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PLACHTINSKÁ FARMA BARÁNEK, Dolné Plachtince č. 216

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

PRE VÁS VYRÁBA TRADIČNÝM SPÔSOBOM

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

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

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

Predaj ovčej čerstvej hrudy 
a ovčích výrobkov.

SYROVÁ TORTA 
− darček pre 

každú príležitosť
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3,00

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 14,00 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. 
Pri zakúpení oleja a filtra 

prezutie pneumatík s 50%−nou zľavou.

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.melvet.szm.com 
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Podujatie Míľa pre mamu organizuje Ú−
nia materských centier  tradične  v
predvečer Dňa matiek. Hlavnou myš−
lienkou zábavného popoludnia pre ro−
diny je prejsť symbolickú míľu a vzdať
tak úctu všetkým mamám, starým ma−
mám a nahrádným mamám. Podujatie
"Míľa pre mamu" sa uskutoční aj tento
rok v sobotu, 12. mája 2012 vo viace−
rých mestách a obciach na Slovensku. 
Do jeho  organizácie sa opäť zapája aj
Rodinné centrum Štvorlístok v
Opatovskej Novej Vsi. 

Míľa pre mamu bude opäť 
aj v Opatovskej Novej Vsi

Poznáte ho. Malý ale nepre−
hliadnuteľný ... Kvietok s veľ−
kou silou, kvietok ľudskosti −
tak ho zvykneme volať. Narcis
pripnutý na kabátoch ľudí v
obciach a mestách. K tomu ú−
primný úsmev a radosť z vyko−
nania dobrého skutku. Takýto
bol aj Deň narcisov, ktorý sa
konal 13. apríla 2012.
Dobrovoľnú finančnú zbierku or−
ganizovala aj ZŠsMŠ v
Bušinciach pod vedením koordi−
nátoriek ENV Mgr. M. Danielovej
a Mgr. S.Filkusovej.  Zbierku vy−
konávalo 14  dobrovoľníkov − pe−
dagogických pracovníkov, každý
so skupinou detí oslovovali dob−
rých ľudí v Bušinciach, Malých
Zlievcach, Čelároch, Kirti,
Zombore, Glabušovciach,
Olovároch, Kováčovciach a Muli.
Navštívili sme tiež   EUSTREAM,

ERCE, MONTI, ÚSS − Kirť a iné
inštitúcie a firmy. Vďaka porozu−
meniu občanov sme vyzbierali
nasledovné čiastky: 
V EUSTREAM−e V. Zlievce
281,95 eur,  v Bušinciach 426,85
eur Glabušovciach 62,79 eur,
Zombore 61,59 eur, Olovároch
81,22 eur, Malých Zlievcach
155,36 eur, Čelároch 113,16
eur, Kirti 100,22 eur,
Kováčovciach a Peťove 76,40
eur, Muli 62 eur, ZŠsMŠ Bušince
130,60 eur. Celková vyzbieraná
suma je 1 552,14 eur,  na ktorú
sme právom hrdí.

Touto cestou veľmi pekne ďa−
kujeme všetkým, ktorí do zbierky
prispeli. Veríme, že tento humán−
ny čin zostane aj naďalej tradíci−
ou.

− Mgr. MÁRIA DANIELOVÁ 
a Mgr. SOŇA  FILKUSOVÁ −  

Jedna zo skupín bušinských školákov, ktorá sa pričinila o to, že ich škola v
Deň narcisov pomohla vyzbierať vyše 1500 Euro. Zľava predný rad: Martina
Kóc, Kristína Štefančíková,  Sandra Kóc, Ján Krahulec, Zoltán Hegedűs.
Druhý rad zľava: Dezider Barányi, Patrícia Lacinová, Andrej Černický, Mgr.
Mária Danielová a Zsolt Botoš. 

Narcis opäť spojil všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť
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S U D O K U
Mriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci, riadMriežku vyplňte tak, aby v každom stĺpci, riad−−
ku aj vo všetkých deviatich štvorcoch hraciehoku aj vo všetkých deviatich štvorcoch hracieho
plánu bolo deväť rôznych čísel  od 1−9 a žiadneplánu bolo deväť rôznych čísel  od 1−9 a žiadne
z nich sa ani raz neopakovalo. Správne riešeniez nich sa ani raz neopakovalo. Správne riešenie
každého sudoku je len jedno jediné.každého sudoku je len jedno jediné.

KOZOROŽEC (22.12. − 20.1.)
Tak ako sú pred vami slnečné dni, tak bu−
de vyzerať aj váš týždeň, ktorý máte pred
sebou. Pohoda a vnútorná istota vo vás
samých vám dáva krídla a vy vaše pra−
covné výkony dokážete doviesť do doko−
nalého konca bez problémov a sklzov. Tak
isto aj v osobnom a rodinnom živote svie−
ti slniečko a medzi vami a vašimi blízkymi
vládne porozumenie a súdržnosť.
Nenechajte si ujsť príjemné počasie a vy−
berte sa do prírody.

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Aj tento týždeň je pre vás priaznivo naklo−
nený v každej oblasti vášho života, preto,
ak ide o pracovné záležitosti, nemusíte
mať žiadne chmúrne myšlienky, ani obavy,
že by ste nedokázali zvládnuť úlohy, ktorý−
mi vás poverili vaši nadriadení. V osob−
nom živote je taktiež všetko v poriadku.
Medzi vami a vašimi partnermi vládne po−
koj a harmónia. Pretože vám aj vaše zdra−
vie slúži na sto percent, môžete sa pustiť
do skrášľovania okolia vášho domu alebo
sa venovať záhrade. 

RYBY (19.2. − 20.3.)
Nesnažte sa zbytočne po tieto dni trhať
pracovné rekordy v zamestnaní, pretože aj
tak by vaša snaha vyšla na prázdno, ako aj
energia, ktorú by ste zo seba vydali.
Odložte si vašu túžbu ukázať, akí ste dob−
rí v tom, čo robíte na lepšie a priaznivejšie
obdobie. Preto radšej venujte svoju pozor−
nosť vašej rodine a priateľom. V tejto ob−
lasti môžete očakávať príjemné zážitky,
ktoré vám pomôžu odpútať sa od všetké−
ho, čo zaťažuje vašu myseľ.

BARAN (21.3. − 19.4.)
Snažte sa tento týždeň v práci urobiť to, čo
je potrebné, aby to, čo máte za úlohu od
vašich nadriadených spraviť, bolo v po−
riadku a včas odovzdané. Nesnažte sa byť
príliš aktívni, pretože vaša snaha by sa aj
tak minula účinku. Nestane sa nič, ak sa
tento týždeň zameriate viac na vašu rodi−
nu, ktorá vašu pozornosť ocení a vy si tak
okrem toho, že načerpáte v jej kruhu novú
energiu, upevníte vzájomnú náklonnosť a
súdržnosť. Zdravie máte v absolútnom po−
riadku.

BÝK (20.4. − 20.5.)
Tento týždeň vás môže zastihnúť v nie  prí−
liš vhodnom období hlavne na investície,
pretože vám hrozí, že by ste mohli prísť o
peniaze, ktoré máte v pláne investovať v
rámci vašich podnikateľských zámerov.
Odložte radšej tieto plány, na pre vás
vhodnejšie obdobie. V rámci vášho osob−
ného a rodinného života sa nič zvláštne
nedeje, všetko je v poriadku, preto si mô−
žete dovoliť venovať sa aj vašim koníčkom,
lebo aj váš zdravotný stav je v poriadku.

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Pokiaľ necítite, že ste v pracovnej oblasti
sto percentne najlepší, nemáte z toho, čo
robíte, dobrý pocit. Ale vo vašom prípade,
aj keď sa občas nedarí tak, ako chcete, čo−
ho je príkladom aj tento týždeň, nech vám
je útechou to, že všetko, čo máte za po−
vinnosť urobiť, odovzdáte príkladne spraco−
vané. Nech vás to neznechutí, pretože by ste
si túto náladu preniesli aj do vášho súkro−
mia, čo by bola škoda, pretože v tejto oblas−
ti vášho života je všetko v poriadku.

HOROSKOP

Potrebujeme:
400 g bravčovej pečene,
120 g slaniny bez kože,
soľ, mleté čierne korenie,
200 g ryže, 120 g cibule,
300 g rajčiakov
Ako na to:

Pečeň umyjeme, osušíme v
utierke a nakrájame na
plátky hrubé asi 4x4 veľké
a jedenapol centimetra hru−

bé. Napichujeme na ihlu
striedavo s kúskami slaniny
o polovicu tenšími ako sú
kúsky pečene. Osolíme, o−
koreníme a opekáme na
rošte asi 4 až 7 minút.
Pečeň podávame s uvare−
nou ryžou, premiešanou s
cibuľkou opraženou do
sklovita a s pečenými raj−
čiakmi.

Bravčová pečeň na ihle
Recept na tento týždeň

RAK (22.6. − 22.7.)
Už v prvý deň tohto týždňa sa nebudete cí−
tiť zdravotne v poriadku, čo zasiahne kaž−
dú oblasť vášho života. Aj keď máte v hla−
ve plno nových nápadov a plánov, ako pri−
spieť k čo najlepším výsledkom v práci,
snažte sa neprepínať vaše sily. Doprajte si
radšej viac odpočinku a relaxujte v kruhu
vašich najbližších. Nemusíte sa obávať ni−
čoho, aj v tomto pre vás dôležitom bode
vášho života, pretože je všetko tak, ako má
byť. Takže sa môžete jednoznačne zamerať
iba na to, aby ste čo najskôr boli opäť v pl−
nej sile a nabití energiou.

LEV (23.7. − 22.8.)
Ak budete môcť vaše pracovné záležitosti
odložiť na neskôr, urobte tak alebo požia−
dajte vašich spolupracovníkov o to, aby
prevzali za vás všetko, čo máte za úlohu
splniť, pretože nebudete schopní sa sú−
strediť na nič dôležité aj z dôvodu, že váš
zdravotný stav v polovici týždňa vám bude
brániť vo všetkom. Preto očakávajte aj po−
dráždenosť, ktorou by ste mohli nepriazni−
vo zasahovať aj do oblasti vášho rodinné−
ho života. Snažte sa preto vyhýbať kon−
frontáciam každého druhu a venujte sa iba
vám a vášmu stavu.

PANNA (23.8. − 22.9.)
Aj keď vášmu znameniu vládne planéta
Jupiter, nositeľ šťastia a peňazí, tento týž−
deň vám nebude nápomocná, preto hlavne
v oblasti financií buďte maximálne opatrní
a neinvestujte. Hrozia vám ozaj finančné
straty. A aby toho nebolo dosť, tak koncom
týždňa očakávajte aj po zdravotnej stránke
zhoršenie. Našťastie máte vo vašej blíz−
kosti milovanú osobu, ktorej na vás ne−
skutočne záleží, a ktorá urobí maximum
preto, aby ste sa opäť cítili v poriadku.

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Neriešte tento týždeň nič dôležité v pra−
covnej oblasti, skôr sa pokúste v rámci va−
šej profesie robiť niečo ako propagáciu to−
ho, čo robíte. Bude to dobrá reklama a vy
sa vyhnete zbytočnej, hlavne psychickej
záťaži. Musíte sa sústrediť na úlohy, ktoré
máte pred sebou. V osobnom živote oča−
kávajte zmeny. Už určitý čas je vo vašom
živote nový človek, ktorý vám nie je ľaho−
stajný, a ani vy jemu. Využite preto tento
víkend a pokúste sa s ním zblížiť.  

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Ste schopní, a aj ochotní urobiť maximum
preto, aby ste sa v práci prezentovali ako
ozaj spoľahliví, ale, bohužiaľ, nebude vám
to nič platné, pretože vám v tejto vašej sna−
he hviezdy nebudú naklonené. Naopak, v
osobnom živote tí, ktorí majú partnerov, sa
môžu tešiť zo svojej vzájomnej náklonnos−
ti a lásky. Pre tých, ktorí sú voľní, malá ra−
da: Nedajte sa strhnúť vašim pocitom te−
lesnej potreby,  aj keď úspech u opačného
pohlavia máte tieto dni zaručený.

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Buďte k vašim spolupracovníkom zhovie−
vaví, pretože vaše nasadenie, elán a spô−
sob ľahkosti spracovania, akejkoľvek úlo−
hy v zamestnaní, je pre nich príťažou a
obtiažne stíhať vám. Ste absolútnou jed−
notkou a ťahúňom. Tak isto aj vaše sú−
kromie je plné pohody, pocitu naplnenia
a lásky. Tento týždeň je jednoznačne váš,
tak si ho užívajte plnými dúškami v kaž−
dej oblasti vášho života. 

HOROSKOPZDRAVOTNÍCKY INFOSERVIS
LEKÁRSKA POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA (Banícka
35, V. Krtíš, tel. 48 31 111). Pre dospelých: Po. − Pi.
15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. Pre deti a do−
rast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., So. − Ne. 8.00 − 22.00 h.
LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ V MESTE V. KRTÍŠ
pondelok − piatok 16.00 −  20.00 h., sobota, nedeľa,
sviatok: 9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
7.5. U ČIERNEHO ORLA (Nemocničná ul.)
8.5. BELLADONNA (Ul. SNP)
9.5. PANACEA (pri stomatológii)
10.5. AQUA VIVA (Ul. SNP)
11.5. Dr. MAX (v nemocnici)
12. a 13.5. BIELY LEV (Banícka ul.)

☺ Zasmejme sa ☺
Pani Anežka, bývajúca blízko pri stanici vlakov v panelo−
vej bytovke, si kúpila novú skriňu. Keďže manžel bol na
služobnej ceste, poprosila suseda nech jej tú skriňu po−
môže namontovať. Postavili skriňu prvý raz. Prešiel oko−
lo vlak, skriňa sa rozsypala. Postavili ju znova. Prešiel
vlak, skriňa spadla. Postavili skriňu tretí raz a sused ho−
vorí Anežke:
− Anežka, ja vojdem s baterkou do skrine. Počkám, kým
prejde vlak a budem sledovať, čo povolí.
Sused vošiel do skrine. Medzitým sa vrátil manžel. V
predsieni pozrie lepšie, vidí cudzie mužské topánky. V
spálni − nová skriňa. Pristúpi k nej, otvorí ju a sused zre−
ve:
− Pán sused, rýchlo mi jednu vrazte, lebo mi určite ne−
uveríte, že tu čakám na vlak.
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n www.makroreality.sk
Predaj a kúpa nehnuteľností.
Rýchlo a spoľahlivo. Inf. m 0907
484 840.  np − 86
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4−izbový byt na Ul.
Novohradskej (3.poschodie, ló−
džia, plastové okná, zateplený
panelák). Inf. m 0905 129 007.

np − 485
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem ornú pôdu, trvalé
trávnaté porasty v okresoch V.
Krtíš, Lučenec, R. Sobota.
Rýchle a seriózne jednanie −
platba v hotovosti bez vedľaj−
ších poplatkov. Inf. m 0907 871
115.                           np − 547

n Dám do prenájmu 2−izbový byt
na 1.poschodí vo V. Krtíši blízko
centra. Byt je po celkovej rekon−
štrukcii − vrátane plastových o−
kien. Cena dohodou. Inf. m 0910
673 960 alebo juris@centrum.sk
np − 550
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Želov−
ciach. Cena dohodou. Inf. m
0918 595 341.              np − 557

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dlhodobo prenajmem 4−izbový
(nezariadený) byt. Voľný od
1.5.2012. Inf. m 0907 359 009.  

np − 558
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám 2−izbový (prerobený)
byt v osobnom vlastníctve vo V.
Krtíši (rozloha 64 m2). Treba vi−
dieť. Inf. m 047/43 307 92.

np − 581
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Obeckove. Dohoda možná. Inf.
m 0907 256 398.            np − 587
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chalupu v Dolnom
Tisovníku, rozloha pozemku 1
ha. Cena: 24.000 eur, dohoda.
Inf. m 0949 279 368, 0908 233
486.                           np − 591
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt. Inf.
m 0948 013 701.            np − 593
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový byt na Ul. P.
O. Hviezdoslava 27 (po úplnej
rekonštrukcii), slušný vchod.
Ihneď voľný. Cena dohodou. Inf.
m 0908 946 296.            np − 598
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám, resp., prenajmem 2−
izbový byt na  Hviezdoslavovej 7
(pôvodný stav, 2.poschodie, bal−
kón, pivnica). Cena: 16.500 eur.
Cena nájmu: 240 eur vrátane e−
nergií. Inf. m 0908 911 872.         

np − 605
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zrekonštruovaný dom
s veľkou záhradou v Záhorciach.
Inf. m 0907 729 204.  np − 606
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu v blízkosti V.
Krtíša (oproti Babičkinmu dvo−
ru), pozemok 45 árov, z toho 22
árov rodiaci vinohrad. Chata je
podpivničená. Cena dohodou.
Inf. m 0905 385 007.  np − 608

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* Hľadám súrne do prenájmu
garsónku. Inf. m 0949 236 674.  

np − 610

n Predám 4−izbový byt na Ul.
Lučenskej po rekonštrukcii.
Cena: 30.000 eur. Inf. m 0908
633 255.                     np − 617
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt na Ul. Že−
lezničnej. Byt je prázdny (steny
bielej farby − kuchyňa + izba).
Inf. m 0907 175 473.     np − 637
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vo V. Krtíši v dobrej
lokalite veľmi pekný 1−izbový
byt. Len vážny záujem. Inf. m
0905 491 638.                np − 642
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu zariadený 3−
izbový byt s balkónom a lódžiou
na Ul. Venevskej. Inf. m 0905
683 537.                      np − 644
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám (20.000 eur) alebo pre−
najmem (320 eur/mesiac) 3−izbo−
vý byt na Ul. Píseckej. Kontakt:
m 0907 388 526.            np − 646
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom vPredám rodinný dom v
Slovenských Ďarmotách (4 izSlovenských Ďarmotách (4 iz −−
by, kúpeľňa, 2 kuchyne, 2by, kúpeľňa, 2 kuchyne, 2
špajze, 2 chodby), samostatšpajze, 2 chodby), samostat −−
ná klenbová pivnica, s veľkouná klenbová pivnica, s veľkou
záhradou. Inf. záhradou. Inf. mm 0911 1480911 148
780.780. np − 647
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dva rodinné domy
(vedľa seba) so záhradou. Cena
dohodou. Inf. m 045/53 642 78,
045/53 602 21.             np − 649
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
* Kúpim pieskovú pivnicu v
Hrušove. Inf. m 0907 880 009.  

np − 652
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt (prerobe−
ný na 3−izbový) v centre mesta.
Treba vidieť. Cena dohodou. Inf.
m 0903 211 667.           np − 656
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku s murova−
nou chatkou v záhradkárskej o−
sade Selce I. vo V. Krtíši. Cena:
1.500 eur, dohoda možná. Inf. m
047/422 3593, 0904 678 006.  

np − 658
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do dlhodobého prenájmu
1−izbový byt. Inf. m 0904 256
464, 0908 355 383.        np − 660
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový
byt. Inf. m 0907 147 217.  

np − 661
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom v
D. Strehovej. Veľký pozemok,
voda, elektrina + veľká hospo−
dárska stavba. Inf. m 0915 188
083.

np − 664

n Dám do prenájmu 1−izbový
byt. Ihneď voľný. Cena dohodou.
Inf. m 0949 304 841.      np − 667
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do dlhodobého prenájmu
zariadený 1−izbový byt na Ul.
Venevskej. Len serióznym záu−
jemcom. Cena: 250 eur, záloha 1
mesiac vopred nutná. Dohoda
možná. Inf. m 0905 458 696,
0907 359 776.               np − 671
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pozemok o výmere 36
árov v Novej Vsi. Vhodný na poľ−
nohospodársku, resp., podnika−
teľskú činnosť. Inf. m 0905 216
892.                         np − 676
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt na Ul.
SNP (zateplený panelák, 2.pos−
chodie, po čiastočnej rekon−
štrukcii, plastové okná). Cena
dohodou. Inf. m 0903 170 846.

np − 683
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám starší rodinný dom na
Ul. Škultétyho so záhradou, ga−
rážou a letnou kuchyňou. Cena
dohodou. Inf. m 0902 059 977,
0908 920 632.                np − 684

n Predám 1−izbový byt na Ul.
Novohradskej č. 12 (3.poscho−
die, plastové okná). V zachova−
lom stave. Cena: 13.500 eur, do−
hoda možná. Inf. m 0902 166
116.                           np − 689
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v
Kosihách nad Ipľom, 100 m2
dom + 2000 m2 záhrada (garáž,
ústredné kúrenie). Inf. m + 36 30
893 93 56, + 36 20 586 09 70.

np − 693
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1−izbový byt na Ul.
Novohradskej za 190 eur/mesač−
ne + dva mesiace záloha. Inf. m
0905 365 869.             np − 696

n Predám kempingový plynový
2−platničkový varič, zachovalý,
aj s ohrievačom. Cena dohodou.
Inf. m 0911 264 102.    np − 1293
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám akumulačné kachle
Thermo Comfort mechanic VFMi
C. Inf. m 047/48 700 06. 

np − 620
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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NEHNUTEĽNOSTI

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

MICHA+, s.r.o., Veľký Krtíš, 
ponúka na predaj :

l pekný 3−izbový byt s lodži−
ou na ul. B.Němcovej l 2−iz−
bový byt na ul. Novohradskej
l domy vo Veľkom Krtíši,  ale
aj v okrese. Tel.: 047 4831121, 

mobil: 0905 358 389,   
e−mail : micha@micha.sk, 

www.micha.sk  np−90

n Predám 3−izbový byt v o−
sobnom vlastníctve na Ul. B.
Nemcovej 32 (s balkónom,
2.poschodie). Cena: 22.000
eur, pri rýchlom jednaní do−
hoda možná. Len vážni záu−
jemci. Inf. m 0905 326 368,
www.vkcentrum.sk  np − 575

n Predám veľký 3−izbový byt s
balkónom na Ul. Lučenskej. Vo
veľmi zachovalom stave, s
plastovými oknami. Cena:
17.000 eur,dohoda istá. Inf. m
0907 484 840.            np − 548

n Predám rodinný dom vo V.
Krtíši. Cena dohodou. Inf. m
0907 818 423.            np − 687

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI
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n Predám veľmi peknú sedaciu
súpravu 3+2 (červenej farby),
materiál mikroplyš v dobrom
stave. Cena: 170 eur, len osobný
odber. Inf. m 0907 849 683.

np − 672
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rohovú sedačku.
Lacno. Inf. m 0904 511 787. 

np − 695

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

np − 1244
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám tuhársky kameň. Inf.
m 0908 453 790.          np − 662
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lesnícke pletivo − no−
vé, 50 m dlhé za 80 eur, výška
1,60 m. Inf. m 0907 855 366. 

np − 680

n Predám HYUNDAI ACCENT LS
1,3, trojdverový, r. v. 1996, na−
jazdených 91.500 km. Cena do−
hodou. Inf. m 0911 911 607.

np − 555
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám PEUGEOT 307, 1.6
HDi, 80 kW, r. v. 2005, najazde−
ných 198.000 km, vo výbave.
Cena: 4.500 eur. Inf. m 0911 990
500.                          np − 562
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FORD MONDEO, r. v.
1998, 1.8 TD, najazdených
165.000 km, strieborná metalíza.
V dobrom stave. Cena: 1.600
eur. Inf. m 0915 882 374. np − 599
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám SEAT IBIZA 2001, 1.9
TDi, 3−dverové. Inf. m 0908 453
881.                           np − 600
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám OPEL ASTRA DIESEL,
r. v. 2000, strieborná metalíza.
Inf. m 0915 542 911.     np − 613
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám RENAULT MEGANE,
r.v. 1996, po generálnej oprave,
červená metalíza, EK, STK plat−
né do r. 2014. Inf. m 0918 547
125.                          np − 618

n Predám ŠKODU 130 za 300
eur. Dohoda možná. Inf. m 0911
229 103.                       np − 640
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−FELICIU 1.3, mierna
korózia, dobrá výbava. Cena:
650 eur. Inf. m 0915 371 401.

np − 643
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám náhradné diely na
PEUGEOT 405 a elektróny. Inf.
m 0907 313 332.            np − 651
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám FORD FOCUS COMBI
1.8 TD, r. v. 2004, pravidelne ser−
visovaný. Cena: 3.200 eur. Inf. m
0903 517 364.            np − 670
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Š−OCTAVIU Combi 1,8
T automat, r. v. 1999, strieborná
metalíza, elektróny, dobrý stav,
STK, EK platné do 10/2013.
Cena: 2.300 eur, resp., dohoda.
Inf. m 0905 449 651.      np − 682
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám OPEL CORSA B 1.5
TD, 49 kW, nová kapota, blatní−
ky, zadné dvere, 5−dverová, v
dobrom stave. Cena: 1.100 eur +
dohoda. Inf. m 0907 281 092. 

np − 688

n Predám 3−kolesový bicykel pre
zdravotne postihnutých pre do−
spelých, hydraulický lis na hroz−
no a elektrický mlynček na hroz−
no. Cena dohodou. Inf. m 0907
260 747.                     np − 669

n Predám detský športový kočík
po jednom dieťati. Málo používa−
ný, polohovateľný aj na spanie.
Cena: 50 eur. Inf. m 0905 942
641 − volať po 17.00 h.  np − 679

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám autosedačku vajíčko
za 25 eur, postieľku s baldachý−
nom a zvonkohrou za 80 eur a
kočík, zn. PATRON za 70 eur. Inf.
m 0904 527 862.           np − 686
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kočík, farba svetlo
modro−sivá. Cena: 70 eur. Inf. m
0910 166 644.               np − 690

n Predám 3−dňové kurence SA−
SEX, AMROX, HEMPŠÍR a PLY−
MUTKA BIELA. Inf. m 0911 358
071.                           np − 462
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám úle − prievidzské B.9 −
11 ks a medomet na 4 rámiky.
Cena dohodou. Inf. m 047/48 981
16, 0915 393 067.           np − 597
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
047/48 92 548.              np − 622
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám lúpané orechy. Inf. m
0905 202 478.               np − 627
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám žlté zemiaky, dobre u−
skladnené. Inf. m 0907 433 709.  

np − 645
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poľnohospodárske
náčinie − pluh, brány a medomet
na vytáčanie medu. Inf. m 047/48
94 424 (Trebušovce).      np − 681
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Robím objednávky na 7−týž−
dňové širokoprsé morky. Inf. m
0907 871 019.               np − 691

l Hľadám akúkoľvek prácu v
chránenej dielni. Vlastním VP,
sk., C a T. Inf. m 0944 517 604.  

np − 634
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám brigádnika/−čku na ne−
pravidelné víkendy ako dozor na
prevádzke (vhodné aj pre štu−
denta alebo dôchodcu). Inf. m
0905 951 418.              np − 650
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n MAFÍK prijme čašníkov. Inf. m
0905 657 689.             np − 663
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Zdravotná sestra (dôchodky−
ňa) hľadá prácu. Kontakt: (SMS)
m 0915 403 024.          np − 666

l Prijmeme traktoristu − okres V.
Krtíš. Inf. m 0905 385 007.    

np − 677
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Opatrím starších ľudí alebo
deti. Inf. m 0949 304 609 − volať
do 20.00 hod.              np − 694

n Predám nové nepoužívané ju−
tové vrecia, vhodné na výrobu
tašiek. Inf. m 047/48 307 03, 0910
989 481.                   np − 1806

n MURÁRSKE PRÁCE. 
Rekonštrukcie bytov a rodin−
ných domov a zatepľovanie.
Pokládka plávajúcich podláh a
oblôžkových zárubní. Inf. m
0908 627 952.             np − 405

n MINIBAGER − výkopové práce.
Inf. m 0905 354 723, 0915 813
322.                           np − 444
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Seriózna preprava opatrovate−
liek do Viedne a okolia za ro−
zumnú cenu. Inf. m 0949 338
664.                          np − 554

HOBBY
VOĽNÝ ČAS

CHOVATEĽSTVO
POĽNOPRODUKTY

AUTO − MOTO
OBLEČENIE

HRAČKY, KOČÍKY

STAVEBNÝ MATERIÁL

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

n Predám FIAT BRAVA 1.4 S,
180 l chladničku a menší roč−
ný gauč. Cena dohodou. Inf. m
047/48 214 88, 0911 246 205.

np − 621

n KURENCE, KAČKY, HUSI −
BABCSÁN FARMA. 

Inf. m 0036/30 925 8102,
0905 952 459.  np − 406

Krmivá 
za veľkoobchodné

ceny od 7euro
 za 10 kg, 

rôzne druhy,
balenia, veľkosti,

vhodné pre 
všetky plemená psov.

Inf. velkoobchod11@gmail.com,
m 0915 878 332   np − 429

BURZA PRÁCE

l HĽADÁME ABSOLVENTKY 
NA ABSOLVENTSKÚ PRAX.
Inf. 0911 618 919     np −135

l Prijmeme absolventa. Inf. m
0915 213 791, 0918 423 681.  

np − 675

n NOČNÝ KLUB 
GOLDEN LIFE SENEC 
prijme milé dievčatá. 

Super ubytovanie, solventná 
klientela a kráľovské peniaze

každý deň na ruku. 
Solárko, sauna, bazén, 
reštauračné zariadenie 

a súkromné taxi k dispozícii.
Pracovná doba podľa dohody.

Prídite sa presvedčiť. 
www.goldenlife.sk, 

tel. m 0905 454 202.  np − 612 c

RÔZNE

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,

opatrovateľkám v zahraničí 
aj začínajúcim živnostníkom. 

Možnosť predčasného splatenia úveru. 

Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355

383, www.peniazeprevas.sk 

17
−1

2

n Veštenie l diagnostika zdra−
votného stavu l riešenie finan−
čnej situácie l očista a ochrana
životného priestoru. Inf. m 0918
327 733, 0907 359 725.  np − 384

n Vybavujem stavebné povole−
nia, dozorovanie stavieb a kolau−
dácie za minimálne ceny. Inf. m
0948 224 413.                 np − 390

POTREBUJETE VYMAĽOVAŤ
DOM ALEBO BYT?

SOM NAJLACNEJŠÍ!
INF. M 0944 444 846 np − 282

n Predaj najlacnejšieho
palivového dreva. 

Inf. m 0915 867 594. np − 430

n ZEMNÉ 
A VÝKOPOVÉ 

PRÁCE. 
0908 032 473,
www.ambeu.sk  

np − 423
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n Palivové drevo − cer − agát. Inf.
m 0904 862 512.           np − 563
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Stavebné práce − altánky, stre−
chy, dlažby, ploty a iné. Inf. m
0904 862 512.               np − 564
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nový nepoužitý inva−
lidný vozík − dovoz z USA. Cena:
200 eur, dohoda možná. Inf. m
0902 660 741.                np − 577
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávame tesárske a klam−
piarske práce. Aj s materiálom.
Inf. m 0907 186 633.     np − 607
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám skladačku unimobu−
niek (7 ks), plechové schodište,
kovovú nádrž na odpad (4 m3) a
poschodové postele. Inf. m 0908
922 850.                     np − 611
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Upečiem vám výborné domáce
zákusky a torty. Inf. m 0905 871
851.                            np − 623
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Stavebné rezivo, tatranský
profil, OSB dosky, betónové ša−
lovacie tvárnice. Lacno aj s do−
vozom. Inf. m 0905 483 357.

np − 625
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Úver na Čokoľvek. Inf. m 0908
177 399.                       np − 626

n Vykonávam murárske práce,
obklady, dlažby. Inf. m 0919 137
757.                           np − 641
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj elektrických ohradní−
kov. Zdroj 85 eur. Inf. m 0910
234 671.                     np − 648
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva. Inf.
m 0917 421 614.           np − 653
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykupujem kašmírové šatky.
Inf. m 0917 421 614.     np − 654
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim agátové a bukové po−
rasty a prebierky za najvyššiu
cenu. Inf. m 0903 568 064.  

np − 657
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám guľovnicu Winchester
308 s optikou ZEIS v dobrom
stave (prvý majiteľ). Inf. m 0902
469 527.                      np − 665
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Ponúkam služby: maľovanie a
stierkovanie izieb. Som vyučený
v odbore. Inf. m 0904 543 385.  

np − 674
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám monterky, rukavice −
nepoužité. Inf. m 0902 548 693.  

np − 678
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dvojku čapovaciu pí−
pu. Inf. m 0907 808 707.  np − 685
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Doučím nemčinu − Dolná
Strehová a okolie, 3,40 eur/hodi−
na. Inf. m 0915 643 408.  np − 692

l Pri autoservise Báňayi na Ul.
Baníckej sa našiel kľúč s kože−
ným príveskom. Majiteľ sa môže
prihlásiť v redakcii.         np − 668

l Dňa 6.4. (na Veľký piatok) sa
mi na pracovisku v mäsiarni
SENÁTORI stratil mobilný tele−
fón SONY ERICSON ZYLO W20i
(striebornej farby). Poctivého ná−
lezcu prosím o vrátenie. Odmena
istá! Som ochotná ho aj odkúpiť
za 200 eur. Ďakujem! Predavačka
Eva, m 0915 639 312.   np − 567

STRATY A NÁLEZY

Tipnite si správny výsledok zápasu z našej ponuky (výhru, remízu,
resp. prehru domácich) − 1 (1b.), X (3b.) alebo 2 (2 b.). Víťazom sa sta−
ne ten, kto nazbiera najviac bodov. UZNÁVAME LEN JEDEN ORIGI−
NÁLNY TIKET NA JEDNO MENO, NIE PREFOTENÚ KÓPIU. 

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA

ZÁPAS  7. KOLO                  TIPY   BODY

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE 11.5.2012

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

III.liga:  V. Krtíš  − Kalinovo

V.liga:  Príbelce − Tornaľa

V.liga:  Nenince − Čebovce

V.liga:   Hrnč. Ves − Hajnáčka

I.trieda:  Olováry − S. Ďarmoty

V.liga:  Lesenice − Sklabiná

V.liga:  Tomášovce − Vinica

I.trieda:  Želovce − V. Čalomija

V.liga:  Tachty − Hnúšťa

I.trieda:  D. Lom − Záhorce

Miroslav Kalmár, Želovce − 55 b.
Jozef Pažitka, V. Krtíš − 55 b.
Erik Ádám, V. Krtíš − 53 b.
Ladislav Cseri, Vinica − 53 b.
Sonička Nociarová, Oslany − 51 b.
Milan Havrila, V. Krtíš − 51 b.
Ladislav Hodási, Želovce − 50 b.
Pavel Bódiš, Záhorce − 50 b.
Ján Pavlík, Lesenice − 50 b.
Jozef Donč, K. Kosihy − 49 b.
Ján Golian, V. Krtíš − 49 b.
Jozef Kováč, Vinica − 48 b.
Gejza Mlynárik, Želovce − 48 b.
Zolo Svorník ml., Želovce − 48 b.
Erika Macková, Záhorce − 47 b.
Miro Černák, M. Kameň − 47 b.
Jozef Csík, Veľká Ves n. Ipľom − 45 b.
Štefan Ďorď, S. Plachtince − 45 b.
Ákos Súth, Balog n. Ipľom − 45 b.
Ján Kalmár, Sklabiná − 45 b.
Ján Macka, Záhorce − 45 b.
Ján Urda st., V. Krtíš − 45 b.
Erik Košík, Čebovce − 44 b.
Zsófia Orlai, Šahy − 44 b.
Július Matúška, V. Krtíš − 44 b.
Jozef Majdán, Lesenice − 43 b.
Ján Kiss, Vinica − 42 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš − 42 b.
Štefan Majdán, Lesenice − 42 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš − 42 b.
Ján Havrila, Sklabiná − 41 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš − 41 b.
Kevin Kalmár, Želovce − 41 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná − 40 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová − 40 b.
František Petényi, Vinica − 40 b.
bJozef Holovic, V. Krtíš − 39 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš − 39 b.
Ján Nemčok, Záhorce − 37 b.
Miroslava Macková, Záhorce − 37 b.
Gabriel Garai, Vinica − 35 b.
Jaroslav Macka, Záhorce − 35 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija − 34 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija − 33 b.
Mária Mericová, Vrbovka − 29 b.
Stanislav Rég, Želovce − 17 b.
Marián Holoda, V. Čalomija − 17 b.

PORADIE FUTBALOVEJ TIPOVAČKY

n Predaj palivového dreva −
hrab, dub. S dovozom. Inf. m
0917 341 712.            np − 633

MÁJOVÁ KUPÓNKA

H R A C I A  K A R T AH R A C I A  K A R T A

Meno a priezvisko:

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Adresa:

Vaše telefónne číslo:.........................................................................

Je tu už piata tohtoročná kupónka, ktorá bude opäť pozostávať zo šty−
roch kupónov. Pravidlá sa nemenia. Stačí, keď kupóny vystrihnete,
nalepíte ich na hraciu kartu a na záver ich pošlete  alebo prinesiete
ku nám do redakcie. Tým ste splnili podmienku zaradenia do žrebo−
vania o pekné vecné ceny.                                  VEĽA ŠŤASTIA!

MÁJOVÁ
KUPÓNKA

č.1
kupón č.2

kupón č.3
kupón č.4

Hraciu kartu s aprílovou kupónkou nám môžete 
do redakcie priniesť do 10.5.2012. 
Jej víťazov uverejníme v čísle 20.
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PO UZÁVIERKE
n Predám rodinný dom v
Slovenských Ďarmotách (4 izby,
kúpeľňa, 2 kuchyne, 2 špajze, 2
chodby), samostatná klenbová
pivnica, s veľkou záhradou. Inf.
m 0911 148 780.           np − 647

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Dolnej
Strehovej so záhradou. Inf. m
0905 629 618.  np − 698

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám detský kočík za 50
eur. Inf. m 0907 256 382. 

np − 570
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám príves za osobné au−
to. Cena: 90 eur. Inf. m 0949 822
694.                          np − 700
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 2−izbový rekon−
štruovaný a čiastočne zariadený
byt na Ul. B.Nemcovej vo V.
Krtíši, 2−mesačná záloha nájmu
vopred podmienkou. Kontakt: m
0915 190 360.              np − 701
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu. Inf. m 047/48
94 366.                       np − 702
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v Malom
Krtíši, vhodná na stavebné úče−
ly. Inf. m 0918 327 733.  np − 703
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Potrebujete požičať? Peniaze
už do niekoľkých hodín. Inf. m
0918 327 733.              np − 704
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám obývačku aj so se−
dačkou. Inf. m 0907 337 387.  

np − 705
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim husacie alebo kačacie
vajcia. Inf.m 0918 666 327. 

np − 706
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám dva kusy letných gúm
165/70 R13. Cena 8 eur/kus +
dva opieskované disky. Ďalej
predám mraziaci box 120 l, zn.
SKANDILUXE za 20 eur. Inf.m
0904 947 202.                np − 707
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kancelárske priestory
na Ul. Mierovej 1 (budova oproti
súdu) Inf.m0907 801 046.  np−708

Do začiatku XXX. Olympijských
hier v Londýne (27.7. − 12.8.
2012) chýbalo ešte 92 dní, keď
štafeta s olympijským ohňom
26.4. zavítala do V. Krtíša. 
Slovenský olympijský oheň zapáli−

li v piatok, 30. marca,  v Bratislave
na námestí pri Eurovea. Na tradič−
nom ceremoniáli v antickej Olympii
pred ruinami Hérinho chrámu sa o−
heň rodí za pomoci slnečných lú−
čov a šošovkovitého skla, na
Slovensku ho zapálili iskrou z ge−
nerátora.
Samotná štafeta s mottom "Sme
jeden tím" odštartovala v nedeľu, 1.
4. Má prebrázdiť celé Slovensko a
vytvoriť tak Posolstvo hrám XXX
Olympiády. V každom meste, ktoré
olympijský oheň navštívi, pribudne
na jeho pochodni jedna stuha.
Olympijskú pochodeň zoberú čle−
novia našej výpravy do Londýna,
kde bude počas konania hier vy−
stavená v národnom dome. 

Do Bratislavy sa štafeta vráti
23.6.,  keď sa celosvetovo slávi
Olympijský deň. Do V. Krtíša sa o−
lympijský oheň dostal zo Šiah, a z
rúk viceprimátora mesta Šahy Ing.
Tomáša Barátyho a zástupcu

Slovenského olympijského výboru
Ivana Čierneho, ho prevzal primá−
tor V. Krtíša Ing. Dalibor Surkoš.
Oheň potom prevzali veľkokríšski
bežci, ktorí spolu so žiakmi zanies−
li olympijský oheň do základných
škôl v meste a do gymnázia a SOŠ
V. Krtíš. Na všetkých školách nes−
tor veľkokrtíšskych bežcov Imrich
Domok prečítal žiakom Olympijské
posolstvo a v krátkosti ich informo−
val o histórií olympijského hnutia i o
účasti Slovákov na OH. Zdá sa, že

štafeta olympijského ohňa už vo V.
Krtíši zasiala svoje semienko, lebo
ako informoval primátor mesta, 8.6.
bude beh ulicami V. Krtíša. Obnoví
sa tak bežecké podujatie, na kto−
rom sa zúčastnia všetky vekové
kategórie od najmladších žiakov až
po seniorov. 

Po absolvovaní štafetového behu
po školách v meste, sa olympijský
oheň vrátil do Šiah, odkiaľ putoval
do Lučenca. 

−P. GAŠPAROVIČ−

Londýnu sme poslali Olympijské posolstvo

Pochodeň s olympijským ohňom priniesli zo Šiah viceprimátor
Ing. T. Baráty a zástupca SOV I. Čierny (vpravo) a odovzdali ju pri−
mátorovi Ing. D. Surkošovi a Imrichovi Domokovi. 

Posolstvo olympijských hier privítali aj žiaci I. ZŠ na Komenského ul. so svojimi pedagógmi. 



Diváci: 200, Góly: H − Macko 2x,
Balik, Trebuľa, Horváth, Zostavy: D −
Bartoš, Galčík, Macko, Berecký, R.
Babka, Balga, Majdán, Petrovič,
Lőcsa, M. Babka, Pavlík, stried.: Žil−
ka, Striho, 
H−  Skopal, Parkáni, Macko, Horváth,
Ďurčok, L. Parkáni, Balik, Trebuľa,
Pavlovkin, Kollár, Prešinský, stried.:
Pál, Červoč, Pástor.

Prvá vážnejšia šanca hostí sa vy−
skytla už v 4.´, ale Horváthova hlavič−
ka išla mimo brány. Priamy kop
Galčíka v 7.´  brankár vyrazil a doráž−

ku Majdána zablokoval hráč hostí na
roh. Vzápätí zaútočili hostia a
Trebuľom otvorili skóre na 0:1. Prvú
ŽK v 16.´dostal Macko (Lesenice). V
18.´ mali šancu na skorigovanie ne−
priaznivého stavu domáci, ale
Petrovičova hlavička skončila na brvne
− a následná Mackova dorážka išla
tesne vedľa brány. Na konci akcie v
23.´ bol R. Babka, ale jeho strela mi−
nula bránu hostí. Mäkučký center
Galčíka v 24.´ nachádza M. Babku, ale
jeho hlavička tesne minula bránu. Ďur−
čokovu strelu v 30.´ vyrazil brankár do−

mácich na roh. Pekná akcia hostí v
35.´ skončila 3. gólom Horvátha. V 37.´
dostal ŽK Galčík (Les.) Veľkú šancu
mali v  40.´ hostia, ale Macko netrafil
prázdnu bránu. Prvý polčas skončil
zbytočnou kartou domáceho brankára.  

V II. pol. hrali domáci slabý futbal. V
50.´ prebehlo prvé striedanie v domá−
cich radoch − Balgu nahradil Žilka. O
minútu bravúrne zakročil domáci bran−
kár − kryl Horváthovu strelu, ale vzápä−
tí hostia zaútočili a Macko zvýšil na 0:4.
M. Babkova šanca v 53.´ zostala ne−
využitá, jeho strela išla tesne vedľa
brány. Druhé striedanie domácich na−
stalo v 59.´ − Pavlíka nahradil Striho. V
60.´ videli diváci peknú akciu domá−

cich, ale Petrovič netrafil bránu, vzápä−
tí zaútočili hostia a Balíkom uzavreli
stav 0:5. V tých chvíľach prvýkrát pre−
striedali hostia − Prešinského nahradil
Červoč a počas druhého striedania v
70.´ T. Parkániho  nahradil Pástor.
Balíkova strela v 71.´ opečiatkovala
brvno domácej brány. Veľkú šancu v
72.´ mal Petrovič, no bránu netrafil.
Počas posledného striedania hostí na−
hradil Parkániho Pál. Balíkova strela v
73.´ preletela ponad bránu domácich.
V 82.´ kopal priamy kop hostí
Pavlovkin, no jeho strela tesne minula
bránu. Zápas sa už len dohrával v ko−
mornom prostredí. Hostia odchádzali
z ihriska za potlesku divákov. Na bu−
dúci týždeň v Leseniciach privítame
Sklabinú .              − JÁN PAVLÍK −  
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Góly za V. Krtíš: Lukács (2),
Berec (2). Zostava FC Baník:
Kaczorek − Šár, Marek Béreš,
Boľoš, Kukolík, Roland Béreš,
Filip, Lukács, Berec, Horváth,
Szabó. Žlté karty: Boľoš, Marek
Béreš, Šár. Striedali: Čepo,
Láskavý a Koš. Rozhodoval: Ján
Janíček z Liptovského Mikuláša
pred 70 divákmi. 
V 5.´ domáci zahrávali priamy kop

zo 17 m. Ich tvrdú strelu Kaczorek
vyrazil na roh. V 9.´ predviedol

pekné sólo od polovice ihriska
Berec, ale jeho slabú strelu bran−
kár chytil. Gólovú šancu mal v 10.´
Szabó, keď prehadzoval vybiehajú−
ceho brankára, ale prehodil aj
prázdnu bránu. Domáci v 13.´ za−
ložili nevinnú akciu a krížnou stre−
lou sa ujali vedenia 1:0. V 22.´ pek−
nou prihrávkou Berec našiel
Horvátha v 16−tke domácich, ale
ten so strelou dlho váhal a obrana
hostí loptu odkopla do bezpečia. V
31.´ Lukács strelou zo 16 m vyrov−

nal stav zápasu na 1:1. 
V 53.´ pekne potiahol stredom i−

hriska Berec. V 16−tke našiel voľ−
ného Lukácsa, ktorý strelou k tyči
zvýšil stav na 1:2. Pekne vystrelil v
56.´ Horváth, ale jeho strelu bran−
kár vyrazil na roh. V 61.´ domáci
zahrávali nepriamy kop, hostia od−
vrátili loptu do bezpečia. Výhodu
rohového kopu mali v 65.´ domáci,
ale hosťujúca obrana opäť odvrátila
loptu do bezpečia. V 67.´ opäť ko−
pali  nepriamy kop domáci, ale
hosťujúca obrana vyriešila aj tento
závar. V 71.´ kopali priamy kop do−
máci z 20 m, ale Kaczorek loptu

chytil. Berec strelou zo 16 m po ze−
mi v 76.´ upravil stav na 1:3. Opäť
Berec v 89.´ dal gól a zvýšil stav na
1:4.   V utorok, 8.5., cestujú baníci
do Martina a 13.5., privítajú doma
Kalinovo. Začiatok je o 16.30 h. 

− TIBOR KRNÁČ − 

Zostava Neniniec: Baláž,
Nozdrovický, Hampachel,
Lendvai, Kuzma, Varga,

Sebenský,  Schmidt, Petrovský,
Sliacky, Krivánsky; 

na striedanie: Sladovník,
Kálazy, Tóth, Vágner,  

Gőrőg, Bado. 
Zápas sa začal dvomi rýchlymi gól−
mi domácich, čo trochu zaskočilo

hostí. Do konca prvého polčasu sa
zápas vyrovnal a šance boli na o−
bidvoch stranách. Veľkú šancu mal
Kuzma, ktorý tesne minul bránku.
V druhom polčase Neninčania o−
tvorili hru, mali aj niekoľko dobrých 
šancí, ale žiaľ, gól nedokázali dať,

ba práve naopak, inkasovali od sú−
pera ešte ďalšie dva. Výsledok
však nesvedčí o tom, že by mali
domáci až natoľko herne navrch o−
proti svojim súperom, skrátka mali
viac šťastia.    

− TOMÁŠ HAMPACHEL−

Majstrovstvá regiónu stred: L. Lúčka - V. Krtíš 1:4 (1:1)

V. liga sk.D: Lesenice - Príbelce 0:5 (0:2)

V. liga sk.D: Hnúšťa - Nenince  4:0 (2:0)

V. liga sk.D: D. Strehová - Tomášovce 1:2 (1:1)

Góly: 2.´ Lašák, 23.´ Žilka, 49.´
Horváth. Zostava D. Strehovej:
Daniel Hriň − Abelovský, Báťka,
Klátik, Martin Hriň − Drozd, Žilka,
Sokol, Kollár − Skabella, Jaško.
Striedali: 46.´ Drozd − Tóth, 62.´
Kollár − Marcel Hudec, 78.´ Martin
Hriň − Richard Hudec. Rozhodoval:
Pavel Jamrich z Vígľaša pred 200
divákmi. 

Už v 1.´ prišlo varovanie pre domá−
cich futbalistov, keď Horváth trafil
zblízka tyč dolnostrehovskej brány.
Futbalisti Tomášoviec už v 2.´ zazna−
menali gól Lašákom po zlom vybeh−
nutí domáceho brankára. V 6.´ Mišo z
20 m trafil tyč brány D.Strehovej. Po
rohu Kollára v 7.´ Žilkovu hlavičku
chytil v páde Vilhan. Skabella sa v
23.´ dostal za chrbát obrany a z jeho

nahrávky Žilka do
prázdnej brány vyrov−
nal stav stretnutia. Po
centri Horvátha v 32.´

trestuhodne prekopol bránu v gólovej
príležitosti Šupina. Po centri Kollára v
44.´ Jaškovu strelu len so šťastím
brankár Vilhan vytlačil na roh. V 45.´
Sokolovu strelu z 20 m opäť vyboxo−
val Vilhan do ihriska. 

V 49.´ domáca obrana reklamovala
ofsajd. Horváth to využil a premenil
samostatný nájazd na strelenie dru−

hého gólu. V 63.´ mohlo byť vyrovna−
né, keď Abelovský vyslal nečakanú
strelu z 30 m, ale lopta skončila na
brvne prekonaného Vilhana. Do kon−
ca zápasu sa nič podstatné neudialo,
a tak futbalisti Tomášoviec zazname−
nali v D.Strehovej víťazstvo. V nedeľu,
13.5., má D. Strehová voľno. 

− JÁN HRIŇ −
Výsledky: DORAST: * Hajnáčka −

D.Strehová 4:2 (1:1)
ŽIACI: * Balog n. Ipľom − D.Strehová

6:1 (3:0).

Zostava Sklabinej:  Koči, Fűlőp,
J.Maslaňák, Karasi, Zošák,
Berky, Černák, Ďurica, Žingor,
Kalmár, Takáč; na striedanie :
Havrila, Bakoš, M. Maslaňák,
Černoch. 
Zostava Čeboviec: Bojtoš, P.
Balga, Š. Balga, Zaťko, Bakša,
Mudroň, Nozdrovický, Koncz,
Vlačuha, Bojtoš, M. Balga; na

striedanie Petényi, Ďőrď, Košík,
Jakab, Knopp.

V okresnom derby si až do 20.´
mužstvá vážnejšiu príležitosť na
strelenie gólu nevypracovali. V na−
sledujúcom priebehu domáci získa−
vali územnú prevahu, ale ich úsilie
maril výborný Bojtoš v bránke hos−
tí. V 27.´ domáci udreli,  keď center
v 16−ke zužitkoval Takáč a domáci

sa ujali vedenia. V 30.´ zahadzujú
hostia tutovku Vlačuhom, ktorého
strela tesne minula domácu brán−
ku. Hostí v 38. ´opäť podržal výbor−
ný Bojtoš, ktorý z 5−ky vychytal
Takáčov pokus. V 42.´domáci Čer−
nák po druhej ŽK opúšťa ihrisko a
domáci dohrali polčas o jedného
hráča menej. 

Hneď v úvode druhého polčasu
Vlačuhovu strelu kryl Koči.
Následne z protiútoku Berkyho po−
kus tesne minul hosťujúcu bránu. V

55.´domáci zahadzujú ďalšiu príle−
žitosť Zošákom, ktorý prestrelil
hosťujúcu bránku. Domáci i napriek
oslabeniu si vytvárali príležitosti na
skórovanie, ktoré ale zbrklo zaha−
dzovali a ďalšou prekážkou bol vý−
borný hosťujúci gólmam. Hosťom
sa napriek ich úsiliu do konca zá−
pasu nepodarilo skórovať a domáci
dosiahli cenné 3 body. Domácim
chlapcom patrí poďakovanie za bo−
jovnosť, že i druhý polčas v osla−
bení dotiahli do víťazného konca. 

− JOZEF PAHOLÍK − 

V. liga sk.D: Sklabiná - Čebovce 1:0 (1:0)

29. kolo: 1. 5. 2012
Kalinovo − B. Bystrica 
L. Lúčka − Ďanová 
Čadca − Turany 
N. Baňa − L. Štiavnica 
Žiar n. Hr. − K. N. Mesto 
Z. Poruba − Krásno 
V. Krtíš − Žilina B 
Tisovec − Martin

3:0
0:3
12:0
2:0
2:3
2:1
1:5
0:2

MRS − Dospelí

Cenné body ostali doma 

Domáci − prvý polčas ako − tak, druhý od veci... 

Súper mal viac šťastia  

Povinné víťazstvo hostí  

Domáci svojim výkonom príliš "neoslnili"
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B. Bystrica − K. N. Mesto 
L. Štiavnica − Krásno 
Turany −  Žilina B 
Ďanová − Martin 
Kalinovo − Tisovec 
L. Lúčka − V. Krtíš 
Čadca − Z. Poruba 
N. Baňa − Žiar n. Hr.

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

V.liga sk. D
Sklabiná  − Čebovce 
Hnúšťa −  Nenince 
Vinica  − Tachty 
D. Strehová − Tomášovce 
Tornaľa − Hrnč. Ves 
Lesenice − Príbelce 

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

MRS − Dospelí

OKRES − I. TRIEDA DOSPELÍ

* V. Èalomija -
Záhorce 3:3 (0:1) 
Zaslú�ená remíza 

Diváci: 50, Rozhodovali: Filkus,
Ďurčov, Kalmár, Góly: D − Málik
2x, Mihalovič, H − vlastný, Béreš,
Dadko, Najlepší: D − Málik, H −
Kropilák, Zostavy: D − Kladivík,
Szuchetka, Baláž, Nozdrovický,
Tóth, Buriš, Bolgár, Varga,
Husár, Kováč, stried.: Lukács,
Papp, Nagy, Kuzma, Záhorský,
Málik, Hudec, H − Hromada, Lalík,
Černík, Kropilák, R. Jánošík,
Dadko, M. Filip, I. M. Filip, Béreš,
Majoroš, Melicher, stried.:
Dostál, Boldiš, I. Jánošík.  

Zápas dobrej úrovne začali lep−
šie hostia, keď v 2.´nepremenili
svoju šancu. V 13.´si domáci da−
li "vlastenca". Útoky sa striedali,
no veľké šance ostali nevyužité
na obidvoch stranách. Do II. pol.
domáci nastúpili ako vymenení a
ich spôsob hry − útok za útokom
priniesol vyrovnanie už v 51.´
Hostia potom získali vedenie z
pokutového kopu − 1:2. Domáci
nepoľavili, pokračovali v útoč−
nom nasadení a gólmi Málika a
Mihaloviča získali vedenie 3:2.
Hostia v nastavenom čase vybo−
jovali zaslúženú remízu, keď z 25
m trafili Dadkom do šibenice. 

− JÁN LAVRÍK −  

* Ipe¾ Balog nad
Ip¾om - D. Lom  

2:1 (1:0) 
Domáci "utrpeli" 

ví�azstvo 
Diváci: 60, Rozhodovali:
Húšťava, Pástor, Góly: D − P.
Gyurász, P. Molnár,  H −
Krahulec, Najlepší: D − Reisinger,
H − Krahulec, ŽK: H − 1x,
Zostavy: D − Mics, Ďurás, G.
Gyurász, Reisinger, P. Gyurász,
Buček, Jakab, Mihalovič, J. Ďu−
rás, Nedela, Molnár, stried.:
Zolnay, 
H − Veľkov, Zvara, Jombík,
Tomajka, Oláh, Chovan, Bariak,
Kubolek, Jelcha, Krahulec,
Hronček, stried.: Mozola,
Budzák. 

Domáce trápenie na futbalo−
vých trávnikoch pokračuje... 

− Ing. ÁRPÁD PETÉNYI − 

* K. Kosihy - 
Op.  N. Ves 2:0 (0:0) 

Body ostali doma
Diváci: 75, Rozhodovali: M.
Szkabella, J. Balga, Bodiš, Góly:
D − Pixiades 2x, Najlepší: D −
Pixiades, H − Szatmári, Zostavy:
D − Chrien, P. Hárfay, Z. Balla, R.
Balla, Hornyák, Berecký,
Pixiades, Gemer, J. Hárfay,
Kotian, Vrbovkai, stried.: Násaly,
Celleng, Povalač, H − Bőjtőš,
Krekáč, Jakubec, Iždinský,
Szatmári, Szabo, Híveš, Mihálik,
Máth, Zőlley, Klacso, stried.: Zs.
Balla. 

Susedské derby sa začalo ner−
vózne − a polčas skončil remízou
0:0. Domáci vyšli zo šatní ako
iné mužstvo a v rýchlom slede
za sebou dali dva prekrásne gó−
ly Pixiadesom. V nasledujúcich
chvíľach až do samého konca
mali zápas pod svojou kontro−
lou. Domáce vedenie ďakuje
mužstvu dospelých ale aj žiakov
za dobré výkony, aj keď žiaci
prehrali.  

−  LADISLAV BORBÁŠ −

* Slovenské Ïarmoty
-  Hrušov 6:0 (2:0) 
Hra na jednu bránu 

Diváci: 80, Rozhodovali: M.
Dávid, Bariak, Góly: D − Havrila
2x, Ďorď, Hajtman, Miloš
Varholák, Holovic, Najlepší: D −
Zachar, H − Nácesta, Zostavy: D −
Holub, J. Kolár, Zachar, Holovic,
Násaly, Klátik, Hajtman, M.
Varholák, M. Varholák, Gyorgy,
Havrila, stried.: Rajťug, Tašký,
Zs. Kolár, Grešina, Beňovič, H −
Tuhársky, J. Fischer, Bendík, Ľ.
Fischer, Nácesta, Kováč,
Michalík, Sás, Faršang, Mics,
Kaštier, Korpáš. 

Domáci od začiatku zobrali o−
sud zápasu do svojich rúk, z čo−
ho I. pol. z množstva vypracova−
ných šancí premenili dve. V II.
pol. domáci začali tam kde pre−

stali v I. a z množstva šancí pre−
menili 4 a zaslúžene zvíťazili. 

− JOZEF BAČA − 

* S. Plachtince -
Olováry 3:0 (1:0) 
Futbalový sviatok 
v Plachtinciach 

Diváci: 60, Rozhodovali: Majer,
F. Balga, Ubrankovič, Góly: D −
Andok 3x, Najlepší: H − Bablena,
ŽK: D − Mihálik, Pavlov, Andok, H
− Fajčík, Kati, Dobra, Zostavy: D −
Ábelovský, Tomaškin, Vozár,
Pavlov, Sőlský, Červoč, Šimún,
Bernáth, Ľupták, Andok, Mihálik,
stried.: Stankovič, Drozd, Uhrin,
Cúth, H − Bablena, Ádam, Fajčík,
Nemčok, Racsko, Žingor, Dobra,
Kati, Belák, Gluch, Molnár,
stried.: Kanyó, Haferník. 

Strojcami domáceho víťazstva
bol brankár Ábelovský a autor
hetriku M. Andok. V S.
Plachtinciach sa hral zápas vy−
sokej úrovne, keď domáci futba−
listi siahli na dno svojich mož−
ností a schopností a po veľmi
dobrom bojovom výkone zvíťazi−
li 3:0, aj keď objektívne musíme
priznať, hostia mali na to, aby v
tomto zápase aj zvíťazili, no ne−
premenili šance tak ako
Plachtince na jeseň v Olovároch.
Vedenie ďakuje domácim futba−
listom za zodpovedný prístup k
zápasu a predvedený výkon. Do
zápasu výborne zapadla rozhod−
covská trojica.

− MILAN MIKUŠ − 

* �elovce - K. n.
Ip¾om 3:0 

Súper pricestoval so
siedmimi hráèmi  

Diváci: 80, Rozhodovali: G.
Szkabella, P. Kalmár, ml., G.
Zaťko, Góly: D −  R. Bartoš, 11 m
(po faule na Juhoša, Štefan,
Melišík. 

Hostia nastúpili so siedmimi
hráčmi, z ktorých sa jeden v 7.´
zranil, a tým klesol počet hráčov
pod sedem a z toho dôvodu roz−
hodca zápas ukončil. 

− Ing. LADISLAV TÓTH − 

I. trieda OKRES − 16. kolo − 5. 5. 2012 

Kosihy n. I. − 18 b., O. N. Ves − 3b.

Zostavy  Vinica: Geregai − P.
Marinyecz, D. Régi, T.  Régi, K.
Bugyi, Halko, P. Zachar, L.
Marinyecz, R.Súth, Nemčok,
Antal, na striedanie: A. Bugyi,
Brezovský, Homolya, G.
Zsigmond, G. Cibulya.

Zápas s lídrom tabuľky začali
Viničania Nemčokovou strelou nad
bránu. V 8.´ to bola Régiho strela,
ktorú brankár vyrazil na roh. Hostia

vzápätí z protiútoku
vyskúšali pozornosť
Geregaia. O minút−

ku na to Antal zoči − voči brankáro−
vi zvolil prihrávku na Nemčoka, no
zakončenie bolo bez efektu. V 12.´
ostal nevyužitý ďalší pokus Vinice.
V 14.´ bol Nemčokov priamy kop
odvrátený na roh, rovnako v 19.´,
ale na strane Vinice, odvrátil  P.
Marinyecz na roh strelu hostí. V
22.´ sa o skórovanie pokúsil Súth,
lopta však minula bránu. Domáci o−
päť doplatili na nevyužité šance,

naopak hostia predviedli svoju e−
fektivitu, ktorú vo svojom prvom
vážnejšom útoku v 31.´ premenili
na gól − 0:1. V 38.´ po faule na
Nemčoka však Zachar vyrovnal na
1:1. Týmto výsledkom sa skončil
polčas, ale ako sa neskôr ukázalo,
aj celý zápas.

V druhej časti hry hostia pritlačili,
ale aj Viničania ukázali peknú kom−
binačnú hru. „Našim hráčom ďa−
kujem za predvedný výkon a
hosťom  vopred blahoželám k
postupu do vyššej súťaže.“

− GABRIEL ZSIGMOND − 

V. liga sk.D: Vinica - Tachty 1:1 (1:1)

Vzácny bod s lídrom

* Bušince − Sklabiná „B“ 6:2 (3:1)
* Sečianky – M. Zlievce 4:0 (0:0)

* M. Čalomija – V. Zlievce 0:8 (0:3)
Dorast 

Bušince – Balog n. Ip. 2:1 (0:0)

OKRES − II. TRIEDA DOSPELÍ



n Predám starší rodinný dom v
Hornej Strehovej (veľký poze−
mok, voda, elektrina + veľká
hospodárska budova). Inf. &
0915 188 083.             np − 664
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n V Bušinciach predám poze−
mok 3.468 m2. Cena dohodou.
Inf. & 0903 560 833.    np − 709
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čiastočne prerobený
1−izbový byt na Ul. Venevskej.
Inf. & 0905 282 695.    np − 710
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku v záhrad−
karskej osade pri baníckej križo−
vatke. & 0908 885 155.  np − 711
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu na Koprovnici.
Cena dohodou. Inf. & 0908 885
155.                          np − 712
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim jalovicu alebo kravu.
Inf. & 0918 666 327.     np − 713
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Nissan Qashqai, r.v.
12/2008, 76 000 km, benzín, 4x4
(čiernej farby). Cena 10.500 eur.
Inf. m 0944 273 444.    np − 716

n Prenajmem priestory na SNP
18 (bývalý metrový textil) −
vhodné na podnikanie. Inf.m
0907 852 757.                np − 717
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kancelárske priestory
na Mierovej 1. Dohodou. Inf.
m 0915 75 66 70.          np − 718

n Predám palivové drevo. Inf. m
0903 043 196.               np − 719
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v M. Krtíši −
len na stavebné účely. Inf.m
0905 691 164.               np − 721
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vymením 3. − izb. byt za −
Ponúknite (alebo predám). Inf.
m 0905 526 321.          np −722
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V sobotu 12.5. sú všetci
priaznivci motoršportu vítaní 

v RALLY Parku vo V. Zlievcach,
kde sa uskutočnia preteky o 
ZLATÝ VENIEC PRIMÁTORA 

V.KRTÍŠA Ing. DALIBORA SURKOŠA. 
Začiatok podujatia je stanovený
na 10.00 h.  Hosťom podujatia

bude Jozef Béreš.

ŠTK (predseda, Vojtech Koncz)
Kontumujeme MFS 14. kolo dorast

Balog – Čebovce priznávame 3 body v
prospech FK Balog v zmysle SP čl. 100/e,
skóre 6:0 ostáva v platnosti.

Na základe písomnej žiadosti nariaďuje−
me odohrať MFS 19. kolo Nenince –
Sklabiná dňa 6.6.2012 o 17:00 h.

Na základe dohody nariaďujeme odohrať
MFS I. tr. Dospelých Hrušov – K. Kosihy
dňa 15.6.2012 o 17:00 h.

Kontumujeme MFS žiakov 15. kolo
Bušince – Lesenice podľa SP čl. 100/b v
prospech FK Bušince priznávame 3 body a
skóre 3:0, prípad odstupujeme na DK.

Kontumujeme MFS žiakov 15. kolo Če−
bovce − Balog podľa SP čl. 100/b v pros−
pech FK Balog priznávame 3 body a skóre
0:3, prípad odstupujeme na DK.

DK (predseda, Ing. Jozef Mišt)
D136 ŽK zo dňa 29.4.2012 I. trieda: J.
Máte 720918, N. Bojtoš 800506 O. N. Ves,
M. Nászaly 770314, N. Havrila 870930, J.
Holovic 890216 S. Ďarmoty, R. Jánošík
920502, L. Gyalog 910425, I. Filip 671906
Záhorce, J. Mihalovič 761020, D. Kalmár
930513, Š. Nagy 860629, J. Nedeľa
910730 Balog,V. Vozár 831216, T. Bernáth
890313, P. Cúth 900813 S. Plachtince, E.
Cibuľa 820808 Kosihy n. I.. D137 L. Gyalog
910425 Balog 1 MFS nepodmienečne od
2.5.2012 podľa 1/13−5a, poplatok 5 eur.
D138 D. Kalmár 930513 Balog 1 MFS ne−
podmienečne od 2.5.2012 podľa 1/13−5a,
poplatok 5 eur. D139 Š. Nagy 860629
Balog 1 MFS nepodmienečne od 2.5.2012
podľa 1/13−5a, poplatok 5 eur. D140 D.
Antolík 971211 Nenince 1 MFS podmie−
nečne od 2.5.2012 do 1.8.2012 podľa 1/5a,
poplatok 3 eurá.
D141 E. Tóth 920808/ Bušince 3 MFS ne−
podmienečne od 30.4.2012 podľa 1/3b, po−
platok 5 eur. D142 T. Rácz 821803
Bušince  3 MFS nepodmienečne od
30.4.2012 podľa 1/3b, poplatok 5 eur. D143
DK trestá FK Čebovce pokutou 30 � podľa
RS kap. E/1−k za družstvo žiakov, poplatok
7 eur. D144 DK trestá FK Čebovce poku−
tou 30 � podľa RS kap. E/1−k za družstvo
dorastu, poplatok 7 eur. D145 DK trestá FK
Lesenice pokutou 30 eur podľa RS kap.
E/1−k za družstvo žiakov, poplatok 7 eur.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať
do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji
ObFZ.  

KR (predseda, Ladislav Martin)
Dospelí I. trieda 17. kolo 13.5.2012 o 16:30
h.: Želovce – V. Čalomija (Majer, Ďurčov,
Zaťko), Kosihy n. I. – S. Plachtince
(Ubrankovič, J. Balga, Bódiš),Olováry – S.
Ďarmoty (KR, KR, KR), Hrušov – K. Kosihy
(15.6.2012 o 17:00 h.), O. N. Ves – Balog
(M. Kalmár, Filkus, F. Balga), D. Lom –
Záhorce (Húšťava, Pásztor, Košelák).
Dospelí II. trieda 22. kolo 13.5.2012 o 16:30
h.: Sklabiná „B“ – M. Kameň (12.5.2012 M.
Skabella, G. Skabella), M. Čalomija – M.
Zlievce (13:30 h. Ďurčov, Majer), Sečianky
– Bušince (13:30 h. Filkus, M. Kalmár).

Dorast  16. kolo 13.5.2012 o 14:00 h.
Želovce – Balog (Košelák), Bušince – Če−
bovce (Ambrózi).

Žiaci  17. kolo 12.5.2012 o 16:30 h.
Lesenice – Sklabiná (13.5.2012 o 14:00 h.
Zaťko), Príbelce – Nenince (13.5.2012 o
13:30 h. Bódiš), Bušince – Vinica (Snopko),
Hrušov – K. Kosihy (13.5.2012 o 16:00 h.
KR), O. N. Ves – Balog (13.5.2012 o 13:30
h. F. Balga), D. Strehová – Čebovce (M.
Filkus). Zmena DL č. 19: Dospelí I. trieda
16. Kolo 6.5.2012 o 16.30 h.: K. Kosihy –
O. N. Ves (M. Skabella, J. Balga, Bódiš), S.
Ďarmoty – Hrušov (Dávid, Bariak), S.
Plachtince – Olováry (Majer, F. Balga,
Ubrankovič), Želovce – Kosihy n. I. (G.
Skabella, Zaťko, P. Kalmár ml.). Dohrávky:
Žiaci: 14. Kolo Nenince – Vinica (8.5.2012
o 16:00 h. Pásztor), 16. Kolo Vinica –
Hrušov (8.5.2012 o 16:00 h. II. trieda do−
spelých  M. Zlievce – M. Čalomija (KR).
KR akceptuje žiadosť FK O. N. Ves zmenu
rozhodcu, FK O. N. Ves za predelegovanie
R uhradí poplatok 5 eur.  KR predvoláva
dňa 9.5.2012 o 15:30 h. z MFS I. tr.
Dospelých FK Olováry – FK Želovce: R− M.
Bariak, AR – J. Košelák, kap. FK Olováry –
J. Molnár, kap. FK Želovce – L. Majer. Ú−
časť predvolaných na zasadnutie KR je
bezpodmienečne nutná!    KR berie na ve−
domie dohodu medzi FK Olováry – FK S.
Ďarmoty ohľadom delegovania R na MFS
17. kola.
Správy zo sekretariátu:  Žiadame tréne−
rov žiackych družstiev a funkcionárov FK,
aby zabezpečili účasť žiakov ročník 2000
na výberovom stretnutí na ihrisku Baník V.
Krtíš dňa 14. 5. 2012 o 16:00 h., tréner žia−
kov nech  kontaktuje sekretára ObFZ č. tel.
0905517014. Každý hráč si prinesie špor−
tovú výstroj: kopačky, ponožky, uterák, tep−
láky. V. Krtíš:  Jaroslav Kováč, Ján Bartoš,
Samuel Kulich, Norbert Vlkolenský,

Richard Gallo, Denis Krnáč, Denis Turan,
D. Strehová: Adrián Matejčík, Martin
Marcinek, Kristián Hegeduš, Samuel
Kvanda, Nenince: Kevin Babka, Denis
Vlkolenský, Gergely Očko, Bušince: Erik
Berky, Nikolas Višniar, Andrej Botoš, Denis
Botoš, Mário Botoš, Jozef Makši, Čebovce:
Tomáš Balga, Marcel Marko, Otto Balga,
Mário Vido, Denis Koštial, Kevin Gyorgy,
Nokolas Zaťko,

Žiadame všetky futbalové kluby, aby sa
s plnou vážnosťou venovali projektu ISSF a
zaregistrovali za svoj klub "Klubového ISSF
manažéra". Do dnešného dňa je zaregis−
trovaný iba jeden FK Sklabiná. Všetky ne−
jasnosti okolo projektu ISSF vám poradí a
zodpovie na vaše otázky sekretár ObFZ.

Projekt Informačného systému sloven−
ského futbalu (ISSF) prechádza do svojej
ďalšej etapy spustením registrácie klubmi
splnomocnených osôb na funkciu "Klubový
ISSF manažér".
Na stránke venovanej projektu ISSF
(www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prí−
stupný v časti "Registračné formuláre" for−
mulár "Registračný formulár Klubový ISSF
Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF
dokumentu. Všetky potrebné informácie k
vyplneniu registračného formuláru sú uve−
dené priamo v dokumente. Upozorňujeme
na úradné overenie podpisu štatutárneho
orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných ú−
dajov a overenia podpisu štatutárneho or−
gánu klubu (Osoby) je registrácia neplatná.
Pre vyplnenie formuláru odporúčame pou−
žiť Adobe Reader (www.adobe.com/sk/pro−
ducts/reader.html ) V prípade akýchkoľvek
problémov je Vám k dispozícii email  regis−
tracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte
výkonného manažéra projektu ISSF.

LADISLAV KRNÁČ, predseda ObFZ

ObFZ V. Krtíš − Spravodaj č. 44 OKRES − II. TRIEDA DOSPELÍ 20.KOLO

OKRES − DORAST 14. KOLO

OKRES − ŽIACI PO 15. KOLE

PO UZÁVIERKE

Výhercovia krížoviek 
z čísel 16 a 17 Valéria Trojčáková
z V. Krtíša a Marián Hanus zo S.
Ďarmôt, získavajú od redakcie
sprievodcu spánkom a snením
NOVÝ SNÁR z knižnice Ženského
magazínu a CD−čka podľa vlastné−
ho výberu. Výhercovia si môžu
prísť pre výhry do redakcie. 

Budú jazdiť 
o zlatý veniec

lM. KAMEŇ − M. ČALOMIJA 24:0 (13:0)
G: P. Novák 6, P. Andok 4, L. Špaldoň 3,
J. Matuška 5, P. Novák 3, M. Matuška, J.
Tomaškin 2.
lV. ZLIEVCE− SEČIANKY 1:6 (0:3)
G: M.Liščinský − M.Tátrai 2, Cs.
Gorasz, J.Kováč, Cs. Villant, G. Varga
l M. ZLIEVCE − BUŠINCE 1:2 (1:2)
G: J.Kéri − E.Tóth,T. Rácz
l Dohrávka: SKLABINÁ "B" − M. ČA−
LOMIJA 7:0 (4:0)
Predohrávka 28.kolo:
l SKLABINÁ "B" − BUŠINCE 9:2 (3:0)
G: V.Takáč 2, M. Maslaňák 2, T. Zošák
4, J. Maslaňák − V. Herceg, T. Iboš 
l M. ZLIEVCE − SEČIANKY 1:2 (1:2)
P.Hudec − Cs. Górász, J.Kováč.
lV. ZLIEVCE − M. ČALOMIJA 11:0(3:0)
P. Bernát, N.Kováč 3, A. Šesták, V.
Sokol  3, S.  Botoš  3

lVINICA − BUŠINCE 1:1 (0:0)
T. Pobori − J. Koštial
lBALOG − ČEBOVCE 6:0 (6:0)
M. Oroszlány, B. Kalmár, R. Mics, A.
Rados 2, Zs. Stránovský

ŽIACI OKRES − 15. KOLO
lPRÍBELCE −  SKLABINÁ 3:2 (2:1)
P. Fekiač − M. Melišík 2
lBUŠINCE − LESENICE 3:0 KONTUMAČNE

lHRUŠOV − NENINCE 1:1 (1:1)
Š. Kováč − R. Antolík
lO. N. VES − VINICA 5:3 (3:1)
Avdyl Berisha 3, T. Zollei, R. Marčok − D.
Nagy, D. Huba 2
lD. STREHOVÁ − K. KOSIHY 14:0 ( 7 : 0 )
V. Rausa, A. Matejčík 6, D. Žiga 2, E.
Schmotzer, J. Nociar 3, R. Višniar
lČEBOVCE − BALOG n.I. 0:3 (0:3) KONTUMAČNE

DÁM DO DLHODOBÉHO 
PRENÁJMU 1 − IZBOVÝ BYT.

m 0904 256 464, 0908 355 383 np−715
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Góly: 75.´ Horváth, resp.  9.´, 17,
47.´ Jasenovský, 62.´Jasenovský
(11m), 72. Král.
Rozhodoval: P. Petrinec z
Hrachova, návšteva 208 platia−
cich divákov. ŽK: Kukolík,
Ondrejkov (FC Baník), resp. Ilko,
Digas, Horecký (MŠK).
FC Baník: Kaczorek − Šár, J.
Ondrejkov, R. Béreš, Kukolík −
Filip, Lukács (Horváth), Gerbáč
(Holík), M. Béreš − Sabó, Berec.
Tréner: N. Kelemen.

Prvú gólovú príležitosť mali baní−
ci, Filip strelil nad. Na opačnej stra−

ne brankár Rakovan ďalšiu strelu
vykopol. Domácu obranu hostia
prečíslovali a Jasenovský skóroval
do prázdnej brány − 0:1. Aj domáci
po peknej narážačke Berec − Filip −
Lukács mali dobrú príležitosť, žiaľ,
gól nepadol. Ani prienik Sabá ne−
skončil gólom, brankár hostí loptu
vyrazil. Aj ďalšiu príležitosť hosťujú−
cemu Žilákovi po dorážke domáci
brankár Kaczorek na bránkovej
čiare zlikvidoval, ale o minútu ďal−
šej strele z kopačky Jasenovského
do siete nedokázal zabrániť − 0:2.
Snažili sa aj domáci, Lukács vysu−

nul Bereca, ten vtipne uvoľnil
Sabá, úspešné zakončenie chýba−
lo. Po polhodine hry musel odstúpiť
Lukács (choroba). Diváci kvitovali
následne odvážny prienik domáce−
ho kapitána Ondrejkova. V závere
prvého polčasu Žilákov priamy kop
Kaczorek vytlačil nad bránu.

Aj druhý polčas začal svižnejšou
hrou zo strany hostí a Jasenovský
zvýšil na 0:3. Striedajúci Milec ná−
sledne trafil do ľavej žrde. Po hodi−
ne hry sa znova vyznamenal
Kaczorek, ale po strele z prísne na−
riadeného pokutového kopu kapitu−
loval − 0:4. Súper ovládal hru a do−
máci už nestačili ani fyzicky. V 72.´

zvýšil striedajúci Král na 0:5. Baníci
mali veľkú príležitosť na zníženie v
74.´, pokutový kop Berec nepreme−
nil. O chvíľu predsa len prišiel čest−
ný úspech domácich, keď po úniku
Horvátha znížili na konečných 1:5.
Za pozornosť stála aj pohotová
strela Bereca z 30 m, brankár hos−
tí Rakovan bol pripravený. V záve−
rečných minútach domáci Horváth
poslal do brejku Sabá, jeho tiahla
strela tesne minula súperovu brá−
nu. 

Diváci uznali kvality súpera, ale
výsledok mohol byť aj krajší.

− Mgr. JOZEF DUDÁŠ −

Majstrovstvá regiónu stred: FC Baník V. Krtíš  - MŠK Žilina „B“ 1:5 (0:2)

Hostia v zápase jasne dominovali

Počas troch dní žiaci Spojenej ško−
ly z M. Kameňa ukázali, čo sa v od−
bore kuchár−čašník, servírka naučili
za 4 roky štúdia. Praktické maturitné
skúšky v tomto odbore absolvovali
žiaci od 24. do 26.4. A že učivo i
praktickú časť zvládli dobre, potvrdila
aj  predsedníčka maturitnej komisie
Ing. Evy Sečkášová zo Strednej od−
bornej školy hotelových služieb  a ob−
chodu zo Zvolena: 

"Bola som veľmi spokojná s tým,
čo žiaci ukázali počas praktických
maturít. Je vidieť, že sa pedagógo−
via žiakom venujú. Celé praktické
maturity boli na veľmi dobrej úrov−
ni. Najviac ma asi zaujali praktické
zručnosti, kde žiaci ukázali čo sa
za štyri roky naučili. Chodievam aj
na iné školy a myslím si že v M.
Kameni je to na vysokej úrovni."
Viac sa o praktických maturitách na
SŠ v M. Kameni dočítate v budúcom
čísle.                              −PG−ED−

Praktické 
maturity 

skvelých chutí 
a lákavých vôní

Budúci čašníci a kuchári predviedli
svoje zručnosti, ktoré sa na  škole

naučili počas štyroch rokov


