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09:40 − Autosalón 10:10 − Ča−
rovné miesta Zeme:
Kostarika 11:05 −

Slovensko v obrazoch 11:25 − Svet v obrazoch
11:55 − O 5 minút 12 13:00 − Občan za dverami
13:30 − Agatha Christie : Poirot: Mačka medzi ho−
lubmi 15:05 − Zlatá klasika − rež. A. Lettrich: Čisté
ruky 16:55 − Uragán 17:50 − Hurá do záhrady
18:15 − Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 − Správy
RTVS  19:50 − Góly − body − sekundy  20:10 −
Počasie 20:20 − Vzdialený svet: Láska a smrť na
Jáwe 1/2 21:50 − Vzdialený svet: Láska a smrť na
Jáwe 2/2 23:20 − Maigret: Maigret u lekára 00:55 −
Agatha Christie : Poirot: Mačka medzi holubmi
02:30 − Čarovné miesta Zeme: Kostarika 

10:15 − Chlapček vrabček
11:15 − Ďuro−Truľo 12:20 −
Vynálezy, ktoré zmenili

svet: Vynálezy, ktoré zmenili svet − 1910 − 1920
13:20 − On air 13:40 − Orientácie 14:05 − Slovo 14:15
− Anjeli strážni: Anjeli strážni Mariána
Chudovského 14:50 − Cigánsky oheň 16:20 −
Hokej − Extraliga 19:00 − Večerníček 19:10 −
Krtko: Krtko a zajačik 19:15 − Bolek a Lolek:
Športovci 19:25 − Ja a moja rodina: Lounika z
Ksosi 19:55 − Správy RTVS pre nepočujúcich "N"
20:00 − Nesmrteľní: Náramok 21:10 −
Dokumentárny klub: Stratení v Andách 23:05 −
Horský film 23:10 − Odpískané 23:55 − Stratení v

Andách 01:45 

07:30 − FORMULA 1: Veľká
cena Japonska 10:40 −

Wasabi 12:40 − Fantomas sa hnevá 14:50 − Jack
Hunter a Nebeská hviezda 17:00 − Flynn Carsen:
Kliatba Judášovho kalicha 19:00 − TELEVÍZNE
NOVINY  20:00 − ŠPORTOVÉ NOVINY  20:15 −
POČASIE 20:30 − Mission: Impossible 4 (HD)
23:10 − Proti temnote 01:05 − Mission: Impossible

4 (HD) 

09:00 − Rozprávková jazda
10:50 − Rodinka úžasných

3,4 11:50 − Stratené mesto 14:15 − Oceľová päsť
17:15 − Nové bývanie 18:00 − Cena je správna
19:00 − VEĽKÉ NOVINY TV JOJ  19:59 − ŠPORT
20:10 − NAJLEPŠIE POČASIE  20:20 − ČESKO
SLOVENSKO MÁ TALENT 22:10 − ČESKO SLO−
VENSKO MÁ TALENT 23:10 − Jednotka príliš
rýchleho nasadenia 01:50 − Nájomný vrah 03:35 −
Modrí templári 12,13 04:55 − Cena je správna

NEDEĽA 13. 10.TV PROGRAM

"Tohtoročnú zbierku Dni ne−
zábudiek odštartoval 20. 9.
happening v Auparku v
Bratislave, ktorý sa konal za
prítomnosti ľudí, ktorí už roky
podporujú prácu Ligy a za prí−
tomnosti ľudí z občianskych
združení. Na charitatívnom
popoludní spievali  Andrea
Zimányiová, Anka Repková,
skupina ANAIS,  a o dôležitos−
ti duševného zdravia hovorili
herci Jana Hubinská, Maťo
Mňahončák, moderátori Soňa
Műllerová, Janka Hospodárová,
Alex Štefuca, herečka Zuzana
Martinková, pán Anton
Srholec, psychiatrička pani
MUDr. Viera Satinská, režisér
Nikita Slovák a tiež odborník
na závislosti MUDr. Ľubomír
Okruhlica. Svoje básne čítala
vynikajúca poetka Ruženka
Šípková a o tabu v našej spo−
ločnosti hovoril aj Patrik
Herman.  Hosťom bol aj zakla−
dateľ chránenej dielne, ktorá
roky fungovala pri LDZ SR
Juraj Marendiak. Na akcii
sme slávili desiate výročie

Zbierky Dni nezábudiek, ktorá
má za cieľ šíriť korektné infor−
mácie, napriek tomu, že bul−
várne časopisy a komerčné mé−
diá vôbec píšu častokrát texty
a vysielajú reportáže vychád−
zajúce z nevedomosti a našich
zakorenených predsudkoch o
duševných poruchách. 

Nevedomosť je najhoršia prí−
čina nešťastia vyplývajúca z

"neliečenia" duševnej poruchy.
Tento stav môže mať aj fatálne
následky."  

 Každoročne sa na tejto
zbierke podieľajú aj naši
gymnazisti, o čom nám zase
napísala Mgr. MIROSLAVA
ČOPOVÁ: "Modrý kvietok ne−
zábudky je symbolickým vy−
jadrením krehkosti duševné−
ho zdravia a výzva ľudí ne−

zabúdať, že bez duševného
zdravia nemôže existovať
ani dobré fyzické zdravie, le−
bo sa navzájom ovplyvňujú.

Aj v tomto duchu priložili
ruku k dielu študenti
Gymnázia A. H. Škultétyho
vo V. Krtíši a v úlohe dobro−
voľníkov vykročili  24. sep−
tembra 2013 do ulíc nášho
mesta. Spolu sa nám podari−
lo podporiť dobrú vec a do−
kázať, že nám nie je ľaho−
stajná ani duševná stránka
zdravia, pretože sme na účet
Ligy za duševné zdravie pou−
kázali 383,35.− eur.

Cieľom zbierky je vyzbierať
finančné prostriedky a pou−
žiť ich na podporu rozvoja
siete starostlivosti o ľudí s
duševnými ochoreniami a
ich sociálneho začlenenia.
Ďakujeme všetkým občanom,
ktorí sa do zbierky zapojili a
ak ste nestihli prispieť,
môžete tak urobiť zaslaním
SMS správ na č. 833 v sie−
ťach mobilných operátorov
Orange, T−Mobile a O2, cena
jednej SMS správy sú 2,− eu−
rá, a to v období od 1.9. do
30.11.2012. Na účet verejnej
zbierky bude odvedený tento
príspevok vo výške 100% z ce−
ny jednej SMS. 

−red−  

Nezábudka ako symbol pripomenutia 
krehkosti duševného zdravia 

Ing. Oľga Valentová z Ligy za duševné zdravie nám napísala:

Zľava: Nagy, Hubinská, Martinková, 
Okruhlica a Valentová
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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

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

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

l opravy traktorov. 

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

Veľký Krtíš 

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

www.melservis.szm.com

53
 − 

12

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

výberové konanie na pozíciu 

l FINANČNÝ MANAŽÉR
pre plánované otvorenie novej pobočky

v Lučeneci a Veľkom Krtíši.

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 

Obec Lesenice 
prenajíma budovu 

bývalej ZŠ spolu 
s rozsiahlym ohradeným 

pozemkom na  podnikateľské
(skladové a iné) účely.

Takisto prenajíma
kancelárske priestory 

v budove OcÚ.
Viac na tč: 047/ 48 941 00
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Vaše myšlienky sa stanú
priam nekontrolovate−
ľné a budú roztekané na
všetky strany. Akosi ste
stratili vnútornú stabili−
tu, ona je však vo vás po
celý čas, to len vy ste si
prestali veriť a dôsledky
na seba nenechali dlho
čakať. Odkaz pre vaše
znamenie je jednoznačný

– ukotvite sa vo svojom živote, čím sa sta−
nete odolnými voči nepriazni osudu.
Užšia, ale aj širšia rodina, je presne to,
čomu by ste mali venovať svoju pozornosť,
viacerým ľuďom z nej chýbate. Prácu,
vzťahy, zdravie máte vo svojich rukách.
Aký postoj zaujmete, je len na vás – platí
tu princíp akcie a reakcie. 

Ryby sa znovu prebrali, čo je síce vítané,
ale dôležité je, aby ste to
zasa neprehnali a nepre−
šli tak z jedného extrému
do druhého. Stúpajúce
ego a prílišná sebeckosť
vám veľmi nepomôže, na−
priek tomu, že to okolie
bude akceptovať, minie sa
to vášmu účelu a cieľu.
Akosi už dlhšie „vrávorá−
te“ a hľadáte ustálenosť,
tá k vám definitívne zaví−
ta s ukončením rozrobených projektov,
práce, či iných nedokončených záležitostí.
Väčšie veci sa potiahnu až do budúceho
roka. V strehu by ste mali byť pred ne−
prajnými kolegami, ktorí na vás niečo
chystajú, preto veľmi dobre počúvajte.
Malé upozornenie vám sprostredkuje
dôveryhodná osoba. 

Či chcete alebo nie, váš
život sa od tohto týždňa
otočí celý naruby.
Nastanú zmeny a pomaly
budú gradovať od tých
najmenších, počnúc tými−
to dňami a priebežne po−
čas tohto roka, až k tým
obrovským. Je to niečo,
po čom ste síce túžili, ale
nemali ste odvahu sa do

toho pustiť, preto sa to začne diať mimo
vás. Všetko staré, nefunkčné, zlé, spoma−
ľujúce a bolestivé opustíte, čím sa odrazí−
te do svetlej budúcnosti. Zahoďte svoje o−
bavy, strach a nechajte sa unášať vlnou
osudu, ktorý prijímajte, či už v tom pozi−
tívnom, ale aj negatívnom prevedení. 

Stavte na všetky istoty a
už vôbec sa nepúšťajte
do žiadnych zmien, výzi−
ev, risku a nových, ve−
ľkých vecí. Striehnu na
vás rôzne riziká, nepraj−
nosť, zloba, hnev.
Nabehnite na svoje bež−
né tempo a držte sa zná−
mych chodníčkov, v žiad−
nom prípade z nich ne−
schádzajte, inak zablúdi−
te, čo naozaj nepotrebujete. „Spadnuté“
bude mať na vás človek (muž), ktorý sa
prejavuje veľmi nadradene a dominant−
ne, pokúste sa ho zmierniť a utlmiť pek−
ným slovom, pochopením a vypočutím, od−
vrátite tak od seba pozornosť. Akúkoľvek
chybu spravíte, hneď ju odstráňte, na−
pravte. 

Zamerajte sa podobne,
ako u predchádzajúce−
ho znamenia, na istoty,
novinky nateraz nechaj−
te bokom. Utrasiete sa v
tomto týždni do jednej
polohy, s ktorou preplá−
vate všetkými dňami.
Napriek tomu, že sa na
vás bude valiť obrovská
vlna povinností, vy to

bez problémov ustojíte. Jedno varovanie
na blížencov však platí stále a počas toh−
to týždňa o to viac: nenakladajte si na se−
ba viac, ako ste fyzicky a psychicky schop−
ní uniesť, tu vás sila neochráni. Kotva na
karte vám hovorí: Nech sa deje čokoľvek,
choďte si po svojej línii a konajte isto,
napriek búrke okolo vás. Vo vzťahoch je
všetko bez zmeny. 

Búrkové oblaky preletia
nad vašimi hlavami. Nič
vám nebude dávať zmy−
sel a vnútorne sa budete
cítiť vyprahnutí. Stále
hľadáte odpovede na ne−
konečné more otázok,
ktoré vám kladie vlastné
podvedomie. Zmietate sa
v akomsi bludnom kru−
hu smútku – upokojova−
nia sa – chlácholenia – radosti a tieto jed−
notlivé etapy sa stále dokola len strie−
dajú. Pretrhnite kruh, v ktorom ste uvi−
azli a pokúste sa vážne a dlhodobejšie na−
stoliť do životov pozitívne myslenie. Sila
myšlienky je veľmi silná, preto tento fakt
nepodceňujte, práve naopak, ťažte z tohto
vedomia, čím si môžete do životov priti−
ahnuť to, po čom túžite. 

Bojujete s nerozhodnos−
ťou tým, že patríte k ty−
pickým váham, nuž, či
sa vám to páči alebo nie,
na tento fakt sa nemôže−
te vyhovárať donekoneč−
na. K rozhodnutiu, a to
bezodkladnému, budete
postavení, ako sa vraví,
z ničoho nič. Či chcete a−
lebo nie, toto zásadné

rozhodnutie, ktoré musíte urobiť, je len a
len na vašej hlave. Nikto vám nepomôže a
nikto za vás nerozhodne. Vďaka tejto skú−
senosti budete posunutí o čosi vpred, čím
sa vám veľa vecí vo vašich životoch uľah−
čí a zjednoduší. Snažíte sa prezentovať
príliš vážne, okázalo až dôležito, dajte to−
mu konečne stopku a  uvoľnite sa, strnu−
losti bolo už dosť. 

Snaha schovať sa pred
celým svetom, vám veru
nie je nič platná. To, že
vnútorne nie ste práve v
najlepšom poriadku, ne−
znamená, že zabudnete na
svoje povinnosti a svojich
priateľov. Ste akosi „nedob−
re“ naladení, ste podozrie−
vaví, nervózni. Tieto pocity
sa pomaly budú vytrácať a to vďaka skve−
lým ľuďom, ktorými ste obklopení, rozos−
mejú vás, pobavia a vytiahnu von za zá−
bavou. Partnerský konflikt, ktorý vznik−
ne, si nepripúšťajte, ten doslova „preprší“
ako letná búrka. Pokúste sa dať voľný tok
svojim emóciám, vďaka čomu budete oko−
lím vnímaní ako milší a ľudskejší. 

Sami seba ženiete do ex−
trému, bičujete sa v na−
predovaní, aj keď stojíte.
Skrátka, ste v akomsi
rozpoložení, pri ktorom,
nech urobíte čokoľvek,
nie ste so sebou spokojní.
Ľutujete sa a vyčítate si
všetko, čo ste spravili, aj
nespravili. Kamaráti

vás tiež neposilňujú, práve naopak, ťa−
hajú vás emocionálne dolu. Nebojte sa,
pokiaľ chcete, zvládnete aj tento nával ci−
tových rozpoložení, podľahnú mu iba
slabší zo znamenia. Pre tých silnejších
platí rozbehnutie novej spolupráce s ve−
ľmi silným partnerom, čo vám môže byť
len na prospech. 

Fíha, tak vy sa naozaj
máte na čo tešiť.
Prichádzajú silné emó−
cie, ktoré nám spôsobujú
povestné motýle v bru−
chu. Nezadaní sa budú
pohrávať s romantikou a
erotičnom, z nečakaných
známostí sa môžu vy−
kľuť, s prekvapením, dl−
hodobé partnerstvá.
Zadaní kozorožci by mali oživiť uhasí−
najúcu iskru, prípadne spraviť niečo, čo
by toho vášho partnera z vašej strany ve−
ľmi potešilo a priam rozjasnilo. Aj napri−
ek tejto prajnosti hviezd a rozjarenému
stavu si dajte pozor, aby ste ho neprenies−
li do pracovnej sféry, kde by ste boli ter−
čom „šuškačiek“ a tým aj náchylnejší na
robenie chýb.

Tak, po zvládnutí urči−
tých životných skúšok a
útrap sa vám poriadne a
isto vyjasnieva.  Tento
týždeň sa vám otvára pri−
am slnečná budúcnosť.
Všetko zlé a negatívne ste
si pre tento rok už vyčer−
pali a tak niet sa čo ču−
dovať, že prichádza
zvrat. Žite si podľa toho,

ako to vyhovuje vám, konajte tak, ako cí−
tite a jednoducho si vychutnávajte každý
skvelý moment. Nemáte žiadne prekážky.
Všetko vo vašom živote – v láske, práci,
zdraví, úspechoch, financiách −pôjde
presne tak, ako sa k tomu postavíte.
Základom však stále zostáva, aby ste ne−
mali obavy z nejakých prešľapov. Niet čo
rozpisovať: vaše vnútorné slnko svieti,
choďte a žite. 

Jediné, čo u vás bude stú−
pať, bude nervozita.
Stávate sa akýmisi ná−
ročnejšími, no nie na se−
ba, ale na vašich najbliž−
ších. Máte stále chuť kri−
tizovať, no v tomto vám
hneď radíme pŕŕ, inak sa
vám to všetko vráti aj s
úrokmi. To, že máte ner−
vy a že vaša výbušnosť je vygradovaná,
neznamená, že si ju budete kompenzovať
na najbližších, aj keby ste sa ospravedl−
nili. Stále čakáte a dúfate vo finančný
príjem a keďže to stále neprichádza, stú−
pa aj vaša nervozita. Peniaze prídu, tak si vy−
fúknite a upokojte sa. K rozladenosti svoje po−
lienko prihodí aj situácia v práci, ľahšie to
zvládnete s úsmevom na perách. 

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
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nwww.makroreality.sk
Široká ponuka nehnuteľností

vo V. Krtíši. 
Inf. m 0907 488 234. np − 01

n Predám 2−izbový byt vo V.
Krtíši na Ul. SNP po rekonšt−
rukcii. Vhodný aj na podnika−
nie. Cena 22.500 euro. Inf. m
0908 986 734.               np − 1093
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt vo V.
Krtíši na SNP, po rekonštruk−
cii. Cena: 31.500 euro, vhodný
na podnikanie. m 0908 986 734.  

np − 1094

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom
130/800 m2 v Balogu nad
Ipľom na Hlavnej ulici č.
97. Cena 31.500 euro. Inf.
m 00 36 305 156 278.

np − 1095
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám prerobený
byt 110 m2 (spojené 2
dvojizbové byty) na Šte−
fánikovej č. 13 vo V.
Krtíši. Inf. m 0905 343
379, 0905 380 519. 

np − 1108
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim byt, príp. ro−
dinný dom − V. Krtíš a o−
kolie. Dlhy a exekúcie
vyplatím. Inf. m0907 484
840.                    np − 1139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám dom v Pôtri.
Inf. m 0949 203 960. 

np − 1196
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 2−izbový byt v
osobnom vlastníctve s
balkónom. Cena 15.000
euro. Inf. m0905 272 990.  

np − 27
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám neprerobený
3−izbový byt s lodžiou v
osobnom vlastníctve na
2. poschodí B. Nemcovej
č.31, VK. Cena dohodou.
Inf. m 0903 427 806. 

np − 55 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
lDám do prenájmu 3−iz−
bový rodinný dom v
Modrom Kameni − za
zvýhodnenú cenu. Volať

vo večerných hodinách. Inf. m
047 48 702 62.                    np − 73
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám garáž do prenájmu
za Zväzarmom, volať po 19.00
hod. Inf. m 0915 303 372. 

np − 129
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na
Novohradskej − čiastočne zre−
konštruovaný. Inf. m 0905 459
217.                                 np − 130
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Dolných Strhároch − vhodný na
bývanie alebo rekreačné účely −
po kompletnej vnútornej re−
konštrukcii. Cena 24 000 euro.
Inf. m 0948 209 983.      np − 133

n Predám pozemok na
Sklabinskom rybníku − pri vo−
de. Cena 7 000 euro. Inf. m 0915
972 164.                           np − 134
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Záhorciach, Krtíšska 1, klenbo−
vá pivnica vo dvore s 2 izbami
nad + záhrada. Inf. m 0907 251
249.                                 np − 135
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám veľký 2 − izbový sl−
nečný byt v Pôtri č. 182 s 2 bal−
kónmi, po čiastočnej rekonšt−
rukcii. Inf. m 0918 163 147. 

np − 138
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v
Sklabinej. Cena dohodou. Inf.
m0908 962 455.                np − 147
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čiastočne zrekonšt−
ruovaný 3−izbový byt na
Novohradskej za 20 000 euro a−
lebo dohodou. Volať po 19,00
hod. Inf. m 0905 297 372.  

np − 150
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu o rozmere
364 m2 na Sviňačkách s pivni−
cou, chatkou, vodou a elektri−
kou. V záhrade sú pekné jablo−
ne, hrušky, višňa, ríbezle a iné.
Inf. m 0905 822 375.        np − 152
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1 − izb. byt vo V.
Krtíši. Byt je prerobený, kom−
plet zariadený + spotrebiče. len
seriózny záujem. Inf. m 0903
374 915.                             np − 153
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem novú garáž na
Viničkách − vhodná aj ako skla−
dové priestory. Len seriózny zá−
ujemca.  Inf. m 0903 374 915. 

np − 154
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4 − izbový byt, dvoj−
generačný s lodžiou v OV na 3
posch., B. Nemcovej 35, Veľký
Krtíš. Cena dohodou. Inf. m
0911 170 365.                    np − 157
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt na ul. B.
Nemcovej, v pôvodnom stave.
Cena 16.000 eur. Inf. m0907 484
840.                                    np − 164
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve vo V. Krtíši.
Cena dohodou. Inf. m 047/ 43 30
792.                                  np − 168

nPredám záhradku v osobnom
vlastníctve s drevenou chat−
kou− predsieň, miestnosť, nára−
ďovňa. Ďalej predám obývaciu
stenu, 2 konferenčné stolíky a
menšiu skriňu.  Inf. m 0907 513
973.                                   np − 173

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m 0918 492 087.         np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám použité vchodové
dvere, latkové presklené, pravé
− 90−tky. Lacno. Inf. m047 48 229
60, 0904 405 600.              np − 110

nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška 1,60
m. Inf. m0908 962 716.  np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Tatranské profily, OSB do−
sky, stavebné rezivo. Aj s dovo−
zom. Tesárske práce. Lacno.
Inf. m 0905 483 357.          np − 08

l Predám na Škodu 120,125
predné a zadné sklo. Inf. m0902
276 483.                              np − 76
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Volvo 740 GL, cena
dohodou. Inf. m 047/ 48 964 01.  

np − 95
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám gumy 13" na diskoch
165 R 13 po 10 eur za kus. Inf. m
0908 608 539.                   np − 105
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám 4 ks plechové disky
14" rozteč 100x4 na TOYOTU,
zimné pneumatiky 175x65x14 4
ks. Inf. m 0907 880 978.  np − 113
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Octavia, r.v.
2001; 1,6 LX, cena 2.800 euro.
Inf. m 0948 651 666.      np − 116

l NEHNUTEĽNOSTI

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

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

e−mail: micha@micha.sk, 
www.micha.sk

od r. 1992

122−13

n Predám 3−izbový byt na
Lučenskej (balkón + ló−
džia). Cena dohodou. Inf.
m 0905 799 385.     np − 02

Veľký Krtíš − 
Tri stavebné

pozemky
výmera 4 185 m2.

Cena: 20,−eur/m2 

Nik nepozná Vašu 
nehnuteľnosť tak ako my!
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2 − izbový byt v OV, pôv. stav, B.Němcovej 
Cena : 14 000,− eur (dohoda)

l ZARIADENIE 
DO DOMÁCNOSTI

n Predám stavebný poze−
mok a starší rodinný dom
s veľkou záhradou v D.
Plachtinciach. Cena doho−
dou. Inf. m 0907 178 238      

np − 1098

n Tatranské profily, OSB
dosky, stavebné rezivo. Aj
s dovozom. Tesárske prá−
ce. Lacno. Inf. m 0905 483
357.                         np − 959

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

np − 09

l STAVEBNÝ MATERIÁL

l AUTO − MOTO
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n Predám 2 ks zimné pneu
Matador MP 52, 175/65/R14.
Dezén 7 mm. Cena dohodou.
Inf. : 0911 324 461.            np − 140
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu FIAT
Punto 1.2, r.v. 2001, 3 dv., šedá
metalíza. Cena do 3 dní − 19 eur,
nad 7 dní 16 eur, nad 10 dní 14
eur. Inf. 0944 520 569.     np − 142
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám prívesný vozík, do−
ma robený. Cena dohodou. Inf.
m 0915 830 955.              np − 143
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám AVIU − dobrý stav,
hliníková korba. Cena 1 700 eu−
ro. Inf. m 0911 213 146.  np − 144
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám prívesný vozík za o−
sobné auto. Inf. m 0903 374 915. 

np − 155
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Daewoo Lanos 1.5,
benzín. Cena dohodou. Inf. m
0910 315 481.                    np − 161
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim zachovalú autoplach−
tu − stačí 7−8 m2. Inf. m0902 276
483.                                  np − 163
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu 105 L v dob−
rom stave.  STK+EK do 2015.
Cena 200 eur. Inf. m 0918 484
196.                                np − 169

nPredám najlacnejšie palivové
drevo. Inf. m 0915 867 594. 

np − 699
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám palivové drevo (popí−
lené na klátiky) s dovozom.
Minimálny odber 2 pm. Cena za
1 m3 od 37 eur. Inf. m 0917 698
979.                                  np − 102
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo s do−
vozom agát, cer, dub, hrab. Inf.
m0917 698 979.               np − 1121

l Predám konzumné a kŕmne
zemiaky s dovozom. Inf. m0905
497 133.                             np − 67
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám maštaľný hnoj, lacno
bez dovozu. Inf. m047 48 251 42.  

np − 108
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim tohtoročné orechy −
nelúpané,  Inf. m 0911 264 102.  

np − 114 

nPredám okolo 300 kg hrozna
− zn. Frankovka. Inf. m 047 48
229 23 −volať po 19.00 hod.

np − 120
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kŕmnu repu −  žltú.
Cena  15 eur / q. Inf. m 0905 508
104.                                    np − 139
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim hrozno − samorodák.
Inf.m0911 136 817.           np − 141
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim kukuricu. Inf. m 0907
816 646                            np − 145
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
nPredám tohtoročnú navreco−
vanú pšenicu. Inf. m 0915 213
706.                                   np − 158
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám krmnú pšenicu, väč−
šie množstvo 18eur/q . Inf. m
0907 168 727  0903 526 021. 

np − 159
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj jabĺk. Inf. m 047/ 48
873 25.                              np − 167

n Predám šteniatka yorkshier−
skeho teriéra a čivavy. Šteniat−
ka sú drobné, zaočkované.
Cena dohodou. Inf. m 0915 825
396.                                   np − 117
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka schit−zu
(sučku, psíka) − trikolor po 60
euro, ďalej predám čivavy − psí−
kov po 70 euro. Zn. veterinárne
ošetrené.  Darujem sučku schit−
zu (6−ročnú, veľmi milú). Inf. m
0915 225 626.                    np − 121
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 2−izbový byt. Inf.
m0902 934 192.               np − 122
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0948 155 120.                   np − 123
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim jalovice a býky. Inf. m
0948 155 120.                   np − 124
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám odstavčatá − Potôčik.
Inf m047/ 48 79 148.        np − 136
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ošípané 220kg. Inf. m
0918 922 600.                  np − 170

n Prijmeme kuchára/−ku len s
praxou na TPP. Inf. m 0918 613
809.                                 np − 1189

n 26 − ročná žena z V. Krtíša si
hľadá prácu ako predavačka a−
lebo pomocná sila. Inf. m 0918
928 404.                             np − 91
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám manuálnu prácu vo
výrobe alebo na stavbe. Inf. m
0918 257 973, 0907 518 420.  

np − 106
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
nHľadám si prácu ako kuchár−
ka − som vyučená. Nastúpiť
môžem ihneď. Inf. m 0908 457
995.                                    np − 146
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
nHľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí a
vypomôžem v domácnosti. Zn.
vo Veľkom Krtíši. Inf. m 0944
344 044.                             np − 151

lPrijmeme do pracovného po−
meru pracovníka do zmenárne
v Slovenských Ďarmotách,
podmienky: znalosti slovenské−
ho, maďarského jazyka, vzdela−
nie stredoškolské s maturitou
ekon. smeru, prax v odbore s fi−
nančnými operáciami.
Písomné žiadosti so životopi−
som zasielajte na adresu:
A.M.G. s.r.o., Banícka 703/16,
990 01 Veľký Krtíš.           np − 156

n Predám nové nepoužívané
jutové vrecia, vhodné na výro−
bu tašiek. Inf. m 0910 989 481.  

np − 00
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

l BURZA PRÁCE

l PREDAJ DREVA A UHLIA

l POĽNOHOSPODÁRSTVO

l CHOVATEĽSTVO

nBRÚSENIE A LAKOVANIE
PARKIET OD 9,90/m2

A LEPENIE PVC A KORKU.
Inf. m 0908 407 103  np − 1168

EŠTE NIKTO VÁM 
NEPONÚKOL PRÁCU? 
Volajte 0903 560 106 np −50

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

splyňujúce ATMOS, servisné
prehliadky, opravy. 
Inf. m 0905 667 114  

sekovk@zoznam.sk  np − 80

Inf. budova Mestského úradu 
vo Veľkom Krtíši, 

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

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

PÔŽIČKA RÝCHLO 
A DISKRÉTNE 

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

a opatrovateľkám v zahraničí. 
Možnosť predčasného splatenia úveru. 

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

www.peniazeprevas.sk 

17
−1

2

l RÔZNE

PENZIÓN 
U BABIČKY 

príjme do trvalého
pracovného 

pomeru 
K U C H Á R A /

K U C H Á R K U  
a Č A Š N Í K A /
Č A Š N Í Č K U .
Inf. 0905 348 244
alebo osobne.
Zn. Prijmeme 
ihneď.   np − 84   

n Predám skriňu na zbra−
ne. Cena dohodou. Inf.m
0911 162 325.            np − 80b

− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA, 

SZČO ALEBO FIRMA
− PENIAZE MÁTE 

K DISPOZÍCII RÝCHO
A NA ČOKOĽVEK

Nájdete nás 
na Ul. nemocničnej  18, 

Veľký Krtíš
Inf.: 0903 773 827

Pracujem ako viazaný
finančný agent pre spoločnosť 

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

POŽIČIAME
VÁM

nPredaj palivového dreva aj
s dovozom. Inf. m 0905 463
926.                                np − 148

n Vykúpime lesné pozemky,
resp., drevo na pni. Inf. m 0905
463 926.                          np − 149

n NOČNÝ KLUB V STAREJ
TUREJ prijíma na pozíciu
hostesky a spoločníčky sym−
patické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú kli−
entelu, nadštandardný záro−
bok a peniaze na ruku každý
deň. Ubytovanie zdarma.
Pracovná doba i brigádne.
Možná finančná výpomoc.
Staň sa finančne nezávislou.
Tel. m 0905 244 226. 

np − 612 a
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Zápas začal so sľubnou šancou Čebovi−
ec, z protiútoku  v 2.´ Matúška prihral
Gluchovi  na prvý gól zápasu − 1:0.
Prevaha Olovár pokračovala naďalej,
aj keď Čebovce hrali na nebezpečné
brejky. Pekná akcia v 32.´ prebiehala v

réžii domáceho Žingora, ktorý pri šest−
nástke prihral Skabelovi na pravačku,
z čoho gól nevzišiel, podarilo sa mu to
ale z ľavačky, keď vsietil druhý gól
Olovár. 

V druhom polčase prevaha Olovár po−
kračovala a v 61.´ z priameho kopu z 25
m ako obvykle dal Motoška tretí gól
Olovár. Každý si myslel, že to bude jed−
noznačný zápas Olovár, kým po chy−
bách brankára domácich z protiútokov
Čeboviec v 61.´ a 88.´ sa stav zmenil na
3:2 a znervóznel. Domáci  mohli pridať
ďalší gól z protiútoku Skabella − Žin−
gor, ale nedali.
Z nášho pohľadu Olováry odviedli naj−
lepší výkon v V. lige a zaslúžili si vý−
hru.
Osobitne  ďakujeme Gluchovi, hrajú−

cemu trénerovi, že aj ako zranený do−
hral celý zápas do víťazného konca.  

− ERVÍN VLADÁR − 
Dorastenci: Balog − Olováry  2:2. Ďaku−
jeme dorastencom za kvalitný výkon. 

Zápas dvoch kvalitných mužstiev s prevahou Olovár 
Diváci: 100; rozhodovali: Valentíny, Žiak, Doval, zostavy: D − Maroš Skopal,
Róbert Motoška, Tibor Krnác, Adrián Šramka, Arnold Zolnay, Csaba Csányi,
Gabriel Skabella (K), Július Matuška, Roland Datko, Viktor Žingor, Miroslav
Gluch, stried.: Ján Nemčok, Róbert Merica, Dávid Dobra, H − Lórant Bojtoš,
Lórant Zatko, Patrik Balga, Zsolt Bogdányi, Kornel Gyenes, Tomáš Cibula, Ivan
Mudron (K), Attila Kovács, Róbert Nozdrovický, Patrik Péter, Adrián Balga, stri−
ed.: Patrik Bojtoš, Erik Bojtoš, Marek Slávik. 

V. liga D: Olováry − Čebovce 3:2 (2:0)

Hostia zobrali hneď od úvodu osud zá−
pasu do svojich rúk, resp. "na svoje ko−
pačky."  Zatlačili domácich na ich polo−
vicu a snažili sa dať čím skôr gól, ktorý
by ich upokojil. Táto veľká snaha im
však viac zväzovala nohy a spôsobila
to, že im chýbal pokoj pri zakončovaní.
Domáci sa iba bránili a v 13.´ udreli v
podobe prvého gólu, ktorý padol do
brány hostí z ničoho − nič, domáci vied−
li − 1:0. Hostia potom trpeli hlavne v ú−
toku a skórovať sa podarilo v 21.´
Milošovi  Varholákovi. O dve minúty
na to mal gól na dosah, keď mohol pek−

ne zakončiť Nikolaj Havrila, no z 5−ky
trafil iba brankára. Domáci získali pol−
časové vedenie v 32.´ V 43.´ po faule
Zachara, ho hlavný rozhodca za tento
čin poslal rovno pod sprchy. O minútu
na to sa dopustil domáci hráč takého
istého faulu, no nedostal ani len žltú
kartu. Bolo viditeľné, že hlavný roz−
hodca mal úplne inakší meter na do−
mácich ako na hostí. 

Hostia v II. polčase vsadili všetko na
jednu kartu: pridali na hre a dôraze.
Lenže domáci za výdatnej pomoci hlav−
ného rozhodcu bojovali ako o život, a

hostí nepúšťali veľmi na dostrel svojej
brány. S blížiacim sa koncom hra úpl−
ne znervóznela a na ihrisku prevládal
skôr chaos ako futbal. V 71.´ zahodil tu−
tovku Marian Varholák, keď netrafil
prázdnu bránu. Záver bol pre  hostí in−
farktový, hlavne po neuveriteľných
verdiktoch hlavného rozhodcu. Tak sa
zápas skončil výhrou domácich − 2:1. 
Dňa 13. 10. odohrajú na domácej pôde

S. Ďarmoty ďalší majstrovský zápas so
Sklabinou o 14.30 hod. 
Žiaci: Slovenské Ďarmoty − Dolná
Strehová 1:4 

− JOZEF BAČA − 

Rozhodnuté o zápase už v prvom polčase
Rozhodovali: Dado, Jelok, Hucák; zostava hostí: Miroslav Holub, Imrich
Lukács, Daniel Ondrekov, Róbert  Rajťuk, Gabriel Zachar, Nikolaj Havrila,
Miloš Varholák, Marian Nászaly, Marian Varholák (K), Ladislav Pixiades,
Marian Berec, stried.: Ján Kollár, Marek Béreš, Július Molnár.  Góly: H − Miloš
Varholák. 

V. liga D: Tomášovce − S. Ďarmoty 2:1 (2:1)

V 5.´ Korbeľ hlavou z 5 −ky nedopravil
loptu do siete Mýtnej. V 8.´ Sokol z 9 m
nedopravil podobným spôsobom do si−
ete a v 17.´ musel hraciu plochu pre
zranenie hlavy opustiť M. Klátik. V 28.
´ Kollár vyslal z uhla prudkú strelu na
Oláha z Mýtnej, ktorý si s ňou poradil.
V 34. ´ po narážačke Kminiak zbehol
poza obranu a Sokol povedľa vybiehaj−
úceho Oláha vsietil úvodný gól. V 39. ´
samostatný nájazd Korbeľa zastavil
brankár Mýtnej nedovolene a nariade−
ný pokutový kop premenil Sokol. V 46.´
mohol zvýšiť stav zápasu Sokol a dosi−
ahnuť hetrik v stretnutí, keď samostat−
ný nájazd zakončil do vybiehajúceho
Oláha. V 75.´ si mužstvo Strehovej pý−
talo gól, a ten im aj strelil mladý

Malček, po chybnej rozohrávke Tótha
v strede ihriska. V 80.´ ušiel obrane
Mýtnej Marek Hriň a Kminiak zakončil
vedľa brány. V 83.´ Korbeľ trafil brvno
brány Mýtnej. V 90.´chytil brankár
Strehovej strelu Pračka. Po najslab−
šom výkone jesene dosiahli futbalisti
Prameňa šťastné víťazstvo nad oslabe−
nou Mýtnou.                    − JÁN HRIŇ − 

Po slabom výkone víťazstvo domácich   
Zostava TJ Prameň Dolná Strehová: Daniel Hriň, Marek Báťka, Filip Kollár,
Peter Drozd, Miroslav Sokol, Matej Kminiak, Marián Tóth, Marek Hriň, Maroš
Korbeľ, Ján Oláh, Marek Klátik; na striedanie: Marián Ábelovský, Martin
Klátik a Peter Novák. Rozhodcovia: Tomáš Martinka, Marek Žubor, Tomáš
Tůma, Góly: 36.´ Sokol, 39.´Sokol ( 11m), 75.´Malček. Striedania: 19.´ Klátik −
Novák, 81.´ Tóth − Ábelovský, ŽK v 90.´ Korbeľ. 

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

II. trieda okres
* Bušince −  Olováry "B" 2:5 

* Želovce − Veľké Zlievce / Dolná
Strehová "B" 1:4 

* Čebovce − Sklabiná "B" 1:3 

III. liga dorast − JUH  
10. kolo :MFK Strojár Krupina −

FC Baník Veľký Krtíš 1:2 (1:2)

TITUL JESENNÉHO
MAJSTRA JE UŽ ISTÝ!

Zostava Baník VK: Čepo, Lauko, Fodor,
Weisz, Balla, Lancini, Gemer, Kušický,
Matikovský( Hodási), Gibala, Kliment.
Góly : 1:0 Kliment (30.́ ), 1:1 gól domáci
(35.́ ), 1:2 Lancini (40.́ )

Veľkokrtíšski dorastenci v 10. ko−
le vybojovali dôležité tri body aj na
ihrisku kvalitného tímu Krupiny a
po tomto víťazstve je už isté, že pre−
zimujú na prvej priečke III. ligy
skupiny JUH, keďže tri kolá pred
koncom navýšili svoj náskok práve
pred druhou Krupinou na úctyhod−
ných 10 bodov.              − GREGUŠ −
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V 4.´ pekne potiahol po pravej strane Šár,
jeho center nebol v hosťujúcej 16−tke reali−
zovaný. O sedem minút na to kopali domáci
nepriamy kop, ktorí hostia odvrátili na roh.
V 17.´ kopali hostia nepriamy kop, ich stre−
la išla tesne vedľa tyče domácej brány . V
23.´ po nedorozumení v domácej obrane
hostia strelou po zemi dávajú na 0:1. O 10
minút pekne vystrelil Šár, jeho strelu hostia
odvrátili na rohový kop. V 38.´ kopali domá−
ci priamy kop Šiketom, mieril však len do

múru. V 43.´ opäť domáci kopali priamy
kop, ktorý zahrával Marek Horváth, lopta
však opäť neskončila medzi žrďami v sieti,
ale nad bránou.

Niekoľko minút po úvode II. polčasu vy−
strelil Šár, jeho strela opečiatkovala pravú
tyč hosťujúcej brány. V 59.´ kopali hostia
priamy kop, lopta skončila nad domácou
bránou. Za zmienku stojí domáci rohový
kop v 81.´, hlavička Martina Horvátha však
išla  tesne vedľa  brány. − TIBOR KRNÁČ −

V podpriemernom zápase ďalšia prehra
Zostava: Róbert Kaczorek, Marek Horváth, Zsolt Németh, Benjamin Šiket, Juraj Šár, Jozef
Holovic, Kevin Kadiš, Jaroslav Horn, Martin Horváth, Marek Fridrich, Marek Greguš; strie−
dali: Miroslav Kukolík, Martin Miškei, (Erik Fűlőp). Rozhodca −  J.Grenčík. Divákov: 100.

Radzovce ešte vonku nevyhrali, a preto
sa Balog ďalej snažil zbierať po minulo−
týždňovom víťazstve cenné body. Hneď v
4. ́  Nedeľa trafil z voleja žrď, ale potom už
do konca prvého polčasu väčšie šance do−
máci nemali a zápas sa odohrával medzi
16−kami. V druhom polčase zvýšili domá−

ci aktivitu a potvrdilo sa pravidlo: "nedáš
− dostaneš", keď sa v 70. ´ hostia ujali ve−
denia. Tri minúty na to sa už domáci teši−
li z vyrovnania zásluhou Nedeľu. Do kon−
ca zápasu sa domáci snažili dať víťazný
gól, ale dobre organizovanú obranu hostí
sa už nedalo druhýkrát prekvapiť. Na zá−
ver by som sa chcel poďakovať hosťom za
korektnú hru. Dorast: Balog nad Ipľom −
Olováry 2:2.                    − JOZEF STRICHO − 

Spravodlivá deľba bodov

Zostava domácich: Richard Mics, Štefan Nagy, Kristián Radoš, Dominik Kalmár, Maroš
Buček, Erik Krupčiak, Jozef Nedeľa, Miroslav Oroszlány, Peter Gyurász, Kristián Belá,
Jozef Ďuráš; na striedanie: Kornel Faršang, Erik Ďurás, Gabriel Gyurász, Oto Mics a
Peter Molnár. Rozhodca: Radoslav Košarník.

IV. liga JUH:  V. Krtíš − Hnúšťa 0:1 (0:1)

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

Hostia na zápas provokačne nastúpili v
čase, keď sa už päť minút malo hrať. Už
pri prvom útoku pred Nemčokom hostia
odkopli na roh, z ktorého Régi hlavičko−
val do brvna. V 13.´sa hostia dostali do pr−
vej gólovej šance. V 14.´ Galov priamy kop
bol odvrátený na roh. Rozhodcovia si "ne−
všimli", že v 23.´  bol v 16−ke Tóth stiahnu−

tý hráčmi hostí na zem, takže tento zá−
krok ostal nepotrestaný. Faul na Csatlósa
bol už neprehliadnuteľný a nariadený
priamy kop Nemčok zahral presne, ale
brankár hostí ho vyrazil na roh. Aj v 28.´
priamy kop hostí vyrazil Geregai na roh a
rovnako skončil v 36. ́ aj Antalov center. V
40.´ Régi odhlavičkoval priamy kop hostí

a v 52.´ Csatlosovu strelu chytil brankár
hostí. Potom prišli striedania na obidvoch
stranách. Zápas bol poznačený nervozi−
tou, nakoľko sa domácim nedarilo premi−
eňať šance, hostia kúskovali hru, "filmo−
vali", a tak sa zápas aj skončil remízou. Na
budúci týždeň cestujú futbalisti Vinice do
Žarnovice. 

− GABRIEL ZSIGMOND − 

Presnú mušku na 
majstrovstvách sveta!   

Na majstrovstvá sveta v lukostreľbe na
Sardíniu cestuje 7.10. Viničan  LADISLAV
VALENT a celá Vinica mu bude držať pal−
ce, aby mal šťastnú mušku. 

Bolo to viac "divadlo" ako futbal  
Zostava ŠK Vinica: Ján Geregai, Tomáš Régi, Róbert Súth, Tomáš Gál, Dávid Régi,
Jozef Antal, Peter Boros, Csaba Csatlós, Levente Halko, Attila Nemčok, Szilárd Tóth;
na striedanie: Matyas Pobori, Gabriel Kiss, Tibor Tóth, Miroslav Brezovský, Roman
Doboš, Peter Zachar. Rozhoda: Roland Dodok. 

IV. liga JUH: Vinica − Poltár 0:0

V krásnom jesennom počasí v ďalšom o−
kresnom derby zápase od úvodu hrali obe
mužstvá útočný futbal. Prvú veľkú príleži−
tosť mali domáci v. 4.´ Zošákom, ktorého
pokus zmaril Baláž v bránke hostí. V 10.´ sa
domáci dočkali, keď center Tuhárskeho
premieňa hlavou Berky a domácich posie−
la do vedenia. V 17.´ hostia odpovedali, keď
zahrávali rohový kop, na ktorý si nadbehol

Rybár nechytateľnou hlavičkou a vyrovná−
va na 1:1. V ďalších minútach sa hra vy−
rovnala, keď útoky sa striedali na oboch
stranách. Domácim sa naskytla príležitosť
na skórovanie z 11 m kopu, keď hosťujúca
obrana faulovala Berkyho, ale Kováč posi−
ela loptu vedľa brány. V 33.´ hostia zahad−
zujú svoju príležitosť Tomaškinom, ktorý z
hranice 11− m prestreľuje domácu bránku.

V 43.´ domáci nevyužívajú ďalšiu sľubnú
príležitosť na skórovanie. Týmto sa skončil
prvý polčas. Aj v úvode druhého polčasu si
domáci vypracovali gólovú príležitosť, keď
center  Berkyho M. Drienovský nevyužíva.
Domáci sa snažili, ale bolo to viac menej o
náhode a chýbala futbalová myšlienka.
Hostia sa zamerali viac na obrannú čin−
nosť a trpezlivo čakali na rýchle brejky. V
77.´ sa neujala ani dobrá strela Žingora. V
88.´sa predral obranou hostí striedajúci
Mesároš, ale jeho strelu z bránkovej čiary
vykopáva obranca hostí. Bežala 82´, keď
domáci kopali druhú penaltu za faul na
Žingora, ktorú tentoraz Berky bezpečne
premieňa a domáci išli znovu do vedenia.
V 88.´ hosťujúci Trebuľa z dobrej príleži−
tosti páli nad bránku hostí. Domáci s vy−
pätím všetkých síl uhrali cenné tri body,
ale opäť sa ukázalo, že je na čom do ďalších
zápasov pracovať. 

− JOZEF PAHOLÍK −

Domáci síce uhrali tri body, ale musia na sebe pracovať  
Zostava Sklabinej: Štefan Koči, Dušan Drienovský, Marek Drienovský, Michal
Maslaňák, Peter Kováč, Jozef Berky, Peter Tuhársky, Tibor Zingor, Frederik
Matikovský, Tomáš Zošák, Martin Ďurica; na striedanie: Martin Černoch,   Andrej
Mesároš, Vladimír Takáč a Jozef Kalmár. Zostava Príbeliec: Roman Baláž, Adrián
Rybár, Patrik Balík, Peter Trebuľa, Tomáš Parkáni, Marek Červoč, Ivan Ďurčok, Milan
Pavlovkin, Drahomír Tomaškin, Miloš Ďurčok, Martin Holík; na striedanie: Michal
Stankovič, Martin Pomoti, Filip Celleng, Martin cesnak, Adam Láskavý a Tibor Čierny.
Rozhodca: Alexander Pataki.

V. liga D: Sklabiná − Príbelce 2:1 (1:1)

Napísali ste nám
Recept na oživenieRecept na oživenie

FC Baníka (?)FC Baníka (?)
„„Počasie je raz dobré, inokedy  horšie.Počasie je raz dobré, inokedy  horšie.
Chcem futbalových fanúšikov mužstva V.Chcem futbalových fanúšikov mužstva V.
Krtíš ubezpečiť, že existuje možnosť, abyKrtíš ubezpečiť, že existuje možnosť, aby
sa herný prejav a výsledky FC Baníkasa herný prejav a výsledky FC Baníka
zlepšili. Chyby sú v prvom rade v neprezlepšili. Chyby sú v prvom rade v nepre−−
mieňaní šancí. Trénera netreba meniť,mieňaní šancí. Trénera netreba meniť,
Norbert Kelemen je dobrý tréner a hráčiNorbert Kelemen je dobrý tréner a hráči
potrebujú autoritu. Tréner Kelemen popotrebujú autoritu. Tréner Kelemen po−−
zná hráčov roky a je veľkou vzpruhou prezná hráčov roky a je veľkou vzpruhou pre
veľkokrtíšky futbal. Žiadam však komveľkokrtíšky futbal. Žiadam však kompepe−−
tentných a prezidenta klubu Jozefa Šaftentných a prezidenta klubu Jozefa Šaf−−
ranka, aby sa dohodli o zaradení ďalšiehoranka, aby sa dohodli o zaradení ďalšieho
trénera Karola Horna, tvrdého ľavonohétrénera Karola Horna, tvrdého ľavonohé−−
ho zakončovateľa náročných zápasov, ktoho zakončovateľa náročných zápasov, kto−−
rý rozhodoval v minulosti o víťazstve nášrý rozhodoval v minulosti o víťazstve náš−−
ho klubu, a ktorý je teraz voľným trénerom.ho klubu, a ktorý je teraz voľným trénerom.
Bolo by teda výborné, keby bol mohol tréBolo by teda výborné, keby bol mohol tré−−
novnovať FC Baník V. Krtíš sať FC Baník V. Krtíš spolu spolu s
Norbertom Kelemenom. Naše mužstvoNorbertom Kelemenom. Naše mužstvo
by sa tak, podľa mňa, stalo pozitívnymby sa tak, podľa mňa, stalo pozitívnym
zrkadlom futbalu, tak ako kedysi, zrkadlom futbalu, tak ako kedysi, keďkeď
chlapci z dedín chlapci z dedín utekali hrať za V. Krtíš. Vutekali hrať za V. Krtíš. V
súčasnosti totiž hráči odchádzajú z banísúčasnosti totiž hráči odchádzajú z baní−−
ka do dedinských klubov. Toto spomínanéka do dedinských klubov. Toto spomínané
trénerské zloženie podľa mňa  prinesie ratrénerské zloženie podľa mňa  prinesie ra−−
dosť z veľkokrtíšskeho futbalu ako kedysidosť z veľkokrtíšskeho futbalu ako kedysi
a vytúžený postup do vyššej súťaže, ktorúa vytúžený postup do vyššej súťaže, ktorú
sisi okresné mesto zaslúokresné mesto zaslúži.“ži.“

− MARTIN MURÍN, autor príspevku −



Domáci si prehrali zápas 
Diváci: 40; rozhodovali: Chrien, Zaťko,
Ambrózi; góly: D − L. Laššan, vlastný, najlepší
hráč: D − L. Laššan, H − M. Andok; zostavy: D −
P. Fekete, Ladislav Bednár, Režňák, Bariak
(K), Lukáš Bednár, Krahulec, M. Pűšpőky, J.
Pűšpőky, J. Laššan, L. Laššan, Ďurčov, stried.:
Mózer, Nociar, Vaškor, Medveď, H − Benko,
Andok, Vozár (K), Ivičič, Uhrin, Lupták,
Chalupka, Mánya, Haring, Bán, Haring, stri−
ed.: Kramarovič, Cesnak. 
Po dobrom výkone domácich v I. pol. prišiel

opäť katastrofálny výkon v II. polčase a tým aj
strata 3 bodov. Tieto zaváhania môžu muž−
stvo aj hráčov v konečnom zúčtovaní veľmi
mrzieť.  Dúfame, že v nastávajúcich zápasoch
vydržia hráči v prvopolčasovom nasadení
hrať celých 90.́                   − IGOR MACHAVA −

Susedné derby na úrovni 
Diváci: 40; rozhodovali: Zolczer, Ďurčov,
Kremničan; góly: D − Villám, Bášti, Cibuľa, H
− Nagy, Buriš 2x, Málik; najlepší hráč: D −
Kissimonyi, H − A. Buriš; zostavy: D − Moravčík,
Kováč, Cseri, Pásztor, Zlatovský, Bášti, Villám
(K), Várkőzy, Cibuľa, Kissimonyi, Kalmár,
stried.: Zolcer, Lendvay, Buriš, Kmeť, H − Pap,
Nagy, Málik, Szuchetka, Varga, Balázs (K),
Buriš, Nasvadi, Skabela, Szuchetka, O.
Krupčiak, stried.: P. Varga, Bolgár, Lukács, A.
Krupčiak. 
Domáci v I. polčase hrali v miernej prevahe,

šance boli na obidvoch stranách. S gólmi
Villáma a Báštiho sa ujali domáci vedenia. V
II. pol. sa hra oživila a s veľkou zásluhou A.
Buriša hostia zakaždým vyrovnali a dokonca
otočili skóre a tradične vyhrali susedské der−
by.                                     − ŠTEFAN DOBOŠ − 

Domáci "utrpeli" víťazstvo  
Diváci: 50; rozhodovali: Kalmár, ml., Košelák;
góly: D − Turan 2x, H − P. Mitter, Kašiar, H −
Fodor; najlepší hráč: D − Jelcha, H − Čengel; zo−
stavy: D − Velkov, Matejkin, Jelcha, Zuzina,
Oláh, Mozola, Odaloš, P. Mitter, M. Mitter,
Turan, R. Kubolek, stried.: J. Bariak, O.
Bariak, I. Kašiar, H − Čengel, Blažko, Cvengel,
Mezei, Morvai, Kováč, Gorasz, Blažko,
Oroszlányi, Fodor. 

Už v 3.́  otvoril skóre Turan − 1:0. Po chybe
hostí v 8.́   zvýšil P. Mitter na 2:0. Po krásnej
prihrávke v 18.́   M. Mittera zvýšil Turan na
3:0. Domáci po tomto góle sa akoby vypli. V
30.́  chytil Veľkov  tutovku hostí. Fodor v 33.́
znížil na 3:1 po chybe domácich. Strela
Kašiara v 38.́   išla vedľa. Domácim vyšiel úvod
II. polčasu − Kašiar zvýšil na 4:1. Na to Oláh za−
hodil dvakrát tutovku a v 75.́  brankár hostí
chytil gólovú strelu M. Mittera. Zápas sa do
konca už len dohrával. 
Gratulujeme nášmu hráčovi Maťovi Mitterovi
k narodeniu syna. −  MIROSLAV KUBOLEK − 

Dráma do posledného hvizdu 
Diváci: 120; rozhodovali: Ubrankovič, Balga,
góly: D − Macko 2x, Husár, Majer, Kováč, H −
Béreš 2x, Jánoška, Sabó; najlepší hráč: D −
Macko, H − Béreš; zostavy: D − Bartoš, Berecký,
Lőrincz, Majer, Marinyec, Kováč, M. Babka,
Lőcsa, Husár, Macko, R. Babka, stried.:

Pavlík, Majdán, Balga; H − Jánoška, Balga,
Sliacky, Belák, Iždinský, Béreš, Híveš, st.,
Híveš, ml., Jánoška, Zőlley, Klacso, stried.:
Jakubec, Sabo, Hudec, Zőlley, Krekáč.  
Už v 1.́  Majer vyskúšal brankára súpera. V 6.́

za chybu zaplatili domáci − 0:1. Lőcseho strelu
v 10.́  súper blokov a v 11.́  po rohovom kope
domácich zahrával Majer na Macka a ten vy−
rovnal 1:1. Mackovo sólo v 35.́  skončilo gólom
− 2:1. Pekná akcia domácich v 37.́  bola časova−
nou prihrávkou na Kováča a ten nezaváhal −
3:1. II. pol. mal dramatickejší priebeh − v 54.́
akcia domácich, Majer nahral Lőcsemu, kto−
rého hlavičku súperi zablokovali. V 57.́ pekná
tiahla strela Béreša skončila v sieti domácich
− 3:2. Zápas sa ešte viac zdramatizoval. Prvé
striedanie domácich bolo v 59.́ , Lőrincza na−
hradil Majdán, v druhom striedaní za Béreša
prišiel Balga. Po viacerých šanciach pred brá−
nou hostí v 69.́   Husár skóroval na 4:2.
Nádherný priamy kop Majera v 78.́   skončil v
sieti − 5:2. Rozhodca v 85.́  odpískal pokutový
kop pre hostí − Béreš premenil na 5:3. Domáci
vystriedali Husára Pavlíkom. V nastavenom
čase Balga netrafil prázdnu bránu. Na konci
rohového kopu v 93.́   sa blysol Sabo gólom na
konečných 5:4.                         − JÁN PAVLÍK − 

Prekvapenie kola  
Diváci: 100; rozhodovali: Balga, Húšťava, gó−
ly: D − M. Fašang 2x, Hojsa, H − Šoltýs; najlep−
ší hráč: D − M. Fašang, H − Karasy; zostavy: D
− Tuhársky, P. Augustín (K), Ľ. Fischer, Ján
Kováč, Baláž, M. Fašang, Hojsa, Fischer,
Kereš, Nácesta, Konc, stried.: Milan Kováč,
Martin Kováč, Šimon Kováč, Sás; Hostia:
Hromada,  Balga, Karasy (K), P. Filip, Liska,
Sabó, Novák, M. Filip, R. Jánošík, Bernáth,
Šoltýs, stried.: I. Filip, Lalík, I. Jánošík.
Favoriti zo Záhoriec dali už v 2.´  gól, ale po

ofsajdovom postavení. V 15.´ domácich za−
chránila tyčka − ale v 20.´ po chybe domácej
obrany sa Šoltýs uvoľnil v 16−tke a samo−
statne zakončil na 0:1. Domáci brankár sa
vytiahol v 23.´, keď zneškodnil samostatný
nájazd útočníka hostí. Domáci sa prebrali a
Baláž po kombinácii s Hojsom v 29.´ a 32.´
zakončoval tesne vedľa bránky. V II. pol.
domáci zvýšili obrátky a v 47.´  M. Fašang
hlavou po centri od Konca dal na 1:1. V 54.´
M. Fašangovi prihral do 16−tky Baláž a ten
opäť presnou strelou zvýšil na 2:1. Hostia v
66.´  kopali priamy kop z 20 m, ale do rúk
chytajúci domáci brankár vytlačil loptu na
roh. Konc v 84.´  opäť zacentroval loptu do
16−tky hostí, kde ju Hojsa bez problémov
premenil na konečných 3:1. Hostia − jasný
favorit však  II. pol. psychicky nezvládli,
domácim patrí za výkon v ňom pochvala.

− Mgr. RUDOLF SANTORIS −  

Obidve mužstvá majú navzájom
niekoľkých hráčov vymenených 
Rozhodovali: Ďuriš, Kalmár, st., góly: H − Z.
Gemer, najlepší hráč: D − Dovičin, H −
Sebenský; zostavy: D − Rusnák, Z. Balla,
Dovičin, R. Balla, Horňák, Celeng, Násaly,
Vrbovkay, M. Kotian, Sebenský, Tóth, stried.:
Sliacky, Povaľač, Gyenes. 

V 3.  ́domáci nepremenili pokutový kop a z
následného protiútoku hostia využili šancu a
získali náskok 0:1. Množstvo šancí na obdi−
voch stranách zostalo nevyužitých, na čom
najmä hostia "pohoreli". Domácim patrí poďa−
kovanie za bojovnosť, ktorú predviedli.

−  MILAN KOTIAN − 

21 / 7. október 2013

IV. liga JUH
10. kolo − nedeľa 6. 10. o 14.30 hod.

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

2:0
2 : 1
0 : 1
4 : 0
0 : 0
5 : 1

−

V. liga D
10. kolo − nedeľa 6. 10. o 14.30 hod.

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

2 : 1
3 : 2
3 : 0
2 : 1
3 : 0
1 : 1
2 : 1

I. trieda okres

M. Kameň − S. Plachtince
1:2 (1:0)

Kosihy n.I. − V. Čalomija 
3:4 (2:1)

D. Lom − Sečianky 4:1 (3:1)

Lesenice − Opatovská N. Ves
5:4 (3:1)

K. Kosihy − Nenince
0:1 (0:1)

Hrušov − Záhorce
3:1 (0:1)

I. TRIEDA OKRES 



n Predám tekvice. Inf. m 0911
132 872.                               np − 174
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izobvý byt na
Hviezdoslavovej 1 vo V. Krtíši.
Cena 20 000 eur. Inf. m0915 803
270.                                     np − 175
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kozičky a vietnam−
ského kanca. Inf. m0910 950 770. 

np − 176
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zimné pneumatiky
14´́  − 175/70. Cena dohodou. Inf.
m0915 830 955.                  np − 177
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám fritézu. Inf. m0902 302
102.

np − 176

n Predám funkčný plynový ko−
tol − Lieber Turbo 22 kW, vývod
do steny, cena 200 euro. Inf. m
0903 517 081.                   np − 180
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kosačku Stiga s po−
honom 150 cm3, dobrý stav,
používaná dve sezóny. 
Pôvodná cena 285 euro − teraz
za cenu 180 euro. Inf. m 0903
517 081.                          np − 181
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nHľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí vo V. Krtíši
− v domácom prostredí, v dvoj−
týždňových turnusoch. Inf. m
0911 694 827.                   np − 185
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám doučovateľa  ne−
meckého jazyka. Inf. m 0944
663 677.                        np − 186
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim hovädzie mäso vKúpim hovädzie mäso v
balíčkoch. Inf. balíčkoch. Inf. && 0910 9890910 989
479.                     479.                     np − 188np − 188
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Predám odstavčatá. 

InfInf..&& 0908 805 10908 805 165. 65. np − 189np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt v
Neninciach alebo vymením za
veľký dvojizbový. Inf. m0918 772
904.                                     np − 191
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l RÔZNE

l PO UZÁVIERKE

n PÁLENICA MALÉ
STRACINY OTVÁRA NOVÚ

SEZÓNU OD 28. 9. 2013.
Objednávky a Inf. 
m 0903 417 661. np − 86  

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: Žarnovica − Vinica

V. liga D: S. Ďarmoty − Sklabiná

V. liga D: Tornaľa − D. Strehová

V. liga D: Príbelce − Olováry

I. trieda okres: Záhorce − K. Kosihy

IV. liga JUH: Detva − V. Krtíš

V. liga D: Lubeník − Balog n.I.

I. trieda okres: Nenince − M. Kameň

V. liga D: Čebovce − Buzitka

I. trieda okres: V. Čalomija − D. Lom

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 11. KOLO

Hráte spolu o 60 eur! Poradie tipovačky
po 9.  kole:

Mária Bariaková, V. Krtíš,  78b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 76 b. 
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 74 b. 
Tibor Rybár, V. Krtíš, 72 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš,  70 b.
Jozef Holovic, ml., 69 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 67 b. 
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 66 b.
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 66 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 66 b.
Erika Macková, Záhorce, 65 b. 
Zsófia Orlai, Šahy, 65 b. 
Pavel Filip, Záhorce, 64 b. 
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 63 b. 
Milan Havrila, V. Krtíš, 62 b. 
Ján Urda, st., V. Krtíš, 62 b. 
Ján Havrila, Sklabiná, 62 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 61 b. 
František Fónod, Kosihovce, 61 b.
Ján Kalmár, Sklabiná, 60 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka, 60 b. 
Ján Molnár, D. Strehová, 60 b. 
Ladislav Kiss, Vinice, 60 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 60 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 59 b. 
Ján Golian, V. Krtíš, 59 b. 
Július Matúška, V. Krtíš, 58 b.
Gabriel Petényi, Vinica, 58 b. 
František Petényi, Vinica, 58 b.
Jozef Kováč, Vinica, 57 b. 
Svetozár Havrila, Obeckov, 55 b.
Jozef Košík, Čebovce, 55 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 54 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 54 b. 
Jozef Csík, V. Ves n.I., 52 b. 
Ján Macka, Záhorce, 51 b.
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 51 b.
Radovan Furák, M. Straciny, 49 b. 
Ján Kiss, Vinica, 49 b. 
Ján Budáč, V. Krtíš, 48 b. 
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 47 b.
Gejza Mlynárik, Želovce, 44 b. 
Ákos Súth, Balog.n.I., 42 b. 
Miroslava Macková, Záhorce, 40 b. 
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 39b.
Ján Urda, nml., M. Kameň, 38 b. 
Leonard Görči, V. Krtíš, 37 b. 
Ladislav Hodási, Želovce, 32 b. 
Gabriel Skabella, V. Čalomija, 29 b. 
Štefan Filip, Záhorce, 28 b. 

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 TEPOVANIE. Inf. m 0915
104 289.                          np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nBEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ 

STUDNE. Inf. m 0905 463 213.  
np − 14

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ll TEPOVANIE. Inf. TEPOVANIE. Inf. 

mm 0949 792 112.     np − 107 0949 792 112.     np − 107 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám guľovnicu IŽ 18;
7,62x54R. Inf. m 0917 538 047.  

np − 103
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
n Predám nový nepoužívaný
horský bicykel − lacno. Inf. m
0908 608 539.              np − 104
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
nPredám 4 ks dvojkilogramo−
vé propán − butánové fľaše.
Inf. m 0902 276 483. np − 162
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim ornú pôdu. Cena do−
hodou.. Inf. m 0907 484 840. 

np − 165
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim funkčný invalidný
vozík pre dospelého. Inf. m
0908 527 766.                 np − 171
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nV pondelok 23. 9. 2013 sa na
Venevskej − nad I. ZŠ
Komenského vo V. Krtíši  naši−
el kľúč od auta s tlačidlom na
diaľkové ovládanie a s malým
príveskom. Majiteľ si ho môže
prísť vyzdvihnúť do redakcie. 

np −137

Mamila
− poradenstvo
pri dojčení 
MUDr. Eva

Tóthová, 
laktačná

poradkyňa,
Inf. Obchodná 69, 991 06
Záhorce, & 0905 498 395,

tothilis@yahoo.com,    
www. mamila.sk  np − 1185 

n MINIBAGER −
zemné a výkopové

práce.
m 0907 840 647.   

np − 982

n AUTODOPRAVA − 2,5 tony.
Inf. m0907 840 647.          np − 179
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Nádherná úroda ze−
leniny, najmä mrk−
vy, prekvapila rodi−
nu Mártonovú z
Peťova. Z jedného
kusa urobí mamina
Anička zeleninový
šalát s mrkvou pre
celú rodinu a ešte jej
zostane aj do poliev−
ky. Na nej si radi po−
chutnajú aj títo malí
pomocníci − dvojroč−
ná dcérka Linda a
Nicolas, ktorý bode
mať v decembri štyri
roky. Koľko by ste ti−
povali, že váži jedna
mrkva − gigantka?
Prezradíme, že naj−
väčia z nich vážila
úctyhodných 1,250
kila. 

POKROK CUP 2013
Pozývame priaznivcov mošportu

v sobotu 12.10. o 10.00 h. na 7. kolo
seriálového podujatia Rally Show OPAVA

o zlatý volant starostu Opavy Pavla Lekýra

VYPREDÁVAME
TOVAR 

ZA NÁKUPNÚ
CENU KVÔLI

SŤAHOVANIU

ŠTK (predseda, Marián Halaj)
Kontumujeme MFS 8. kolo žiakov Vinica – S.
Plachtince v prospech  FK Vinica a priznáva−
me 3 body a skóre 0:3 podľa SP čl. 100/e, ( počet
hráčov hostí  klesol počet hráčov pod 7).

Kontumujeme  MFS II. trieda dospelých 7.
kolo FK Sklabiná „B“ − Želovce a priznávame 3
body a skóre 3:0 v prospech FK Sklabiná „B“
podľa SP čl. 100/e, (počet hráčov hostí klesol
pod 7).

Nariaďujeme odohrať MFS 10. kola dorastu
Balog – Olováry dňa 5.10.2013 o 10:30 h.

Nariaďujeme odohrať MFS 10. kola II. tr. do−
spelí Olováry „B“ – D. Strehová „B“ dňa
19.10.2013 o 11:00 h.

Nariaďujeme odohrať MFS: 9. kolo Želovce –
Bušince 13.10.2013 o 11:30 h., D. Strehová „B“ –
Čebovce 13.10.2013 o 11:30 h.

Predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa
9.10.2013 o 15:00 h. R – Ladislava Majera z MFS
6. kola I. trieda dospelých Lesenice – Nenince.

DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D37 Marek Mihalovíč 1184740 V. Čalomija 1
MFS nepod. od 2.10.2013 podľa 1/13−5a, popla−
tok 10 eur MZF.
D38 Lukáš Tancík 1147625 Bušince 1 MFS pod.
od 2.10.2013 do 1.1.2014 podľa 1/1a, poplatok 10
eur MZF.
D39 DK prejednala žiadosť hráča FK D. Lom
Jozef Turan 1232326 a zvyšok trestu mení na 1
MFS pod. od 2.10.2013 do 1.1.2014, poplatok 10
eur MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do

15 dní od zverejnenia v Spravodaji ObFZ.  
Správy zo sekretariátu:

Žiadame predložiť na sekretariát ObFZ, naj−
neskôr do 8.10.2013, videozáznam (na DVD no−
siči) z MFS I. trieda dospelých  V. Čalomija – S.
Plachtince (KpRS), 

TMK SsFZ plánuje organizovať od novembra
2013 školenie trénerov UEFA B licencie (pre
držiteľov 4 /C licencie) a školenie trénerov UE−
FA C GRASSROOTS licencie (pre trénerov bez
licencie). Záujemcovia pošlite prihlášky do 15.
októbra 2013 – prihlášku nájdete na
www.ssfz.sk/ komisie / trénersko−metodická
komisia / materiály.

TMK SsFZ pripravuje doškoľovací seminár
trénerov UEFA B a C licencie dňa 17. novem−
bra 2013 v Banskej Bystrici. Vyzývame tréne−

rov, ktorí by mali záujem aktívne vystúpiť na
uvedenom seminári s teoretickou prednáškou
alebo praktickým výstupom (rozsah 30 min.),
aby zaslali tému a tézy svojho výstupu na 
peterstefanak@gmail.com do 15. októbra 2013.
Riadni členovia ObFZ Veľký Krtíš majú právo
navrhnúť kandidáta na nižšie uvedenú volenú
funkciu: a) predseda ObFZ, b) podpredseda
ObFZ, c) 3 členov VV ObFZ, d)
predsedu Revíznej komisie, e)
predsedu DK, f) predsedu
Odvolacej komisie, g) 3 delegá−
tov za ObFZ na Volebnú konfe−
renciu SsFZ, h) 3 delegátov za
FK (hrajúce súťaž SsFZ)  na
Volebnú konferenciu SsFZ. K
návrhu kandidáta je potrebné
priložiť: a) označenie funkcie,
na ktorú je kandidát navrhnu−
tý, b) titul, meno, priezvisko a
adresu trvalého pobytu kandi−
dáta, c)   emailový kontakt na
komunikáciu s kandidátom, d)
vyhlásenie kandidáta o indivi−
duálnom členstve alebo o po−
daní prihlášky za člena, e) vý−
pis z registra trestov, resp. čest−
né vyhlásenie o bezúhonnosti
(čl.26 ods.6 stanov), f)  písomný
súhlas navrhnutého kandidáta
s kandidatúrou. Návrhy sa
predkladajú prostredníctvom
sekretára ObFZ Volebnej ko−
misie, ktorá zahájila svoju čin−
nosť 18.9.2013.  ObFZ dáva na
vedomie členom ObFZ, v zmys−
le čl. 62 ods.2 členovia Rady
ObFZ, ktorým dňom účinnosti
týchto stanov (5.4.2013) zaniká
mandát, sa stávajú do najbliž−
šej volebnej konferencie dele−
gátmi Konferencie ObFZ s prá−
vom hlasovať.
6. VV ObFZ si vyhradzuje prá−
vo na určenie aj iného miesta
Volebnej konferencie. (V prípa−
de ak pôvodné miesto t.j. Nová
slobodáreň, Nemocničná ul. vo
Veľkom Krtíš bude v čase ko−
nania konferencie obsadená).

7. Materiál na Volebnú konferenciu t.j.
Program Volebnej konferencie, Rokovací pori−
adok a Volebný poriadok je zverejnený na od−
kaze: (www.obfzvk.sk – Úradné správy –
Bleskovky).     Žiadame všetky aktívne futbalo−
vé kluby z okresu Veľký Krtíš, ktoré hrajú sú−
ťaže ObFZ a SsFZ, aby  návratku, ktorá je na
www.obfzvk.sk vyplnili a zaslali na sekretariát
ObFZ najneskôr do 16.10.2013.

− predseda ObFZ, Ladislav Krnáč−

KR (predseda Peter Kuchársky)
DELEGAČNÝ LIST 

ObFZ V. Krtíš, Spravodaj è. 14 - 2013/2014 

o 14.30 hod.

o 14.30 hod.

Z "mrkvièiek"  sa teší celá rodina 


