
l 09:25 − S Talianom v ku−
chyni: Asparagi l 10:10 −
Dempsey a Makepeacová:

Podfuk l11:05 − Sila lásky V. 163 l12:00 − Správy
RTVS l12:20 − Maigret: Maigret a mrtvý vo vani
l 14:00 − Sila lásky VI. 182 l 14:50 − Sila lásky VI.
183 l 15:45 − Dr.House VIII.: Riskantná stávka
4/l 23: l 16:30 − Správy RTVS l 16:55 − Počasie l
17:05 − S Talianom v kuchyni: Jar l 17:45 − Duel
l 18:20 − 5 proti 5 l 19:00 − Správy RTVS l 19:45 −
Počasie l 19:50 − Góly − body − sekundy l 20:10 −
Príbeh z Bronxu l22:05 − Obvinení: Alisonin prí−
beh l23:05 − Dempsey a Makepeacová: Podfuk l
23:55 − Príbeh z Bronxu l 01:55 − Dámsky klub

l 09:55 − Prečo chudoba?:
Opojenie pôdou l 10:45 −
Chlap v dome: Filmový re−

žisér l 11:30 − Záchranári − pomoc v núdzi 10/12

l 11:55 − Živá panoráma l 12:25 − Svadba z
Bystrian l 13:00 − Senior klub − magazín l 13:25
− Chalupárium ... 2002 l 14:15 − Bakalárske ná−
vraty 1997: Náhodná známosť l 14:35 −
Svadobná kytica l 15:15 − Kvarteto l 15:45 −
Apropo TV l 16:10 − Návraty k Bratislavským
pondelkom: Jedenáste prikázanie 1/5 l 17:15 −
Trezor: Predsavzatie maliara Bohúňa l 17:45 −
Stopy dávnej minulosti: Barón Hoening sa vra−
cia l 18:10 − Japanológia: Japonské hrady l
18:40 − Ovce.sk l 18:45 − Večerníček: Bračekovia
mravčekovia 1/13 l 19:00 − Správy RTVS "N" l
19:40 − Správy − Hírek l 19:50 − Počasie l 20:00 −
Môj život − Lúčnica l21:40 − Nezvyčajné príbehy
na slovenskom sídlisku l 22:10 − Letné kino na
Dvojke: Milenec l 23:50 − Góly − body − sekundy
l 23:55 − Počasie l 00:00 − Apropo TV 

l 09:35 − Susedia l 10:15 −
Kobra 11 VI. 18/18 l 11:15 −
Upírske denníky II. 5/22 l

12:10 − Mentalista III. l 13:05 − Odložený prípad

III. 5/l 23: l 14:00 − Dr. House III. 7/24 l 15:00 −
Dva a pol chlapa V. 15/19 l 15:30 − Krok za kro−
kom II. 5/24 l 16:00 − NCIS − Námorný vyšetro−
vací úrad VI. 18/25 l 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE
NOVINY l 17:20 − REFLEX l 17:45 − Susedia l
18:30 − Dva a pol chlapa V. 16/19 l 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY l 20:00 − ŠPORTOVÉ NO−
VINY l20:15 − POČASIE l20:30 − Na túto nemám
(HD) l 22:50 − Nočné Televízne noviny l 23:10 −
Zbavte sa dlhov! l 00:10 − NCIS − Námorný vy−
šetrovací úrad VI. 18/25 l 01:00 − Dr. House III.
7/24 l 01:50 − Odložený prípad III. 5/

l 09:55 − Otcom proti svojej
vôli l 12:00 − Pravá a ľavá
ruka diabla l 14:40 − Áno,

šéfe! Jaroslav Žídek l15:50 − Páli vám to? l17:00
− NOVINY O l 17:00 l 18:00 − SÚDNA SIEŇ:  l
19:00 − KRIMI l 19:30 − NOVINY TV JOJ  l 19:59
− ŠPORT l 20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE l 20:20
− Divé svine l22:40 − Vtierka Castle IV. 21 l23:40
− Vtierka Castle III. 6 l 00:35 − Hawaii 5.0

STREDA 7. 8.

„Pekná dovolenka s relaxom pri nád−
hernom mori a s fakultatívnymi výletmi
po Mallorke bola nezabudnuteľná. Nie
sme fanúšikmi vylihovania na pláži, ale
striedavo spoznávať históriu krajiny,
múzeá, pozoruhodnosti, aktívne športo−
vanie, snaha zažiť a zapamätať si čo
najviac. Za návštevu stoja Egypt,
Jordánsko aj  Izrael. Mŕtve more,
Jeruzalem s Múrom nárekov a skomer−
cionalizovanou Krížovou cestou, či
Betlehem, sú miesta, kde sa človek za−
mýšľa nad históriou. Nezabudnuteľná
návšteva Petry, potápanie pri koraloch
s pestrofarebnými rybičkami sú drobné
dovolenkové časti mozaiky. Tento rok by
sme chceli pokračovať v spoznávaní
ďalšieho z množstva gréckych ostrovov.
Konkrétne vysnívané miesto dovolenky
nemám, rozhodujem sa podľa aktuálnej
ponuky Cestovky Kalmár." 

Petra sa nachádza za vstupnou bránou na−
zývanou siq a vznikla v dokonale krytom
mieste, kde sa stretávajú tri údolia. Petra
bola založená, pravdepodobne, medzi 3. st.
pred Kr. a 1. st. po Kr. V tom čase údolie ob−
sadili Nabatejovci. Petra sa stala hlavným
mestom ich kráľovstva. Neskôr ovládli
Petru Rimania. Mesto leží na mieste, kadi−
aľ viedla cesta do južnej Ázie, takže ovláda−
lo obchod s korením. Všetky stavby (chrá−
my, hrobky, amfiteáter) boli vytesané do pi−
eskovca. Mesto dosiahlo najväčší rozkvet a
význam okolo roku 62 pred Kr., kedy tu žilo
asi okolo 30 000 ľudí. Petru opustili posled−

ní ľudia po druhom ni−
čivom zemetrasení v 6.
st. po Kr. Údolie upada−
lo postupne do zabud−

nutia. Stalo sa tajomstvom miestnych bedu−
ínov, ktorí existenciu skalného mesta sta−
rostlivo skrývali pred svetom. Prvým
Európanom (od čias križiackych výprav),
ktorý uvidel Kráľovskú hrobku v Petre, bol
v roku  1812 švajčiarsky bádateľ a cestova−
teľ Johann Ludwig Burckhardt, ktorý cesto−
val zo  Sýrie do Egypta v prezlečení za
Araba. Scenériu využilo veľa filmov, okrem
iných Indiana Jones a posledná krížová vý−
prava či Múmia sa vracia. Dňa 7. 7. 2007
bola Petra vyhlásená za nový div sveta.        

− rh −  

Na anketové otázky, týkajúce sa dovolenky nám odpovedal aj MUDr. Július Marko:Na anketové otázky, týkajúce sa dovolenky nám odpovedal aj MUDr. Július Marko:

„Dovolenková anketa je aktuálna a možno niekoho inšpiruje, kde stráviť dovo−
lenku. Na otázku, kde sme zažili najkrajšiu dovolenku, neviem jednoznačne od−
povedať, lebo tých miest bolo viac.  Veľmi sa nám páčil poznávací zájazd
Benátky, Florencia, Rím − síce bol trochu náročnejší na cestovanie, ale zážitky
stáli zato,“ − spomína na pekné dovolenkové okamihy pediater pôsobiacispomína na pekné dovolenkové okamihy pediater pôsobiaci
v Neninciach MUDr. Július Marko.v Neninciach MUDr. Július Marko.

Nie, nepomýlili sme si rod zo známeho
výroku z Biblie, kde Ježiš povedal
svojmu apoštolovi: Peter, ty si skala!
Peter aj Petra sú skala. Petra (po gréc−
ky  petra = "skala"; po arabsky − Al−
Butrá) je skalné mesto a archeologická
lokalita v Jordánsku. Od roku 1985 je
zaradená na zoznam svetového kultúr−
neho a prírodného dedičstva UNESCO.
Trosky mesta, ktoré boli odkryté v 19.
storočí, sú prístupné návštevníkom.

Petra,Petra, ty si skala!  

Texty k fotografiám:l
n MUDr. Július Marko ako ho
zachytil objektív jeho syna 
v morských vlnách... 

n 2. ...a v skalnom meste Petra 
v Jordánsku

1.

2.
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l 09:25 − S Talianom v ku−
chyni: Jar l 10:10 −
Dempsey a Makepeacová:
Do ringu bez rukavíc l

11:05 − Sila lásky V. 164 l 12:00 − Správy RTVS l
12:20 − Maigret: Maigret a mrtvý z trate l 13:55 −
Sila lásky VI. 184 l 14:50 − Sila lásky VI. 185 l
15:45 − Dr.House VIII.: Priznanie 5/23 l 16:30 −
Správy RTVS l 16:55 − Počasie l 17:05 − S
Talianom v kuchyni: Hovädzie v zelenej omáčke
l 17:45 − Duel l 18:20 − 5 proti 5 l 19:00 − Správy
RTVS l 19:45 − Počasie l 19:50 − Góly − body − se−
kundy l 20:10 − Zlomok sekundy 9/14 l 21:20 −
Zlomok sekundy 10/14 l 22:30 − Otázka rešpektu
II. 4/6 l 00:15 − Dempsey a Makepeacová

l 09:50 − Nezvyčajné príbe−
hy na slovenskom sídlisku:
Sladkých 5 g Jirko a Jardo

l 10:15 − Chlap v dome: Záchranca l 10:55 − Môj
život − Lúčnica l 12:35 − Živá panoráma l 13:10 −
Na ľudovú nôtu l 13:30 − Siesta: Senior klub l
14:00 − Chalupárium alebo Keď v meste padla...

2002 l 14:40 − Bakalárske návraty 1997: No po−
čkaj,zajac! l 15:00 − Diskotéka pre starších l
15:45 − Apropo TV l 16:15 − Návraty k
Bratislavským pondelkom: Jedenáste prikáza−
nie 2/5 l 17:25 − Trezor: Pomník Hurbanovi l
17:50 − Stopy dávnej minulosti: Lovci histórie l
18:20 − Cena prírody I.: Rozkvet alebo prepad l
18:40 − Ovce.sk l 18:45 − Večerníček: Bračekovia
mravčekovia 2/13 l 19:00 − Správy RTVS "N" l
19:40 − Správy − Hírek l 19:50 − Počasie l 20:00 −
Veda o rodovej identite l 20:50 − Família:
Família − Ostrov žien l 21:15 − Letné kino na
Dvojke: Prášky na spanie l 22:25 − Góly − body −
sekundy l 22:30 − Počasie l 22:35 − Apropo TV l
23:00 − Správy RTVS "N" l 23:45 − Polnočný ateli−
ér: Ateliér 

l 09:10 − Kobra 11 VII. 1−
2/14 l 11:15 − Upírske den−
níky II. 6/22 l 12:10 −

Mentalista III. l13:05 − Odložený prípad III. 6/23
l 14:00 − Dr. House III. 8/24 l 15:00 − Dva a pol
chlapa V. 16/19 l 15:30 − Krok za krokom II. 6/24
l 16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VI.

19/25 l 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY l
17:25 − REFLEX l 17:50 − Susedia l 18:30 − Dva a
pol chlapa V. 17/19 l 19:00 − TELEVÍZNE NOVI−
NY l 20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 −
POČASIE l 20:30 − Búrlivé víno l 21:40 − Ako
prísť o muža za 10 dní l 00:15 − Nočné Televízne
noviny l 00:35 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad VI. 19/25 l 01:25 − Dr. House III. 8/24 l 02:05 −
Kobra 11 VII. 1−2/14 l 03:35 − Partička l 04:10 −
Susedia l 04:55 − TELEVÍZNE NOVINY 

l 09:55 − Divé svine l 12:00
− Miliónový chrobák l14:40
− Áno, šéfe! Jaroslav Žídek

l 15:50 − Páli vám to? l 17:00 − NOVINY O l 17:00
l 18:00 − SÚDNA SIEŇ: Gynekológ l 19:00 − KRI−
MI l 19:30 − NOVINY TV JOJ l 19:59 − ŠPORT l
20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE l 20:20 − SLNKO,
SENO, SLANINA l 22:00 − Prcičky na pláži l
00:05 − Kosti IV. 13 l 01:05 − SLNKO, SENO, SLA−
NINA l 02:35 − Telo ako dôkaz 3 l 03:20 −
Predtucha vraždy l 04:50 − KRIMI

Od 1. júla až do 31. októbra 2013 majú
úvery na obnovu bytových domov bez
počiatočného vkladu a predchádzajú−
ceho sporenia výhodnú úrokovú sadz−
bu iba 2,99 % ročne. Vzťahuje sa pritom
na všetky medziúvery XXL bez rozdielu
výšky cieľovej sumy. Platnosť výhodnej
úrokovej sadzby je štyri roky od po−
sledného dňa mesiaca, v ktorom bol ú−
ver schválený. Po ukončení platnosti
zvýhodnenej úrokovej sadzby sa auto−
maticky zmení na sadzbu bez zvýhod−
nenia. Lehota splatnosti takéhoto úve−
ru je 20 alebo 25 rokov.      

Riaditeľka úseku sporenia a úverov
právnických osôb  PSS, a. s., JUDr.
Katarína Niňajová tvrdí:

"Predovšetkým obyvatelia bytoviek"Predovšetkým obyvatelia bytoviek
starších ako 20  rokov vyhadzujú pestarších ako 20  rokov vyhadzujú pe−−
niaze za  energie doslova von okniaze za  energie doslova von ok−−
nom. Neobnovený bytový dom je ponom. Neobnovený bytový dom je po−−
žieračom peňazí. Prvá stavebná spožieračom peňazí. Prvá stavebná spo−−
riteľňa za 13 rokov, počas ktorýchriteľňa za 13 rokov, počas ktorých
poskytujeme úvery pre právnické oposkytujeme úvery pre právnické o−−
soby, financovala obnovu každéhosoby, financovala obnovu každého
ôsmeôsmeho bytoho bytového domu na Slovensku.vého domu na Slovensku.
Stále je však ešte veľmi veľa bytoStále je však ešte veľmi veľa byto−−
vých domov, ktorých vlastníci majúvých domov, ktorých vlastníci majú
najvyšší čas začať s obnovou, aknajvyšší čas začať s obnovou, ak
chcú ušetriť. Navyše, aj v čiastočnechcú ušetriť. Navyše, aj v čiastočne
obnovených domoch je stále čo zlepobnovených domoch je stále čo zlep−−
šovať, resp. obnovovať." šovať, resp. obnovovať." 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., pri−
chádza s akciovou ponukou pre SVB,
BD a iných správcov práve preto, lebo
jej dlhoročné skúsenosti s financova−
ním obnovy jasne   hovoria, že majitelia
bytov po  obnove jednoznačne ušetria.
"Obyvatelia zateplených a zmoderni"Obyvatelia zateplených a zmoderni−−
zovaných bytoviek dokážu ročne uzovaných bytoviek dokážu ročne u−−
sporiť až polovicu nákladov na esporiť až polovicu nákladov na e−−
nergie. Z týchto peňazí potom môžunergie. Z týchto peňazí potom môžu
bez problémov splácať úver, ktorýbez problémov splácať úver, ktorý
im na obnovu poskytneme. Dokoncaim na obnovu poskytneme. Dokonca
im ešte aj niečo zostane"im ešte aj niečo zostane" ,, dodáva
JUDr. Katarína Niňajová. 

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ponú−
ka od 1. júla 2013 výrazne jednoduchšie
zabezpečenie úverov a preukázanie bo−
nity bytového domu a tiež individuálne
úrokové sadzby už od 250 tisíc eur.

Od 1. júla 2013 dochádza aj k ďalším
zmenám v úverovej politike PSS, a. s.,
pre právnické osoby. Prvou z nich je
zmena pri skúmaní bonity žiadateľa o
úver. Na základe nej sa určí, či je
schopný   úver splácať. Novinkou je, že
PSS, a. s., už preveruje bonitu aj z iné−
ho úveru, ktorý má bytový dom poskyt−
nutý v PSS, a. s., alebo v inej banke.
Podmienkou je jeho pravidelné spláca−
nie aspoň 12  mesiacov bez akéhoko−
ľvek upomínania. 

Ďalej sa rozširujú možnosti zabezpe−
čenia úverov pre právnické osoby.
Okrem už  osvedčených − záložné právo
na pohľadávky bytového domu, solidár−
neručenie, resp. ručenie notárskou zá−
pisnicou na majetok bytového domu,
banková záruka SZRB, či záložné právo
na nehnuteľnosť, je teraz možná aj tzv.
vinkulácia vkladov. V tomto prípade
ide o finančné prostriedky vo výške
troch mesačných predpisov (vklady
sporenia + úroky z medziúveru) bez zri−
adenia záložného práva na pohľadáv−
ky. Klient s PSS, a. s., uzatvára iba
zmluvu o vinkulácii práva disponovať s
peniazmi na zmluve o stavebnom spo−
rení.   

Leto je ako stvorené na rekonštrukcie a obnovu bývania. Približne 80 % bytových
domov na Slovensku je ešte v pôvodnom stave a modernizáciu si doslova pýta.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., preto v lete opäť prichádza s výhodnou ponukou
pre spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB), bytové družstvá (BD) a iných správcov.

S Prvou stavebnou sporite¾òou je obnova bytového 
domu teraz lacnejšia a jej financovanie jednoduchšie

n JUDr. Katarína Niňajová

A v neposlednom rade sa k lepšiemu menia aj podmienky úverov s individuA v neposlednom rade sa k lepšiemu menia aj podmienky úverov s individu−−
álnou úrokovou sadzbou. Týkajú sa SVB, BD alebo iných správcov, ktorí poálnou úrokovou sadzbou. Týkajú sa SVB, BD alebo iných správcov, ktorí po−−
žiadajú o úver s cieľovou sumou minimálne 250 tisíc eur, doteraz to bolo o 50žiadajú o úver s cieľovou sumou minimálne 250 tisíc eur, doteraz to bolo o 50
tisíc viac. Individuálna úroková sadzba však nie je možná pri úveroch s užtisíc viac. Individuálna úroková sadzba však nie je možná pri úveroch s už
zvýhodnenou sadzbou 2,99 % ročne, ktorá platí pri zmluvách uzatvorených odzvýhodnenou sadzbou 2,99 % ročne, ktorá platí pri zmluvách uzatvorených od
1. 7. do 31. 10. 2013.1. 7. do 31. 10. 2013.

l

TV PROGRAM ŠTVRTOK 8. 8.



l 09:30 − S Talianom v ku−
chyni: Hovädzie v zelenej
omáčke l 10:10 − Dempsey

a Makepeacová: Prehnaná nedôvera l 11:05 −
Sila lásky V. 165 l 12:00 − Správy RTVS l 12:20 −
Maigret: Čakanie na vraha l 14:00 − Sila lásky
VI. 186 l 14:50 − Sila lásky VI. 187 l 15:45 −
Dr.House VIII.: Rodičia 6/23 l 16:30 − Správy
RTVS l16:55 − Počasie l17:05 − S Talianom v ku−
chyni: Gnocchi l 17:45 − Duel l 18:20 − 5 proti 5 l
19:00 − Správy RTVS l 19:45 − Počasie l 19:50 −
Góly − body − sekundy l 20:10 − 5 proti 5 − Letný
špeciál l 21:00 − TOP STAR Extra: Dagmar
Veškrnová − Havlová l 21:55 − Pobrežie mosky−
tov l 23:50 − Dempsey a Makepeacová:
Prehnaná nedôvera l 00:40 − Maigret

l 09:50 − Veda o rodovej i−
dentite l 10:40 − Vrabce z

Tŕnia: Päťkové otázky l 11:35 − Cena prírody I.:
Rozkvet alebo prepad l12:00 − Živá panoráma l

12:30 − Ozveny práce na strednom Považí l13:00
− Beckov − na hrade a v podhradí l13:35 − Siesta:
Senior klub − magazín l 14:05 − Chalupárium a−
lebo Keď v meste padla... 2002 l 14:40 −
Bakalárske návraty 1997: Telefón s pamäťou l
15:05 − Mozaika operetných melódií l 15:50 −
Apropo TV l 16:15 − Návraty k Bratislavským
pondelkom: Jedenáste prikázanie 3/5 l 17:25 −
Trezor: Diagnóza doktora Zechentera l 17:50 −
Stopy dávnej minulosti: Ľudia z lesných húštin
l 18:20 − Televíkend l 18:45 − Večerníček:
Bračekovia mravčekovia 3/13 l 19:00 − Správy
RTVS "N" l 19:40 − Správy − Hírek l 19:50 −
Počasie l 20:00 − Himaláje: Z Bhutánu k
Bengálskemu zálivu l 20:55 − Família: Família −
Rodina na jednej lodi l 21:25 Million Dollar
Hotel l 23:20 − GBS l 23:30 − Počasie l 23:35 −
Slovenský bigbít 4 l 00:15 − Apropo TV l 00:40 −
Správy RTVS "N" 

l 09:35 − Susedia l 10:15 −
Kobra 11 VII. 3/14 l 11:15 −
Upírske denníky II. 7/22 l

12:10 − Mentalista III. l 13:05 − Odložený prípad

III. 7/23 l 14:00 − Dr. House III. 9/24 l 15:00 − Dva
a pol chlapa V. 17/19 l15:30 − Krok za krokom II.
7/24 l 16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací úrad
VI. 20/25 l 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY l
17:20 − REFLEX l 17:45 − Susedia l 18:30 − Dva a
pol chlapa V. 18/19 l 19:00 − TELEVÍZNE NOVI−
NY l 20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 −
POČASIE l 20:30 − Láska je láska l 23:00 −
AKČNÝ PIATOK: xXx l 01:20 − Myšlienky vraha
VI. 3/24 l02:05 − Odložený prípad III. 7/23 l02:45
− Kobra 11 VII. 3/14 l 03:30 − Partička l 04:00 −

Susedia 

l 09:55 − Let 93 l 12:00 −
Policajt v Hongkongu l

14:40 − Áno, šéfe! Jaroslav Žídek l 15:50 − Páli
vám to? l 17:00 − NOVINY O l 17:00 l 18:00 −
SÚDNA SIEŇ: Hrnce l 19:00 − KRIMI l 19:30 −
NOVINY TV JOJ l 19:59 − ŠPORT l 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE l 20:20 − SLNKO, SENO,
SLANINA l 22:00 − Test l 00:30 − 12 dní hrôzy l
02:30 − Kamufláž l 03:55 − Dohoda 

TV PROGRAM PIATOK 9. 8.

Funkcionári Prameňa, ale aj
predstavitelia obce, sa snažia
so zástupcami jednotlivých
klubov udržiavať nielen špor−
tové kontakty, ale nadviazať aj
priateľské vzťahy s jednotlivými
klubmi a samotnými obcami.
Dolnostrehovčania chodievajú
pravidelne do neďalekého
Veňarca, viackrát boli v
Selenči v Srbsku a dobré kon−
takty nadviazali s futbalovými
priaznivcami z malej obce ne−
ďaleko Brna − z Rajhradíc.
Tieto priateľské vzťahy sa uká−
zali aj na ihrisku. Hoci sa v niek−
torých zápasoch iskrilo viac

ako malo, na turnaji vládla  priateľská
atmosféra. Bolo to cítiť aj mimo futba−
lového ihriska pri dobrom guláši, či in−
om občerstvení, ktoré mohli návštevní−
ci ochutnať počas celého podujatia.
Nové priateľstvá a futbalové kontakty,
ktoré sa tu vytvorili, sú dobrou pred−
zvesťou spolupráce týchto klubov aj do
ďalších rokov.  Ocenili to aj návštevní−
ci tohto podujatia, medzi ktorými boli
aj viacerí predstavitelia futbalových
klubov z okresu a pozvanie organizáto−
rov prijali aj Jaroslav Jekkel, predseda
ŠTK SsFZ, Bruno Motyčka, tajomník
komisie ŠTK, Viliam Vais, vedúci úseku
delegátov SsFZ, Ladislav Krnáč, pred−
seda ObFZ i MUDr. Beáta Krupčiaková,

V D. Strehovej sa opä� hral medzinárodný futbal 
Najstarší futbalový turnaj v našom okrese O pohár starostu obce v D. Strehovej má už za sebou XXXVI. ročník.Najstarší futbalový turnaj v našom okrese O pohár starostu obce v D. Strehovej má už za sebou XXXVI. ročník.

V nedeľu 21.7. sa ho zúčastnili mužstvá zo 4 krajín − z Čiech TJ Rajhradice, z Maďarska K.S.E. Veňarec, zo SrbskaV nedeľu 21.7. sa ho zúčastnili mužstvá zo 4 krajín − z Čiech TJ Rajhradice, z Maďarska K.S.E. Veňarec, zo Srbska
SK Selenča a domáci Prameň D. Strehová. SK Selenča a domáci Prameň D. Strehová. 

n 1. Na jednotlivé zápasy medzinárodného futbalového turnaja v D. Strehovej nastupovali mužstvá s národnými
vlajkami a zneli aj hymny jednotlivých krajín. Slovensko zastupovali hráči Prameňa D. Strehovej, ktorí sa stali
aj celkovými víťazmi turnaja 4 krajín n 2. Na turnaj prijali pozvanie aj predstavitelia stredoslovenského
i oblastného futbalového zväzu. Spolu s Jánom Hriňom prichádzajú (zľava) Bruno Motyčka, tajomník komisie

ŠTK, Viliam Vais, vedúci úseku delegátov SsFZ, Jaroslav Jekkel, predseda ŠTK SsFZ a  Ladislav Krnáč, predseda
ObFZ V. Krtíš n 3. Ocenenia jednotlivým mužstvám odovzdával starosta D. Strehovej Ing. Dušan Mališ (vpravo),
z trofeje za druhé miesto sa tešil kapitán mužstva zo srbskej Selenče n 4. Pri sledovaní zápasov počas celého
popoludnia vyhladli aj šarmantné fanúšičky

l

1.
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STV1 l 10:00 −
SOS l 10:30 − SOS l 11:00
− 5 proti 5 − Letný špeciál

l 11:55 − TOP STAR Extra: Dagmar
Veškrnová − Havlová l 12:50 − Moje dcéry 4/4
l 14:25 − Agatha Christie: Slečna Marpleová
V.: Tajomstvo sídla Komíny l 16:00 −
Republika detí l 17:45 − Postav dom, zasaď
strom l 18:25 − Nebíčko v papuľke:
Trenčianske Teplice l 19:00 − Správy RTVS l
19:45 − Počasie l 19:50 − Góly − body − sekun−
dy l 20:10 − Letná láska l 21:40 − Posledný ta−
nec l 23:10 − Góly − body − sekundy l 23:20 −
Občianska výchova l 01:25 − Posledný tanec
l 02:55 − Dámsky klub l 04:15 − Letná láska 

l 09:40 − Himaláje: Z
Bhutánu k Bengálske−

mu zálivu l 10:35 − Kvarteto l 11:05 − Vrabce
z Tŕnia: Dobré časy pre včely l 11:45 − 5 mi−
nút po dvanástej: Pervitín l 12:55 − Kapura l
13:35 − Farmárska revue l 14:00 − Nesmúť za
mnou l 14:55 − Návraty k Bratislavským
pondelkom: Jedenáste prikázanie 4/5 l 16:00
− MS 2013 v atletike l 19:00 − Správy RTVS
"N" l 19:40 − Košice − Európske hlavné mesto
kultúry l 19:50 − Počasie l 20:00 −
Osloboditelia: Delostrelci l 20:45 − Anjeli
strážni: Anjeli strážni Andreja Šebana l
21:10 − Časozber − Andrej Šeban l 21:50 −
Letné kino na Dvojke: Umberto D. l 23:15 −
Československý filmový týždenník l 23:25 −
Polnočný ateliér: Ateliér l 23:50 − Správy
RTVS "N" 

l 09:55 − Krok za kro−
kom II. 7/24 l 10:15 − ZO−
OM: Akadémia pre su−

perhrdinov l 11:55 − Magická posadnutosť l
14:00 − Láska je láska l 16:25 − Policajná a−
kadémia 6: Mesto v obkľúčení l 18:10 −
Partička l 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY l
20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 −
POČASIE l 20:30 − Da Vinciho kód (HD) l
23:40 − Prepadnutie v Pacifiku l 01:35 − xXx
l 03:25 − Prepadnutie v Pacifiku 

08:15 − Chytrák a dvaja
spoločníci l 10:55 − Test
l 13:30 − SLNKO, SENO,

SLANINA l 18:00 − NAJLEPŠIE
SLOVENSKÉ TORTY l 19:00 − KRIMI l 19:30
− NOVINY TV JOJ l 19:59 − ŠPORT l 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE l 20:20 − Kráľovná
ročníka l 22:50 − Deň odplaty l 01:00 − Na
hrane temnoty l 03:25 − Objím ma, pomiluj
ma

SOBOTA 10. 8.TV PROGRAM

podpredsedníčka ObFZ vo V. Krtíši.
Všetkým hosťom pripravili futbalisti
pekný futbalový zážitok, ktorý bol pre
domácich priaznivcov  umocnený aj
tým, že hlavná trofej ostala v domácich
rukách.  

VÝSLEDKY: 
l D. Strehová − Veňarec 1:0 (1:0);

Domáci si počas celého zápasu vypra−
covali viacero dobrých príležitosti, kto−
ré však nedokázali premeniť.                  

Hostia, ktorí sa obávali vysokého prí−
delu gólov napokon iba tesne prehrali
gólom M. Hriňa z prvého polčasu. Do
boja o celkového víťaza tak postúpil do−
máci Prameň. 

l Rajhradice − Selenča 0:3 (0:2); Druhý
zápas  mal úplne iný náboj. Od úvod−
ných minút sa hlavne srbskí futbalisti
snažili ísť tvrdo za víťazstvom. To malo
vplyv aj na celkový nervózny priebeh
zápasu, v ktorom bolo viacero tvrdých
stretov, slovných potýčok i vzájomných
strkaníc. K nervozite prispeli, podľa
hráčov, i rozhodcovia a hlavný nakoniec
musel viackrát  vytiahnuť žltú i červe−
nú kartu. 

Tento zápas napokon rozhodol, že fi−
nálovým súperom D. Strehovej boli
hráči Selenča a Rajhradice hrali o tre−
tie miesto s Veňarcom. 

l Zápas o 3. miesto Rajhradice −
Veňarec 4:0 (2:0); Po tom, čo sa českí
futbalisti "oklepali" z nepríjemného
stretnutia s hráčmi zo Selenča, mal sú−
boj o tretie miesto z ich strany úplne
iné tempo. Do svojho súpera sa pustili
od úvodných minút v snahe zmazať nie
príliš priaznivý obraz, ktorý si o ich
hre utvorili diváci po prvom zápase.
Pomerne rýchlo sa ujali dvojgólového
vedenia, ktoré si udržali až do víťazné−
ho konca. Hráči od Brna tak získalli
tretie miesto na turnaji a mužstvu z
Veňarca ostala iba zemiaková medaila. 

l Finále − Prameň D. Strehová − TJ
Kriváň Selenča 4:0 (3:0); Domáci ne−
chceli nechať nič na náhodu a od pr−
vých minút išli jasne za víťazstvom. To
sa začalo rodiť v 1.´, kedy sa ujali vede−

nia gólom Drozda. V 8.´ pridal
druhý gól M. Hriň a v 15.´ gó−

lom z penalty upravil Žilka
na 3:0.  Spokojní boli najmä

moravskí hostia, ktorí
hlasitým pokrikom fan−
dili domácim. Tí si vy−
pracovali viacero prí−
ležitosti, ale ako v
prvom zápase i te−
raz sa im ich nepo−

darilo premeniť.

Posledný gól zápasu i celého turnaja
dal symbolicky najlepší strelec turnaja
Marek Hriň do prázdnej brány, keď po
úniku obišiel i brankára. 

Ocenenia pre jednotlivé mužstvá odo−
vzdával starosta obce Ing. Dušan Mališ
spolu s Jánom Hriňom a okrem kolek−
tívnych ocenení odovzdali aj ceny naj−
lepšiemu brankárovi turnaja pre bran−
kára z Rajhradíc, najlepšiemu hráčovi
zo Selenča a najlepšiemu strelcovi M.
Hriňovi z D. Strehovej.                  −red−

3. Poèasie na tý�deò 
vo Ve¾kom Krtíši
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l 09:50 − 60 zabijakov di−
vočiny 8/26 l 10:20 − Geo
report: Po stopách rysa

španielskeho l 11:15 − Slovensko v obrazoch
l 11:35 − Svet v obrazoch l 12:00 − Cirkus
Humberto 11/12 l 12:55 − Cirkus Humberto
12/12 l 13:50 − Agatha Christie: Slečna
Marpleová V.: Puknuté zrkadlo l15:25 − Zlatá
klasika: "Léto s kovbojem" l 17:00 − Uragán l
17:50 − Hurá do záhrady l 18:20 − Tajomstvo
mojej kuchyne l 19:00 − Správy RTVS l 19:45
− Počasie l 19:50 − Góly − body − sekundy l
20:10 − Boxer a kráľovná krásy 1/2 l 22:00 −
Boxer a kráľovná krásy 2/2 l23:50 − Góly − bo−
dy − sekundy l00:00 − Agatha Christie: Slečna
Marpleová V.: Puknuté zrkadlo

l 09:30 − Služby Božie −
350. výročie narodenia

Daniela Krmana l 11:10 − Nízke Tatry srdce
Slovenska l 11:40 − Orientácie − zostrihy l
12:05 − Žabí ženích l 13:30 − Legendy, mýty a
spomienky...I. l 14:40 − Letné lásky: Krutá ľú−
bosť l 16:00 − MS 2013 v atletike l 20:00 −
Interview s Fidelom l 20:55 − Dokumentárny
klub: Výtvarná Kuba l 21:50 − Odpískané l
22:15 − Noc v archíve: Drobček večne živý l
23:20 − Umenie 20l13: Divadlo a tanec l23:50
− Polnočný ateliér: Ateliér l 00:15 − Správy
RTVS "N" 

l 09:25 − Policajná aka−
démia 6: Mesto v obkľú−
čení l 11:00 − Honba na

ponorku 9/13 l11:55 − Da Vinciho kód (HD) l
14:50 − Vulkán: Svet v ohrození l 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY l 20:00 − ŠPORTOVÉ
NOVINY l 20:15 − POČASIE l 20:30 − 2012
(HD) l 00:00 − Alcatraz 10/13 (HD) l 00:50 −
NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VI. 20/25 l
01:30 − 2012 (HD) l 04:55 − TELEVÍZNE NOVI−
NY 

JOJ l 09:30 − Výhra l
12:00 − Kráľovná ročníka

l 14:25 − Za nepriateľskou líniou l 16:55 − SL−
NKO, SENO, SLANINA l18:20 − Nové bývanie
l 19:00 − KRIMI l 19:30 − NOVINY TV JOJ l
19:59 − ŠPORT l 20:10 − NAJLEPŠIE
POČASIE l 20:20 − Kráska a zviera l 22:40 −
Kameňák 1 l 01:05 − Sexi špinavé prachy l
03:20 − Totálny úlet 

TV PROGRAM NEDEĽA 11. 8.
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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA

05
 −1

2

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

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

l opravy traktorov. 

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

Veľký Krtíš 

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

www.melservis.szm.com

53
 − 

12

09
48

 5
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
−1

2

10
0−

12

07
−1

2

Wüstenrot, a.s., agentúrne ri−
aditeľstvo 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 



www.lacneozvucenie. webnode.sk   
m 0948 508 472     
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n www.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľnos−
tí vo V. Krtíši. Inf. m 0907
488 234.                      np − 108

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 dohodou.
Inf. m 0905 648 976.  np − 878
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebné pozem−
ky v peknej tichej časti mes−
ta M. Kameň − Prše (smer ha−
sičská 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 Z vážnych rodinných
dôvodov predám 3 izbový
byt, čiastočne prerobený.
Inf. m 0907 878 186 . np − 949
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávame murárske a
maliarske práce. Inf. m 0911
458 307.                     np − 954
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vezmem do prenájmu 1−iz−
bový byt na Venevskej za ro−
zumnú cenu. Ponúknite. Inf.
m 0915 303 372 − volať od
19.00 hod.                  np − 964
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lKúpim 2−3 izbový byt s bal−
kónom v centre mesta do 2.
poschodia, príp., nebytový
priestor. Inf. m 0907 675 397.  

np − 967
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim garáž vo V. Krtíši.
Inf. m 0903 824 526.  np − 969

n Predám rodinný dom v
Balašských Ďarmotách.
Vhodný aj na podnikanie (2−
poschodový, 4−izbový, s ga−
rážou a krásnou kvetinovou
záhradou). Dom leží na plo−
che 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 ob−
chodné, skladové alebo vý−
robné priestory. Inf. m 0903
258 143.                     np − 991
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme lukratívne
obchodné a kancelárske pri−
estory v centre mesta vo V.
Krtíši s vlastným parkovis−
kom. Inf. m 0903 258 143.  

np − 992
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu na
Koprovnici. Cena dohodou.
Inf. m 0908 885 155.   np − 995
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem garáž vo V.
Krtíši. Inf. m 0949 445 248.  

np − 997
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vymením 3−izbový byt za
1−izbový + doplatok (najlep−
šie s balkónom). Zn. Súrne.
Inf. m 0910 638 572.  

np − 1000
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt vo V.
Krtíši. Je kompletne prero−
bený. Inf. m 047/433 07 92.  

np − 1001
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nNovostavba v Pôtri za dob−
rú cenu. Inf. m 0949 203 960.  

np − 1003
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstev−
ný byt na B. Nemcovej. Cena
dohodou. Inf. m 0907 644
026.                          np − 1004

nDám do prenájmu 1−izbový
byt na Ľ. Štúra. Byt je po re−
konštrukcii. Nájom mesiac
dopredu. Inf. m 0905 365 869.  

np − 1014
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Če−
lároch č. 123. Cena dohodou.
Inf. m 047/48 711 11.  

np − 1015
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový byt
na Železničnej 23 (1. poscho−
die). Inf. m 0915 832 438. 

np − 1016
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Slovenských Kľačanoch č. d.
40. Ďalej predám dve ovce.
Inf. m 0908 852 838.  np − 1021
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3−izbový (u−
pravený) byt na Železničnej.
Cena: 270 euro/mesačne,
komplet s energiami. Inf. m
0948 169 628.           np − 1026
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na
Venevskej. Byt je čiastočne
zrekonštruovaný. Inf. m
0908 931 027.          np − 1028
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt s bal−
kónom na B. Nemcovej.
Cena: 16.500 euro. Inf. m
0905 272 990.         np − 1033

n Predám zachovalú man−
želskú posteľ s úložným pri−
estorom, farba staroružová.
Cena: 100 euro. 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) auto−
matickú práčku TAMAT 511
a kotol na ústredné kúrenie
na pevné palivo RIMAT−
HERM 40. Nepoužité. Inf. m
047/48 873 25.             np − 977

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

np − 1002

INZERCIA

l Hľadám poľnohospodár−
sku pôdu a domy na samo−
te. Inf. m 0908 787 713
(Sarvašová).             np − 854

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

Nik nepozná Vašu nehnuteľnosť tak ako my!

122−13

2−izbový byt v OV, pôv.stav, balkón, 62 m2. Cena: 15 000,− eur �
Zaujímavé stavebné pozemky vo V.Krtíši, výmera 4 185 m2. 

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + ló−
džia). Cena dohodou. Inf.
m 0905 799 385.     np − 502

n Ponúkam na predaj kom−
plexne zrekonštruovaný 2−
izbový byt v osobnom vlast−
níctve na Lučenskej. Voľný
ihneď k nasťahovaniu. Inf.
m 0944 020 099.     np − 972

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

n Predám výkonný prieto−
kový ohrievač vody, 5 l,
2.000 W, THERMOFLOW s
káblom a koncovkou na 230
V. Inf. m 0911 264 102.  

np − 859

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

np − 987

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

np − 867
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n Predám rohovú rozťaho−
vaciu sedačku + kreslo za 70
euro. Inf. m 0903 227 803.

np − 1034

n Výpredaj obkladačiek a
dlaždíc za mizerné ceny do
zlikvidovania skladových
zásob. Inf. m 0905 660 174.  

np − 48
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 ZETOR 7011, TP,
STK a EČ. Zn. Dobrý stav.
Cena: 5.200 euro. Inf. m 0911
213 146.                      np − 623
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám funkčný maloPredám funkčný malo−−
traktor AGZAT s príslušentraktor AGZAT 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 − 703
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám BABETU 210 (2
ks). Pri odbere obidvoch zľa−
va. Inf. m0917 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 MEGA−
NE 1,9 hladký diesel, motor
po generálke, STK, EK plat−
né 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 ENDU−
RO 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 originál, tónované sklá,
fólie, čierna metalíza, plná
výbava, zadné krídlo. Cena:
4.900 euro. Inf. m 0905 563
590.                          np − 1005

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4 ks letných pneu−
matík BARUM 175/70/R 13
za 40 euro. Inf. m 0903 140
494.                          np − 1010
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FIAT PUNTO, r. v.
2002, bez EČ. Cena dohodou.
Inf. m 0905 184 627.  

np − 1032

n Predám detskú cyklose−
dačku. Inf. m 0907 054 642.  

np − 985
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim detský horský bi−
cykel. Inf. m 0907 054 642.  

np − 986

n Predám ošípanú váha 240
kg. Inf. m 0908 805 165. 

np − 640

n Predám vysokoteľnú jalo−
vicu 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 poľno−
hospodárstve. Inf. m 0948
155 120.                     np − 999
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské od−
stavčatá. Inf. m 0908 825 415.  

np − 1008
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám brojlerové kuren−
ce a morky. Inf. m 0905 230
767.                          np − 1011
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam na krytie čis−
tokrvného (čierno−hnedého)
srnčieho ratlíka s PP.  Inf. m
0917 524 761.            np − 1017
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 7−týždňového ne−
meckého ovčiaka. Inf. m
0908 929 176.             np − 1023
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čistokrvné jazve−
číky − hrubosrsté. Inf. m
0917 762 714.            np − 1024
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zajace, vhodné aj
na ďalší chov. Cena od 7 eu−
ro/ks. Inf. m 0905 184 627.  

np − 1031
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

l Opatrím starších ľudí ale−
bo deti. Vypomôžem v do−
mácnosti. Len V. Krtíš. Inf.
m 0949 397 593.      np − 962 a
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Opatrím deti predškolské−
ho alebo školského veku.
Vypomôžem v domácnosti.
Len V. Krtíš. Inf. m 0944 344
044.                       np − 962 b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako infor−
mátorka, vrátnička a pod.
Zastúpim opatrovateľku v
Rakúsku. Inf. m 0907 234
059.                            np − 971
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Ponúkam prácu v kance−
lárii vo V. Krtíši. Inf. m 0903
560 106.                    np − 996
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár.
Ovládam všetky murárske a
maliarske práce (obklady,
dlažby). Inf. m 0907 229 634.  

np − 998
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár
(ovládam všetky murárske a
maliarske práce). Inf. m
0905 191 860.            np − 1013
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám akúkoľvek brigá−
du alebo zamestnanie v o−
krese V. Krtíš. Inf. m 0917
524 761.                   np − 1018
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám si prácu ako ku−
chárka. Nástup možný ih−
neď. Inf. m 0908 457 995.

np − 1025
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Opatrím starších ľudí ale−
bo deti. Vypomôžem v do−
mácnosti. Len V. Krtíš. Inf.
m 0949 397 593.  np − 1030 a 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Opatrím deti predškolské−
ho alebo školského veku.
Vypomôžem v domácnosti.
Len V. Krtíš. Inf. m 0944 344
044.                      np − 1030 b

n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na vý−
robu tašiek. Inf. m 047/48
307 03, 0910 989 481. np − 1806

l AUTO − MOTO

l BURZA PRÁCE

l RÔZNE

l HOBBY − VOĽNÝ ČAS

l CHOVATEĽSTVO, 
POĽNOHOSPODÁRSTVO

l STAVEBNÝ MATERIÁL

n Predám Škodu Felicia 1.3
GLXi, 50 kW, r.v. 1997, tma−
vomodrá, v zachovalom sta−
ve, STK a EK do 12/2015,
ťažné zariadenie, ostreko−
vač svetiel, dobré pneu, no−
vé brzdy, vymemený olej,
hmlovky, rádio, centrál...
atď... Motoricky výborná,
len veľmi malá korózia
oproti mnohým feliciám
(na konci zadných falcov)
Cena 580 eur + dohoda. Inf.
m 0911 347 888.     np − 1035

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

np − 988

n Tatranské profily, OSB
dosky, stavebné rezivo. Aj
s dovozom. Tesárske práce.
Lacno. Inf. m 0905 483 357.  

np − 959

AGRODRUŽSTVO Príbelce
príjme do pracovného
pomeru PRACOVNÍKA 

NA ÚSEKU RASTLINNEJ
VÝROBY − TRAKTORISTU

− OBSLUHU 
TELESKOPICKÉHO 

NAKLADAČA
Inf.: 0905 459 447

np − 1234

n NOČNÝ KLUB V STA−
REJ TUREJ prijíma na
pozíciu hostesky a spoloč−
níčky sympatické dievča−
tá a ženy. Zaistíme stálu
solventnú klientelu, nad−
štandardný zárobok a pe−
niaze na ruku každý deň.
Ubytovanie zdarma.
Pracovná doba i brigádne.
Možná finančná výpomoc.
Staň sa finančne nezávis−
lou. Tel. m 0905 244 226.  

np − 612 a

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

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

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

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

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

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 
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l Kto daruje, príp., predá
BURDY a módny časopis
PRAMO so strihmi zo 60−
tych až 80−tych rokov? Inf.
m 0911 264 102.     np − 1699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0915
104 289.                    np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n MINIBAGER −MINIBAGER −
ZEMNÉ A VÝKOPOVÉZEMNÉ A VÝKOPOVÉ

PRÁCE. Inf. PRÁCE. Inf. mm 09150915
813 322, 0905 354 723.   813 322, 0905 354 723.   

np − 283
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n BEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ

STUDNE. 
Inf. m 0905 463 213. np − 628
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na pamiatku svojim po−
tomkom obnovujem staro−
dávny storočný kroj. Nájde
sa niekto, kto mi daruje ur−
čite súčasti kroja (oplecko,
lajblík, sukňa a pod.), keďže
na mojom sú už niektoré
časti poškodené. Prosím ti−
ež, ak máte doma zbytočné
sklenené gorálky a flitre na
kroje, ponúknite mi. Inf. m
0911 264 102.           np − 658
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám najlacnejšie pali−
vové drevo. Inf. m 0915 867
594.                          np − 699

n TEPOVANIE. Inf. m 0949
792 112.                     np − 961

n Predám palivové drevo
(popílené na klátiky) s dovo−
zom. Minimálny odber 2 met−
re. Cena 1 meter/35,00 euro.
Inf. m 0917 698 979.  np − 963

n Predám guľovnicu ČZ 537,
kaliber 7 x 57 s optikou. Inf.
m 0903 102 844.        np − 1005
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. m 0949
792 112.                   np − 1029

n Predaj palivového dreva
aj s dovozom. Inf. m 0918
565 355.                  np − 814

n Vykonávam zváračske a
zámočnícke práce všetké−
ho druhu. Mám dlhoročnú
prax. Inf. m 0907 128 272.  

np − 846

n Novinka − pôžička pre
živnostníkov, podnikateľov
a firmy. Pracujem ako 
viazaný finančný agent
pre spoločnosť PROFI

CREDIT Slovakia, s. r. o.
Inf. m 0904 256 464, 

0908 355 383, 
www.peniazeprevas.sk  

np − 915

n Umývanie exteriéru, te−
povanie interiéru, ošetro−
vanie laku, odstraňovanie
škrabancov, dôkladné či−
stenie diskov a motora pri−
amo vo V. Krtíši. Inf. m
0948 651 666.            np − 965

n MINIBAGER −
zemné a výkopové

práce.
m 0907 840 647.   

np − 982

n Vykonávam rôzne sto−
lárske práce. Inf. m 0908
941 093.                   np − 1027

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: Š. Bane − Vinica

IV. liga JUH:  Fiľakovo − Poltár

V. liga D: Tornaľa − S. Ďarmoty

V. liga D: Príbelce − Balog n.I.

V. liga D: Buzitka − D. Strehová

IV. liga JUH: Veľký Krtíš − Zvolen

V. liga D: Sklabiná − Lubeník

V. liga D: Olováry − Jesenské

V. liga D: Čebovce − Tomášovce

V. liga D: Mýtna − Radzovce

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 2. KOLO

Len pred niekoľkými týždňami sme odmenili víťazov minuloroč−
nej tipovačky a už tu máme novú sezónu a s ňou aj nové zápasy.
Pre tých, ktorí sa doteraz nezapojili do našej tipovačky, tu sú pra−
vidlá: 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 budete veriť hosťom, zakrúžkujete 2. V tom−
to prípade za správny tip získate 2 body. Každý týždeň sa vám bo−
dy pripočítavajú a na konci súťaže získavajú traja tipujúci s naj−
vyšším 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. 

Opäť hráte spolu o 60 eur!

NA PRENÁJOM NA PRENÁJOM 
NEHNUTEĽNOSTÍ NEHNUTEĽNOSTÍ 

NA DODÁVKU STRAVOVANIA PRE NA DODÁVKU STRAVOVANIA PRE 
ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV STREDNEJŽIAKOV A ZAMESTNANCOV STREDNEJ

ODBORNEJ ŠKOLY A ODBORNÉHO ODBORNEJ ŠKOLY A ODBORNÉHO 
UČILIŠŤA INTERNÁTNEHOUČILIŠŤA INTERNÁTNEHO

V ŽELOVCIACHV ŽELOVCIACH

ZDRAVOTNÍCKY
INFOSERVIS

Lekárska pohotovostná
služba (Banícka 35, Veľký
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.

LEKÁRENSKÁLEKÁRENSKÁ
POHOTOVOSŤ V MESPOHOTOVOSŤ V MES−−

TE V. KRTÍŠTE V. KRTÍŠ
pondelok − piatok 16.00 −
20.00 h., sobota, nedeľa,
sviatok: 9.00 − 12.00 h. 

a 16.00 − 20.00 h.
5. 8. PANACEA 
(pri stomatológii)
6. 8. BIELY LEV (Banícka)
7. 8. Dr. MAX (v nemocnici)
8. 8. AQUA VIVA (SNP)
9. 8. BELLADONNA (SNP)
10. − 11. 8. ČIERNY OROL 

(Nemocničná)

A M F I T E Á T E R
V. Krtíš premieta

9. 8. 2013 o 20:30 hod.
SEDEM PSYCHOPATOV
VB, komédia/krimi, 2012,
109 min., MP od 15 rokov.
Vstupné 1,5 eur, s Kartou
mesta 1 eur. V prípade ne−
priaznivého počasia sa
premietanie  ruší.

MsKS V. Krtíš Vás pozýva
na výstavu krížencov 
a psov bez rodokmeňa

KRTÍŠSKY ORIEŠOKKRTÍŠSKY ORIEŠOK
na Amfiteáter vo V. Krtíši

24. 8. 2013 od 14:00 hod.
Môžete sa prihlásiť  s akým−
koľvek psom bez preukazu
pôvodu za výstavný popla−
tok 5 eur.  Prihlášky, propo−
zície a viac o výstave:
www.velky−krtis.sk, Inf: 047 /
48 313 76, 48 303 47. Súťaže:
"Dieťa a pes", "Najväčší talent",
ukážky športovej kynológie,
moderuje: Janka Hospodáro−
vá. Vstup so psom do areálu bude
umožnený len po predložení
platného očkovacieho preukazu.
Vstup: návštevníci zdarma.

Stredná odborná škola v Želovciach 
vyhlasuje 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

Stredná odborná škola v Želovciach 
vyhlasuje 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

Bližšie informácie na informačnej tabuli Obce Želovce,
SOŠ Želovce, na www.soszelovce.sk, tel. č. 48 932 64, 

48 932 81 alebo na: riaditel@soszelovce.sk 

Bližšie informácie na informačnej tabuli Obce Želovce,
SOŠ Želovce, na www.soszelovce.sk, tel. č. 48 932 64, 

48 932 81 alebo na: ekon@soszelovce.sk 



Na vynovenom štadióne sa okresné der−
by IV. ligy začalo malou oslavou.
Vedenie klubu, hráči i fanúšikovia gra−
tulovali bývalému hráčovi a funkcioná−
rovi vinického futbalu pánovi
Kušickému k jeho osemdesiatinám.
Samotný historický zápas Viničanov v I.
lige sa začal opatrnou hrou a vzájom−
ným oťukávaním sa mužstiev. Ako prví

pohrozili domáci, keď Gálov priamy kop
v 6.´ odvrátila obrana hostí. V 8.´ hlavič−
ka Csatlósa skončila vedľa brány hostí.
Bugyiho center v 11.´ vystihol brankár
hostí Kaczorek. Potom sa osmelili aj hos−
tia, ale priamy kop v 17.´prekombinovali
a signál nedotiahli do konca. Útoky sa
potom striedali na oboch stranách, ale o−
brany i brankári boli na mieste. Miernu
prevahu však mali domáci a vytvorili si
viac príležitosti na skórovanie. V 35.´
mal jednu z nich Sz. Tóth, ale prehodil
bránu. O minútu domáci striedali, keď
Sútha, ktorý odchádza do zahraničia,
vystriedal Tibor Tóth. V 37.´po faule na
Halka zahrával Gál priamy kop, ale iba
do rúk brankára. V 40.´ zaútočili hostia,
ale Bugyi odvrátil na roh. 

Aj druhý polčas začal miernou preva−
hou domácich, i keď prví vážnejšie po−

hrozili hostia. V 50.´ v dobrej príležitosti
prehodil domácu bránu útočník hostí.
Po faule na Kissa v 57.´centroval Régi,
ale hostia odvrátili. Útoky domácich bo−
li stále nebezpečnejšie a hostia ich často
zastavovali iba za cenu faulu. V 63.´ fau−
lovali Halka, ale  nariadený priamy kop
zostal nevyužitý. V 68.´ centroval Gál a
nový muž vo vinickom mužstve Csatlos
dal hlavou na 1:0. Hostia sa potom snaži−
li o vyrovnanie aj zmenou zostavy, keď
striedali v 70.´ Pridať druhý gól mohol v
74.´ Halko, ale zakončil iba vedľa brány.
Hostia pohrozili z protiútoku a na dlhšiu
dobu sa potom usadili na polovici domá−
cich. Vo vinickej 16−tke vrelo a gól "visel
na vlásku". V 80.´ zachránilo domácich
brvno. Domáci sa ku koncu zápasu vy−
manili z tlaku hostí a v 88.´ bol v dobrej
príležitosti faulovaný Csatlos. Ten istý
hráč prakticky ukončil stretnutie stre−
lou do rúk brankára v 90.´ O týždeň ces−
tujú Viničania do Š. Baní. 

− GABRIEL ZSIGMOND − − GABRIEL ZSIGMOND − 

IV. liga JUH: Veľký Krtíš − Vinica 1:0  (0:0)

Premiéra sa domácim vydarila
Zostavy: D − Geregai − Súth, Boros,Zostavy: D − Geregai − Súth, Boros,
T. Régi, Antal, Halko, Kiss, T. Gál,T. Régi, Antal, Halko, Kiss, T. Gál,
Sz. Tóth, Halko, A. Bugyi, Csatlos,Sz. Tóth, Halko, A. Bugyi, Csatlos,
T. Tóth, D. Régi, Pobori, R. Dobos;T. Tóth, D. Régi, Pobori, R. Dobos;
H − V. Krtíš: Kaczorek − E. Fűle,H − V. Krtíš: Kaczorek − E. Fűle,
Holovic, Horn, Horváth, Kadiš,Holovic, Horn, Horváth, Kadiš,
Sabó, Šár, Láskavý, Špaldoň, ŠiSabó, Šár, Láskavý, Špaldoň, Ši−−
ket, Kukolík, Fridrich.  ket, Kukolík, Fridrich.  

V horúcom letnom počasí hostia vyce−
stovali k nováčikovi súťaže TJ Buzitka.
Boje v jesennej časti súťaže Sklabiná
začala bez opory z minulého ročníka
kvalitného útočníka Michala Macka,
ktorý sa vrátil do materského klubu −
Príbeliec. Ďalší klubový  odchovanec,
Martin Gerbáč, išiel skúsiť svoje futba−
lové šťastie do Veľkej Idy do Košického

regiónu. Ďalšou
stratou pre
Sklabinú bol ambi−

ciózny Fűlop, ktorého materský klub
Veľký Krtíš neuvoľnil pre ďalšie účin−
kovanie v Sklabinej. Do mužstva sa
vrátil mladý Boľoš, ktorý pôsobil v do−
raste Baníka V. Krtíš a v Lučenci. Ďal−
šou posilou by mal byť Tuhársky a
Berky. 

Od úvodu sa obe mužstvá predstavili
snaživou hrou, útoky sa striedali na o−
boch stranách. Prvú príležitosť mali
hostia,  no tá, žiaľ, zostala nevyužitá. V
22.´ domáci zahrávali  trestný kop
Rapim, ktorého nechytateľná strela
končí v bráne bezmocného Kočiho. V
23.´ po inkasovanom góle a zbytočnej
strate hostí Adamec znovu strelou spo−

za 16−ky prekonáva Kočiho a upravuje
na 2:0. Hostia  v 38.´ znížili, keď útok
potiahol Zošák, ktorý nezištne našiel
Žingora, ktorého domáci obranca za−
stavil len za cenu faulu a nariadený po−
kutový kop bezpečne premenil Kováč a
znížil na 2:1. 

Do druhého polčasu hostia nastúpili s
odhodlaním vyrovnať stav zápasu, ich
snahu zmaril v 56.´ hlavný arbiter zá−
pasu, keď domáci zvýšili na 3:1 z prísne
naradeného pokutového kopu, ktorý
bezpečne premenil Rapi. V 65.´ hostia
prestriedali, keď Kalmára nahradil M.
Drienovský a Žingora Berky. Hostia,  i
napriek nepriaznivého stavu, zvyšovali
svoje úsilie, mali územnú prevahu, no
do finálneho zakončenia sa nevedeli
dostať a stav zápasu už zostal až do zá−
verečného hvizdu nezmenený. 

− JOZEF PAHOLÍK − 

V. liga D: Buzitka − Sklabiná 3:1 (3:1)

Nováèik sa chcel ukáza�
Zostava hostí: Koči, D. Drienovský,Zostava hostí: Koči, D. Drienovský,
Ďurica, Kalmár, M. Maslaňák, Zošák,Ďurica, Kalmár, M. Maslaňák, Zošák,
Mesaroš, Matikovský, Kováč, Koči,Mesaroš, Matikovský, Kováč, Koči,
Žingor; na striedanie Tuhársky,Žingor; na striedanie Tuhársky,
Berky, Boľoš a M. Drienovský.  Berky, Boľoš a M. Drienovský.  

V 6´. pri reklamácii ofsa−
jdu domácou obranou
Krnáč zbehol za chrbát
strehovskej obrany a kríž−
nou strelou vsietil úvodný
gól zápasu. V 27.´ Korbeľ
prudkou strelou trafil
brvno Skopalovej brány.
V 28.´ si pýtal gól prudký
priamy kop Korbeľa, ktorý

tesne minul bránu Olovár. V 39.´ po
strele Hriňa skončila lopta na tyči brá−
ny Olovár. V 52.´ po centri Kollára z 2 m
nedopravil loptu do prázdnej brány
Kminiak. V 62.´ po tvrdej strele
Korbeľa odrazenú loptu vrátil do siete
Sokol. V 81.´ si Korbeľova  strela vedľa
tyče opäť pýtala gól. O minútu na to bol
už na Kminiakovu strelu po zemi
Skopal krátky a domáci tak otočili skó−
re zápasu vo svoj prospech. V 86. ´mo−
hol vyrovnať Botoš, keď jeho prudká
strela tesne minula bránu TJ Prameňa.
V nedeľu cestujú Dolnostrehovčania do
Buzitky.        − JÁN HRIŇ − − JÁN HRIŇ − 

V. liga D: D. Strehová − Olováry 2:1 (0:1)

Prameò dokázal otoèi� skóre a vyhra�
Zostava D. Strehovej: D. Hriň − Novák, M. Klátik,Zostava D. Strehovej: D. Hriň − Novák, M. Klátik,

Oláh − M. Hriň, Sokol, R. Hudec, Drozd − Kminiak,Oláh − M. Hriň, Sokol, R. Hudec, Drozd − Kminiak,
Korbeľ. Striedali: 44´.  Hriň − Kollár, 81.´ Hudec −Korbeľ. Striedali: 44´.  Hriň − Kollár, 81.´ Hudec −
Abelovský.Abelovský.
Zostava hostí: Skopal, Zolnay, Skabella, Krnáč, ČáZostava hostí: Skopal, Zolnay, Skabella, Krnáč, Čá−−
ni, Šramka, Merica, Dobra, Gluch, Šaranko, Švoňani, Šramka, Merica, Dobra, Gluch, Šaranko, Švoňa−−
vec. Striedali: Švoňavec − Botoš, Šramka − Nemčok.vec. Striedali: Švoňavec − Botoš, Šramka − Nemčok.
ŽK za hostí: 38.´ Skabella, 78´. Krnáč. Divákov: 300.ŽK za hostí: 38.´ Skabella, 78´. Krnáč. Divákov: 300.
Góly: 6.´ Krnáč, 62.´ Sokol, 82.´ Kminiak.Góly: 6.´ Krnáč, 62.´ Sokol, 82.´ Kminiak.

Aj keď nám chýbali hráči základnej
zostavy, predstavovali sme si štart do
jesene inak. V 5.´ urobil prvú hrubú
chybu Červoč, po ktorej sa domáci uja−
li vedenia. Na strelu asi z 3 m nemal
brankár žiadnu šancu. Okolo 14.´ aut
domácich, ďalšia hrubá chyba − 2:0, po−
tom  sa hralo medzi 16−kami, dosť vy−

rovnane. V 30.´ hrubý zásah rozhodcu,
keď bol zo zápasu vylúčený Tomáš
Parkáni, čo asi ovplyvnilo celý priebeh
zápasu, pretože v tejto horúčave a hrať
bez jedného hráča, bolo veľmi ťažké. Je
to smutné, ale ospravedlnil sa nám de−
legát zápasu, že sa hanbí za tento čin,
lebo odkopnutie lopty nebolo na červe−
nú kartu a jednoducho to ovplyvnilo
celý priebeh. Aj keď sme od 75.´  do  do
85.´  za 6 minút  mohli streliť 3 góly, už
sa nám to nepodarilo. Štart bol zlý, ale
musíme ísť ďalej.               − ĎUŘČOK −  − ĎUŘČOK −  

V. liga D: Jesenské − Príbelce 5:0 (2:0)

Zlý zaèiatok, dobrý koniec...?
Zostava: Baláž, P. Červoč, M. ČerZostava: Baláž, P. Červoč, M. Čer−−
voč, T. Parkáni, L. Parkáni,voč, T. Parkáni, L. Parkáni,
Prešinský, M. Ďurčok, Macko,Prešinský, M. Ďurčok, Macko,
Holík, Rybár, Trebuľa; na strieHolík, Rybár, Trebuľa; na strie−−
danie Špaldoň, M. Cesndanie Špaldoň, M. Cesnak   a  T.ak   a  T. ČierČier−−
nny. y. 

24 / 5. august 2013



25 / 5. august 2013

Vo veľkej horúčave privítali domáci v
piatoligovom zápase na svojom ihrisku
Čebovce. Hra v úvodných desiatich mi−
nútach lepšie vyšla skúsenejšiemu
mužstvu hostí − ujali sa vedenia už v 9.´
zásluhou Pétera. Hra sa potom vyrov−
nala, domáci zatlačili hostí na svoju po−

lovicu ihriska, no gól divá−
ci už do polčasu nevide−
li. 

II. polčas opäť lepšie
vyšiel hosťom, keď z
rýchleho protiútoku
strelili svoj 2. gól − auto−
rom bol Bogdányi.
Domácim to v hre vôbec
nepomohlo, nevedeli
kombinovať a ich obra−
na sa dostala na kolená.

Nepomohlo im ani vylúčenie hráča hos−
tí. Domáci aj po tretí krát inkasovali
gól od E. Bojtoša. Nakoniec aspoň je−
den gól strelil Nedela. Domácemu muž−
stvu ešte určite chýbajú skúsenosti z
pôsobenia v V. lige.                          

− JOZEF STRICHO − 

V. liga D: Balog n.I. − Čebovce 1:3 (0:1)

Domácim úvod sú�a�e nevyšiel
Rozhodoval: Petrinec; Diváci: 120; Góly: D − J.Rozhodoval: Petrinec; Diváci: 120; Góly: D − J.
Nedela, H − Péter, Bogdányi, Bojtoš; Zostavy: D −Nedela, H − Péter, Bogdányi, Bojtoš; Zostavy: D −
Mics, Nagy, Radoš, P. Gyurász, Oroszlányi,Mics, Nagy, Radoš, P. Gyurász, Oroszlányi,
Buček, Faršang, Kalmár, Belá, E. Krupčiak,Buček, Faršang, Kalmár, Belá, E. Krupčiak,
Zolczer, stried.: J. Nedela, J. Gyurász, P.Zolczer, stried.: J. Nedela, J. Gyurász, P.
Molnár, O. Krupčiak, O. Mics, Ďurás, Petržel, HMolnár, O. Krupčiak, O. Mics, Ďurás, Petržel, H
− P. Bojtoš, A. Balga, P. Balga, T. Cibula, I.− P. Bojtoš, A. Balga, P. Balga, T. Cibula, I.
Mudroň, Koncz, Bogdányi, Gyenes, Kovács,Mudroň, Koncz, Bogdányi, Gyenes, Kovács,
Nozdrovický, Péter, stried: Gemer, Ďorď, Š.Nozdrovický, Péter, stried: Gemer, Ďorď, Š.
Balga, M. Slávik, E. Bojtoš a L. Bakša. Balga, M. Slávik, E. Bojtoš a L. Bakša. 

V úmornej horúčave sa úvod zápasu
niesol v duchu vzájomného oťukáva−
nia. Iniciatívu postupne prebrali domá−
ci. Prvú strelu na bránu hostí vyslal
Béreš, no ich brankár bol na svojom
mieste. Po samostatnej akcii v 11.´
Béreša otvoril skóre nová posila
Lukács − 1:0. Domáci zvýšili náskok v
22.´ M. Varholákom − 2:0. Autorom treti−
eho gólu bol v 40.´  Lukács. Skóre opäť

domáci zmenili v 51.´, kedy po nezištnej
prihrávke skóroval Béreš. Ďalšia nová
posila mužstva − Pixiades, pridal v 57.´
piaty gól za farby domácich. Do tretice
autorom gólu na 6:0 bol Lukács. Do
konca zápasu ešte domáci stihli zaho−
diť 3−4 dobré príležitosti, no skóre zá−
pasu sa aj tak už nezmenilo. Domáci
podali zodpovedný a kvalitný výkon, a
keď ešte do mužstva pribudne Berec,
môžu sa diváci tešiť na kvalitné zápasy.
S. Ďarmoty 11. 8. odohrajú ďalší maj−
strovský zápas v Tornali o 16.30 hod.
Žiaci: S. Ďarmoty − Príbelce 5:2

− JOZEF BAČA −− JOZEF BAČA −

V. liga D: S. Ďarmoty − Mýtna 6:0 (3:0)

Jasné ví�azstvo domácich
Rozhodovali: M. Zubor, T. Rozhodovali: M. Zubor, T. Martinka,Martinka,
S. Ryša, diváci: 100, góly: D −S. Ryša, diváci: 100, góly: D −
Lukács 3x, Béreš, M. Varholák,Lukács 3x, Béreš, M. Varholák,
Pixiades. Zostava: D − Holub,Pixiades. Zostava: D − Holub,
Zachar, M. Varholák, Rajťúk, M.Zachar, M. Varholák, Rajťúk, M.
Varholák, Béreš, D. Ondrejkov,Varholák, Béreš, D. Ondrejkov,
Lukács, N. Havrila, J. Ondrejkov,Lukács, N. Havrila, J. Ondrejkov,
Pixiades, stried.: J. Holub, Kováč,Pixiades, stried.: J. Holub, Kováč,
J. Havrila a Kollár.  J. Havrila a Kollár.  

VÝSLEDKY:

V. liga sk. D:
1. kolo −  4 . 8. o 16.30

Buzitka  − Sklabiná 
D. Strehová − OSK Olováry 
Jesenské  − Príbelce 
Balog n. Ipľom − Čebovce 
Tomášovce  − Tornaľa 
S. Ďarmoty − Mýtna 
Radzovce − Lubeník

IV. liga sk. JUH:
1. kolo −  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

3:1
2:1
5:0
1:3
1:1
6:0
4:0

1:1
1:0
2:1
2:1
−
4:0
3:1
−

V sobotu 3. 8. sa vo V. Krtíši na 
volejbalovom ihrisku pri plavárni  uskutočnil 

jubilejný 10. ročník turnaja v plážovom volejbale 
Beach Polar Cup 2013. O jeho priebehu  si prečítate

v niektorom z budúcich čísel

l

Víkend aj v znameníVíkend aj v znamení
VOLE JBALUVOLE JBALU Úvod sezóny vyšiel 

aj dorastencom 
BANÍKA

V úvodnom kole nového ročníV úvodnom kole nového roční−−
ka si veľkokrtíšski dorastencika si veľkokrtíšski dorastenci
hravo poradili s mužstvom zhravo poradili s mužstvom z
Hontianskych Nemiec.Hontianskych Nemiec.
Zostava Baník VK: Čepo,Zostava Baník VK: Čepo,
Ádam, Fodor, Weisz, Lauko,Ádam, Fodor, Weisz, Lauko,
Lancini, Gemer, Kušický,Lancini, Gemer, Kušický,
Hodási (Matikovský), Kliment,Hodási (Matikovský), Kliment,
Gibala (Magula) Gibala (Magula) 
Góly: 1:0  Kliment (5.min.), 2:0Góly: 1:0  Kliment (5.min.), 2:0
Lauko (17.min.), 2:1 hostiaLauko (17.min.), 2:1 hostia
(46.min.),  3:1 Gemer (50.min.),(46.min.),  3:1 Gemer (50.min.),
4:1 Kliment (66.min.). ŽK:4:1 Kliment (66.min.). ŽK:
LanLancini (41.min.), Čepo (45.micini (41.min.), Čepo (45.min.).n.).

III. liga dorast − JUH  III. liga dorast − JUH  
1. kolo : Baník Veľký Krtíš1. kolo : Baník Veľký Krtíš
− OTJ Hontianske Nemce  − OTJ Hontianske Nemce  

4 : 1 (2 : 0)4 : 1 (2 : 0)
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n Predám 2−izbový byt na Ul.
Škultétyho 10, po kompletnej
rekonštrukcii, nezariadený.
Možná výmena aj za väčší v
blízkej lokalite. Cena: 25.000
euro + dohoda. Inf. m 0905
997 566.                    np − 1036

l Hľadám ubytovanie a opat−
rovateľku/−ľa pre 76−ročného
pána. Zn. Za dôchodok. Je
možné na mňa vybaviť opat−
rovateľské. Len seriózne. Inf.
m 0907 204 583.        np − 1039
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozík.
Inf. m 0907 232 141.  np − 1040

n Predám pekný (slnečný) 3−
izbový byt na B. Nemcovej 31
vo V. Krtíši (s balkónom, ne−
prerobený, 2. poschodie, níz−
ke nájomné). Cena: 17.900 eu−
ro. Inf. m 0903 427 806. 

np − 1043
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zváraciu súpravu
(kyslík, plyn, rezáky, horá−
ky). Inf. m 0903 427 806.  

np − 1044
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt s ga−
rážou na Poľnej. Inf. m 0904
456 203.                    np − 1045
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka čivavy,
yorkshirského teriéra − psíky
drobného vzrastu a šteniatka
francúzskeho buldočka −
sfarbenie faun strakoš. Inf.
m 0915 825 396.       np − 1046
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n PRENÁJOM BUFETU A
NÁPOJOVÉHO AUTOMATU.
Inf. www.gahsvk.edu.sk  

np − 1048
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám turianske kroje,
konský voz, sporák na pevné
palivo a kachle Peterky.
Cena dohodou. Inf. m 047/48
97 349.                        np − 1049

l PO UZÁVIERKE

CUKRÁREŇ 
SO ZMRZLINOU

KATKA 
Vás pozýva na príjemné 

posedenie pri kvalitnej káve,
belgickej točenej zmrzline a

chutnom čerstvom koláčiku.
Môžete si vybrať zo širokej

ponuky zákazkového 
pečenia 

zákuskov
a tort na

objednávku. 
Príďte si

zamaškrtiť
na Lipové
námestie 
v Modrom

Kameni. 
Inf. m 0949 425 522. np − 1038

n Predaj palivového dreva
aj s dovozom. Inf. m 0905
463 926.                   np − 1041

n Vykúpime lesné pozem−
ky, resp., drevo na pni. Inf.
m 0905 463 926.        np − 1042

VV ObFZ V. Krtíš dňa 31. 7. 2013
okrem iných: − schválil tajomní−
kov odborných komisií: za DK –
Ing. Jozef Mišt, za ŠTK – Marián
Halaj, za KR – Peter Kuchársky.
−  schválil novú komisiu pre KPRS
− predseda – Ján Černák, členovia
– Peter Kuchársky a Gabriel Bacsa.
ŠTK (predseda, Marián Halaj)

Nariaďujeme odohrať  MFS: a)
1. kolo dorast Balog – M. Kameň
dňa 29.8.2013 o 16:00 h. po vzájom−
nej dohode, poplatok 10 eur uhra−
dí FK Balog, b) 1. kolo žiakov
Záhorce – Olováry dňa 29.8.2013 o
17:00 h. po vzájomnej dohode, po−
platok 10 eur uhradí FK Záhorce.
Správy zo sekretariátu:

Potvrdzovanie  Súpisky pre ce−
lý súťažný ročník 2013/2014 pre I.
a II. triedu  dospelých sa uskutoč−
ní v dňoch 14.8.2013 a   15. 8. 2013
na sekretariáte ObFZ V. Krtíš.
Treba si priniesť 2x zoznam hrá−
čov potvrdený futbalovým klu−
bom a potvrdená lekárska prehli−
adka.

Upozorňujeme všetky futbalové
kluby, ktoré zasielajú žiadosti o
vystavenie plastových preukazov
hráčov cez elektronickú podate−
ľňu, že vzhľadom na technológiu
výroby takéhoto typu preukazov
je neprípustné skenovať z už pou−
žitých fotografií. Je potrebné hrá−
ča odfotografovať digitálnym fo−
toaparátom, prípadne mobilným
telefónom a fotografiu v elektro−
nickej podobe nahrať. Len foto−
grafie v takejto kvalite môže odsú−
hlasiť príslušný matrikár do výro−
by. Príslušný program v ISSF
vám umožní fotografiu správne u−
praviť „zarezať“, tak aby sa na−
hrala fotografia od ramien vyššie
s jasnými črtami tváre.

V prípade, že klub zistí u svojho
hráča nezrovnalosť údajov zazna−
čených v papierovom RP s údajmi
v ISSF, navštívi svojmu bydlisku
najbližšiu matriku (ObFZ) a predlo−
ží matrikárovi takýto RP. Ostatné
zabezpečí  matrika.

Rozhodca je povinný povoliť

štart hráčovi, ktorý z dôvodu ne−
dodania RP z výroby, alebo straty
nemá RP, ale je overiteľný cez
ISSF. Zároveň však musí byť poži−
adané o vydanie registračného
preukazu danému hráčovi cez e−
lektronickú podateľňu v ISSF. R
stretnutia je povinný túto skutoč−
nosť aj s dôvodom uviesť v zápise
o stretnutí. V prípade straty, ale−
bo odcudzenia RP je nutné požia−
dať o vydanie nového RP do najb−
ližšieho súťažného stretnutia.

Oznamujeme funkcionárom FK
a rozhodcom, že školenie video
technikov, klubových ISSF mana−
žérov na vypisovanie elektronic−
kého zápisu sa uskutoční na se−
kretariáte ObFZ dňa 8. 8. 2013 o
16.00 h., zároveň, uvedeného ško−
lenia sa zúčastnia aj nasledovní
rozhodcovia: Ján Ambrózi, Jozef
Balga, Maroš Bartók, Miroslav
Filkus, Juraj Chrien, Jozef
Húšťava, Pavel Kalmár ml., Pavel
Kalmár st., Jozef Košelák, Gabriel
Skabella, Marián Skabella, Ladislav
Ubrankovič,Tibor Zolczer.

Viac informácií a  delegačné lis−
ty dorasteneckých a žiackych zá−
pasov na www.obfzvk.sk.

− L. KRNÁČ, predseda ObFZ −

n Predám 4−izbový rodinný
dom s veľkou terasou v Pôtri.
Cena: 40.000 euro, možná do−
hoda. Inf. & 0907 113 329.        

np − 1050
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pec na ústredné
kúrenie DAKON 32. Cena: 200
euro. Inf. & 0907 113 329.         

np − 1051
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vykupujem palivové drevo.
Inf. & 0905 515 540.  np − 1052
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Liečim bylinkami hrubé  a
tenké črevo, žalúdok a pan−
kreas. Inf. & 0917 103 875.  

np − 1053
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−árový pozemok
pri vode − Sklabinskom ryb−
níku, v chatovej oblasti. Cena
dohodou. Inf. & 0915 972 164. 

np − 1054

n Predám záhradku v
Selciach s altánkom. Cena:
200 euro. Inf. m 0908 334 412.  

np − 1056

Hlavnými cestami sa stanú u−
lice J. Kráľa a Strieborné ná−
mestie, vodiči prichádzajúci
do križovatky Bystrička po Ul.
Tajovského budú na vedľajšej
ceste, a teda budú musieť dať
prednosť vozidlám prichádzaj−
úcim po uliciach J. Kráľa a
Strieborné námestie. 

Zmenou prednosti v jazde
môže na ul. Tajovského do−

chádzať najmä v čase doprav−
ných špičiek k väčšiemu zdr−
žaniu vodičov. Vodiči však bu−
dú mať možnosť sa tomuto do−
pravnému uzlu vyhnúť a to
smerom na Hušták bude mož−
né križovatku obísť cez
Hurbanovu a smerom do
Sásovej bude možné križovat−
ku obísť cez Ul. cesta na amfi−
teáter, ktorá bude v úseku od

areálu bývalého amfiteátra po
Daňovú školu zjednosmerne−
ná opačným smerom ako dote−
raz.

Dopravný inšpektorát vyzý−
va všetkých účastníkov cest−
nej premávky k maximálnej
pozornosti, ostražitosti a ohľa−
duplnosti pri prejazde uvede−
nými úsekmi miestnych ko−
munikácií v dobe od soboty 10.
8. 2013, kedy dôjde k uvede−
ným zmenám v organizácii do−
pravy, zároveň vyzýva domá−
cich vodičov, aby nejazdili po
pamäti, ale aby pozorne sledo−
vali zmenené dopravné znače−
nie, súčasne vyzýva cudzích
vodičov, aby sa nespoliehali
na zariadenia pre navigáciu
vodičov, nakoľko dátové mapy
navigačných systémov ešte
nebudú aktualizované.
−mjr. PhDr. PETRA VAŠKOVÁ

− hovorkyňa KR PZ BB

Ak sa chystáte do B. Bystrice 
- nespoliehajte sa na „navigaèku“!

Dôležitý oznam pre vodičov v Banskej BystriciDôležitý oznam pre vodičov v Banskej Bystrici
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Banskej Bystrici oznamuje všetkým do−
mácim vodičom, ale aj návštevníkom mesta Banská
Bystrica, že v sobotu dňa 10. 8. 2013 v čase od 15.00 hod. dô−
jde pri Bystričke na križovatke miestnych komunikácií
J. Kráľa, Tajovského a Strieborné námestie ku zmene pred−
nosti v jazde. 

ObFZ V. Krtíš - Spravodaj è. 6

n Najlacnejšie úvery bez
preverenia príjmu a zaruče−
nia. Inf. & 0905 135 649.  

np − 1055
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n 15.00 − 19.00 hod.: 
l ŽATVA − tradičný priebeh žatvy, ruč−
ného a strojového mlátenia obilia
l PEČENIE CHLEBA − pečenie chleba
a lepníkov v pôvodných kamenných
peciach a iné tradičné jedlá 
l GAZDOVSKÝ DVOR − ponuka jedno−
duchých roľníckych jedál pri žatve

n 15.00 hod. − OTVORENIE FESTIVA−
LU − uvítací  príhovor starostu obce  
n 15.00 hod. − − 24.00 hod. − 
HONTIANSKE DVORY s ochutnávkou

a posedením pri hudbe a speve −
Gajdošský, Gazdovský, U starej mamy,

Hasičský, Haluškový,  Hrušovský,
Krošniarsky, Dvor priateľov,

Páleničiarsky, Poľovnícky, Pufancový,
Pukanský, Prandorfský, Rozhlasový,

Mládenecký, Vinársky, Východniarsky, 
RZ Hont, Pivnica u Štefana a iné...

TRADIČNÉ REMESLO − ukážky zručnos−
tí remeselných výrobcov zo Slovenska a za−
hraničia.
STABILÁKY − výstava starej roľníckej
techniky zberateľa A. Matušova 
a iných.
n 21.45 − 24.00 hod. −  PÓDIUM PRI
VEŽIČKE   účinkujúci zo Slovenska a
zahraničia  

n 19.30 − 20.00 hod. −  PRVÉ  NÔTY − pri−
vítanka ľudových hudieb 
n 20.00 − 20.30    VITAJTE U NÁS − vystú−
penie FSk HRUŠOV, DFSk RAGAČINKA z
Hrušova 
n 20.30 − 21.00 hod. −  GAJDOVANIE  −

vystúpenie gajdošov z rôznych regió−
nov Slovenska

nn 21.00 hod. − 22.00 hod. −   21.00 hod. − 22.00 hod. −   
TANCOVISKO − vystúpenieTANCOVISKO − vystúpenie

FS HORNÁD z KošícFS HORNÁD z Košíc

n 10.00 hod.  − 18.00 hod. −
l ŽATVA − tradičný priebeh žatvy, ruč−
ného a strojového mlátenia obilia, kon−
ský záprah
l PRÁCA S DREVOM A KAMEŇOM −
opracovanie dreva a kameňa, kresanie,
štiepanie, dlabanie
l UHLIARI − stavba uhliarskej míle a
výroba dreveného uhlia
l PEČENIE CHLEBA − pečenie chleba
a lepníkov v pôvodných kamenných
peciach 
l GAZDOVSKÝ DVOR − ponuka jedno−
duchých roľníckych jedál pri žatve
l VÝSTAVA STAREJ ROĽNÍCKEJ
TECHNIKY A NÁRADIA 
l LESNÁ SCÉNA −  v prírodnom amfi−
teátri účinkujú sólisti a kolektívy z
rôznych regiónov Slovenska / Jaročan
Jarok, Lóťanská dolina Veľké
Lovce,Tradícia  Drážovce, Podlužany,
Vienok Nové Zámky, Úvrať Poltár, FSk
Radzim, SK Vtáčnik Prievidza, SZ Ža−
bokreky a i. / a z programov v amfite−
átri.

n 09.00 hod.  − 20.00 hod. − TRADIČNÉ
REMESLO A TECHNIKA − ukážky re−
meselných výrobcov zo Slovenska, pre−
daj ľudovo−remeselných výrobkov,
škola zručností  v Detskom  dvore a vý−
stava stabilákov zberateľa A. Matušova
z Hrušova 

n 09.00 hod.  − 24.00 hod. − HONTIAN−
SKE DVORY  s ochutnávkou a posede−
ním pri hudbe a speve
n 10.00 hod.  − 16.00 hod. −  PÓDIUM
PRI VEŽIČKE − účinkujú sólisti a ko−
lektívy z Lesnej scény  a z programov v
amfiteátri .

I. programový blokI. programový blok
n 16.00 hod.  − 17.00 hod. −  ZVÍTANIE V
HONTE − Folklórne siločiary Európy
program FS z Chorvátska (Rijeka),
Poľska (Lanckorona), Maďarska
(Veňarec) a z ČR  (Moravská Nová Ves)
n 17.00 hod. − 18.00 hod. − DETI A
TRADÍCIE  − program detských folklór−
nych súborov  Slniečko Detva,
Silištánek Vinodol, DĽH Pliešovce a
Hrušov, heligonkári Strečno  
n 18.00 hod.  − 19.00 hod. − PRI JEDNOM
STOLE −  program folklórnych kolektí−
vov z rôznych regiónov Slovenska
(Kýčera − Čierny Balog, Krakovienka −
Krakovany, Rozmarín −  Pliešovce,
Krnohári −  Brezno, Haviar −  Rožňava,
Prameň Dolná Strehová, Heligonkári z
Oravy)

II. programový blokII. programový blok
n 20.00 hod. −  21.30  S DREVOM
SPOJENÉ− zvykoslovné pásmo z honti−
anskych miest a obcí  HONTIANSKE
NEMCE, CHĽABA,  LACKOV, KRUPI−
NA, PUKANEC, PRÍBELCE, PLA−
CHTINCE, PRENČOV, SAZDICE, SE−
BECHLEBY,  VEĽKÉ TÚROVCE a
FS HONT  z Krupiny
n 21.30 hod. − KEĎ NÁS CHCETE,KEĎ NÁS CHCETE,
TU NÁS MÁTE  −   program  poTU NÁS MÁTE  −   program  po−−
predného folklórneho súborupredného folklórneho súboru
ŽELEZIARŽELEZIAR

Piatok 16. 8. 2013
PROGRAM  NA LAZOCH

Sobota 17. 8. 2013
PROGRAM  NA LAZOCH

PROGRAM  V DEDINE

PROGRAM  V DEDINE

AMFITEÁTER

AMFITEÁTER

Dôležité informácie: Organizátori nezabezpečujú návštevníkom ubytovanie. Parkovanie motorových vozidiel je na
odstavných miestach pred obcou. Vstupné na festival sa platí pred vstupom na podujatie v cene na osobu:

Piatok   5,− eur,   sobota   7,− eur,  dvojdňové  10,− eur  − 50%  zľava pre deti od 6 − 15 r., dôchodcov nad 65 r., študentov
a ZŤP. Deti do 6 rokov zdarma.    Vstupné  zahŕňa  vstup na všetky programy v amfiteátri, v dedine a na lazoch

INFORMÁCIE:  Obecný úrad Hrušov č. 526, 991 42 Hrušov, tel.:  047/4880 122  fax: 047/4880 122 , OP MS 047/4880137.
0918467848, mail: obechrusov@slovanet.sk, brlos.j@azet.sk  www.hrusov.sk

Mediálny partner podujatia: Týždenník POKROK


