalo družstvo
KK Seiken Bratislava, druhé mi−
esto ŠK PKZ Púchov a na prvom
mieste skončilo družstvo ŠK
Karate Nová Baňa. Podujatie
prebiehalo pod technickým do−
zorom veľvyslanca dobrej vôle
Okinawy Ing. Ladislava
Klementisa, ktorý osobne poďa−
koval usporiadateľom za dobrú
spoluprácu. 
V našom klube sa počas roka vy−

strieda mnoho cvičencov a aj

prostredníctvom finančnej pod−
pory štedrých sponzorov, sa pre
deti v rámci tohto športu a  bojo−
vého umenia vytvárajú dobré
podmienky pre ich sebarealizá−
ciu, čo je jedna z foriem preven−
cie pred šírením nesprávneho
spôsobu života, obezity a rastú−
cej drogovej závislosti mládeže.
Asi najväčším výsledkom akého−
koľvek pravidelného cvičenia je
fakt, že posilňuje srdce, zväčšuje
ho, zvyšuje jeho účinnosť a aj
tým je pocit zdravia silnejší.
Pravidelným tréningom sa u de−
tí rozvíja ich telesná ohybnosť, si−
la, upevňuje sa zdravší a plno−
hodnotnejší spôsob života.
Okrem súťažnej činnosti sa cvi−
čenci v karate po zvládnutí zá−
kladnej techniky oboznamujú s
praktickou sebaobranou a ne−
skôr v kobudo s tradičnými oki−
nawskými zbraňami, ale nie len
to. Zoznamujú sa aj so zásadný−
mi povinnosťami dodržovať eti−
ku a etiketu karate a  učia sa roz−
víjať pozitívne vlastnosti osob−
nosti, ktoré vedú k zodpovednos−
ti, sebakontrole, poslušnosti, dis−
ciplíne, pokore, slušnosti, pokoj−
nej a dobrotivej mysle aj v bež−
nom živote. Významným vzorom
je Chojun Miyagi Sensei
(25.04.1888−08.10.1953) zakladateľ
tradičného, Goju−ryu okinavské−
ho karate. Na Okinawe je Miyagi
Sensei uctievaný ako jeden z naj−
väčších majstrov karate. Ľudia
ho tam nazývajú "Bushi
Magusuku" (džentlmen−bojov−
ník). Neustále sa o ňom hovorí,
že v sebe spojil schopnosť dvoch

extrémov, absolútnu pokoru a
nadľudský výkon. Nikdy nestra−
til kontrolu nad sebou samým a
nikdy svojho protivníka nezra−
nil. Hovorí sa o ňom, že mal silu
býka a dušu svätého. 
Ďakujeme Vám, že nám pomáha−
te šíriť a rozvíjať zásady tradič−
ného karate. Poďakovanie patrí
všetkým zainteresovaným pri
príprave podujatia a sponzorom.
Bez Vašej pomoci by sa táto čin−
nosť detí ťažko organizovala. Ďa−
kujeme aj celému organizačné−
mu kolektívu súťaže, bohatej a
skvelej diváckej účasti. "Arigato
gozaimashita"   − Ďakujeme.          

− Tréneri klubu − 
Foto: LADISLAV KREMNIČAN

VIDEL AJ VEĽVYSLANEC DOBREJ VÔLE OKINAWY

(Pokračovanie výsledkov na str. 19)

V sobotu 23. novembra 2013 sa v mestskej športovej hale vo Veľkom Krtíši za prítomnosti primátora
mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibora Surkoša, bývalého predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku a popred−
ných predstaviteľov Slovenskej federácie karate a bojových umení úž po štvrtýkrát otvorila súťaž de−
tí, mládeže a seniorov v karate a kobudo ako  II. kolo Pohára federácie. Súťaž bola otvorená hymnou
Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulého dok−
tora MUDr. Tibora Kalmára, ktorý patril medzi prvých priaznivcov usporiadať súťaž karate v našom
meste a od roku 2010 sa ako odborný dozor každoročne zúčastňoval na tejto športovej činnosti. 

Spoločná fotografia zúčastnených klubov, rozhodcov a pozvaných hostí

Súťaž  karate a kobudo vo Veľkom Krtíši
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Zľava: bývalý predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka,
prezident SFK Ing. František Komora, veľvyslanec dobrej
vôle Okinawy Ing. Ladislav Klementis, primátor MsÚ Veľký
Krtíš Ing. Dalibor Surkoš

ˇ ˇ ´
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n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP, po rekon−
štrukcii. Cena: 28 000 euro.
Inf. m 0908 986 734.  np − 223
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v
Sklabinej. Inf. m 0910 952
574.                             np − 474
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt.
Cena dohodou. Inf. m 0915
802 133.                      np − 480
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebné pozem−
ky. Inf. m 0907 818 423. 

np − 481
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt na B.
Nemcovej vo V. Krtíši. Cena
13 500 euro. Inf. m 0910 408
185.

np − 484

n Prenajmem 1 − izbo−
vý byt. Inf. m 0910 665
664.                  np − 487
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1 − izbo−
vý byt na Železničnej
ulici vo V. Krtíši, ná−
jom 230 euro za mesi−
ac. Inf. m 0908 244 473. 

np − 489
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný
dom v Slovenských
Kľačanoch. Cena 30
000 euro. Inf. m 0908
244 473.          np − 490
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 −izbový
byt v pôvodnom stave
na Píseckej ulici vo V.
Krtíši. Cena dohodou.
Inf. m 0907 823 865. 

np − 002
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný
dom v Obeckove. Inf.
m 0902 905 381. 

np − 004 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu
priestor pre kozmetič−
ku a maséra/ku, v
centre V. Krtíša. Inf.m
0907 675 397. np − 005
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4 − izbový
rodinný dom v obci
Ipeľské Predmostie.
Inf. m 0911 154 680. 

np − 014
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s
chatkou v osade

Baník.  Inf. m 0914 271 180. 
np − 025

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kompletne prero−
bený 3−izbový na Viničkách
vo V. Krtíši. Cena dohodou.
Inf. m 0948 397 446. np − 026
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim menší rodinný dom
v Modrom Kameni, zachova−
lý, obývateľný s elektrickým
alebo plynovým kúrením.
Platba v hotovosti. Inf.  m
0910 664 145.              np − 029
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na
Novohradskej ulici. Volať po
16,00 hodine.  Inf. m 0907 870
480.                              np − 031
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vymením garáž na
Novohradskej ulici za garáž
na ulici Baníckej pri nástu−
pišti SAD alebo na ulici
Písecke. Volať po 16,00 hodi−
ne. Inf. m 0907 870 480 . 

np − 032

n Dám do prenájmu alebo aj
predám garáž na Baníckej u−
lici. Inf. m 0907 616 639.

np − 034
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový
byt (Námestie Škultétyho, V.
Krtíš) . Inf. m 0907 947 798. 

np − 035
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt
po kompletnej rekonštruk−
cii. Inf. m 0905 365 869. 

np − 036
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem ihneď nezaria−
dený 2−izbový byt na
Venevskej ulici vo V. Krtíši.
Inf. m 0907 774 315.   np − 038
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu s chatkou
na Selciach 1. Cena dohodou.
Inf. m 0918 561 504.     np − 40
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vymením jednoizbový byt
na Venevskej ulici vo V.
Krtíši za 2, príp. 3−izbový v
tejto lokalite + rozumný do−
platok. Inf. m 0905 792 167.    

np − 45
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám veľký 2−izbový byt
v osobnom vlastníctve na
Viničkách. Cena dohodou.
Inf. m 047 43 307 92.  np − 046

n Prenajmem 3− izbový byt v
Čelároch. Cena 170 euro /me−
siac.  Inf. m 0949 660 359. 

np − 054

n Lacno predám staršiu
spálňu. Inf. m 0918 492 087.  

np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chladničku s
mrazničkou Calex za 60 eu−
ro, umývačku riadu Indesit
za 60 euro, resp. obidva spo−
trebiče spolu za 100 euro.
Inf. m 0905 509 976.   np − 477
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám posteľ 140 x 200
cm s roštom, nočným stolí−
kom a komodou, cena 50 eu−
ro. Inf. m 0915 816 643. 

np − 485
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šuflíkovú mraznič−
ku vo veľmi dobrom stave. Inf.
m0910 665 664.                np − 488

n Predám mikrovlnnú rúru
IGNIS. Cena dohodou. Inf. m
0949 792 112.             np − 007
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim 4 jedálenské stolič−
ky s epedou v zachovalom
stave.  Inf. m 047 48 963 02.   

np − 052

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

n Predám Škodu Octavia,
r.v. 1998, cena 1400 eur + do−
hoda. Inf. m 0919 181 740. 

np − 019
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Hyundai Sonáta,
r. v. 1997, cena 500 eur. Inf.
m 0915 804 044.         np − 027
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Rozpredám na diely
Daewo Tico a Fiat 127. Inf. m
0918 161 442.             np − 033

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

l STAVEBNÝ MATERIÁL

l AUTO − MOTO

n TATRANSKÉ
PROFILY, 

OSB DOSKY, 
STAVEBNÉ REZIVO.

Aj s dovozom. 
Tesárske práce.

Lacno. 
m 0905 483 357.     

np − 317

Ponúka na predaj vo 
VEĽKOM KRTÍŠI 

NA UL. LUČENSKEJ 
DVOJPODLAŽNÝ TEHLOVÝ

DOM SO ŠTVORCOVÝM
PÔDORYSOM.

Bol postavený v r.1969 na pozem−
ku s výmerou 795 m2 v uličnej zá−
stavbe na ulici Lučenskej. V dome
sú dve identické podlažia, z kto−
rých každé pozostáva z kuchyne,
dvoch izieb, kúpeľne, WC, komory
a centrálnej chodby. Do časti na

poschodí vedú schody s nezávislým
vchodom. Dom môžu obývať aj dve
rodiny. Je napojený na všetky inži−
nierske siete. Kúrenie je ústredné
plynové. Pred domom je predzá−

hradka, v dolnej časti pozemku je
záhrada končiaca pri susednej uli−
ci. V súčasnosti je dvor spoločný

pre dva domy, je však možné
postaviť plot

v dĺžke cca 10 až 15 m.  
Cena : 70 000,− eur

n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY 

KERAMICKÝCH

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

np − 016

OBKLADAČIEK 
A DLAŽDÍC

nn Prenajmem obchodné Prenajmem obchodné 
priestory v centre V. Krtíša.priestory v centre V. Krtíša.
Inf. Inf. mm 0911 288 267.  np − 0500911 288 267.  np − 050

nn Predám zrekonštruoPredám zrekonštruo−−
vaný 1 − izbový byt (37vaný 1 − izbový byt (37
m2) v osem poschodom2) v osem poschodo−−
vom bloku na 3. poschovom bloku na 3. poscho−−
dí vo Veľkom Krtíši.dí vo Veľkom Krtíši.
Inf. Inf. mm 0908 113 371.  0908 113 371.  

np − 053np − 053

n Predám Škodu Fabia 1,9
TDI, v dobrom stave. Komfort
výbava: Klimatizácia, tempo−
mat, pal. počítač, el.okná,
ABS, ASR. Malá spotreba
nafty, len 4,5/100km. Cena
2900 eur. Inf. m 0904 354
594.                         np − 449

nn Predám Škodu 105 LPredám Škodu 105 L
r.v. 1981 platná STK ar.v. 1981 platná STK a
EK, dobrý stav. Inf. EK, dobrý stav. Inf. mm
047/48 232 53.     np − 427047/48 232 53.     np − 427



n Predaj najlacnejšieho pali−
vového dreva. Inf. m 0915
867 594.                       np − 307
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo
(popílené na klátiky) s dovo−
zom. Minimálny odber 2 pm.
Cena za 1 m od 37 eur. Inf. m
0917 698 979.              np − 102

n Predám seno v malých ba−
líkoch (Riečky). Inf.m 0902
335 309.                      np − 011
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kŕmnu repu a ko−
sačku MF 70 + príslušenstvo.
Inf. m 0907 433 709.  np −012
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim kukuricu − aj na šú−
ľkoch. Inf. m 047 48 962 27.   

np − 021
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pluh 3+1 a brány
2+3. Inf. m 0908 218 877. 

np − 043

nPredám vietnamské prasce
od 20 eur za kus + ovce − lac−
no. Inf. m 0905 483 357. 

np − 316
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0907 226 357.             

np − 476
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípané, váha do
140 kg. Dohodou. Inf.m 0907
032 825.                     np − 003
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám baraninu a králi−
ky. Inf. m 0908 805 144.

np − 008
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
047 48 925 48.            np − 009
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám biele páviky. Inf.
m 0911 154 680.            np − 015
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám šteniatka Hovawart.
Inf. m 0949 561 835. np −017
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim kravu alebo jalovi−
cu. Inf. m 0948 155 120.   

np − 023
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka Jack
Russel. Odber ihneď. Cena
dohodou.  Inf. m 047/48 258
37.                              np − 028
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú, živá váha
2 euro/kg, hmotnostˇ asi 160
kg. Inf. m 0905 792 167. 

np − 044  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zabíjačkové stred−
né a malé korýtko, konvy na
masť a demižóny. Inf. m 0949
145 220.                       np − 042
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú − 200 kg.
Cena dohodou. Inf. m 047 48
811 06.                         np − 055
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka Sharpeya.
Inf. m 0907 232 141.                

np − 056  

n Hľadám zdravotnú sestru
na prácu v obvode praktic−
kého lekára vo V. Krtíši − prí−
ležitostne. Inf. m 0918 513
418.                              np − 417
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prijmem vyučených čašní−
kov alebo čašníčky. Inf. m
0905 657 689.               np − 491
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám mladého človeka,
ktorý by do elektronickej po−
doby prepísal 300 stranový
rukopis knihy. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 283 230. 

np − 010
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako opatro−
vateľka seniorov vo VK. Inf.
m 0948 006 915.         np − 013

n Hľadám prácu ako vodič.
Mám sedem ročnú prax.
Vlastním VP skupín A, B, C,
D, E, T a všetky platné do−
klady vrátane KKV.  Inf. m
0905 464 411.               np − 048
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako murár,
obkladač obkladačiek a plá−
vajúcich podláh. Inf. m 0919
370 533.   np − 049

n Výhodné úvery, pôžičky,
leasing. Inf.m 0902 846 552. 

np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim cirkulárku s ko−
šom, môže byť aj bez motora.
Inf. m 0907 514 354.   np − 475
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám časopisy ATM,
ročník 2012 č. 8, 9, 10, 12 a
ročník 2013 č. 1, 2, 3, 9, 11, 12
− len spolu. Inf. m 0907 899
428.                              np − 482
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám železné poľné brá−
ny − 8 kusov, ochrannú pril−
bu, mraziarenský box. Inf. m
047 48 973 49               np − 483
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám staršie plastové
okná − 4 kusy + žalúzie. Cena
20 euro za kus. Inf. m 0915
816 643.                     np − 486
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf.m 0949

792 112.                       np − 006
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vibračnú dosku
zn. Dynapac, cena 400 eur,
ďalej predám plachtovú ga−
ráž za 100 eur a elektrický
kladkostroj za 100 eur. Inf.
0907 858 643.              np − 018
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prefinancovanie úverov
bez preverenia príjmu, zní−
ženie splátok aj úverov. Inf.
m 0905 135 649.         np − 020
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám repro bedne a sve−
telnú techniku. Inf. m 0905
177 420.                       np − 037
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n SECOND HAND SISA na
ul. SNP 1 t.j. nad cukrárňou
bývalý Dom služieb Vás po−
zýva na výpredajový tovar
za nízke ceny. Inf. m 0907 833
410.                           np − 039
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na vý−
robu tašiek. Inf. m 0910 989
481.                             np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915
104 289.                        np − 12

21 / 20.  január 2014

l CHOVATEĽSTVO

l PREDAJ DREVA A UHLIA

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l BURZA PRÁCE

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

splyňujúce ATMOS, 
servisné prehliadky, opravy. 

Inf. m 0905 667 114  
sekovk@zoznam.sk  np − 80

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

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

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

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

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

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

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

www.peniazeprevas.sk 

17
−1

2

l RÔZNEn PREDÁM KONZUMNÉ
ZEMIAKY AJ S DOVOZOM.

INF. M 0905 497 133.
np − 433

n Chránená dielňa hľadá
pracovníčku − invalidnú
dôchodkyňu − do predajne.
Nástup možný ihneď. Inf. m
0915 671 896.             np − 024
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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

BIOREGENERAČNÉ CENTRUM
vo V. Krtíši − nájdete nás 

na Nemocničnej ul. 1, (oproti
101 drogérii) od 9.00 − 15.00 hod.   

Stop bolestiam a chorobám! 
Pomôžeme s riešením zdravot−
ných problémov. Poradenstvo aj
výsledok analýzy ZDARMA!

Viac na http://lugaprofit.sk/
V prípade záujmu sa môžete ob−
jednať na bezplatnú konzultáciu
vášho zdravotného stavu na:
0905 564 208. Garantujeme 100%
diskrétnosť.                       np − 008b 
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Rok 2013 bol z hľadiska objemu peňazí vlo−
žených na účty stavebných sporiteľov výni−
močne úspešný. Prvá stavebná sporiteľňa, a.
s., zosumarizovala objem vkladov za vlaňaj−
šok a výsledkom je číslo 452,13 mil. eur. V po−
rovnaní s vkladmi za rok 2012 ide o takmer
11−percentný nárast. 

Spomedzi regiónov vedie jednoznačne
Bratislava. Obyvatelia hlavného mesta a pri−
ľahlých oblastí vkladali na zmluvu o staveb−
nom sporení najviac, ročne až 880 eur.
Riaditeľ úseku odbytu PSS, a. s., Ing. Kamil
Timura vysvetľuje, že "je to primárne o eko−
nomickej situácii obyvateľstva daného regió−
nu a finančných možnostiach. Z našich šta−
tistík vyplýva, že bežný sporiteľ priemerne me−
sačne vkladá na svoju zmluvu o stavebnom
sporení približne 45 až 50 eur. Bratislava je z
tohto pohľadu špecifická. Vkladovosť v ostat−
ných regiónoch je približne rovnaká." 

Vyšší objem vkladov znamená aj vyšší nárok
stavebných sporiteľov na štátnu prémiu. Pre
slovenský trh s bývaním je to dobrá správa.
Znamená to, že sporitelia si intenzívnejšie pri−
pravujú peniaze na výstavbu či obnovu svoj−
ho bývania. To prináša ďalšie efekty. Najmä
zvýšenú výrobu stavebných materiálov či ná−
rast stavebných prác. V konečnom dôsledku
budú vyššie zdroje na trhu s bývaním zname−
nať vyššiu zamestnanosť v stavebníctve a vyš−
šie daňové príjmy štátu. 
Na účty stavebných sporiteľov bude podpo−

ra štátu pripísaná začiatkom februára tohto
roka. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., k minu−
loročným vkladom sporiteľov požiadala o vy−
platenie štátnej prémie v celkovej výške 31,32
mil. eur. 
Obnova bytových domov hrá v súčasnosti ti−

ež prím. Vlastníci bytov majú záujem      na−
jmä o celkovú obnovu a modernizáciu s cie−

ľom znížiť energetickú náročnosť svojho by−
tového domu. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
financuje obnovu bytoviek už od roku 2000.
Vlaňajší rok bol aj v tomto segmente úspešný.
Vo forme štátnej prémie bude tento rok pre
spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré uzatvo−
rili zmluvu v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.,
vyplatených 587,66 tis. eur. Oproti vlaňajšku
ide o takmer 45−tisícový nárast. Zákon o sta−
vebnom sporení umožňuje získavať štátnu
prémiu aj spoločenstvám vlastníkov bytov,
pričom na štyri byty v bytovom dome prislú−
cha jedna v maximálnej výške 66,39 eur. 

Stavební sporitelia vkladali v roku 2013 viac peňazí,
financovanie bývania štát podporí vyššou sumou 

"Nutnosť pripraviť si prostriedky na financovanie bývania vnímajú obyvatelia
čoraz viac. Potvrdzuje to aj nárast vkladov stavebných sporiteľov v Prvej staveb−
nej sporiteľni, a. s., za rok 2013. Odrazí sa to tiež na ich nároku na štátnu pré−
miu, ktorý je vyšší ako za rok 2012. Týka sa to tak fyzických, ako aj právnických
osôb − spoločenstiev vlastníkov bytov," povedal Imrich Béreš, predseda predsta−
venstva najväčšej stavebnej sporiteľne. 

(Dokončenie zo str. 3)
lJarko, si v spoločnosti najdlh−
šie zo všetkých ocenených, ako
vnímaš všetky zmeny, ktoré na−
stali za ten čas, čo v Technogy−
me pracuješ? Ocene−nie za zlep−
šovanie kvality pričinením te−
ba a tvojho tímu je dôkazom
úspechu...

„V spoločnosti TG EE pracu−
jem šiesty rok. Musím povedať,
že spoločnosť prešla v ostat−
ných troch rokoch obdobím ke−
dy začala jej stabilizácia, jas−
ná štrukturalizácia a následné
zlepšenia v  oblastiach   kvali−
ty, sprehľadnenia výrobného
toku a zefektívnenia produkti−
vity práce. Všetky tieto zmeny
vnímam veľmi pozitívne, nako−
ľko všetky zlepšené ukazovatele
môžu garantovať konkurencie
schopnosť našej firmy a tým dl−
hodobo garantovať zamestna−
nosť pre viac ako 450 pracovní−
kov. Ocenenie, ktoré som preb−
ral na vianočnom večierku ne−
patrí len mne ale celému ko−
lektívu kovovýroby, ktorý sa
ako jeden celok podieľal na
riešení problémov a zlepšovaní
všetkých už spomenutých ob−
lastí.“

l Robko, si v spoločnosti už
niekoľko rokov a postupne si
sa prepracoval na pozíciu OPS
Managera, ktorý má pod sebou
mnoho ľudí. Aké je to viesť tím
ľudí a zároveň zodpovedať za

kvalitu produktov pre zákazní−
kov?

„Viesť ludí je náročné ale zá−
roveň aj krásne. Mať možnosť
ovplyvňovať ľudí v pozitívnom
smere a dosahovať výsledky za
spokojnosti zamestnancov, je
neskutočným zadosťučinením.
Samozrejme, nie vždy ide všet−
ko ľahko, ale v Technogyme sa
krok za krokom vybudoval je−
den kolektív, ktorý sa snaží rie−
šiť problémy so zreteľom na
nášho zákazníka, nakoľko ten
je našim kľúčovým elementom
pri výrobe wellness strojov.
Môžeme byť všetci hrdí na to, že
vyrábame produkty, ktoré ro−
bia svet zdravším a lepším.“ 

−zk− Vynikajúca atmosféra a zábava na večierku

Staff Technogymu, vrátane všetkých ocenených, si dobre rozumie aj mimo pracovnej pôdy.
Spoločná fotografia z Teambuildingu v júni minulého roku



n Na pamiatku svojim po−
tomkom obnovujem staro−
dávny storočný kroj. Nájde
sa niekto, kto mi daruje urči−
te súčasti kroja (oplecko,
lajblík, sukňa a pod.), keďže
na mojom sú už niektoré čas−
ti poškodené. Prosím tiež, ak
máte doma zbytočné sklene−
né koráliky a flitre na kroje,
ponúknite mi. Inf. m 0911 264
102.                             np − 15
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam zváračské a
zámočnícke práce všetkého
druhu. Mám dlhoročnú prax.
Inf. m 0907 128 272.    np − 16

n Hľadám prácu ako opatro−
vateľka starších ľudí alebo
detí v okolí V. Krtíša. Inf. m
0949 397 593.               np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako opatro−
vateľka alebo pomocná sila,
resp. opatrím malé deti. Inf.
m 0944 344 044.             np 350

n Predám zajace. Inf. m 0917
075 588.                        np 057
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu za
Agrochemickým podnikom.
Inf. m 0908 650 571.     np 058
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám použitý elektrický
sporák, cena 50 euro. Inf. m
0907 514 285.               np 059
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú, 170 kg.
Inf. 047/ 48 964 65.         np 60

n Kúpim garáž na Poľnej uli−
ci vo Veľkom Krtíši. Inf. 0908
304 100.                         np 62

n Kúpim 2−3 izbový byt s bal−
kónom, aspoň čiastočne po re−
konštrukcii, na ulici Venevská,
Lučenská. Inf. & 0905 474 934,
volať po 17.00 hod.         np 64
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l PO UZÁVIERKE

Výsledky 12. kolo: 
l STK Lučenec−Kalinovo D −
STK Lučenec−Kalinovo E  10:8 

l Ipeľ Balog nad Ipľom −
Viktória Želovce 14 : 4;
l ŠKST V. Krtíš A  −  STK
Lučenec−Kalinovo C  10 : 8;

l TJ Malá Čalomija − Jednota
Málinec A  5 : 13;

Okresná liga 
hľadá rytmus

Ani po sviatkoch sa okresná li−
ga akosi nevie rozbehnúť a svoj
pravidelný rytmus iba hľadá. So

uzávierky sme dostali iba výsle−
dok jedného zápasu posledného
kola prvej časti. V tomto zápase
sa stretli Inter Dolinka a ŠKST
V. Krtíš B. Po napínavom prie−
behu sa mužstva rozišli so zmi−
erlivou remízou.   

Výsledky: 
lInter Dolinka  − ŠKST V. Krtíš

B 9 : 9; body Dolinka: Papp 3/1;
Zs. Rados  3/1; A. Rados 1/3;
Nagy 0/4, štvorhry − Rados−
Rados 1/0, Papp − Nagy 1/0; V.
Krtíš: Bokroš 4/0, Straka a
Rechtorík po 2/2, Gašparovič
1/3, štvorhry Bokroš −
Rechtorík 0/1, Straka −
Gašparovič 0/1. 

− P. GAŠPAROVIČ − 

Nový rok začali úspešne
Po vianočnej prestávke pokračovali stolnotenisové súťaže ďal−

šími zápasmi. V IV. lige  oblasti R. Sobota, Lučenec, V. Krtíš na−
stúpili hráči ŠKST proti druhému mužstvu súťaže a počínali si
úspešne. Po tuhom boji napokon zvíťazili 10:8. Úspešní boli aj
hráči Balogu nad Ipľom, ktorí jasne porazili v okresnom derby
súpera zo Želoviec. Proti vedúcemu mužstvu súťaže z Málinca
sa nedarilo ani M. Čalomiji, ktorá doma prehrala 5:13. Málinec
si tak poistil svoje vedenie a ostatným mužstvám sa vzďaľuje. 

Obvodná poľovnícka komora vo Veľkom Krtíši (OPK) dáva
do pozornosti širokej poľovníckej ako aj nepoľovníckej ve−
rejnosti, že od januára 2014 je zriadené nové webové sídlo
OPK. Webové sídlo nájdete na adrese "velkykrtis.opk.sk/opk−
vk/". Adresa je prístupná aj cez webové sídlo Slovenskej po−
ľovníckej komory www.polovnickakomora.sk, v časti "strán−
ky OPK". Na internetovej adrese nájdete informácie o plat−
ných právnych predpisoch v oblasti poľovníctva, informácie
a tlačivá potrebné pre vybavovanie, resp. predĺženie poľov−
ných lístkov, informácie o konaní poľovníckych kurzov, in−
formácie o orgánoch OPK, kontaktoch na kanceláriu OPK a
jeho predstaviteľov, ako aj aktuálne informácie z oblasti
osvetovej činnosti, strelectva, kynológie a zo života užívate−
ľov poľovných revírov.                            Ing. TIBOR ČIERNY, 

predseda osvetovej komisie 

Obvodná poľovnícka  komora 
má nové webové sídlo

l RÔZNE

OKRESNÁ SÚŤAŽ

IV. LIGA

Kedysi, v našich školských časoch, sme poznali alebo pri−
pomínali sme si len niekoľko významných medzinárodných
dní, väčšina z nich, akoby bola pred nami zatvorená a mala
zostať neznáma. Pritom niektoré z nich sú také zaujímavé,
že stoja za povšimnutie aj v našich novinách. 

Medzinárodný deň patriotizmu slávime
23. januára 

Je to deň patriotizmu, teda hrdosti na príslušnosť k určité−
mu národu. Po prevrate sme začali obdivovať všetko západ−
né, amerikánske a akoby sme zabudli na vzácne dedičstvo
našich predkov, na krásne ľudové tradície, slovenské kroje,
folklór a piesne. Našu ľúbozvučnú slovenčinu, s prepáčením
przníme všelijakými cudzími slovami, ktorým mnohí vôbec
nerozumejú akoby sme mali málo fundovaných jazykoved−
cov, ktorí by vedeli vniesť do nášho jazyka ekvivalenty po−
angličených slov. Budeme radi, ak nám napíšete, ako vní−
mate cudzie slová v slovenských textoch... 

Medzinárodný deň komplimentov 
− 24. januára

... vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek
Kathy Chamberlin z Hopkintonu v štáte New Hampshire a
Debby Hoffman z Concordu v New Hampshire. V tento deň
by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom, a
tak vyzdvihnúť to, čo na tej − ktorej osobe oceňuje. Nie je
ťažké nájsť na inom (ale aj na nás samotných) chyby, ale
krajšie a ľudskejšie je počúvať príjemné a milé slová. Tento
deň, akoby bol predurčený na to, aby sme nehľadali len to
zlé, ale vyzdvihli pekné a dobré, čo v ľuďoch je. Nehanbite sa
preto v tento deň zložiť kompliment ľuďom za to, že urobili
niečo dobré, že vám pomohli − či už materiálne alebo du−
chovne. Ak vás niekto v tento deň milo prekvapí, povedzme
chutným jedlom, nezabudnite mu za to zložiť kompliment.   

Sviatok obrátenia Pavla   − 25. januára
...jeznámy aj ako Deň superpranostík. Apoštol Pavol bol hor−
livým hlásateľom viery v Ježiša Krista. V roku 67 bol popra−
vený v Ríme − na mieste, kde v súčasnosti stojí Chrám sv.
Pavla. Príslovia, ľudové múdrosti a pranostiky tvorili ľudia
už po stáročia. Vznikali na základe dlhodobého pozorovania
prírodných javov a mali zvyčajne poučujúci charakter.
Pomáhali ľuďom predpovedať počasie a dianie na nasleduj−
úce dni, mesiace či celý rok. Podľa našich predkov počasie v
tento deň signalizovalo pozitívne alebo negatívne prognózy
na celý rok.                                                                 − rh − 

PÁR SLOV K SVETOVÝM 
A MEDZINÁRODNÝM DŇOM 

nnHľadám prácu ako pomocHľadám prácu ako pomoc−−
nica v domácnosti alebonica v domácnosti alebo
opatrovateľka vo Veľkomopatrovateľka vo Veľkom
Krtíši a blízkom okolí. Inf.Krtíši a blízkom okolí. Inf.
0911 152 658.              np 610911 152 658.              np 61

nnKto vie opraviť, alebo poraKto vie opraviť, alebo pora−−
dí firmu, ktorá opravuje fotodí firmu, ktorá opravuje foto−−
aparáty zn. SONY? Konkrét−aparáty zn. SONY? Konkrét−
ne sa jedná o digitálnu zrkane sa jedná o digitálnu zrka−−
dlovku SONY alfa 200. Inf. dlovku SONY alfa 200. Inf. mm
0910 989 479                   np 630910 989 479                   np 63


