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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

05
 −1

2

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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ZDRAVOTNÍCKY
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 dorast:
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.
14.5. BELLADONNA (Ul. SNP)
15.5. PANACEA (pri stomatoló−
gii)
16.5. AQUA VIVA (Ul. SNP)
17.5. Dr. MAX (v nemocnici)
18.5. BIELY LEV (Banícka ul.)
19. a 20.5. U ČIERNEHO ORLA
(Nemocničná ul.)

LABORANT / PRACOVNÍK LABORANT / PRACOVNÍK 
SKLADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SKLADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

na prevádzku 
ČISTIACA STANICA OSÍV MALÝ KRTÍŠ.

OSIVO, a. s., Kalinčiakova 2391, Zvolen 
PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU 

ZAMESTNANCA NA POZÍCIU:

Požadujeme: stredoškolské vzdelanie s maturitou,
znalosť práce na PC, vodičský preukaz, sk., B, zodpovedný 

prístup k práci. Bližšie informácie získate na tel.č. 0902 902 353, 
Ing. Lekýr, e−mail: lekyr@osivo.sk

Pitná voda nie je
samozrejmosť.

Pomôžte nám to
zmeniť.

Ôsmy ročník zbierky Týždeň
modrého gombíka, ktorý sa koná
od 14. do 20. mája, pomôže de−
ťom v Zimbabwe, aby sa mohli
bez obáv napiť. V Bratislave sa

do zbierky zapájajú mnohé školy
a podujatie aj tento rok podporia
známe osobnosti. Doteraz tak u−
robili Zdenka Predná, Miro Šmaj−

da, Lenka Šóošová, Lucia
Barmošová, Laci Strike, Zuzana

Haasová, Lucia Hablovičová,
Martin

Nikodým,
Tomáš Bezdeda

a ďalší.

Mediálny partner
je aj redakcia 
POKROK
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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 hracieku aj vo všetkých deviatich štvorcoch hracie−−
ho plánu bolo deväť rôznych čísel  od 1−9 aho plánu bolo deväť rôznych čísel  od 1−9 a
žiadne z nich sa ani raz neopakovalo. Správnežiadne z nich sa ani raz neopakovalo. Správne
riešenie každého sudoku je len jedno jediné.riešenie každého sudoku je len jedno jediné.

KOZOROŽEC (22.12. − 20.1.)
Tento týždeň patrí k ďalším, v ktorom sa
vám bude pracovne dariť. Táto oblasť
vášho života nebude prioritou. Preto ju
budete vykonávať iba mechanicky.
Nosným pilierom pre vás bude počas
týchto dní láska. Veľa lásky. Či už ste
zadaní alebo ste v trvalých partner−
stvách, je to jedno. Budete obklopení ú−
primnými citmi a nehou. Viete si pred−
staviť krajší víkend, aký máte pre sebou?

VODNÁR (21.1. − 18.2.)
Aj počas tohto týždňa budete v zamest−
naní nemastní, neslaní. Ste bez energie a
elánu, čo je vidieť aj na vašom prístupe
k práci. Všetko vám trvá pridlho, nedo−
kážete sa sústrediť na vaše pracovné po−
vinnosti. Snažte sa udržať si vnútornú
rovnováhu. Našťastie, veľkú oporu a is−
totu máte vo vašich partneroch, ktorí vás
milujú a robia všetko preto, aby ste sa v
ich spoločnosti cítili príjemne. Počas ví−
kendu sa snažte hlavne odpočívať a re−
laxovať.

RYBY (19.2. − 20.3.)
Ani vášmu znameniu nebudú na praco−
visku hviezdy priať. Očakávajte prekážky
a problémy, ktoré budete musieť riešiť.
Nepridá vám to na pokoji a pohode.
Dávajte si preto pozor na to, aby ste si
túto náladu nepreniesli do súkromia.
Mohli by ste tým vašich partnerov zra−
ňovať. Všímajte si radšej ich snahu robiť
všetko pre vaše pohodlie, lebo im na vás
nesmierne záleží. Počas víkendu sa vy−
berte niekam do prírody načerpať novú
energiu.

BARAN (21.3. − 19.4.)
Pred vami je absolútne úspešný pracov−
ný týždeň, v ktorom bude každá vaša
snaha korunovaná finančnými ziskami a−
lebo postupom v kariére, pokiaľ sa do
diania na vašom pracovisku zapojíte ak−
tívne. Hviezdy vám v tejto oblasti maxi−
málne prajú. Aj váš osobný či partnerský
život sa nesie v duchu harmónie a
spriaznenosti. Pokračovať bude aj počas
víkendu. Užite si to a využite tieto ne−
smierne priaznivé dni pre vaše zname−
nie.

BÝK (20.4. − 20.5.)
Ak ste čakali na vhodné obdobie, kedy
by ste mohli dokázať presvedčiť vašich
nadriadených o tom, že máte na to, aby
ste zastávali zodpovednejšiu funkciu, tak
počas tohto týždňa je na to najideálnejší
čas a možnosť dosiahnuť všetko, čo
chcete. Nebude to mať síce okamžitý do−
pad aj na vylepšenie vašej finančnej si−
tuácie, ale na dosiahnutie tejto záležitos−
ti položíte pevný základ. V oblasti vášho
súkromia, citov a lásky majú nezadaní
možnosť stretnúť budúceho partnera a
zadaní zase možnosť počať potomka.

BLÍŽENCI (21.5. − 21.6.)
Dni pracovného týždňa sa nesú pre vaše
znamenie v pokojnom duchu. Všetky
pracovné povinnosti stíhate plniť v prí−
jemnej atmosfére, bez tlakov na čas zo
strany vašich zamestnávateľov. V oblas−
ti lásky vám je počas týchto dní nebeská
obloha mimoriadne naklonená. Ak cítite
potrebu niečo riešiť alebo zmeniť, nevá−
hajte a pustite sa do toho. V takom prí−
pade môžete očakávať veľmi zaujímavý
víkend v spoločnosti vašich polovičiek.

HOROSKOP
RAK (22.6. − 22.7.)

V pondelok a v utorok očakávajte na pra−
covisku mierne komplikácie, ktoré vám
budú brániť plniť si vaše pracovné úlohy.
Od stredy sa situácia upokojí, takže všet−
ko, čo ste si naplánovali na tento týždeň,
stihnete úspešne dokončiť. V rodinných
záležitostiach, ktoré sú pre vaše zname−
nie dôležitou súčasťou života, panuje ab−
solútna pohodička. Tá pokračuje aj po−
čas víkendu.

LEV (23.7. − 22.8.)
Ste nabití energiou, elánom a chuťou
pracovať, čo sa odzrkadlí aj na vašich vý−
konoch. Dokonca máte okolo seba veľa
vplyvných osobností, ktoré vám budú
nápomocné v dosahovaní všetkých va−
šich plánov. Môžete si byť istí úspechom
aj v súkromí. Aj v súkromí vás čaká ú−
spech. Ak ste s vašimi partnermi pláno−
vali nejaké projekty, ktorými si chcete
spríjemniť vaše spolužitie, môžete sa do
nich pustiť. Víkend si zarezervujte pre se−
ba a vašu rodinu.

PANNA (23.8. − 22.9.)
Na rozdiel od minulého týždňa sa vám
počas tohto bude na pracovisku dariť
všetky vaše pracovné povinnosti plniť
bez akýchkoľvek problémov. Dokonca
vám zostane čas aj na vašich kolegov,
ktorým budete vedieť byť nápomocní. Ak
túžite po nehe a citoch, očakávajte, že si
počas týchto dní všetkého užijete dosý−
ta. Mali by ste vaše plány na víkend tejto
situácii prispôsobiť. Neoľutujete to.

VÁHY (23.9. − 23.10.)
Počas tohto týždňa ste na najlepšej ces−
te dosiahnuť vytúžený postup v kariére.
Snažte sa vašich nadriadených presved−
čiť o tom, že ich zámer povýšiť vás je
správny. Rozhovory o financiách však
nechajte na neskôr. Urobíte tak pre túto
záležitosť dobrý základ k tomu, aby ste aj
v tejto otázke boli milo prekvapení. Tieto
dni vám mimoriadne prajú v oblasti lás−
ky a citov. Nové lásky, či počatie potom−
ka, nie sú vylúčené. Máte inšpiráciu na
blížiaci sa víkend.

ŠKORPIÓN (24.10. − 22.11.)
Je pred vami týždeň, v ktorom budete na
pracovisku pociťovať vnútornú nenaplne−
nosť a nespokojnosť. Je to však iba váš
subjektívny pocit, pretože objektívne sa
vám darí všetky vaše povinnosti plniť k
spokojnosti všetkých. Ani vo vašom ro−
dinnom či partnerskom živote sa nemu−
síte obávať žiadnych nepríjemností či ne−
očakávaných a neželaných zvratov.
Počas víkendu si pozvite priateľov a tro−
chu si v ich spoločnosti užite.

STRELEC (23.11. − 21.12.)
Ak ste sa v zamestnaní počas minulého
týždňa pustili do náročného projektu,
ktorý si vyžaduje vašu dlhodobejšiu za−
interesovanosť, počas tohto ho úspešne
uzavriete a odovzdáte vašim nadriade−
ným bezchybne spracovaný. Utorok je
mimoriadne priaznivý na city a lásku, tak
to využite. V sobotu buďte trochu opatr−
ní v tom, čo poviete vašim partnerom.
Hrozia vám menšie hádky a nedorozu−
menia.

Špargľa je zdravá a chut−
ná, no napriek tomu sme
jej doteraz Slováci nepri−
šli na chuť. Objavte čaro
tejto jedinečnej zeleniny.

Vyskúšajte napríklad:
Cestoviny 

so šparg¾ou
Do uvarených cestovín
pridajte 5 minút blanžíro−
vanú zelenú špargľu (300
g), plátky do sucha vy−
praženej oravskej slanin−

ky (150 g), osmažené ku−
racie prsia s kurkumou
(200 g), soľ, mleté čierne
korenie.

Máj − špargle čas
Recept na tento týždeň

HOROSKOPMatky a deti
Bolo mrazivé ráno. Slnečné lúče sa odrážali od hrubej

vrstvy snehu. Teplo oblečený drobec sa zaujato venoval
niečomu pri starom kolotoči pred panelákom. Jeho ma−
minka stála na chodníku, z ktorého už odhrnuli sneh.
Pokojným hlasom ho volala domov. Malý bez mihnutia
oka pokračoval vo svojom. O niekoľko minút som sa vra−
cala z obchodu a oni zotrvávali v tej istej pozícii ako
predtým. Boli ako dve protichodné sily pôsobiace navzá−
jom s rovnakou intenzitou. Chlapček mlčky odolával do−
hováraniu, avšak niektoré deti sa presadzujú búrlivejšie.
Napríklad jedno z mojich hlasno jačalo vrtiac sa na za−
dočku, ďalšie trucovalo pod stolom, ba aj na skrini, syn−
ček podkopával plot, aby sa dostal na slobodu ku kama−
rátom. Ach, tie naše milované deti! Pretože sú drobné,
svojou paličatosťou sú nútené dokazovať nám, dospelým,
že aj ony sú osobnosti s vlastnou vôľou. 

Oslovila som chlapcovu maminku: "Mňa si vezmite na−
miesto synčeka. Už som slabá, mám veľa rokov, budete
sa starať o mňa, dobre?" Chlapček sa pozrel na mňa, no
nepobral sa k mamičke, ako som očakávala. Mladá že−
na sa však súcitne ozvala: " Naozaj sa nemá kto posta−
rať o vás?"

Dobre mi padli jej slová. Ubezpečila som ju, že som
zatiaľ sebestačná a keď bude treba, budú pri mne moje
deti. Postarajú sa o mňa, ale to nebude len z povinnos−
ti vyplývajúcej z pokrvného puta: bude to z lásky. Už te−
raz im ďakujem za túto istotu.

− EVA ŠOÓŠOVÁ−

VČERA SME SI PRIPOMENULI DEŇ MATIEK
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n www.makroreality.sk
Predaj a kúpa nehnuteľností.
Rýchlo a spoľahlivo. Inf. m 0907
484 840.                       np − 86
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 Predám 3−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Ul. B.
Nemcovej 32 (s balkónom,
2.poschodie). Cena: 22.000 eur,
pri rýchlom jednaní dohoda
možná. Len vážni záujemci. Inf.
m 0905 326 368, 
www.vkcentrum.sk        np − 575
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 zrekonštruovaný dom
s veľkou záhradou v Záhorciach.
Inf. m 0907 729 204.   np − 606
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 1−izbový
byt. Ihneď voľný. Cena dohodou.
Inf. m 0949 304 841.     np − 667

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

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l 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 dva rodinné domy
(vedľa seba) so záhradou. Cena
dohodou. Inf. m 045/53 642 78,
045/53 602 21.               np − 649
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 Predám starší rodinný dom v
Hornej Strehovej. Veľký poze−
mok, voda, elektrina + veľká
hospodárska stavba. Inf. m 0915
188 083.                      np − 664
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 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 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 rodinný dom v Dolnej
Strehovej so záhradou. Inf. m
0905 629 618.             np − 698

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v Malom
Krtíši, vhodná na stavebné úče−
ly. Inf. m 0918 327 733.  np − 703
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kancelárske priestory
na Ul. Mierovej č. 1 (budova o−
proti súdu). Inf. m 0907 801 046.  

np − 708
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n V Bušinciach predám poze−
mok (3.468 m2). Cena dohodou.
Inf. m 0903 560 833.      np − 709
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám čiastočne prerobený
1−izbový byt na Ul. Venevskej.
Inf. m 0905 282 695.     np − 710
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradku v záhradkar−
skej osade pri baníckej križovat−
ke. Inf. m 0908 885 155.  np − 711
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám chatu na Koprovnici.
Cena dohodou. Inf. m 0908 885
155.                           np − 712
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem priestory na Ul.
SNP 18 (bývalý metrový textil).
Vhodné na podnikanie. Inf. m
0907 852 757.               np − 717
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kancelárske priestory
na Ul. Mierovej 1. Cena doho−
dou. Inf. m 0915 756 670.  

np − 718
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu v M. Krtíši.
Len na stavebné účely. Inf. m
0905 691 164.              np − 721
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vymením 3−izbový byt za −
PONÚKNITE (alebo predám). Inf.
m 0905 526 321.          np − 722

n Predám kempingový plynový
2−platničkový varič, zachovalý,
aj s ohrievačom. Cena dohodou.
Inf. m 0911 264 102.  np − 1293
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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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 rodinný dom vo V.
Krtíši. Cena dohodou. Inf. m
0907 818 423.            np − 687

ZARIADENIE DO
DOMÁCNOSTI

n DÁM DO DLHODOBÉHO
PRENÁJMU 1−IZBOVÝ BYT.
Inf. m 0904 256 464, 0908 355
383.                         np − 660
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n Predám akumulačné kachle
Thermo Comfort mechanic VFMi
C. Inf. m 047/48 700 06.  np − 620
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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 obývačku aj so se−
dačkou. Inf. m 0907 337 387.  

np − 705

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

np − 621
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ŠKODU 130 za 300
eur. Dohoda možná. Inf. m 0911
229 103.                      np − 640
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám náhradné diely na
PEUGEOT 405 a elektróny. Inf.
m 0907 313 332.           np − 651

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 príves za osobné au−
to. Cena: 90 eur. Inf. m 0949 822
694.                            np − 700
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2 ks letných gúm
165/70 R−13, 8 eur/1 ks + dva o−
pieskované disky. Ďalej predám
120 l mraziaci box, zn., SKANDI−
LUXE za 20 eur. Inf. m 0904 947
202.                            np − 707
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám motocykel KEWAY X−
RAY TUNNING, r. v. 2009.
Dohoda istá. Inf. m 0905 461
070.                            np − 714
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám NISSAN QASHQAI, r.
v. 12/2008, najazdených 76.000
km, benzín, 4x4, čiernej farby.
Cena: 10.500 eur. Inf. m 0944
273 444.                      np − 716

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 detský kočík za 50
eur. Inf. m 0907 256 382.  

np − 570

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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pšenicu. Inf. m 047/48
94 366.                       np − 702
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim husacie alebo kačacie
vajcia. Inf. m 0918 666 327.  

np − 706
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim jalovicu alebo kravu.
Inf. m 0918 666 327.      np − 713
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf. m
0915 099 037 (Lesenice).   

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 MINIBAGER − výkopové práce.
Inf. m 0905 354 723, 0915 813
322.                            np − 444
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávame tesárske a klam−
piarske práce. Aj s materiálom.
Inf. m 0907 186 633.  np − 607
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Upečiem vám výborné domá−
ce zákusky a torty. Inf. m 0905
871 851.                    np − 623
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Stavebné rezivo, tatranský
profil, OSB dosky, betónové šalo−
vacie tvárnice. Lacno aj s dovo−
zom. Inf. m 0905 483 357.np − 625

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

np − 675

n NOČNÝ KLUB
V STAREJ TUREJ

prijíma na pozíciu hostesky 
a spoločníčky sympatické 

dievčatá a ženy. Zaistíme stálu
solventnú klientelu, 

nadštandardný zárobok 
a peniaze na ruku každý deň.
Ubytovanie zdarma. Pracovná

doba i brigádne. Možná 
finančná výpomoc. 

Staň sa finančne nezávislou. 
Tel. m 0905 244 226.  np − 612 

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

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
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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. Cena 85 eur za zdroj. Inf. m
0910 234 671.                np − 648
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. 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

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. 

ZÁPAS  8. KOLO                  TIPY   BODY

MENO A ADRESA:

UZÁVIERKA  KOLA JE 18.5.2012

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:  Ďanová − V. Krtíš 

V.liga:  Čebovce − Tachty

V.liga:  Hajnáčka − Príbelce

V.liga:  Hnúšťa − Tomášovce 

I.trieda: S. Plachtince − Želovce

V.liga:  Sklabiná − Nenince

V.liga:  D. Strehová − Hrnč. Ves

I.trieda: V. Čalomija − D. Lom 

V.liga:  Tornaľa − Lesenice

I.trieda: K. Kosihy − Olováry

Jozef Pažitka, V. Krtíš − 64 b.
Miroslav Kalmár, Želovce − 63 b.
Milan Havrila, V. Krtíš − 61 b.
Ladislav Cseri, Vinica − 60 b.
Erik Ádám, V. Krtíš − 59 b.
Pavel Bódiš, Záhorce − 59 b.
Sonička Nociarová, Oslany − 57 b.
Ladislav Hodási, Želovce − 57 b.
Jozef Donč, K. Kosihy − 57 b.
Ján Pavlík, Lesenice − 56 b.
Jozef Kováč, Vinica − 56 b.
Jozef Csík, Veľká Ves n. Ipľom − 56 b.
Ján Urda st., V. Krtíš − 56 b.
Erik Košík, Čebovce − 55 b.
Erika Macková, Záhorce − 54 b.
Ján Golian, V. Krtíš − 53 b.
Gejza Mlynárik, Želovce − 53 b.
Ákos Súth, Balog n. Ipľom − 53 b.
Ján Macka, Záhorce − 53 b.
Štefan Ďorď, S. Plachtince − 52 b.
Ján Kalmár, Sklabiná − 52 b.
Július Matúška, V. Krtíš − 52 b.
Ján Havrila, Sklabiná − 51 b.
Miro Černák, M. Kameň − 50 b.
Jozef Majdán, Lesenice − 50 b.
Terézia Labudová, V. Krtíš − 50 b.
Zsófia Orlai, Šahy − 49 b.
Zolo Svorník ml., Želovce − 48 b.
Ján Kiss, Vinica − 48 b.
Tibor Rybár, V. Krtíš − 48 b.
Štefan Majdán, Lesenice − 48 b.
PhDr. Dušan Vladovič, Sklabiná − 48 b.
František Petényi, Vinica − 48 b.
Kevin Kalmár, Želovce − 47 b.
Jozef Holovic, V. Krtíš − 46 b.
Ondrej Cífer, V. Krtíš − 45 b.
Katarína Varanaiová, V. Krtíš − 44 b.
Ján Nemčok, Záhorce − 44 b.
Miroslava Macková, Záhorce − 44 b.
Stanislav Mačuda, D. Strehová − 43 b.
Jaroslav Macka, Záhorce − 43 b.
Tomáš Hrenák, V. Čalomija − 41 b.
Jakub Holoda, V. Čalomija − 40 b.
Gabriel Garai, Vinica − 35 b.
Mária Mericová, Vrbovka − 35 b.
Stanislav Rég, Želovce − 17 b.
Marián Holoda, V. Čalomija − 17 b.

PORADIE FUTBALOVEJ TIPOVAČKY

n Predaj palivového dreva.
Poctivých 10 pm. 
Dovoz okamžite. 

Inf. m 0917 341 712.  np − 723

RÔZNE

POZVÁNKAPOZVÁNKA
Srdečne vás pozývame na 

I. ročník mariášového turnaja,
ktorý sa uskutoční 27. mája o
9.00 h., v školskej jedálni ZŠ na
Ul. J. A. Komenského vo
Veľkom Krtíši. Prezentácia bude
od 8.00 do 8.30 h. 

Predbežné prihlášky je potrebné
podať telefonicky do 25.5., 

na tel. č. 0905 204 771 
(Ing. Zdeno Sedmák) alebo
0908 495 264 (Peter Pišák). 

Vo V. Krtíši je pravdepodobne málo schopných mládencov,
aby postavili máj, preto pozvali organizátori tejto milej tradície
chlapcov zo Zvolena z folklórneho súboru Poľana. Aj keď sa
máj pri osádzaní trochu krútil (ako tvrdohlavá dievka), nako−
niec "sadol" na svoje miesto. 
S mládencami z Poľany prišla aj dievčenská časť súboru a
spolu predviedli divákom na námestí pestré pásmo tancov a
piesní. Po skončení programu sa folkloristi zbalili a odišli, ale
ozdobený máj bude celý mesiac skrášľovať námestie a pripo−
mínať úctu a lásku, ktorá mladým ženám patrí. 

− P.GAŠPAROVIČ−  

FUTBALOVÁ TIPOVAČKA

Námestie okresného mesta ozdobil máj

Ani v tomto roku strana SMER−SD a Mestský úrad vo V.
Krtíši nezabudli na veľkokrtíšske dievčatá a na námestí
pre ne postavili máj. Na malej májovej slávnosti sa zú−
častnili primátor Ing. Dalibor Surkoš, predseda strany
SMER−SD Ľubomír Haško, poslanec BBSK za stranu
SMER−SD MUDr. Ondrej Kollár a prednosta MsÚ Ing.
Roman Wágner. Na úvod sa k prítomným prihovorila Mgr.
E.Grega, asistentka primátora, Ing. D. Surkoš i Ľ. Haško. 
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Pri vynášaní má podobu bábky zväč−
ša v životnej veľkosti. Dievčatá ju nesú
po dedine a spievajú jej piesne na roz−
lúčku, až Morena končí upálená, uto−
pená, zahádzaná kamením, roztrhaná
či zhodená zo skál a útesov.
Tento rituál odháňa negatívne sily,

chráni ľudí pred chorobami a zlými ča−
rami, vzýva energiu zeme, prebúdza
prírodu. Symbol zimy, chorôb a smrti
je zničený, a tak sa žezla nadobro ují−
ma jar, aspoň podľa kalendára. Jar sa−
ma o sebe prináša plodnosť a teplo,
predlžuje dni a predznamenáva nové
začiatky. Zaujímavosťou je, že hoci tra−
dícia vynášania Moreny je považova−
ná za pohanskú, jej načasovanie sa
viaže na kresťanský kalendár.
Väčšinou sa totiž vykonáva na Smrtnú
nedeľu, teda dva týždne pred Veľkou
nocou. Ojedinele sa akt koná aj na
Kvetnú nedeľu, čo je o týždeň neskôr.
Túto prekrásnu a zaujímavú tradíciu

sa snažíme zachovávať aj my, v
Základnej škole s materskou školu v
Dolnej Strehovej. Hoci sa nám to ne−
podarilo práve  na Smrtnú nedeľu, vy−

brali sme si jeden ďalší významný deń
− 1.jarný deň tohto roku − 20.3.2012.
Nechýbala nám slamená bábka −
Morena, ktorú vyrobila Mgr. Gazdíková
a okrem veľkej spoločnej Moreny sme
mali aj malé, kroré priniesli žiaci a vy−
robili ich doma spolu s rodičmi. Ich
práca bola ozaj pozoruhodná a zaslú−
žia si pochvalu. S našimi Morenami
sme sa v zástupe a s úsmevom na
tvári išli rozlúčiť so zimou a oficiálne
privítať jar. Po príchode na most sa
žiaci oboznámili s touto tradíciou a
spoločnou básňou sa lúčili s
Morenami: Morena, Morena, nedvíhaj
kolená, tvoja vláda skončila, jar ťa na−
hradila. Tešia sa deti aj dospelí, nech
sa konečne oteplí! 

Po týchto veršoch sme Moreny pod−
pálili a hodili do vody. Smutné plávali
vodami Tisovníka. Ale na našich tvá−
rach  bol úsmev, pretože každý z nás
túži po teplých lúčoch slniečka, ktoré
nimi zvestuje, že jar je už tu.

I.STUPEŇ ZŠ S MŠ,
DOLNÁ STREHOVÁ

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
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Potrebujete požičať? Peniaze
už do niekoľkých hodín. Inf. m
0918 327 733.              np − 704
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo. Inf. m
0903 043 196.              np − 719

n Predám použité kachlice.
Vhodné na stavbu kachľovej pe−
ce alebo sporáku. Inf. m 0904
987 364.                        np − 724
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Od 1.júna 2012 prijmem výčap−
níčku na absolventskú prax. Len
z V. Krtíša. Inf. m 0905 247 586.

np − 725
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám kotol VIMAR (25 kW),
drevo−plyn, 8 rokov používaný.
Cena: 300 eur. Inf. m 0908 244
858.                           np − 726
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmeme lukratívne ob−
chodné a kancelárske priestory v
centre mesta vo V. Krtíši s vlast−
ným parkoviskom. Inf. m 047/48
313 15, 0903 258 143.    np − 727
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám IVECO EURO CARGO
TECTOR 80 EL 15P, valník, r. v.
2002. Inf. m 0903 810 079. 

np − 728
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Odstúpime priestory na prená−
jom − bývalá predajňa S.A.M. 73,
Ul. Nemocničná 3, V. Krtíš (zre−
konštruované priestory slobodár−
ne). Inf. m 0908 633 433.  np − 729
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový slnečný byt v
osobnom vlastníctve v centre
Lučenca (s lódžiou, plastové ok−
ná, bezpečnostné dvere, klimati−
zácia, nová kuchyňa, kúpelňa).
Cena: 30.000 eur. Inf. m 0948 006
003.                           np − 730
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Pečiem koláče a torty. Inf. m
0915 347 416.               np − 731
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám OPEL VECTRA Combi
2.0 TDi, r. v. 1998, STK, EK plat−
né, letné aj zimné pneumatiky,
dobrý stav. Cena: 2.000 eur, do−
hoda možná. Inf. m 0908 690 201,
0908 834 290.               np − 732
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt s balkó−
nom v osobnom vlastníctve. Inf.
m 0918 876 715.          np − 733
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám skriňu na chodbu a
dámsky bicykel. Inf. m 0908 354
072.                           np − 734
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám nespotrebovaný sta−
vebný materiál − tvárnice POR−
FIX. Cena dohodou. Inf. m 0904
987 364.                      np − 735

RÔZNE

PO UZÁVIERKE

V boji o titul
zostali dvaja

Po vyhranom
zápase s tímo−
vým kolegom
Milanom Činču−
rom to vyzeralo
na vyrovnanie

bodov na čele tabuľky medzi Šte−
fanom Chrienom z Bugy Teamu a
Marekom Chudáčikom M z MDC
Veľký Krtíš. Avšak postup do finá−
le domácemu Štefanovi zastavil
mladý Erik Šarpataky, ktorý nako−
niec zdolal vo finále aj Mareka.
Erik okrem víťazstva "stihol" hodiť
ešte dve "180−tky" a raz zakončiť
116−kou. Po 24. kole, ktoré priaz−
nivci šípok odohrali v poslednú
aprílovú sobotu, vedie tabuľku
priebežného bodovania Marek
Chudáčik, ale len o 40 bodov pred
Štefanom Chrienom, ktorý si v
tomto kole pripísal do štatistík tiež
jednu 180−tku. Tretí je Milan Čin−
čura, štvrtý najlepší domáci junior
Marek Kurčík. Posledné tri kolá o−
dohráme v máji.       −MDCVK−

Utorok 8.5. vycestovali futbalis−
ti FC Baníka na ďalší zápas
Majstrovstiev regiónu stred k
ťažkému súperovi na predo−
hrávku 30. kola do Martina. Po
predminulotýždňovej domácej
prehre so Žilinou B 1:5 a výhre
z minulej nedele v L.Lúčke 4:1,
prišla na rad opäť vysoká pre−
hra, keď naši futbalisti podľahli
Martinčanom vysoko 0:8.
Podrobnejšie informácie k zá−
pasu sme nedostali, keďže na
tento zápas chcú baníci určite
čím skôr zabudnúť, radšej sa
rozhodli spätne ho nekomento−
vať...                             −red−

Baníci ako na 
húsenkovej dráhe

MSR stred: Martin - FC
Baník V. Krtíš 8:0 (3:0)

Zo zimy rovno do leta 
Zdá sa, že túžba po teplých dňoch bola v ľuďoch hlboko zakorenená. Na mno−
hých miestach znovu obnovili starý zvyk vynášania Moreny. V tomto roku bo−
la sila ľudskej túžby po teple bola taká silná, že z chladných dní sme skočili
hneď do horúčav ako uprostred leta.   Morena bola staroslovanská bohyňa zi−
my a smrti. Zosobnenie niečoho nepríjemného, čoho sa chceli ľudia na jar zba−
viť a preto ju vynášali z domu, dediny, chotára. Rituálnou rozlúčkou s ňou pri−
volávali teplú a životodarnú jar. Morena má rôzne mená −  Muriena, Smrť,
Hejhana, Kyselica, Kyseľ, Baba, Kyseľova žena, Marmuriena, Marmariena,
Barborena… 
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Góly: 73.´ Ondrejkov (11m), 83.´
Gerbáč, resp., 18.́  Hazucha (11 m),
41.´ Hazucha, 81.´ Püšpöky.
Rozhodoval: Michal Fábry zo
Zvolena, návšteva 176 platiacich divá−
kov. Žlté karty: R. Béreš, Filip,
Ondrejkov, Sabó, resp., Juhaniak,
Prepelica. Zostava FC Baník:
Kaczorek − Šár, R. Béreš, Ondrejkov,
M. Béreš − Filip (Koš), Lukács,
Gerbáč, Berec − Sabó, Horváth.
Tréner: N. Kelemen. 
Prvú príležitosť mali domáci, ale loptu

z priameho kopu brankár hostí Lauko
zneškodnil. O chvíľu Sabó vycvičil celú
kalinovskú obranu, zakončil nepresne.

Po desiatich minútach vystrelil Paľaga
loptu z priameho kopu do múru. Na
druhej strane Lukács vtipne kolmo u−
voľnil Sabá, ten trafil do ľavej žrde, lop−
ta sa odrazila do ihriska. Po štvrťhodi−
ne prišla príležitosť hostí. Po viacerých
nepresnostiach zahrala domáca obra−
na v 16−tke rukou a Hazucha pokutový
kop premenil − 0:1.   V ďalšej časti zá−
pasu futbalisti na ihrisku viac "jajkali"
ako hrali. V závere I. polčasu sa dostal
cez otvorenú obranu do ofsajdovej si−
tuácie hráč hostí a zaznamenal  druhý
gól − 0:2.  V záverečnej minúte tech−
nická strela Lukácsa oblúčikom skonči−
la nad bránou hostí.   Druhú časť hry i−

niciatívnejšie začali hostia. Domáci o−
brancovia boli nedôrazní pri odkope z
malého vápna čo hostia nedokázali ná−
ležite využiť. Za takéhoto stavu futbal
strácal na kvalite, upadal do podprie−
meru a neprinášal radosť. Divákov u−
pútala strela Hazuchu, ktorú brankár
domácich Kaczorek vyrazil. Aj Bérešov
priamy kop brankár hostí Lauko vytlačil
na roh. V 73.´ hosťujúci Prepelica v po−
kutovom území zrazil Ondrejkova a ten
sa z 11 m nemýlil − 1:2. Ďalšie zmätky
v domácej obrane boli poznačené veľ−
mi zlou rozohrávkou. Hostia prečíslenie
využili Püšpőkym − 1:3. Po otvorení hry
prenikol do pokutového územia hostí
Gerbáč a krížnou strelou znížil na ko−
nečných 2:3.   V nedeľu, 20.5., cestujú
baníci do Ďanovej. Hrá sa o 17.00 h.

MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL
Starší dorast: * R. Sobota * V. Krtíš

1:1,* Fiľakovo − V. Krtíš 2:3
Mladší dorast: * R. Sobota − V. Krtíš

4:0, * Fiľakovo − V. Krtíš 2:3
Starší žiaci: * V. Krtíš − Hnúšťa 2:0,

* V. Krtíš − Kalinovo 3:0
Mladší žiaci: * V. Krtíš − Hnúšťa 1:4, 

* V. Krtíš − Kalinovo 3:0
− Mgr. JOZEF DUDÁŠ −

Zostava Neniniec:  Baláž, Lendvai,
Petrovský, Nozdrovický, Kuzma,
Krivánsky, Varga, Hampachel,
Kálazi, Schmidt, Szabó; na strie−
dačke Tőrők, Tóth, Sebenský,
Sladovník, Sliacky, Gőrőg − náhrad−
ný brankár (NB). 
Zostava Čeboviec:  Bőjtoš, Győrgy,

Zaťko, Balga, Bakša, Mudroň,
Nozdrovický, Bőjtoš, Vlačucha,
Knopp, Gemer; na striedačke:
Husár, Košík, Jakab, Š.Balga Zaťko.  

Z prvého polčasu susedského derby
stojí za zmienku faul v 17.´ na mladé−
ho Vargu, z čoho bol pokutový kop.
Tento, žiaľ, Lendvai nepremenil − bran−

kár loptu vyrazil. V 16.´ sme dotlačili
súpera na jeho 16−ku a vytvorili sme si
kopu gólových šancí, ale bez zakon−
čenia.  V 45.´ chýbal v obrane
Lendvai, čo Mudroň využil a dáva gól
do šatne. Druhý polčas začal rohovým
kopom domácich v 47.́  , keď Kuzma
nedal brankárovi šancu a vyrovnal na

1:1. V 56.́ mali hostia výhodu priameho
kopu a Knopp trafil tak perfektne, že ne−
dal brankárovi domácich žiadnu šancu
− 1:2. Na záver nám neostáva nič iné,
len pogratulovať hosťom k víťazstvu a
domácim odkázať, aby sa pripravovali
na ďalšie okresné derby so Sklabinou.   

− VOJTECH FEKETE−  

Majstrovstvá regiónu stred: V. Krtíš - Kalinovo 2:3 (0:2)

V. liga sk.D: Nenince - Čebovce 1:2 (0:1)

Diváci: 160, Rozhodoval: Matoš (B.
Štiavnica), Zostavy: D − Máňa, Husár,
Macko, Berecký, R. Babka, Majdán,
Balga, Petrovič, Lőcsa, Fridrich,
Pavlík, stried.: Žilka, Striho, Celeng, 
H − Koči, Fűlőp, R. Maslaňák, Karasy,
Drieňovský, Bakoš, Zošák, Berky,
Ďurica, Kalmár, Takáč, Matikovký,
Černák, M. Maslaňák, Batyka, ŽK: D −
Berecký, Góly: H − Bakoš 3x, Zošák,
Kalmár.  Domáci nastupovali bez troch
kľúčových hráčov − Bartoša, Galčíka a

M. Babku. Na úzky káder to bola veľká
strata. V 8.´priamy kop hostí Maslaňáka
trafil iba múr.  Bakoš v 10.´ otvoril skóre
na 0:1. Po tomto góle si zbytočne "vyro−
bil" ŽK  domáci Berecký. Hostia zaútoči−
li  v 11.´, ale brankár domácich Máňa
strelu vyrazil na roh. Balgova strela v
15.´ minula bránu hostí. Hostia mali veľ−
kú šancu, keď Takáčov center našiel
Bakoša, no jeho hlavička minula bránu.
Vzápätí si to ale tento hráč vynahradil a
dal na 0:2. Po 2 góle sa hra väčšinou

odvíjala medzi 16−tkami. Strela Lőcseho
v 35.´ išla nad bránu hostí a rovnako sa
nevedel trafiť do brány ani  R. Babka,
ktorý bránu prestrelil. Vzápätí Bakoš
strelil svoj tretí gól a zakončil tým čistý
hetrik. Priamy kop Balgu v 45.´  trafil iba
múr hostí.  Strela Majdána v 48.´ ako
zvyčajne išla nad bránu. Kalmár v 52.´
trafil tyč a vzápätí aj spojnicu brány.
Konečne pripravili domáci prekrásnu ak−
ciu pre divákov  na jeden dotyk, no chý−
balo im gólové zakončenie. Aj Lőcseho
hlavička išla tesne vedľa brány. Prvé
striedanie domácich v 61.´ − Pavlíka na−
hradil Žilka. Zastreľovanie domáceho

mužstva pokračovalo, ale Petrovičova
strela opäť minula bránu. Diváci videli
skvelý zákrok v 66.´ brankár Máňa stre−
lu Takáča vyrazil na roh. Zošák v 71.´
zvýšil na 0:4. V 74.´ konečne smerova−
la strela aj na bránu hostí, ale
Petrovičovu šancu  brankár kryl. Vzápätí
mal veľkú šancu M. Maslaňák, ale ten
zoči−voči brankárovi bránku netrafil.
Klamárova strela v 83.´ minula bránu
domácich a hneď nato  Žilkova strela i−
šla nad bránu hostí. Po hrubej chybe v
zadných radoch domácich v 86.´  zvy−
šujú hostia Kalmárom na 0:5. Zápas sa
už od týchto chvíľ len dohrával. 
Na budúci týždeň cestujú Lesenice do
Tornale.                    − JÁN PAVLÍK − 

Zostava Vinice: Geregai −T.  Régi,
D. Régi, Zsigmond, K. Bugyi
Brezovský, Zachar, L. Marinyec,
Gál, Antal, Nemčok; na strieda−
nie: Halko,A. Bugyi, Cibulya. 

Na stretnutie v Tomášovciach na−
stúpili hostia s niektorými zmenami
v základnej zostave kvôli zraneniam
i žltým kartám. Napriek tomu začali
aktívne a už v 8.´ kopal priamy kop
Nemčok, ale Régiho hlavička sme−
rovala nad bránu. Hostí nezlomil ani
vlastný gól v 14.´ a naďalej hrali ak−

tívne. Po Faule na Zachara v 17.´
domáci priamy kop Régiho odvrátili
na roh a z neho K. Bugyi vyrovnal
na 1:1. V 20.´ nevyužil peknú
Nemčokovu prihrávku Marinyec.
Šťastie mali hostia v 23.´, keď lopta
preletela cez celú 16−tku Vinice, ale
nikto ju  nezasiahol. Z protiútoku po
prihrávke K. Bugyiho strelil Nemčok
druhý gól hostí −1:2. Domáci potom
zvýšili úsilie a v 35.´ sa im podarilo
vyrovnať. Šancu na gól do šatne
mali v 45.´, ale svoju istotu preuká−

zal brankár hostí Geregai. Začiatok
druhého polčasu bol vyrovnaný. Po
priamom kope hostí do rúk branká−
ra v 57.´, sa domáci pokúšali strh−
núť víťazstvo na svoju stranu, ale
dobrá vinická obrana odolala. V
60.´ Halko vystriedal Brezovského.
Po faule na unikajúceho Antala v
65.´ kopal pokutový kop Zachar a s
istotou ho premieňa − 2:3.  Hostia
striedali aj v 69.´, keď Marinyeca
vystriedal Arpád Bugyi. Po peknej
akcii Zachar − Nemčok v 76.´ dal
Bugyi na 2:4. O dve minúty neskôr
zakončil peknú Zacharovu prihráv−

ku Antal piatym gólom hostí  − 2:5.
Domáci v snahe o skorigovanie vý−
sledku trafili v 79,´ iba tyč brány
hostí. O minútu na to fauloval do−
máci brankár na hranici 16−tky
Halka a dostal červenú kartu. Z ná−
sledného priameho kopu zvýšil
Nemčok už na 2:6. Hostia potom
ešte v 87.´ vystriedali brankárov, ale
na výsledku sa už nič nezmenilo. 
Chlapcom patrí poďakovanie za bo−
jovný výkon do poslednej minúty. O
týždeň má Vinica voľno a potom
cestuje do Hrnčiarskej Vsi. 

−GABRIEL ZSIGMOND−

V. liga sk.D: Tomášovce - Vinica 2:6 (2:2)

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

1:1
8:0
7:0
1:1
2:0
4:1
1:3
1:1

MRS − Dospelí
predohrávka 30. kola

Zostava Príbeliec: Skopal, I. Ďurčok,
L.Parkáni, Kollár, Prešinský, Balík,
Pavlovkin, Macko, P.Červoč,
Horváth,  T. Parkáni; na striedanie
D.Pál, Bariak, Trebuľa, Gajdoš. 

Prvý polčas začali obidve mužstvá o−
patrne. Prvú obrovskú šancu si vypra−
covali v 11.´ domáci po peknej akcii,

ktorú pripravil Macko: pred bránkou pri−
hral T.Parkánimu, ale jeho strelu v po−
slednej chvíli zlikvidoval vybiehajúci
hráč. V ďalších minútach pritlačili do−
máci súpera na jeho polovicu, ale za−
končenie sa im nedarilo. Ďalšia obrov−
ská šanca bola v 21.´na nohe Horvátha
z rohového kopu, ale strelil ho tesne

vedľa. Aj v 31.´ mal znovu dve obrov−
ské šance výborne hrajúci Horváth, ale
brankár hostí bol proti. V priebehu ďal−
ších minút sa domáci snažili o otvorenie
skóre ako prví, ale šťastena a dobre
chytajúci brankár hostí boli proti. 

Domáci začali  nátlakom už od pr−
vej minúty druhého polčasu, ale v za−
končení sa im stále nedarilo. V
68.´mal obrovskú šancu na kopačke

Kollár, ale brankár ju znovu zlikvido−
val.  V ďalších minútach domáci stup−
ňovali nátlak na súpera, ale stále im
stagnovala koncovka. Až 88.´odmeni−
la snahu domácich o strelenie gólu,
keď zakončuje výborne hrajúci
Horváth. Do konca zápasu sa domá−
cim zvýšiť skóre, aj keď sa o to veľmi
snažili, už nepodarilo. 

− RADOSLAV PARKÁNI −  

V. liga sk.D: Príbelce - Tornaľa 1:0 (0:0)

Domáci si víťazstvo tvrdo vybojovali 

Čebovce boli k svojmu susedovi nekompromisní  a body si odniesli

Futbalové trápenie domácich pokračuje

Bojovný výkon až do konca zápasu

Kríza v domácom mužstve pokračuje
V. liga sk.D: Lesenice - Sklabiná 0:5 (0:3)
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N. Baňa −  B. Bystrica 
Žiar n. Hr. − Čadca 
Z. Poruba − L. Lúčka 
V. Krtíš − Kalinovo 
Tisovec − Ďanová 
Martin − Turany  −  nedohrané
Žilina B − L. Štiavnica 
Krásno − K. N. Mesto

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

5:1
0:1

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

0:5
1:0
2:1
2:6
2:0
1:2

MRS − Dospelí

Sklabiná "B" − M. Kameň 3:3 (0:1)
M. Čalomija − M. Zlievce 0:7 (0:2)

Sečianky − Bušince 3:1 (3:1)

OKRES − II. TRIEDA DOSPELÍ

OKRES − I. TRIEDA DOSPELÍ

l Želovce − V. Čalomija 0:2 (0:0) 
DOMÁCI FANÚŠIKOVIA 

ODCHÁDZALI SKLAMANÍ 
Diváci: 80, Rozhodovali: Majer, Ď−
určov, Zaťko, Najlepší: D − Melišík,
H − Baláž, Zostavy: D − Bartoš,
Kajtor, Lavo, Černík, Bolička,
Melišík, Lajtoš, Jágerský, Rybár, Š−
tefan, stried.: Merica, Ubrakovič,
Bojtoš, Bavko, H − Hudec,
Szuchetka, Baláž, Nozdrovický,
Mihalovič, Tóth, Buriš, Bolgár,
Varga, Málik, Papp, stried.: Lukács,
Nagy, Kladivík.
V I. pol. domáci zahodili gólové šan−

ce, čo sa im vypomstilo. Súper zlep−
šenou hrou dal v II. pol. 2 góly a za−
slúžene vyhral. 

− Ing. LADISLAV TÓTH − 

l Kosihy n. Ipľom  −
S. Plachtince 3:5 (1:3) 

V NERVÓZNOM ZÁPASE 
DOMÁCA PREHRA  

Diváci: 40, Rozhodovali:
Ubrankovič, Boldiš, Balga, Góly: D
− T. Cseri, Villám 2x, H − Ľupták 3x,
Cúth, vlastný Š: Kováč, ŽK: D − 2x,
H − 1x, Najlepší: D − Villám, H − Ľup−
ták, Zostavy: D −  Moravčík,
Očovský, P. Kováč, Š. Kováč, Ľ.
Cseri, Nagy, Villám, T. Cseri,
Szkabella, Varga, Cibula, stried.:
Husárik, Klinko, Alakša, Lukáč, H −
Ábelovský, Červoč, Pavlov, Vozár,
Sőlský, Cúth, Drozd, Bernáth,
Uhrin, Stankovič, Ľupták, stried.:
Balik. 
Domáci inkasovali gól hneď v úvode

zápasu, čo sa snažili márne odčiniť.
Na ich pokusy o gól súper pohotovo
odpovedal a úspešne maril  šance.   

− ŠTEFAN DOBOŠ − 

l Olováry − Slovenské Ďarmoty
0:1 (0:1) 

DOBRÝ ZÁPAS VEDÚCICH 
MUŽSTIEV TABUĽKY

Diváci: 250, Rozhodovali: Gonda,
Ľupták, Melich ( z okr. Detva), de−
legát Halaj, Gól: H − Nászaly, ŽK: D
− 1x, H − 2x, ČK: H − 1x, Najlepší: D
− Kati, H − Nászaly, Zostavy: D −

Bablena, Adam, Motoška, Fajčík,
Šramka, Belák, Kati, Dobra, Žingor,
Gluch, Nemčok, stried.:  Haferník,
Račko, Kanyó, H − Holub, Kollár,
Zachar, Holovic, Nászaly, Hajtma,
Klátik, Ma. Varholák, Mi. Varholák,
Ďőrď, Havrila, stried.: Beňovič,
Rajťuk, Tašký, Molnár, Grešina.

Zápas sa vyvíjal obojstranne viac v
strede ihriska až do 20.´  a to bez väč−
šej šance. V týchto chvíľach po pri−
hrávke spoluhráča dáva Nászaly
zblízka gól − 0:1 pre hostí. Počas ďal−
šieho priebehu zápasu sa striedali ak−
cie na jednej aj druhej strane, čo oce−
nil veľký počet divákov. V II. pol. sa si−
tuácia zopakovala z i. polčasu, a tak
diváci nevideli veľa šancí a zápas sa
vyvíjal medzi 16−tkami. Až v 80.´na−
stal rozruch pred bránkou hostí, kde
bol faulovaný domáci Gluch.
Následnou penaltou Žingor − hráč do−
mácich − nepremenil. V nastavenom
čase v 91.´ ten istý hráč, Žingor, po
vybehnutí hráča hostí až za 16−tku
strelil vedľa prázdnej brány, čím uza−
vrel skóre na 0:1.          

− ERVÍN VLADÁR − 

l Hrušov −  Kamenné Kosihy 
Zápas bol odložený.  

l Op.  N. Ves − TJ Ipeľ Balog nad
Ipľom 0:0 (0:0) 

ZÁPAS NEPREMENENÝCH ŠANCÍ 
Diváci: 60, Rozhodovali: M.
Kalmár, Filkus, F. Balga, ŽK: D −
1x, H − 2x, ČK: H − 1x, Najlepší: D −
R. Zőlley, H − Reisinger, Zostavy: D
− R. Zőlley, Balga, Jakubec,
Iždinský, Szatmári, Szabo, Híveš,
Mihálik, Máth, J. Zőlley, Klacso,
stried.: Vrbovkay, Krekáč, Balla, H
− Mics, Kalmár, Nagy, P. Nedela, P.
Ďurás, P. Gyurász, Buček, G.
Gyurász, Mihalovič, J. Nedela, J.
Ďurás, Reisinger, stried.: E. Ďurás,
Molnár, Krupčiak. 

Hneď od začiatku zápasu domáci
zatlačil hostí pred ich bránu, vypra−
covali si dve veľké šance, ktoré ale
nevyužili. Hostia potom trošku vy−
rovnali hru, ktorá sa odvíjala medzi

16−tkami. Balogčania mali jednu
veľkú šancu, ktorú domáci brankár
kryl. V II. pol. domáci ešte viac za−
tlačili hostí pred ich bránu, mali ve−
ľa šancí, z ktorých ale nevyužili ani
jednu. Zápas sa tým skončil remí−
zou. Vedenie TJ Op. N. Ves  ďaku−
je hráčom za predvedený výkon,
ako aj sponzorovi zo Zvolena za
nové dresy.          

− ŠTEFAN BŐJTŐŠ − 

l D. Lom − Záhorce 2:2 (2:1) 
ZASLÚŽENÁ REMÍZA

Diváci: 40, Rozhodovali:
Húšťava, Pástor, Košelák, Góly:
D − Zvara 2x, H − Majoroš,
Najlepší: D − Zvara, H − Majoroš,
Zostavy: D −  Veľkov, Zvara,
Jombík, Matejkin, Tomajka,
Chovan, Kubolek, Jelcha,
Krahulec, Petkov, Odaloš,
stried.: Oláh, Bariak, Zuzin,
Poliak, Sliacky, Pa. Chovan, H −
Hromada, Lalík, Černík, R.
Jánošík, Majoroš, Gyalog, Béreš,
M. Filip, Dadko, I. Filip, Melicher,
stried.: I. Jánošík, Dostál. 

V I. pol. sa hral vyrovnaný futbal
s miernou prevahou domácich. Už
v 1.´vychytal hosťujúci brankár šan−
cu Jombíka. V 9.´sa hostia dostali
do vedenia, keď Majoroš zo  16−ky
preloboval brankára domácich.
Domáci pridali a Zvara 2 gólmi v
13.´a 22.´ otočil na 2:1. Bohužiaľ. v
II. pol. domáci prestali hrať, čo hos−
tia využili na vyrovnanie na  2:2.

− VLADIMÍR  GRNÁČ − 

V I. okresnej triede

Kosihy n. I. − 18 b., O. N. Ves − 3b.

n Predám 2−bubnovú kosačku
KRONE za 550 eur + dohoda. Inf.
m 0905 794 101.           np − 752
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 1−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Ul.
Novohradskej 14. Cena doho−
dou. (Nie RK!). Inf. m 0908 590
562.                           np − 754
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve. Cena dohodou.
Inf. m 0907 484 514.    np − 755
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám garáž na Ul.
Novohradskej. Inf. m 0907 234
868.                           np − 756

n Prijmeme predavačku aPrijmeme predavačku a−−
lebo predavača do mälebo predavača do mä−−
siarne. Inf. siarne. Inf. mm 0911 5090911 509
969969. np − 757
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Ponúkame na prenájomPonúkame na prenájom
obchodné priestory vobchodné priestory v
Bušinciach. Inf. Bušinciach. Inf. mm 09030903
509 969.509 969. np − 758
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám polročné teľa, pleme−
no S. Cena: 3 eurá/kg. Inf. m
0904 275 532.                np − 759

n Dám do prenájmu 2−izbový byt
na Ul. SNP 19.  Inf. m 0905 245
095. 

np − 763

K blahoželaniu
JÁNOVI

PAVLÍKOVI, 
nášmu komentá−
torovi lesenického
futbalu, ktoré sme
uverejnili na str. 3
sa pripájajú aj je−
ho najbližší a veľa
zdravia, šťastia
a lásky do ďal−
ších rokov pra−
jú: 

Manželka Magdaléna, 
syn Janko, dcéry Lenka a Lucka

s priateľom Peťom

Blahoželanie

PO UZÁVIERKE

n Predaj palivového dreva aj s
dovozom. Cena dohodou. Inf.
m 0918 565 355.      np − 760

n AGRO−MOVINO, spol. s r.o.,
hľadá marketingového pra−
covníka degustačnej miest−
nosti − someliér. Požadujeme:
stredoškolské vzdelanie, prá−
ca s MS − Office, základné po−
znatky v oblasti vín, flexibil−
nosť, príjemné vystupovanie.
Štruktúrovaný životopis a
motivačný list zasielajte na
koci@agro−movino.sk  

np − 761

Diváci videli spolu 15 gólov
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ŠTK (predseda, 
Vojtech Koncz)

Nariaďujeme odohrať MFS II. trieda
dospelí 23. kolo 20.5.2012 o 14:00 h.:
Sečianky – Sklabiná „B“, Bušince – M.
Čalomija, V. Zlievce – M. Kameň.

Kontumujeme MFS I. trieda dospelí
16. kolo  Želovce – Kosihy n. I. podľa SP
100/e a priznávame 3 body a skóre 3:0
v prospech FK Želovce, prípad odstupu−
jeme na DK.

Námietku kap. Hostí z MFS I. tr. do−
spelí  K. Kosihy – O. N. Ves č. 1 a 2 po−
važujeme za neopodstatnenú.

Delegovanie DZ na MFS Olováry – S.
Ďarmoty 17. Kolo 13.5.2012 o 16.30 h.
Halaj.

Na základe obojstrannej dohody na−
riaďujeme odohrať MFS dorastu 16. kolo
Bušince − Čebovce 12.5.2012 o 14:00 h.

DK (predseda, 
Ing. Jozef Mišt)

D146 ŽK zo dňa 6.5.2012 I. trieda: R.
Kubolek 710726 D. Lom, T. Málik
870514, T. Nozdrovický 910607, C. Pap
890506 V. Čalomija, I. Filip 671106, M.
Filip 740402, T. Béreš 860721, R. Datko
901210 Záhorce, I. Mihálik 920521, J.
Pavlov 760301, M. Andok 900213 S.
Plachtince, T. Fajčík 890301, K. Kati
860116, D. Dobra 910110 Olováry, J.
Harfai 890620, M. Vrbovkai 820906, R.
Balla 930502 K. Kosihy, Š. Mihálik
880121, N. Bojtoš 800506, V. Klacso
780804 O. N. Ves, I. Fraňo 630302 M.
Čalomija.
D147 I. Filip 671104 Záhorce 1 MFS
podmienečne od 9.5.2012 do 8.8.2012
podľa 1/5a, poplatok 5 eur.
D148 Š. Mihálik 880121 O. N. Ves 1
MFS podmienečne od 9.5.2012 do
8.8.2012 podľa 1/5a, poplatok 5 eur.
D149 M. Andok 900213 S. Plachtince 1
MFS nepodmienečne od 9.5.2012 podľa
1/13−5a, poplatok 5 eur.
D150 N. Bojtoš 800506 O. N. Ves 1
MFS nepodmienečne od 9.5.2012 podľa
1/13−5a, poplatok 5 eur.
D151 DK prejednala žiadosť hráča T.
Rácz 821803 FK Bušince a žiadosť za−
mieta, poplatok 7 eur.
D152 DK prejednala žiadosť hráča E.
Tóth 920808 FK Bušince a zvyšok tres−
tu mení na 1 MFS podmienečne od
9.5.2012 do 8.8.2012, poplatok 7eur.
D153 DK trestá rozhodcu Miroslav
Bariak zákazom výkonu funkcie rozhod−
cu na 12 mesiacov nepodmienečne od

9.5.2012 podľa DP 3/5, poplatok 5 eur.
D154 ŽK z MFS I. trieda dospelí Olováry
– Želovce zistené 9.5.2012: J. Nemčok
740915, K. Kati 860116 Olováry, L.
Majer 740125 Želovce.
D155 L. Majer  740125 Želovce 1 MFS
nepodmienečne od 9.5.2012 podľa 1/13−
5a, poplatok 5eur.
D156 J. Molnár 850706 Olováry 4 me−
siace nepodmienečne od 9.5.2012 do
8.9.2012 podľa 1/10, poplatok 5eur.
D157 L. Majer  740125 Želovce 4 me−
siace nepodmienečne od 9.5.2012 do
8.9.2012 podľa 1/10, poplatok 5eur.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvo−
lať do 15 dní od zverejnenia v Spravodaji
ObFZ.  

KR (predseda, 
Ladislav Martin)

Dospelí I. trieda 18. kolo 20.5.2012 
o 17:00 h.

V. Čalomija – D. Lom (KR, Ďurčov,
Majer), Záhorce – O. N. Ves (Filkus, G.
Skabella, Ambrózi), Balog – Hrušov (F.
Balga, Zaťko, M. Skabella), K. Kosihy –
Olováry (KR, Ubrankovič, J. Balga),
Kosihy n. I. – S. Ďarmoty (M. Kalmár,
Košelák, P. Kalmár ml.), S. Plachtince –
Želovce (Húšťava, Pásztor, Snopko).

Dospelí II. trieda 23. kolo 20.5.2012 o
14:00 h.

Sečianky – Sklabiná „B“ (Majer, Ďurčov),
Bušince – M. Čalomija (Košelák, M.
Kalmár), V. Zlievce – M. Kameň (G.
Skabella, Filkus).

Dorast  17. kolo 19.5.2012 o 17:00 h.
Čebovce – Želovce (Pásztor), Balog –
Vinica (Majer).

Žiaci  18. kolo 19.5.2012 o 17:00 h.
Sklabiná – D. Strehová (20.5.2012 o
15:00 h. P. Kalmár ml.), Balog – Hrušov
(20.5.2012 o 15:00 h. M. Skabella), K.
Kosihy – Bušince (20.5.2012 o 15:00 h.
J. Balga), Vinica – Príbelce (Ďurčov),
Nenince – Lesenice (Zaťko).

Zmena DL č. 20
Dorast 16. kolo Bušince – Čebovce
(12.5.2012 o 14:00 h. Ambrózi).
Žiaci 17. kolo Bušince – Vinica
(12.5.2012 o 16:30 h. Ambrózi).

KR na základe vlastného šetrenia ude−
lenie OT ŽK z MFS I. tr. dospelí Olováry
– Želovce zistila, že v uvedenom stret−

nutí došlo k porušeniu FN zo strany R –
Miroslav Bariak, kap. družstva domácich
– Július Molnár, kap. hostí – Ladislav
Majer. KR na základe uvedených sku−
točností priamo zainteresovaných účast−
níkov  (R – Miroslav Bariak, kap. druž−
stva domácich – Július Molnár, kap. hos−
tí – Ladislav Majer) odstupuje na DK.

Správy zo sekretariátu:
Upozorňujeme kluby, ktoré žiadajú o

zaregistrovanie novovzniknutého klubu,
zaregistrovanie zmeny názvu klubu, prí−
padne klubu, ktorý vznikol zlúčením
dvoch existujúcich klubov, že všetku ná−
ležitú dokumentáciu sú povinné zaslať
na matriku SFZ najneskôr do 31.5. (v prí−
pade zlúčenia klubov sú oba kluby po−
vinné riadne dohrať prebiehajúce maj−
strovské súťaže!).

2. Žiadame všetky futbalové kluby, aby
sa s plnou vážnosťou venovali projektu
ISSF a zaregistrovali za svoj klub
"Klubového ISSF manažéra". Do dneš−
ného dňa je zaregistrovaný iba jeden FK
Sklabiná. Všetky nejasnosti okolo pro−
jektu ISSF vám poradí a zodpovie na va−
še otázky sekretár ObFZ.

3. Projekt Informačného systému sloven−
ského futbalu (ISSF) prechádza do svo−
jej 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"
formulár "Registračný formulár Klubový
ISSF Manažér" vo formáte vyplniteľného
PDF dokumentu. Všetky potrebné infor−
mácie k vyplneniu registračného formu−
láru sú uvedené priamo v dokumente.
Upozorňujeme na úradné overenie pod−
pisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vy−
plnenia povinných údajov a overenia
podpisu štatutárneho orgánu klubu
(Osoby) je registrácia neplatná.

Pre vyplnenie formuláru odporúčame
použiť Adobe Reader 

(www.adobe.com/sk/products/reader.html )

V prípade akýchkoľvek problémov je
Vám k dispozícii email  registracia@fut−
balnet.sk, poprípade kontaktujte výkon−
ného manažéra projektu ISSF.

LADISLAV KRNÁČ, predseda ObFZ

ObFZ V. Krtíš − Spravodaj č. 45 

OKRES − DORAST

OKRES − ŽIACI

n Predám HYUNDAI SANTA FE
CrDi, 2.2 Diesel, r. v. 2006, na−
jazdených 115.000 km, farba
svetlá hnedá metalíza, 4x4, v pl−
nej výbave, top stav. Cena do−
hodou (12.499 eur). Inf. m 0908
425 450.                    np − 742
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n KEŠOVKA. Inf. m 0907 087
235, V. Krtíš a okolie.    np − 736
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu byt v centre
V. Krtíša. Inf. m 0910 673 960.   

np − 737
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Ul. B. Nemcovej 1. Cena:
12.000 eur, pri rýchlom jednaní
zľava. Inf. m 0949 723 961.

np − 739

n Predám 2−izbový byt v osob−
nom vlastníctve na Ul.
Venevskej vo V. Krtíši. Byt sa
nachádza na 7.poschodí, slneč−
ný, s rozlohou 60 m2, s balkó−
nom, so špajzou, s prerobeným
jadrom. Dom je zateplený, blízko
centra. Cena dohodou. Inf. m
0905 543 904.               np − 740
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu 2−izbový byt
na Ul. Píseckej (74 m2, dva bal−
kóny, kompletne prerobený,
čiastočne zariadený). Cena: me−
siac/290 eur. Inf. m 0905 312
301.                          np − 741
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Dlhodobo prenajmem 4−izbový
(nezariadený) byt na Ul. Želez−
ničnej. Inf. & 0907 359 009.  np
− 743
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3−izbový družstevný
byt na Ul. B. Nemcovej 12. Inf. &
0905 343 379.  np − 744
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Stratila sa vám andulka? Dňa
23.4. sa našla na Ul. B.
Nemcovej. Prihláste sa na tel.č.
& 0917 068 551.  np − 745
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako opatrova−
teľka starších ľudí alebo detí.
Vypomôžem v domácnosti. Prax
a osvedčenie mám. Inf. & 0944
350 794.          np − 746
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu v oblasti vino−
hradníctva a ovocinárstva. Inf.
& 0944 350 794.  np − 747
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

n Predám obilie 12 q. Cena:
18,00 euro/q. Inf.& 0907 857 396.  

np − 748
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám zberací voz, rotačnú
kosačku, sejačku, pluhy, nesené
brány a kameňový šrotovník. Inf.
& 047/48 97 315, 0915 481 871.

np − 749
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dlhodobo dám do prenájmu
čiastočne zrekonštruovaný 1−iz−
bový byt na Ul. Venevskej. Len
seriózni záujemci. Byt bude voľ−
ný od 1.6. Cena nájmu: 250
eur/mesačne. Inf. & 0905 365
443.                           np − 750
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám alebo vymením dom v
obci Preseľany za byt vo V.
Krtíši. Inf. m 0918 666 327. 

np − 751

PO UZÁVIERKE
n Ponúkam ubytovanie 

v areáli kúpaliska
VADAŠ v Štúrove. 

Inf. m 0907 808 649.  
np − 738

l BUŠINCE − SKLABINÁ "B"6:2 (3:1)
G: V. Herceg 2, A. Motoška  2, M.
Kováč Martin, T.Iboš Tibor − A.
Mesároš 2. 
l SEČIANKY − M. ZLIEVCE 4:0 (0:0).
G: G. Varga, Š. Deák, V. Oroszlány, Z.
Blaško.
lM. ČALOMIJA − V. ZLIEVCE 0:7 (0:3).
G: S. Botoš 4, N. Kováč  2, V. Sokol

l BUŠINCE  − BALOG  2:1 (0:0).
G: N. Kiss 2 − M. Oroszlány
l ŽELOVCE −  VINICA 1:8 (1:2)
G: L. Tóth − Sz. Tóth, M. Pobori 2,
T. Pobori, N. Sedmák 3

l SKLABINÁ − ČEBOVCE 12:1 (9:0)
G: L. Mráz 4, M. Melišík , J. Hudy 2, T.
Ignác 2, T. Botoš 2, R. Šarický − P.
Galbáč 
l BALOG − D. STREHOVÁ 6:1 (3:0)
G: G. Tőrők 5, G. Rusňák  − J. Nociar
l K. KOSIHY − O. N. VES 1:3 (0:2)
G: R. Gemer  − B. Avdyl 2, T.Zollei
l VINICA − HRUŠOV 2:8 (1:3)
G: B. Farkas 2 − Š. Kováč 6, R. Kováč 2
l NENINCE − BUŠINCE 3:1 (0:1)
G: R. Antolík, V.Očovský, D. Sladovnák
− D. Sarkőzi 
l LESENICE − PRÍBELCE 3:4 (2:2)
G: A. Borík, B. Molnár 2 − L.Čierny,
A.Kovša 2, M. Marko 

OKRES − II. TRIEDA DOSPELÍ
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V mnohých oblastiach sveta nie
je voda vhodná na pitie. Je to aj
prípad Zimbabwe, kde sa dve treti−
ny vodných zdrojov nachádzajú na
povrchu vo forme riek a jazier, a
človek sa o ne delí so zvieratami.
Keďže až 28% obyvateľov vidieka
inú vodu nemá, používa ju na va−
renie aj pitie.

Žiaľ, voda, ktorá nie je zdravotne
bezpečná, spôsobuje deťom rôzne
ochorenia: pitie spôsobuje črevnú
dizentériu, brušný týfus, choleru a
salmonelózu alebo sa do ich tela
môže dostať parazitný cudzopas−
ník Vlasovec medinský; hygiena
znehodnotenou vodou môže de−
ťom spôsobiť žltačku typu A či kož−
né a očné ochorenia; prostredie so
stojatými vodami podporuje výskyt
malarických komárov, ktoré okrem
malárie prinášajú aj žltú zimnicu a
horúčku dengue.

V Zimbabwe umiera až 12% ži−

v o n a r o d e −
ných detí na
črevné hnač−
kové ochore−
nia, ktoré ich
telíčka odvod−
nia a vysilia.
Najviac sú o−
hrozené deti,
ktoré majú
menej ako 5
rokov. Každý
rok sa piatych
narodenín ne−
dožije až 29
000 detí v
Z imbabwe.
Ďalšie deti
majú pre ne−
dostatok pit−
nej vody
z h o r š e n ú
kvalitu ži−
vota.

UNICEF je poprednou organizáci−
ou, ktorá v Zimbabwe zaisťuje prí−

stup k bezpečnej pitnej
vode, dodáva pro−
striedky potrebné na
jej čistenie a stará sa
o propagáciu hygieny

a zlepšenie sanitá−
cie. Vodno−sani−

tačné progra−
my zaisťuje
U N I C E F
popri očko−
vaní, re−
g i s t r á c i i

novoroden−
cov, vzdelá−
vaní a prog−
ramoch pre−
vencie det−
skej krimi−
nality a pre−

vencie HIV/A−
IDS.

Vaša
podpora
zname-
ná, že:

1/ pomôžete
hĺbiť studne
a opravovať
e x i s t u j ú c e
(od roku
2007 UNI−
CEF financo−

val hľadanie nových zdrojov pitnej
vody a nové vrty pre viac ako 200
studní v 16 okresoch),
2/ pomôžete zabezpečiť pitnú vodu
pre školy,
3/ pomôžete dodávať vodu v cis−
ternách tam, kde nie sú dostupné
zdroje pitnej vody (denne je to asi
pol milióna litrov čistej pitnej vody),
4/ pomôžete dodávať prípravky na
dezinfekciu a čistenie vody tam,
kde je možné vodu čistiť alebo fil−
trovať (napríklad tablety na čistenie
vody WPT, kde jedna tableta do−
káže vyčistiť 4−5 litrov vody),
5/ podporíte vzdelávanie o hygiene
a hygienických návykoch.

Ako prispieť:
A/ do zapečatenej pokladničky
UNICEF od 14. do 20. mája 2012
− počas Týždňa modrého gombí−
ka 
B/ zaslaním prázdnej SMS na
číslo 844 od 1.5. do 20.6.2012 v
sieti všetkých mobilných operá−
torov, cena SMS je 2� a je ko−
nečná
C/ ľubovoľnou sumou na účet
zbierky: č.ú. 2021 9886 / 6500
(Poštová banka), variabilný
symbol 0312

Viete, že...
za posledných desať rokov zomre−
lo vo svete po vypití znečistenej
vody viac ľudí, ako bolo obetí voj−
nových konfliktov od druhej sveto−
vej vojny?

Obyvatelia Vrbovky boli
prekvapení, keď dlhoročný
starosta Károly Zólyomi v
liste obecnému zastupiteľ−
stvu v apríli oznámil, že sa
vzdáva svojho mandátu.
Momentálne starostu za−
stupuje Tibor Černík, ktorý
sa k dôvodom vzdania sa
mandátu K. Zólyomim ne−
chcel vyjadrovať. Podľa na−
šich informácií sa však K. Zólyomi
dopustil prečinu marenia úradného

rozhodnutia a bol za to
odsúdený. Podľa plat−
ných zákonov tak nemô−
že vykonávať funkciu
starostu a preto sa jej
vzdal. Ako nám povedal
T. Černík, život v obci
pokračuje bez problé−
mov a uskutočnia sa
všetky naplánované ak−
cie. Kedy budú doplňujú−

ce voľby sa zatiaľ nevie, ich termín
vyhlási predseda NR SR. −red−

Vrbovka je bez starostu

V aprílovej 
kupónke vyhrali 
l Prvú cenu − permanentku do
Aquatermal Kupko Dolná Strehová v
cene 70 eur vyhrala Eva Šoóšo−
vá, Veľký Krtíš. 
l Druhú cenu − praktické darčeky
vyhráva Ján Kalmár, Sklabiná.
l Tretiu cenu − kolekciu kníh vy−
hráva Mária Figová, DD a DSS
V.Krtíš. Výhercom srdečne blaho−
želáme a ceny si môžu prevziať
kedykoľvek u nás v redakcii.
Ostatným súťažiacim odkazujeme:
"Nebuďte smutní, lebo do konca
roka máte ešte šancu vyhrať aj
vy!"  Vaša redakcia POKROK. 

MÁJOVÁ KUPÓNKA
Je tu už piata tohtoročná ku−
pónka, ktorá bude opäť pozostá−
vať zo štyroch 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 pod−
mienku zaradenia do žrebovania
o pekné vecné ceny.                 

VEĽA ŠŤASTIA!

MÁJOVÁ
KUPÓNKA

č.2

Pitná voda nie je samozrejmosť 
Pomôžte nám to zmeniť
Ôsmy ročník zbierky Týždeň modrého gombíka, ktorý sa koná od
14. do 20. Mája, pomôže deťom v Zimbabwe, aby sa mohli bez o−
báv napiť. V Bratislave sa do zbierky zapájajú mnohé školy a po−
dujatie aj tento rok podporia známe osobnosti. Doteraz tak urobili
Zdenka Predná, Miro Šmajda, Lenka Šóošová, Lucia Barmošová,
Laci Strike, Zuzana Haasová, Lucia Hablovičová,
Martin Nikodým, Tomáš Bezdeda a ďalší.

Mariáš bude už v sobotu!
V čase našej uzávierky došlo k zmene termínu konania
mariášového turnaja. 
Nebude sa konať v nedeľu, 

ale v sobotu, 26. mája. 
Ostatné platí, ako je uvedené
na strane 18 v tomto čísle
Pokroku. 

V juniorskej kate−
górii posledný krát
bojovala Alexandra
KAČALIAKOVÁ z
MDC VEĽKÝ
KRTÍŠ, patrí jej 8.

priečka v celoslovenskom rebríčku.
V tejto kategórii získal prvenstvo za−
slúžene Erik Poliak z 1.DC Brezno.
V rebríčku žien skončili hráčky MDC
VEĽKÝ KRTÍŠ Alexandra
KAČALIAKOVÁ na 16−tom a Jana
BELÁKOVÁ na 31. mieste. Z mimo
klubových hráčok veľkokrtíšskeho
okresu dosiahla najlepšie umiestne−
nie medzi ženami Adriana
HLIVÁROVÁ z Malého Krtíša (61.
miesto). V hlavnej kategórii zvíťazil
suverénne Oto Zmelík z TOITOIDI−
XI Bratislava, hráči MDC VEĽKÝ

KRTÍŠ sa rozlúčili so sezónou na−
sledovne: 36. Ivan BABINSKÝ, 45.
Marek CHUDÁČIK, 54. Ľubomír DI−
BALA, 76. Mikuláš TRUDIČ, 91.
Alexandra KAČALIAKOVÁ.
Juniorka Saša definitívne skončila
so šípkami a stala sa zároveň naj−
lepšie hrajúcou ženou v hlavnom
rebríčku, v ktorom úradujúca maj−
sterka Slovenska Lucia
POCKLANOVÁ z 1.DC Brezno ob−
sadila až 99. priečku. Medzi 6−timi
mužmi, 4−mi ženami a jedným juni−
orom zo Slovenska, sa v slnečnom
Turecku Veľkokrtíšania v júni opaľo−
vať teda nebudú, možno na budúcu
sezónu...  V Malom Krtíši sa 26.5. v
poslednom lokálnom kole 5.ročníka
M−DART CUPU rozhodne o titule
na okresnej úrovni.    −MDCVK−

Na Slovensku je dobojované

Na ostatnom tohtoročnom vrcholnom podujatí Slovenskej šípkarskej
federácie, 5.5. v Novákoch, sa definitívne rozhodlo o konečnom po−
radí v jednotlivých kategóriách. Najlepší budú Slovensko reprezen−
tovať na ME v Turecku.

Károly Zólyomi

Mediálnym partnerom týždňa MODRÉHO GOMBÍKA, ktorý organizuje UNICEF, je aj redakcia POKROK


