
Tohto roku prijali pozvanie: FKTohto roku prijali pozvanie: FK
Slovan Hrnčiar Zalužany, FKSlovan Hrnčiar Zalužany, FK
Vinohrad Čebovce, FK Olováry, a saVinohrad Čebovce, FK Olováry, a sa−−
mozrejme domáci, FK Lesenice. Turnajmozrejme domáci, FK Lesenice. Turnaj
sa hral 2 x 35 min.  a mužstvá odohralisa hral 2 x 35 min.  a mužstvá odohrali
spolu štyri zápasy, ktoré videlo štyrisspolu štyri zápasy, ktoré videlo štyris−−
to divákov.  to divákov.  

Domáci  získali 
vedenie v II. polčase  

V prvom zápase nastúpili na trávnik
mužstvo domácich − FK Lesenice proti
Slovanu Hrnčiarske Zalužany. V I. pol. bo−
li futbalovejší hostia a mali aj viacej šancí.
Domácich od dostania gólu zachránila
žrď, do ktorej trafili hostia. II. polčas zača−
li domáci nátlakovou hrou na súperovu
bránu a od 39.´ už ovládali hru na ihrisku,
z čoho pramenilo aj viacero šancí. Vedenia
sa ujali v 50.´ gólom Löcseho − 1:0 a o min−
útu nato výsledok potvrdil na konečných
2:0 M. Babka.

Prvý polčas bez gólov 
Na druhý zápas na trávnik vybehli muž−

stvá FK Olováry a FK Vinohrad Čebovce.
I. polčas zápasu skončil 0:0, no šance na
skórovanie mali oba tímy. V II. pol. boli
futbalovejšie Olováry, v 40.´ sa ujali vede−
nia 1:0, gólom, ktorý dal Žingor. V 50.´
Merica pridal druhý − 2:0 a skóre zápasu a
zároveň víťazstvo Olovár poistil Žingor −
3:0.

O tretie miesto zabojovali 
Čebovce versus Hr. Zálužany

Zápas lepšie zvládli ČebovčaniaV 34.́  roz−
hodca nariadil penaltu v prospech Čebo−
viec a Husár ju bezpečne premenil. V II.
pol. sa šance striedali raz na jednej a raz

na druhej strane. Až v 52.´ Slížik vyrovnal
na 1:1. Vlastný gól si dali v 57.´  futbalisti z
H. Zálužian − 2:1. Balga v 62.´ dáva posled−
ný gól zápasu − 3:1. Za tohto stavu skončil
zápas o tretie miesto, ktoré obsadilo če−
bovské mužstvo. 

Olováry potvrdili 
úlohu favorita

Vo finále sa stretli tímy FK Lesenice a FK
Olováry. Na tom, že to bol kvalitný zápas,
sa zhodla väčšina diváckej kulisy. I. pol.
zápasu skončil bezgólovo. V II. časti hry sa
striedali pekné akcie na obidvoch stra−
nách. Domáci sa ujali vedenia v 38.´ − 1:0 T.
Kováčom. Zápas nabral na ešte väčších ob−
rátkach, lebo Olovárčania sa snažili čo
najskôr vyrovnať. To sa im aj podarilo o 10
minút, keď v 48.´ vyrovnal Gluch na 1:1.
Konečné rozhodnutie o víťazovi zápasu,
ako aj celého turnaja, muselo prísť v rám−
ci penaltových striel − každé mužstvo ich
malo po 7. V tomto konečnom zúčtovaní
mali viac šťastia na kopačkách favorizova−
né Olováry. 

Veľké poďakovanie patrí rozhodcovskej

trojici Marianovi Halajovi, Ladislavovi
Pástorovi, Kornelovi Bobálovi, ktorí pred−
viedli vo všetkých zápasoch skvelé roz−
hodcovské výkony. Pred finálovým zápa−
som sa kopali 11−ky. Z prihlásených dvad−
siatich troch súťažiacich mal najpresnej−
šiu mušku Tibor Zölei z Opatovskej Novej
Vsi.  Aby si diváci na chvíľu oddýchli od
futbalového zápolenia na ihrisku, privítali
možnosť pozrieť vystúpenie šarmantných
dám  Eriky Mihálikovej, Ľubky Opánskej,
Kristínky Rimóciovej, ktoré cvičia Zumbu,
a že im to ide veľmi dobre, prišli ukázať aj
divákom. 
V rámci turnaja bola aj bohatá tombola, v

ktorej bolo 33 cien a hlavnou cenou bolo −
živé prasiatko. Organizátori turnaja ďa−
kujú všetkým sponzorom, účastníkom tur−
naja, obecnému úradu, fanúšikom aj výbo−
ru FK. Veľkým ocenením ich snaženia bo−
la aj krásna účasť, lebo divákov ani hráčov
neodradilo od pekného zážitku ani ex−
trémne teplo. 
Konečné poradie turnaja: 1. FK Olováry, 2.
FK Lesenice, 3. FK Vinohrad Čebovce, 4.
FK Slovan Hrnčiarske Zalužany.

−red−JP−

l 09:30 − S Talianom v ku−
chyni: Arista l 10:15 −
Dempsey a Makepeacová:

Cortézova spojka l 11:05 − Sila lásky V. 168 l
12:00 − Správy RTVS l 12:20 − Maigret: Maigret
a smrť účtovníka l 13:55 − Sila lásky VI. 192 l
14:50 − Sila lásky VI. 193 l 15:45 − Dr.House VI−
II.: V zdraví a chorobe 9/23 l 16:30 − Správy
RTVS l 16:55 − Počasie l 17:05 − S Talianom v
kuchyni: Daiquiri l 17:45 − Duel l 18:20 − 5 pro−
ti 5 l 19:00 − Správy RTVS l 19:45 − Počasie l
19:50 − Góly − body − sekundy l 20:10 − Fair
Game l 21:55 − Obvinení II.: Príbeh Mo l 22:55
− Dempsey a Makepeacová: Cortézova spojka l
23:40 − Fair Game 

l 12:40 − Spievanky, spie−
vanky: Kysuce l 13:25 −

Siesta: Senior klub l 13:50 − Chalupárium alebo

Keď v meste padla... 2002 l 14:40 − Bakalárske
návraty 1997: Vo výťahu l14:55 − Nestarnúce fil−
mové melódie l 16:05 − Apropo TV l 16:35 −
Návraty k Bratislavským pondelkom:
Neobyčajné všedné dni 1/2 l 17:30 − Trezor:
Láska Viliama Paulínyho−Tótha a Maríny
Hodžovej l17:55 − Stopy dávnej minulosti: Výlet
na Oblík l 18:20 − Symboly krásy: Japonské ki−
mono Juzen l 18:45 − Večerníček: Bračekovia
mravčekovia 4/13 l 19:00 − Správy RTVS "N" l
19:40 − Správy − Hírek l 19:50 − Počasie l 20:00 −
Generácia na prelome l 20:50 − Nezvyčajné prí−
behy na slovenskom sídlisku: 1 voľný deň Jara
R. l21:20 − Letné kino na Dvojke: Polnočný bozk
l 23:00 − Góly − body − sekundy l 23:05 − Počasie
l 23:10 − Apropo TV l 23:35 − Polnočný ateliér:
Ateliér l 00:05 − Správy 

l09:35 − Susedia l 10:15 −
Kobra 11 VII. 7/14 l 11:15

− Upírske denníky II. 10/22 l 12:10 − Mentalista

III. l 13:05 − Odložený prípad III. 10/23 l 14:00 −
Dr. House III. 12/24 l15:00 − Dva a pol chlapa VI.
1/24 l 15:30 − Krok za krokom II. 10/24 l 16:00 −
NCIS − Námorný vyšetrovací úrad VI. 23/25 l
17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY l17:20 − RE−
FLEX l 17:45 − Susedia l 18:30 − Dva a pol chla−
pa VI. 2/24 l19:00 − TELEVÍZNE NOVINY l20:00
− ŠPORTOVÉ NOVINY l20:15 − POČASIE l20:30
− Domáci maznáčik (HD) l 22:40 − Nočné
Televízne noviny l 23:05 − Zbavte sa dlhov! l
01:00 − NCIS

l 10:00 − Správna päťka l
12:20 − Dnes ja, zajtra ty! l
14:40 − Áno, šéfe! Jaroslav
Žídek l 15:50 − Páli vám to?

l 17:00 − NOVINY O 17:00 l 18:00 − SÚDNA SIEŇ:
Vyrastá z neho grázel l 19:00 − KRIMI l 19:30 −
NOVINY TV JOJ l 19:59 − ŠPORT l 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE l 20:20 − Kameňák 2 l
22:30 − Vtierka Castle IV. 22 l 23:30 − Vtierka
Castle III. 7 l 00:30 − Hawaii 5.0 22 

n Pohár za 4. miesto odovzdáva
Ing. Ladislav Majdán 
kapitánovi mužstva

n 2. Víťazovi 11 m kopu Tiborovi
Zöleiovi  odovzdáva cenu predseda
FK Lesenice Ján Pavlík a Viliam
Hlačok
n 3. Diváci mali postarané 
o zábavu aj športový zážitok
4. Predseda FK  J. Pavlík s trénerom
FK Lesenice Tiborom Husárom
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1.

2.

3. 4.

U� tradiène sa druhá júlová nede¾a v roku spája v Leseniciach so športom je ním

Futbalový sviatok - turnaj o Pohár starostu Leseníc

l

STREDA 14. 8.
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l 09:30 − S Talianom v ku−
chyni: Daiquiri l 10:10 −
Dempsey a Makepeacová:

Pasca l 11:05 − Sila lásky V. 169 l 12:00 − Správy
RTVS l 12:20 − Maigret: Maigret a lepší ľudia l
14:00 − Sila lásky VI. 194 l 14:50 − Sila lásky VI.
195 l 15:45 − Dr.House VIII.: Na úteku 10/23 l
16:30 − Správy RTVS l 16:55 − Počasie l 17:05 − S
Talianom v kuchyni: Minestrone l17:45 − 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 −
Zlomok sekundy 11/14 l 21:15 − Zlomok sekundy
12/14 l 22:25 − Otázka rešpektu II. 5/6 l 00:05 −
Dempsey a Makepeacová:l 00:55 − Maigret: 

l09:50 − Nezvyčajné príbe−
hy na slovenskom sídlisku:
1 voľný deň Jara R. l 10:20

− Vrabce z Tŕnia: Okresné kolo l 11:00 − Pred
rokmi... l 11:45 − Jasovská jaskyňa l 12:05 − Živá
panoráma l 12:30 − Staré oravské nôty l 13:05 −

Siesta: Senior klub − magazín l 13:35 −
Chalupárium alebo Keď v meste padla... 2002 l
14:25 − Bakalárske návraty 1997: Študent l14:50
− Diskotéka pre starších l 15:25 − Apropo TV l
15:55 − Návraty k Bratislavským pondelkom:
Neobyčajné všedné dni 2/2 l17:00 − MS 2013 v at−
letike l20:00 − Zdravie v Európe: Nadváha − pod−
cenená epidémia l 20:50 − Família: Família −
Americký sen l 21:25 − Letné kino na Dvojke:
Pozemský nepokoj l 22:35 − Góly − body − sekun−
dy l 22:40 − Počasie l 22:45 − Apropo TV l 23:15 −
Polnočný ateliér: Ateliér l 23:40 − Správy RTVS
"N" 

l09:10 − Kobra 11 VII. 8−
9/14 l 11:15 − Upírske den−
níky II. 11/22 l 12:10 −

Mentalista III. l 13:05 − Odložený prípad III.
11/23 l 14:00 − Dr. House III. 13/24 l 15:00 − Dva a
pol chlapa VI. 2/24 l 15:30 − Krok za krokom II.
11/24 l 16:00 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad VI. 24/25 l 17:00 − PRVÉ TELEVÍZNE NO−
VINY l 17:25 − REFLEX l 17:50 − Susedia l

18:30 − Dva a pol chlapa VI. 3/24 l 19:00 −
TELEVÍZNE NOVINY l 20:00 − ŠPORTOVÉ
NOVINY l 20:15 − POČASIE l 20:30 − Búrlivé
víno l 21:40 − Kráska z Manhattanu l 00:00 −
Nočné Televízne noviny l 00:20 − NCIS −
Námorný vyšetrovací úrad VI. 24/25 l 01:10 −
Dr. House III. 13/24 l 01:55 − Odložený prí−
pad III. 11/23 l 02:35 − Kobra 11 VII. 8−9/14 l
04:10 − Susedia l 04:55 − TELEVÍZNE NOVI−
NY 

l 10:00 − Plán pomsty l
12:20 − Mačka a pes l
14:40 − Áno, šéfe! Jaroslav

Žídek l 15:55 − Páli vám to? l 17:00 − NOVINY
O 17:00 l 18:00 − SÚDNA SIEŇ: Pre sestru u−
robím všetko! l 19:00 − KRIMI l 19:30 − NO−
VINY TV JOJ l 19:59 − ŠPORT l 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE l 20:20 − Dokonalý
zločin l 22:35 − SLNKO, SENO, SLANINA l
00:00 − Kosti IV. 15 l 01:00 − SLNKO, SENO,
SLANINA l 02:30 − Telo ako dôkaz 6

TV PROGRAM ŠTVRTOK 15. 8.

O neudržiavanom súkromnom majet−
ku medzi bankou a benzínovým čer−
padlom na Novohradskej vo V. Krtíši
sme už písali viac ráz aj v minulosti.
Teraz však média upozornili čitatelia a
diváci na štátnu inštitúciu Ministerstva
vnútra SR, Štátny archív v B. Bystrici,
pobočka V. Krtíš, ktorá sídli na Ulici za
parkom.  

Ako nám povedali susedia, okolie bu−
dovy archívu sa od jarných mesiacov

až do začiatku júla
nekosilo ani raz. 

MUDr. Ladislav
Balík: "Je to straš"Je to straš−−
né. V tomto rokuné. V tomto roku
nebolo okolo bunebolo okolo bu−−
dovy archívu kodovy archívu ko−−
sené ani raz. Jasené ani raz. Ja
som si dovolil odsom si dovolil od
môjho plota vykomôjho plota vyko−−

siť pás široký asi 3 metre.siť pás široký asi 3 metre.
Samozrejme, že semená z burín naSamozrejme, že semená z burín na−−
lietavajú na naše udržiavané trávlietavajú na naše udržiavané tráv−−
niky a ničia nám ich. Štát by sa malniky a ničia nám ich. Štát by sa mal
jednoznačne starať o svoje majetjednoznačne starať o svoje majet−−
ky." ky." 

Prečo došlo k tomuto stavu, sme sa
spýtali aj riaditeľky pobočky štátneho
archívu vo V. Krtíši PhDr. Marty
Kamasovej: "O vykosenie trávy okolo"O vykosenie trávy okolo
budovy archívu som žiadala našebudovy archívu som žiadala naše
nadriadené orgány viac krát. Po prnadriadené orgány viac krát. Po pr−−
vý raz už pred tromi mesiacmi, zavý raz už pred tromi mesiacmi, za−−
čiatkom mája. Ale dodnes" čiatkom mája. Ale dodnes" (v čase
našej reportáže 16. 7.) "sa nič neuro"sa nič neuro−−
bilo s týmto problémom." bilo s týmto problémom." 

Podľa našich informácií, prechádzajú
v tomto roku štátne archívy na
Slovensku reorganizáciou. Mení sa  št−
ruktúra spravovania majetku a menia
sa aj spoločnosti, ktoré doteraz zabez−
pečovali starostlivosť o budovy štát−
nych archívov a ich okolie. Ako infor−
movalo tlačové oddelenie ministerstva
vnútra, nové spoločnosti sa vyberajú
na základe výberových konaní, a preto
to dlhšie trvalo. Zmluvy s novou spo−
ločnosťou sa podpisovali až začiatkom
júla, a ako je vidieť aj na prípade z V.
Krtíša, podpísali sa napokon pomerne
rýchlo. Už o tri dni po našej návšteve v
pobočke štátneho archívu vo V. Krtíši a
odvysielaní reportáže o tomto problé−
me v súkromnej televízii, bolo okolie
budovy pokosené.                         −red−

Burina nakoniec predsa len padla
Napriek dlhej zime sa v jarných mesiacoch príroda prebudila k životu aNapriek dlhej zime sa v jarných mesiacoch príroda prebudila k životu a

dala o sebe vedieť. Vegetácia na poliach a lúkach sa rozrástla a tí, ktorí sidala o sebe vedieť. Vegetácia na poliach a lúkach sa rozrástla a tí, ktorí si
chceli pripraviť krmivo pre dobytok, alebo sa starajú o udržiavanie svochceli pripraviť krmivo pre dobytok, alebo sa starajú o udržiavanie svo −−
jich pozemkov, mali pri kosení čo robiť. Od jarných mesiacov sa kosilo užjich pozemkov, mali pri kosení čo robiť. Od jarných mesiacov sa kosilo už
viac krát, ale našli sa aj výnimky. I v našom meste. viac krát, ale našli sa aj výnimky. I v našom meste. 

1. n Nepokosená burina
nielenže kazila dojem
z okolia štátneho archívu,

ale náletové semená z nej škodili
aj udržiavaným trávnikom 
susedov z okolia.

n 2. Tri dni po našej návšteve
bolo okolie budovy pokosené   

2.

1.

l

Obrazová myšlienka týždňa



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
l12:00 − Správy RTVS l12:20 − Maigret: Maigret
a mrtvý z trate l13:55 − Sila lásky VI. 184 l14:50
− 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 l17:45 − Duel l18:20
− 5 proti 5 l19:00 − Správy RTVS l19:45 − Počasie
l 19:50 − Góly − body − sekundy l 20:10 − Zlomok
sekundy 9/14 l 21:20 − Zlomok sekundy 10/14 l
22:30 − Otázka rešpektu II. 4/6 l00:15 − Dempsey
a Makepeacová: Do ringu bez rukavíc l 01:05 −
Maigret: Maigret a mrtvý z trate

l 09:50 − Nezvyčajné príbe−
hy na slovenskom sídlisku:

Sladkých 5 g Jirko a Jardo l10:15 − Chlap v do−
me: 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 počkaj,za−
jac! l 15:00 − Diskotéka pre starších l 15:45 −
Apropo TV l 16:15 − Návraty k Bratislavským
pondelkom: Jedenáste prikázanie 2/5 l 17:25 −
Trezor: Pomník Hurbanovi l 17:50 − Stopy dáv−
nej minulosti: Lovci histórie l 18:20 − Cena prí−
rody I.: Rozkvet alebo prepad l 18:40 − Ovce.sk
l 18:45 − Večerníček: Bračekovia mravčekovia
2/13 l19:00 − Správy RTVS "N" l19:40 − 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 spa−
nie l 22:25 − Góly − body − sekundy l 22:30 −
Počasie l 22:35 − Apropo TV l 23:00 − Správy
RTVS "N" l23:45 − Polnočný ateliér: 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 l15:30 − 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 l17:50 − Susedia l18:30 − Dva a
pol chlapa V. 17/19 l19:00 − 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 l00:15 − Nočné Televízne
noviny l00:35 − NCIS − Námorný vyšetrovací ú−
rad VI. 19/25 l01:25 − Dr. House III. 8/24 l02:05 −
Kobra 11 VII. 1−2/14 l 03:35 − Partička l 04:10 −

Susedia l

l09:55 − Divé svine l12:00 −
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 − KRIMI l 19:30 − NO−
VINY TV JOJ l 19:59 − ŠPORT l 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE l20:20 − SLNKO, SENO,
SLANINA l 22:00 − Prcičky na pláži l 00:05 −
Kosti IV. 13 l01:05 − SLNKO, SENO, SLANINA 

TV PROGRAM PIATOK 16. 8.
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No kostolík to nebol hocijaký, ale
presná zmenšenina toho, v ktorom ma−
li mladomanželia svadbu. Kým sa sto−
lár Peter pustil do výroby, našiel si na
internete jeho presnú podobu (nikdy
ho totiž v skutočnosti nevidel) a podľa
nej urobil nákres. Veril, že mladoman−
želom urobí rovnakú radosť, akú poci−
ťoval sám pri výrobe repliky, ktorá im
má počas spoločného života pripomí−
nať nádherné chvíle obradu. 

V priebehu dvoch týždňov
dostal kostolík svoju podo−
bu a Peter Bohuš ho
ozvláštnil ešte tým, že z
neho urobil obrovskú
symbolickú pokladnič−
ku. Keď kostolík manže−
lom daroval, pripomenul,
že im praje, aby boli
najmä šťastní, ale
aby mali aj dosť
financií a do
pokladničky −
kostolíka si
šetrili na stav−
bu svojho do−
mu, 

a hlavne, aby si stále vzájom−
ne pomáhali a milovali sa.
Rovnako aj jemu pomáhala
pri tvorbe nákresu aj pri
samotnom dokončovaní je−
ho manželka Mária, ktorá
má šikovné ruky. Je skve−
lá pekárka − cukrárka. 

Kreslenie projektu mu trva−
lo zhruba týždeň a vyše se−

dem dní trvali práce
na výrobe samot−

ného kostolíka,
ktorý má skle−
nené okná, a
ako správna
pokladnička

aj dvere na zámok. 

Nebol to však prvý
darček, ktorý vyšiel
spod jeho rúk. Ši−
kovný stolár vyrá−
ba na pamiatku
aj iné rôzne
spomienko−
vé darče−
ky. Na
s v o j u
záľubu
− ktorá

j e

veľmi príbuzná jeho profesii − si nájde
čas aj popri tom, ako robí na zákazku
nábytok aj z masívneho dreva − kuchy−
ne, spálne, obývačky, kuchynské linky,
pergoly, altánky a iné bytové doplnky

na základe predstáv zákaz−
níka. 

Ak ste niekedy boli v
Hoteli Kaskády
medzi Zvolenom a
B. Bystricou, je ve−
ľmi pravdepodob−
né, že ste v rámci

jeho výzdoby z
dreva videli práve

prácu Petra Bohuša.
Okrem toho má aj iné

zaujímavé skúsenosti, ktoré nadobudol
pri prácach v zahraničí pri rekonšt−
rukcii lodí. Výtvory spod jeho šikov−
ných rúk vám môže poskytnúť, keď sa s
ním skontaktujete na mailovej adrese:
pbohus@gmail.compbohus@gmail.com.                    − red − 

... povedal si šikovný stolár − nábytkár Peter Bohuš z Piešťa pri Detve,... povedal si šikovný stolár − nábytkár Peter Bohuš z Piešťa pri Detve,
a ako svadobný dar pre svojho príbuzného urobil skutočne originálnya ako svadobný dar pre svojho príbuzného urobil skutočne originálny
darček − kostolík z dreva. Kým na tento nápad prišiel, dlhšie uvažoval,darček − kostolík z dreva. Kým na tento nápad prišiel, dlhšie uvažoval,
čím by mladým manželom urobil radosť. Nakoľko sú manželia aj ončím by mladým manželom urobil radosť. Nakoľko sú manželia aj on
sám veriaci katolíci, rozhodnutie padlo na výrobu zmenšeného kosám veriaci katolíci, rozhodnutie padlo na výrobu zmenšeného ko−−
stolíka. stolíka. 

n Peter Bohuš vyrobil pre svojho príbuz−
ného originálny svadobný darček − dre−
vený  kostolík, v ktorom sa manželia so−

bášili  n Na dolnej snímke je záber na sku−
točný kostol n Na malých fotografiách sú
ukážky prác P. Bohuša.

l

Najkrajší darèek je ten od srdca, ktorý 
je vyrobený vlastnými rukami...
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l 09:50 − Berlin,
Berlin: Chcem masíro−
vať Sandru Bullockovú

3 l 10:45 − 5 proti 5 − Letný špeciál l 11:40 −
TOP STAR Extra: Jiří Sovák l 12:35 − Moje
dcéry II. 1/6 l 14:15 − Agatha Christie: Malé
vraždy v rodine II.: Mačka a myši 1/4 l
16:00 − Stredomorie l 17:45 − Postav dom,
zasaď strom l 18:25 − Nebíčko v papuľke:
Čierny Balog l 19:00 − Správy RTVS l 19:45
− Počasie l 19:50 − Góly − body − sekundy l
20:10 − Zaľúbiť sa v Marrákeši l 21:40 −
Láska sa nevyhráva l 23:10 − Góly − body −
sekundy l 23:20 − Slepá dôvera l 00:55 −
Láska sa nevyhráva 

l 09:30 − Ambulancia:
Deformity nosa a noso−

vej priehradky l 10:10 − Divoká Čína: V
srdci draka l 11:00 − Vrabce z Tŕnia: Živý
strom l 11:45 − 5 minút po dvanástej:
Pomôžte nám ich nájsť! l 12:50 − Slováci vo
svete: Bulharsko I l 13:15 − Spomíname na
Františka Zvaríka: Päť opôn l 14:05 −
Kapura l 14:45 − Farmárska revue l 15:15 −
MS 2013 v atletike l 18:20 − Život v pohybe:
Plávanie l 18:45 − Večerníček: Bračekovia
mravčekovia 5/13 l 19:00 − Správy RTVS
"N" l 19:40 − Košice − Európske hlavné mes−
to kultúry l 19:50 − Počasie l 20:00 −
Osloboditelia: Horská pechota l 20:45 −
Anjeli strážni: Anjeli strážni Jany
Kirschner l 21:30 − Letné kino na Dvojke:
Brat Slnko sestra Luna l 23:25 − Pred rok−
mi... l 23:50 − Československý filmový týž−
denník l 00:00 − Polnočný ateliér: Ateliér l
00:30 − Správy RTVS "N" 

l 09:45 − Krok za kro−
kom II. 12/24 l 10:05 −
Šialené rande l 11:35 −

Denník šialenej manželky l 13:45 −
Dědictví aneb Kurvahošigutntág l 16:25 −
Policajná akadémia: Moskovská misia l
18:10 − Uragán l 19:00 − TELEVÍZNE NOVI−
NY l 20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 −
POČASIE l 20:30 − Anjeli a démoni (HD) l
23:30 − Peklo l 01:20 − Haloweenska noc 

JOJ 07:55 − Modrý mo−
týľ l 10:10 − Merlin a

kniha kúziel l 12:15 − Chytrák a dvaja spo−
ločníci l 15:00 − 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 − Nočné rande l 22:25 −
Vikingovia l 00:45 − Pomstiteľ

SOBOTA 17. 8.TV PROGRAM
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SUDOKUSUDOKU

TOVAR MNOŽSTVO
JÚL 
2011

JÚL 
2012

JÚL 
2013

Zdá sa vám, že za ostatné tri roky rapídne stúpli  ceny základných potravín?
V nasledovnej tabuľke sa môžete presvedčiť, že zdražovanie skutočne prebehlo,
no nebolo až také dramatické. Samozrejme, pri väčšom nákupe musíme, bohužiaľ,
načrieť do peňaženky hlbšie ako vlani, či v roku 2011. Nabudúce sa pozrieme na
vývoj cien ďalších potravín.                              Zdroj tabuľky: Štatistický úrad SR

Za ostatné tri roky nezdra�el
len obyèajný biely ro�ok

eur

Z a s m e j m e  s a  Z a s m e j m e  s a  JJ
Zobudí sa ráno zrelá žena, povystiera sa, vstane
rozospatá z postele, poberie sa pomaly k zrkad−
lu, dlho, dlho, dlho sa pozerá, vytáča sa, vysta−
vuje sa spredu, zboku, zozadu, hodnotí sa...
Potom pozrie na spiaceho manžela a škodora−
dostne si odpľuje:
− Tak ti treba, ty smrad!

Keď som bol dieťa, celé 
noci som sa modlil, aby mi

Boh zoslal nový bicykel.
Potom som pochopil, že

Boh takto nepracuje. Tak
som bicykel ukradol 

a požiadal o odpustenie.



l 10:00 − Geo report:
Kalmycko − návrat mní−
chov l11:00 − Slovensko v

obrazoch l 11:20 − Svet v obrazoch l 11:45 −
Zaľúbiť sa v Marrákeši l 13:20 − Agatha
Christie: Malé vraždy v rodine II.: Som ne−
vinná 2/4 l 15:05 − Zlatá klasika: "Hodíme se k
sobě, miláčku?" l16:50 − Uragán l17:50 − Hurá
do záhrady l 18:20 − Tajomstvo mojej kuchy−
ne l 19:00 − Správy RTVS l 19:45 − Počasie l
19:50 − Góly − body − sekundy l 20:10 −
Žena,ktorá sa vracia 1/4 l 21:50 − Žena,ktorá
sa vracia 2/4 l 23:30 − Góly − body − sekundy l
23:45 − Agatha Christie: Malé vraždy v rodine
II.: Som nevinná 2/4 l 01:25 − Geo report:
Kalmycko − návrat mníchov l 02:15 − Dámsky
klub 

l 12:50 − Najkrajší kvet l
14:00 − MS 2013 v atletike
l 17:10 − Letné lásky:

Rozmar l 17:55 − Ostrov na vode l 18:25 −
Smejeme sa storočiami: Zásnuby l 18:40 −
Ovce.sk l 18:45 − Večerníček: Bračekovia
mravčekovia 6/13 l 19:00 − Správy RTVS "N" l
19:40 − Portréty vedcov: Ing. Jozef Šesták,
CSc. l 19:50 − Počasie l 20:00 − Dokumentárny
klub: Kurčatá pre Afriku − obchod, pri kto−
rom zastáva rozum l 20:50 − Zabudnuté oka−
mihy l 21:20 − Slovenská kultúrna noc v New
Yorku l 21:35 − Odpískané l 22:05 − Noc v ar−
chíve: Rok 1968 l 23:05 − Umenie 20l 13:
Hudba l 23:35 − Polnočný ateliér: Ateliér l
00:05 − Správy RTVS "N" 

l 09:15 − Policajná aka−
démia: Moskovská misia

l 10:50 − Honba na ponorku 10−11/13 l 12:35 −
Anjeli a démoni (HD) l 15:25 − Žraločia svor−
ka l 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY l 20:00 −
ŠPORTOVÉ NOVINY l 20:15 − POČASIE l
20:30 − Expendables: Nezničiteľní l 22:40 −
Alcatraz 11/13 (HD) l 23:40 − xXx: Nová di−
menzia l 01:25 − Expendables: Nezničiteľní l
03:10 − Smallville IX. 

07:45 − Simpsonovci XXII.
l 10:15 − Zbohom, Prada l
12:45 − Ambiciózna blon−

dínka l 14:50 − Nočné rande l 16:55 − SLNKO,
SENO, SLANINA l 18:20 − Nové bývanie l
19:00 − KRIMI l 19:30 − NOVINY TV JOJ l
19:59 − ŠPORT l20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE
l 20:20 − Ja, zloduch! l 22:35 − Kráľovstvo l
01:00 − Sexi internát l 03:00 − Vendeta l 04:40
− KRIMI  

TV PROGRAM NEDEĽA 18. 8.
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Oslavy sa otvárali sv. omšou v miest−
nom rímsko − katolíckom kostole.

Slávnostnú sv. omšu celebroval Mgr.
Ján Hrablay. Program ďalej pokračoval
v priestoroch základnej školy. Po otvá−
racích príhovoroch starostu obce Ing.
Zoltána Végha a predsedníčky MO MS
Mgr. Dany Strhárovej, tajomníčka MO
MS  Mária Drugdová, st. predstavila ú−
činkujúcich a poďakovala za úvodné slo−
vá. V programe sa predstavili študenti
Gymnázia vo V. Krtíši pod vedením Mgr.
Márie Hroncovej, tanečné a spevácke
hviezdy zo ZŠ pod vedením Mgr. Xénie
Zólyomiovej, DFS Krtíšanček pod vede−
ním Lýdie Takáčovej a detský rómsky
súbor pod vedením asistentky Marcely
Oláchovej. Záujemcovia si mohli pozrieť
novovzniknutý film A . H. Škultéty, kto−
rý odprezentovala Mgr. Mária Hroncová
a výstavu rôznych vydaní krásne ilus−
trovaných biblií umiestnených vo vesti−
bule školy. Nenudili sa ani športoví pri−
aznivci, ktorí v školskej telocvični mohli
sledovať florbalový zápas žiakov školy a
volejbalový zápas miestnej organizácie
mladých matičiarov a učiteľov. 

Zapálenie vatry avizovalo záverečné
hodnotenie športových podujatí. 

Ocenenia si športovci prevzali z rúk
starostu obce. Pre všetkých pozvaných
hostí, účinkujúcich a všetky pomocné
ruky bolo pripravené občerstvenie v po−
dobe výborného guláša, ktorý vznikal
pod vedením Mikuláša Ostrihoňa a
Pavla Dianiša. Touto cestou by sme sa
ešte raz chceli poďakovať všetkým, ktorí
sa na tejto akcii podieľali.
Podujatie sa konalo s finančnou podpo−
rou Matice slovenskej, MO MS Bušince a
Obce Bušince.    − SIMONA VOZAFOVÁ − 

Miestny
odbor  Matice slovenskej 

v Bušinciach 

Oslavovali sme 
kultúrnym programom

aj športom
V Bušinciach sme si 5. júla pripomenuV Bušinciach sme si 5. júla pripomenu−−
li  1150. výročie príchodu sv. Cyrila ali  1150. výročie príchodu sv. Cyrila a
Metoda v spojení so 150. výročím zaloMetoda v spojení so 150. výročím zalo−−
ženia Matice slovenskej. Na počesťženia Matice slovenskej. Na počesť
týchto významných výročí Miestny odtýchto významných výročí Miestny od−−
bor Matice v Bušinciach na čele s Mgr.bor Matice v Bušinciach na čele s Mgr.
Danou Strhárovou zorganizoval bohatýDanou Strhárovou zorganizoval bohatý
kultúrny i športový program pre širokultúrny i športový program pre širo−−
kú verejnosť.kú verejnosť.

1.  Predsedníčka MO MS Mgr. Dana Strhárová
2. Účinkujúce deti

3. Obecenstvo si pozrelo pestrý program
4. O zahnanie hladu sa postaral gulášmajster
Mikuláš Ostrihoň

l

1.

2.

3.

4.
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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 
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ÚČASTNÍCIÚČASTNÍCI
1) Družstevník Dačov Lom 
2) FK Lesenice 
3) Partizán Hrušov 
4) Družstevník Kamenné Kosihy 
5) TJ Nenince 
6) FK Záhorce 
7) Sokol Opatovská Nová Ves
8) Družstevník Sečianky
9) OFK ASTRUM Veľká Čalomija
10) OFK Stredné Plachtince
11) Družstevník Kosihy nad Ipľom
12) Slovan Modrý Kameň

Rozlosovanie − I. trieda dospelí − okres − ročník 2013/14− Jeseň Rozlosovanie − II. trieda dospelí 
− okres − ročník 2013/14− Jeseň

Účastníci:Účastníci:
1) Voľný los, 2) Olováry, 1) Voľný los, 2) Olováry, 

3) Družstevník Sklabiná „B“, 3) Družstevník Sklabiná „B“, 
4) 4) Prameň D.Strehová „B“ – V. Zlievce „B“Prameň D.Strehová „B“ – V. Zlievce „B“

5) Želovce, 6) FK Bušince5) Želovce, 6) FK Bušince
Schválené výnimky: Sklabiná „B“ Schválené výnimky: Sklabiná „B“ 

− sobota ÚHČ dospelých Olováry „B“ − sobota ÚHČ dospelých Olováry „B“ 
− sobota ÚHČ dospelých, ihrisko − sobota ÚHČ dospelých, ihrisko 

M. Zlievce D. Strehová „B“ M. Zlievce D. Strehová „B“ 
− ihrisko Veľké Zlievce − ihrisko Veľké Zlievce 
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lPredám stavebné pozemky v
peknej tichej časti mesta M.
Kameň − Prše (smer hasičská
stanica). Inf. m 0908 669 666. 

np − 935
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám 2 izbový byt úplne
zrekonštruovaný na ulici B.
Nemcovej, cena dohodou. Inf.
m0918 632 966.              np − 938
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPrenajmem 2− izbový byt na
B. Nemcovej. Inf. m 0908 527
535.                                  np − 939
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Z vážnych rodinných dôvo−
dov predám 3 izbový byt, čias−

točne prerobený. Inf. m
0907 878 186 . np − 949
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim garáž vo V.
Krtíši. Inf. m 0903 824
526.                     np − 969
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám chatu na
Koprovnici. Cena doho−
dou. Inf. m0908 885 155.

np − 995
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem garáž vo
V. Krtíši. Inf. m0949 445
248.                     np − 997
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vymením 3−izbový
byt za 1−izbový + dopla−
tok (najlepšie s balkó−
nom). Zn. Súrne. Inf. m
0910 638 572.    np − 1000
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám 2−izbový byt
vo V. Krtíši. Je komplet−
ne prerobený. Inf. m
047/433 07 92.  np − 1001
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lNovostavba v Pôtri za
dobrú cenu. Inf. m 0949
203 960.           np − 1003
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám 3−izbový
družstevný byt na B.
Nemcovej. Cena doho−
dou. Inf. m0907 644 026.  

np − 1004
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Dám do prenájmu 1−
izbový byt na Ľ. Štúra.
Byt je po rekonštrukcii.
Nájom mesiac dopredu.
Inf. m 0905 365 869.  

np − 1014
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem 3−izbový byt na
Železničnej 23 (1. poschodie).
Inf. m 0915 832  438.  np − 1016
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám rodinný dom v
Slovenských Kľačanoch č. d.
40. Ďalej predám dve ovce. Inf.
m0908 852 838.            np − 1021
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem 3−izbový (upra−
vený) byt na Železničnej. Cena:
270 euro/mesačne, komplet s e−
nergiami. Inf. m 0948 169 628.  

np − 1026
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám 2−izbový byt na
Venevskej. Byt je čiastočne
zrekonštruovaný. Inf. m 0908
931 027.                       np − 1028

lPredám 2−izbový byt s balkó−
nom na B. Nemcovej. Cena:
16.500 euro. Inf. m0905 272 990.  

np − 1033
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l 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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám pekný (slnečný) 3−iz−
bový byt na B. Nemcovej 31 vo
V. Krtíši (s balkónom, neprero−
bený, 2. poschodie, nízke ná−
jomné). Cena: 17.900 euro. Inf.
m0903 427 806.            np − 1043
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám 4−izbový byt s gará−
žou na Poľnej. Inf. m 0904 456
203.                                np − 1045

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

np − 1002
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám rohovú rozťahova−
ciu sedačku + kreslo za 70 eu−
ro. Inf. m 0903 227 803.  

np − 1034

l Výpredaj obkladačiek aVýpredaj obkladačiek a
dlaždíc za mizerné cenydlaždíc za mizerné ceny
do zlikvidovania skladodo zlikvidovania sklado−−
vých zásob. Inf. vých zásob. Inf. mm 09050905
660 174.                  np − 48660 174.                  np − 48
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám lesnícke  pletivo −
nové 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716. 

np − 1244

l Predám ZETOR 7011, TP,
STK a EČ. Zn. Dobrý stav.
Cena: 5.200 euro. Inf. m 0911
213 146.                           np − 623

l Predám funkčný maloPredám funkčný malo−−
traktor AGZAT s príslutraktor AGZAT s príslu−−
šenstvom − rotovátor, pluhšenstvom − rotovátor, pluh
k orbe, vyorávač zemiak orbe, vyorávač zemia−−
kov, riadkovač na zemiakov, riadkovač na zemia−−
ky a plečku. V dobromky a plečku. V dobrom
technickom stave, málotechnickom stave, málo
používaný. Cena dohodou.používaný. Cena dohodou.
Inf. Inf. mm 0911 264 102.0911 264 102.

np − 703
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám SIMSON ENDURO
S 51 v pojazdnom stave, bez EČ
za 120 euro a 120 l plynový boj−
ler v záruke za polovičnú cenu
(120 euro). Inf. m 0905 358 070.  

np − 994
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám ALFU ROMEO 147,
9/2006, najazdených 131.000
km, 8x aludisky, 16−tky origi−
nál, tónované sklá, fólie, čierna
metalíza, plná výbava, zadné
krídlo. Cena: 4.900 euro. Inf. m
0905 563 590.               np − 1005

−l Predám 4 ks letných pneu−
matík BARUM 175/70/R 13 za
40 euro. Inf. m 0903 140 494.  

np − 1010
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám FIAT PUNTO, r. v.
2002, bez EČ. Cena dohodou.
Inf. m 0905 184 627. 

np − 1032
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám prívesný vozík. Inf.
m 0907 232 141.  

np − 1040

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

122−13

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

np − 867Zaujímavé stavebné
pozemky vo V.Krtíši,

výmera 
4 185 m2. 

Nik nepozná Vašu 
nehnuteľnosť tak ako my!

l STAVEBNÝ MATERIÁL

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

np − 959
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l Predám ošípanú váha 240
kg. Inf. m0908 805 165.  np − 640
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPonúkam služby v poľnohos−
podárstve. Inf. m 0948 155 120.  

np − 999
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám vietnamské odstav−
čatá. Inf. m 0908 825 415. 

np − 1008
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám brojlerové kurence
a morky. Inf. m 0905 230 767.  

np − 1011
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPonúkam na krytie čistokrv−
ného (čierno−hnedého) srnčie−
ho ratlíka s PP.  Inf. m0917 524
761.                               np − 1017
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám 7−týždňového ne−
meckého ovčiaka. Inf. m 0908
929 176.                          np − 1023
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám čistokrvné jazvečí−
ky − hrubosrsté. Inf. m0917 762
714.                             np − 1024
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám zajace, vhodné aj na
ďalší chov. Cena od 7 euro/ks.
Inf. m0905 184 627.       np − 1031
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám šteniatka čivavy,
yorkshirského teriéra − psíky
drobného vzrastu a šteniatka
francúzskeho buldočka − sfar−
benie faun strakoš. Inf. m0915
825 396.                        np − 1046

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

np − 998
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nHľadám prácu ako murár (o−
vládam všetky murárske a ma−
liarske práce). Inf. m 0905 191
860.                               np − 1013

n Hľadám akúkoľvek brigádu
alebo zamestnanie v okrese V.
Krtíš. Inf. m 0917 524 761.  

np − 1018
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám si prácu ako ku−
chárka. Nástup možný ihneď.
Inf. m0908 457 995.     np − 1025

n Opatrím starších ľudí alebo
deti. Vypomôžem v domácnos−
ti. Len V. Krtíš. Inf. m 0949 397
593.                          np − 1030 a 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nOpatrím deti predškolského
alebo školského veku.
Vypomôžem v domácnosti.
Len V. Krtíš. Inf. m 0944 344
044.                          np − 1030 b

l Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na výro−
bu tašiek. Inf. m 047/48 307 03,
0910 989 481.              np − 1806
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kto daruje, príp., predá
BURDY a módny časopis PRA−
MO so strihmi zo 60−tych až 80−
tych rokov? Inf. m 0911 264
102.                              np − 1699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lTEPOVANIE. Inf. m0915 104
289.                                np − 230
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l MINIBAGER − ZEMNÉ A
VÝKOPOVÉ PRÁCE. Inf. m
0915 813 322, 0905 354 723.

np − 283

lBEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ 

STUDNE. Inf. m 0905 463 213.  
np − 628

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vykonávam zváračske aVykonávam zváračske a
zámočnícke práce všetkéhozámočnícke práce všetkého
druhu. Mám dlhoročnúdruhu. Mám dlhoročnú
prax. Inf. prax. Inf. mm 0907 128 272.  0907 128 272.  

np − 846
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Na pamiatku svojim potom−
kom obnovujem starodávny
storočný kroj. Nájde sa niekto,
kto mi daruje určite súčasti
kroja (oplecko, lajblík, sukňa a
pod.), keďže na mojom sú už
niektoré časti poškodené.
Prosím tiež, ak máte doma
zbytočné sklenené gorálky a
flitre na kroje, ponúknite mi.
Inf. m 0911 264 102.    np − 658
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám najlacnejšie palivo−
vé drevo. Inf. m 0915 867 594.  

np − 699

l Predám guľovnicu ČZ 537,
kaliber 7 x 57 s optikou. Inf. m
0903 102 844.              np − 1005

lTEPOVANIE. Inf. m0949 792
112.                               np − 1029
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám ubytovanie a opat−
rovateľku/−ľa pre 76−ročného
pána. Zn. Za dôchodok. Je
možné na mňa vybaviť opatro−
vateľské. Len seriózne. Inf. m
0907 204 583.               np − 1039

l Predám turianske kroje,
konský voz, sporák na pevné
palivo a kachle Peterky. Cena
dohodou. Inf. m 047/48 97 349.  

np − 1049

l Predám alebo prenajmem
3−izbový byt s lódžiou na B.
Nemcovej vo V. Krtíśi. Inf. m
0902 276 483.                 np −1057
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám lacno mobilnú kli−
matizáciu novú, na Škodu 120−
125 a predám predné a zadné
sklo. Inf. m 0902 276 483.  

np − 1058
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám 3−izbový byt v
Neninciach v bytovke. Inf. m
0915 856 784.                np − 1059
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lRobíme všetky stavebné
práce a ploché strechy. Inf. m
0902 589 619.                   np − 1060
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám Škodu 105 l v 100%
stave, platná STK a EK do
2015, cena 230 eur. Inf. m 0918
484 196.                         np − 1061
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám čiernu obývaciu ste−
nu v dobrom stave, konferenč−
ný stolík a stolík pod TV − spolu
za 90 eur. Inf. 0915 959 806.           

np − 1062
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám 4ks plechové disky
nové, 14 ´´ na Ford, 1ks 10 eur.
Inf. m 0908 287 954.  

np − 2063
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPrenájom nebytových pries−
torov.  Inf.  www.sos−vk.sk  

np −1064
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l 60 − ročný invalidný dôchod−
ca hľadá do prenájmu 1−izbový
byt. Môže byť aj v pôvodnom
stave aj bez nábytku. Inf. m
0944 696 268.               np − 1065
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lPredám pšenicu cena 20 eur/
q. Inf. m 48 71 197.   np − 1066
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu: práca s PC,
vodičský preukaz skupiny B
(šesť rokov). Inf. m 0915 896
067.                             np − 1068

l BURZA PRÁCE

l RÔZNE

l CHOVATEĽSTVO, 
POĽNOHOSPODÁRSTVO

AGRODRUŽSTVO Príbelce
príjme do pracovného
pomeru PRACOVNÍKA 

NA ÚSEKU RASTLINNEJ
VÝROBY − TRAKTORISTU

− OBSLUHU 
TELESKOPICKÉHO 

NAKLADAČA
Inf.: 0905 459 447

np − 1234

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

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

lPredaj palivového dreva aj s
dovozom. Inf. m 0905 463 926.  

np − 1041

l Vykúpime lesné pozemky,
resp., drevo na pni. Inf. m0905
463 926.                       np − 1042

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 MINIBAGER −
zemné a výkopové

práce.
m 0907 840 647.   

np − 982

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

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
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ÚČASTNÍCI:
1) FK Bušince
2) ŠK Vinica  
3) ŠK Slovenské Ďarmoty 
4) Partizán Hrušov 
5) FK Záhorce 
6) TJ Nenince
7) OFK Stredné Plachtince 
8) Prameň Dolná Strehová
9) Sokol Opatovská Nová Ves
10) OFK Olováry
11) Vinohrad Čebovce
12) TJD Príbelce
13) Baník Veľký Krtíš
14) Družstevník Sklabiná

ÚČASTNÍCI:

1) Ipeľ Balog n.I.
2) Družstevník Želovce 
3) Olováry 
4) ŠK Vinica 
5) voľný los
6) Družstevník Sečianky
7) FK Lesenice
8) Slovan M. Kameň

Schválené výnimky: 
Balog n. I. − sobota 
ÚHČ dospelých 
Vinica − sobota 
ÚHČ dospelých 
M. Kameň − sobota 
ÚHČ dospelých 
Želovce − sobota 
ÚHČ dospelých 
Lesenice − sobota 
ÚHČ dospelých Olováry
− nedeľa doma o 11:00 h. 

ihrisko M. Zlievce

Rozlosovanie jesennej časti
futbalovej sezóny 2013 / 2014

ŽIACI − OKRES

Rozlosovanie jesennej časti
futbalovej sezóny 2013 / 2014

DORAST − OKRES

l Víťaz dorasteneckej okresnej súťaže ročníka 2012 − 2013 − Ipeľ Balog nad Ipľom



V prvom majstrovskom zápase na domácej
pôde privítali baníci futbalovo vyspelé muž−
stvo zo Zvolena, ktoré do súťaže zostúpilo. V
mužstve domácich absentovala stopérska
dvojica, čo bolo značne oslabenie. Mužstvo
hostí pôsobilo futbalovejším dojmom, na ško−

du hralo profesorský futbal a množstvo gólo−
vých príležitostí nedokázalo zužitkovať.
Naopak, domáci futbalisti prejavili veľké
vôľové vlastnosti, napriek oslabeniu o jedné−
ho hráča. Nakoniec dokázali vybojovať úspeš−
ný výsledok.  Prvú peknú strelu v zápase vy−
slala na bránu súpera navrátilec Holovic. Na
druhej strane sa prezentoval strelec Sýkora a
jeho strelu z 20−tich metrov domáci brankár
Kaczorek vyrazil. Baníci oplatili a strelu Saba
brankár hostí Beník kryl. Po 20.́  prišla ob−
rovská príležitosť hostí, Kaczorek znova pre−
ukázal svoje schopnosti. Prišla 30.́  a nedô−
slednosti v domácej obrane hostia využili, keď
neobsadený Hudan z pravej strany prudko
zaznamenal vedúci gól − 0:1. V záverečných
minútach I. pol. zahrávali domáci nepriamy
kop a Horváth hlavou preloboval brankára
hostí − 1:1. 

Začiatok II. časti hry poznačili obojstranné
nepresnosti. V 50.́  domáci obranca Kadiš po
predchádzajúcej ŽK následne opláca a dostal
ČK. Nasledovala presilovka hostí, ale veľkú
gólovú príležitosť mali baníci, zostala nevyu−
žitá. Neskôr prišla ďalšia hrubá chyba domá−
ceho stopéra, lopta ho preskočila a vybiehaj−
úci Kaczorek už gólu nedokázal zabrániť − 1:2.
Hostia mali aj ďalšie príležitosti, rýchlo prečí−
slovali domácu obranu a strela Konôpku
skončila na hornom brvne. Mnohé akcie ú−
točníkov Zvolena boli doslova zbytočne pre−
kombinované a neprinášali gólový efekt.
Svedčí o tom aj Zátureckého strela spoza 16−
tky do pravej žrde domácich brány a násled−
ne loptu brankár vyrazil na roh. Nedáš − do−
staneš. Prišla obrovská chyba obrancov hostí,
vrátane brankára a domáci Sabó vyrovnal na
2:2.  V poslednej minúte zápasu ešte úspešný
domáci brankár Kaczorek zachraňoval remí−
zu.                                          − JOZEF DUDÁŠ − 

Bojovné srdieèko rozhodlo o výsledku 
Rozhodoval: P. Budáč, ml., LC, divákov:Rozhodoval: P. Budáč, ml., LC, divákov:
252, ŽK: D − Kadiš (VK), resp. Fraňa,252, ŽK: D − Kadiš (VK), resp. Fraňa,
Kouřil, Roliak, Ližbetín (ZV), ČK: KadišKouřil, Roliak, Ližbetín (ZV), ČK: Kadiš
(50.´ VK); zostava FC Baník Kaczorek,(50.´ VK); zostava FC Baník Kaczorek,
Šár, Holovic, Greguš (Kukolík), Kadiš −Šár, Holovic, Greguš (Kukolík), Kadiš −
Fűlőp, Marek Horváth, NémethFűlőp, Marek Horváth, Németh
(Gemer), Šiket (Adam) − Martin(Gemer), Šiket (Adam) − Martin
Horváth, Sabó; tréner N. Kelemen.Horváth, Sabó; tréner N. Kelemen.

Na svoj prvý zápas v IV. lige cestovali
Viničania do Š. Baní a na neobvykle ma−
lom ihrisku zaplatili nováčikovskú daň.
Domáci sa od začiatku snažili strhnúť ve−
denie na svoju stranu. Už v 1.´ odvrátil
Geregai útok domácich na roh, z rohu 16−
tky kopali domáci v 4.´ priamy kop a v 12.´

trafili prudkou strelou brvno, ale odraze−
nú loptu vrátili do siete − 1:0. O dve minú−
ty neskôr zvýšili domáci na 2:0. Až po tom−
to góle sa osmelili aj Viničania. Avšak
Antalov center odvrátili domáci na roh a
aj ďalšie útoky hostí odvracala domáca o−
brana. V 31.´ Csatlósoá strela skončila ve−
dľa brány. Domáci vzápätí pohrozili z pro−
tiútoku a Geregai musel vytiahnuť  "ča−
rovný" zákrok. Vinický brankár sa vyzna−
menal aj v 37.´. V 41.´ ohrozil domácu brá−
nu prudkou strelou Gál a tesne pred kon−
com polčasu istil situáciu znovu Geregai. 
Do druhého polčasu nastúpili hostia s D.

Régim, ktorý vystriedal Poboriho a
Nemčok nahradil Vargu. Viničania pre−
vzali iniciatívu na svoju stranu ale domá−
ci tlaku odolávali. V 50.´ Nemčokovu stre−
lu odvrátili domáci na roh, z ktorého Régi

hlavičkoval tesne nad bránu. V 64.´ vyrazil
Nemčokovu strelu brankár. Domáci za−
hrávali v 69.´ priamy kop, ale strela išla
mimo brány. Podobnú možnosť mali aj
hostia o minútu neskôr, ale Gálov priamy
kop hlavičkoval Régi mimo brány domá−
cich. Tvrdú Kissovu strelu v 73.´ vyrazil
brankár do hry a o dve minúty skončila
Gálova strela vedľa brány domácich. Pri
tlaku urobili Viničania v 77.´ hrubú chybu
v obrane a domácim sa podarilo zvýšiť na
3:0. Nemčokov roh v 81.´ domáci odvrátili
na ďalší roh a Csatlósova hlavička v 82.´iš−
la nad bránu domácich. M. Pobori vystrie−
dal v 84.´ Bugyiho a o minútu neskôr po
Csatlósovom centri vsietil Nemčok jediný
gól hostí 3:1. Radosť z gólu skalili
Viničanom domáci v 86.´, keď strelili svoj
štvrtý gól a stanovili konečný výsledok na
4:1. V nedeľu privítajú Viničania hráčov
Fiľakova.          − GABRIEL ZSIGMOND − 

Vinica zaplatila nováèikovskú daò
Zostava Vinice: Geregai − Boros, T. Régi,Zostava Vinice: Geregai − Boros, T. Régi,
Antal, Sz. Tóth, Bugyi, Csatlós, Kiss,Antal, Sz. Tóth, Bugyi, Csatlós, Kiss,
Gál¸ Pobori, Varga, náhradníci: T.Gál¸ Pobori, Varga, náhradníci: T.
Tóth, D. Régi, Dobos, M. Pobori,Tóth, D. Régi, Dobos, M. Pobori,
Nemčok; gól Vinice Nemčok; R −Nemčok; gól Vinice Nemčok; R −
Adamec, Tokár, Kratochvíla.Adamec, Tokár, Kratochvíla.

V prvom kole obe mužstvá vyšli naprázd−
no, keď domáci podľahli nováčikovi Buzitke
a hostia nedohrali zápas v Radzovciach.
Domáci išli do zápasu už v 2.́ , keď rozohrá−
vali trestný kop Žingorom, ktorý našiel
Drienovského a tento center Ďuricu ne−
kompromisne premieňa. V 5.́  dali o sebe ve−
dieť hostia, keď Laciak strieľa vedľa. V 11.́
hostia zahrávali rohový kop, na ktorý si na−

behol Korček, ktorý na šťastie domácich pá−
li mimo bránky. V ďalších minútach mali ú−
zemnú prevahu domáci, ktorú však nedo−
kázali využiť. V 35.́  domácich znovu vystra−
šila strela hosťujúceho Jakuba, ktorá tesne
míňa brvno domácej bránky. Aj v ďalších
dopolčasových minútach sa domácim neda−
rilo a prekonávali sa v zahadzovaní príleži−
tostí.  Druhý polčas začali domáci aktívnej−
šie, keď v 49.́   Matikovský pekne unikol hos−
ťom, ale tentoraz ich podržal gólman
Gonósz, ktorý reflexívne jeho strelu zneš−
kodnil. Následne sa potvrdilo:  nedáš − do−
staneš , keď v 59.́  napriahol k strele   hos−
ťujúci Ziman, ktorého strela prekvapila
Kočiho v bránke a vyrovnal stav zápasu.
Prínosom pre domácich bolo nasedenie
Berkyho, ktorý v 65.́  svojou bojovnosťou
domácich poslal znovu do vedenia. V 78.́

rýchly protiútok domácich potiahol
Matikovský, ale jeho pokus ostáva nevyuži−
tý.  V 81.́  ďalšia príležitosť Kalmára, ktorú
znova rieši gólman hostí. Do záverečného
hvizdu sa stav zápasu nezmenil. 

− JOZEF PAHOLÍK − 
Z prevahy domácich vydreté ví�azstvo 
Zostava _ Koči, Žingor, Ďurica,Zostava _ Koči, Žingor, Ďurica,
Drienovský, Tuhársky, Maslaňák,Drienovský, Tuhársky, Maslaňák,
Kováč, Matikovský, Mesaroš, Zošák,Kováč, Matikovský, Mesaroš, Zošák,
Koči; na striedanie: Černák, Kalmár,Koči; na striedanie: Černák, Kalmár,
Berky, M. Drienovský a Černoch.   Berky, M. Drienovský a Černoch.   

Zápas bol od začiatku v réžii domácich a
Balog zaplatil nováčikovskú daň, keď
sa snažil hrať otvorený futbal, a hoci s
veľmi dobrou kombinačnou hrou, na

"príbelských harcovníkov" ešte nemal.
Nútené striedanie domácich v 32.´ po
faule na Ďurčoka, ktorého nahradil
Špaldoň, trochu pribrzdilo Príbelce v
ich rozlete. V druhom polčase, ktorý
bol ako strelecký koncert, si to všetko
vynahradili a nováčikovi súťaže prida−
li ešte päticu gólov. Zo strany domá−
cich to boli veľmi pekné kombinačné,
ale aj brejkové akcie a výsledok mohol
byť dokonca dvojciferný, pretože
Príbelce nepremenili ešte minimálne
štyri vyložene gólové šance. Za povšim−
nutie stojí, že identický polčasový aj
konečný výsledok sa odohral aj v su−
sedných Čebovciach.                      − Ď−   

Strelecká hviezda: Macko s 5 gólmi 
Zostava domácich: Baláž, Pavlovkin, L.Zostava domácich: Baláž, Pavlovkin, L.
Parkáni, Trebuľa, Rybár, M. Ďurčok, T.Parkáni, Trebuľa, Rybár, M. Ďurčok, T.
Parkáni, M. Červoč, P. Cesnak, Holík,Parkáni, M. Červoč, P. Cesnak, Holík,
Macko;  na striedanie: M. Holík, ŠpaldoňMacko;  na striedanie: M. Holík, Špaldoň
a  Čierny. Góly: Macko 5, T. Parkáni aa  Čierny. Góly: Macko 5, T. Parkáni a
Špaldoň. Rozhodcovia: Jozef Medveď,Špaldoň. Rozhodcovia: Jozef Medveď,
Tuma a Ríša. Tuma a Ríša. 

IV. liga JUH: Veľký Krtíš − Zvolen 2:2 (1:1)

IV. liga JUH: Š. Bane −  Vinica 4:1 (2:0)

V. liga D: Sklabiná − Lubeník 2:1 (1:0)

V. liga D: Príbelce − Balog n.I. 7:0 (2:0)
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Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia vo Veľkom
Krtíši usporiada pod záštitou 

predsedu BBSK Ing. Vladimíra
Maňku a s podporou Ing. Dalibora
Surkoša, primátora mesta V.Krtíš 

30. ročník pretekov
Ipeľský pohár

v love rýb udicou −
plávaná štvor−
členných družsti−
ev (podľa platných
medzinárodných
pravidiel CIPS) do−
tknutých rybárskych organizácií hos−
podáriacich na Ipli. Preteky sa usku−
točnia 24. 8. 2013 v Kosihách nad
Ipľom s nasledujúcim programom:
06.00 − 07.00  registrácia, raňajky,
07.00 − 08.00  otvorenie pretekov, žre−
bovanie, obsadenie stanovíšť,
08.00 − 08.55  príprava na preteky,
08.55 − 09.00  kŕmenie, 
09.00 − 12.00  samotné preteky,
12.00 − 13.00  váženie úlovkov  

na stanovišti.
13.30 − vyhodnotenie pretekov, 
odovzdanie cien a posedenie pri obede.  
Sprievodné akcie: Voľná beseda s Ing.
Vladimírom Maňkom, predsedom BBSK 
a výmena skúseností z oblasti rybárstva

medzi dotknutými   organizáciami SRZ.



Úvod zápasu vyšiel lepšie hosťom, keď
už v 5.´  Havrila zakončil útok, no lopta
skončila v rukách brankára. Hostia zvý−
šili snahu a strelou ku tyči otvoril skóre
Lukács. V týchto chvíľach sa hral svižný
futbal a hostia boli futbalovejší.
Postupom času za pomoci rozhodcu zís−
kali domáci miernu prevahu a zatlačili

hostí na polovicu. V 30.´ uni−
kol rýchlonohý Pixiades,
prihral Havrilovi a ten nemi−
nul − 0:2. Po 2. góle ovládli

hostia hru a dali aj tretí gól, no rozhod−
ca ho neuznal pre údajný ofsajd. V 40.´
Havrila strelil tretí gól. 
II. pol. začali hostia gólom, ktorého au−

torom bol Pixiades − 0:4. V vzápätí uro−
bil nájazd ešte raz − no strelil tesne ve−
dľa. Po tomto góle už bolo na ihrisku iba
jedno mužstvo. Hrali v duchu "hostia
nemuseli − domáci nevedeli." Hostia zís−
kali zaslúžené víťazstvo, ich výkon bol
miestami priamo excelentný. V nedeľu
privítajú S. Ďarmoty v okresnom derby
Čebovce so začiatkom zápasu o 16.00
hod.  

− JOZEF BAČA − 

Excelentný výkon hostí
Góly: D − Lukács, N. Havrila 2x,Góly: D − Lukács, N. Havrila 2x,
Pixiades, Zostava: S. Ďarmoty: Holub,Pixiades, Zostava: S. Ďarmoty: Holub,
J. Ondrejkov, Rajťúk, D. Ondrejkov,J. Ondrejkov, Rajťúk, D. Ondrejkov,
Zachar, Mi. Varholák, Lukács, Béreš,Zachar, Mi. Varholák, Lukács, Béreš,
Kollár, Havrila a Pixiades.  Kollár, Havrila a Pixiades.  

Jednoznačná prevaha domácich, ktorí
si celý zápas, ktorý sa niesol vo veľmi
slušnom športovom duchu a za ideál−
neho počasia, doslova užívali.
Okulahodiaci futbal si užilo aj asi 100

členov fan klubu, ktorý výdatne po−
vzbudzoval svojich hráčov. Pochvalu si
zaslúžia aj hostia, ktorí napriek vyso−
kému skóre bojovali do poslednej chví−
le a "nehodili flintu do žita".  Do zápasu
vhodne zapadla aj korektne rozhoduj−
úca trojica arbitrov: Ján  Urda, Ján
Grenčík, Miroslav Žiak a delegát zápa−
su Peter Kralka. Domáci futbalisti si
zaslúžia pochvalu a vedenie mužstva
verí, že im ostal "pušný prach" aj na ne−
deľný zápas so S. Ďarmotami. 

− LADISLAV MARTIN − 

Domáci veria, �e im ostal „pušný prach“ aj na budúcu nede¾u  
Zostava domácich: Bojtoš, P. Balga,Zostava domácich: Bojtoš, P. Balga,
Cibulya, Mudroň, Koncz, Bogdányi,Cibulya, Mudroň, Koncz, Bogdányi,
Gyenes, Nozdrovický, Péter, Slávik,Gyenes, Nozdrovický, Péter, Slávik,
Jakab; na striedanie: Gemer, Ďorď, E.Jakab; na striedanie: Gemer, Ďorď, E.
Bojtoš, Š. Balga, L. Bakša, A. Kováč aBojtoš, Š. Balga, L. Bakša, A. Kováč a
Husár. Góly: I. Mudroň 3, Bogdányi 1,Husár. Góly: I. Mudroň 3, Bogdányi 1,
P. Balga 1, Nozdrovický 1, E. Bojtoš 1. P. Balga 1, Nozdrovický 1, E. Bojtoš 1. 

Prvý zápas Olovár v piatej lige na domácej
pôde začal vzájomným oťukávaním.
Zásluhou výborne hrajúceho Motošku

Olováry v 8.́  viedli po jeho pri−
amom kope − 1:0. O dve min. na
to Gluch po peknej prihrávke
Žingora zvýšil na 2:0.

Sporadické útoky hostí boli veľmi nebez−
pečné, až jeden z útokov využil Domík, hráč
hostí a krásnou strelou znížil na 2:1.

V druhom polčase sa tempo ešte vystup−
ňovalo a po vystriedaní domácich Nemčok
krásnym volejom prehodil brankára hostí a
zvýšil na 3:1. V závere mal ešte mal čistú
šancu Žingor, ale nepremenil ju. O týždeň
cestujú Olováry do Balogu n. Ipľom.

− ERVÍN VLADÁR − 
Dorast: Lesenice − Olováry 3:5 

Zaslú�ené ví�azstvo na domácej pôde
Rozhodovali: Tomáš Martinka, hl.Rozhodovali: Tomáš Martinka, hl.
rozhodca; zostava Olovár: Skopal,rozhodca; zostava Olovár: Skopal,
Motoška, Krnáč, Zolnay, Šramka,Motoška, Krnáč, Zolnay, Šramka,
Skabella, Csányi, Dobra, Šaranko,Skabella, Csányi, Dobra, Šaranko,
Gluch, Žingor, stried.: Švonavec,Gluch, Žingor, stried.: Švonavec,
Merica, NemMerica, Nemčok, Botoš a Paterman. čok, Botoš a Paterman. 

V 10.´ narobila brankárovi Prameňa pro−
blémy tvrdá strela, keď lopta skákala po
brvne hosťujúcej brány. V 11.´ po hereckom
páde domáceho hráča pred pokutovým

územím − priamy kop skončil opäť na brv−
ne dolnostrehovskej brány. V 25.´ pekne
chytil D. Hriň priamy kop, v 39.´ však už
kapituloval, keď po priamom kope Jiskru

dal Vilhan hlavou prvý gól stretnutia.   V
52.´ z rýchleho brejku Cene vsietil druhý
gól a o minútku mohol aj zvýšiť, ale bran−
kár D. Strehovej ho vychytal. V 55.´ ušiel
domácej obrane Kminiak a svoje sólo za−
končil strelou do prázdnej brány. V 57.´ o−
päť Cene nechytateľnou strelou z 20 m zvý−
šil na 3:1 a v 68.´ dolnostrehovskí obranco−
via ponúkli možnosť streliť si gól striedajú−
cemu Malatincovi, ktorý ju patrične aj vy−
užil a upravil na konečných 4:1. V 86.´ opäť
Malatinec pri prehadzovaní vybiehajúceho
brankára poslal loptu na brvno.    

− J. HRIŇ −  

Zostava: D. Hriň − Báťka, Žilka, M.Zostava: D. Hriň − Báťka, Žilka, M.
Klátik, Oláh − Drozd, Abelovský, Sokol,Klátik, Oláh − Drozd, Abelovský, Sokol,
Kollár − Kminiak, Korbeľ. Striedali:Kollár − Kminiak, Korbeľ. Striedali: 46.´46.´
Žilka − Pe. Novák, Abelovský − R. Hudec,Žilka − Pe. Novák, Abelovský − R. Hudec,
64.´ Kollár − M. Hriň. ŽK:64.´ Kollár − M. Hriň. ŽK: Kminiak,Kminiak,
Korbeľ, M. Klátik. Góly: 39.´ Vilhan, 52.´ aKorbeľ, M. Klátik. Góly: 39.´ Vilhan, 52.´ a
57.´ Cene, 55.´ Kminiak, 68.´ Malatinec.57.´ Cene, 55.´ Kminiak, 68.´ Malatinec.
Rozhodoval Melich z Detvy pred 100 diRozhodoval Melich z Detvy pred 100 di−−
vákmi.vákmi.
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V. liga D: Tornaľa − S. Ďarmoty 0:4 (0:3)

V. liga D: Čebovce − Tomášovce  7:0 (2:0)

V. liga D: Olováry − Jesenské 3:1 (2:1)

V. liga D: Buzitka − D. Strehová 4:1 (1:0)

IV. liga JUH
2. kolo − Ne 11. 8. o 16.30 hod.

Fiľakovo  −  Poltár 
Žarnovica  − B. Štiavnica
Hnúšťa  − Divín 
Detva −  Podbrezová B 
Kováčová − voľný žreb 
Revúca  −  Málinec 
V. Krtíš  −  Zvolen 
Š. Bane  −  Vinica

1:0
1:0
1:4
1:4
−

2:2
2:2
4:1

V. liga D
2. kolo − Ne 11. 8. o 16.30

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

2:1
4:1
0:4
7:0
7:0
3:1
4:1

III. liga dorast − JUH  
2. kolo: MFK Žarnovica − 

Baník Veľký Krtíš   0 : 1 (0 : 0)
CENNÉ TRI BODY ZO ŽARNOVICE

Zostava Baník VK: Čepo, Lauko, Fodor,
Weisz, Ádam , Lancini(Petrus), Gemer,
Kušický, Greguš (Matikovský), Kliment

(Hodási) a Gibala. 
Góly: 1:0  Petrus (65.́ ), ŽK:   Gemer (73.́ )

Dorastenci Baníka zápas 2. kola
svojej súťaže predohrali  v Žarnovici
už v piatok, keď na ihrisku svojho tra−
dičného súpera, ktorý vo svojich do−
mácich zápasoch body nikdy nerozdá−
va zadarmo, vybojovali síce tesné, ale
dôležité víťazstvo.    − GREGUŠ −

Štyri góly a tri brvná k tomu
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 ŠTK (predseda, Marián Halaj)
Nariaďujeme odohrať  MFS žia−

kov  2. kolo Olováry – Nenince
dňa 14.8.2013 o 17.00 h. na ihris−
ku FK Olováry, FK Nenince u−
hradí poplatok 10 eur.
Nariaďujeme odohrať MFS žia−
kov 3. kolo Vinica – Sklabiná
dňa 15.8.2013 o 18.00 h., FK vini−
ca uhradí poplatok 10 eur.
Nariaďujeme odohrať MFS žia−

kov 2. kolo Bušince – Vinica dňa
11.8.2012 o 16.00 h., FK vinica u−
hradí poplatok 10 eur.
Nariaďujeme odohrať MFS žia−
kov 2. kolo Záhorce – Čebovce
10.8.2013 o 10.00 h., na ihrisku
FK Čebovce,  FK Záhorce uhradí
poplatok 10 eur. Nariaďujeme o−
dohrať MFS dorast 2. kolo Balog
– Želovce dňa 21.8.2013 o 17.00 h.,
FK Želovce uhradí poplatok 10
eur.  Do súťaže II. trieda dospe−
lých dodatočne sa prihlásilo
družstvo TJ Vinohrad Čebovce
„B“. ŠTK prihlášku prijíma
družstvo FK Čebovce „B“ zara−
ďuje do II. triedy dospelých a

prideľuje štartovné číslo 1. v
Rozpise súťaže ObFZ uvedené
ako voľný los.
DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)

D1 DK ruší nasledovné tresty. R.
Radoš 1172020 a L. Čenger
1092377 na základe DP 1/13−10.
D2 DK dňom 7.8.2013 zastavuje
nasledovné tresty po prerušení.
P. Cúth 1206379 S. Plachtince 2
MFS, M. Filip 1060769 Záhorce 5
MFS, K. Rácz Bušince 2 MFS, V.
Rusnák 123235 Sklabiná 1 MFS.

Správy zo sekretariátu.
Potvrdzovanie  Súpisky pre

celý súťažný ročník 2013/2014
pre I. a II. triedu  dospelých sa u−
skutoční v dňoch 14.8.2013 a   15.
8. 2013 na sekretariáte ObFZ V.
Krtíš. Treba si priniesť 2x zoz−
nam hráčov potvrdený futbalo−
vým klubom a potvrdená lekár−
ska prehliadka.

Upozorňujeme všetky futbalo−
vé kluby, ktoré zasielajú žiados−
ti o vystavenie plastových preu−
kazov hráčov cez elektronickú
podateľňu, že vzhľadom na tech−

nológiu výroby takéhoto typu
preukazov je neprípustné ske−
novať z už použitých fotografií.
Je potrebné hráča odfotografo−
vať digitálnym fotoaparátom,
prípadne mobilným telefónom a
fotografiu v elektronickej podo−
be nahrať. Len fotografie v ta−
kejto kvalite môže odsúhlasiť
príslušný matrikár do výroby.
Príslušný program v ISSF vám
umožní fotografiu správne upra−
viť „zarezať“, tak aby sa nahrala
fotografia od ramien vyššie s jas−
nými črtami tváre.

V prípade, že klub zistí u svoj−
ho hráča nezrovnalosť údajov
zaznačených v papierovom RP s
údajmi v ISSF, navštívi svojmu
bydlisku najbližšiu matriku

(ObFZ) a predloží matrikárovi
takýto RP. Ostatné zabezpečí
matrika.

Rozhodca je povinný povoliť
štart hráčovi, ktorý z dôvodu ne−
dodania RP z výroby, alebo stra−
ty nemá RP, ale je overiteľný cez
ISSF. Zároveň však musí byť po−
žiadané o vydanie registračného
preukazu danému hráčovi cez e−
lektronickú podateľňu v ISSF. R
stretnutia je povinný túto sku−
točnosť aj s dôvodom uviesť v zá−
pise o stretnutí. V prípade stra−
ty, alebo odcudzenia RP je nut−
né požiadať o vydanie nového
RP do najbližšieho súťažného
stretnutia.
Zmena DL: Dorast I.tr., 2 kolo −

Balog – Želovce 21.8.2013 o 17:00
h: Zolczer. Žiaci, 2. kolo:  Olováry
– Nenince 14. 8. 2013 o 17.00 h. −
Ďurčov
Upozorňujeme všetkých rozUpozorňujeme všetkých roz−−

hodcov, aby zápisy z MFS zohodcov, aby zápisy z MFS zo
dňa 11.8.2013 doručili na sedňa 11.8.2013 doručili na se−−
kretariát ObFZ V. Krtíš do ukretariát ObFZ V. Krtíš do u−−
torku t. j. do 13. 8. 2013.torku t. j. do 13. 8. 2013.

− LADISLAV KRNÁČ,
predseda ObFZ − 

l PO UZÁVIERKE

(Dokončenie zo str. 2)
Podľa vyjadrenia veliteľa

zásahu Jána Benka, nešťast−
nú ženu hľadali približne
hodinu, keď sa im ju podari−
lo pomocou sonaru lokalizo−
vať a následne hákom vytiah−
nuť na breh. Privolaný lekár
RZP i ohliadajúci lekár
mohli konštatovať už iba
smrť spôsobenú, pravdepo−
dobne, utopením. Presnú
príčinu smrti určí až naria−
dená súdno − lekárska pitva,
ktorej výsledky boli známe
až po uzávierke tohoto čísla.  
Podľa našich informácií 46−

ročná Lila žila v Želovciach
spolu so svojou matkou, bra−
tom a jeho družkou. Neskôr
sme sa od brata nebohej  do−
zvedeli, že so starostlivosťou
družky o svoju sestru nebol
spokojný. Rovnaký názor
mali aj niektorí občania Že−
loviec. Lilka bola v obci zná−
ma aj ako "Cigaretka", preto−
že si vraj od každého pýtala

cigaretu. V obci mala rodina
povesť dlžníkov, a vraj si pe−
niaze požičiavali, kde sa da−
lo, pritom iba málokto im
neposkytol aspoň niekoľko
eur, pretože sa zľutovali nad
ich osudom. Pre nešťastnú
rodinu je smrť Lily isto ve−
ľká strata, ktorá im prinies−

la aj nemalé problémy.
Podľa vyjadrenia nešťastné−
ho brata Jozefa tie nastanú
hneď pri organizovaní po−
hrebu. Peniaze naň nemajú
a náklady na pohreb bude
musieť, pravdepodobne,  uhra−
diť obec.  

−red−

�elovský rybník si vybral svoju obe�

l Stanislav Pompa, Jozef Kováč a Matej Kováč 
pomáhali I. Pavlovej pri hľadaní utopenej
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Touto cestou by som chcel 
zablahoželať môjmu kamarátovi

JÁNOVI ZÁCHENSKÉMU
a jeho partnerke GABIKE

BALLOVEJ k narodeniu ich 
malej ALŽBETKY, ktorá uzrelo

svetlo sveta 5. 8. 2013.
Prajem celej rodinke zdravie, 

šťastie, lásku 
a rodičom s ich 
dcérkou mnoho
radostných dní.
Všetko len to naj

praje  kamarát 
Ľubo s partiou

KR (predseda Peter Kuchársky) −   Delegačný list č. 3

...k narodeniu bábätka

n Odstúpim kompletne zaria−
denú reštauráciu vo V. Krtíši.
Cena dohodou. Inf. m 0907 824
973                             np −1089

nPredám mrazničku za 150 eur
a detský bicykel za 50 eur. Inf. &
0907 692 138.                 np − 1087
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. &
0917 762 714.            np − 1088



27 / 12. august 2013

lPredám 3−izbový tehlový ro−
dinný dom v Balogu Nad
Ipľom na hlavnej ulici, veľká
záhrada, na pozemku je stud−
ňa, plyn, elektrina, vodovod,
kanalizácia. Inf. m 0905 20 10
28 + dohoda možná.  

np −1067 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lHľadám prácu, práca s PC,
vodičský preukaz skupiny B
(šesť rokov). Inf. m 0915 896
067.                             np − 1068

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: Málinec − V. Krtíš

V. liga D: D. Strehová − Sklabiná

V. liga D: Tomášovce − Príbelce

I. trieda okres: Nenince − Sečianky

I. trieda okres: Lesenice − Kosihy n.I.

IV. liga JUH: Vinica − Fiľakovo

V. liga D: Balog n. I. Olováry

I. trieda okres: D. Lom − M. Kameň

V. liga D: S. Ďarmoty − Čebovce

I. trieda okres:Hrušov − S. Plachtince

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 3. 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. 
PROSÍME, NEVPISUJTE BODY DO KOLÓNKY ZA TIPMI!PROSÍME, NEVPISUJTE BODY DO KOLÓNKY ZA TIPMI!

TIPY KRÚŽKUJTE.TIPY KRÚŽKUJTE.

Opä� hráte spolu o 60 eur!

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 POHOTOVOSŤ 

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

a 16.00 − 20.00 h.
12. 8. BIELY LEV (Banícka)
13. 8. Dr. MAX (v nemocnici)
14. 8. AQUA VIVA (SNP)
15. 8.  BELLADONNA (SNP)
16. 8. ČIERNY OROL 

(Nemocničná)
17. − 18. 8. PANACEA (SNP)

Máte alergie alebo zníženú 
imunitu a potrebujete

odbornú pomoc? 
ALERGO, s.r.o., V. Krtíš 

ponúka svoje odborné zdravotné
služby vo svojom zariadení 
AMBULANCIA KLINICKEJ

IMUNOLÓGIE A
ALERGOLÓGIE 

MUDr. ILDIKÓ PAÁLOVEJ
Ul. Mikszáthova, V. Krtíš.

Na vyšetrenie alebo odborné
konzultácie sa môžete objed−
nať na telefónnom čísle 0903
052 666 každý deň od 7.30 −
13. 00 hodiny. Máme zmluvu
s každou zdravotnou poisťov−
ňou.

A M F I T E Á T E R
V. Krtíš premieta

23. 8. 2013 o 20:30 hod.
96 HODÍN: ODPLATA
Francúzsko, kčný/krimi/th−
riller, 2012, 98 min., MP od
12 rokov. Vstupné 1,5 eur, s
Kartou mesta 1 euro. V prí−
pade nepriaznivého poča−
sia 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.

TJ Baník V. Krtíš oznamuje záujemcom (príp. rodičom žia−
kov) o futbalovú prípravku pre talentované deti, že dňa 2.
septembra 2013 (pondelok) sa na štadióne vo V. Krtíši o
17.00 hod. uskutoční výber do futbalovej prípravky pre ve−
kovú kategóriu od 6 do 10 rokov.

Mladé futbalové talenty, pozor!

Poradie tipovačky
po 1. kole:

Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 10 b.
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 10 b.
Svetozár Havrila, Obeckov, 10 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 9 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš, 9 b.
Ján Molnár D. Strehová, 9 b.
Radovan Furák, M. Straciny, 9 b.
Ladislav Hodási, Želovce, 9 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 9 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš 8 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 8 b.
Mária Bariaková, V. Krtíš, 8 b.
Ján Urda, st., V. Krtíš, 8 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 8 b.
František Fónod, Kosihovce, 8 b.
Ladislav Kiss, Vinice, 8 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 7 b.
Jozef Kováč, Vinica, 7 b.
Jozef Holovic, ml., 7 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 7 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 7 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 7 b.
František Petényi, Vinica, 7 b.
Zsófia Orlai, Šahy, 7 b.
Gabriel Petényi, Vinica, 7 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 7 b.
Jozef Košík, Čebovce, 6 b.
Ján Budáč, V. Krtíš, 6 b.
Ján Macka, Záhorce, 6 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka, 5 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 5 b.
Erika Macková, Záhorce, 5 b.
Ján Havrila, Sklabiná, 5 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 5 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 5 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 5 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 5 b.
Pavel Filip, Záhorce, 4 b.
Jozef Csík, V. Ves n.I., 4 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 4 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 3 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 3 b.
Leonard Görči, V. Krtíš, 3 b.
Štefan Filip, Záhorce, 3 b.
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 3 b.
Ján Kiss, Vinica, 2 b.

l PO UZÁVIERKE


