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09:40 − Autosalón 10:10 − Ča−
rovné miesta Zeme: Egypt
11:05 − Slovensko v obra−

zoch 11:25 − Svet v obrazoch 11:55 − O 5 minút 12
13:00 − Občan za dverami 13:35 − Agatha Christie
: Poirot: Zrkadlo mŕtveho muža 14:30 − Zlatá kla−
sika − režisér Andrej Lettrich: Čisté ruky 16:25 −
Nikto nie je dokonalý 17:45 − Hurá do záhrady
18:15 − Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 − Správy
RTVS  19:50 − Góly − body − sekundy  20:10 −
Počasie 20:20 − Noc nádejí 2013 22:30 − Maigret:
Maigret v rodinnom penzióne 00:05 − Agatha
Christie : Poirot: Zrkadlo mŕtveho muža 01:00 −
Čarovné miesta Zeme: Egypt 01:50 − 60 zabijakov
divočiny 20/26 02:20 − Maigret: Maigret v rodin−
nom penzióne

09:45 − Família: Família −
Francúzsky sen 10:15 −
Encyklopédia slov.obcí:

Poniky 10:30 − Stretnutie gréckokatolíckych bis−
kupov Európy 12:45 − Tri krát tri je deväť 13:45 −
On air 14:10 − Orientácie 14:35 − Slovo 14:45 −
Futbal MS do 17 rokov 16:55 − Hokej − Extraliga
19:30 − Večerníček: Kto býva v húštinách 19:35 −
Krtko: Krtko a rybka 19:40 − Rozprávky Bolka a
Lolka: O Palčekovi 19:55 − Správy RTVS pre ne−
počujúcich "N" 20:00 − Nesmrteľní: Fejs 21:10 −
Dokumentárny klub: Moja perestrojka 22:40 −
Odpískané 23:20 − Pred rokmi... 23:50 − Noc v ar−
chíve: Noc v archíve 00:50 − Správy RTVS "N"

01:35 − Slovo 

09:00 − Už sme doma? 10:50
− Spider−Man 2 13:30 −

Fantomas kontra Scotland Yard 15:40 − Hrbáč

Lagardére 19:00 − TELEVÍZNE NOVINY  20:00 −
ŠPORTOVÉ NOVINY  20:15 − POČASIE 20:30 −
Konečná  22:40 − Training Day 01:00 − Kuriér ma−
fie 02:30 − Hrozba z temnoty V. 9/22 03:10 −
Training Day 04:55 − TELEVÍZNE NOVINY JOJ
09:30 − Geissenovci − Ťažký život milionárov III.
17,18 11:30 − Vtierka Castle V. 8 12:30 − Doba ľa−
dová 14:35 − Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný
pútnik 17:15 − Nové bývanie 18:00 − Cena je
správna 19:00 − VEĽKÉ NOVINY

19:59 − ŠPORT 20:10 −
NAJLEPŠIE POČASIE

20:20 − ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:15
− ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:15 −
Jazero smrti 01:20 − Záhadné zmiznutie 03:40 −
Zločinné úmysly III. 

NEDEĽA 20. 10.TV PROGRAM

VYPREDÁVAME 
TOVAR 

ZA NÁKUPNÚ
CENU KVÔLI 

SŤAHOVANIU
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0905 808 616, 
0907 885 834

info@dreveneobklady.eu 

V PONUKE ZRUBOVÝ 
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
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MYXY ,  s . r . o .
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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 
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Ťaží vás vlastná minu−
losť, ktorá vám ukradne
pokojný spánok. Utápate
sa v niečom, čo bolo a čo
už zmysel nemá a tak sa
radšej sústreďte na to, čo
robíte a ako konáte, mi−
nulosť by vám mala byť
príkladom ako veci neri−
ešiť, otázne však je, či

spadáte medzi poučiteľné osoby. Nepriazeň
vás zastihne predovšetkým na spomínanej
citovej úrovni, čo bude mať za následok jej
prenesenie do vzťahov a do vášho prístupu
k ľuďom. Okolie nemôže za to, že vám sa
nedarí, preto si to na „nevinných“ ľuďoch
nekompenzujte. 

Z ničoho nič vám skrsne
myšlienka, ako si doriešiť
nepriaznivú situáciu.
Myšlienka je naozaj spáso−
nosná, ale uvedomte si, že
spolu s ňou prichádza aj a−
kési osobnostné obetovanie
sa, čo problém vyrieši, ale
vy, ako jednotlivci spadnete a klesnete o ni−
ečo hlbšie do vlastného „bahna“. Pokiaľ ne−
máte iné východisko, tak sa aspoň na ďal−
šie boje pripravte načerpaním síl. Jedno z
ďalších varovaní je, aby ste do svojich pro−
blémov v žiadnom prípade nezaťahovali
vami milujúce osoby – vyriešte si to indivi−
duálne. 

Snažili ste sa zmeniť vo
svojom prístupe a prejave
k iným ľuďom a teraz zis−
ťujete, že to nesplnilo vaše
očakávanie. Nemusíte sa
meniť, stačí ak budete sa−
mi sebou, len niektoré pre−
javy (výbušnosť, „ospôso−
bovanie“, klebetenie) zmi−

ernite alebo inak sformulujte. Celkovo
môžete byť v pohode, týždeň praje rodine,
stretnutiam a hlavne vnútornému pokoju,
ktorý sa ešte viac zosilní ku koncu roka.
Nenárokujte si všetko a všetkých, pokúste
sa byť viac prispôsobivejší a vďaka tomu
vám to bude aj v pracovnej oblasti klapať.

Naivitu, ktorú si už roky ú−
penlivo pestujete, pustite
do zabudnutia – detskosť
do vášho života môžete
predsa zakomponovať aj e−
legantnejším spôsobom.
Vylezte z pancierov a ukáž−
te svetu svoje skvelé nápa−
dy, zmýšľanie a kreativitu,
ktorou niekde v úzadí predsa len disponu−
jete. Býci bežia oproti svetlej budúcnosti bez
toho, aby sa pozerali vzad (minulosť) a pod
nohy (prekážky). Za toto budú v blízkej bu−
dúcnosti odmenení formou dosiahnutia

všetkého, po čom im srdce
piští (uznanie, práca, lás−
ka, financie a dokonca aj
potomstvo). 

Z vašej blízkosti sa začí−
najú vytrácať ľudia, kto−
rých zbožňujete… pre ra−
du a pomoc pôjdu nie−

kam inam. Ak nechcete, aby sa potrhali
všetky priateľské nite, tak vám len odporú−
čam, aby ste s tým niečo robili. Za prekva−
pivú budete považovať správu, ktorá k vám
doletí mimo hraníc Slovenska, neignorujte
ju. Vaša myšlienková a fyzická rozlietanosť
tento týždeň vygraduje do maxima a potom
vás čaká zaslúžený oddych. Zvážte, ako s
voľným časom naložíte. Ďalším upozorne−
ním je, aby ste sa vyhli dlhému prenikavé−
mu a spaľujúcemu pohľadu osoby, ktorá by
vo vašom živote poriadne zamiešala karty,
no nehovoríme však o pozitívnom dopade. 

Pre vaše znamenie sa
ponúkla presne tá istá
karta, ako v predchád−
zajúci týždeň a tak mi−
nulý horoskop stále pla−
tí. Doplnením je nasle−
dujúca informácia: ste
sami sebe „kráľmi“, aký
príkaz si dáte, taký si
splníte, preto je načase
prehodnotiť každý jeden vnútorný rozkaz
venovaný sebe – ste na seba, buď príliš ná−
roční alebo pre zmenu, ľahostajní, nájdite
v tom zlatý stred a všetko vám bude fungo−
vať podľa predstáv. Obzvlášť opatrní a
predvídaví buďte z pozície šoféra na dlh−
ších cestách.

Zastavíte sa vy vôbec nie−
kedy? Ste šťastní, vyrov−
naní? Asi nie, však?
Ochudobňujete sa o teplo
domova a všetko, čo sa s
ním spája, naháňate a−
kúsi ideu prekrásnej bud−
úcnosti, ktorá by sa vám
postarala o všetko, čo
vám teraz chýba. Stále si

v duchu hovoríte – raz budem šťastná/ý, mi−
lovaná/ý a pod. Nemyslíte si, že toto všetko
sa vám ponúka práve tu a teraz? Zastavte
sa, inak vám všetky dni, ktoré budú mimo−
chodom prázdne a studené, uletia do nená−
vratna a na imaginárne „búchanie si hla−
vy o stenu“ bude neskoro. Precitnite viac v
duchovne, ktorým disponujete, túto sféru
ste o niečo viac zanedbali… 

Neskutočne sa vám rozvia−
že jazyk a na taktnosť pri
tom ani nepomyslíte, povi−
ete všetko, čo vás ťaží a čo
si v skutočnosti myslíte.
Nie, nie je to zlé, práve na−
opak, zhodíte zo seba nie−
koľkokilogramové breme−
no. Buď sa pri tom stretne−
te so zapieraním alebo s
pochopením, ktoré skôr očakávajte od vy−
zretejších duší. Okrem komunikácie sa
vám otvoril akýsi kanál na pritiahnutie
lásky a skvelého partnera, kde by ste však
mali zvážiť svoju, niekedy až prehnanú, ná−

ročnosť. Muži v tomto zna−
mení a pri dlhodobejších
vzťahoch, kde to myslia
vážne, by sa mali rozhý−
bať a pouvažovať nad
zásnubami.

Vnútorná, osobnostná
hladina sa vyrovnáva a
všetky vaše zmysly by sa

mali zamerať na financie. Nedajte sa okla−
mať a každý cent si naozaj strážte, nezver−
te svoje peniaze do rúk, ktorým nedôveruje−
te, inak ich už nikdy neuvidíte.
Prehodnoťte akékoľvek pôžičky, úvery,
či už z bankových alebo nebankových
inštitúcií, ako aj od priateľov – tento
kanál máte úplne zavretý a nedopadlo
by to dobre (energie by sa postarali o
nevybavenie, konflikty a iné problémy),
počkajte si radšej na ten nasledujúci týž−
deň. 

Prestanete rozumieť všet−
kým naokolo, nebojte sa,
ste všetci normálni a chy−
ba nie je na žiadnej stra−
ne. To len vy ste sa ako
ľudia očistili a získali ste
tak jasnejšiu myseľ, triez−
vejšie chápanie a realis−
tickejší pohľad na svet.
Presne tak, dali ste sa
ľahko ťahať dolu, ale tomu je koniec, týž−
deň vám prinesie veľa radosti, prekvapení
a pocit ľahkosti, ktorá vám otvorí more
možností, čo so sebou. Keďže ste si očistili
myseľ, je na čase venovať sa svojmu telu,
zbavte sa zlozvykov a pokúste sa telu dať vi−
talitu, ktorá vám chýba. Vo vzťahoch sa vy−
jasní, v práci prídete na nedostatky, ktoré
sa vďaka vám odstránia a čo sa týka pe−
ňazí, na to, aby sa vám nejaké vrátili, je
nutné dať predsa nejaké aj do obehu, čiže
kúpte si nejakú maličkosť, čo vás poteší.

Vaše vnútro bije na po−
plach a dožaduje sa zme−
ny, ktorá by vás aspoň
trochu rozhýbala. Neviete,
aká zmena to má byť?
Nechajte sa prekvapiť,
nájde si vás sama a tým
pádom budete postavení
pred príjemné rozhodnu−
tie. Strelci by si mali ko−

nečne sadnúť so svojím potomstvom a vyri−
ešiť všetko zanedbané – od školy, lások, prá−
ce – trápenie sa vašich detí je očividné a tak
im do ich, pre vás malicherností, z pozície
rodičov vneste trochu svetla. Pre tých, ktorí
chcú detičky, začína plodné obdobie.
Všeobecne si dávajte pozor na prílišný nad−
hľad, niektoré veci je nutné analyzovať. 

Zaspali sme? Tak sa teraz
preberte, je tu znova týž−
deň, v ktorom sú vám hvi−
ezdičky naklonené a to
predsa treba využiť.
Opakovala by som sa u vás
stále dokola, že sa vám
striedajú týždne, kde s ni−
čím nepohnete s dňami,
kde máte dopriate všetko a
tie práve nastali. Viete, čo máte robiť – vy−
bavujte, riešte, hľadajte, zabezpečujte, ku−
pujte, cestujte, milujte, sobášte sa, ploďte,
dovoliť si môžete aj menšie riskovanie –
všade máte zelenú, až na jednu malú vý−
nimku a to sú záležitosti prepojené na ob−
lasť bývania, tam sa to uvoľní až ku koncu
týždňa a začiatkom nasledujúceho. 

HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
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Začiatok sezóny mu veľmi
nevyšiel, o ostatných
Veľkokrtíšanoch ani neho−
voriac. V banskobystrickej
BDA je však stále na 7. mies−
te a 12. 10. si na turnaji v B.
Bystrici bude môcť spolu s
ďalšími Veľkokrtíšanmi po−
lepšiť v obidvoch rebríč−
koch. Bude sa tam totiž ko−
nať "dablturnaj" (Region +
Grandslam), z ktorého pôjdu
body nielen do krajského,
ale aj do celoslovenského
rebríčka.

Komerčne úspešnejšie sú e−
lektronické šípky. Po prvom
tohtoročnom krajskom pre−
bore kategórie MASTER v
Brezne (14.9.) je najvyššie u−

miestneným hráčom z nášho
okresu Martin Lajtoš. Patrí
mu priebežne 35. priečka na
Slovensku, Ivan Babinský je
na tom zatiaľ o 26 priečok
horšie. Nejaké bodíky im sa−
mozrejme ešte pribudnú po
započítaní bodov z okresnej
súťaže. Jej druhé kolo šípka−
ri odohrali 28. septembra a
na stupni víťazov sa objavili
tí istí hráči, ako v 1. kole, iba
si trochu premiešali pora−
die. Kým Vlado Haško ostal
verný svojej bronzovej pozí−
cii, Ivan Babinský si s
Martinom Lajtošom vymeni−
li umiestnenia po finálovom
dueli. V ňom sa podarilo
Ivanovi poraziť Martina 4:1.
Padla aj prvá tohtoročná

prémia M−DART CUP−u.
Postaral sa o ňu Martin
Lajtoš, keď trafil "180"−tku.
Priebežné poradie okresnej
súťaže M−DART CUP VII.:
1.Babinský (230 b.), 2.Lajtoš
(230 b.), 3.Haško (130 b.),

4.Činčura (80 b.), 5.Rosík (60
b.), 6. Fekete (50 b.).
Najbližšie vrcholné softové
podujatie sa uskutoční 26.
10. v Brezne (TOP SLOVA−
KIA). Tretie kolo  okresnej
súťaže M−DART CUP bolo 5.
10 a štvrté bude 19. 10. v
"ZET−ku".

−MDCVK−

Mužstvo ŠKST
V. Krtíš v tomto
roku bude hrať

IV. ligu oblasti R. Sobota −
Lučenec. V západnej skupi−
ne sa nakoniec predstaví iba
10 mužstiev. Možnosť štartu
nevyužilo veľkokrtíšske B−
čko, pre nedostatok hráčov
a podobne ani mužstvo
Dolinky, ktoré sa vlani stalo
majstrom okresu. Deň pred
súťažou odstúpil aj M.
Kameň, kde sa tiež nenašlo
dostatok hráčov, aby mohli
túto súťaž absolvovať. Z náš−
ho okresu sa tak v IV. lige

predstavia ŠKST V. Krtíš,
Viktoria Želovce, TJ Malá
Čalomija, Ipeľ Balog nad
Ipľom. Prvé kolo sa hralo už
27.9. s týmito výsledkami: 
* STK Lučenec− Kalinovo C −
* STK Lučenec− Kalinovo E /
Lučnec −Kalinovo D  13 : 5; *
STK Lučenec− Kalinovo D 5 :
13; * FTC STK Fiľakovo A −
Viktoria Želovce  13 : 5; body
Želoviec: Resutík a Deák po
2, štvorhra Deák− Husár; *
Ipeľ Balog nad Ipľom −
Jednota Málinec  6 : 12; body
Balogu: Csíri 3, Bevíz 2, Súth
1;

Veľkokrtíšanom 
začiatok súťaže 

nevyšiel
Oblastná IV. Liga oblasti R.

Sobota − Západ pokračovala
v piatok 4. 10. 2. kolom.
Predstavil sa v ňom aj celok
ŠKST V. Krtíš A, ktorý však
nestačil na favorita súťaže
lučenské C−čko. Vstup do sú−
ťaže nevyšiel ani M. Čalomi−
ji, ktorá prehrala v Málinci.
V okresnom derby rozdrvil
Balog Želovčanov na ich sto−
loch vysoko 16:2. 

Výsledky 2. kolo: * STK
Lučenec −Kalinovo C − ŠKST
V. Krtíš A 12:6; * Jednota
Málinec − TJ M. Čalomija A
13:5; * Victoria Želovce − Ipeľ
Balog nad Ipľom 2:16; * STK

Lučnec − Kalinovo E / STK
Lučnec −Kalinovo D 6:12. 

Oznam pre záujemcov 
o účasť v okresnej lige: 
Do súťaže sa zatiaľ záväzne
prihlásili iba Sečianky a
Dolinka, ale podľa viacerých
rozhovorov, by mali o súťaž
záujem aj ďalšie družstvá.
Žiadame ich preto, aby svoje
prihlášky so súpiskou posla−
li na mailovú adresu 
micha@micha.sk; alebo 
gasparovic@szm.sk; alebo 
p. gasparovic@stonline.sk. 
Prihlášky pošlite najneskôr

do 25. 10., aby sme súťaž
mohli začať už tradične po
sviatku všetkých svätých.  

Ďakujem.  
−P. GAŠPAROVIČ− 

Výsledky banskobystrickej 
hokejbalovej ligy

HbK MONKEYS − HbK CCMB Gas Radvaň 6:4
HbK PB B. Bystrica − BUKOVINKA Zvolen  1:8
TOP POINT EXTREM − HbK KRUPINA 3:6
MEN in BLACK Zvolen − OT B. Bystrica 1:3
DAMIX Brezno − ŠK3M MODRÝ KAMEŇ 2:5DAMIX Brezno − ŠK3M MODRÝ KAMEŇ 2:5
EAGLES B.Bystrica − Žiar nad Hronom 2:3 p.p.
ŠK3M MODRÝ KAMEŇ − HbK MONKEYS  5:0ŠK3M MODRÝ KAMEŇ − HbK MONKEYS  5:0
Žiar nad Hronom − HbK PB B, Bystrica 1:0
HbK KRUPINA − EAGLES Banská Bystrica 2:5
ONE TAXI B. Bystrica − DAMIX Brezno 3:2

Prvý súťažný mesiac máme za sebou
Šípkari majú za sebou prvý mesiac súŠípkari majú za sebou prvý mesiac sú−−
ťaží v novej sezóne a v rebríčku klasicťaží v novej sezóne a v rebríčku klasic−−
kých šípok je po prvom tohtoročnomkých šípok je po prvom tohtoročnom
Slovenskom pohári (21. 9. v Nitre) najSlovenskom pohári (21. 9. v Nitre) naj −−
lepšie z našich šípkarov umiestnenýlepšie z našich šípkarov umiestnený
Ivan Babinský na 19. priečke. Ivan Babinský na 19. priečke. 

TOP TRINITY − (zľava: M. Lajtoš, I. Babinský, V. Haško)
po druhom kole M−DARTCUP−u

Stolní tenisti začali súťažiť
Aj v našej oblasti sa už začali stolnotenisové

súťaže. Žiaľ, v tejto sezóne už nemáme muž−
stvo v III. lige.
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Po úspešnej kvalifikácii sa
trom mladým strelcom ŠSK

Príbelce (Veronika Vargová, Alexander
Nagy a Monika Trebuľová) podarilo kvali−
fikovať na Majstrovstvá SR v streľbe z gu−
ľových zbraní, ktoré sa v dňoch 6.−8. sep−
tembra 2013 konali na strelnici Domaniža
pri Považskej Bystrici. Sobota 7.9.2013 bo−
la šťastným dňom pre Veroniku Vargovú,
ktorá si v disciplíne Športová puška 3x20
vybojovala bronzovú medailu s výkonom
546 bodov. Na jednej strane ju môže mrzi−
eť, že striebro jej ušlo len o jeden bod, no
na druhej strane mala aj šťastie lebo s rov−
nakým výsledkom 546 bodov dosiahla aj
strelkyňa z Vištuku, ktorá skončila na
štvrtom mieste. Pri rovnosti bodov podľa
platných pravidiel ISSF v tomto prípade
rozhodoval počet strelených centrových
desiatok a tieto Veronika Vargová strelila
celkom 15−krát a jej súperke sa to podarilo
len 7−krát, čím si strelkyňa ŠSK Príbelce
vybojovala bronz. Konečne bola tým šťast−
nejším práve ona, keďže štvrtých miest má
z podobných podujatí už niekoľko. Ako
druhý sa pokúsil zabojovať o medailu aj
Alexander Nagy v disciplíne Ľubovoľná
pištoľ 60 rán. Svojim výkonom zaostal 15
bodov za svojim postupovým kvalifikač−
ným priemerom a jeho dosiahnutý výsle−
dok mu tentoraz  postačil len na štvrté po−
radie. Tretia strelkyňa Monika Trebuľová
strieľala v disciplíne Športová puška 60. Aj
keď táto strelkyňa vo vzduchových discip−
línach má v tomto roku vystrieľaný titul
Majster SR, na týchto guľových majstrov−
stvách sa musela vo svojich trinástich ro−
koch vysporiadať s konkurenciou o tri ro−
ky starších dievčat. Nakoniec skončila v
druhej polovici štartového poľa, ale všetci
pevne veríme, že takto o rok bude už svo−
jim súperkám dýchať na chrbát.

V dňoch 20.−22. septembra sa tiež konali
Medzinárodné majstrovstvá SR veteránov
na SA v Príbelciach, ktorých usporiadate−
ľom bol ŠSK Liaz Veľký Krtíš. Na týchto
majstrovstvách do bojov zasiahol aj tréner
spomínaných mladých strelcov ŠSK
Príbelce Pavel Tomaškin, ktorému sa po−
darilo v disciplíne Ľubovoľná pištoľ 40 zís−
kať do svojej zbierky striebornú medailu. 
Aj keď guľová sezóna bude ešte pokračo−
vať niekoľkými pohárovými pretekmi väč−
šina strelcov má už v hlave novú nastávaj−
úcu sezónu v streľbe zo vzduchových zbra−
ní a už v októbri sa začne tvrdý boj o kva−
lifikačný postup na majstrovstvá SR v
streľbe zo vzduchových zbraní. Vedenie
ŠSK Príbelce všetkým svojim členom ďa−
kuje za aktívnu činnosť v klube, ale najmä
aktívnym strelcom blahoželá k dosiahnu−
tým úspechom v guľovej sezóne a zároveň
želá veľa úspechov do novej nastávajúcej
sezóny v streľbe zo vzduchových zbraní.

Text a foto:  
PAVEL TOMAŠKIN

September v znamení úspechu strelcov ŠSK Príbelce
V septembri sa končí sezóna v športovej streľbe z guľových zbraní pre väčšinu streleckých discipV septembri sa končí sezóna v športovej streľbe z guľových zbraní pre väčšinu streleckých discip −−
lín. Príbelským športovým strelcom sa opäť podarilo na Majstrovstvách SR zabodovať o medailovélín. Príbelským športovým strelcom sa opäť podarilo na Majstrovstvách SR zabodovať o medailové
umiestnenia.umiestnenia.

Zľava: Monika Trebuľová, Veronika Vargová a Alexander Nagy 
− účastníci MSR v Domaniži

Veronika Vargová (pravo) z ŠSK Príbelce: 3. miesto v disciplíne ŠPu
3x20 na MSR v Domaniži 

Pavel Tomaškin − ŠSK Príbelce:  2. miesto v disciplíne ĽPi 40 na MMSR
v Príbelciach 
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Keď sme sa dozvedeli, že
máme zorganizovať výstavu
"Zem živiteľka", boli sme na−
dšené. Mali sme množstvo
nápadov, ktoré sme sa pokú−
sili zrealizovať. Najmladší ži−
aci gymnázia prispeli svoji−
mi krásnymi kresbami a vý−
robkami z papiera. Starší ži−
aci sa s nami podelili s úro−
dou zo svojich záhrad. Aj pa−

ni vrátnička sa pridala a ob−
darovala nás krásnymi kvet−
mi a plodmi. Zhromaždený
materiál sme naaranžovali a
sprístupnili ľuďom, ktorým
záleží na prírode a uvedo−
mujú si, že ona je našou živi−
teľkou.

− Mgr. M. DEMETEROVÁ
a    študentky 1.A: 

K. POVALAČOVÁ, D. BALGOVÁ

07
−1

2

ODVOLANIA

Kategória mladomanželia: 
* Do súťaže sa môžu prihlásiť mladoman−
želia, ktorí mali svadbu najneskôr 1.1.2011
až po dnešok. Do súťaže je potrebné prini−
esť minimálne 2 kvalitné farebné fotogra−
fie (najlepšie digitálne), čo najväčšieho
rozlíšenia a napísanú charakteristiku
manželského páru: Vaše meno a priezvisko,
vek, čo ste vyštudovali, kde pracujete, kde
bývate, ako ste sa zoznámili, akú a kde ste
mali svadobnú hostinu, prípadne aj foto−
grafiu najkrajšej svadobnej torty, najnezvy−
čajnejší svadobný dar, najkrajší zážitok z

vašej svadobnej cesty, prípadne najveselší
zážitok zo svadby... Skrátka, budeme radi,
ak nám o sebe napíšete čo najviac, aby sme
mohli pripraviť pekný príbeh vašej lásky,
ktorú ste spečatili za zvukov svadobných
zvonov alebo svadobného pochodu, a kto−
rý vďaka súťaži zostane zaznamenaný aj v
okresných novinách a dozvedia sa o ňom
čitatelia Pokroku. 

Kategória manželia − seniori 
U manželov, ktorí sú spolu už viac ako

20 rokov sú pravidlá rovnaké, ibaže môžu
navyše pripísať "návod na šťastné manžel−
stvo", či ako prekonať manželskú krízu. V

prípade manželov seniorov prosíme poslať
svadobné foto aj fotografie zo súčasnosti,
spolu s písomným súhlasom oboch manže−
lov, že súhlasia so zapojením sa do súťaže a
tento súhlas podpíšu v redakcii. 

O víťazoch opäť rozhodne počet zasla−
ných kupónov z aktuálneho čísla. V prípa−
de, že si manželia alebo ich fandovia budú
chcieť kúpiť noviny z remitendy, budú mu−
sieť v redakcii podpísať počet kusov novín,
resp. kupónov, ktoré si v redakcii kúpia,
aby nemohol nikto pochybovať o správnom
súčte hlasov. 

PODMIENKY  SÚŤAŽE O NAJSYMPATICKEJŠÍ
MANŽELSKÝ PÁR POKROKU 2013

Ak by ste potrebovali akékoľvek bližšie informácie, môžete sa pýtať mailom: Ak by ste potrebovali akékoľvek bližšie informácie, môžete sa pýtať mailom: 
noviny.pokrok@stonline.sk alebo telefonicky na č. 0902 302 102 či 0918noviny.pokrok@stonline.sk alebo telefonicky na č. 0902 302 102 či 0918 59 65 6559 65 65

Plody Zeme − živiteľky − aj na pôde gymnázia
Každoročne sa na Gymnáziu A.H. Škultétyho uskutočňuje
výstava s názvom "Zem živiteľka". Cieľom výstavy je naučiť
nás vážiť si našu prírodu, našu planétu. Pripomína žiakom
význam prírody − bez nej by nikto z nás neprežil. V dnešnej
dobe si ľudia nevážia prírodu. Znečisťujú svoje prostredie, z
vlastného životného prostredia robia doslova smetisko. A to
je veľmi zlé a smutné. Neuvedomujeme si, že tým škodíme sa−
mi sebe. Každý by sa mal zamyslieť nad tým, čo robí a aký to
bude mať dopad na jeho budúcnosť.

Množstvo nápadov študenti
zrealizovali do peknej 

výstavy
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Dňa 16. septembra 2013Dňa 16. septembra 2013
sa žiaci zo ZŠ, Ul. Poľná 1sa žiaci zo ZŠ, Ul. Poľná 1
vo Veľkom Krtíši ocitli vvo Veľkom Krtíši ocitli v
škole v prírode v malebškole v prírode v maleb−−
nom prostredí obklopenom prostredí obklope−−
nom kopcami Štiavnicnom kopcami Štiavnic −−
kých vrchov, kde na nichkých vrchov, kde na nich
čakali nezabudnuteľnéčakali nezabudnuteľné
zážitky. I keď počasie nászážitky. I keď počasie nás
skúšalo každý deň, nijakoskúšalo každý deň, nijako
sme sa nedali odstrašiť.sme sa nedali odstrašiť.
Zažili sme super zábavuZažili sme super zábavu
na zoznamovacej diskoténa zoznamovacej diskoté−−
ke, vychádzky do okolia,ke, vychádzky do okolia,
super táborák  s "opekačsuper táborák  s "opekač−−
kou", hru spojenú s prekou", hru spojenú s pre−−
chádzku  nočným lesom,chádzku  nočným lesom,

kde sa ukázala naša odvakde sa ukázala naša odva−−
ha, ako i turistická vyha, ako i turistická vy−−
chádzka a návšteva tufochádzka a návšteva tufo−−
vej pivnice a múzea navej pivnice a múzea na
Starej Hore i úžasné poStarej Hore i úžasné po−−
poludnie plné atrakcii apoludnie plné atrakcii a
športových aktivít. športových aktivít. 
Za tento krásny týždeňZa tento krásny týždeň
patrí veľké ďakujem  všetpatrí veľké ďakujem  všet−−
kým deťom,  učiteľkám zkým deťom,  učiteľkám z
Veľkého Krtíša i zo ŽeloVeľkého Krtíša i zo Želo−−
viec a najmä Balefrému.viec a najmä Balefrému.

Mgr. Mgr. R. MINÁRIKOVÁR. MINÁRIKOVÁ, , 
ZŠ, Ul. Poľná 1, ZŠ, Ul. Poľná 1, 

Veľký KrtíšVeľký Krtíš

Sebechlebská škola v prírode učarovala deťom aj učiteľom
Keď nastal deň "D", a to dlho očakávaný odchod doKeď nastal deň "D", a to dlho očakávaný odchod do
Školy v prírode v Sebechleboch, začal sa týždeň plnýŠkoly v prírode v Sebechleboch, začal sa týždeň plný
zážitkov, humorných príbehov, skúšok odvahy a suzážitkov, humorných príbehov, skúšok odvahy a su−−
per učenia.per učenia.

Deti si školu v prírode dosýta užili − vytancovali sa na diskotéke, tešili sa z vychádzok do okolia,Deti si školu v prírode dosýta užili − vytancovali sa na diskotéke, tešili sa z vychádzok do okolia,
zažili super táborák s opekačkou i hru spojenú s prechádzkou nočným lesom.zažili super táborák s opekačkou i hru spojenú s prechádzkou nočným lesom.
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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
rekonštrukcii. Cena:
31.500 euro, vhodný na
podnikanie. m 0908 986
734.                      np − 1094
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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.
Cena dohodou. 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. m047/ 43 30
792.                                 np − 168
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3 − izbový byt na ul. B.
Nemcovej 25 (VK). Inf. m 0902
276 483.                          np − 191b
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izbový byt v
Neninciach alebo vymením za
veľký dvojizbový. Inf. m 0918
772 904.                              np − 191
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izobvý byt na
Hviezdoslavovej 1 vo V. Krtíši.
Cena 20 000 eur. Inf. m0915 803
270.                                   np − 175
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový
byt od 1. 11. 2013 na ulici
Novohradskej. Inf. m 0903 300
510.                                  np − 197
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPrenajmem 2−izbový byt na u−
lici Venevskej. Platba 2 mesiace
vopred 260 eur / mesiac. Inf. m
0907 388 526.                np − 198
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám garáž vo V. Krtíši na
Novohradskej ulici alebo pre−
najmem. Inf. m 0907 894 969. 

np − 199 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu zariadený
3−izbový byt vo V. Krtíši na
Novohradskej ulici. Inf. m 0911
388 938.                           np − 201
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 3−izbový byt v pôvod−
nom stave (vhodný na rekonšt−
rukciu) na Ul. Píseckej vo
Veľkom Krtíši. Cena 24 000 eu−
ro + dohoda možná. Inf. m 0907
823 865.                            np − 206

nLacno predám staršiu spálňu.
Inf. m0918 492 087.           np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 kusy rozkladacie
váľandy. Cena za dva kusy 140
eur. m .                           np − 193
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám automatickú práčku
Tamat 511. Inf. m 047/48 873 25.  

np − 195

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

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 Výpredaj obkladačiek a
dlaždíc za mizerné ceny do
zlikvidovania skladových zá−
sob. Inf. m0905 660 174. np − 09

l STAVEBNÝ MATERIÁL

INZERCIA

n Prenajmem 3 − izb. byt
na Lučenskej vo VK. Inf. m
0908 244 492         np − 123b
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nPredám lesnícke  pletivo − no−
vé 50 m za 106,22 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0908 962 716. 

np − 1244

n Predám Škodu Octavia, r.v.
2001; 1,6 LX, cena 2.800 euro.
Inf. m 0948 651 666.       np − 116
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 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. ce−
na 200eur. Inf. m 0918 484 196. 

np − 169
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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

n Predám zimné pneumatiky
14´´ − 175/70. Cena dohodou. Inf.
m0915 830 955.               np − 177

n Predám auto Škoda Favorit,
r.v. 1989 − lacno Inf. m 0907 563
925.                                 np − 200
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim Babetu, aj nepojazd−
nú s technickým preukazom.
Inf. m. 0908 261 395     np − 204

l Predám konzumné a kŕmne
zemiaky s dovozom. Inf. m0905
497 133.                              np − 67
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim tohtoročné orechy −
nelúpané,  Inf. m 0911 264 102.  

np − 114 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 tekvice. Inf. m 0911
132 872.                            np − 174

nPredám odstavčatá − Potôčik.
Inf m 047/ 48 79 148. np − 136
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám ošípané 220kg. Inf. m
0918 922 600.                  np − 170
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám odstavčatá. Inf.Predám odstavčatá. Inf.
0908 805 1650908 805 165.             np − 189
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kozičky a vietnam−
ského kanca. Inf. m 0910 950
770.                                   np − 176

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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 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 
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l RÔZNE

− 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 Predám kongá Headliner
za 299 eur, klávesy RO−
LAND EXR − 5 za 150 eur.
Inf. m 0904 26 59 26.  

np − 123b 

l AUTO − MOTO
n Predám Škodu Feliciu
1.9 D, r.v. 2000, modrá,
201tis. km, šíber, ťažné, let−
né a zimné pneu... Inf.m
0917 754 682            np−112b

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

n MINIBAGER −
zemné a výkopové

práce.
m 0907 840 647.   

np − 982

n AUTODOPRAVA − 2,5 tony.
Inf. m0907 840 647.          np − 179

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

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



Zvíťazili aj bez tradičných opôr 
Diváci: 100; rozhodovali: Mihálik, Balga; gó−
ly: D − Gemer 2x, Očko; najlepší hráč: D − Z.
Gemer, H − P. Fekete; zostavy: D − Sebenský,
Schmidt, Lendvai, Tóth, Očko, Gemer,
Hampachel, Zaťko, Kati, Očovský, P. Gőrőg,
stried.:  Nozdrovický, K. Gőrőg; H − Fekete,

Ladislav Bednár, Režňák, D. Bariak (K),
Lukáš Bednár, Krahulec, Ďurčov, Medveď,
Melicher, Malnoczký, Malov, stried.: J.
Pűšpőky. 
Domáci začali hru aktívne, skúšali bran−

kára prestreliť. V 6.´ nastrelil Tóth brvno a
z odrazenej lopty hostia pohrozili protiú−
tokom, no Sebenský dobre zakročil.
Domáci sa ujali vedenia v 14. ´ Gemerom −
1:0. Neninčania aj naďalej útočili, šancu
streliť gól mal aj Lendvai, no trafil iba žrď
brány. V 27.´  ďalšiu šancu streliť gól vyu−

žil Gemer − 2:0. 
V 50.´ po akcii Gemer zahral hráč hostí

rukou a nariadenú penaltu Očko bezpeč−
ne premenil. V ďalšom priebehu sa hra u−
pokojila, šance zostali nevyužité a výsle−
dok sa už nemenil. Domáci si zaslúžia po−
chvalu, pretože hrali v oklieštenej zostave
bez viacerých opôr a napriek tomu zápas
zvládli.                             − IVAN ZAŤKO − 
Dorast: Nenince − Látky 2:1 
Žiaci: Nenince − Sklabiná 1:2

(Pokračovanie I. triedy na str.25)
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Nenince − M. Kameň
3:0 (2:0)

Futbalisti z Balogu nad Ipľom vyce−
stovali do Lubeníka s nádejou, že do−
mov dovezú tri body, no ich želanie sa
nenaplnilo. 

V I. polčase sme mali prevahu, poda−
rilo sa nám streliť gól − vyhrávali sme
0:1, napriek nemu ani tento polčas ne−
zodpovedal herným predstavám vede−
nia. Druhý polčas bol doslova zúfalý
pre našich chlapcov, ktorí boli herne
spomalení a môžeme povedať, že taký
slabý výkon, ako podali v tomto zápa−
se, sme od nich ešte nevideli. Za svoj

výkon si pochvalu určite zaslúži Štefan
Nagy, no ostatní jeho spoluhráči na ih−
risku neboli "prítomní". Prehra nášho
mužstva bola jednoznačne zaslúžená.
Na záver by sme chceli poďakovať svoj−
mu súperovi za výkon ako aj za ko−
rektné rozhodovanie všetkých troch
rozhodcov. Dúfame, že sa chlapci spa−
mätajú a v budúcnosti budeme vidieť v
ich hernom podaní opäť hrať pekný
futbal. Veríme, že nám ho doprajú vidi−
eť a zažiť pekný futbalový zážitok už v
nasledujúcom zápase. 

− BEÁTA KRUPČIAKOVÁ − 

Hostia zápas pretrpeli 
Rozhodovali: S. Holomský, J. Kanecko, M.
Vrábel; góly: D − Ruso, Fandák, Micheľ,
Michal; H − Peter Gyurász 2x; ŽK: D −
Michal, Fandák, Halmo, Sóvari, Micheľ,
D − Radoš, Kalmár, Faršang; zostava hos−
tí: R. Mics, K. Radoš, D. Kalmár, M.
Buček, E. Krupčiak, K. Faršang, J.
Nedeľa, M. Oroszlány, P. Gyurász (K), Š.
Nagy, K. Belá, stried.: K. Belá, O. Mics, P.
Molnár, E. Ďurás, G. Gyurász. 

V. liga D:  Lubeník − Balog n.I. 4:2 (0:1)

III. liga dorast  JUH: 
V.Krtíš −  Fiľakovo 4:0 (1:0)
VÍŤAZSTVO SPEČATENÉ 

V ZÁVERE ZÁPASU
Zostava Baník VK: Čepo, Lauko, Fodor,
Weisz, Balla, Matikovský, Gemer,
Kušický, Petrus, Gibala (Greguš),
Kliment (Ádam). Góly: 1:0 Matikovský
(4.́ ), 2:0 Ádam (69.́ ), 3:0 Ádam (86.́ ), 4:0
Matikovský (88.́ ).

Po tom, ako sa domáci už v 4. ́  zápasu u−
jali vedenia, zdalo sa, že Fiľakovo bude o−
dovzdaným súperom. Žiaľ, aj keď naši  na−
ďalej dobre kombinovali, čím získavali
nad súperom prevahu, nevychádzalo im
zakončovanie a dokázali zahodiť aj nieko−
ľko "tutoviek". Našťastie v závere zápasu
sa im začalo opäť strelecky dariť a v po−
slednej dvadsaťminútovke strelili súpero−
vi ďalšie tri góly.                        − GREGUŠ −

V ideálnom jesennom počasí prilákal du−
el dvoch mužstiev, ktoré sa navzájom
dobre poznajú slušnú divácku kulisu.
Úvod bol v znamení vzájomného oťukáva−
nia. V 4.´domáci po faule obrancu hostí
kopali pokutový kop − Berec ju však ľah−
kovážne zahodil. Hosťom to evidentne po−
mohlo a začali "podkurovať" domácej o−
brane. V 8.´ po skrumáži len tak − tak od−
vrátili na roh. Po rozohratí rohového ko−
pu útočník hostí prekopáva bránu. V 10.´
sa vývoj v poli vyrovnal, ani jedno muž−
stvo si nevedelo vytvoriť sústavný tlak a
preto sa hralo medzi 16−kami. V 16.´ príle−
žitosť hostí zachraňuje Holub nohami. V
21.´po skrumáži sa lopta odrazila k

Radošovi, ktorý strelou po zemi otvára
skóre zápasu − 1:0. Od 20.´ začal fúkať ne−
príjemný vietor, čo robilo problémy hrá−
čom pri kombinácii. Stále to bolo na ih−
risku vyrovnané, bez gólových príležitos−
tí, keď obe obrany stáli na pevných no−
hách. V 30. ́  prudká strela Berkyho do ná−
ručia Holuba. V 33.´ priamy kop domá−
cich, hlavičkou zakončil Nászaly tesne ve−
dľa. V 38.´ ľuftoval na 5−ke Berec − lopta
mu utiekla a bolo po príležitosti. Záver
polčasu domáci dobíjali bránu nedostali
sa však ani k streľbe. Polčas sa skončil
tesným vedením domácich.

V druhom polčase hneď v 48.´ mal príle−
žitosť Lukáč, vystrelil prudko ale tesne

vedľa. V 50.´ sa hra vrátila do priemeru,
bojovnosť prevládala nad hernými kvali−
tami. Postupom  času a s blížiacim sa
koncom začali úradovať emócie, každý si
začal obhajovať svoju pravdu nadávkami,
čo ale nič nevyriešilo, ba naopak uškodilo
obidvom stranám. V 68.´odpískal hlavný
rozhodca diskutabilnú 11−ku pre hostí,
ktorú však Berky ľahkovážne zahodil. Od
70.´ z nepochopiteľných dôvodov hlavný
rozhodca so svojim verdiktmi otočil proti
domácim. Hra bola klučkovaná z oboch
strán. V 75. ´prudká strela na Lukáča líz−
la tyčku Kočiho bránky. V 78.´ príležitosť
Pixiadesa zachraňuje Koči. Úplne v záve−
re sa červenalo na obidvoch stranách,
keď rozhodca vylúčil po jednom hráčovi z
oboch mužstiev. Na konci ešte striedali
domáci dvoch hráčov. V 90.´ ušiel
Pixiades, ten však bol faulovaný obran−
com  hostí, ktorý sa išiel predčasne ospr−
chovať. Následne nepriamy kop Lukáča
vyráža Koči pred seba a Ďorď doráža a u−
pravuje skóre na konečných 2:0. Derby
herne sklamalo, prevládalo bojovnosťou a
zápas bol skúpy na gólové príležitosti,
kde domáci  premenili dve a zaslúžene
zvíťazili. 
Žiaci: Opatovská Nová Ves − Slovenské
Ďarmoty 1:4.                     − JOZEF BAČA− 

Okresné derby herne sklamalo 
Zostava FK S. Ďarmôt: Miroslav Holub, Róbert Rajťuk, Marek Béreš, Daniel Ondrejkov,
Marian Nászaly, Imrich Lukács, Miloš Varholák, Ján Kollár, Roland Radoš, Marián
Berec, Ladislav Pixiades; na striedanie: Marian Varholák, Jozef Ďőrď, Július Molnár a
Ján Holub.  
Zostava Sklabinej: Štefan Koči, Dušan Drienovský, Jakub Havrila, Michal Maslaňák,

Peter Kováč, Jozef Berky, Frederik Matikovský, Martin Ďurica, Jozef Kalmár, Vladimír
Takáč, Ivan Černák; na striedanie Boris Boľoš, Ľudovít Koči, Tibor Zingor, Marek
Drienovský a Peter Tuhársky. Rozhodcovia: Miroslav Melich, Miroslav Žiak, Jozef Guži.  

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

I. TRIEDA OKRES 
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Baníci začali so snahou získať u súpera body,
ale tlakom začali domáci a už v 4.́  kopali ne−
priamy, kop, ktorý hostia odvrátili do bezpe−
čia. Po rohovom kope v 8.́  domáci nebezpečne

hlavičkovali, ale Kaczorek chytil. Potom sa

k slovu dostali aj hostia. V 10.́  sa pekne uvoľnil
Šiket, ale z uhla strelil iba do domáceho bran−
kára. Domáci potom z priameho kopu trafili
múr hosťujúcej obrany. V 19.́  po nepriamom
kope Šára hlavičkoval Németh, ale brankár
chytil.  Domáci sa ujali vedenia v 21.́  prudkou
strelou k ľavej tyči  Kaczorekovej brány. Na 2:0
zvýšili v 33.́ , keď gól dali z blízka po centri z
pravej strany. Hostia mali dobrú príležitosť na
skorigovanie výsledku v 35.́ , ale tvrdú strelu
Saba brankár domácich chytil.  
Domáci začali lepšie aj v druhom polčase a už

v 48.́ sa vyznamenal Kaczorek po prudkej stre−
le domácich. Čistú gólovú šancu mali domáci
v 55.́ , ale Kaczorek nohou gólu zabránil.

Domáci potom poľavili a hostia mali niekoľko
dobrých príležitostí. Sabó pekne vystrelil v
57.́ , ale strela ušla tesne vedľa. Šiketov nepri−
amy kop v 58.́  domáci odvrátili. Šárovu strelu
asi z 20 metrov z priameho kopu v 61.́  chytil
domáci brankár. V 67.́  znovu pekne vystrelil
Sabó, ale znovu iba vedľa brány. V 76.́  kopali
aj domáci priamy kop z 18 metrov, ale iba do
múru. Gólovú príležitosť mal v 80.́  Sabó, ale z
8 metrov trafil iba do brankára. Po úniku po
pravej strane v 82.́  zvýšili domáci strelou po
zemi  na 3:0. V 87.́  postupoval domáci hráč
sám na Kaczoreka, ale jeho strela skončila na
tyči brány hostí. V poslednej, 90.́ , nepremenil
čistú gólovú príležitosť Németh, keď z 5 met−
rov trafil iba do brankára domácich. 

−TIBOR KRNÁČ− 

Snaha Baníka na body nestačila
Zostava Baníka: Kaczorek −  Marek Horváth,
Kukolík, Šár, Holovic, Fridrich, Kadiš, Šiket,
Greguš, Sabó, Németh: Striedali: Martin
Horváth, Ádam, Gemer; ŽK: Németh,
Fridrich; rozhodca: Weiss zo Zvolena; približ−
ne 120 divákov. 

V 18.´ mohol získať po peknej
akcii vedenie Bogdányi, ale
šancu nepremenil. O dve min−
úty na to však už tento hráč
nechyboval a otvoril skóre −
1:0. Hostia však v 31.´ vyrov−
nali na 1:1. Tri minúty pred
koncom polčasu sa hráči
Buzitky po fatálnej chybe do−
mácej obrany dokonca ujali

vedenia.
V 57.´  sa šťastena obrátila späť k Čebov−

ciam, pretože hostia si strelili vlastný gól
a stav sa vyrovnal na 2:2. V 62.´ rozhodca
po diskutabilnej situácii neuznal gól
Buzitke. Naopak, v 68.´ sa opäť radovali
domáci, keď Erik Bojtoš po centri
Nozdrovického zvýšil na 3:2. V 87.´ ešte
Bogdányi zahodil tutovku, ktorou si Če−
bovce mohli poistiť víťazstvo, napriek to−
mu zápas dotiahli do víťazného konca.       

− LADISLAV MARTIN −

Katastrofa v prvom polčase
Zostava Čeboviec: Patrik Bojtoš, Patrik Balga, Zsolt
Bogdányi, Kornel Gyenes, Tomáš Cibuľa, Ivan Mudroň,
Róbert Nozdrovický, Štefan Gemer, Patrik Péter, Marek
Slávik. Róbert Koncz; na striedanie: Lórant Zaťko,
Adrian Balga, Erik Bojtoš, Attila Kovács, Lórant Bojtoš.
Rozhodca: Július Námešný.

Už v 2.́  ušiel obrane Tornale
Marek Hriň a Drozd z 5 m nedo−
kázal dopraviť loptu do prázd−
nej brány. V 6.́  Šútor fauloval v
pokutovom území Mareka
Hriňa a nariadený pokutový
kop premenil Sokol. V 11.´
Gluka  strelou z  20 m trafil spoj−
nicu strehovskej brány. V 33.́
bol prísne na pokyn postranné−

ho rozhodcu vylúčený Oláh. V 43.́  musel
pre zranenie protihráčom opustiť hraciu
plochu Drozd. V 59.́  únik Mareka Hriňa od
pol ihriska  bol  nedovolene zastavený len
za cenu ŽK Halásom. V 70.́  Tóth v pokuto−
vom území chcel odkopnúť loptu a pri tom
trafil hráča súpera, rozhodca nariadil po−
kutový kop, ktorý zahrával Švihla ale
Daniel Hriň ho bravúrne vyrazil. V 87.́ priamy
kop Tótha našiel v pokutovom  území hlavu
Martina Klátika, ktorý preloboval brankára
Tornale a zvýšil na konečných 0:2.                  

− JÁN HRIŇ −  

Hostia si tri body zaslúžili  
Zostava D. Strehovej:  Daniel Hríň, Marek Báťka, Filip
Kollár, Peter Drozd, Miroslav Sokol, Marián Tóth,
Marek Hriň, Ján Oláh, Marek Klátik, Marián
Abelovský, Peter Novák; striedali v 43.́  Drozda Martin
Klátik a v 59.́  Abelovského Marián Nagy. Rozhodovali :
Rastislav Gonda, Tomáš Kolofík a Jozef Medveď pred
150 divákmi.  Góly : 6.́ Sokol (11 m),  87.́   M. Klátik, ŽK
: 17.́  Kollár, 32.́ Abelovský, ČK 33.́  Oláh.

IV. liga JUH:  Detva − V. Krtíš 3:0 (2:0)

V dobrom derby zápase mali v úvode pre−
vahu Olováry a túto si udržali počas celého
prvého  polčasu, keď vyhrávali gólom
Glucha 1:0. Na konci prvého polčasu po chy−
be hráča v hosťujúcej obrane Príbelce vy−
rovnali Mackom na 1:1. V druhom polčase
boli na začiatku aktívnejší Príbelčania, keď
sa im podarilo zvýšiť druhým gólom Macka
na 2:1. Olováry po vystriedaní vyrovnali
Nemčokovou hlavičkou na 2:2. V 90.́  bol
rozhodcom nariadený pokutový kop po fau−
le na Žingora, ktorý Nemčok bezpečne pre−
mieňa na konečných  2:3. 

− MUDr. JOZEF KANÝO−  

Dobrý derby zápas na konci poznačila nervozita  
Zostava TJD Príbelce : Roman Baláž, Adrian Rybár, Patrik Balík, Peter Trebuľa, Tomáš
Parkáni, Ivan Ďurčok, Drahomír Tomaškin, Michal Macko, Martin Holík, Pavel Kollár,
Michal Stankovič; na striedanie: Martin Pomoti, Marek Červoč, Miloš Ďurčok, Martin
Cesnak, Adam Láskavý a Tibor Čierny. 
Zostava OFK Olováry : Maroš Skopal, Róbert Motoška, Tibor Krnáč, Adrián Šramka,
Arnold Zolnay, Csaba Csányi, Gabriel Skabella, Július Matuška, Roland Datko, Viktor
Žingor, Miroslav Gluch; na striedanie: Ján Nemčok, Róbert Merica, Martin Švoňavec a
Samuel Botoš. Rozhodcovia: Roman Jelok, Jozef Hucák a Ľubomír Dado. 
Góly: za domácich Macko 2x, za Olováry: Gluch, Nemčok 2 x. 

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

V. liga D: Čebovce − Buzitka 3:2  (1:2)

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

Domáci začali miernym tlakom a rohový
kop mali už v 4.´, ale bez efektu, Vinická o−
brana zvládla situáciu. Po ďalšej strele do−
mácich sa vyznamenal Geregai. Viničania
potom rozohrali pekný protiútok, ale Boros
namiesto strely prihrával a útok skončil bez
efektu. V 8.´ skončil rohový kop domácich
strelou nad. Nad išla aj strela domácich v
12.´ po zbytočnej strate lopty Viničanov
pred vlastnou 16−tkou. Priamy kop Gála v
14.´ odvrátili domáci na prvý roh Viničanov,
ktorý však domáci brankár vyboxoval.
Vinická obrana v 18.´ iba slabo odhlavičko−
vala vysokú loptu a domáci sa ujali vedenia
1:0. Rohový kop v 21.´hosťujúca obrana od−

vrátila. V 28.´ kopali Viničania rohový kop,
ale bez efektu. Na druhej strane sa  pekným
zákrokom po rohovom kope prezentoval
Geregai. V 31.´ pri protiútoku Viničanov ne−
zvládol center Sz. Tóth. V 35.´ odvrátili
Viničania strelu z priameho kopu domácich
na roh. O tri minúty odvrátili na roh útok
hostí domáci. Po rozohraní rohu peknými
polonožničkami D. Régi  vyrovnal na 1:1.
Viničania pritlačili a v 41.´ pekná
Csatlósová strela skončila nad. V prvom
polčase sa hrala vyrovnaná hra, v ktorej
rozhodcovia často prispôsobovali svoje ver−
dikty zakričaniu domácich hráčov a nieko−
ľkokrát po sebe opakovali nepochopiteľné
verdikty. Aj záver polčasu riešil rozhodca
po svojom a podržal domácich.  
V 48.´ v trme−vrme pred bránou hostí riešil

situáciu niekoľkokrát Geregai a posledné
zakončenie skončilo nad bránou hostí. Po
rohovom kope Viničanov v 50.´ skončila
Csatlósova hlavička nad bránou domácich,

to sa opakovalo aj v 58.´. Po uvoľnení
Nemčoka  v 59.´ skončila strela nad. Hra sa
potom vyrovnala a útoky sa striedali na o−
boch stranách. Rozhodca však naďalej mal
dvojaký meter a zákroky Viničanov riešil
vymyslenými žltými kartami. V 56.´ pre
Gála. 59.´ minúta priniesla vymyslený faul a
vymyslenú žltú kartu pre reči pre Csatlósa.
Ďalšiu žltú kartu dostal Zachar v 62.´a v
64.´aj Antal. Rozhodca takmer všetky zá−
kroky Viničanov riešil žltými kartami.
Hostia striedali Sz. Tótha A. Bugyim v 70.´,
kedy striedali aj domáci. V 72.´ po nedoro−
zumení v hosťujúcej obrane sa domáci zno−
vu ujali vedenia 2:1. V 78.´unilkol A. Bugyi,
domáca obrana ho zastavila iba faulom aj
za cenu žltej karty. Nariadený priamy kop
Nemčoka skončil rohom. V 82.´ T. Tóth vy−
striedal Antala. Do konca zápasu rozhodca
"odborne" vyriešil konečný výsledok a na−
príklad pri 6 striedaniach nastavil iba 1 mi−
nútu. Ďakujem hráčom za perfektný prí−
stup k zápasu i keď bez efektu. 

−KAROL BUGYI, vedúci mužstva− 

Výsledok ovplyvnil rozhodca
Zostava Vinice: Geregai − T. Régi, D. Régi, Gál,
Zachar, Antal, Boros, Csatlós, Halko, Nemčok,
Sz. Tóth; na lavičke: T. Tóth, Kiss, Brezovský,
A. Bugyi, Dobos; rozhodca Šupej, divákov 200. 

IV. liga JUH: Žarnovica − Vinica 2:1 (1:1)



Výsledok hovorí za komentár 
Diváci: 80; rozhodovali: D. Ďurčov, Zaťko,
Kremničan; góly: D − P. Filip 2x, Liska,
Novák 2x, M. Filip, I. Jánošík; najlepší
hráč: D − P. Filip, H − Nászali; zostavy: D −
Hromada, Balga, Karasy (K), P. Filip,
Liska, Sabo, Novák, M. Filip, R. Jánošík,
Bernáth, Lalík, stried.: I. Filip, I. Jánošík,
H − Rusnák, Dovičin, Z. Balla (K), Bača, R.
Balla, Hornyák, Celeng, Nászali, Vrbov−
kay, Sebenský, Hajnár, Kuzma, Bado,
Kotian, Gyenes.  

Začiatok domáci nezachytili tak, ako by
mali. Hostia začali hrať svižnejšie, domáci
neskôr prebrali iniciatívu, hostí nepustili
do žiadnych šnací a výsledok hovorí za
všetko. Hosťom treba poďakovať za ko−
rektnú hru a divákom za dobré povzbud−
zovanie. Pochvala patrí však v prvom ra−
de domácim hráčom. Vedenie klubu ako
aj futbalisti ďakujú sponzorom za nové
dresy.                           − JOZEF KARASY −  

Slabý deň domácich 
Diváci: 40; rozhodovali: T. Zolcer, M.
Bariak, J. Balga, góly: H − Konc, Hojsa;
najlepší hráč: D − Zőlley, H −  Hojsa; zosta−
vy: D −  R. Zőllei, Balga, Sliacky, Belák,
Iždinský (K), Béreš, N.  Híveš, st., N.  Híveš,
ml., J. Jánoška, J. Zőlley, Klacso, stried.:
Jakubec, Hudec, Krekáč, D. Jánoška; H −
Tuhársky, Augustín (K), Ján Kováč,
Baláž, M. Fašang, Hojsa, J. Fischer, Kereš,
Nácesta, Konc, Korpáš, stried.: Martin
Kováč, Milan Kováč, Sás, L. Fischer, P.
Fašang. 

Domáci v I. polčase hrali  nedôrazne a
nepresne, čo vytrvalo bojujúci hostia vyu−
žili na vsietenie dvoch gólov. Domáci v I.
polčase mierne sklamali, no v II. polčase
trochu ožili a snažili sa vypracovať si gó−
lové  šance, čo sa im však, žiaľ, nedarilo.
Hostia zaslúžene vybojovali tri body a do−
máci si musia spytovať svedomie a uvedo−
miť, že ak sa nebojuje o dobrý výsledok,
tak ho nemôžu dosiahnuť. Vedenie TJ si
myslí, že hráči si uvedomujú, že takto sa
futbal nehrá. 

Vedenie domáceho mužstva, ako aj všet−
ci spoluhráči blahoželajú hráčovi
Tiborovi Szabovi k narodeniu syna a
prajú im veľa zdravia a šťastia v budúc−

nosti.                  − ŠTEFAN BŐJTŐŠ − 

Domáci hrali bez rešpektu 
voči súperovi  

Diváci: 150; rozhodovali: P. Kalmár, P.
Kalmár, J. Košelák; góly: D − Gorasz, naj−
lepší hráč: D − Mezei, H − Majer; zostavy: D
− Čengel, Morvai, Celleng (K), Fodor,
Gorasz, Szatmari, Mezei, Oroszlányi, L.
Blaško, Kováč, Tatrai, stried.: Z. Blaško,
Varga, Jónás, Záhorský, H − Bartoš,
Berecký, Lőrincz, Majer (K), Marinyec,
Husár, Macko, R. Babka, Pavlík, Galčík,
Lőče, stried.:Košík, Majdán, Balga. 
V zápase sa streli mužstvá, z ktorých jed−

no − Sečianky ešte vlani hrali v II. triede a
druhé mužstvo − Lesenice, si zahralo aj v
V. krajskej lige. Napriek tomu Sečianky

nemali proti súperovi žiadny rešpekt a od
začiatku zápasu chceli dokázať, že môžu
poraziť aj Lesenice. 

I. polčas sa hralo veľmi bojovne,
Sečianky si vypracovali niekoľko gólo−
vých šancí, ktoré sa im nepodarilo využiť.
V II. polčase sa všetko otočilo a Sečianky
dali gól Goraszom. Naďalej sa hralo bojov−
ne, šance sa striedali na obidvoch stra−
nách, no ďalší gól už nepadol. Ďakujeme
za veľmi dobré povzbudzovanie našim fa−
núšikom a poďakovanie patrí aj samot−
ným hráčom za prístup k zápasu.
Sečianky vyhrali zaslúžene, za objektív−
neho rozhodovanie rozhodcov. 

− TIBOR KONCZ  − 

Hostia vyťažili z minima 
maximum 

Diváci: 120; rozhodovali: D. Martin, J.
Húšťava, L. Ubrankovič; góly: D − Skabela,
H − Jelcha, Turan; najlepší hráč: D −
Skabela, H − R. Kubolek; zostavy: D −
Penke, Nagy, Málik, Szuchetka, Varga,
Balázs (K), Buriš, Nasvadi, Skabela, B.
Szuchetka, O. Krupčiak, stried.: Pap,
Varga, Lukács, A. Krupčiak, Mihalovič,
Baláž; Veľkov, Oláh, R. Kubolek (K),
Odaloš, Zuzina, Jelcha, P. Mitter, Turan,
M. Mitter, Matejkin, Petkov, stried.:
Mozola, Kašiar, M. Kubolek, Hlivár.

V zápase dobrej úrovne od začiatku
prebrali iniciatívu domáci futbalisti, no
sľubné šance Szuchetku a Buriša brankár
hostí zlikvidoval. Domáci tlačili prvých 30
min. na hostí, no gól sa im nepodarilo vsie−
tiť. Po polhodine hry sa hostia vymanili
spod tlaku domácich a päť minút pred
koncom I. polčasu jednou strelou na brá−
nu získali vedenie. 

V II. polčase sa hra už vyrovnala, útoky
sa striedali na obidvoch stranách, hostia
zvýšili v 60.´ na 0:2 a v 75.´ domáci Skabela
znížil na 1:2. Do konca zápasu si hostia
svoje vedenie už ustrážili. − JÁN LAVRÍK − 

Diváci: 100; rozhodovali: P. Danko, R. Ďu−
riš, J. Chrien; góly: D − Chalupka, Melišík,
H − Villám; najlepší hráč: D − Melišík, H −
Villám; zostavy:  D − Benko, Mánya, Ivičič,
Haring, Vozár (K), Chalupka, Andok,
Foltán, Melišík, Uhrin, Lupták, stried.:
Vlačuha, Kramarovič, Cesnak; H −
Moravčík, Zolcer, Mucha, Kováč (K),
Cibuľa, Cseri, Pásztor, Buriš, Kissimonyi,
Básti, Villám, stried.:  Varkőzi, Alakša,
Kalmár. 

Pre diváka tento zápas nebol veľmi "po−
hľadný". Obidve mužstvá urobili veľa ne−
presností, napriek tomu si  domáci vypra−
covali dostatok šancí, ktoré ale nepreme−
nili. Domáci strhli víťazstvo na svoju stra−
nu po peknom priamom kope Ivičiča, kto−
rý skončil na ľavej žrdi brány hostí. Do
brány strelu dorazil Melišík.    

Vedenie mužstva a fanúšikovia želajú
Maximiliánovi Melišíkovi, ktorý sa naro−
dil v priebehu týždňa nášmu spoluhráčo−
vi Miroslavovi Melišíkovi, veľa zdravia a
šťastia.  

− MILAN MIKUŠ −
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IV. liga JUH
11. kolo − nedeľa 13.10. o 14.30 hod:

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

1 : 0
−

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

V. liga D
11. kolo − nedeľa 13.10. o 14.30 hod:

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

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

I. trieda okres

II. trieda okres
Sklabiná „B“ – Olováry – 2:3

Želovce – Bušince 3:6 
Veľké Zlievce / Dolná Strehová

„B“– Čebovce 5:1

I. TRIEDA OKRES 

Záhorce − K. Kosihy
7:0 (3:2)

Opatovská N. Ves − Hrušov
0:2 (0:2)

Sečianky − Lesenice
1:0 (0:0)

S. Plachtince − Kosihy n.I.
2:1 (1:0)

V. Čalomija − D. Lom
1:2 (0:1)
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l PO UZÁVIERKE

ŠTK (predseda, Marián Halaj)
Nariaďujeme odohrať MFS 10. kola žiakov Hrušov

– S. Plachtince dňa 1.5.2014 o 16:00 h. (žiadosť a do−
hoda bola konfrontovaná a odsúhlasená po telefonic−
kej urgencii dňa 4.10.2013. SK S. Plachtince popla−
tok 10 eur v MZF.
Nariaďujeme predohrať MFS: I. tr. dosp. 10. kolo M.
Kameň – Kosihy n. I. 20.10.2013 o 11:30 h.,II. tr. do−
sp. 10. kolo Bušince – Sklabiná „B“ dňa 20.10.2013 o
11:00 h.

Námietka kap. hostí z MFS 8. kola I. tr. dosp.
Lesenice – Op. N. Ves bola prerokovaná ako bez−
predmetná. FK Lesenice má postupovať podľa čl. 33
RS – 2013/2014.

DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D40 Ľudovít Cseri 1120928 Kosihy n. I. 1 MFS pod.
od 9.10.2013 do 8.1.2014 podľa 1/5a, poplatok 10 eur
v MZF.
D41 Nagy Nandor 1321793 Olováry 2 MFS nepod.
od 6.10.2013 podľa 1/3a, poplatok 5 eur v MZF.
D42 Martin Švoňavec 1244533 Olováry „B“ 1 MFS
nepod. od 9.10.2013 podľa 1/13−5a, poplatok 10 eur v
MZF.
D43 Mário Szabo 1133216 Nenince 1 MFS nepod. od
9.10.2013 podľa 1/13−5a, poplatok 10 eur v MZF.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní
od zverejnenia v Spravodaji ObFZ.  

Správy zo sekretariátu:
Zasadnutie VV ObFZ V. Krtíš sa bude konať dňa

16.10.2013 o 16:30 h. na sekretariáte ObFZ.
TMK SsFZ plánuje organizovať od novembra 2013

školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov 4 /C
licencie) a školenie trénerov UEFA C GRASSRO−
OTS licencie (pre trénerov bez licencie). Záujemcovia
pošlite prihlášky do 15. októbra 2013 – prihlášku ná−
jdete na www.ssfz.sk/ komisie / trénersko−metodická
komisia / materiály.

Riadni členovia ObFZ Veľký Krtíš majú právo na−
vrhnúť kandidáta na nižšie uvedenú volenú funkciu:
a) predseda ObFZ, b) podpredseda ObFZ, c) 3 členov
VV ObFZ, d) predsedu Revíznej komisie, e) predse−
du Disciplinárnej komisie, f) predsedu Odvolacej ko−
misie, g) 3 delegátov za ObFZ na Volebnú konferen−
ciu 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 navrhnutý,
b)    titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
kandidáta,
c)  emailový kontakt na komunikáciu s kandidátom,

d) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve a−
lebo o podaní prihlášky za člena,
e) výpis z registra trestov, resp. čestné vyhlásenie o
bezúhonnosti (čl.26 ods.6 stanov),
f)  písomný súhlas navrhnutého kandidáta s kandi−
datúrou. Návrhy sa predkladajú prostredníctvom se−
kretára ObFZ Volebnej komisie, ktorá zahájila svoju
činnosť 18.9.2013. 4. ObFZ dáva na vedomie členom
ObFZ, v zmysle čl. 62 ods.2 členovia Rady ObFZ, kto−
rým dňom účinnosti týchto stanov
(5.4.2013) zaniká mandát, sa stá−
vajú do najbližšej volebnej konfe−
rencie delegátmi Konferencie
ObFZ s právom hlasovať.
5. VV ObFZ si vyhradzuje právo na
určenie aj iného miesta Volebnej
konferencie. ( V prípade ak pôvod−
né miesto t.j. Nová slobodáreň,
Nemocničná ul. vo Veľkom Krtíš
bude v čase konania konferencie
obsadená).
6. Materiál na Volebnú konferen−
ciu t.j. Program Volebnej konferen−
cie, Rokovací poriadok a Volebný
poriadok je zverejnený na odkaze:
(www.obfzvk.sk – Úradné správy –
Bleskovky).
7. Žiadame všetky aktívne futbalo−
vé kluby z okresu Veľký Krtíš, kto−
ré hrajú súťaže ObFZ a SsFZ, aby
návratku z webovej stránky ObFZ
vyplnili a zaslali na sekretariát
ObFZ najneskôr do 16.10.2013.

KpRS sa na svojom zasadnu−
tí 9.10.2013 zaoberala sťažnosťou
OFK Stredné  Plachtince na výkon
R v MFS I. trieda dospelí V. Čalo−
mija – S. Plachtince. Video nepreu−
kázalo inkriminovaný moment
sťažnosti z dôvodu nekvalitného vi−
deozáznamu.  FK V. Čalomija po−
rušil ustanovenie RS – 2013/2014
bod 32. písmeno b), z uvedeného
dôvodu, za porušenie ustanovení
KpRS podáva návrh na DK ObFZ
s návrhom v zmysle  RS –
2013/2014 bod 32. písmeno f).

KpRS sa na svojom zasadnu−
tí dňa 9.10.2013 zaoberala sťažnos−
ťou FK Bušince na výkon R a AR1

v MFS II. trieda Bušince – Olováry „B“, sťažnosť bo−
la vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená. R a AR1
sa v uvedených bodoch (ktoré predložil FK) v stret−
nutí nedopustili žiadnych opodstatnených nedostat−
kov, ktoré by ovplyvnili priebeh resp. výsledok stret−
nutia. R sa dopustil  (uvedených) závažných nedo−
statkov len po stretnutí, keď sa nevenoval dostatoč−
ne vypísaniu zápisu o stretnutí, (neuvedenie strieda−
nie hráčov, resp. nesprávny popis  strelcov gólov). Z
uvedeného dôvodu RK predvoláva R Romana Ďuri−
ša na svoje zasadnutie dňa 16.10.2013 o 15.30 h.

Predseda ObFZ, Ladislav Krnáč

KR (predseda Peter Kuchársky)
DELEGAČNÝ LIST 

ObFZ V. Krtíš, Spravodaj è. 16 - 2013/2014 

o 14.00 hod.

19.10. o 14.00 hod.

o 14.00 hod.

Ak potrebujete pomoc 
pri vybavovaní úveru tak volajte!

Ak už máte úver a potrebujete
refinancovať aj to vyriešime!

n Predám betónové stĺpy, su−
dy na víno lis na hrozno. Inf.
m 0917 075 588.         np − 210

n Predám ošípané, 180 kg.
Inf. 0908 523 218.       np − 212
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na
Novohradskej. Cena 4.900
eur. Inf. 0902 824 515. 

np − 213
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ovce − mäsový typ,
plameno ILE DE FRANCE.
Inf. 0911 358 071.       np − 216
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské od−
stavčatá. Inf. 0917 851 897. 

np − 217

HYPOTEKÁRNE 
STREDISKO UŽ AJ U NÁS!

Tel. : 0908/463 765

n Odstúpim zariadenú reš−
tauráciu Tenis vo VK − cena
5000 eur. Inf. m 0905 732
394.                        np − 210b Radi Vám urobíme 

svadbu, kar a iné oslavy −
kdekoľvek vo Vašej obci, 
meste, doma v kultúrnom 

dome či na dvore. 
Inf. 0915 75 66 70, 

0907 120 380, 0904 644 931

n Predám odstavčatá, cena do−
hodou. Inf. 0908 337 401,   alebo
večer: 047/ 48 97 435.   np − 215
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 − izb. byt na
Novohradskej vo V. Krtíši, čias−
točne zrekonštruovaný. Cena
20.000 eur. Inf.:m 0907 878 186.  

np − 218

CATERING
Firma OMEGA ponúka
montáž teplovzdušných 
krbov. Dlhoročná prax,

stovky realizovaných krbov,
výhodné ceny.

Ďalej ponúkame všetky
murárske práce.
Inf. 0903 502 369



n Dám do prenájmu komplet
prerobený 1−izový byt na ul.
Venevskej, 2−poschodie. Inf.
m 0905 466 036.          np − 207
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam do prenájmu 2−iz−
bový byt vo V. Krtíši za okres−
ným súdom, balkón, pivnica,
nadštandardne zariadený.
Cena vrátane energie 350 eur.
Inf. m0905 307 397.      np − 208 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Príjmeme pomocnú silu a
kuchára do  do kuchyne. Inf.
m 0905 657 689.        np − 209
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zajace. Inf. m 0917
075 588.                      np −211

n TEPOVANIE. Inf. m 0915 104
289.                                    np − 12
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

nBEZKONKURENČNE
NAJLEPŠIE VŔTANÉ STUDNE.

Inf. m 0905 463 213.     np − 14
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Na pamiatku svojim potom−
kom obnovujem starodávny sto−
ročný 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
koráliky a flitre na kroje, pon−
úknite mi. Inf. m 0911 264 102.

np − 15

lTEPOVANIE. Inf. TEPOVANIE. Inf. mm 09490949
792 112.792 112. np − 107 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
nPredám 4 ks dvojkilogramové
propán − butánové fľaše. Inf. m
0902 276 483.                   np − 162
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim ornú pôdu. Cena do−
hodou.. Inf. m 0907 484 840. 

np − 165
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nKúpim funkčný invalidný vo−
zík pre dospelého. Inf. m 0908
527 766.                            np − 171
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim hovädzie mäso vKúpim hovädzie mäso v
balíčkoch.balíčkoch. Inf. m 0910 9890910 989
479.479. np − 188
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám funkčný plynový ko−
tol − Lieber Turbo 22 kW, vývod
do steny, cena 200 euro. Inf. m
0903 517 081.                    np − 180
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 12 kusov ozdôb imitá−
cia malachitu, vcelku alebo jed−
notlivo. Cena dohodou. Inf. m
0910 174 649.                   np − 192
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kotol na UK
Rimatherm 40. Inf. m047/ 48 873
25.                                    np − 194
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
nPredám 4 ks 50 l fľaše na víno
s košom spolu za 50 eur, mraz−
ničku 180 l, 4 zásuvky za 100 eur
a lis na hrozno 20 l za 33 eur.
Inf. m047/ 43 343 32.       np − 205
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l RÔZNE

l PO UZÁVIERKE

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE V PIATOK DO 16.00 HOD.

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

IV. liga JUH:  Vinica − Hnúšťa

V. liga D: Sklabiná − Olováry

V. liga D: D. Strehová − Čebovce

V. liga D: S. Ďarmoty − Radzovce

I. trieda okres: Nenince − Záhorce

IV. liga JUH:  V. Krtíš − Kováčová

V. liga D: Buzitka − Príbelce

I. trieda okres: M.Kameň − Kosihy n.I.

V. liga D: Balog n.I. − Mýtna

I. trieda okres: Hrušov − Sečianky

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA − 11. KOLO

Hráte spolu o 60 eur! Tipovačka  po 10.  kole:
Mária Bariaková, V. Krtíš,  83 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš, 83 b. 
Tibor Rybár, V. Krtíš, 80 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš,  79 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová, 78 b. 
Jozef Holovic, ml., 75 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná, 74 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš, 74 b.
Ján Pavlík, Lesenice, 71 b. 
Erik Ádám, ml., V. Krtíš, 71 b.
Milan Havrila, V. Krtíš, 70 b. 
Erika Macková, Záhorce, 70 b. 
Zsófia Orlai, Šahy, 70 b. 
Ján Urda, st., V. Krtíš, 69 b. 
Pavel Filip, Záhorce, 68 b. 
Ján Kalmár, Sklabiná, 68 b.
Ján Golian, V. Krtíš, 68 b. 
Tomáš Hrenák, V. Čalomija, 67 b. 
Ján Havrila, Sklabiná, 67 b.
Pavel Bódiš, Záhorce, 67 b. 
František Fónod, Kosihovce, 67 b.
Ján Zólyomi, Vrbovka, 67 b. 
František Petényi, Vinica, 66 b.
Ján Molnár, D. Strehová, 65 b. 
Ladislav Kiss, Vinice, 65 b.
Jozef Košík, Čebovce, 64 b.
Mária Mericová, Vrbovka, 63 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš, 63 b. 
Jozef Kováč, Vinica, 63 b. 
Svetozár Havrila, Obeckov, 62 b.
Jozef Donč, K. Kosihy, 62 b.
Gabriel Petényi, Vinica, 60 b. 
Jozef Csík, V. Ves n.I., 59 b. 
Ján Macka, Záhorce, 59 b.
Július Matúška, V. Krtíš, 58 b.
Ján Kiss, Vinica, 58 b. 
Miroslav Sýkora, S. Plachtince, 57 b.
Jaroslav Macka, Záhorce, 56 b. 
Ján Budáč, V. Krtíš, 54 b.
Radovan Furák, M. Straciny, 54 b. 
Gejza Mlynárik, Želovce, 53 b. 
Stefo Zoltán Svorník, Želovce, 52 b.
Miroslava Macková, Záhorce, 45 b. 
Ákos Súth, Balog.n.I., 42 b. 
Mikuláš Báťka, V. Krtíš, 42 b.
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. 

Mamila
− poraden−

stvo pri doj−
čení 

MUDr. Eva
Tóthová, 
laktačná

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

498 395, tothilis@yahoo.com,  
www. mamila.sk  np − 1185 

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

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE 
za nasledujúcich podmienok:
− Úväzok 8 hodín mesačne,
− ukončené úplné stredoškolské vzdelanie,
− prax vo funkcii hlavného kontrolóra minimálne 5 rokov,
− predloženie výpisu z registra trestov nie staršie ako 3 mesiace. 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Straciny vyhlasuje v zmysle 
§ 18 zákona 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce odovzdá svoju
písomnú prihlášku so životopisom na Obecnom úrade 

vo Veľkých Stracinách najneskôr do 30. 10. 2013. 
Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní.  


