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pyšní. Všetci prítomní verili, že Cuľa sa
z neba díva a teší sa svojej pocte, kto−
rú si nepochybne zaslúži. 

J. Kováčik s J. Gažim spoločne od−
halili pamätnú tabuľu venovanú J.
Uhrinovi, ktorá bude mať svoje miesto
tam, kde Cuľa najradšej chodil − pria−
mo na ihrisku −  na budove šatní OFK
S. Plachtince.

Naši na hviezdne 
mená nestačili

Za usporiadanie akcie sa dostalo po−
ďakovanie starostovi S. Plachtiniec Š.
Benkovi a jeho spolupracovníkom, staros−
tovi H. Plachtiniec L. Nozdrovickému a J.
Ivicovi, starostovi D. Plachtiniec.
Nasledovalo poďakovanie sponzorom a u−
znanie za dobre vykonanú prácu dostal aj
Milan Mikuš ako koordinátor trojplachtin−
ského organizačného výboru spolu s D.
Šimunom a M. Vargom. 

Na rad prišiel očakávaný exhibičný
zápas medzi Internacionálmi Slovenska
a „starými pánmi“ V. Krtíša. Úvod sa ja−
vil ako obojstranná exhibícia, keď na pr−
vý rýchly gól exreprezentantov ešte stih−
li naši odpovedať, potom však poriadny
kus svojho nezabudnuteľného umenia
predvádzali už len favoriti a hráči V.
Krtíša nestíhali počítať góly vo svojej sie−
ti. Treba však uznať, že sa naši vše−
možne snažili a dokazovali, že tiež ne−
patria ani zďaleka do starého železa.
Proti niekdajším najlepším hráčom kraji−
ny dokázali hrať so cťou, a aj napriek
dvojcifernej prehre (3:15) budú na tento

zápas ako hráči, tak aj diváci, dlho spo−
mínať. Veď toľko známych futbalových
osobností strednoplachtinské ihrisko eš−
te asi nezažilo. Tešiť nás však môže
fakt, že sa v zostave SR objavili aj naši
Semeník s Penksom. Po zápase opäť
prišlo na rad udeľovanie pamätných me−
dailí pre aktérov zápasu, tentokrát z rúk
prezidenta SFZ J. Kováčika. Riaditeľ NO
Istro Promotion na pódiu odovzdal sym−
bolický šek − výťažok z tomboly a vstup−
ného zástupcovi OFK S. Plachtince J.
Cesnakovi na sumu 342 eur.
Strednoplachtinskí futbalisti zároveň do−
stali od sponzora novú sadu dresov.
Snáď im tieto prinesú do novej sezóny
viac futbalového šťastia, ako ho mali
vlani.
Fantastická Metalinda,

tombola i guláš
A aby toho nebolo dosť, organizátori

po tomto futbalovom zážitku vzápätí
naservírovali divákom ďalší, tentoraz
kultúrny − v podobe vystúpenia známej
rockovej skupiny Metalinda. Odzneli
všetky hity aj s prídavkami, a ako nám
potvrdil spevák Jaro Mojžiš, v S.
Plachtinciach sa páčilo aj kapele, kto−
rá spolu s fanúšikmi a ďalšími hosťami
trávila v družnej debate doznievajúce
podujatie vo VIP stane. Počas celého
dňa nechýbalo občerstvenie v stán−
koch a fantastický guláš, s ktorým sa
pochlapili kuchári − poľovníci z miest−
neho poľovníckeho združenia

Plachtince. Samozrejme nechýbala
ani bohatá tombola s množstvom hod−
notných cien, kde prvou cenou bol
dres Mareka Hamšíka so všetkými
podpismi aktuálnych reprezentantov
SR vo futbale. Cenu venoval prezident
SFZ Ján Kováčik.  Atraktívna bola aj
druhá cena od Mgr. J. Feranca − her−
ná konzola Playstation 3 s hrou FIFA.
Majiteľ tretej najhodnotnejšej ceny,
ktorú tiež venoval prezident SFZ, sa
tešil z futbalovej lopty, taktiež vlastno−
ručne podpísanej hráčmi Slovenska. O
dobrú atmosféru počas celého poduja−
tia i žrebovania tomboly sa postaral aj
známy režisér Pavol Hudák spolu s
moderátormi Igorom Andrisom a

Erikou Grega.
Divákmi zaplnený areál ihriska sa po−
maly ponáral do letného večerného
šera a organizátori nultého ročníka
memoriálu si mohli do  svojich pozná−
mok s kľudným svedomím poznačiť:
„Akcia sa nám podarila.“

Niet pochýb, že sa v budúcnosti do−
čkáme jej pokračovania. Organizátori si
však dali hneď na úvod latku poriadne
vysoko, a tak nám len ostáva tešiť sa,
čím nás prekvapia nabudúce. 

(Viac fotografií z akcie nájdete na 
našej facebookovej stránke Pokrok −

týždenník pre okres Veľký Krtíš.)

Text a foto: MARIAN SEDLAČKO

drej Krištofík, Martin Obšitník, Tibor Zátek, Marek Penksa, Róbert Semeník, Jozef Majoroš, Miloš Glonek, Ladislav Petráš, Jozef Adamec.
ár, Ján Kliment, Róbert Koncz, Mgr. Branislav Kortiš, Marián Kortiš, Dušan Kováč, Marek Mázor, Jozef Michalčo, Ľubo Mikuš, Marián Suja,
ina, Jozef Magdič, Adrián Kováč, Lambert Tašký

Metalinda zahrala všetky svoje hity a publikum sa dobre zabávalo

Koordinátor podujatia Milan Mikuš
(vpravo) v rozhovore 

so Štefanom Dohnálekom

Organizátori ďakujú sponzorom, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí pri−
ložili ruku k dielu a zaslúžili sa o hladký priebeh memoriálu.
Poďakovanie patrí aj tým, ktorí obetujú svoj čas a prichádzajú na bri−
gádu, aby zveľaďovali strednoplachtinské ihrisko a jeho areál. 
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1. kolo − Ne 4.8. o 16:30
Š. Bane − Fiľakovo 
Vinica − V. Krtíš 
Zvolen − Revúca 
Málinec − Kováčová 
voľný žreb − Detva 
Podbrezová B − Hnúšťa 
Divín − Žarnovica 
B. Štiavnica − Poltár 

2. kolo − Ne 11.8. o 16:30
Fiľakovo − Poltár 
Žarnovica − B. Štiavnica 
Hnúšťa − Divín 
Detva − Podbrezová B 
Kováčová − voľný žreb 
Revúca − Málinec 
V. Krtíš − Zvolen 
Š. Bane − Vinica 

3. kolo − Ne 18.8. o 16:00
Vinica − Fiľakovo 
Zvolen − Š. Bane 
Málinec − V. Krtíš 

voľný žreb − Revúca 
Podbrezová B − Kováčová 
Divín − Detva 
B. Štiavnica − Hnúšťa 
Poltár − Žarnovica 

4. kolo − Ne 25.8. o 16:00
Fiľakovo − Žarnovica 
Hnúšťa − Poltár 
Detva − B. Štiavnica 
Kováčová − Divín 
Revúca − Podbrezová B 
V. Krtíš − voľný žreb 
Š. Bane − Málinec 
Vinica − Zvolen 

5. kolo − Ne 1.9. o 15:30
Zvolen − Fiľakovo 
Málinec − Vinica 
voľný žreb − Š. Bane 
Podbrezová B − V. Krtíš 
Divín − Revúca 
B. Štiavnica − Kováčová 
Poltár − Detva 
Žarnovica − Hnúšťa 

6. kolo − Ne 8.9. o 15:30
Fiľakovo − Hnúšťa 
Detva − Žarnovica 
Kováčová − Poltár 
Revúca − B. Štiavnica 
V. Krtíš − Divín 
Š. Bane − Podbrezová B 
Vinica − voľný žreb 
Zvolen − Málinec 

7. kolo − Ne 15.9. o 15:30
Málinec − Fiľakovo 
voľný žreb − Zvolen 
Podbrezová B − Vinica 
Divín − Š. Bane 
B. Štiavnica − V. Krtíš 
Poltár − Revúca 
Žarnovica − Kováčová 

Hnúšťa − Detva 

8. kolo − Ne 22.9. o 15:00
Fiľakovo − Detva 
Kováčová − Hnúšťa 
Revúca − Žarnovica 
V. Krtíš − Poltár 
Š. Bane − B. Štiavnica 
Vinica − Divín 
Zvolen − Podbrezová B 
Málinec − voľný žreb 

9. kolo − Ne 29.9. o 15:00
voľný žreb − Fiľakovo 
Podbrezová B − Málinec 
Divín − Zvolen 
B. Štiavnica − Vinica 
Poltár − Š. Bane 
Žarnovica − V. Krtíš 
Hnúšťa − Revúca 
Detva − Kováčová 

10. kolo − Ne 6.10. o 14:30
Fiľakovo − Kováčová 
Revúca − Detva 
V. Krtíš − Hnúšťa 
Š. Bane − Žarnovica 
Vinica − Poltár 
Zvolen − B. Štiavnica 
Málinec − Divín 
voľný žreb − Podbrezová B 

11. kolo − Ne 13.10. o 14:30
Podbrezová B − Fiľakovo 
Divín − voľný žreb 
B. Štiavnica − Málinec 
Poltár − Zvolen 
Žarnovica − Vinica 
Hnúšťa − Š. Bane 
Detva − V. Krtíš 
Kováčová − Revúca 

12. kolo − Ne 20.10. o 14:00
Fiľakovo − Revúca 
V. Krtíš − Kováčová 
Š. Bane − Detva 
Vinica − Hnúšťa 
Zvolen − Žarnovica 
Málinec − Poltár 
voľný žreb − B. Štiavnica 
Podbrezová B − Divín 

13. kolo − Ne 27.10. o 14:00
Divín − Fiľakovo 
B. Štiavnica − Podbrezová B 
Poltár − voľný žreb 
Žarnovica − Málinec 
Hnúšťa − Zvolen 
Detva − Vinica 
Kováčová − Š. Bane 
Revúca − V. Krtíš 

14. kolo − Št 29.8. o 16:00
Fiľakovo − V. Krtíš 
Š. Bane − Revúca 
Vinica − Kováčová 
Zvolen − Detva 
Málinec − Hnúšťa 
voľný žreb − Žarnovica 
Podbrezová B − Poltár 
Divín − B. Štiavnica 

15. kolo − St 11.9. o 15:30
B. Štiavnica − Fiľakovo 
Poltár − Divín 
Žarnovica − Podbrezová B 
Hnúšťa − voľný žreb 
Detva − Málinec 
Kováčová − Zvolen 
Revúca − Vinica 
V. Krtíš − Š. Bane

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

1. Baník Štiavnické Bane
2. ŠK Vinica
3. MFK Lokomotíva Zvolen
4. Jednota Málinec
5. voľný žreb
6. ŽP Šport Podbrezová B
7. FC Slovan Divín
8. Sitno Banská Štiavnica
9. SKLOTATRAN Poltár 
10. MFK Žarnovica
11. Iskra Hnúšťa
12. MFK Detva
13. Prameň Kováčová
14. MFK Revúca
15. Baník Veľký Krtíš
16. FTC Fiľakovo
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Úteky, to je presne to slovo, ktoré
vás bude tento týždeň „mátať“ a to nielen
jeho význam, ale aj jeho podstata. Nikde
sa nebudete cítiť v pohode a váš stav sa
dá prirovnať k napätej strune na gitare.
Stav sa uvoľní, keď prijmete dané fakty,
ktoré sa vám posúvajú priamo pod nos a
vy ich zatiaľ statočne ignorujete. Áno, po−
kiaľ sa chcete pohnúť z miesta, či už psy−
chického, duševného alebo fyzického, mu−
síte pustiť všetko staré a nefunkčné, čoho
sa na úrovni myšlienok tak kŕčovito držíte.
Karta Rakva poukazuje na koniec starého,
čím dáte priestor začiatku nového (platí to

pre všetky smery). 

Nezahrávajte sa so svojimi ži−
votnými istotami a to od tých

partnerských až po finančné. Šťastie vám
síce praje, ale nezabúdajte na to, že je zá−
roveň vrtkavé a nie je vhodné ho využívať
a používať v nepeknom, neetickom smere.
V pohode z toho vyťažte, ale nie s cieľom
ublížiť niekomu inému. Nepretržité hľada−
nie vnútorného uspokojenia nechajte už
tak a zamerajte sa na to, čo máte priamo
pod nosom. V oblasti lásky aj práce máte
veľmi priaznivé prognózy. Totiž aj malý ú−
spech je úspech, čas na príliš „veľké oči“

ešte len príde.

V prvom rade máte šancu nafinančnú zá−
bezpeku a istotu. V tomto prípade však
dajte pozor na to, aby ste nevstupovali do
nepoznaných, neprebádaných, hlbokých
vôd, ktoré sú zradné – vyhnete sa tým
stroskotaniu veľkých plánov a vízií.
Neupúšťajte od nich, len sa im nateraz ve−
nujte strategickým plánovaním a preskú−
mavaním typu kedy, ako, prečo, začo, na−
čo… a pod. Nezamotajte sa vo vlastnom
zahmlievaní faktov a podávaní informácií
(majte prehľad v tom, čo a komu poviete),
buď rozprávajte priamo alebo radšej mlčte.  

Nuž, každý si nesie na pleciach
svoje vlastné bremeno a vy nie

ste výnimkou. Čo ste si navarili, pekne si
aj spapáte, aj keď vám to nechutí.
Pozitívom však je, že všetko sa dá s pria−
teľmi a s rodinou zvládnuť. Vyvarujte sa
dobrovoľnému nakladaniu povinností a
problémov iných. Príliš strkáte nos tam,
kam nemusíte. Zamerajte sa na svoju kari−
éru, plnenie snov a vzťah, v ktorom sa
trošku ochladilo vďaka istej dávke stereo−
typu a nekomunikovaní. Radosť vám spra−
via nečakané novinky, do ktorých budete
priamo zapojení. 

Okolnosti vám vytvoria ideálny
priestor na stanovenie si svojich

cieľov a predstáv spolu s pomenovaním
prekážok, ktoré na ceste k ich naplneniu
stoja. Keď budete mať v hlave presný ob−
raz a budete s ním stotožnení, môžete u−
robiť prvý krok na prvý stupienok rebríka
vedúceho k cieľom. Komplikované situácie
majú najčastejšie tie najjednoduchšie rie−
šenia, pripomeňte si to pri prekombinová−
vaní riešení vašej situácie. V práci, finan−
ciách a hlavne vo vzťahoch (smerom od
vás, nie k vám) na týchto sedem dní na−
stane „doba ľadová – zmrznutie“ a preto je
lepšie sústrediť sa v úvode opísané záleži−
tosti.  

Zastabilizovanie a nájdenie si
svojho miesta v živote bude Panny mátať
každým dňom viac a viac. Tí, ktorí majú
svoje rodiny, sa sústredia na to, ako jej
fungovanie zlepšiť, poprípade budú chcieť
byť pre ňu prínosom (riešenie otázky bý−
vania, zveľadenia, šetrenia a pod.). Panny,
ktoré pobehujú po svete ako slobodné by−
tosti, začnú uskutočňovať kroky (minimál−
ne tie na úrovni premýšľania), ktoré vedú
k rodinnému, pokojnému životu. Finančné
prilepšenie vždy poteší. 

Aj keď sa tvárite, že jednou z
vašich najsilnejších stránok je veľmi rých−
le rozhodovanie na základe bleskového ú−
sudku, v tomto prípade padne kosa na ka−
meň. Do života sa vám pripletie zaujímavá
ponuka prinášajúca jej zvažovanie a bilan−
covanie. Bude to náročnejšie, a aj ťažšie.
Doprajte si čas na rozmyslenie, pokiaľ to
bude bez času na rozmyslenie, ako prvé
kritérium pri voľbe berte do úvahy dôsled−
ky a následky. Od tohto zistenia sa už veľ−
mi ľahko odrazíte. Voľte  ÁNO alebo NIE.

Nech vás neprekvapia vaše citli−
vejšie reakcie na vonkajšie podnety. Nič si
nezakazujte a neprikazujte nasilu a už vô−
bec nie čosi prirodzené, a pravdu pove−
diac, aj adekvátne reakcie na vzniknuté si−
tuácie. Budete síce zraniteľnejší, čo vám v
žiadnom prípade neuberie na sile a chuti
inštinktívne sa v prípade ohrozenia brániť.
Okrem tých iných už existujúcich „nepria−
teľov“ – neprajníkov, vám pribudne ešte
jeden – budete to vy sami. Neničte sa
zvnútra zhrýzajúcimi pocitmi a stavmi, le−
bo tie ako rýchlo prídu, ešte rýchlejšie
zmiznú a môže sa tak udiať bez akýkoľvek
vnútorných škôd. 

Nastane stav zmätenosti – tam,
kde by ste mali na chvíľku postáť a poroz−
mýšľať, sa vrháte bezhlavo ako neriadená
strela a tam, kde by ste mali skočiť bez za−
váhania, pretože to je bezpečné, analyzu−
jete dovtedy, pokiaľ nenájdete dôvod, pre−
čo tak neurobiť. Trošku sa vám popreha−
dzuje systém vášho fungovania, na ktoré−
ho upratovanie však máte dostatok času.
Nepúšťajte sa tento týždeň do veľkých ži−
votných zmien, s tými menšími v pohode
narábajte, koľko chcete. Dodržujte pitný
režim, potrápi vás únava a bolesti hlavy.

Neberte sa až tak príliš vážne.
Bavte sa, radujte sa a majte zo života aj
radosť, nielen starosti, povinnosti a prácu.
Urobíte svojich blízkych šťastnými, preto−
že si o vás robia starosti. Odzvoňte škro−
benosti na ústup a zažartujte si, aj keď na
vlastný účet. Hovoríme o voľnom čase, mi−
mo práce, ktorú by ste mali nechať plávať
v tom momente, ako prekročíte prah svoj−
ho príbytku (vytesnite ju na pár dní aj z
hlavy). Pre všetkých tých, čo túžia po po−
tomkoch, prichádza vhodný čas túžbu
zmeniť na realitu. 

Spravodlivosť je pre vás kľúčové
slovo, spravodlivosti sa dočkáte, ale vy zá−
roveň nezabúdajte na zhovievavosť a em−
patiu. Súdenie či posudzovanie nechajte
na iných, váš zvláštny nadhľad, ktorý si o−
svojíte, nie je nič pre vás, koho chcete pre−
svedčiť o svojich znalostiach a sile osob−
nosti? Niet nad prirodzenosť, oslňujete
tým, kým ste, nie je potrebné hrať herecké
etudy, ktoré vám aj tak v profesionálnom
smere môžu viac uškodiť ako pomôcť.
Upozorňujete na seba, popremýšľajte, od−
kiaľ to pramení. Pre tých, ktorí sa držia
viac pri zemi, prichádzajú dni úspechu a
zmien.

Hmla, ktorú dobrovoľne okolo se−
ba vytvárate a šírite, je zbytočná. Čo chce−
te byť viac? Neviditeľní sami pre seba ale−
bo okolie? Nerobte žiadne „cavíky“ a sú−
streďte sa radšej na všetko, čo robíte, inak
budete naprávať po sebe veľa chýb, či už
v partnerstve, priateľstvách ale dokonca aj
v práci. Nie ste, zdôrazňujem, že len nate−
raz, v takom štádiu, aby ste si ako človek,
osoba, od ktorej veľa závisí (rodina, deti,
práca), mohli dovoliť zaspať na vavrínoch.
Oddychovať áno, ale zaspať nie. Tak, em−
patické a citlivé rybičky, žiadna hmla a u−
krývanie, pekne sa zapojíme do všetkého a
pôjdeme so všetkými a to platí aj pre do−
volenku.  

BARAN  - 20. 3. - 19. 4.

BÝK  - 20. 4. - 20. 5.

BLÍ�ENCI -  21. 5. - 20. 6.

RAK - 21. 6. - 21. 7.

LEV - 22. 7. - 22. 8.

PANNA - 23. 8. - 22. 9.

VÁHY - 23. 9. - 22. 10.

ŠKORPIÓN - 23. 10. - 21. 11.

STRELEC - 22. 11. - 20. 12.

KOZOROŽEC - 21. 12. - 19. 1.

VODNÁR - 20. 1. - 18. 2.

RYBY - 19. 2. - 19. 3.

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ



16 /  29. júl 2013

I. trieda
okres

Za dorastenecký tím M. Kameňa v tomto ročníku nastúpili: LadislavZa dorastenecký tím M. Kameňa v tomto ročníku nastúpili: Ladislav
Bednár, Slavomír Kováč, Milan Kret, Jakub Laššan, Lukáš Laššan, MatejBednár, Slavomír Kováč, Milan Kret, Jakub Laššan, Lukáš Laššan, Matej
Laššan, Martin Mózer, Erik Molnár, Martin Nagy, Matej Režňák, MarekLaššan, Martin Mózer, Erik Molnár, Martin Nagy, Matej Režňák, Marek
Stena, Ľubomír Suchý, Martin Suchý, Lukáš Špaldoň, Enriko Tóth, JozefStena, Ľubomír Suchý, Martin Suchý, Lukáš Špaldoň, Enriko Tóth, Jozef
Tóth a Denis Vaškor. Tóth a Denis Vaškor. 

Strelecky sa v tejto sezónne presadili: Lukáš Laššan − 15 gólov, MatejStrelecky sa v tejto sezónne presadili: Lukáš Laššan − 15 gólov, Matej
Laššan − 10 gólov,  Lukáš Špaldoň − 9 gólov, Matej Režňák − 8 gólov,Laššan − 10 gólov,  Lukáš Špaldoň − 9 gólov, Matej Režňák − 8 gólov,
Slovamír Kováč − 7 gólov, Ladislav Bednár − 6 gólov, Ľubomír Suchý −Slovamír Kováč − 7 gólov, Ladislav Bednár − 6 gólov, Ľubomír Suchý −
4 góly a Martin Mózer, Milan Kret, Martin Nagy a Denis Vaškor, ktorí si4 góly a Martin Mózer, Milan Kret, Martin Nagy a Denis Vaškor, ktorí si
pripísali na konto po 1 góle. pripísali na konto po 1 góle. 

MFK Slovan M. Kameň:  „Umiestnenie naplnilo očakávania“  
V ročníku 2012 / 2013 reprezentovali mesto Modrý Kameň v okresných futbalových súťažiach dve mužstvá − dospelí a dorast. Obidve muž−
stvá naplnili očakávania, čo sa týka umiestnenia, keď dospelí skončili na 3. mieste a dorast na 2. mieste. Aj to potvrdzuje silu a kvalitu
mužstiev a otvára perspektívu ďalšieho rozvoja a výkonnostného rastu. Zostavu dospelých sa podarilo celkom úspešne stabilizovať, keď
skúsených hráčov doplnili mladí perspektívni odchovanci vlastného dorastu. Napriek nespornej sile a kvalite mužstva boli výkony v jed−
notlivých zápasoch veľmi nevyrovnané. Po pár úplne nezvládnutých zápasoch prišla séria kvalitných a oku diváka lahodiacich zápasov. V
prvom rade je za tým nedisciplinovanosť a nezodpovedný prístup niektorých hráčov k zápasu aj k tréningom.

Práve v tom vidím najväčšiu slabinu mužstva, ktorú budeme musieť v nadchádzajúcej sezóne odstrániť. Veríme, že sa to podarí a Slovan
Modrý Kameň si udrží povesť kvalitného mužstva a tomu zodpovedajúce umiestnenie v tabuľke.  V 22 zápasoch zaznamenal Slovan Modrý
Kameň 11 víťazstiev, 4 remízy a 7 prehier, získal celkovo 37 bodov. Skóre 60:50 signalizuje veľmi vysoký počet inkasovaných gólov, čo je
úlohou pre zlepšenie defenzívy a doriešenie postu brankára. Strelecky sa najviac darilo Pavlovi Novákovi a Lukášovi Špaldoňovi, ktorí
zhodne nastrieľali po 15 gólov, ďalej Lukášovi Laššanovi a Júliusovi Matuškovi − rovnako skórovali po sedemkrát. 

Za dosiahnutý konečný výsledok v uplynulej sezóne patrí hráčom obidvoch mužstiev, ako aj trénerovi Marcelovi Dohnálkovi, poďakova−
nie. Rovnako ďakujeme za podporu činnosti a zabezpečenie fungovania Mestu Modrý Kameň, primátorovi a poslancom mestského zastu−
piteľstva, všetkým sponzorom, ktorí podporili či už samotný futbal, alebo dostavbu šatní a športového areálu, a samozrejme aj verným di−
vákom. Moje osobné poďakovanie patrí ľuďom, ktorí pre modrokamenský futbal obetujú svoj čas, prostriedky a hlavne srdce: Petrovi
Mózerovi, Ing. Márii Bednárovej, Jozefovi Vargovi, Petrovi Bariakovi, Ing. Jánovi Tomaškinovi, Pavlovi Andokovi, Daliborovi Bariakovi a
mnohým ďalším.                                                                                                                                  − IGOR MACHAVA − 

I. trieda
dorast Druhé miesto je úspechom 

Po ročnej pauze bez mládežníckeho družstva prihlásil futba−
lový oddiel TJ Slovan Modrý Kameň v sezóne 2012/13 opäť
do okresnej súťaže dorastenecké družstvo. Popri starších do−
rastencoch, ktorí už v mládežníckych družstvách hrajú viac ro−
kov, začali súťažne hrávať i nováčikovia. Napriek tomu, že do−
držiavanie dochádzkovej disciplíny, či už na tréningy, alebo
priamo na súťažné zápasy, nebolo silnou stránkou hlavne no−
váčikov, podarilo sa nám túto sezónu zvládnuť veľmi dobre. 

Zo 16 zápasov sa nám podarilo 10 vyhrať a s celkovým zis−
kom 30 bodov počas sezóny sme obsadili výborné 2. miesto. 

− Ing. MÁRIA BEDNÁROVÁ − 
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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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l KOMPLETNÉ  PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur ,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,

l dodávka skla za dobré ceny, 
l rôzne náhradné diely  na všetky typy áut, 

l opravy traktorov. 

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

Veľký Krtíš 

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

www.melservis.szm.com

53
 − 
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48
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27

 5
65

MYXY ,  s . r . o .

PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

− Ovčie a kravské údené a neúdené syry, − ochutené bylinkami, cesnakom,
gyrosom − parenice, korbáče, syry, − maslo, tvaroh, bryndzu i žinčicu. 

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

Naše výrobky neobsahujú konzervačné látky 
a môžete si ich kúpiť vo vákuovom darčekovom balení

ako syrové alebo obložené taniere. 
Bližšie informácie dostanete u nás osobne alebo na: 

tel. č.: 0907 847 775, 48 304 44,  
info@farma−baranek.eu

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov

SYROVÁ TORTA 

− darček pre 

každú príležitosť

03
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2

10
0−

12

07
−1

2

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

výberové konanie na pozíciu 

l FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie novej pobočky

v Lučeneci a Veľkom Krtíši.
Svoje štrukturované životopisy  s udaním telefonického kontaktu 

zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 

l WÜSTENROT PORADCA 
pre pobočky vo Veľkom Krtíši. Garantovaný mesačný

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

zasielajte na e−mail: mpavlovova@wustenrot.sk 
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JÚLOVÁ KUPÓNKA

Stačí, keď kupón vystrihnete, nale−
píte ho na hraciu kartu  a na záver
ju pošlete alebo   prinesiete ku nám
do redakcie.                   

JÚLOVÁ
KUPÓNKA

č.5

Aj tento mesiac hráte 
o hlavnú cenu 

− permanentku do wellness −
sáun a bazénov HOTELA

AQUATERMAL STREHOVÁ
V HODNOTE 85 EUR, 
ŠTÝLOVÉ SVIETIDLO 
Z PREDAJNE KAPA

 a kozmetiku ORIFLAME

A FELADAT: 
− Kisüzemi állattartók, takarmány értékesítési pontok felkeresése
− Igényfelmérés, piackutatás
− Takarmányok, takarmány kiegészítők értékesítése
ELVÁRÁSAINK:
− Felsőfokú végzettség (agrár)
− Számítógépes felhasználói ismeretek (word, excell)
− Szlovák és magyar nyelv ismerete
− Jogosítvány (B kategória) és saját gépjármű használata (térítés ellenében)

Az AGRIBRANDS Europe Hungary zRt.
A PURINA® takarmányipari termékek 
kizárólagos gyártója és forgalmazója 

TERMÉKFORGALMAZÓ PATNERE RÉSZÉRE

Legyél Te is a PURINA® család tagja! 
Az Önéletrajz és motivációs levél beküldési határiadeje: 2013.08.01  

e−mail: istvan_tokai@cargill.com, agrovinica@gmail.com, 
tel. 0907 821 192 Ing. Kelemen Attila

ÉRTÉKESÍTŐ MUNKATÁRSAT 
keres

www.lacneozvucenie.
webnode.sk   

m 0948 508 472     
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l Hľadám rodinný dom, príp.,
stavebný pozemok vo V. Krtíši.
Prosím ponúknite. Inf. m 0907
48 48 40.                    np − 697

n Predám 2−izbový byt v centre
V. Krtíša na Nám. Škultétyho č. 5
(čiastočne prerobený). Cena do−
hodou. Inf. m 0905 648 976.  

np − 878
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt v bytov−
ke v Neninciach. Inf. m 0915 856
784.                            np − 916
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 10 árovú záhradu v
Modrom Kameni na Školskej uli−
ci. Inf m 0905 466 036. np − 918
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám rodinný dom vo Vinici
v centre obce. Vhodný aj na
podnikanie s vačším pozemkom.
Inf m 0908 937 528.       np − 920
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem obchodné priesto−
ry. Inf m 0911 288 267. np − 923
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim rodinný dom vo V.
Krtíši. Inf. m 0903 506 526. 

np − 925
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo prenajmem  3
izbový byt. Inf. m 0902 934 192  

np − 926
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dvoj izbový byt s bal−
kónom na ulici B. Nemcovej.
Cena 16500 euro. Inf. m 0905
272 990                        np − 933
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebné pozemky v
peknej tichej časti mesta M.
Kameň − Prše (smer hasičská
stanica). Inf. m 0908 669 666. 

np − 935
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 izbový byt úplne
zrekonštruovaný na ulici B.
Nemcovej, cena dohodou. Inf. m
0918 632 966.               np − 938

n Prenajmem 2− izbový byt na B.
Nemcovej. Inf. m 0908 527 535.  

np − 939
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 izbový družstevný
byt komplet prerobený na ul.
Novohradská 10, cena dohodou.
Inf. m 0908 627 952.      np − 942
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 izbový byt na ul. B.
Nemcovej 25, cena 16000 eur.
Inf. m 0940 799 490, 0910 408
185.                            np − 948
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Z vážnych rodinných dôvodov
predám 3 izbový byt, čiastočne
prerobený. Inf. m 0907 878 186 . 

np − 949
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám (dvojgeneračný) ro−
dinný dom na Lučenskej (pod
Billou) vo V. Krtíši. Vhodný aj na
podnikanie, pozemok 8 árov. Inf.
m 047/43 34 332.          np − 950
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v
Sklabinej. Cena: 12.000 euro, do−
hoda možná. Inf. m 0908 962
455.                           np − 952

n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Lučenskej.
Inf. m 0903 024 516.     np − 953
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávame murárske a ma−
liarske práce. Inf. m 0911 458
307.                           np − 954
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Venevskej.
Cena: 17.000 euro, dohoda mož−
ná. Inf. m 0907 351 951.  np − 955
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predáme zrekonštruovaný ro−
dinný dom vo V. Krtíši. Cena:
78.000 euro, dohoda možná. Inf.
m 0908 787 713.            np − 956
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vezmem do prenájmu 1−izbový
byt na Venevskej za rozumnú
cenu. Ponúknite. Inf. m 0915 303
372 − volať od 19.00 hod. 

np − 964
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim 2−3 izbový byt s balkó−
nom v centre mesta do 2. pos−
chodia, príp., nebytový priestor.
Inf. m 0907 675 397.      np − 967
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim garáž vo V. Krtíši. Inf.
m 0903 824 526.         np − 969
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem garáž vo V. Krtíši.
Inf. m 0949 445 248.     np − 997

n Predám rodinný dom v
Balašských Ďarmotách. Vhodný
aj na podnikanie (2−poschodový,
4−izbový, s garážou a krásnou
kvetinovou záhradou). Dom leží
na ploche 1,5 ha a je situovaný
10 m od hlavnej cesty smerom
na Budapešť. Tichá štvrť. Inf. m
0036/209 831 480.  np − 979

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám voľný objekt v
Sklabinej, vhodný ako obchod−
né, skladové alebo výrobné
priestory. Inf. m 0903 258 143.  

np − 991
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme lukratívne ob−
chodné a kancelárske priestory
v centre mesta vo V. Krtíši s
vlastným parkoviskom. Inf. m
0903 258 143.              np − 992
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu na Koprovnici.
Cena dohodou. Inf. m 0908 885
155.                           np − 995
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vymením 3−izbový byt za 1−iz−
bový + doplatok (najlepšie s bal−
kónom). Zn. Súrne. Inf. m 0910
638 572.                    np − 1000
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt vo V.
Krtíši. Je kompletne prerobený.
Inf. m 047/433 07 92.    np − 1001
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Novostavba v Pôtri za dobrú
cenu. Inf. m 0949 203 960. 

np − 1003
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na B. Nemcovej. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 644 026.  

np − 1004

NEHNUTEĽNOSTI

Drobný inzerát si môžete prísť podať osobne do redakcie v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hodiny. Ak chcete, aby váš
inzerát vyšiel v príslušnej rubrike, musíte to stihnúť do poslednej uzávierky, ktorá je vždy v utorok o 16.00 hodine. Inzerát
si v nevyhnutných prípadoch môžete podať aj telefonicky na čísle 047/ 48 303 42, 48 31 555, 48 31 333 alebo
na mobilné číslo 0902 302 102 alebo 0918 59 65 65. 

l Hľadám poľnohospodársku
pôdu a domy na samote. Inf. m
0908 787 713 (Sarvašová). 

np − 854

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

np − 502

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

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

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

Nik nepozná Vašu nehnuteľnosť tak ako my!

Kancelárske a podnikateľské priestory na prenájom.

122−13

n Dám do prenájmu 1−izbový
byt na SNP vo V. Krtíši. Cena:
200 euro/mesačne s energiami.
Voľný od 1. júla. Inf. m 0904
256 464, 0908 355 383.

np − 914

n Ponúkam na predaj kom−
plexne zrekonštruovaný 2−iz−
bový byt v osobnom vlastníc−
tve na Lučenskej. Voľný ihneď
k nasťahovaniu. Inf. m 0944
020 099.                   np − 972

3−izbový čiastočne zrekonštruovaný 
byt v OV, 70 m2. Cena : 20 400,− �eur
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n Predám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Viničkách vo
V. Krtíši (1. poschodie, rozloha
76 m2, bez balkóna). Vymenené
plastové okná, murovaná kúpeľ−
ňa, plávajúce podlahy. Cena:
25.000 euro, dohoda možná. Inf.
m 0907 850 663.         np − 1007

n Predám obývaciu stenu a se−
dačku. Cena 100 eur. Inf. m
0905508236.                 np − 945
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kuchynský sporák na
pevné palivo cena 200 eur. Inf.
m 0911 942 309.           np − 937 

n Predám zachovalú manželskú
posteľ s úložným priestorom,
farba staroružová. Cena: 100 eu−
ro. Inf. m 0905 951 418.  np − 864

n Predám starožitný šijací stroj
zn., MINERVA. Funkčný. Cena:
25 euro. Inf. m 0944 370 699.

np − 968
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám (bubnovú) automatic−
kú práčku TAMAT 511 a kotol na
ústredné kúrenie na pevné pali−
vo RIMATHERM 40. Nepoužité.
Inf. m 047/48 873 25.     np − 977

n Predám obývaciu stenu − če−
rešňa. Inf. m 047/433 07 92.  

np − 1002

n Predám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716.  np
− 1244

n Predám ZETOR 7011, TP, STK
a EČ. Zn. Dobrý stav. Cena:
5.200 euro. Inf. m 0911 213 146.  

np − 623
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám moped SIMSON po
STK alebo vymením za Babetu.
Inf. m 0917 182 254.     np − 928
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám BABETU 210 (2 ks).
Pri odbere obidvoch zľava. Inf.
m 0917 538 047.             np − 966
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT PUNTO, r. v.
2009. Inf. m 0902 434 687.  

np − 973
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FELICIU 1.3. Cena:
400 euro + jedna na náhradné
diely. Inf. m 0907 840 647. 

np − 983

n Predám RENAULT MEGANE
1,9 hladký diesel, motor po ge−
nerálke, STK, EK platné do r.
2014, parkovacia karta 2014.
Cena: 1.500 euro. Inf. m 0918
240 595.                      np − 984
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám IVECO EURO CARGO
TECTOR 80 EL 15P, valník, r. v.
2002. Inf. m 0903 810 079.  

np − 993
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám SIMSON ENDURO S
51 v pojazdnom stave, bez EČ za
120 euro a 120 l plynový bojler v
záruke za polovičnú cenu (120
euro). Inf. m 0905 358 070. 

np − 994
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ALFU ROMEO 147,
9/2006, najazdených 131.000 km,
8x aludisky, 16−tky, tónované
sklá, fólie, čierna metalíza. Cena:
5.400 euro. Inf. m 0905 563 590.   

np − 1005

n Predám detskú cyklosedačku.
Inf. m 0907 054 642.       np − 985
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim detský horský bicykel.
Inf. m 0907 054 642.      np − 986

n Predám ošípanú váha 240 kg.
Inf. m 0908 805 165.       np − 640
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám včely s úľami. . Inf m
0907 120 757.                np − 944
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mláďatá králikov bel−
gický obor, nemecký obrovitý
strakoš a kalifornsky. Môžem zo−
staviť aj nepríbuzné páry. Králiky
sú očkované a preliečené.  Inf m
0911 264 766.             

np − 943
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské prasiatka
a ovce. Inf. m 0905 483 357.  

np − 960
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vysokoteľnú jalovicu a
5−mesačnú jalovičku. Inf. m 0949
474 277.                       np − 970
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 včelstvá "B". Inf. m
047/48 873 25.              np − 976
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam služby v poľnohos−
podárstve. Inf. m 0948 155 120.  

np − 999

n Predám vietnamské odstavča−
tá. Inf. m 0908 825 415.

np − 1008

l Hľadám prácu ako výpomoc
do domácnosti, záhrady, prípad−
ne čokoľvek iné. Inf. m 0918 482
601                             np − 921
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Ponúkam maliarske práce. Inf.
m 0911229 158.            np − 931
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Opatrím starších ľudí alebo
deti. Vypomôžem v domácnosti.
Len V. Krtíš. Inf. m 0949 397 593.  

np − 962 a
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Opatrím deti predškolského a−
lebo školského veku. Vypomôžem v
domácnosti. Len V. Krtíš. Inf. m
0944 344 044.            np − 962 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako informátor−
ka, vrátnička a pod. Zastúpim o−
patrovateľku v Rakúsku. Inf. m
0907 234 059.               np − 971
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam prácu v kancelárii vo
V. Krtíši. Inf. m 0903 560 106.  

np − 996
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske a ma−
liarske práce (obklady, dlažby).
Inf. m 0907 229 634.    np − 998

l Vykupujem staré kašmírové
šatky. Inf. m 0917 421 614, 0908
199 706.                   np − 932 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám mletú domácu papriku
červenú, neobmedzené množ−
stvo po celý rok. Cena 10eur/ kg.
Inf. m 0915 844 850 . np − 946
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Poistenie domov a budov pre
prípad živelných udalostí. Inf m
0908 177 399.               np − 940
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CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

RÔZNE

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

n Lacno predám staršiu spálňu.
Inf. m 0918 492 087.    np − 867

n Predám čiernu obývačku so
zlatým kovaním. Cena: 95 euro.
Inf. m 0908 496 360.    np − 987

n Predám nepoužívanú staršiu
spálňu a obývačku − vo výbor−
nom stave. Cena dohodou. Inf.
m 0905 362 184 − volať po 19.00
hod.                          np − 988

STAVEBNÝ MATERIÁL
n Výpredaj obkladačiek a dlaž−
díc za mizerné ceny do zlikvi−
dovania skladových zásob. Inf.
m 0905 660 174.          np − 48

AUTO − MOTO

nn Predám funkčný malotPredám funkčný malot−−
raktor VARI s príslušenraktor VARI s príslušen−−
stvom − rotovátor, pluh kstvom − rotovátor, pluh k
orbe, vyorávač zemiakov,orbe, vyorávač zemiakov,
riadkovač na zemiaky ariadkovač na zemiaky a
plečku. V dobrom technicplečku. V dobrom technic−−
kom stave, málo používakom stave, málo používa−−
ný. Cena dohodou. Inf. ný. Cena dohodou. Inf. mm
0911 264 102.0911 264 102. np − 703np − 703

PREDÁM Š− FELICIA, SVETLO−
ZELENÁ, R.V 95, STK/EK
PLATNÁ. CENA DOHODOU.
INF. 0910 545 239      np −1023

n Predám výkonný prietokový
ohrievač vody, 5 l, 2.000 W,
THERMOFLOW s káblom a kon−
covkou na 230 V. Inf. m 0911
264 102.                     np − 859

HOBBY
VOĽNÝ ČAS

n Tatranské profily, OSB
dosky, stavebné rezivo. 

Aj s dovozom
Tesárske práce. Lacno. 

Inf. m 0905 483 357.  np − 959

n Predám FIAT BRAVO 1.9 r.v.:
10/2008, 88kW, diesel,  130 370
km, šedá tm. metalíza, dobrá výba−
va, klimatizácia, 16´´ elektróny,
vstavaná navigácia + CD setup, ci−
ty servo, dosvecovanie hmlovkami
do zákrut, kožený multifunkčný vo−
lant a pod... Po dohode prihlásim.
Cena 5900 eur + dohoda. Inf. 0911
347 888                           np − m

n NOČNÝ KLUB 
V STAREJ TUREJ 

prijíma na pozíciu hostesky
a spoločníčky

sympatické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú 

klientelu, nadštandardný zárobok
a peniaze na ruku každý deň.

Ubytovanie zdarma. 
Pracovná doba i brigádne. 
Možná finančná výpomoc.

Staň sa finančne nezávislou. 
Tel. m 0905 244 226.



l Firma IZONA ponúka ubyto−
vanie, pranie + žehlenie. Dá do
prenájmu kancelárske, sklado−
vacie a parkovacie miesta. Inf.
m 0907 870 694, 0905 356 713. 

np − 941
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám použité prepravky na
zber hrozna 40 l konické a sto−
hovateľné. Cena dohodou . Inf
m 0907 868 974.           np − 917
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo aj s
dovozom. Inf. m 0917 421 614,
0908 199 706.             np − 934
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m 047/48 307 03,
0910 989 481.             np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kto daruje, príp., predá BUR−
DY a módny časopis PRAMO so
strihmi zo 60−tych až 80−tych ro−
kov? Inf. m 0911 264 102.

np − 1699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                            np − 230

n BEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ STUDNE.
Inf. m 0905 463 213.  np − 628

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na pamiatku svojim potom−
kom obnovujem starodávny sto−
ročný kroj. Nájde sa niekto, kto
mi daruje určite súčasti kroja (o−
plecko, lajblík, sukňa a pod.),
keďže na mojom sú už niektoré
časti poškodené. Prosím tiež, ak
máte doma zbytočné sklenené
gorálky a flitre na kroje, ponúk−
nite mi. Inf. m 0911 264 102.

np − 658
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám najlacnejšie palivové
drevo. Inf. m 0915 867 594.  

np − 699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Hotovostný úver pre zamest−
naných, dôchodcov, SZČO a
mamičky na materskej dovolen−
ke. Inf. m 0910 843 373.  np − 835
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam zváračske a zá−
močnícke práce všetkého druhu.
Mám dlhoročnú prax. Inf. m
0907 128 272.             np − 846

l Hľadám maliara − kolegu. Inf.
m 0911 229 158.          np − 930
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám ubytovanie a opatro−
vateľku/ ľa pre 76 ročného pána.
Zn. Za dôchodok.  Inf. m 0907
204 583.                      np − 947

n TEPOVANIE. Inf. m 0949 792
112.                          np − 961
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo (popí−
lené na klátiky) s dovozom.
Minimálny odber 2 metre. Cena
1 meter/35,00 euro. Inf. m 0917
698 979.                       np − 963

n Predám guľovnicu ČZ 537, ka−
liber 7 x 57 s optikou. Inf. m
0903 102 844.            np − 1005

l Sympatická vdova hľadá mu−
ža, abstinenta do 65 rokov.
Samota je zlá. Inf. m 0944 371
391.                            np − 929
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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

ZOZNÁMENIE

n Umývanie exteriéru, tepova−
nie interiéru, ošetrovanie laku,
odstraňovanie škrabancov, dô−
kladné čistenie diskov a moto−
ra priamo vo V. Krtíši. Inf. m
0948 651 666.           np − 965

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n MINIBAGER − ZEMNÉ MINIBAGER − ZEMNÉ 
A VÝKOPOVÉ PRÁCE. A VÝKOPOVÉ PRÁCE. 
Inf.Inf. m 0915 813 322, 0915 813 322, 

0905 354 723.  0905 354 723.  np − 283
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Novinka − pôžička Novinka − pôžička 
pre živnostníkov, pre živnostníkov, 

podnikateľov a firmy.podnikateľov a firmy.
Pracujem ako viazanýPracujem ako viazaný

finančný agent pre finančný agent pre 
spoločnosť PROFI CREDITspoločnosť PROFI CREDIT

Slovakia, s. r. o. Slovakia, s. r. o. 
Inf. Inf. mm 0904 256 464, 0904 256 464, 

0908 355 383,0908 355 383,
www.peniazeprevas.sk www.peniazeprevas.sk 

np − 915np − 915

nn PREDAJ KVALITNÉHOPREDAJ KVALITNÉHO
PALIVOVÉHO DREVA.PALIVOVÉHO DREVA.

CENA ZA BM CENA ZA BM 
28 EUR AJ S DOVOZOM.28 EUR AJ S DOVOZOM.

Inf.:Inf.:mm 0918 340 6790918 340 679
np −1234np −1234

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

np − 814

l Komplexné kurenárske a
vodoinštalatérske práce . Inf.
m 0911 421 840.        np − 951 

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

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE V PIATOK DO 16.00 HOD.

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

IV. liga JUH: Vinica − Veľký Krtíš

IV. liga JUH: Málinec − Kováčová

V. liga D: D. Strehová − Olováry

V. liga D: Balog n. I. − Čebovce

V. liga D: Radzovce − Lubeník

IV. liga JUH: Divín − Žarnovica

V. liga D: Buzitka − Sklabiná

V. liga D: S. Ďarmoty − Mýtna

V. liga D: Jesenské − Príbelce

V. liga D: Tomášovce − Tornaľa

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 1. KOLO

Len pred niekoľkými týždňami sme odmenili víťazov minuloročnej tipo−
vačky a už tu máme novú sezónu a s ňou aj nové zápasy. Pre tých, kto−
rí sa doteraz nezapojili do našej tipovačky, takéto sú pravidlá: Tipujete
výhru domácich (zakrúžkujete 1, ak vám tip vyjde, získavate jeden bod).
Ak si myslíte, že sa zápas skončí remízou, zakrúžkujete X a v prípade
správnosti tipu sa na váš herný účet pripíšu tri body. Ak sa rozhodnete,
že v zápase veríte hosťom, zakrúžkujete 2. V tomto prípade za správny
tip získate 2 body. Každý týždeň sa vám body pripočítavajú a na konci
súťaže získavajú traja tipujúci s najvyšším počtom bodov 30, 20,  a 10
eur. Výsledky jednotlivých kôl poradia tipovačky prinášame s týždňovým
oneskorením. Uznávame len tikety z novín, nie ich prefotenú kópiu. 

Tu sú zápasy prvého kola. Veľa šťastia!

Opäť hráte spolu o 60 eur!
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Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
l Žiadosť, životopis uchádzača,
l doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne 

potvrdenie školy o štúdiu,
l iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení 

a podobne),
l uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia  

od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými 
v minulosti spolupracoval,

l výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
l súhlas so spracovaním osobných údajov.
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú: 
1. V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili ako TSP alebo ATSP v rámci
predchádzajúcich projektov financovaných FSR alebo Programu podpory
komunitnej sociálnej práce v obciach s vylúčenou komunitou (od roku 2005).
2. V prípade ostatných uchádzačov:Vysokoškolské vzdelanie prvého 
alebo druhého stupňa.

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ NA POZÍCIU TSP SÚ:
1.Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, 
prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym
vylúčením.

2. Ďalšie vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, 
zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností 
potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej 
sociálnej práce.

3.Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou,
napríklad pôsobenie v  komunitách postihnutých alebo ohrozených 
sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb.

4.Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich 
zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Obecný úrad Čelovce 113,  991 41 Čelovce
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA

JEDNO PRACOVNÉ MIESTA TERÉNNEHO
SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA (TSP),
Výberové konanie sa uskutoční dňa 

14. augusta 2013
o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky

obecného zastupiteľstva
na Obecnom úrade Čelovce.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania 
osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 9. augusta 2013 do 12.00 hodiny. Záujemcovia, ktorých žiadosti 
do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.             Ján Petroch, starosta obce

l Kúpim seno a slamu. S dovo−
zom. Inf. m 0907 204 583.  

np − 1009
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4 ks letných pneuma−
tík BARUM 175/70/R 13 za 40 euro.
Inf. m 0903 140 494.       np − 1010
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám brojlerové kurence a
morky. Inf. m 0905 230 767. 

np − 1011
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Sucháni. Inf. m 0907 816 646.  

np − 1012

l Hľadám prácu ako murár (o−
vládam všetky murárske a ma−
liarske práce). Inf. m 0905 191
860.                         np − 1013
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový byt
na Ľ. Štúra. Byt je po rekon−
štrukcii. Nájom mesiac dopredu.
Inf. m 0905 365 869.     

np − 1014
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Čelá−
roch č. 123. Cena dohodou. Inf.
m 047/48 711 11.        np − 1015
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový byt na
Železničnej 23 (1. poschodie).
Inf. m 0915 832  438.  np − 1016

n Ponúkam na krytie čistokrvné−
ho (čierno−hnedého) srnčieho
ratlíka s PP.  Inf. m 0917 524
761.                          np − 1017
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám akúkoľvek brigádu a−
lebo zamestnanie v okrese V.
Krtíš. Inf. m0917 524 761. np − 1018

PO UZÁVIERKE
V budúcom čísle prinesieme roz−

losovanie I. okresnej triedy, ktorej
mužstvám budú v novej sezóne pri−
delené nasledovné čísla:  I. trieda
dospelí – 1. Dačov Lom, 2.
Lesenice, 3. Hrušov, 4. Kamenné
Kosihy, 5. Nenince, 6. Záhorce, 7.
Opatovská  Nová Ves, 8. Sečianky,
9. Veľká Čalomija, 10. S. Plachtince,
11. Kosihy n. I., 12. M. Kameň. 

NEZABUDNITE, ŽE UŽ NEZABUDNITE, ŽE UŽ 
V BUDÚCOM ČÍSLE NÁJDETEV BUDÚCOM ČÍSLE NÁJDETE
NAJČERSTVEJŠIE VÝSLEDKYNAJČERSTVEJŠIE VÝSLEDKY

A KOMENTÁRE Z PRVÉHO A KOMENTÁRE Z PRVÉHO 
KOLA KRAJSKÝCHKOLA KRAJSKÝCH

FUTBALOVÝCH ZÁPASOV!FUTBALOVÝCH ZÁPASOV!

n Lacno predám staršiu spálňu.
Inf. m 0918 492 087.    np − 867

Futbal už túto nedeľu!



n Predám málo používané kres−
lá (3 ks) a dve otočné stoličky.
Cena dohodou. Inf. l 0904 810
166.                         np − 1019
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kočík 3−kombináciu
po jednom dieťati. Cena: 80 eu−
ro. Inf. l 0904 810 166. 

np − 1020
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Slovenských Kľačanoch č. d. 40.
Ďalej predám dve ovce. Inf. l
0908 852 838.             np − 1021
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 7−týždňového nemec−
kého ovčiaka. Inf. l 0908 929
176.                        np − 1023

l HĽADÁM STRATENÉ
ŠTENIATKO − FENKU.

Naposledy videná 19. 7.
2013 na Tučekovej ulici,
V. Krtíš. Mala čierny obo−
jok. Inf. l 0918 196 925.   

np − 1022

n Predám čistokrvné jazvečíky
hrubosrsté. 
Inf. l 0917 762 714.  np − 1024
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako kuchár−
ka. Nástup možný ihneď. Inf.
l 0908 457 995.        np − 1025
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam rôzne stolárske
práce. Inf. l 0908 941 093

np − j
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem 3−izbový byt na
Železničnej − upravený. Cena:

270 euro/mesačne komplet s e−
nergiami. Inf. l 0948 169 628.

np − 1026
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vykonávam rôzne stolárske
práce. Inf. l 0908 941 093.

np − 1027
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PO UZÁVIERKE

ŠTK (predseda, Marián Halaj)
Na základe žiadosti FK Hrušov,

ktorá bola predložená na Aktíve
ŠTK ObFZ dňa 11.7.2013, naria−
ďujeme odohrať 1. kolo žiakov me−
dzi FK Hrušov – FK Čebovce dňa
29.8.2013 o 16,00 h. na ihrisku FK
Hrušov.

ŠTK dňa 23.7.2013 prekontrolo−
vala HP v zmysle RS ObFZ bod 9.
písmeno f),: FK Kosihy n. I. – bez
pripomienok, FK Sečianky s pripo−
mienkou, uvedený nedostatok v
zmysle RS ObFZ bod 9. písmeno f)
bude odstránený a zabezpečený v
areáli ihriska do 25.8.2013.

Správy zo sekretariátu:
Najbližšie zasadnutie VV ObFZ

Veľký Krtíš sa uskutoční 31. 7.
2013 o 16,00 h. na sekretariáte
ObFZ.

Kompletné vyžrebovanie súťaží
dospelých, I. a  II. triedy,  nájdete
aj prostredníctvom verejného por−
tálu ISSF (www.futbalnet.sk).

Potvrdzovanie  zoznamov pre
celý súťažný ročník 2013/2014 pre
žiakov a dorast sa uskutoční v
dňoch 31. 7. a   1. 8.  2013 na sek−
retariáte ObFZ V. Krtíš. Treba si
priniesť 2x zoznam hráčov potvrde−
ný futbalovým klubom a potvrdenú
lekársku prehliadku.

Potvrdzovanie  zoznamov pre
celý súťažný ročník 2013/2014 pre
I. a II. triedu  sa uskutoční v dňoch
14.8.2013 a   15. 8. 2013 na sek−
retariáte ObFZ V. Krtíš. Treba si
priniesť 2x zoznam hráčov potvrde−
ný futbalovým klubom a potvrdenú
lekársku prehliadku.

Podrobnejšie správy 
ohľadom informácií 
vyplývajúcich z ISSF 

a spôsobu objednávania 
a doručovania Telekom 

produktov nájdete na stránke
www.obfzvk.sk

KR (predseda, Peter Kuchársky)
Delegačný list č. 1 
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